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Yleistä 

Urakkaohjelma rakentuu kandesta osasta: A on yleinen osa, 

joka soveltuu sellaisenaan siltaurakoissa käytettäväksi. 

Urakoideri yksilöllisestä luonteesta seuraa, että huomatta-

va osa urakkaohjelman lukuun 1 kuuluvista asioista on urak-
kakohtaista. Ne selvitetään urakkaohjelman luvun 1 osassa B. 

Urakkaohjelman osan B laadinnassa tulee kiinnittää erityis-
tä huomiota tekstin asiasisältöön ja sanallisiin ilmaisui-

hin, jotta tarjous- ja toteuttamisvaiheen aikana ei pääse 
syntymään tulkintavaikeuksia ja erimielisyyksiä. Osa B laa-

ditaan kutakin urakkaa varten urakkakohtaisena vain tarpeel-
lisilta osilta. Otsikoiden numeroinnin tulee vastata osassa 
A noudatettua numerointia. 

Seuraavassa selostetaan ne urakkaohjelinan osan A kohdat, 
joissa viitataan osaan B. Esitys on lähinnä asialuettelo. 

1 	RAKENNUS TYÖMAA 

1 . 1 

Tässä kohdassa mainitaan: 

a) Työmaan virallinen nimi työohjelman mukaan 
b) Työn nimi (työkohde/työvaihe) 

1.2 

Tässä kohdassa mainitaan: 

- Sijaintikunnat 

- Muut oleelliset sijaintia koskevat tiedot esim. 

lähimmän rautatieaseman sijainti, sähkövoiman saanti. 
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1 . 3 Alueiden luovutusaluvat 

1.3.2 M a a - j a 	v e s i a 1 u e e 	t 

Luovutettavat alueet on mybs merkittv. karttapiirustuksiin. 

Mik.li OSAssa A lueteltujen alueiden lisäksi rakennuttaja 

asettaa urakoitsijan kyttbbn korvauksetta muita alueita, 

tulee ne ilmoittaa 	kohdassa. Kysymykseen tulevia alu- 

eita voivat olla mm: 

- betonin kiviaineksenottopaikat 

- liikennejrjestelyjen vaatimat alueet 

- toimisto-, varasto-, apulaitos- ym. alueet 

- alueet elementtien varastointia ja kuorman purkua varten 

- nosturieri vaatimat alueet 

- vesialueet. 

Jos tienrakennustybt eivät kuulu urakkaan, on kaikki ura-

koitsijan k.ytt6n annettavat alueet lueteltava OSAssa B. 

133 vat 

Tss. kohdassa luetellaan voimaantuloajankohtineen kaikki 

sellaiset rakennus- ym. luvat ja sopimukset, jotka raken-

nuttaja hankkii kustannuksellaan ja jotka eivät ilrnene koh-

dista 1.3.2  ja  1.3.4.  (Rakennuttaja saa usein luvat ja so-

pimukset edullisemmin ehdoin kuin urakoitsija). 

1.3.4 	Kiinteistjen, rakennusten 	ja 

niiden 	kytölle 	tarpeellisten 

maa-alueiden luovutus 

Osassa E tulee kyd selville luovutusajankohta, sijainti 

ja kiinteistb yksil5itynä. 

1 .4 



3 

	

1.4.1 	T y ö m a a 1 1 a 	m u i d e n 	t o i m e s t a 	t e h - 
tvt urakkaan kuulumattomat 

hankinnat 	ja 	työt 	sekä 	niiden 
suoritus ajan kohdat 

Tss kohdassa ilmoitetaan urakkaan kuulumattomat hankinnat 

ja työt, töiden suorittajat sekä niiden aluetavat suoritus-
ajankohdat, jolloin kysymykseen voivat tulla mm: 

- metsnkaato, varastoiminen tai poiskuljetus 
- rakennusten tai rakenteiden purkaminen, puretun materiaa- 

lin varastoiminen ja poiskuljetus 

- tienrakennustyöt (sillan taustan, keilojen ja luiskien 
täytöt jne.) 

