Nro 2100

voimassa 31.12.2020

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

Juhan Paja Oy
Y-tunnus 2225682-4

kotipaikka Vöyri
on todettu päteväksi toteuttajaksi seuraavilla toimialoilla:

Maa- ja vesirakentamisen sekä teollisuusrakentamisen pääurakointi:
Putkilinjat ja johtoverkot (18.3a), Tiet ja kadut (18.6a)

Siltojen ja liikennöitävien tasojen rakennustyöt:
Korjaustyöt (5.7)

Maarakennustyöt:

Maanleikkaus ja -kaivu sekä pengerrys (7.1)

Putki- ja johtolinjojen rakennustyöt:
Vesi- ja viemärijohtolinjat (10.1b)

Väylien ja alueiden kunnossapitotyöt:

Liikennealueiden talvikunnossapitotyöt (12.2), Liikennealueiden kesäkunnossapitotyöt (12.3)

RALA-pätevyystiedot on katselmoitu 21.11.2019

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

Nro 422 -01

voimassa 31.12.2022

Rakentamisen Laatu RALA ry:n arviointilautakunta on myöntänyt
tämän sertifikaatin, joka varmentaa, että yrityksen

Juhan Paja Oy
Y-tunnus 2225682-4

kotipaikka Vöyri

toimintajärjestelmä täyttää auditointiin perustuen RALA-sertifiointimenettelyssä
määritellyt vaatimukset seuraavassa laajuudessa
Vöyri
Väylärakentamisen pääurakointi
-Tiet, kadut ja kunnallistekniikka

Sertifikaatti edellyttää, että yrityksen toimintatavat täyttävät määritellyt vaatimukset.
Voimassaolevista sertifikaateista pidetään luetteloa internetsivulla www.rala.fi.
Alkuperäinen sertifikaatti myönnetty 15.6.2017
Sertifikaatin voimassaolo katselmoitu 27.8.2019

Tuula Råman
toiminnanjohtaja

RALA-sertifiointi on rakennusalan yritysten erityspiirteet huomioon ottava arviointimenettely, joka perustuu yrityksen toimintajärjestelmän
auditointiin. RALA-sertifikaatti on osoitus siitä, että yrityksen toimintajärjestelmä täyttää menettelyn kriteerit ja yritys soveltaa määrittämiään
toimintatapoja käytännössä.
Arviointiperusteissa on huomioitu yrityksen onnistumisen ja menestymisen kannalta keskeiset toimintatavat sekä myös asiakkaan kannalta
tärkeät, sopimusosapuolen toiminnalle asettamat vaatimukset ja odotukset. Lisäksi arviointiperusteet kattavat keskeiset turvallisuus- ja
ympäristönäkökohdat.
Rakentamisen Laatu RALA ry, Vänrikinkuja 2, 02600 Espoo, p. 010 292 2100 www.rala.fi

Yritys

Juhan Paja Oy
Y-tunnus 2225682-4

kotipaikka Vöyri
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: 31.01.2020

Yrityksen nimi

Juhan Paja Oy

Y-tunnus

2225682-4

RALAn asiakas

01.11.2016 lähtien

Todistus voimassa

31.12.2020 saakka

Kotipaikka

Vöyri

Osoite

Aknuksentie 295, 62395 PETTERINMÄKI

Puhelin

050-5617450, 044-7770042

Sähköposti

juha.kallio@juhanpaja.fi

www-osoite

www.juhanpaja.fi

Toimialue

Länsi-Suomi

Emoyhtiö

Juhan Paja Oy

Tilaajavastuulain tiedot

Luotettava Kumppani -raportti voimassa: 30.01.2020 08.04.2020 Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut
tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Taloustiedot

21.11.2019 saatavilla olleet tilinpäätöstiedot on
katselmoitu RALA-pätevyyden uusinnan yhteydessä.

