Nro 1226

voimassa 30.09.2022

Rakentamisen Laatu RALA ry:n arviointilautakunta on hakemuksesta
myöntänyt tämän pätevyystodistuksen osoituksena siitä, että

Meritaito Oy
Y-tunnus 2302565-7

kotipaikka Helsinki
on todettu päteväksi toteuttajaksi seuraavilla toimialoilla:

Maa- ja vesirakentamisen sekä teollisuusrakentamisen pääurakointi:

Siltojen korjaukset (18.1d), Vesitiet, satamat ja padot (18.7a), Muut maa- ja vesirakennustyöt (18.9a), Alueurakointi, erityisalueiden hoito ja ylläpito (18.10c)

Siltojen ja liikennöitävien tasojen rakennustyöt:
Korjaustyöt (5.7)

Vesirakennustyöt merellä ja sisävesillä:

Rannikko- ja sisävesiruoppaukset (9.2), Vedenalaiset putkitus- ja kaapelityöt (9.4), Ranta-alueiden rakennustyöt (9.5)

Väylien ja alueiden kunnossapitotyöt:
Vesiliikenneväylien kunnossapitotyöt (12.6)

Kone- ja laitevuokrauspalvelut sekä rakentamisen palvelut:
Kuljetuspalvelut (15.7), Sukellustyö ja -palvelu (15.8)

Sähkö- ja tietojärjestelmäasennukset:

Sähköasennukset; muut rakennukset ja rakennelmat (16.1.7), Sähköteknisten tietojärjestelmien asennukset; viestintä-, antenni tai tietoverkkojärjestelmät (16.2.1)

Infrahankkeen johtamisen ja rakennuttamisen palvelut sekä valvonta:
Valvonta (20.4)

Infrahankkeen suunnittelupalvelut:
Vesiväylät (21.3)

Maankäytön suunnittelu, pohja- ja ympäristötutkimukset sekä mittaukset ja mallinnukset:
Pohja- ja maaperätutkimukset (24.1), Mittaukset ja mallinnukset (24.2)
Tarkastushetkellä yrityksellä on
Ulkopuolisesti todennettu laadunhallintajärjestelmä
Ulkopuolisesti todennettu ympäristöjärjestelmä
Ulkopuolisesti todennettu työturvallisuusjärjestelmä

RALA-pätevyystiedot on katselmoitu 19.08.2021

Tuula Råman
toiminnanjohtaja

Liitteet: Pätevyysraportti, referenssiluettelo ja kaupparekisteriote
Pätevyyden saamiseksi yrityksen on osoitettava, että sillä on riittävä tekninen osaaminen ja resurssit kunnossa; se on hoitanut tilaajavastuulain
velvoitteet ja sen tilinpäätöstiedot ovat kunnossa. Pätevyyttä hakeva ja sen saanut yritys vastaa RALAlle antamiensa tietojen oikeellisuudesta.
Yritys voidaan poistaa pätevyysrekisteristä arviointilautakunnan päätöksellä, mikäli yritys ei täytä RALA-pätevyyden vaatimuksia eikä ryhdy
kohtuullisessa ajassa riittäviin korjaaviin toimenpiteisiin.
Lisätiedot: Rakentamisen Laatu RALA ry, Vänrikinkuja 2, 02600 Espoo, tel. 010 292 2100, www.rala.fi

Yritys

Meritaito Oy
Y-tunnus 2302565-7

kotipaikka Helsinki
on mukana RALA-palautejärjestelmässä. Yritys on myöntänyt luvan
yhteenvetoraportin julkaisemiseen saamastaan palautteesta.

RALA-palaute on rakennusalan toimijoille tarkoitettu työkalu, jolla yritys kerää vertailukelpoista palautetta yhteistyökumppaneiltaan. Palaute
auttaa yrityksiä tunnistamaan kehityskohteensa ja vahvuutensa. RALAn internetsivuilla julkaistu yhteenveto yrityksen saamasta palautteesta
kertoo, että yritys on sitoutunut avoimeen ja läpinäkyvään toimintaan.

Tulostettu: 28.04.2022

Yrityksen nimi

Meritaito Oy

Y-tunnus

2302565-7

RALAn asiakas

1.6.2011 lähtien

Todistus voimassa

30.09.2022 saakka

Kotipaikka

Helsinki

Osoite

Laivastokatu 3 , 00160 Helsinki

Puhelin

020 7030 300

www-osoite

www.meritaito.fi

Toimialue

Suomi

Emoyhtiö

Arctia

Jäsenyydet

PIANC Suomen osasto ry,Suomen Vesitieyhdistys ry,Cleantech
ry,IALA

Tilaajavastuulain tiedot

Luotettava Kumppani -raportti voimassa: 27.04.2022 04.06.2022 Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut
tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Taloustiedot

19.08.2021 saatavilla olleet tilinpäätöstiedot on
katselmoitu RALA-pätevyyden uusinnan yhteydessä.