- ilmajohtojen ja kaapelien siirrot 
- vesi-, jätevesi-, ym. johtojen siirrot 
- valaistus 

- työnaikainen liikenteenjärjeetely sekä olemassa olevien 
ja työmaateiden kunnossapito 

- mittaustyöt 

- aillanrakennuetyöt (varasillat ym.) joko kokonaan tai 
osittain 

- laivajohteiden ja uittopuiden tekeminen 

On tarkistettava, että kaikki hankkeeseen kuuluvat hankinnat 

ja työeuoritukset joko sisältyvät tähän kohtaan tai kuulu-

vat urakkaan. Tarvittaessa voidaan suoritusajankohdat esit-
tää aikataulun muodossa. 

	

1.4.2 	R a k e n n u s a i n e i d e n 	h a n k. 1 n t a a 
- 	koskevia 	tietoja 

1.4.2.1 Ilmoitetaan kaikki rakennuttajan toimesta jo mandollisesti 
tehdyt selvitykset, jotka voidaan antaa sitovina. 

	

1.4.3 	Erityisesti varottavat 	raken- 
teet 	ja 	alueet 

Lyhyt selvitys siitä, missä suhteessa otsikon mukaiset r- 



kenteet ja alueet vaativat erikoista varovaisuutta. Kysy-

mykseen tulevia rakenteita ja alueita voivat olla mm: 

- rakennukset 

- tiet, rautatiet, pllysteet 

- sillat 

- kaivot 

- muistomerkit ja muinaismuistokohteet 

- kaapelit ja avojohdot 

- viemri-, vesi- ym. johdot 

- puutarhat, viljellyt pellot 

- luonnonsuojelualueet ja -kohteet 

- pob javedenottomaiden suoja-alueet 

	

1.4.4 	Liikenne siltapaikalla 

Tss. kohdassa annetaan tiedot siltatihin mandollisesti 

vaikuttavasta maa- ja vesiliikenteesti. 

	

1.4.5 	Rakennuttajan 	omistaman kalus-  - 

ton 	ja 	tarvikkeiden käyttö ja 

k 0 r v a u 1r  s e t 

1.4.. 1  Ilmoitetaan kulloinkin voimassa olevat ty5maarakennusten 
vuokrat. 

1.4.5.2 Ilmoitetaan muut vuokrattavissa olevat kalustot ja tarvik-
keet vuokrausehtoineen. Laskutusperusteena konepankin ii-

- 	moittaniat vuokrahinnat (Ks. kirje R-590/9.8.76). 

	

1.4.6 	Vesistö- ja 	perustamisolosuh- 

teet 

TTss. kohdassa ksitelln tarvittaessa mm. seuraavat asiat: 

- vesistjen vedenpinnan korkeustiedot tilastojen mukaan 

- tulva-ajat tilastojen mukaan 

- jolosuhteet tilastojen mukaan 
- uiton 	laatu ja ajankohta 
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2 	URAKAN LAAJUUS 

2.2 	Urakkaan kuuluu 

Kohdan aLussa on määriteltävä se työntulos, joka urakoitsi-
jan on saatava aikaan. Sen jälkeen voidaan selvittää lähin-

nä rajakohtia urakkaan kuulumattomien töiden kanssa, jotka 

määritellään kohdassa 1.4.1. Aina on muistettava mainita, 

Siltaurakkaan kuuluu sillan rakentaminen sopimnusasiakirjojen 
mukaisesti kohdassa 1.4.1 mainittuja hankintoja ja töitä 

lukuunottamatta. Yleensä urakkaan sisällytetään lisäksi: 

- Se maankaivu ja kallion louhinta, penkereen kohdalla luon-
nollisen maanpinnan tai leikkauksessa aluprakenteen pin-
nan alapuolella, joka on tarpeen sillan tai tukimuurin 
perustamiseksi. Kaivun määrä on riippuvainen tienraken-

nustöiden ja sillanrakennustöiden suoritusjärjestyksestä, 
joka tarvittaessa ilmoitetaan. 

- Peruskuoppien täyttö tien poikkileikkauksen tai tien alus- 
rakenteen yläpinnan tasoon, kuitenkin korkeintaan luonnol-

lisen maanpinnan tasoon. 

- Uoman pohjan eroosiosuojaus. 

- Siirtyinälaatat ja niiden alustojen tiivistäminen. 

- Putkien kaapeleiden, johtojen, liikennemerkkien, valai-

sinpylväiden tms. kiinnittämiseksi, tukemiseksi tai suo-
jaamiseksi tarvittavien laitteiden hankinta ja kiinnittä-

minen siltarakenteisiin ja tarvittavien aukkojen ja vara-
usten jättäminen. 