Tekninen osaaminen

Yritykselle on myönnetty:
- 5 työlajipätevyyttä joihin liittyy 24 referenssiä
- 2 pääurakointipätevyyttä joihin liittyy 12 referenssiä

TILAAJAVASTUULAIN TIEDOT
Luotettava Kumppani -raportti voimassa: 30.01.2020 - 08.04.2020 Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut
tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

YTJ-tiedot

päivitetty 29.01.2020 lähde: Suomen Asiakastieto Oy

Päätoimiala kaupparekisterissä

Rakennuspaikan valmistelutyöt

Verohallinnon perustiedot

Rekisterissä (alkaen 23.10.2008)

Arvonlisäverovelvollisuus

Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen (01.10.2008)

Ennakkoperintärekisteri

Rekisterissä (alkaen 14.10.2008)

Kaupparekisteri

Rekisterissä (alkaen 22.10.2008)

Työnantajarekisteri

Rekisterissä (päivitetty 29.01.2020)

Liiketoimintakiellot

Ei liiketoimintakieltoja (päivitetty 29.01.2020)

Asiakkaan ilmoittamat ja tietopyyntöjen kautta saadut tiedot
Veromaksutiedot

Maksettu (päivitetty 13.01.2020, lähde: Verohallinto)

Eläkevakuutus (TyEL)

Maksettu (päivitetty 30.01.2020, lähde: Eläkevakuutusyhtiö)

Noudatettavat työehtosopimukset

MAA JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS

Tapaturmavakuutus

LähiTapiola (Lakisääteinen tapaturmavakuutus)

Työterveyshuolto

Promedi Oy

TEKNINEN OSAAMINEN
Toimiala

Referenssien numerot

Siltojen ja liikennöitävien tasojen rakennustyöt
5.7 Korjaustyöt

10 11 16 19

Maarakennustyöt
7.1 Maanleikkaus ja -kaivu sekä pengerrys

1 5 9 20 21 23 28 29
30

Putki- ja johtolinjojen rakennustyöt
10.1b Vesi- ja viemärijohtolinjat
Väylien ja alueiden kunnossapitotyöt

6 7 25 29

12.2 Liikennealueiden talvikunnossapitotyöt

2 12 13 18

12.3 Liikennealueiden kesäkunnossapitotyöt

3 15 17

Maa- ja vesirakentamisen sekä teollisuusrakentamisen pääurakointi
18.3a Pääurakointi; putkilinjat ja johtoverkot

22 24 25 26 29

18.6a Pääurakointi; tiet ja kadut

22 24 25 26 28 29 30

Erikoiskalusto ja menetelmät

Maanrakennustyöt, Tienhoitotyöt

Lisätietoja
Laatu-, ympäristö- ja työturvallisuus
-

Laadunhallinta

Väylärakentamisen pääurakointi
-Tiet, kadut ja kunnallistekniikka

RALA-sertifikaatin kattamat toimialat
Ympäristöasioiden hallinnan taso

-

Työturvallisuusasioiden hallinnan taso

-

TALOUSTIEDOT
21.11.2019 saatavilla olleet tilinpäätöstiedot on katselmoitu RALA-pätevyyden uusinnan yhteydessä.
Vuosi

2018 (milj. €)

2017 (milj. €)

2016 (milj. €)

Tilikausi

1.10.2017 - 30.9.2018

1.10.2016 - 30.9.2017

14.1. - 30.9.2016

Liikevaihto (alv 0%)

3,31

3,18

1,54

Bruttotulos

1,69

1,83

Maksetut palkat

0,74

0,80

Henkilöstökulut

0,90

0,98

Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja

0,14

0,18

0,08

Taseen loppusumma

2,51

1,45

1,22

Maksuvalmius (quick ratio)

2,20

0,70

0,69

Omavaraisuusaste

0,23

0,15

0,06

Projektit tuloutetaan

Luovutuksen perusteella

0,51

Vuoden 2018 & 2017 tilinpäätöstietojen lähde: Suomen Asiakastieto Oy, tunnuslukujen laskentakaavat

HENKILÖSTÖRESURSSIT
Tilikausi

1.10.2017 - 30.9.2018

1.10.2016 - 30.9.2017

Toimihenkilöiden lukumäärä

14.1. - 30.9.2016
2

toimihenkilöistä vastaavien työnjohtajien lkm
Työntekijöiden lukumäärä

26

26

22

Tapaturmien lukumäärä

0

ei saatavilla

ei saatavilla

Johto/avainhenkilöt

Hallituksen puheenjohtaja Juha Kallio
Toimitusjohtaja Juha Kallio
Varatoimitusjohtaja Matti Kallio
Työpäällikkö Teppo Luoto, rkm
Työmaapäällikkö Sami Käpyaho, rak.ins. AMK

