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0 Rakennushankkeen yhteystiedot 

0.1 Tilaaja    Kiinteistö Oy Sampaankallio 
c/o Rauman kaupunki 
Tekninen virasto/kiinteistöjen isännöinti 

    Valtakatu 2A, 26100 Rauma 
    puh. 0444036002   

0.2 Rakennuttaminen 

Rauman kaupunki 
Tekninen virasto/kiinteistöjen isännöinti 
 
Isännöitsijä Ismo Timonen 

    puh. 0444036002  
ismo.timonen@rauma.fi 
 
Työmaan valvonta: 

    Talotoimen edustaja/nimetään myöhemmin 

0.3 Suunnittelijat   Ei ole  

 
 

0.4 Käyttäjät   ISÄNNÖINTI: 

    Rauman kaupunki / kiinteistöjen isännöinti 
Ismo Timonen 
P. 04440 36002     
ismo.timonen@rauma.fi 

1 Rakennuskohde 

1.1 Rakennuskohde ja -paikka 

Rakennuskohde käsittää KOy Sampaankallion omistamien kerrostalojen (2kpl) 
( 48 as.) asuntojen parvekkeiden pystylinjojen ja kaiteiden sisä- ja ulkopuoliset  
rappaus- ja maalauskorjaukset sekä asuntojen parvekkeiden   
lattioiden lattiapinnoituksen uusimisen tarvittavine töineen.  
Lisäksi parvekelinjojen pystypielisaumat uusitaan. 

1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan 

Urakoitsijan on tutustuttava rakennuspaikkaan huolellisesti, ennen tarjouksen antamista. 

2 Hankkeen urakkamuoto 

2.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus 

Urakkamuoto on kokonaisurakka.  
Urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana 

2.2 Maksuperuste 

Työt suoritetaan kokonaishintaurakkana. 

2.3 Urakkasuhteet 

Kokonaisurakoitsija (rakennusurakoitsija) on suorassa sopimussuhteessa tilaajaan. 
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 3 Urakat ja niiden sisältö  

3.1 Pääurakka 

Urakkamuotona on kokonaisurakka.  
Kokonaisurakkaan sisältyvät työmaan johtovelvollisuuksien lisäksi rakennustekniset työt aputöineen 
asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaisesti täysin valmiiksi saatettuna.  
Kokonaisurakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. 
 
YSE 1998  §:n 3 ja 4 mukaisista työmaapalveluista ja työmaan johtovelvollisuuksista vastaa 
pääurakoitsija 
 

3.2 Sivu-urakat 

Ei ole. 

 

3.3 Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat 

  
Ei ole. 

4 Työn toteutus ja yhteistoiminta 

4.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet 

Pääurakoitsija huolehtii eri töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvai-
heiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Pääurakoitsijan on toimitet-
tava suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä rakennuttajalle hyväksyttäväksi kahden viikon kulu-
essa urakkasopimuksen allekirjoituksesta.  

 
Palovaaraa aiheuttavat työt, kuten hitsaus, hionta, polttoleikkaus yms. tulee suorittaa yleisten 
rakennustyövakuutusehtojen mukaan, rakennus- ja korjaustyöt suojeluohjetta sekä siinä mainittuja 
muita määräyksiä ja ohjeita noudattaen. Tulitöitä saa suorittaa ainoastaan tulityökortin omaava 
henkilö. Tulityöstä tulee ennen töiden aloitusta tehdä tulityösuunnitelma. 
 

Pääurakoitsija laatii kohteelle turvallisuussuunnitelman jota kaikkien työmaalla työskentelevien tulee 
noudattaa.  
Työmaa-alue tulee rajata selvästi näkyvin kulun estävin aidoin ja varustaa asianmukaisin varoituskil-
vin. Liikenteen ja ympäristön turvallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota.  
 

Pääurakoitsija laatii kohteelle ympäristö- ja jätehuoltosuunnitelman jota kaikkien työmaalla työsken-
televien tulee noudattaa. 

Pääurakoitsijan tulee huolehtia työmaan siisteydestä ja pölyntorjunnasta, purkutöiden jälkeen olohuo-
neen tilat on siivottava pölypuhtaiksi ennen tasoitteiden ja pinnoitteiden asentamisen aloittamista.  