Tekninen osaaminen

Yritykselle on myönnetty:
- 14 työlajipätevyyttä joihin liittyy 46 referenssiä
- 3 pääurakointipätevyyttä joihin liittyy 13 referenssiä

TILAAJAVASTUULAIN TIEDOT
Luotettava Kumppani -raportti voimassa: 27.04.2022 - 04.06.2022 Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut
tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

YTJ-tiedot

päivitetty 26.04.2022 lähde: Suomen Asiakastieto Oy

Päätoimiala kaupparekisterissä

Muu vesiliikennettä palveleva toiminta

Verohallinnon perustiedot

Rekisterissä (alkaen 17.12.2009)

Arvonlisäverovelvollisuus

Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen (01.01.2010),
Kiinteistoön kaöyttoöoikeuden luovuttamisesta (05.12.2012)

Ennakkoperintärekisteri

Rekisterissä (alkaen 01.01.2010)

Kaupparekisteri

Rekisterissä (alkaen 16.12.2009)

Työnantajarekisteri

Rekisterissä (päivitetty 26.04.2022)

Liiketoimintakiellot

Ei liiketoimintakieltoja (päivitetty 26.04.2022)

Asiakkaan ilmoittamat ja tietopyyntöjen kautta saadut tiedot
Veromaksutiedot

Maksettu (päivitetty 14.04.2022, lähde: Verohallinto)

Eläkevakuutus (TyEL)

Maksettu (päivitetty 21.04.2022, lähde: Eläkevakuutusyhtiö)

Noudatettavat työehtosopimukset

PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA RY:N SEKÄ JULKISTEN
JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY:N,
PALKANSAAJAJÄRJESTÖ PARDIA RY:N JA YLEMMÄT
TOIMIHENKILÖT YTN RY:N VÄLINEN YLEINEN
TYÖEHTOSOPIMUS, SUOMEN LAIVANPÄÄLLYSTÖLIITO RY:N
JA SUOMEN VARUSTAMOT RY:N VÄLILLÄ

Tapaturmavakuutus

Protector Forsikring ASA, Suomen sivuliike (Lakisääteinen
tapaturmavakuutus)

Työterveyshuolto

Suomen Terveystalo Oy

TEKNINEN OSAAMINEN
Toimiala

Referenssien numerot

Siltojen ja liikennöitävien tasojen rakennustyöt
5.7 Korjaustyöt

86

Vesirakennustyöt merellä ja sisävesillä
9.2 Rannikko- ja sisävesiruoppaukset

103 104 121

9.4 Vedenalaiset putkitus- ja kaapelityöt

77 78 90 91

9.5 Ranta-alueiden rakennustyöt

85 88 101 103 107 108 128

Väylien ja alueiden kunnossapitotyöt
12.6 Vesiliikenneväylien kunnossapitotyöt

98 99 106 117 126 127

Kone- ja laitevuokrauspalvelut sekä rakentamisen palvelut
15.7 Kuljetuspalvelut

124 125

15.8 Sukellustyö ja -palvelu

84 89

Sähkö- ja tietojärjestelmäasennukset
16.1.7 Sähköasennukset; muut rakennukset ja rakennelmat

56 87 91

16.2.1 Sähköteknisten tietojärjestelmien asennukset; viestintä-, antenni tai
tietoverkkojärjestelmät

56 87 98 99

Maa- ja vesirakentamisen sekä teollisuusrakentamisen pääurakointi
18.1d Pääurakointi; siltojen korjaukset

76 82 83

18.7a Pääurakointi; vesitiet, satamat ja padot

70 72 76 82 83 84 85

18.9a Pääurakointi; muut maa- ja vesirakennustyöt

100 102 131

18.10c Alueurakointi, erityisalueiden hoito ja ylläpito

61 62 126 127

Infrahankkeen johtamisen ja rakennuttamisen palvelut sekä valvonta
20.4 Valvonta

109

Infrahankkeen suunnittelupalvelut
21.3 Vesiväylät

111 112 113

Maankäytön suunnittelu, pohja- ja ympäristötutkimukset sekä mittaukset ja mallinnukset
24.1 Pohja- ja maaperätutkimukset

114 115 116

24.2 Mittaukset ja mallinnukset

93 95 96

Erikoiskalusto ja menetelmät

Suurponttonituotanto, merenmittaukset ja erikoismittalaitteet
monipuolisiin vedenalaisiin tutkimuksiin sekä vesirakennuskalustoa
(kaivulautta, proomut, hinaaja, työlautat, väyläalukset, tutkimuslautta).

Lisätietoja

Toimialaan 18.1d liittyy tarkennus: Sulkujen peruskorjaukset.
Toimialaan 18.10c liittyy tarkennus: Vesiväylien hoito.
Toimialaan 20.4 liittyy tarkennus: Vesiväylien rakentaminen ja
kunnossapito.
Aluekonttorit: Turku, Lappeenranta ja Vaasa sekä 24 toimipistettä.

Laatu-, ympäristö- ja työturvallisuus
Laadunhallinta

Ulkopuolisesti todennettu laadunhallintajärjestelmä
ISO 9001:2015 (DNV) laajuus: Vesiväylien hoito ja
turvalaitteiden ylläpito. Kanavien käyttö ja kunnossapito.
Öljyntorjuntapalvelut. Vesirakentaminen, rakennuttaminen ja
urakoiden
valvonta. Vesiväylien ja –rakenteiden suunnittelu.
Merenmittaus ja
vedenalaiset tutkimukset. Merenkulun turvalaitteiden
valmistus.