VASTUUVAKUUTUSTIEDOT
Toiminnan vastuuvakuutus
RALA-SERTIFIKAATIN TIEDOT
Alkuperäinen sertifikaatti myönnetty:

15.6.2017

Sertifikaatin voimassaolo katselmoitu:

27.8.2019

Sertifikaatti voimassa:

31.12.2022 asti

Sertifikaatin numero:

422-01

Toimipaikka:

Vöyri

www-osoite:
Toimialat:

www.juhanpaja.fi
Väylärakentamisen pääurakointi
-Tiet, kadut ja kunnallistekniikka

REFERENSSIYHTEENVETO
Siltojen ja liikennöitävien tasojen rakennustyöt
5.7 Korjaustyöt
#10. Alakuljunkadun sillan rakentaminen

Seinäjoki

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Vanhan sillan purkaminen ja uuden teräsputkisillan asentaminen

Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma

Seinäjoen kaupunki
Joni Ulvila
2017
2 kk
0,1 milj. € (alv 0%)

Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e

Kokonaisurakka
kokonaishinta

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

30 %
1 kpl

#11. Hamarintien liikenneympyrä

Seinäjoki

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Kevyenliikenteenväylän alikulkutunnelin rakentaminen.Alikulku
betoniperustukset ja teräs puoliputken asentaminen.

Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma

Seinäjoen kaupunki
Joni Ulvila
2017
4 kk
0,37 milj. € (alv 0%)

Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e

Kokonaisurakka
kokonaishinta

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

20 %
2 kpl

Etelä-Pohjanmaa

#16. Putkisiltaurakka
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

Epo Ely/Destia Oy

4kpl putkisiltojen uusiminen

Timo Kujala
2015
3 kk
0,1 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
laskutyö
0%
0 kpl

#19. Kesselin silta ja kyrkösluoman silta 1

Peräseinäjoki

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Siltojen uusiminen

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

Seinäjoen kaupunki
Joni Ulvila
2018
2 kk
0,106 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
10 %
2 kpl

Maarakennustyöt
7.1 Maanleikkaus ja -kaivu sekä pengerrys
#1. Mt 17303 Niinimaa – Hynnilä rakenteen
parantaminen soratienä

Alavus

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

Soratien parantaminen liittymineen ja ojineen

Destia Oy / Epo Ely
Raimo Saarimaa
2016
4 kk
0,2 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
laskutyö
0%
kpl
maantien perusparannus

Pietarsari

#5. Lantinen Rengastie
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

Destia oy / Pietarsaaren kaupunki
Anton Toppinen
2014
3 kk
0,2 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
laskutyö
%
kpl
Tien rakentaminen korotetulla suojatiellä, massanvaihto

#9. Annalantien rakentaminen

Kauhava

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

Tien ja vesihuollon rakentaminen

Kauhavan kaupunki
Raimo Rajala
2017
10 kk
0,39 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
20 %
3 kpl

#20. Siiriläntien rakentaminen

Seinäjoki

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

Siiriläntien rakentaminen

Seinäjoen kaupunki
Joni Ulvila
2017
2 kk
0,1 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
10 %
2 kpl

#21. Herralankadun kevyenliikenteen väylä

Seinäjoki

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

Herralankadun kevyen liikenteen väylän ja hulavesiviemärin
rakentaminen välillä larvakuja - Suupohjantie sekä tukimuurin,
kaiteen ja luiskan rakentamisen Komiakortteli viereen.

Seinäjoen kaupunki
Joni Ulvila
2017
2 kk
0,08 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
0%
0 kpl

#23. Naarasluoman peruskuivatus

Ylihärmä

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Ojitustyömaa

Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma

Naarasluoman ojitusyhteistö
Ville Lammi
2019
18 kk
0,6 milj. € (alv 0%)

Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e

Kokonaisurakka
kokonaishinta

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

20 %
2 kpl

#28. Vt 16 ja mt 7421 sekä mt 7421 ja 17691
liittymäalueet

Alajärvi

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Janne Ponsimaa

Va lmist umisvuosi
Kest o

2019
4 kk
0,95 milj. € (alv 0%)

