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Elinvoimatoimiala   AURAUSSOPIMUS 
Rasintie 1 A, PL 25 
64700 TEUVA 
puh. (06) 2413 4000 
 
 
 
Teuvan kunta urakanantajana ja xxxx urakoitsijana ovat tehneet keskenään seuraavan auraussopimuksen: 
 

1. Urakoitsija sitoutuu talvikausina 2021/2022 ja optiona 2022/2023 ja 2023/2024 auraamalla pitämään 
auki moottoriajoneuvoliikenteelle tämän sopimuksen liitteessä nro 1 mainitut kunnan talvihoidossa 
olevat yksityistiet sekä tällöin huolehtimaan siitä, että ko. tiet ja niihin liittyvät yleisten teiden 
risteykset ja kohtaamis- ja kääntymispaikat ovat lumiesteistä vapaina liikennettä tyydyttävässä 
kunnossa. 

 
2. Urakoitsijan tulee poistaa lumi tien pinnan koko leveydeltä sekä tarvittaessa urakkaan kuuluvana tielle 

tai tien reunaan syntyvien polanteiden ja/tai lumivallien poisto.  
 

3. Urakanantaja huolehtii tien reuna- ja estemerkkien pystyttämisestä aurauskauden alkaessa. 
Urakoitsijan tulee tiedottaaa kaatuneiden aurausviittojen uusimistarpeesta. 

 
4. Urakoitsijan tulee, mikäli aurattavalla tiellä on rautateiden tasoristeyksiä, huolehtia siitä, että 

tukkeutuneet laipparaudat välittömästi puhdistetaan aurauskaluston ylitettyä raiteet. 
 

5. Urakoitsijan tulee pitää suorittamistaan auraustöistä työpäiväkirjaa, joka on vaadittaessa annettava 
urakanantajan puolesta auraustöitä valvovan henkilön tarkastettavaksi. Päiväkirja tai kopio siitä tulee 
liittää aina aurauslaskuun. 

 
6. Urakoitsija suorittaa sopimuksen mukaiset auraustyöt omilla autoillaan (työkoneillaan), kustantaa 

tarkoitukseen tarvittavat poltto- ja voiteluaineet ja vastaa vahingonkorvauslain 3. luvun 1 §:n 
mukaisena itsenäisenä yrittäjänä vahingosta, joka kohdistuu työkoneen omistajaan, tilaajaan tai 
kolmanteen osapuoleen. 
 
Urakoitsija huolehtii auraukseen lähdöstä oma-aloitteisesti, kuitenkin työtä valvovan urakanantajan 
edustajan antamien ohjeiden ja määräysten mukaan. Pääsääntöisesti auraustoimenpiteet tulee 
ajoittaa siten, että tiet ovat auki aamulla töihin ja kouluun lähdön aikaan, samoin iltapäivällä palatessa 
kotiin. Kahta aurauskertaa enempää ei vuorokaudessa kuitenkaan saa missään olosuhteissa tulla, jollei 
työn valvojan kanssa erikseen toisin sovita. Pyryilmoilla auraustoimenpiteet ajoitetaan siten, että 
liikkeellelähtö tapahtuu pyryn loputtua. 
 
Aurauksen liikkeellelähtöraja on n. 6 cm.  

 
Yhteydenotto tarvittaessa elinvoimatoimialan työtä valvovaan henkilöön, Anna-Kaisa Riskula p. 
040 641 8125. 
 

7. Auraustyön suorittaja on velvollinen varustamaan työkoneensa tehtävän edellyttämillä turvallisuus- ja 
lisälaitteilla. 
 

8. Urakanantaja korjaa ja kunnossapitää kustannuksellaan urakoitsijan käyttöön luovuttamansa kaluston. 
Kunnossapidosta sekä terien vaihdosta ja kääntämisestä vastaa KR-Tech Oy, Kallion Vanhatie 2, 64700  
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Teuva. Mikäli tässä tarkoitettu kalusto rikkoutuu törkeän huolimattomuuden tai tahallisen teon vuoksi, 
korjauskustannuksista vastaa työn suorittaja.  
 

9. Aurauksen keskeytyessa ylivoimaisten esteiden sattuessa urakoitsijan on siitä viipymättä ilmoitettava 
asianomaiselle aurausta valvovalle henkilölle. 
 

10. Urakoitsijalle suoritetaan korvausta xxxx €/jkm (alv 0%) (aurauslenkki x). Hintaan lisätään kulloinkin 
voimassa oleva arvonlisävero. Talvikausien xxxx auraustöiden hinnat sidotaan 
maanrakennuskustannusindeksin 2015=100 teiden ylläpidon erillisindeksin heinäkuun 2021 lukuun, 
joka on 105,5. Urakkahinta tarkistetaan kerran vuodessa kunkin vuoden heinäkuun indeksin mukaan.  
 
Mikäli aurauskertoja tulee vähemmän kuin 10 lasketaan urakoitsija lisälaskutusoikeus seuraavasti: 
(Jkm-hinta x aurauslenkin pituus x 10) – urakoitsijan laskutus = hyvityshinta.  
 

11. Urakoitsijan tulee laskuttaa tehdyt työt kuukausittain os. Teuvan kunta, PL 887, 00074 CGI. Lasku tulee 
laatia erilliselle aurauslaskun lomakepohjalle ja siihen tulee liittää työpäiväkirja aurauslenkeittäin. 
(Lomakepohjat aurauslaskusta ja työpäiväkirjasta toimitetaan urakoitsijalle Excel-pohjaisena tai 
paperikopiona.) Maksuaika on 14 vrk.  

 
12. Tähän sopimukseen sisältyvien teiden aurausta valvoo kunnan maanrakennusmestari tai hänen 

määräämänsä henkilö, jonka antamia ohjeita on auraustyössä noudatettava. 
 

13.  Itsenäisenä yrittäjänä urakoitsijan on vakuutettava sekä itsensä, että auraustyöhön osallistuva 
henkilöstönsä tapaturman varalta. Samoin on urakoitsijan vastattava kaikista itsenäiselle yrittäjälle 
kuuluvista velvollisuuksista. 

 
14.  Tämä sopimus on voimassa xxxx  lähtien ja päättyy xxxx.  Kahden optiovuoden käytöstä päätetään 

myöhemmin. 
 
 
 
Sopimuksesta on annettu kappale urakoitsijalle. 
 
Teuvalla __________.2021 
 
Urakanantaja   Urakoitsija 
 
 
____________________________________________ __________________________________________ 
Anna-Kaisa Riskula 
Maanrakennusmestari    
Teuvan kunta    


