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URAKKATARJOUSPYYNTÖ 
Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti.  
Tarjous tehdään alla mainitulla tavalla eriteltynä. Tarjous laaditaan urakkatarjouslomakkeelle. 
 
Rakennuttaja tai tilaaja  
 

RAUMAN KAUPUNKI 
Isännöintitoimisto 
Valtakatu 2 A, PL 104  
26101 Rauma 
 

Rakennuskohde Asuinrivitalo, 4 asuntoa 
Kiviniemenkatu 12, Vanha Rauma 

Urakan sisältö Ulkomaalaus urakka 
 

Urakka-aika Työn aikataulu kevät 2018 

Tarjoushintaa koskevat  
vaatimukset  
 

Tarjous annetaan kokonaishintana, arvonlisävero erik-
seen urakkatarjouslomakkeen mukaisesti.  
 
 

Tarjous jätetään viimeistään 16.3.2018 klo 12.00 mennessä 
 

Tarjous toimitetaan  
osoitteeseen 
 

RAUMAN KAUPUNKI 
Isännöintitoimisto 
Tekninen Isännöitsijä Ismo Timonen 
Palvelupiste Pyyrmanni 
Valtakatu 2 A, 26101 Rauma 
 

Kuoreen merkintä 
 

” Asuinrivitalon ulkomaalaus” 
ja urakoitsijan nimi 
 

Tarjouksen voimassaolo 2 kk 
 

Lisätietoja ja kohteen esittely Tekninen Isännöitsijä Ismo Timonen 
Puh: 044 4036002  
E-mail: ismo.timonen@rauma.fi 

  
Rauma 12.2.2018 
 
Ismo Timonen              
Tekninen Isännöitsijä           

 
Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä kaikki esitetyt tarjoukset. 
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ASIAKIRJALUETTELO 
 
 
 
 

 
Urakkatarjouspyynnön liitteet: 
 
 
Työselostus 9.2.2018 
 
Tarjouslomake 
 
Urakkaohjelma 12.2.2018 
 
YSE 1998 (ei mukana) 
 
Julkisivukuva 4 ja 5 (pdf) 
 
 

 
 
 

 



       
 RAUMAN KAUPUNKI 
 
  URAKKAOHJELMA 
  12.2.2018  

ASUINRIVITALON ULKOMAALAUS 
   
                        

  
 

 

3/8

 
URAKKATARJOUS 
 
Sitoudumme toteuttamaan Asuinrivitalon ulkomaalauksen ja siihen liittyvät rakennustekniset 
työt, täysin valmiiksi urakkaohjelman 12.2.2018 liiteasiakirjojen mukaisesti. 
 
 
  
Urakoitsija Yrityksen nimi 

 
 

  
Yhteyshenkilö:   Puh: 
 
 

  
Lähiosoite:   Postitoimipaikka: 
 
 

 
 
Urakkahinta 

 
 
veroton 
 
_______________________(alv 0 %) 

 
 
veron osuus 
 
______________________(alv 24 %) 

  
 
Verollinen urakkahinta 
 
_______________________ (sis. alv 24 %) 

  
Rahalaitos, jonka kautta 
vakuus järjestetään 

 

 
Työmaan vastuunalainen 
työnjohtaja 
 

 

 
 
Päiväys ja allekirjoitukset 
 

 
 
__________________, ____.____.2018 
 
 
 
_______________________________________ 
Tarjouksen tekijän allekirjoitus ja nimen selvennys 
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URAKKAOHJELMA 
 
1. YLEISET TIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA 

 
1.1 Työn nimi  

Rakennuskohteesta käytetään seuraavaa työnimitystä  
”Ulkomaalaus” 

 
1.2 Rakennuttaja  

Rakennuttaja on Rauman kaupunki, isännöntitoimisto. Yhteys-
henkilö on tekninen isännöitsijä Ismo Timonen.  

 
1.3 Rakennuspaikka 

Maalauskohde sijaitsee Vanhassa Raumassa, rivitalon osoite on 
Kiviniemenkatu 12, 26100 Rauma. 

 
1.4  Tietoja rakennuskohteesta 

Kiinteistöllä pidetään alkutarkastus, ennen töiden aloittamista. 
Alkutarkastuksessa sovitaan alueen suojaukset ja asumiseen 
liittyvät asiat. Työ käsittää suunnitelmien mukaiset ulkomaalaus- 
työt täysin valmiiksi. 

 
2.     SUUNNITTELU JA TYÖN VALVONTA 
 

           2.1 Suunnittelu  
  Insinööritoimisto Harri Peltonen Ky 
  Yhteyshenkilö Harri Peltonen 
  Puhelin: 0440 595654 
  Sähköposti: info@instoharripeltonen.fi 
 
           2.2 Työn valvonta 

Rakennuttaja nimeää työmaavalvojan urakka-asiakirjojen allekirjoi-
tukseen mennessä. Suunnitelmien muutoksista on sovittava etukä-
teen työmaavalvojan kanssa. 
 