Edellisen lisäksi saattaa olla tarkoituksenmukaista sisäl-
lyttää urakkaan seuraavassa lueteltuja töitä: 



- vanhojen rakenteiden purkaminen 

- varasilta 
- laivajohteet 

- uittopuomit 
- vylän ruoppaus ja haraus 
- sillan taustan, keilojen ja luiskien täytöt 

- luiskien ja keilojen verhoaminen 

- penkereiden teko rnandollisine pohjanvahvistustoi- 

menpite ineen 
- kaide ja ajotiejohde mandolline vinopääosuuksineen 

siltapenkereellä. 

Siltaurakoissa on lisäksi harkittava rajankäyntiä eri urak-

kaosien välillä mm. seuraav±en töiden tai hankintojen koh-
dalta: 

- paalutus 
- sillan alusrakenteet 
- sillan päällysrakenne (esim. teräsrakenne + teräsbetoni- 

kansi) 
- jännitystyöt 
- kannen pintarakenteet (esim. eristys, suojabetoni ja as-

faltti) 
- kaiteet ja kaapelihyllyt 
- elementtien hankinta, kuljetus, asennus ja saumaus 

- pinnoitus 

- valaistus 

Tarvittaessa on lisäksi määriteltävä yksikköhintaurakkana 

- 	ja kokonaishintaurakkana tehtävien töiden raja. 
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URAKKAMUOTO 

Ilmoitetaan urakkamuoto: 

- yksikk5hintaurakka 

- kokonaishintaurakko 

- muu urakkamuoto 

4 	URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 

4.1 	Yleistti 

- 	Ti.ssi. ilmoitetaan t.rkeimm.t lait ja asetukset sekä valtio- 

neuvoston ja ministeriöiden mrykset, joihin ei sopimus- 

asiakirjoissa ole muualla viitettu. 

4. 2 

Sopimusasiakirjoilla tarkoitetaan 	asiakirjoja, jotka 

liitetn urakkasopimuksen liitteeksi. 

4.2.5 	T y 	k o h t a i s e t 	t y i s e 1 i t y k s e t 

Luetellaan urakassa noudatettavat tyikohtaiset tyiselityk-

set. 

4.2.6 	Sopimuspiirustukset 

Luetellaan piirustukset (mys geoteknilliset piirustukset 

ja muut maapertutkimustulokset) tai viitataan piirustus-

luetteloon. 

4.2.7 	Yleiset 	työselitykset 	ja 	muut 

rakennut taj an 	laatimat 	tai 

k.yttö5n 	ottamat 	vastaavat oh- 
 
- 

jeet ja 	mrykset 

Luetellaan rakennuttajan laatimat tai kyttö5nottamst oh- 



:eet ja mrykset, jotka halutaan liitt.ä sopimukseen. 

Kysymykseen saattaa tulla esim, jonkun yksityisen j.rjes-

tön laatima normi, normin kohta tai standardi, joka on il-

mestynyt sen jälkeen, kun yleinen työselitys on viimeksi 

tarkistettu. Yleensä riitti, kun tssi kohdassa mainitaan 

sillanrakennustöiden yleinen työselitys ja muut työssö. nou-

datettavat TVH:n laatimat yleiset työselitykset, jotka aina 

my5s liitetin sonimusasiakirjenipuun. 

Urakkaohjelmaa laadittaessa on syytö. tarkistaa, onko suun-

- 	nitelma normiviittausten osalta ja muutenkin ajan tasalla. 

Tarvittaessa voi suunnitelman laati jalta tai teettö.jltö. 

• 	pyytö luetteloa suunnitelmaan liittyvist. normeista. 

4.2.8 	Tarjous 

:Toudatettavaksi tulevat urakkamu.odon ja urakan laajuuden 

perusteella seuraavat asiakirjat: 

- Tarjouskirje 

- Uinnoitettu massa- ja yksikköhintaluettelo (yksikköhinta-

urakoissa) 

- Muutos- ja lis.tbiss. k.ytettv. yksikköhintaluettelo 

- Tarjouksen liitteenö oleva urakoitsijan laatima suunni-

telma. 

3 

- 	Tiss kohdassa tarkennetaan tarvittaessa yleistes sopimus- 

ehtojen 66 §:ss esitettyä. ptemisjrjestyst.. 

