
Mitä Väylävirasto tulee tulevaisuudessa vaatimaan palveluntarjoajilta?

Sisääntulourakat rautatieympäristössä ja urakkaluokittelu

Miia Kari



Urakkaluokitus ja kriteeristö
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Urakoiden luokittelu

• Urakat luokitellaan niiden vaativuuden mukaan kolmeen luokkaan:

• Perusurakat

• Vaativat urakat 

• Erittäin vaativat urakat

3

Perusurakat Vaativat urakat Erittäin vaativat urakat



Tiehankkeiden kriteerit
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1. Urakkasopimus

a) Urakan arvo

b) Riskienjako

3. Tekninen vaativuus

a) Urakka sisältää rakennussuunnittelun?

b) Urakassa sovelletaan uusia teknologisia ratkaisuja?

c) Urakassa rakennettavien siltojen vaativuusluokka?

d) Urakassa tehtävien sillan korjaustöiden vaativuusluokka?

e) Urakassa tehtävät pohjanvahvistukset?

f)
Urakassa tehtävät ympäristörakenteet? (mm. pohjavedensuojaukset ja 
melusuojaukset)

g) Urakassa tehtävät johto- ja laitesiirrot?

h) Urakassa tehtävät tunnelityöt?

i) Urakassa rakennettavat tekniset järjestelmät?

2. Toteutusolosuhteet

a) Rakennuskohde

b) Toteutusaikataulun kireys

c) Rakentamistöitä tehdään nykyisen liikenteen seassa

d) Luvanvaraiset työt ja varottavat luontokohteet (ympäristö)



Ratahankkeiden kriteerit
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1. Urakkasopimus

a) Urakan arvo

b) Riskienjako

3. Tekninen vaativuus

a) Urakka sisältää rakentamissuunnittelun?

b) Urakassa mahdollistetaan uusia teknologisia ratkaisuja tai työskentelytapoja?

c) Urakassa tehtävät muutokset sähköistettyihin rakenteisiin?

d) Urakassa tehtävät turvalaitetyöt?

e) Urakassa rakennettavien siltojen vaativuusluokka?

f) Urakassa tehtävien sillan korjaustöiden vaativuusluokka?

g) Urakassa tehtävät pohjanvahvistukset?

h)
Urakassa tehtävät ympäristörakenteet? (mm. pohjavedensuojaukset ja 
melusuojaukset)

i) Urakassa tehtävät johto- ja laitesiirrot?

j) Urakassa tehtävät tunnelin rakennus- tai korjaustyöt?

k) Urakassa rakennettavat tekniset järjestelmät? (Fintraffic)

2. Toteutusolosuhteet

a) Rakennuskohteen liikennemäärä ja haastavuus

b) Toteutusaikataulun haastavuus

c) Työ edellyttää raideliikenteen järjestelyjä

d) Viranomaisluvan vaativat työt

e) Työskennelläänkö sähköistetyllä radalla?



Tarjoajan toimituskyvyn varmistaminen eri 
urakkaluokissa
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Tarjoajien toimituskyvyn varmistaminen
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Taloudelliset vaatimukset

Soveltuvuusvaatimukset

Tarjouksen 
vähimmäisvaatimukset

Pisteytettävä laatu

Sopimusvaatimukset

RALA-pätevyys- ja -sertifikaattivaatimukset

Referenssivaatimukset

mm. Avainhenkilöiden vähimmäisvaatimukset

Laadun arviointi

Vaatimukset sopimuskaudelle



Vaatimukset
Investointien toteutus, perusurakat

Perusurakat

Yritystason soveltuvuusvaatimukset

Luottoluokitus Vähintään taso A

Liikevaihto (harkinnanvaraisesti) 0,0 – 1,0 x kust. arv.

Sertifioitu laatujärjestelmä RALA tai vastaava

Siltaurakoitsijaluokitus Erillisen ohjeen mukaan

Referenssivaatimus Yksi urakkaa vastaava referenssivaatimus, joka ei yksin riittäisi RALA-toimialapätevyyden hankkimiseen

Tarjouksen vähimmäisvaatimukset (harkinnanvaraisesti)

Avainhenkilöt Tiehankkeet: Max 1 avainhenkilö Ratahankkeet: Max 2 avainhenkilöä 

Muut vähimmäisvaatimukset Projektisuunnitelma tai vastaava

Vaatimukset sopimuskaudelle

Henkilövaatimukset Koulutus ja/tai pätevyydet

Vertailuperuste: Halvin hintaM
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Vaatimukset
Investointien toteutus, vaativat urakat

Vaativat urakat

Yritystason soveltuvuusvaatimukset

Luottoluokitus Vähintään taso A

Liikevaihtovaatimus asetetaan harkinnanvaraisesti 0,5 – 1,5 x kust. arv.

Sertifioitu laatujärjestelmä RALA tai vastaava

Siltaurakoitsijaluokitus Erillisen ohjeen mukaan

RALA-pätevyydet Hankintakohtaisesti määritetyt pätevyydet TAI referenssit, jotka täyttäisivät ko. toimialapätevyyden 
vaatimukset. 

Referenssivaatimus Yksilöity referenssivaatimus

Tarjouksen vähimmäisvaatimukset (harkinnanvaraisesti)

Avainhenkilöt Tiehankkeet: Max 3 avainhenkilöä Ratahankkeet: Max 4 avainhenkilöä

Muut vähimmäisvaatimukset Projektisuunnitelma tai vastaava

Vaatimukset sopimuskaudelle

Henkilövaatimukset Koulutus ja/tai pätevyydet

Valintaperuste: Halvin hinta tai Paras hinta-laatu -suhde

Tavalliset laatukriteerit esim. • Avainhenkilöt
• Projektisuunnitelma
• RS:n kehitysehdotukset / kritiikki, lupaukset
• alustava RS (ST)
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Vaatimukset
Investointien toteutus, erittäin vaativat urakat

Erittäin vaativat urakat

Yritystason soveltuvuusvaatimukset

Luottoluokitus Vähintään taso A

Liikevaihtovaatimus asetetaan harkinnanvaraisesti 0,5 – 2,0 x kust. arv.