3. TIETOJA URAKKAAN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ 
 

     3.1 Työn jaksottaminen 
Työ suoritetaan yhtäjaksoisesti loppuun asti. 

 
     3.2 Työalue 

Työmaa-alue käsittää rivitalon koko piha-alueen, varastointialueet 
on sovittava etukäteen. 
Rakennustyöt on tehtävä arkipäivinä, jos on tarvetta aikataulun 
puitteissa työ tehdä viikonloppuna, asiasta on sovittava rakennutta-
jan edustajan kanssa. 
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3.3 Materiaalin hankinta 
 

Urakoitsija hankkii ja kustantaa kaiken työhön käytettävän ja työ-
suoritukseen tarvittavan materiaalin sekä on vastuussa hankkimis-
taan materiaaleista, siihen asti kunnes se on luovutettu  
rakennuttajalle. 

4.  TARJOUS 
 

4.1 Urakkamuoto 
Urakka on kiinteähintainen kokonaishintaurakka. 
 

4.2 Työmaan johtovelvollisuudet ja työmaapalvelut 
 

Työmaanjohtovelvollisuuksista vastaa hankkeen pääurakoitsija, jo-
ka toimii päätoteuttajana. Työmaapalveluista vastaa hankkeen 
pääurakoitsija. Hankkeen päätoteuttaja vastaa omasta urakasta ja 
siihen liittyvistä asioista. 

 
4.3 Urakan laajuus 

Urakkaan kuuluu julkisivujen ulkoseinämaalaukset ja peltikaton 
maalaukset, purku, asennustyöt ja siihen liittyvät aputyöt, suunnitte-
luasiakirjojen mukaan viimeistelytöineen.  

 
4.4 Kokonaishintaurakkaan kuuluvia töitä 

Kokonaishintaurakkaan kuuluvat kaikki ne työt, hankinnat ja toi-
menpiteet, jotka ovat tarpeellisia oheisissa suunnitelmissa esitetyn 
rakennuskohteen saattamiseksi asiakirjojen mukaiseen täysin val-
miiseen ja viimeisteltyyn kuntoon. 
Työmaanjohtovelvollisuuksista vastaa urakoitsija YSE 1998, (4§). 

 
4.5 Lisä- ja muutostyöt 

Oheiseen urakkaan mahdollisesti tehtävät lisä- ja muutostyöt teh-
dään kirjalliseen tarjoukseen perustuvalla allekirjoitetulla tilauksella. 
.   

4.6 Tarjouksen antaminen 
Tarjous annetaan tämän urakkaohjelman mukaisesti oheisella 
urakkatarjouskaavakkeella.  
 

  Huom! 

Urakkatarjousten käsittelyssä huomioidaan vain kirjallisesti annetut 
lisäselvitykset.  

 
Tarjous, tullakseen käsitellyksi, se on osoitettava ja toimitettava 
suljetussa kirjekuoressa rakennuttajalle osoitteella: 
 
RAUMAN KAUPUNKI 
Tekninen Isännöitsijä Ismo Timonen 
Palvelupiste Pyyrmanni 
Valtakatu 2 A, PL 104, 26101 Rauma 
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Kuoreen merkintä  
”Ulkomaalaus” ja urakoitsijan nimi. 
 
Tarjous on jätettävä tai postitettava niin, että se on perillä 
16.3.2018 klo 12.00 mennessä. 
 
Tarjous on voimassa 2 (kaksi) kuukautta. 
 
Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tehdyt tar-
joukset.  
Tarjoukset avataan välittömästi tarjousten päättymisen jälkeen. 
Avaustilaisuus on määrämuotoinen. tarjousten tekijät eivät saa olla 
läsnä tilaisuudessa. 
 
Mahdollisiin tiedusteluihin vastaa Tekninen isännöitsijä Ismo Timo-
nen, ismo.timonen@rauma.fi Puh: 044 4036002 sekä Harri Pelto-
nen Puh.0440 595654, info@instoharripeltonen.fi  

 
5 URAKKA-AIKA  

 
5.1 Työn suoritusaika 

 
Työt voidaan aloittaa, kun urakkasopimus on allekirjoitettu. 
Koko työsuoritus tulee tehdä yhtäjaksoisesti, urakkasopimuksessa 
sovittavan aikataulun mukaisesti. 
Suoritusajasta voi antaa vaihtoehtoisen aikataulun. 
Aikatauluesityksessä tulee huomioida, että koko työ viimeistelytöi-
neen on oltava valmis viimeistään 31.8.2018. 