Urakkaohjelman OSA B menee ptenisjrjestyksess OSAN A 

cd e 11 e. 
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5 	 VASTUU ASIkKIRJATIEDOISTA 

5.1 	Yleistä 

T5ssä kohdassa luetellaan ne massat, joihin urakoitsijan 

on perustettava tarjouksensa (paalujen yhteispituus, sil-

lan betoniterösrn5rö jne.) 

Jos kysymyksessä on yksikköhintaurakka ja tarjoukset perus-

tetaan sillan yleissuunnitelmaan, laaditaan tarjoukset rnas- 

- 

	

	saluettelossa ilmoitettu.jen määrien pohjalta, mutta kunkin 

rakennuskohteen kokonaishinta rnääräytyy hyväksytyistö. ra- 

- 

	

	kennepiirustuksista laskettavien teoreettisten ainemäärien 

perusteella. 

5.2 	Vastuu mittauksen lähtötiedoista 

Esitetään poikkeukset. 

6 	 URAKKA-AIKA 

6. 1 

Tässä kohdassa ilmoitetaan, mikäli tiedossa, päivämäärä, 

jolloin työt voidaan ja/tai pitää aloittaa. Muussa tapauk-

sessa mainitaan, minkä ajan kuluessa työt on aloitettava 

sopimuksen allekirjoittamisesta lukien. Ilmoitetaan päivä-

määrä, johon mennessä työn tulee olla viimeistään valmis. 

- 	6.2 

Mikäli urakka-aika ei ole yhtäjaksoinen, ilmoitetaan keskey-

tysten kestoajat päivämäärineen. 

6.3 	Välitavoitteiden valmistuminen 

Mikäli jonkin urakkaan kuuluvan tehtäväkokonaisuuden tulee 
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olis valmis m r.p.ivn meriness, ilmoitetaan trn p.iv.-

Aikatauliia ei tule asettaa tarpeettoman kireJcsi, 

koska sill. saattaa olla kustannuksia kohottava vaikutus. 

7 	URAKKAHINTA JA MAKSUT 

Tiss. kohdassa tulee esitt 	rnaksuerien suuruudet prosent- 

teina tarjoushinnasts. 

Maksuert tulee sovittaa rakenneosittain siten, että maksu-

erii. voidaan kytt hyväksi m r.tt.ess. rakenneosalle mah-

dollista arvonvhennyst. 

7.4 	Urakan, jonka urakka-aika on v.hintn 12 kk, urakkahinta 

voidaan indeksiehdon k.ytön rajoittamisesta annetun lain 

(262/74) mukaisesti sitoa indeksiin noudattamalla en. ais-

te annettua valtioneuvoston pt6st. (302/74) ja TVH:n mah-
dollisesti antamia lisohjeita. 

Mandolliset urakkabinnan sitomista tiettyyn ulkomaan valuu-

tan kursiin koskevat mr.ykset ilmoitetaan mybs tss kob-
d a saa. 

7.6 	Ilmoitetaan arvonv.hennysDerusteet 

Tss kohdassa viitataan urakkaohjelman osan B liitteenT 

oleviin arvonvhennysperusteisiin. Niiden puuttuessa voi-

daan betonin lujuuden alituksesta johtuvan arvonvhennyk-
sen osalta kirjata seuraavaa: 

Jos betonin kelpoisuuskokeista laskettu vertailulujuus alit-

taa suunnittelulujuuden, on rakennuttaja oikeutettu saamaan 

arvonalennuksen luonteisen hyvityksen urakkahinnasta. Hyvi-

tys on yhtä monta prosenttia sen rakenneosan hinnasta, jo-

ta alitus koskee, kuin vertailulujuus auttaa suunnittelu- 

lujuuden. Rakenneosan hintaa laskettaessa kytet.n silta- 
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t5iden muutos- ja lisätiiden yksikköhintaluettelossa ii-
moitettavia yksikkdhintoja. Edellytyksenä rnenettelylle on, 
että alitus on niin pieni, että rakennuttaja voi voimassa 
olevien määriysten puitteissa. ja todelliset rasitukset huo-
mioon ottaen hyväksyi rakenteen suunniteltuun käytt5tarkoi-
tukseen. 

8 	ENNAKKO 

Ennakon määrä on yleensä 5 % urakkahinnasta. Jos se on yli 
5 %, on ylirnenevältä osalta vaadittava erillinen vakuus en-
nakon takaisininaksamieesta (ks. As.kok. 985/74, 27 §). 