Ympäristöasioiden hallinnan taso

Ulkopuolisesti todennettu ympäristöjärjestelmä
ISO 14001:2015 (DNV) laajuus Vesiväylien hoito ja
turvalaitteiden ylläpito. Kanavien käyttö ja kunnossapito.
Öljyntorjuntapalvelut. Vesirakentaminen, rakennuttaminen ja
urakoiden valvonta. Vesiväylien ja –rakenteiden suunnittelu.
Merenmittaus ja vedenalaiset tutkimukset. Merenkulun
turvalaitteiden valmistus.

Työturvallisuusasioiden hallinnan taso

Ulkopuolisesti todennettu työturvallisuusjärjestelmä
ISO 45001:2018 (DNV) laajuus Vesiväylien hoito ja
turvalaitteiden ylläpito. Kanavien käyttö ja kunnossapito.
Öljyntorjuntapalvelut. Vesirakentaminen, rakennuttaminen ja
urakoiden valvonta. Vesiväylien ja –rakenteiden suunnittelu.
Merenmittaus ja vedenalaiset tutkimukset. Merenkulun
turvalaitteiden valmistus.

TALOUSTIEDOT

19.08.2021 saatavilla olleet tilinpäätöstiedot on katselmoitu RALA-pätevyyden uusinnan yhteydessä.
Vuosi

2020 (milj. €)

2019 (milj. €)

2018 (milj. €)

Tilikausi

1.1. - 31.12.2020

1.1. - 31.12.2019

1.1. - 31.12.2018

Liikevaihto (alv 0%)

35,09

32,62

32,51

Bruttotulos

22,81

21,14

24,81

Maksetut palkat

9,00

10,41

10,91

Henkilöstökulut

10,91

12,04

13,18

Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja

-1,15

-0,13

3,20

Taseen loppusumma

24,31

29,71

29,70

Maksuvalmius (quick ratio)

1,20

1,00

1,10

Omavaraisuusaste

0,44

0,40

0,40

Projektit tuloutetaan

Luovutuksen perusteella

Vuoden & 2019 & 2018 tilinpäätöstietojen lähde: Suomen Asiakastieto Oy, tunnuslukujen laskentakaavat

HENKILÖSTÖRESURSSIT
Tilikausi

1.1. - 31.12.2020

1.1. - 31.12.2019

Toimihenkilöiden lukumäärä

82

91

toimihenkilöistä vastaavien työnjohtajien lkm

1.1. - 31.12.2018

4

Työntekijöiden lukumäärä

190

212

222

Tapaturmien lukumäärä

ei saatavilla

ei saatavilla

ei saatavilla

Johto/avainhenkilöt

Toimitusjohtaja Hannu Ylärinne merikapteeni, eMBA
Maunu Visuri, Arctia toimitusjohtaja
Jukka Suonvieri, KTM, Liiketoimintajohtaja.
Talousjohtaja Sari Kankkunen KTM

VASTUUVAKUUTUSTIEDOT
Toiminnan vastuuvakuutus

REFERENSSIYHTEENVETO
Siltojen ja liikennöitävien tasojen rakennustyöt
5.7 Korjaustyöt
#86. Rättijärven sillan korjaus

Saimaan kanavan vuokra-alue

R a kennut t a ja

Rättijärven läppäsillan liikuntasaumojen ja siltarakenteiden
uusiminen

Yht eyshenkilö

Liikennevirasto
Sami Rasa

Va lmist umisvuosi

2017

Kest o

2 kk

Sop imussumma
Sop imusmuot o

0,1 milj. € (alv 0%)

Ma ksup er ust e

laskutyö

Aliha nkint a -a st e

15 %
1 kpl

Aliha nkkijoid en lkm

Kokonaisurakka

Vesirakennustyöt merellä ja sisävesillä
9.2 Rannikko- ja sisävesiruoppaukset
#103. Kimolan kanavan väylän rakentaminen

Kouvola

R a kennut t a ja

Väylän ruoppaus, väylän reunojen eroosiosuojaus, haraukset,
monikeilaus

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Kreate / Jukka Nieminen
jukka.nieminen@kreate.fi
Jukka Nieminen
2019
17 kk
2,66 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
75 %
4 kpl

#104. Vepsän laiturin ruoppaus

Turku

R a kennut t a ja

Laiturin edustan ruoppaus ja louhinta

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Turun kaupunki / Kimmo Pesu
kimmo.pesu@turku.fi
Kimmo Pesu
2017
2 kk
0,12 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
75 %
1 kpl

#121. Poijujen poisto Kokkolan vanhasta
pommialtaasta

Kokkola

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Ruopattu syvälle pohjasedimennttiin jumiutunutta jääpoijua irti ja
hinattu maihin

Väylävirasto / Mika Lehtola
Mika Lehtola
2018
1 kk
0,020 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
%
0 kpl

9.4 Vedenalaiset putkitus- ja kaapelityöt
#77. Nuijamaanjärven kuitukaapelin uusiminen

Lappeenranta

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Kuitukaapelin asentaminen uuteen paikkaan Venäjän uuden tullin
tieltä

Liikennevirasto
Heikki Vakkila
2016
2 kk
0,08 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
5%
1 kpl

#78. Nuijamaanjärven reunavalokaapelin uusiminen Lappeenranta
R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Liikennevirasto
Heikki Vakkila
2016
2 kk
0,75 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
0%
0 kpl

Turvalaitteiden reunavalokaapelin uusiminen Nuijamaajärveen

#90. Nuijamaanjärven kuitukaapelin uusiminen

Lappeenranta

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Saimaan kanavan runkokuitukaapelin uusiminen Nuijamaanjärven
osuudella.

