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SOPIMUS KONSULTTIPALVELUSTA  
 

Sopijapuolet 

 

Pyhäjoen kunta  Tilaajana  

 

Ti-kymppi Oy /Antero Tiirinki Projektikonsultti 

 

Sopimuksen taustaa 

 

Pyhäjoen kunta on tehnyt päätöksen ns. lyhyen ajan tulvasuojelutoimenpiteiden 

toteuttamisesta Pyhäjoen jokiuoman erikseen yksilöidyissä kohteissa. Toteuttamiseen 

saadaan merkittävä määrä valtion rahoitusta.  

 

Työ tullaan toteuttaman kolmen vuoden aikana siten, että kahtena ensimmäisenä 

vuotena tehdään louhinta- ja ruoppaustyöt ja maamassojen siirrot läjitysalueille ja 

kolmantena vuonna tehdään jäljellä olevia viimeisteleviä töitä, läjitysalueiden 

maisemointityöt, hankkeen päättämiseen liittyvät loppuselvitykset ja eri viranomaisten 

edellyttämät loppuraportit sekä valtionapujen maksatukseen liittyvät asiakirjat. 

 

Varsinaiset ruoppaustyöt toteutetaan lähinnä kesäaikaan, kun joen vesimäärä on 

alhaisimmillaan, sekä osittain myös talviaikana joen jääolosuhteista riippuen. 

Toteutuksen ajankohtaan vaikuttavat sääolosuhteet. Siian ja nahkiaisen pyynnin aikana 

kaivuutöitä tullaan rajoittamaan. 

 

Työt urakoidaan työkohteittain yksikköhintaperiaatteella alan raivaus-, kaivuu-, ja 

kuljetusurakoitsijoille, joilta löytyy työn toteuttamiseen soveltuvia kaivinkoneita ja 

kaivuumassojen siirtokalustoa.   

 

Konsultti valvoo kunnan puolesta hankkeen toteuttamista urakkasopimusasiakirjojen ja 

kunnan edun mukaisesti. Konsultti raportoi kunnan edustajalle työtehtävistään ja 

hankkeen toteuttamisesta siten kuin jäljempänä on mainittu.  

 

Raportointivelvollisuus käsittää myös raportoinnin Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle 

siten kuin sen myöntämässä vesiluvassa edellytetään. 

 

Tällä sopimuksella Pyhäjoen kunta ostaa projektipäällikön palvelut Ti-kymppi Oy 

nimiseltä yritykseltä jonka enemmistö-omistajana ja toimitusjohtajana toimii Antero 

Tiirinki. 

 

Tässä työtehtävässä Antero Tiirinki tulee toimimaan Pyhäjoen kunnan edustajana 

suhteessa urakoitsijoihin, toimittajiin ja maanomistajiin. 

 

Tiiringin työtehtävän nimi tulee olemaan projektipäällikkö.  
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Sopimusosapuolet sopivat seuraavaa: 

 

Työnsuorittamispaikka 

 

Pääasiassa konsultin omat tilat ja toteutusvaiheessa kenttätöiden työmaavalvonta eri 

kohteissa.  Mikäli työtehtävä niin edellyttää ja erikseen sovitaan, voidaan kirjallisia 

raportointeja ja asiakirjojen laatimista suorittaa kunnan osoittamassa työtilassa. 

Tarvittavat kopioinnit ja skannaukset hoidetaan kunnantoimistolla kunnan laskuun. 

Tarpeen vaatiessa konsultille järjestetään Pyhäjoen kunnan sähköposti mm. Teams-

kokouksia varten. 

Mikäli valvonta sitä edellyttää, hankitaan valvojan käyttöön erillinen taukotila tms. 

 

Työtehtävät 

 

Konsultti laatii toteuttamisen edellyttämät aikataulut sekä ylläpitää ja päivittää niitä 

tilanteen mukaan. Konsultti laatii töiden ja urakkakyselyjen edellyttämät yksilöivät 

työselitykset, urakointikohteet ja muut urakka-asiakirjat yhdessä tilaajan edustajan 

kanssa. Varsinainen kilpailuttaminen sovitaan tapauskohteisesti kohteen koon ja muiden 

seikkojen perustella. 

 

Piirustukset ja ruopattavat massat erittelyineen sekä koko hanketta koskevan yleisen 

työselityksen on laatinut FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy ja niitä täydentävät yllä 

mainitut konsultin laatimat yksilöivät urakka-asiakirjat. 

 

Osapuolet toteavat, että näissä FCG:n asiakirjoissa laskelmat ja ruopattavat 

kokonaismäärät ovat arvioita, joita työn toteutuksen aikana voidaan lisätä tai 

vähentää tarpeen mukaan kohteiden priorisointi ja määrärahojen riittävyys 

huomioiden. 

 

Työn toteutus on alustavasti sovittu tehtäväksi ruoppaustöiden osalta kahtena kesänä 

merkittäviltä osin elokuussa koska, normaalisti joen virtausmäärät ovat silloin 

alhaisimmillaan, jolloin ruoppaustöitä tullaan tekemään kolmivuorotyönä. Konsultti 

hankkii työnvalvontaan ja vuorokohtaiseen raportointiin tarvittavat työnvalvojat. 

 

Ennen kunkin ruoppauskohteen töiden aloittamista otetaan kohteen ylä-, ja alavirran 

puolelta vesiluvan edellyttämät maaperänäytteet ja edelleen töiden kestäessä 

vastaavat näytteet kahden viikon välein ja edelleen ruoppauskohteen valmistumisen 

jälkeen näytteet kahden viikon välein niin kauan ettei näytteissä ole enää muutoksia. 