9 	TAKUU JA TAKUUAIKA 

9.1 	Takuu 

Tässä kohdassa ilmoitetaan, missä laajuudessa urakoitsijan 
takuuvelvollisuus kattaa tyin. 

9.2 	Takuuaika 

Takuuaika harkitaan kussakin tapauksessa erikseen. Yleensä 
takuuaika on yksi vuosi. Terässiltojen maalaustöiden takuu- 
aika on yleensä kaksi vuotta. 

10 	VAKUUDET 

10.2 	Rakennusaikainen vakuus 

Ilmoitetaan vakuuden määrä tarvittaessa. 

1 - 	 ------ 	 ----------------_-- 



1(3.3 	Takuuaanvakuus 

Vakuus on yleens. 5 % urakkasurnmasta ja sen tulee olla voi-
massa tapauksesta riippuen vhintn 3 kuukautta yli takuu- 

a ,j an. 

11.4 	Vakuutukset 

Esitetn mandolliset lisvaatimukset 

SOPI1dUSSAKKO 

11.1 	Ilmoitetaan osan 1 A taulukosta poikkeavan sopimussakon mark- 

kamrinen suuruus, sek. muut tarvittavat sakkos koskevat 

mriykset. 

11.2.1 	ilmoitetaan osa 1A taulukasta poikkeavan vlitavoitteen eril- 

lisen sopimussakon markkam rien suuruus (viikkosakko, ko-

lonaissakko) Vrt. 11.1. 

1 2 	JÄRJESTYS- JA TURVALIJISUJUSMÄPJÄYKSUT 

12.1 	Tynaikainen liikenne 

Tss. kohdassa k.sitel]n tarvittaessa otsikon mukaiset 

asiat. 

12.3 	soe1u 

Iissä kohdassa annetaan tarvittaessa tarkempia tysuoielua 

koskevia ohjeita. 

1 3 	TARKKAILUTOIMENPITEET 

/ .2.2 	2oiet,2n koiki'i muihin 	rik - ikckeisiin 	ornk - it- 

nn a rakenr tto ao 	;ot ve vo 
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15 	SUUNNITELMIEN LAATIMINEN 

15.1 	Luetellaan ne iinteiden rakenteiien suunnitefmat, jotka 
urakoitsijan on laadittava ja hyvksytettv. rakennutta-
ali a. 

15.2 	Luetellaan roikkeukset. 

5 	K5siteTi5n muut tySsuunnitelmien laaintaan ii ittyv5t 
asiat. Tarvittaessa luetellaan ne tybsuunnitelmat, jotka 
urakoitsija on velvollinen laatimaan ja tarkistuttamaan ra-
kennuttajalla ennen suunnitellun ty6n suorittamista. 

Esim: 

- Mittaussuunni telrna 
- IPeruskuoppien kaivu-, tukemis- ja kuivanapitosuunnitelma 
- Vedenalaisten rakenneosien teline-, rnuotti-, raudoitus- 

a valusuunnitelma 
- Telinesuunnitelma 
- Betonointisuunnitelma sillanrakennu?töiden  yleisen tyS- 

selityksen mukaan 
- J5nnitysty6n työsuunnitelma 
- Hitsaussuunnitelma 
- Asennussuunr.itelma 
- Varasiltasuunnitelma 

1 	 TTJC 	T 	T 

	

'JJ 	jj 

16.2.5 	II u u t o s 	5 e t o n i t e r 5. s t e n 	m 5. 5. r i s s 5. 

BetoniterSaten keskim5.5.r5.iset rnetrinainot lasketaan vastaa-
van SFS-standardin mukaan. 
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1 	 AAiTYlEl URKKAA K0KEVAT IYKlAl 

'17 

Tss kohdassa tulee ilmoittaa vivoiman kvtt7i koskevat 

)itukst 

ao 	t c 

Annetaan tarvittaessa tvdmaiden. huoltoon liittyvt tyden 

tvt mArykset. 

17.i.t 	en 1 in ta 

Vahvistaessaan vuosittain ty7objetman valtioneuvosto on 

attänyt, "ett. työvoima otetaan ohjelman edellytt'miin 

bihin, korjaus- ja kunnossapitotyöt mukaan lukien, ao. tyl-

voimapiirin pllikön määr mällä tavalla, ellei poikkeuksei-

lisesti ole toisin sovittu. Tämän lisäksi työmaan johdon 

tulee ennen työn aloittamista ottaa yhteys piiripäällikköön. 