Maanteiden 7421 ja 17691 kevyen liikenteen väylän
rakentaminen. Urakka sisälsi liittymäalueiden parantamista,
kuivatusta, meluvallin rakentaminen, ryhmittymiskaistan
rakentaminen, valaistuksen uusiminen sekä asfaltointi

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

Kokonaisurakka
kokonaishinta
25 %
4 kpl

#29. Kenkkärinkadun ja Vanhankylänkaaren
kunnallistekniikan rakentaminen

Seinäjoki

R a kennut t a ja

Urakka sisälsi 2 liikenneympyrää, noin 1km uuden tien
rakentamista, jätevesiviemärin rakentaminen noin 300m,
hulevesiviemärin rakentaminen noin 1300m, vesijohdon
rakentaminen noin 550m.

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

Seinäjoen kaupunki
Joni Ulvila
2019
6 kk
0,9 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
10 %
1 kpl

#30. Päivölänkadun kiertoliittymä

Seinäjoki

R a kennut t a ja

Urakka sisälsi kiertoliittymän rakentamisen, valaistuksen
uusimisen, hulevesiviemärin rakentamista noin 300m, louhintaa.

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o

Seinäjoen kaupunki
Joni Ulvila
2019
3 kk

Sop imussumma
Sop imusmuot o

0,4 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e

kokonaishinta
10 %
2 kpl

Aliha nkkijoid en lkm

Putki- ja johtolinjojen rakennustyöt
10.1b Vesi- ja viemärijohtolinjat
#6. Annalantie sekä kunnallistekniiikka
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

Kauhava

Kauhavan kaupunki
Annalantien (1.2 km) rakentaminen sekä vesijohdon uusiminen ja
tonteille uusien vesiliittymien rakentaminen.
Raimo Rajala
2016
5 kk
0,42 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
10 %
2 kpl
Tie- ja vesijohtotyöt valmistuivat joulukuussa 2016. Kohteen viimeistelytyöt valmistuvat kesäkuussa 2017.

#7. Hyllykallio, Kapernaumi, Pohja. Jätevesi ja
hulevesien saneeraus

Seinäjoki

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

Vanhan viemäri- ja hulevesilinjojen uusiminen

Seinäjoen kaupunki
Kaija Ritari
2016
2 kk
0,05 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
15 %
1 kpl

#25. Annalantien peruskorjaus

Lapua

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

Annalantien perusparantaminen 1.2 km sekä vesijohdon
uusiminen ja tonteille uusien vesiliittymien rakentaminen.

Lapuan kaupunki
Raimo Rajala
2017
12 kk
0,42 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
20 %
2 kpl

#29. Kenkkärinkadun ja Vanhankylänkaaren
kunnallistekniikan rakentaminen

Seinäjoki

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

Urakka sisälsi 2 liikenneympyrää, noin 1km uuden tien
rakentamista, jätevesiviemärin rakentaminen noin 300m,
hulevesiviemärin rakentaminen noin 1300m, vesijohdon
rakentaminen noin 550m.

Seinäjoen kaupunki
Joni Ulvila
2019
6 kk
0,9 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
10 %
1 kpl

Väylien ja alueiden kunnossapitotyöt
12.2 Liikennealueiden talvikunnossapitotyöt
#2. Seinäjoen alueurakka 2014-2019
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

Seinäjoki

Destia Oy / Epo Ely
Päätiestön talvihoito
Teppo Luoto
2017
60 kk
0,6 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
%
kpl
Talvihoidon kunnossapito päätiestöllä

#12. Lapuan alueurakka

Lapua

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

Valtatien auraus ja suolaus

Destia Oy
Timo Kujala
2020
35 kk
0,34 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
0%
0 kpl

#13. Pietarsaaren alueurakka

Oravainen

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

Maanteiden auraus ja hiekoitustyöt

Destia Oy
Toni Oravasaari
2021
35 kk
0,19 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
kokonaishinta
0%
0 kpl

#18. Pietarsaaren alueurakka

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

Tiehoitoluokat 2 ja 3

Destia
Toni Oravasaari
2021
60 kk
0,175 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
kokonaishinta
0%
0 kpl

12.3 Liikennealueiden kesäkunnossapitotyöt
#3. Seinäjoen alueurakka 2014-2019
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