Liikennevirasto
Heikki Vakkila
2016
4 kk
0,1 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
5%
1 kpl

#91. Torpan kapean reunavalaistuksen uusiminen

Lappeenranta

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Saimaan kanavan Torpan kapean reunavalaistuksen uusiminen.

Liikennevirasto
Heikki Vakkila
2016
5 kk
0,1 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
5%
1 kpl

9.5 Ranta-alueiden rakennustyöt
#85. Lataustornien asennus Lillmälö ja Prostvik

Nauvo

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Hybridilautan sähkölatauspisteiden asennus lauttarantaan

Finnferries Oy
Kaj Jansson
2017
4 kk
0,16 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
laskutyö
10 %
1 kpl

#88. Hossan katselulavan suunnittelu ja
rakentaminen

Suomussalmi

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Kansallispuiston kelluvan katselulavan suunnittelu ja toteutus

Metsähallitus
Erkki Pitkänen
2016
4 kk
0,13 milj. € (alv 0%)
KVR-urakka / ST-urakka
kokonaishinta
40 %
3 kpl

#101. Ispoisten uimarannan laiturin korjaustyö

Turku

R a kennut t a ja

Puisen uimalaiturin korjaustyö ja betonisen veneenlaskuluiskan
rakentaminen, puupaalujen uusiminen

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Turun kaupunki / Tuomas
Turpeinen
Tuomas Turpeinen
2020
2 kk
0,19 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
25 %
2 kpl

#103. Kimolan kanavan väylän rakentaminen

Kouvola

R a kennut t a ja

Väylän ruoppaus, väylän reunojen eroosiosuojaus, haraukset,
monikeilaus

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Kreate / Jukka Nieminen
jukka.nieminen@kreate.fi
Jukka Nieminen
2019
17 kk
2,66 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
75 %
4 kpl

#107. Nauvon rantamuuri

Parainen

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Betonisen kulmatukimuurin rakentaminen ponttiseinän päälle.

ELY-keskus/Paraisten kaupunki
Joakim Enckell
2017
3 kk
0,06 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
20 %
1 kpl

#108. Kallanin majakan ja majakan betonilaiturin
korjaustyö

Pietarsaari

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Väylävirasto/Pasi Kivioja

Majakan laituriin valettiin uudet tuet veden alle

Kest o
Sop imussumma

6 kk
0,45 milj. € (alv 0%)

Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e

Kokonaisurakka
kokonaishinta
25 %

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Pasi Kivioja
2016

4 kpl

#128. Keularamppipaikan rakentaminen

Kotka

R a kennut t a ja

Varsinais Suomen ELY keskus /
Tapani Jaakkola

Yhteysaluksen keularampin rakentaminen

Yht eyshenkilö

Tapani Jaakkola
2019

Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

2 kk
0,05 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
%
0 kpl

Väylien ja alueiden kunnossapitotyöt
12.6 Vesiliikenneväylien kunnossapitotyöt
#98. Saimaan kanavan alaporttien sähkötekninen
käyttöönotto 2019

Lappeenranta

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Sähkölaitteiden asennustentarkastu, viritys ja säätötyöt

Väylävirasto / Tero Sikiö
Tero Sikiö
2020
12 kk
0,02 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
0%
0 kpl

#99. Pälli, Litjärvi, Rättijärven ja Särkijärven
alaporttien uusiminen sähkötyöt

Lappeenranta

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Sulkuporttien purku ja asennus sekä ohjauskaapeleiden
uusiminen

Väylävirasto
Heikki Vakkila
2019
4 kk
0,15 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
0%
0 kpl

#106. Saaristomeren ja Selkämeren alueiden
väylänhoito 2018 - 2020

Turku

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Vesiväylien kunnossapito

Väylävirasto / Jonatan Ahlroos
Joonatan Ahlroos
2020
24 kk
2,74 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
0%
0 kpl

#117. Harvungön – Bredskäred väylän
perusparannustyö
R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

Korsnäs

Väylävirasto
Harauskosketusten (kivien) räjäyttäminen väyläalueelta
Jarkko Hirvelä
2018
6 kk
0,06 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
0%
0 kpl
sukellustyön johtaja Kai Parhiala (kai.parhiala@meritaito.fi)

#126. Läntisen Suomaenlahden väylänhoito 2016- 2021 Läntinen Suomenlahti
R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Väylävirasto / Arto Säilynoja
Arto Säilynoja
2021
60 kk
2,40 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
%
0 kpl

Väylänhoitourakka ja merenkulun turvalaitteiden kunnossapito

#127. Itäisen Suomenlahden väylänhoito

Itäinen Suomenlahti

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Itäisen Suomenlahden väylänhoito ja merenkulun turvalaitteiden
kunnossapito

Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Väylävirasto / Arto Säilynoja
Arto Säilynoja
2021
60 kk
2,40 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
%
0 kpl

Kone- ja laitevuokrauspalvelut sekä rakentamisen palvelut
15.7 Kuljetuspalvelut
#124. Kuljetuspalvelut ulkomajakoille

Suomenlahti

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Kuljetuspalvelut ulkomajakoille

Ilmatieteenlaitos / Harry Lonka
Harry Lonka
2020
12 kk
0,02 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
%
0 kpl

#125. Kuljetuspalvelut ulkomajakoille
R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Suomenlahti

Vessel Traffic Services Finland Oy / Kuljetus ja korjauspalvelut
Arto Leppänen
Arto Leppänen
2020
12 kk
0,03 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
%
0 kpl

15.8 Sukellustyö ja -palvelu
#84. Pamilon voimalaitoksen välpän muutostyöt

Eno

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Uuden välpän hankinta ja siirto. Vedenalaisten betonisten
tukirakenteiden rakentaminen.