4.2 Työaikataulu 

Pääurakoitsijan on laadittava yhdessä rakennuttajan kanssa YSE 5 §:n mukainen työaikataulu kahden 
viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. 
Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa.  
 
Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi ja aikataulun tarkentumista lukuun ottamatta.  
Aikataulua voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla työmaakokouksessa. 
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4.3 Työmaajärjestelyt 

 
Rakennuksessa asutaan kaikissa huoneistoissa koko rakennustyön ajan. 
 
Urakoitsija saa käyttää kiinteistön tiloja varasto ja sosiaalitiloina. Kiinteistön alueelle voi tuoda 
tarvittavia sosiaalitila- ja varastokontteja.  
 

4.3.1Työskentely rakennuksien asunnoissa 

 
Asukkaat velvoitetaan siirtämään irtaimensa pois työn tekemiseksi parvekkeilta 

 
Asunnoissa työskentelyn ajaksi mahdolliset kulkureitit tulee suojata joko suojapaperein tai muovein. 
 
Asukkaille kerrotaan ja osoitetaan ennen töiden aloittamista työntekijöiden käyttämät kulkureitit jotka 
tulee pitää avoinna töiden tekemisen ajan. 
 
Urakoitsija laatii tai antaa asukkaille menettelyohjeet irtaimen siirtämiseksi työskentelyalueilta. 
 
Mikäli asukas ei siirrä irtainta sovitussa ajassa, on urakoitsija velvollinen siirtämään asukkaan irtaimen, 
siten ettei se vaurioidu tai pilaannu sekä tekemään tarpeelliset suojaukset. 
 

4.4 Suunnitelmakatselmus 

Suunnitelmakatselmus pidetään ennen urakkasopimuksen tekemistä ja tarvittaessa myös ennen työ-
vaiheiden aloittamista suunnitelmavalmiuden toteamiseksi sekä suunnitelmien toimittamisesta sopimi-
seksi.  

4.5 Erityiset katselmukset ja mittaukset 

Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa rakennusalueeksi luovutettavat alueet sovitaan ja 
luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten.  

4.6 Luvat 

Rakennuttaja hankkii suunnitelmien mukaiseen rakentamiseen ja purkamiseen tarvittavan luvat. 
Työsuoritukseen liittyvien lupien hankkimisesta huolehtii urakoitsija. 
 

4.7 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen 

Rakennuttaja toimittaa tarvittaessa urakoitsijalle työmaatarpeisiin 4 sarjaa kopioita laadituttamistaan 
teknisistä asiakirjoista yhteisesti sovitun suunnitelma-aikataulun mukaisesti. 
 
Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa asiakirjojen kopiosarjat kustantaa urakoitsija. 
Tarvittavat piirustusten lisäsarjat voi tilata suunnittelijoilta. 
 
Urakoitsijan laadittavaksi osoitetut suunnitelma-asiakirjat on mainittu työselostuksissa. 

4.8 Projektin tietopankki 

Projektilla ei ole erillistä tietopankkia. 

4.9 Käyttäjäinformointi 

Urakoitsijan tulee informoida talojen asukkaita kaikista asuntojen ja yhteis/piha/pysäköintitilojen käyt-
töön oleellisesti vaikuttavista seikoista.  

Urakoitsijan tulee informoida käyttäjiä kaikista tilojen käyttöön oleellisesti vaikuttavista sei-
koista.  
 
Käytettävästä informointitavasta sovitaan työmaan aloituskokouksessa. 
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5 Laatu  

5.1 Laadunvarmistus 
Pääurakoitsijan on laadittava ennen työmaan aloituskokousta ja viimeistään kahden viikon kuluessa 
urakkasopimuksen allekirjoituksesta työmaata koskeva laatusuunnitelma, jota täydennetään työn 
kuluessa.  

5.2 Urakoitsijan laadunvalvonta 

Urakoitsijoiden on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työnjohdon ja työvoiman osaamista ja työ-
suoritusta sekä työtuloksen vaatimustenmukaisuutta. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritus-
ten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliura-
koitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta 
osin saavutetaan. 
 