Määräys koskee myös urakoitsijoita". Käytännössä määräys 

merkitsee sitä, että aputyövoirna kokonaisuudessaan ja ammat-

timiehistä mandollisimman suuri osa otetaan työvoimaviran-

omaisten osoituksella. On pyrittävö. siihen, että 50 % työ-

maan kokonaisvahvuudesta otetaan työvoimaviranomaisten Osoi-

tuksen mukaan. 

Tässä kohdassa ilmoitetaan se työvoiman määrä prosenttna 

työmaan kokonaisvahvuudesta, joka urakoitsijan on otettava 

työvoimaviranomaisten osoituksella. Tässä kohdassa on myös 

ehdottomasti mainittava inajoitettavien määrä, josta on so-

vittava ennen urakkaohjelman laatimista työvoimapiirin pääl-

likön kanssa. 

Jos urakassa edellytetään käytettäväksi vankityövoimaa nouda-

tetaan urakkaohjelmaa laadittaessa TVH:n antamia määräyksiä. 



17.2 	Nrärahat 

Edellä kohdassa 17.1.2 mainittu ohjelma tulee määrärahojen 

osalta laatia tiedossa oleviin menoarviomäärärahoihin ja ta-

oussuurinitelmaan perustuen. 

Tässä kohdassa ilmoitetaan hyväksytyn em. ohjelman mukaset 

tiedot työhön käytettävietä määrärahoista markkamääräisinä 

ottaen huomioon, että määrärahat voidaan joutua jakamaan eri 

urakkaosien kesken. Jos määrärahaesit tullaan työn aikana 

tekemään urakoitsijan esittämän työsuunnitelman pohjalta, 

se on mainittava tässä kohdassa. Lisäksi ilmoitetaan arvioi-
dut valvontamenot prosentteina. 

Ilmoitetaan ne valvontaa vaativat erikoistyöt, joiden päi-

vittäistä työaikaa rakennuttaja ei rajoita ja joiden kaikis-
ta valvontakustannuksjsta vastaa rakennuttaja. (Esim. laudoi-

tus-, raudoitus-, betonointi- ja murskaustyöt). 

Esitetään muut työsuunnielman laadintaa koskevat vaatimuk-
e t. 

Vlv2n 

77ssä kohdassa ilmoitetaan muut TVL:n lisäksi valvontaan 

osallistuvst vhteis3t ja henkil5t. 

Perustelluissa tapauksissa voidaan osan A määräyksiä joko 
J.eventä tsi tiukentss. 

7,3 

7 
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1ss. kohdassa eoitetin ne urakkos. koskevat erikoismrkyk 

set, joita ei ole muissa urakkaohjelnon kohdiese tai urek 

'e-asiakirjoissa selvitetty. 

- 	:- .1 	iritellään tarvittaessa tarjouksen tekijn 	atimoa suun- 

nitelmaa koskevat vaatimukset torkemrin. 

Isousvokuutta ei : eensk.ytet. Erityisist syislk2 ku- 

en kansainvlisiss urakkakilpailuissa voidaan tarjousten 

tekijöiltä vaatia tarjousvakuus. Tarjousvakuuden tulee olla 

enintään 2 % tarjouksen edellyttämästä urakkahinnasta. Tar-

.ousvakuus on voimassa kuukauden yli tarjouksen voimassa- 

T  ao:n. 

1. : . 	Tarjouksen tekijä on tarjouspyyntkirjeessä velvoitettava 

lähettämään tarjousvakuus rakennuttajalle erillisellä kir-
ieel1. samanaikaisesti varsinaisen tarjouksen kanssa. 

14,2 	Tässä kohdassa luetellaan sellaiset muista tarjouspyynti- 

asiakirjoista ilmenemättörnät tiedot, joilla voi olla merki-

tystä urakoitsijan tarjouslaskennassa, mutta jotka eivät 

sido rakennuttajaa. Kysymykseen tulevat mm.: 

- alustavat työsuunnitelmat 

alustavat rakennusaineiden saantia ja laatua koskevat 
tiedot 

erilaiset ennusteet 

- alustavat hintatiedot 

1 	Ilmoitetaan Tunastusmaksun suuruus 
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