Sertifioitu laatujärjestelmä RALA tai vastaava

Siltaurakoitsijaluokitus Erillisen ohjeen mukaan

RALA-pätevyydet Hankintakohtaisesti määritetyt pätevyydet TAI referenssit, jotka täyttäisivät ko. toimialapätevyyden 
vaatimukset

Referenssivaatimus Enintään 3 yksilöityä referenssivaatimusta. (Kohdistuen kriittisiin työvaiheisiin)

Tarjouksen vähimmäisvaatimukset (harkinnanvaraisesti)

Avainhenkilöt Tiehankkeet: Max 4 avainhenkilöä Ratahankkeet: Max 6 avainhenkilöä

Muut vähimmäisvaatimukset Projektisuunnitelma tai vastaava

Vaatimukset sopimuskaudelle

Henkilövaatimukset Koulutus ja/tai pätevyydet

Valintaperuste: Halvin hinta tai Paras hinta-laatu -suhde

Laatukriteerit esim. • Avainhenkilöt
• Projektisuunnitelma
• RS:n kehitysehdotukset / kritiikki, lupaukset
• alustava RS (ST)

• Tentit
• Case-tehtävät
• Riskienhallintasuunnitelma
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Ratamarkkinoiden sisääntulourakat
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Vuonna 2022 pilotoidut sisääntulourakat

Paltamon vaihteiden poisto ja 
päällysrakenteen uusiminen 

• Yhden sivuraiteen purkaminen, sisältäen 
kahden vaihteen poistamisen

• Yhden sivuraiteen päällysrakenteen 
uusiminen

• Sisälsi asetin- ja kauko-
ohjausmuutoksia, jotka toteutettiin 
tilaajan erillishankintoina

• Voittanut tarjous 221 t€

Kontiomäen vaihteiden vaihdot 
2022

• Kahden vaihteen uusiminen 
nykyiselle paikalleen

• Ei sisältänyt sähkö- tai 
turvalaitemuutoksia

• Voittanut tarjous 123 t€
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Tilaaja toimitti urakoihin kuuluvat rautatien erityiset (REM) sekä strategiset 
(STR) materiaalit. Molemmat urakat toteutettiin syksyllä 2022.



Sisääntulourakoiden vaatimuksiin 
tehdyt kevennykset

• Soveltuvuusvaatimuksia kevennettiin sertifioidun laatujärjestelmän sekä teknisen 
suorituskyvyn osalta

• Vaatimuksessa sertifioidulle laatujärjestelmälle hyväksyttiin RALA:n tai vastaavan 
sertifioidun laatujärjestelmän lisäksi laatujärjestelmä, jonka sertifiointi on vielä käynnissä

• Sertifioitu hitsauksen laadunhallintajärjestelmä hyväksyttiin myös aliurakoitsijalla

• Teknisen suorituskyvyn osalta soveltuvuusvaatimuksia kevennettiin siten, että tarjoajalla 
tuli täyttyä yksi seuraavista vaatimuksista:

1. RALA-pätevyys 18.6a Pääurakointi; tiet ja kadut

2. Referenssivaatimus: Yhdyskuntarakentamisen pääurakka (tiet, kadut tai vesihuolto

3. Referenssivaatimus: Radanrakentamisen sivu- tai aliurakka

• Lisäksi osa henkilöstöön ja kalustoon liittyvistä vaatimuksista määritettiin tarkastettavaksi 
valmistautumisjaksolla
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Valmistautumisjakso

• Sisääntulourakat sisälsivät ennen toteutusvaihetta pidettävän 
valmistautumisjakson

• Valmistautumisjaksolla urakoitsijan tehtäviä olivat:
• Vaatimusten edellyttämän henkilöstön ja kaluston hyväksyttäminen tilaajalla
• Laatu- ja turvallisuussuunnitelmien sekä resurssi- ja työvaihesuunnitelmien 

laatiminen

• Tilaajan rooli valmistautumisjaksolla oli olla ns. ”neuvonantajana” ja tukea 
urakoitsijaa valmistautumisjakson tehtävissä

• Sisääntulourakoissa tilaajan tuki jatkui urakoiden loppuun asti, aina laatuaineiston 
kokoamiseen saakka

• Valmistautumisjakso koettiin sekä tilaajapuolen että urakoitsijoiden mielestä 
tarkoituksenmukaisena sisääntulourakoissa
• Valmistautumisjakson vaiheistusta voitaisiin kehittää ryhdikkäämmäksi
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Jatko ratapuolen sisääntulourakoiden 
osalta

• Väylä ja INFRA ry pitävät säännöllisesti seurantapalavereita markkinoiden 
avaamiseen liittyen

• Tavoitteena on toteuttaa ensi vuonna 3-5 uutta sisääntulourakkaa 
ratamarkkinoilla

• Vuodelle 2023 ei tule puhdasta sähkörataurakkaa (voidaan kuitenkin 
sisällyttää osaurakoina ao. hankintoihin)

• Pyritään laittamaan hankintaan 1 x rumpu-urakka, 1-2 x 
päällysrakenneurakka, 1-2 x vaihteenvaihtokohde
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