5.3 Vaihtoehtoiset tuotteet 

Halutessaan käyttää asiakirjoissa mainittujen rakennustuotteiden asemasta muita tuotteita urakoitsijan 
on hankittava vaihdolle etukäteen rakennuttajan hyväksyminen. Urakoitsija on velvollinen toimitta-
maan rakennuttajalle kaikki ne tiedot jotka ovat tarpeellisia vaihtoehtoisen tuotteen ominaisuuksien 
vertaamiseksi sekä kustantamaan kaikki ne kulut, joita syntyy rakennuttajalle ja suunnittelijalle urakoit-
sijan esittämän korvaavan tuotteen ominaisuuksien toteamisesta, esim. teknisen vastaavuuden to-
teamisesta ja uusien kuosien tai värisävyjen uudelleen valinnasta sekä mahdollisista suunnitelmamuu-
toksista. Vastaavuuden todistamisvelvollisuus sekä vastuu vaihtoehtoisen tuotteen tai tekotavan käyt-
tökelpoisuudesta ja laadusta jää sen esittäjälle. 

5.31 Rakennuttajan vuosisopimustuotteet 

Ei ole. 

6 Ympäristö 

6.1 Ympäristön suojelu 

Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset esimerkiksi 
suorittamalla purkutyöt lajittelevana purkuna, kierrättämällä materiaaleja ja ottamalla tuotteita valites-
saan huomioon niiden käyttöikä, korjattavuus ja ympäristörasitus. Pääurakoitsijan on laadittava työ-
maata koskeva ympäristösuunnitelma, jossa esitetään toimenpiteet tilaajan ympäristöä koskevien 
vaatimusten täyttämiseksi. 
 
Työssä on noudatettava Rauman kaupungin järjestys- ja ympäristösääntöjä. 
Melua aiheuttavat työvaiheet on suoritettava klo 8.00 -17.00 välisenä aikana. 

6.2 Irrotettavat ainekset ja purkujäte 

6.2.1 Maa-, kivi- ja puuaines 
Ei ole. 
 

6.2.2 Kojeet ja laitteet 
Ei ole. 
 

6.2.3 Raivaus- ja purkujäte 
Muut purettavat rakennusosat sekä raivaus ja purkujäte poiskuljetuksineen, jäteveroineen ja kaato-
paikkamaksuineen kuuluvat urakoitsijalle. Tilaaja pidättää oikeuden varastoida sekä ottaa omaan käyt-
töön haluamansa ikkunat ja ovet. 
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6.3 Purkumateriaalin hyötykäyttö 

Urakoitsijan edellytetään purkavan tuotteet mahdollisimman ehjinä ja tekevän purkumateriaaleista 
myynti-ilmoitukset sekä pyrkivän myymään tai luovuttamaan mahdollisimman suuren osan purkumate-
riaaleista samoin kuin ylijäämätuotteista hyötykäyttöön. 

6.4 Ongelmajäte 

Jos kohteesta löytyy ongelmajätteitä tulee tästä välittömästi informoida rakennuttajaa. 

7 Asiakirjat 

7.1 Tarjouspyyntöasiakirjat 

Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeen liitteenä olevassa asiakirjaluettelossa. 
Urakkatarjouksen antajan on tarkistettava, että toimitus vastaa asiakirjaluetteloa ja ilmoitettava mah-
dollisista puutteista välittömästi rakennuttajalle. Tarjouspyyntöasiakirjoja ei tarvitse palauttaa, kun 
urakkapäätöksestä / urakkasopimuksesta tai tarjousten hylkäämisestä on tiedotettu urakoitsijoille. 
 

7.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys 

Urakkasopimus laaditaan kirjallisena.  
Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16- 10660 (viittauksissa 
on käytetty lyhennettä YSE). 
 
 
Urakkasopimukseen liitetään  
- urakkaneuvottelupöytäkirja  
- tarjouspyyntökirje ja tarjouspyynnön jälkeen lähetetyt lisäselvitykset 
- tämä urakkaohjelma liitteineen 
- YSE 1998 
- tarjous 
- muut kaupalliset asiakirjat 
- asiakirjaluettelossa mainitut tekniset suunnitelma-asiakirjat 

7.3 Asiakirjojen julkisuus 

Urakkahinta ja urakka-asiakirjat ovat urakkasopimuksen syntymisen jälkeen julkisista asiakirjoista 
annetun lain mukaisesti julkisia, jollei yksittäistä asiakirjaa tai sen osaa ole liikesalaisuudeksi katsotta-
van asian johdosta pidettävä salaisena. Urakoitsijan tulee tarjouksessaan ilmoittaa, jos tarjouksen 
jokin osa sisältää liikesalaisuutena salassa pidettäviä asioita. 