Vattenfall Oy
Jari Keskinen
2016
3 kk
0,16 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
40 %
2 kpl

#89. Keltin ja Voikkaan voimalaitosten työpatojen
asennus

Kouvola

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Voimalaitosten korjaustyön työpatojen rakentaminen
sukellustyönä

UPM Energy Oy
Kari Munne
2017
1 kk
0,05 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
20 %
2 kpl

Sähkö- ja tietojärjestelmäasennukset
16.1.7 Sähköasennukset; muut rakennukset ja rakennelmat
#56. Saimaan kanava, sähkökunnossapito 20132017

Lappeenranta

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Kunnossapito kohteena ovat Saimaan kanavan sähköiset
järjestelmät mm. sulkujen ja avattavien siltojen sähkökäytöt, 400V
sähkönjakelu, tietoliikenneverkot ja laitteet, kamerajärjestelmät,
meri VHF- puhelimet ja tukiasemat, kanavavalaistus, kanavan
toimintaan liittyvät käyttörakennukset. Liikennekausien
(10kk/vuosi) aikana ylläpidetään em. kohteita koskevaa
ympärivuorokautista vikapäivystystä. Kunnossapitoon liittyvien
muutostöiden työ- ja loppupiirustukset kuuluivat urakkaan.

Liikennevirasto
Heikki Vakkila
2017
48 kk
1.1 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
0,5 %
4 kpl

#87. Saimaan kanavan sähkökunnossapito 2018

Lappeenranta

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Kunnossapito kohteena ovat Saimaan kanavan sähköiset
järjestelmät mm. sulkujen ja avattavien siltojen sähkökäytöt, 400V
sähkönjakelu, tietoliikenneverkot ja laitteet, kamerajärjestelmät,
meri VHF- puhelimet ja tukiasemat, kanavavalaistus, kanavan
toimintaan liittyvät käyttörakennukset. Liikennekausien
(10kk/vuosi) aikana ylläpidetään em. kohteita koskevaa
ympärivuorokautista vikapäivystystä. Kunnossapitoon liittyvien
muutostöiden työ- ja loppupiirustukset kuuluivat urakkaan.

Liikennevirasto
Heikki Vakkila
2018
12 kk
0,3 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
10 %
2 kpl

#91. Torpan kapean reunavalaistuksen uusiminen

Lappeenranta

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Saimaan kanavan Torpan kapean reunavalaistuksen uusiminen.

Liikennevirasto
Heikki Vakkila
2016
5 kk
0,1 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
5%
1 kpl

16.2.1 Sähköteknisten tietojärjestelmien asennukset; viestintä-, antenni tai tietoverkkojärjestelmät
#56. Saimaan kanava, sähkökunnossapito 2013-2017

Lappeenranta

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Kunnossapito kohteena ovat Saimaan kanavan sähköiset
järjestelmät mm. sulkujen ja avattavien siltojen sähkökäytöt,
400V sähkönjakelu, tietoliikenneverkot ja laitteet,
kamerajärjestelmät, meri VHF- puhelimet ja tukiasemat,
kanavavalaistus, kanavan toimintaan liittyvät
käyttörakennukset. Liikennekausien (10kk/vuosi) aikana
ylläpidetään em. kohteita koskevaa ympärivuorokautista
vikapäivystystä. Kunnossapitoon liittyvien muutostöiden työ- ja
loppupiirustukset kuuluivat urakkaan.

Liikennevirasto
Heikki Vakkila
2017
48 kk
1.1 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
0,5 %
4 kpl

#87. Saimaan kanavan sähkökunnossapito 2018

Lappeenranta

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Kunnossapito kohteena ovat Saimaan kanavan sähköiset
järjestelmät mm. sulkujen ja avattavien siltojen sähkökäytöt,
400V sähkönjakelu, tietoliikenneverkot ja laitteet,
kamerajärjestelmät, meri VHF- puhelimet ja tukiasemat,
kanavavalaistus, kanavan toimintaan liittyvät
käyttörakennukset. Liikennekausien (10kk/vuosi) aikana
ylläpidetään em. kohteita koskevaa ympärivuorokautista
vikapäivystystä. Kunnossapitoon liittyvien muutostöiden työ- ja
loppupiirustukset kuuluivat urakkaan.

Liikennevirasto
Heikki Vakkila
2018
12 kk
0,3 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
10 %
2 kpl

#98. Saimaan kanavan alaporttien sähkötekninen
käyttöönotto 2019

Lappeenranta

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Sähkölaitteiden asennustentarkastu, viritys ja säätötyöt

Väylävirasto / Tero Sikiö
Tero Sikiö
2020
12 kk
0,02 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
0%
0 kpl

#99. Pälli, Litjärvi, Rättijärven ja Särkijärven
alaporttien uusiminen sähkötyöt

Lappeenranta

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Sulkuporttien purku ja asennus sekä ohjauskaapeleiden
uusiminen

Väylävirasto
Heikki Vakkila
2019
4 kk
0,15 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
0%
0 kpl

Maa- ja vesirakentamisen sekä teollisuusrakentamisen pääurakointi
18.1d Pääurakointi; siltojen korjaukset
#76. Soskuan kanavan talviremontti

Lappeenranta

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Soskuan sulun kunnostus. Yläportin tukikiskojen ja tukipilareiden
uusiminen. Vastaohjauskiskojen uusiminen. Ylä- ja alapuolen
muurien lämmityskaapeleiden asennus. Patojen rakentaminen ja
purku. Alaportin nivelpukkien korjaushitsaus. Alaportin
tyhjennysluukkujen vaihto.