Konsultti toimittaa näytteet niiden analysoijalle ja arkistoi analyysiraportit asianmukaisesti 

kohteittain. Analyysipalvelun kustannukset maksaa Pyhäjoen kunta. 

 

Ruoppaustöiden edetessä pidetään eri kohteista työmaapäiväkirjaa, johon merkitään 

tehdyt työvaiheet, työskentelyaika, ruopattujen massojen määrät ja laatu, vesialueen 



Sivu 3/4 

 

 

Pyhäjoen kunta | Pyhäjoki Municipality 

Kuntatie 1, FI-86100 Pyhäjoki, Finland | +358 40 359 6000 | kunta@pyhajoki.fi 

www.pyhajoki.fi 

samentuminen ja leviäminen, käytetyt läjitysalueet ja läjitysten tila sekä raportoidaan 

poikkeukselliset tilanteet ja sattuneet vahingot sekä muut ilmoitukset. 

Työmaapäiväkirjan kuittaavat kohteittain työtä tekevä urakoitsijan ja valvojana toimiva 

konsultti. 

 

Työmaapäiväkirjat on esitettävä viranomaisten tarkistusta varten niin pyydettäessä ja 

ne on säilytettävä viisi vuotta työn valmistumisen jälkeen. 

 

Tilaajan edustajana toimii Pyhäjoen kunnan tekninen johtaja Aimo Korpi, jolle konsultti 

on toimistaan tili- ja raportointivelvollinen. 

 

Tekninen johtaja voi teettää myös muita tulvasuojeluun liittyviä tai sitä sivuavia tehtäviä 

tähän sopimukseen liittyen. 

 

Sopimuksen kestoaika 

 

Tämä sopimus tulee voimaan sopimuksen allekirjoittamisesta lähtien ja on voimassa 

enintään ruoppaushankkeen keston ajan. Yhteisestä sopimuksesta määräaikaa 

voidaan tarvittaessa myös jatkaa tai lyhentää. Ennen sopimuksen allekirjoittamista 

tehdyt työt ovat laskutuskelpoisia tämän sopimuksen mukaisesti. 

 

Työskentelyyn sovelletaan Suomessa voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä 

Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013. 

 

Sopimuksen ennenaikainen päättyminen 

 

Tilaaja voi päättää tämän sopimuksen ennenaikaisesti, mikäli tätä sopimusta ei muista 

syistä voida toteuttaa suunnitellulla tavalla tai konsultti laiminlyö tämän sopimuksen 

mukaisia velvoitteitaan. 

 

Sopimuksen yksipuolisessa irtisanomisessa tilaajan taholta irtisanomisaika on kaksi viikkoa 

tai sitä vastaava palkkio ja konsultin puolelta irtisanomisaika on kaksi viikkoa.  

 

Työaika 

 

Työ on pääosin osa-aikaista ja tehdään kunkin työvaiheen edellyttämän tarpeen 

mukaan, tai siten kun tilaajan kanssa erikseen sovitaan. Konsultti laatii kuukausittain 

erittelyt tehdyistä työtunneista selityksineen ja hyväksyttää tuntilistat tilaajan edustajalla, 

jonka jälkeen tuntilistat ovat laskutuskelpoiset. 

 

Konsultilla on oikeus tämän sopimuksen lisäksi ottaa myös muita ulkopuolisia 

toimeksiantoja. 
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Työpäivät ovat normaalisti maanantaista perjantaihin siten, kun esimiehen kanssa 

erikseen sovitaan. Kiireisimpänä aikana töitä tehdään myös viikonloppuisin ja vuoroissa. 

 

Palkkio 

 

Palkkio perustuu tuntikohtaiseen palkkioon, joka on suuruudeltaan 65 euroa/ tunti + alv. 

Palkkio sisältää kaikki konsulttitoiminnan kulut sotu-, vuosiloma-, työmatka-, ylityö-, yms. 

kuluineen. 

 

Kolmivuorotyönä tehtävien työnvalvojien palkkaamisen hoitaa konsultti oman 

yrityksensä palkollisiksi ja vastaa työnantajana heidän työsuhteisiin liittyvistä velvoitteista. 

Työnvalvojien tuntikohtainen palkkio on 60 euroa/tunti+alv. Laskutusoikeus on yksi 

hlö/työvuoro kerrallaan. 

 

Konsultti voi laskuttaa tilaajan määräyksestä tapahtuvien, muille paikkakunnille 

suuntautuvien työmatkojen matka-, päiväraha ja yöpymiskustannukset tositteiden 

mukaisesti erikseen. 

 

Ti-kymppi Oy / Antero Tiirinki laskuttaa palkkion kerran kuukaudessa tilaajan hyväksymän 

tunti-ilmoituksen perusteella.  

 

Luottamuksellisuus 

 

Konsultti sitoutuu olemaan paljastamatta kolmannelle osapuolelle tässä työtehtävässä 

saamiaan luottamuksellisia tietoja.  

 

Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin 

sopijapuolelle. 

 

 

Pyhäjoella ____/____ 2021 

 

 

Tilaaja       Toimittaja 

 

Pyhäjoen kunta   Ti-kymppi Oy 

 

 

Matti Soronen   Antero Tiirinki 

kunnanjohtaja   toimitusjohtaja      
 

 