7.4 Rakennuttajan määrälaskenta 

Rakennuttaja ei tee erillistä määräluetteloa.  

8 Urakka-aika 

8.1 Töiden aloitus 

Työt saadaan aloittaa, kun urakkasopimus on allekirjoitettu ja rakennuttaja on antanut siihen luvan. 
Työt on aloitettava viimeistään viikon sisällä rakennuttajan antamasta aloitusluvasta. 
 
Töiden suunniteltu aloitusaika on kesä  2018. 

8.2 Rakennusaika 

 
Kohteen tulee olla valmis ja vastaanotettu viimeistään 14.9.2018. 
 
Rakennusaika katsotaan alkavaksi siitä, kun pääurakoitsija on saanut luvan aloittaa työt.  
Urakoitsijan on tarjouksessaan ilmoitettava rakennusaikaan vaikuttavien lomien kesto ja ajankohta.  
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Mikäli rakennuskohteen työt valmistuvat ennen sopimuksen mukaista ajankohtaa, rakennuttaja voi 
ottaa kohteen vastaan, mutta tästä ei suoriteta erillistä hyvitystä. 

8.3 Välitavoitteet 

 
Sakollisia välitavoitteita ei aseteta. 

 

8.4 Työaika 

Rakennuttaja on suunnitellut omat työnsä siten, että työmaalla noudatetaan säännöllisenä työaikana 
yksivuorotyötä (ma – pe klo 07:00 – 18:00). Mikäli tästä halutaan poiketa, asia on otettava esiin urak-
kaneuvottelussa tai työmaakokouksessa. Työpäiviä eivät ole pyhäpäivät eivätkä rakennusalan työeh-
tosopimuksen mukaiset vapaapäivät. Asunnoissa saa työskennellä klo 8:00 ja 16:00 välisenä aikana. 
 

8.5 Viivästyminen 

Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta peritään viivästyssak-
koa kultakin työpäivältä koko urakan valmistumisen osalta, viivästyssakon määrä työpäivältä on YSE 
1998 poiketen arvonlisäverollisesta urakkahinnasta laskettuna seuraava: 
- pääurakassa 0,05 % 
 
Viivästyssakkoa peritään YSE 1998 poiketen koko viivästymisajalta.  
 
Urakoitsijan on ilmoitettavasti rakennuttajalle sitovasti viimeistään 6 viikkoa ennen urakkasuorituksen-/ 
ja 6 viikkoa ennen vastaanottotarkastuksen pitämistä tarkastuksen alaisen vaiheen valmistumisaika.  
Mikäli, tilaajalle aiheutuu sitovasti ilmoitetun valmistumisajankohdan viivästymisestä johtuen korvaus-
velvollisuus, suhteessa kolmanteen osapuoleen on viivästyksen aiheuttanut osapuoli velvollinen kor-
vaamaan YSE 1998 poiketen tilaajalle syntyneen vahingon.  

9 Vastuuvelvoitteet 

9.1 Takuuaika 

Takuuaika rakennuskohteen vastaanottotarkastuksesta lukien on 24 kuukautta. 
Takuuajan puolessa välissä pidetään välitarkastus, jossa havaitut takuuajan vastuuseen kuuluvat vir-
heet tulee korjata sovittuna määräaikana.  

9.2 Urakoitsijan vakuudet 

Yleisten sopimusehtojen 36 §:n mukaiset vakuudet tulee urakoitsijoiden antaa seuraavasti: 
 
a) rakennusajan vakuudeksi laskettuna YSE 1998 poiketen arvonlisäverollisesta urakkahinnasta 
- pääurakoitsija 10% 
 
b) takuuajan vakuudeksi laskettuna YSE 1998 poiketen arvonlisäverollisesta urakkahinnasta 
- pääurakoitsija 2 % 
 
Tarjoajan on ilmoitettava tarjouksessaan annettavan vakuuden laatu ja antajayhteisö. Ulkomaisen 
vakuuden antajaksi hyväksytään vain sellainen yhteisö, jolla on valtuutettu edustaja Suomessa.  
Vakuussitoumuksen on oltava suomenkielinen. 