Liikennevirasto
Jukka Tuovinen
2016
3 kk
0,4 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
2%
1 kpl

#82. Muroleen kääntösillan uusiminen

Murole

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Muroleen sulun ylittävän teräksisen kääntösillan uusiminen

Liikennevirasto
Jukka Tuovinen
2017
8 kk
0,3 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
15 %
3 kpl

#83. Saimaan kanava Mälkiän sulun alaporttien
uusiminen

Lappeenranta

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Mälkiän sulun teräksisten alaporttien uusiminen

Liikennevirasto
Jukka Tuovinen
2017
6 kk
1,8 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
60 %
6-8 kpl

18.7a Pääurakointi; vesitiet, satamat ja padot
#70. Taipaleen kanavan betonirakenteiden
korjaaminen

Varkaus

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Taipaleen sulkukanavan betonirakenteiden korjaaminen
kuivatyönä.
Vaurioita korjattu koko sulun mitalla ja korkeudella. Vauriokohtia
yli 100 kpl.

Liikennevirasto
Marja Sipponen-Kaapro
2016
5 kk
0,24 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
30 %
6 kpl

#72. Harjavallan lisäkone sukelluspalvelut
R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Harjavalta

Skanska talonrakennus Länsi-Suomi Työpadon tekeminen sukellustyönä uuden turbiinin asentamiseksi
Jyrki Ojala
2016
20 kk
0,3 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
25 %
3 kpl

#76. Soskuan kanavan talviremontti

Lappeenranta

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Soskuan sulun kunnostus. Yläportin tukikiskojen ja tukipilareiden
uusiminen. Vastaohjauskiskojen uusiminen. Ylä- ja alapuolen
muurien lämmityskaapeleiden asennus. Patojen rakentaminen ja
purku. Alaportin nivelpukkien korjaushitsaus. Alaportin
tyhjennysluukkujen vaihto.

Liikennevirasto
Jukka Tuovinen
2016
3 kk
0,4 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
2%
1 kpl

#82. Muroleen kääntösillan uusiminen

Murole

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Muroleen sulun ylittävän teräksisen kääntösillan uusiminen

Liikennevirasto
Jukka Tuovinen
2017
8 kk
0,3 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
15 %
3 kpl

#83. Saimaan kanava Mälkiän sulun alaporttien
uusiminen

Lappeenranta

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Mälkiän sulun teräksisten alaporttien uusiminen

Liikennevirasto
Jukka Tuovinen
2017
6 kk
1,8 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
60 %
6-8 kpl

#84. Pamilon voimalaitoksen välpän muutostyöt

Eno

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o

Vattenfall Oy
Jari Keskinen
2016
3 kk

Uuden välpän hankinta ja siirto. Vedenalaisten betonisten
tukirakenteiden rakentaminen.

Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e

0,16 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
40 %
2 kpl

Aliha nkkijoid en lkm

#85. Lataustornien asennus Lillmälö ja Prostvik

Nauvo

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o

Finnferries Oy
Kaj Jansson
2017
4 kk

Hybridilautan sähkölatauspisteiden asennus lauttarantaan

Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e

0,16 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
laskutyö
10 %
1 kpl

Aliha nkkijoid en lkm

18.9a Pääurakointi; muut maa- ja vesirakennustyöt
#100. Suomenlinnan telakan ulkoaltaan korjaustyö

Helsinki

R a kennut t a ja

Telakan ulkoaltaan betonisten seinien ja pohjalaattojen korjaus,
pilaantuneiden maa-ainesten poistaminen, vesikourujen korjaus

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Suomenlinnan hoitokunta / Tuija
Lind
Tuija Lind
2019
5 kk
0,42 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
30 %
4 kpl

#102. Kallanin majakan ja majakan laiturin
korjaustyöt

Pietarsaari

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Majakan betonitasojen ja –seinienkorjaustyöt, betonilaiturin
korjaustyöt,

Väylävirasto / Pasi Kivioja
Pasi Kivioja
2016
6 kk
0,45 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
25 %
4 kpl

#131. Porvoon majakan ja Kölhällenin loiston
korjaustyöt

Itäinen Suomenlahti

R a kennut t a ja

Porvoon majakan ja Kölhällenin loiston korjaustyöt

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Väylävirasto / Veli-Matti
Mansikkasalo
Veli-Matti Mansikkasalo
2020
6 kk
0,44 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
15 %
1 kpl

18.10c Alueurakointi, erityisalueiden hoito ja ylläpito
#61. Pielisjoen kanavan käyttö ja kunnossapito,
optiovuodet 2015-2016

Joensuu

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

Pielisjoen kanavan sulkujen ja siltojen käyttö ja kunnossapitotyöt
sekä vikapäivystys.