Seinäjoki

Destia Oy / Epo Ely
Alueurakan kesähoitotyöt
Teppo Luoto
2017
60 kk
0,2 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
laskutyö
%
kpl
Hoitourakan kesätyöt, Sorastusajot, harjaukset, sorateiden muokkaukset

#15. Pietarsaaren alueurakka

Oravainen

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

Kesähoitotyöt kunnassapitourakassa

Destia Oy
Toni Oravasaari
2021
25 kk
0,2 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
laskutyö
0%
0 kpl

#17. Lapuan alueurakka

Lapua

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

Päätiestön kesäkunnossapito

Destia
Timo Kujala
2020
60 kk
0,06 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
yksikköhinta
0%
0 kpl

Maa- ja vesirakentamisen sekä teollisuusrakentamisen pääurakointi
18.3a Pääurakointi; putkilinjat ja johtoverkot
#22. Lappalaisentien perusparannus

Laihia

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

Lappalaisentien perusparantaminen 1300 m,
sadevesiviemäröinnin 300 m ja salaojituksen 2200 m
rakentaminen sekä päällystäminen. Lisäksi viereisen kevyen
liikenteen väylän rakenteen parantaminen 1300 m
bitumisekoitusjyrsinnällä.

Laihian kunta
Jari Mansikka-aho
2019
10 kk
0,40 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
23 %
3 kpl

#24. Hamarin kiertoliittymän rakentaminen

Seinäjoki

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

Urakka sisälsi kadun rakentamista 400 m, kevyen liikenteen
raitin rakentamisen 350 m sekä 28 m pitkän Kasisillan
pystyttämisen sekä sadevesiviemäröinnin rakentamisen ja
pumppaamon asentamisen. Kaupunki tilasi ja maksoi sillan
elementit.

Seinäjoen kaupunki
Joni Ulvila
2017
4 kk
0,37 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
30 %
3 kpl

#25. Annalantien peruskorjaus

Lapua

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

Annalantien perusparantaminen 1.2 km sekä vesijohdon
uusiminen ja tonteille uusien vesiliittymien rakentaminen.

Lapuan kaupunki
Raimo Rajala
2017
12 kk
0,42 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
20 %
2 kpl

#26. Isonkyläntien kaava-alueen tien ja optioosuuden tien parantaminen

Laihia

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

Kaava-alueella tien rakenteen parantaminen 800 m,
reunakivien, sadevesiviemäröinnin 800 m, vesijohdon 170 m,
jätevesiviemäröinnin 170 m, salaojituksen 500 m ja valaistuksen
rakentaminen sekä päällystäminen. Optio-osuudella rakenteen
parantaminen 3700 m, tien oikaisua, louhintaa sekä ojitusta ja
tarvittavat rummut.

Laihian kunta
2019
13 kk
1,04 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
20 %
5 kpl

#29. Kenkkärinkadun ja Vanhankylänkaaren
kunnallistekniikan rakentaminen

Seinäjoki

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

Urakka sisälsi 2 liikenneympyrää, noin 1km uuden tien
rakentamista, jätevesiviemärin rakentaminen noin 300m,
hulevesiviemärin rakentaminen noin 1300m, vesijohdon
rakentaminen noin 550m.

Seinäjoen kaupunki
Joni Ulvila
2019
6 kk
0,9 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
10 %
1 kpl

18.6a Pääurakointi; tiet ja kadut
#22. Lappalaisentien perusparannus

Laihia

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Laihian kunta
Jari Mansikka-aho
2019

Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e

10 kk
0,40 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
23 %

Lappalaisentien perusparantaminen 1300 m,
sadevesiviemäröinnin 300 m ja salaojituksen 2200 m
rakentaminen sekä päällystäminen. Lisäksi viereisen kevyen
liikenteen väylän rakenteen parantaminen 1300 m
bitumisekoitusjyrsinnällä.

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

3 kpl

#24. Hamarin kiertoliittymän rakentaminen

Seinäjoki

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Seinäjoen kaupunki
Joni Ulvila
2017

Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e

4 kk
0,37 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
30 %

Urakka sisälsi kadun rakentamista 400 m, kevyen liikenteen
raitin rakentamisen 350 m sekä 28 m pitkän Kasisillan
pystyttämisen sekä sadevesiviemäröinnin rakentamisen ja
pumppaamon asentamisen. Kaupunki tilasi ja maksoi sillan
elementit.