9.3 Vakuutukset 

Pääurakoitsija ottaa rakennuskohteelle YSE 38 §:n mukaisen rakennustyövakuutuksen koko raken-
nustyön osalta. Vakuutus tulee ottaa rakennuttajan nimiin ja sen tulee joka hetki vastata vähintään 
rakennushankkeen senhetkistä täyttä arvonlisäverollista arvoa. 
 
Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. 

9.4 Tilaajan vakuudet 

Tilaaja ei aseta vakuutta. 
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10 Tilaajan maksuvelvollisuus 

10.1 Urakkahinnan muodostuminen 

Tarjoushinnassa on eroteltava arvonlisäveroton hinta ja arvonlisävero (24 %). Urakkasopimukseen 
merkitään urakan kokonaishinta arvonlisävero eritellen. 

10.2 Urakkahinnan maksaminen 

10.2.1 Maksuerätaulukko 
 
Urakkasopimukseen liitetään ao. urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa laadittu työn edistymisen mu-
kainen maksuerätaulukko. Jokaiseen maksuerään tulee sisältyä sekä tarvikkeiden hankinta että asen-
nus.  
 

10.2.2 Erityiset maksuerät 
 

 Vikojen ja puutteiden korjaamiselle määrätään oma maksuerä, joka on suuruudeltaan 3 %  
       urakkasummasta. Erä maksetaan kun virheet ja puutteet on korjattu. 

10.2.3 Ensimmäinen maksuerä 
 
Ensimmäisen maksuerän (ennakon) suuruus on enintään 50 % rakennusaikaisen vakuuden määrästä. 
Tämä maksuerä maksetaan urakoitsijalle, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, rakennustyövakuutus 
on otettu, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu rakennuttajalle ja työt on aloitettu. 
 

10.2.4 Loppuerä 
 
Viimeinen maksuerä (loppuerä) on vähintään 5 %  urakkahinnasta. Maksuerä maksetaan, kun urakka 
on vastaanotettu ja takuuajan vakuudet on luovutettu rakennuttajalle. Takuuajan huoltojen osuus pidä-
tetään viimeisestä maksuerästä ja maksetaan takuuajan päättyessä, kun huollot todetaan tehdyiksi. 
 

10.2.5 Sivu-urakoiden maksut 
Ei ole 
 
 
 

10.2.6 Maksuaika ja viivästyskorko 
 
Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty rakennuttajalle ja vastaava sopimuk-
sen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi. Tilaajan 
nimeämä valvoja toteaa, milloin maksuerän perusteena oleva työvaihe on tehty. Laskun maksuaika 
lasketaan siitä kun se on toimitettu rakennuttajalle valvojan kuittauksella varustettuna. 
 
Jos rakennuttaja ei 14 vuorokauden kuluessa ole täyttänyt maksuvelvollisuuttaan, hän maksaa ura-
koitsijalle sanotun määräajan ylittäneeltä ajalta maksamattomalle määrälle lasketun viivästyskorkolain 
kulloinkin voimassa olevan vuotuisen viivästyskoron maksun tapahtumiseen saakka. 
 
Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija. 

10.3 Hintasidonnaisuudet 

Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta. 

10.4 Muutos- ja erillishintatyöt 

10.4.1 Muutostyötarjous ja -hinnat 
Muutostöissä noudatetaan YSE 44 §:n mukaista menettelyä. Yleiskustannuslisänä rakennusteknisissä 
töissä käytetään 12 %. Yleiskustannuslisä lasketaan muutoksesta aiheutuvien lisäysten ja vähennys-
ten erotukselle. Sosiaalikustannukset korvataan toimialalla yleisesti hyväksytyn sosiaalikuluprosentin 
mukaisesti. 
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10.4.2 Yksikköhinnat 
 
Urakoitsijan on annettava työn yksikköhinta tarjouksensa yhteydessä. 
 

10.4.3 Erillishinnat 
Ei ole. 

11 Valvonta 

11.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet 

 
Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää rakennuttaja. 
Pienistä ja kiireellisistä muutostöistä voi päättää valvoja. 

11.2 Rakennuttajan valvonta 

Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa YSE 60 - 62 §:n mukaisesti. 
 