Liikennevirasto
Jukka Tuovinen
2016
24 kk
0,5 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
0,5 %
2 kpl
Siivoustyöt, nostotyöt alihankintana

#62. Saimaan kanavan käyttö ja kunnossapito 20132016

Lappeenranta

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Saimaan kanavan käyttö ja kunnossapito, sekä vikakorjaukset

Liikennevirasto
Heikki Vakkila
2017
48 kk
9,1 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
10 %
5 kpl

#126. Läntisen Suomaenlahden väylänhoito 20162021

Läntinen Suomenlahti

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Väylänhoitourakka ja merenkulun turvalaitteiden kunnossapito

Väylävirasto / Arto Säilynoja
Arto Säilynoja
2021
60 kk
2,40 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
%
0 kpl

#127. Itäisen Suomenlahden väylänhoito

Itäinen Suomenlahti

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Itäisen Suomenlahden väylänhoito ja merenkulun turvalaitteiden
kunnossapito

Väylävirasto / Arto Säilynoja
Arto Säilynoja
2021
60 kk
2,40 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
%
0 kpl

Infrahankkeen johtamisen ja rakennuttamisen palvelut sekä valvonta
20.4 Valvonta
#109. Syvärauman veneväylien syventäminen

Rauma

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Veneväylien (n. 5km) kulkusyvyyden kasvattaminen,
rakennuttaminen ja valvonta, väyläpäätösasiakirjat.

Rauman kaupunki
Jaakko Aerila
2018
7 kk
0,06 milj. € (alv 0%)
Konsulttisopimus
kokonaishinta
0%
0 kpl

Infrahankkeen suunnittelupalvelut
21.3 Vesiväylät
#111. Vuosaaren sataman ja meriväylän syventämisen
rakennussuunnittelu

Helsinki

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Vuosaaren väylän ja sataman syventämisen
rakennussuunnitelman laadinta tietomallipohjaisesti

Väylävirasto/Helsingin satama Oy
Seppo Paukkeri
2020
8 kk
0,15 milj. € (alv 0%)
Konsulttisopimus
laskutyö
3%
1 kpl

#112. Vesiväylien tutkimukset ja suunnittelu LounaisSuomen alueella 2019-2021

Varsinais-Suomi, Selkämeri

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Lounais-Suomen alueen laiva- ja veneväylien
väyläsuunnitelmien ja väyläesityksen laadintaa.

Väylävirasto
Simo Kerkelä
2019
12 kk
0,16 milj. € (alv 0%)
Konsulttisopimus
laskutyö
2%
1 kpl

#113. Vuosaaren uuden tuloväylän esisuunnittelu

Helsinki

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Vuosaaren 13m väylän leventämisen esissuunnitelman laadinta.

Helsingin Satama Oy
Tero Sievanen
2020
4 kk
0,006 milj. € (alv 0%)
Konsulttisopimus
laskutyö
0%
0 kpl

Maankäytön suunnittelu, pohja- ja ympäristötutkimukset sekä mittaukset ja mallinnukset
24.1 Pohja- ja maaperätutkimukset
#114. Pärnäisten, Retaisten, Vuosnaisten ja
Taalintehtaan rantojen pohjatutkimustyöt

Pärnäinen, Retainen, Vuosnainen

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Yhteysalusliikennepaikkojen pohjatutkimukset (porakone-,
puristin- ja heijarikairaukset sekä häirityt maanäytteenotot ja
sedimenttinäytteenotot)

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Tapani Jaakkola
2019
1 kk
0,12 milj. € (alv 0%)
Konsulttisopimus
kokonaishinta
50 %
2 kpl

#115. Porin Tahkoluodon sataman pohjatutkimukset

Pori

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Tahkoluodon öljylaiturisuunnitelmia ja satama-altaan
syventämiseen tarvittavat pohjatutkimukset (porakone-,
puristin- ja heijarikairaukset sekä häirityt maanäytteenotot ja
sedimenttinäytteenotot). Kairauksia 78kpl.

Porin Satama Oy
Kai Heinonen
2019
1 kk
0,08 milj. € (alv 0%)
Konsulttisopimus
kokonaishinta
50 %
2 kpl

#116. Rauman sataman tutkimukset

Rauma

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Uuden laiturin satama-altaan syventämiseen liittyvät
pohjatutkimustyöt (porakonekairaukset sekä uuden laiturin
pohjatutkimukset Järviluodossa) Kairauksia 140kpl.

Rauman Satama Oy
Timo Metsäkallas
2018
2 kk
0,11 milj. € (alv 0%)
Konsulttisopimus
kokonaishinta
40 %
2 kpl

24.2 Mittaukset ja mallinnukset
#93. Melköya laituritamittaus
R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

Hammerfest

Statoil
Melköyan maakaasuterminaalin laitureiden vedenalaisen osan
kuntokartoitus monikeilausluotaamalla. Tulokset toimitettiin
Yngve Andre Monsen
pistepilkvenä jsa pohja/rakennemallina. Havainnot raportoitiin.
2016
0,25 kk
0,014500 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
0%
0 kpl
Työ liittyi osana laajempaan kampanjaan Norjassa jossa tutkittiin vedenalaisia satamarakenteita myös
Hammerfestin ja Narvikin satamissa, Harstadissa ja Nordbasissa (Hammerfest).