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

3 kpl

#25. Annalantien peruskorjaus

Lapua

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Lapuan kaupunki
Raimo Rajala
2017

Annalantien perusparantaminen 1.2 km sekä vesijohdon
uusiminen ja tonteille uusien vesiliittymien rakentaminen.

Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e

12 kk
0,42 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
20 %

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

2 kpl

#26. Isonkyläntien kaava-alueen tien ja optioosuuden tien parantaminen

Laihia

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Laihian kunta

Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e

2019

Kaava-alueella tien rakenteen parantaminen 800 m,
reunakivien, sadevesiviemäröinnin 800 m, vesijohdon 170 m,
jätevesiviemäröinnin 170 m, salaojituksen 500 m ja valaistuksen
rakentaminen sekä päällystäminen. Optio-osuudella rakenteen
parantaminen 3700 m, tien oikaisua, louhintaa sekä ojitusta ja
tarvittavat rummut.

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

20 %
5 kpl

13 kk
1,04 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta

#28. Vt 16 ja mt 7421 sekä mt 7421 ja 17691
liittymäalueet

Alajärvi

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Janne Ponsimaa

Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o

2019
4 kk
0,95 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta

Maanteiden 7421 ja 17691 kevyen liikenteen väylän
rakentaminen. Urakka sisälsi liittymäalueiden parantamista,
kuivatusta, meluvallin rakentaminen, ryhmittymiskaistan
rakentaminen, valaistuksen uusiminen sekä asfaltointi

Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

25 %
4 kpl

#29. Kenkkärinkadun ja Vanhankylänkaaren
kunnallistekniikan rakentaminen

Seinäjoki

R a kennut t a ja

Seinäjoen kaupunki

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma

Joni Ulvila
2019
6 kk
0,9 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

Urakka sisälsi 2 liikenneympyrää, noin 1km uuden tien
rakentamista, jätevesiviemärin rakentaminen noin 300m,
hulevesiviemärin rakentaminen noin 1300m, vesijohdon
rakentaminen noin 550m.

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

kokonaishinta
10 %
1 kpl

#30. Päivölänkadun kiertoliittymä

Seinäjoki

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

Urakka sisälsi kiertoliittymän rakentamisen, valaistuksen
uusimisen, hulevesiviemärin rakentamista noin 300m, louhintaa.