Rakennuttaja asettaa työmaata valvomaan rakennustöiden valvojan. Rakennustöiden valvoja toimii 
osapäiväisenä paikallisvalvojana valvoen kaikkien urakka-alojen töitä. Valvojan tehtävät määräytyvät 
valvonnan tehtäväluettelon RT 16-10447 mukaisesti. Valvonnan suoritusta varten laaditaan yhteis-
työssä kaikkien hankkeissa olevien kesken ennen töiden aloitusta erillinen valvontasuunnitelma, jossa 
on esitetty valvonnan tarvitsemat dokumentit ja yhteystiedot. Valvontasuunnitelmassa määritellään 
työmaan tarkastusmenettely ja laaditaan työmaalle yhteiset pelisäännöt kaikkien hankkeessa olevien 
kesken. 

11.3 Suunnittelijan laadunvalvonta 

Valvontaa suorittavat rakennuttajan oman organisaation lisäksi suunnittelijat. Suunnittelijoilla on oike-
us valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mukaiseksi. Heillä ei ole oikeutta sopia minkäänlaisia 
muutoksia, vaan kaikista muutoksista sopii rakennuttajan valtuutettu edustaja. 

12 Työmaan hallinto ja toimitukset 

12.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet 

Pääurakoitsijalla tulee olla työmaalla vastaava työnjohtaja, jolta vaaditaan riittävä kokemus  
peruskorjaustöistä. 
 
Pääurakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle ja muille urakoitsijoille työmaan työsuojeluorganisaatio 
ja työmaan työturvallisuudesta ja siisteydestä vastaava vastuuhenkilö. 
 
Pääurakoitsijan on suoritettava rakennustyöselostuksessa vaaditut siivous ja puhdistustyöt kyseisen 
asiakirjan edellyttämällä tavalla. 

12.2 Työvoima 

Työaikataulun laadinnan yhteydessä urakoitsijat ilmoittavat työvoimasuunnitelmansa rakennuttajalle. 
Suunnitelman toteutumasta raportoidaan kuukausittain.  

12.3 Kulkuluvat 

Urakoitsijan on ilmoitettava ennen työvaiheen aloittamista omien ja alihankkijoidensa työmaalla työs-
kentelevien työntekijöiden nimet ja syntymäajat rakennuttajalle. Pääurakoitsijan on huolehdittava siitä, 
että jokaisella työmaalla työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuval-
linen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi myös työnantaja sekä veronumero. 
 
Pääurakoitsijan tulee pitää ajan tasalla olevaa työntekijäluetteloa, johon on kirjattu kaikkien työmaalla 
työskentelevien työntekijöiden nimet ja syntymäajat. 
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12.4 Kirjaukset 

Pääurakoitsijan on pidettävä asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa, jonka 
valvoja säännöllisesti kuittaa saaneensa tiedoksi. Työmaapäiväkirja tehdään kahtena kappaleena, 
joista toinen jää rakennuttajalle ja toinen urakoitsijalle. 
 

12.5 Työmaakokoukset 

Työmaakokouksia pidetään tarvittaessa kuitenkin vähintään kerran kuukaudessa.  
Pääurakoitsija varaa tilan kokousten pitämiseen. 

12.6 Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset 

Pääurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata työmaan yhteistoimintaa. Tätä varten urakoitsijoi-
den on keskenään pidettävä tarvittaessa yhteistoimintakokouksia. Mikäli käsiteltävänä on myös ra-
kennuttajan toimenpiteitä edellyttäviä asioita, kokoukseen on pyydettävä rakennuttajan edustaja. 
pääurakoitsijan johdolla pidettävistä urakoitsijakokouksista tulee pitää pöytäkirjaa joka toimitetaan 
tilaajalle.  

12.7 Viranomaistarkastukset 

Pääurakoitsijan on pidettävä rakennusvalvontaviranomaisen edellyttämää rakennustyön tarkastus-
asiakirjaa. Pääurakoitsijan on huolehdittava, että kaikki rakennuslupapäätöksen mukaiset viranomais-
tarkastukset tulevat oikea-aikaisesti hoidettua. 

13 Vastaanottomenettely 

13.1 Vastaanottotarkastus 

Vastaanottotarkastus suoritetaan YSE 1998:n mukaisesti. 
 