#95. Saimaankanavan ja sen rakentreiden
mittaus

Lappeenranta - Viipuri

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

42 km pitkän Saimaan kanavan kokonaisvaltainen mittaus
monikeilaamalla ja laserkeilaamalla. Tarkoituksena oli saada
täydellinen pistepilviesitys ja data mallintamista varten kanavan
pohjasta, luiskista sekä rakenteista. Data analysoitiin ja kaikki
havainnot esineistä, eroosiosta, mataloitumisesta, rakenteiden
kunnosta ym. raportoitiin tilaajalle.

Liikennevirasto
Tero Sikiö
2017
24 kk
0,49 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
0%
0 kpl

#96. Merenmittaukset Suomen aluevesillä ja
talousvyöhykkeellä 2015 - 2016

Pohjanlahti

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Merenmittaukset monikeilainluotauksena Liikenneviraston
määrittelemillä vesialueilla Pohjanlahdella. Mittausten kokonailaajuus
oli noin 7000 km2.

Liikennevirasto
Seppo Mäkinen
2016
22 kk
1,5 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
0%
0 kpl
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TOIMINIMI (Rekisteröity 05.05.2021 10:45:07)
Arctia Meritaito Oy
RINNAKKAISTOIMINIMI (Rekisteröity 05.05.2021 10:45:07)
(englanti) Arctia Meritaito Ltd
RINNAKKAISTOIMINIMI (Rekisteröity 05.05.2021 10:45:07)
(ruotsi) Arctia Meritaito Ab
TOIMIALA (Rekisteröity 14.06.2013)
Yhtiön toimialana on vesiväylien hoito, kanavien käyttö ja
kunnossapito, ympäristövahinkojen ehkäisemiseen ja torjuntaan
liittyvät tehtävät, vesirakentaminen, suunnittelu ja
asiantuntijapalvelut, merenmittaus, vesistökuljetuspalvelut sekä
muut vesiväyliin, kiinteistöihin ja vesirakentamiseen liittyvät
tehtävät. Yhtiö voi harjoittaa toimintaa Suomessa ja ulkomailla.
APUTOIMINIMI (Rekisteröity 21.04.2010)
Finnmare.
APUTOIMINIMEN TOIMIALA (Rekisteröity 21.04.2010)
Ulkomaan liiketoiminta.
Y-tunnus: 2302565-7
APUTOIMINIMI (Rekisteröity 19.10.2012)
SeaHow.
APUTOIMINIMEN TOIMIALA (Rekisteröity 19.10.2012)
Ulkomaan liketoiminnot.
KOTIPAIKKA (Rekisteröity 16.12.2009)
Helsinki.
TILIKAUSI (Rekisteröity 16.12.2009)
Tilikausi on 01.01. - 31.12.
PERUSTAMINEN (Rekisteröity 16.12.2009)
Perustamissopimus on allekirjoitettu 01.12.2009.
YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS (Rekisteröity 05.05.2021 10:45:07)
Yhtiöjärjestyksen muutoksesta on päätetty 16.03.2021.
OSAKEPÄÄOMA (Rekisteröity 07.01.2010)
Osakepääoma 3.418.000,00 euroa, täysin maksettu.
Osakkeet 136.720 kpl.
HALLITUS (Rekisteröity 29.01.2020 08:21:44)
Puheenjohtaja:
21.01.1968 Visuri Maunu Petrus
Jäsenet:
03.06.1968 Kankkunen Sari Marjut
10.10.1974 Laitinen Janne Aleksi
TOIMITUSJOHTAJA (Rekisteröity 20.07.2017 12:53:30)
Toimitusjohtaja:
27.05.1972 Ylärinne Hannu Tapani
TILINTARKASTAJAT (Rekisteröity 01.11.2019 08:39:40)
Tilintarkastaja:
KPMG Oy Ab, Y-tunnus 1805485-9, Kaupparekisteri
Päävastuullinen tilintarkastaja:

07.09.1963 Eskelinen Ari Pekka
LAKIMÄÄRÄINEN EDUSTAMINEN (Rekisteröity 16.12.2009)
Yhtiötä edustaa osakeyhtiölain nojalla hallitus.
ASEMAAN SIDOTTU EDUSTAMINEN (Rekisteröity 16.12.2009)
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiötä edustavat hallituksen
puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen
jäsenet kaksi yhdessä.
EDUSTAMISOIKEUDET (Rekisteröity 11.05.2021 14:55:10)
Y-tunnus: 2302565-7
03.06.1968 Kankkunen Sari Marjut
27.07.1971 Suonvieri Jukka-Pekka
Oikeutetut edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen
yhdessä prokuristin kanssa.
TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT (Rekisteröity 11.06.2021 03:02:39)
Täydennys tilinpäätökseen ajalta 01.01.2020 - 31.12.2020.
VOIMASSAOLEVAT HENKILÖTIEDOT
07.09.1963 Eskelinen Ari Pekka, Suomen kansalainen, Helsinki
03.06.1968 Kankkunen Sari Marjut, Suomen kansalainen, Helsinki
10.10.1974 Laitinen Janne Aleksi, Suomen kansalainen, Tuusula
27.07.1971 Suonvieri Jukka-Pekka, Suomen kansalainen, Espoo
21.01.1968 Visuri Maunu Petrus, Suomen kansalainen, Espoo
27.05.1972 Ylärinne Hannu Tapani, Suomen kansalainen, Vantaa
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