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

Seinäjoen kaupunki
Joni Ulvila
2019
3 kk
0,4 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
10 %
2 kpl
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kirjaamo@prh.fi
Y-tunnus: 2225682-4
Luontiajankohta: 06.10.2019 08:15:54
________________________________________________________________________________
REKISTERIOTTEEN TIEDOT
Toiminimi: Juhan Paja Oy
Y-tunnus: 2225682-4
Yritys rekisteröity: 22.10.2008
Yritysmuoto: Osakeyhtiö
Kotipaikka: Vöyri
Otteen sisältö: 06.10.2019 08:15:54 rekisterissä olleet tiedot.
________________________________________________________________________________
Yhteystiedot:
Postiosoite: Aknuksentie 295 62395 Petterinmäki
Käyntiosoite: Aknuksentie 295 62395 Petterinmäki
Puhelin: 050-5617450
YHTEISÖJÄ KOSKEVAT HUOMAUTUKSET
Yhtiö 1037064-6 (krnro:lla 642.461) on sulautunut yhtiöön 1893593-9
________________________________________________________________________________
Rekisterimerkinnät:
TOIMINIMI (Rekisteröity 14.01.2016 09:55:36)
Juhan Paja Oy
TOIMIALA (Rekisteröity 14.01.2016 09:55:36)
Yhtiön toimialana on maanrakennus ja koneurakointi. Lisäksi
yhtiön toimialana on toimia tieliikenteen tavarankuljetusyhtiönä,
sijoitus-, kehitys-, ja rahoitusyhtiönä ja harjoittaa vuokrausta,
välitystä ja kauppaa. Edelleen yhtiön toimialana on koti- ja
ulkomaisten kiinteistöjen, asunto-, kiinteistö-, loma- ja
peliosakkeiden, osuuksien ja oikeuksien omistaminen,
hallinnointi, osto, myynti ja vuokraus sekä rakentamis-,
rakennuttamis-, saneeraus ja sähköasennustyöt. Yhtiö voi
harjoittaa arvopaperikauppaa; taide-, sijoitus- ja
keräilyesineiden valmistusta, välitystä ja kauppaa; ravi- ja
ratsuhevosten omistamista, jalostusta, kauppaa ja
kilpailuttamista sekä edellisiin liittyvää alan koulutusta ja
konsultointia. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa rakennustarvikkeiden,
rakennusten valmisosien, rakennustyökoneiden, sähkötarvikkeiden,
tietokoneiden, atk-laitteiden ja -tarvikkeiden sekä
ohjelmistojen, konttorikoneiden, toimistotarvikkeiden,
Y-tunnus: 2225682-4
kulkuneuvojen, koneiden, laitteiden, metallien ja
metallituotteiden, hyöty- ja viihde-elektroniikan, optisen- ja
valokuvausalan tuotteiden, huonekalujen ja sisustusalan
tuotteiden, tekstiilien, vaatteiden, jalkineiden, nahka-, kumija muovituotteiden, kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden,
kultasepäntuotteiden, painotuotteiden, pelien, soitinten,
leikkikalujen, urheiluvälineiden, vapaa-ajanvarusteiden,
puutarha-alan tuotteiden, elintarvikkeiden ja luontaistuotteiden
maastavientiä, tukku- ja vähittäiskauppaa, leasingtoimintaa,
tarvike- ja varaosakauppaa, korjaus- ja huoltotoimintaa samoin
kuin alan koulutusta ja konsultointia, tulkkaus ja
koulutuspalveluja sekä kaikkea laillista liiketoimintaa. Yhtiö
harjoittaa toimintaa Euroopan yhteisön alueella ja tarvittaessa
myös muuallakin.
KOTIPAIKKA (Rekisteröity 04.01.2011)
Kunta, josta toimintaa johdetaan: Vöyri.
TILIKAUSI (Rekisteröity 14.01.2016 09:55:36)
01.10. - 30.09.
PERUSTAMISTIEDOT (Rekisteröity 14.01.2016 09:55:36)
Yhtiöjärjestys on hyväksytty 22.12.2015.
OSAKEPÄÄOMA (Rekisteröity 14.01.2016 09:55:36)
2 500,00 EUR
OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ (Rekisteröity 14.01.2016 09:55:36)
100 kpl
HALLITUS (Rekisteröity 14.01.2016 09:55:36)
Puheenjohtaja:
16.05.1977 Kallio Juha Matti
Jäsenet:
23.12.1980 Kallio Matti Antero
Varajäsenet:
09.08.1954 Kallio Kari Veli Matti
TILINTARKASTAJAT (Rekisteröity 14.01.2016 09:55:36)

Tilintarkastaja:
BDO Yhtiötarkastus Oy, Y-tunnus 1037064-6, Kaupparekisteri
Päävastuullinen tilintarkastaja:
18.12.1958 Ylikangas Tuula Marja Liisa
LAKIMÄÄRÄINEN EDUSTAMINEN (Rekisteröity 14.01.2016 09:55:36)
Lain nojalla yhtiötä edustaa hallitus.
EDUSTAMINEN (Rekisteröity 14.01.2016 09:55:36)
Y-tunnus: 2225682-4
Hallituksen puheenjohtaja yksin ja hallituksen jäsenet kaksi
yhdessä
TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT (Rekisteröity 12.02.2019 03:01:46)
Tilinpäätös ajalta 01.10.2017 - 30.09.2018.
VOIMASSAOLEVAT HENKILÖTIEDOT
16.05.1977 Kallio Juha Matti, Suomen kansalainen, Vöyri
09.08.1954 Kallio Kari Veli Matti, Suomen kansalainen, Kauhava
23.12.1980 Kallio Matti Antero, Suomen kansalainen, Vöyri
18.12.1958 Ylikangas Tuula Marja Liisa, Suomen kansalainen, Kauhava
________________________________________________________________________________
TOIMINIMIHISTORIA
Juhan Paja Oy 14.01.2016 09:55:36 Juhan Paja Ky 22.10.2008 - 14.01.2016 09:55:36
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