Urakoitsijat tekevät ennakkotarkastuksen (ns. itselle luovutuksen) n. 2 viikkoa ennen kohteen vas-
taanottotarkastusta. Urakoitsija varaa mahdollisuuden valvojalle, suunnittelijoille ja rakennuttajalle 
osallistua tarkastukseen.  

13.2 Urakkasuorituksen tarkastus 

Välitavoitteiden osalta suoritetaan erillinen urakkasuorituksen tarkastus n. 1 viikkoa ennen varsinaista 
vaiheen käyttöönottoa. Urakoitsijat tekevät ennakkotarkastuksen (ns. itselle luovutuksen) n. 1 viikkoa 
ennen kohteen urakkasuorituksen tarkastusta. Urakoitsija varaa mahdollisuuden valvojalle, suunnitteli-
joille ja rakennuttajalle osallistua tarkastukseen. 

13.3 Tarkastuskustannukset 

Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksenmukaisten tarkastusten kustannuksistaan. Mikäli kuitenkin  
joudutaan pitämään uusintatarkastuksia urakoitsijan suorituksen virheiden vuoksi, niin rakennuttaja 
veloittaa uusintatarkastuksesta aiheutuneet kustannukset uusintatarkastustarpeen aiheuttaneelta  
urakoitsijalta seuraavasti: 
 
- ensimmäinen jälkitarkastus veloituksetta 
- toinen jälkitarkastus 1 000 € 
- kolmas jälkitarkastus 2 000 € 
- seuraavat jälkitarkastukset 3 000 € /kerta 
- uusittavat vastaanotto-, tai urakkasuoritusten tarkastukset  4 000 €/kerta 

13.4 Toimintakokeet 

Ei ole 

13.5 Luovutusasiakirjat (huoltokirja ym.) 

Urakoitsijan on osallistuttava huoltokirjan laadintaan asiakirjoissa (liite) edellytetyssä laajuudessa ja 
toimitettava osaltaan käyttö- ja huolto-ohjeet rakennuttajan huoltokirjakoordinaattorin antaminen ohjei-
den mukaisesti.  
 



      

 

11 

11 

Rakennustyön tarkastusasiakirjan on tarvittavin tarkastusmerkinnöin varustettuna oltava vastaanotto-
tarkastuksessa luovutettavissa. 
 

13.6 Käytön opastus 

Urakoitsijoiden tulee järjestää tarvittaessa opastus rakennuksen huoltohenkilökunnalle.  

14 Erimielisyydet 

14.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen 

Riitaisuudet ratkaistaan Rauman käräjäoikeudessa. 

15 Urakoitsijan valintaperusteet 

15.1 Tarjouksen hylkääminen 

Tarjous voidaan hylätä, ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai sisältää omia ehtoja. Tarjo-
us voidaan hylätä muillakin perusteilla, joita on lueteltu esimerkiksi julkisia hankintoja koskevassa lais-
sa tai hankintamääräyksissä. 
 
Kohdan 16.2 todistusten puuttuminen tai järjestämätön verovelka voi johtaa tarjouksen hylkäämiseen. 
 
Rakennuttaja on oikeus hylätä tarjous, myös mikäli rakennuttajalla on perusteltu syy olettaa, että 
tarjouksen mukaisella urakkahinnalla ei pyydettyä urakkasuoritusta ole mahdollista toteuttaa. 
Rakennuttaja voi jättää hyväksymättä, kaikki annetut tarjoukset, mikäli tilaajalla ei ole taloudellisia 
mahdollisuuksia hankkeen toteuttamiseen. 

Tarjousten hylkääminen em. perustein ei oikeuta tarjouksen antajaa vaatimaan korvauksia rakennutta-
jalta hylkäämisen perusteella. 

15.2 Tarjouksen vertailuperusteet ja valintaperusteet 

Tarjouksista hyväksytään rakennuttajalle kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous.  
Kaikki tarjoukset voidaan jättää hyväksymättä. 
Tilaaja voi jättää hyväksymättä tarjouksen mikäli tilaajan hankkeille asettamat taloudelliset resurssit 
eivät riitä hankkeen toteuttamiseen. 

15.3 Vaihtoehtotarjoukset 

Tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen lisäksi urakoitsija voi antaa vaihtoehtotarjouksen. Vaihtoehtotar-
jous annetaan erillisenä ja siitä on käytävä selvästi ilmi, miltä osin vaihtoehtotarjous poikkeaa tarjous-
pyynnön mukaisesta ratkaisusta. 