 
6 MAKSUT 

 
6.1 Urakkahinta 

 
Urakkahinta on kiinteä eikä sitä sidota indeksiin ja urakkahinta on 
oltava sitova myös muihin mahdollisiin verojen korotuksiin nähden. 
Urakkasumma maksetaan myöhemmin sovittavan maksuerätaulu-
kon mukaisesti, kuitenkin niin, että kukin maksuerä vastaa sen suo-
rituksen edellytyksenä olevien töiden kustannuksia.  
Viimeinen maksuerä on vähintään 10 % urakkasummasta. Vas-
taanottotarkastus pidetään, kun rakennuskohde on käyttökunnos-
sa. Vastaanottotarkastuksessa noudatetaan YSE 1998 55, 71 ja 73 
§:n mukaista menettelyä.  
 

7 VAKUUTUKSET 
 
7.1 Rakennusajan vakuutus 

Rakennustyövakuutus: Urakoitsija ottaa rakennuttajan nimiin urak-
kasummaa vastaavan rakennustyövakuutuksen joka on voimassa 
kunnes koko vakuutettu rakennuskohde on vastaanotettu. 
 
Urakoitsijalla tulee olla voimassaoleva toiminnan vastuuvakuutus. 
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8 VAKUUDET 
 

8.1 Rakennusajan vakuus 
Rakennusajanvakuus 10% arvonlisäverottomasta urakkasummas-
ta. Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa verojäämätodistus 
sekä ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai 
muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakonpidätystilitysten, 
sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen täyttämisestä. Selvitykset 
eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. 

 
8.2 Takuuajan vakuus 

Takuuajanvakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkasummasta 
 

9 TAKUUAIKA 
 
9.1 Rakennusajan takuut 

Urakoitsijan takuuaika alkaa siitä päivästä, jolloin rakennuttaja on 
hyväksynyt ja vastaanottanut koko urakan työsuorituksen. Takuu-
ajan pituus on 24 kuukautta.  

 
10  TYÖVOIMA 

Työmaan vastaavalla työnjohtajalla pitää olla työtehtävän toteutta-
miseksi katsottava riittävä kokemus rakennustöistä.  
Työmaakieli on Suomi. 

 
11 VIIVÄSTYSSAKKO 

Työn viivästymisestä yli määräajan urakoitsija on velvollinen suorit-
tamaan rakennuttajalle kultakin työpäivältä viivästymissakkoa, joka 
on 0,1 % / päivä arvonlisäverottomasta urakkasummasta. 
Viivästyssakko lasketaan urakan valmistumisen osalta enintään 50 
työpäivältä (YSE 1998 § 18). 
 

12 URAKOITSIJAN LAADUNVALVONTA 
 

Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoiden työnjohdon 
osaamista ja työsuoritusta. Urakoitsijan on myös valvottava hankin-
tojen ja rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta so-
pimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. 

 
13 TYÖMAAN TYÖTURVALLISUUS 
 

Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki tähän työmaahan liit-
tyvät työturvallisuusvelvoitteet ja erityisesti Valtioneuvoston asetuk-
sen Vna 205/2009 mukaiset rakennustyön turvallisuutta koskevat 
määräykset tulevat kaikilta osin noudatetuksi. 
 
Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava pääurakoisija nimeää 
työmaalle työsuojelun vastuuhenkilön ja hänelle tarvittaessa sijai-
sen. 
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14 ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN 

Urakkaa koskevien erimielisyyksien ratkaiseminen, ellei asiasta 
päästä neuvottelumenettelyllä sovintoratkaisuun, käsitellään Rau-
man käräjäoikeudessa. 
Asia on pantava vireille viimeistään kuusi kuukautta urakan vas-
taanottamisesta tai jos kysymyksessä on takuuaikainen erimieli-
syys, niin kolmen kuukauden kuluessa takuuajan päättymisestä. 

 
15 NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT JA MÄÄRÄYKSET 

Työssä noudatetaan alla esitetyssä järjestyksessä seuraavia asia-
kirjoja: 
− Urakkasopimus ja siihen liitetty maksuerätaulukko. 
− Urakkaneuvottelupöytäkirja 
− Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998,RT16-10660. 
− Urakkatarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kir-

jalliset lisäselvitykset. 
− Urakkaohjelma 12.2.2018 
− Urakoitsijan tarjous. 
− Työselostus + liitteet 
 

 
Urakkasopimus ja siihen liittyvät asiakirjat täydentävät toisiaan niin, 
että työ, joka ilmenee jossakin näistä, sisältyy urakkaan.  
 

 
 
Tilaajan puolesta 
Säkylässä 12.2.2018 
 
Harri Peltonen RI (amk) 
Rakennuttajakonsultti 
 
Insinööritoimisto Harri Peltonen Ky 