16 Tarjous 

16.1 Tarjouksen muoto 

Urakkatarjous on annettava käyttämällä tarjouspyynnön mukana olevia tarjouslomakkeita. 
 
Tarjoukseen on liitettävä pyydetyt erittelyt ja todistukset (ks. kohta 16.2). 

16.2 Tarjoukseen liitettävät todistukset 

Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa verovelkatodistus sekä ilmoitus eläkevakuutusmaksu-
velvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakonpidätystilitysten, so-
siaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen suorittamisesta. Muuna luotettavana selvityksenä pidetään mm. 
Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämää voimassaolevaa pätevyystodistusta. Selvitykset eivät saa 
olla kahta kuukautta vanhempia. Lisäksi urakoitsijan on varauduttava toimittamaan tilaajalle ennen 
urakkasopimuksen allekirjoittamista uudelleen vastaava selvitys. 
 



      

 

12 

12 

Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoiltaan samanlainen selvitys verojäämistä ja edellä mainittujen 
työnantajamaksujen suorittamisesta kuin siltä itseltään vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä ali-
urakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. 
 
Rakennuttajalla ja urakan tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista urakoitsijaa tai aliura-
koitsijaa, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä. 
 
Urakoitsijan on lisäksi toimitettava tilaajalle voimassa oleva todistus ennakkoperintä- ja työnantajare-
kisteriin sekä arvonlisäverovelvolliseksi kuulumisesta. 

16.3 Tarjouksen voimassaoloaika 

Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on syntynyt sopi-
mus työn suorittamisesta kuitenkin enintään kolmen (3) kuukauden tarjouspyyntökirjeessä määrätystä 
tarjouksen jättöpäivästä lukien. 

16.4 Tarjouksen tekeminen 

Tarjouksen tulee saapua rakennuttajalle suljetussa kirjekuoressa viimeistään tarjouspyyntökirjeessä 
ilmoitettuna ajankohtana. 
 
Kuoren päällä on oltava merkintä “ Kiinteistö Oy Sampaankallio, TARJOUS“. 

16.5 Tarjousten avaus 

Tarjoukset avataan tarjousajan päättymisen jälkeisenä arkipäivänä.  
Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. 

16.6 Lisätiedot 

 
Mikäli tarjouspyyntöasiakirjoissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee kirjallisesti ilmoittaa rakennuttajalle 
viimeistään 10 vrk ennen laskenta-ajan päättymistä. Epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvityk-
set tulee rakennuttaja kirjallisesti toimittamaan kaikille urakkalaskentaan osallistuville urakoitsijoille. 
Muita lisätietoja ei katsota rakennuttajaa sitoviksi. 

17. ENERGIAKORVAUKSET 

 
Pääurakoitsija saa ottaa vesi- ja sähkö- ja lämpöenergiaa kiinteistön laitteista.  
Urakoitsijalta ei peritä korvauksia kiinteistön laitteista otetusta energiasta. 
 
Asukkaan hallinnassa olevista laitteista energian ottaminen on ehdottomasti kielletty.  

18. MUUT EHDOT 

 

 Euron arvon mahdollista muuttumista ei oteta huomioon urakkasummaan vaikuttavana tekijänä 
 

 Urakkaa ei sidota indeksiin 
 

 Urakoitsijat sitoutuvat noudattamaan veroviranomaisten ohjeita menettelystä  
     rakennustyöhankkeissa. 
 

 Urakoiden ns. ketjuttaminen ei ole sallittua (ts. aliurakoitsijalla ei saa olla aliurakoitsijoita). Urakan 
työmaalla suoritettavat työsuoritukset tulee pääosin suorittaa urakoitsijoiden omalla työvoimalla.  
 

 Työmaan työturvallisuus; Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että tähän työmaahan liittyvät  
työturvallisuusvelvoitteet ja erityisesti Valtioneuvoston asetuksen Vna 205/2009 mukaiset raken-
nustyön turvallisuutta koskevat määräykset tulevat kaikilta osin noudatetuiksi. Työmaan johtovel-
vollisuuksista vastaava pääurakoitsija nimeää työmaalle työsuojelun vastuunhenkilön ja hänelle 
tarvittaessa sijaisen. 
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