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Viittaus OSAAN B tarkoiftaa, että otsikoitua asiaa käsitel-

lään myös OSASSA B vastaavan kohdenumeron alla. Mikäli urak-

kaohjelman eri osien määräykset ovat ristiriitaisia noudate-

taan ensisijassa OSAN B määräyksiä. 

1. 	 RAKENNUSTYÖMAA 

1.1 	Työmaan nimi 	ks. OSA B 

1.2 	Työmaan sijainti ks. OSA B 

1.3 	Alueiden luovutus ja luvat 

1.3.1 	Y 1 e 1 s t ä 

Urakoitsijan on hankittava kustannuksellaan alueet, joita ra-

kennuttajan luovuttamien alueiden lisäksi tarvitaan työn to-

teuttamista varten. Alueiden käyttämiselle on saatava omis-

tajan tai haltijan lupa ja rakennuttajan hyväksyminen sekä 

tarvittaessa myös yksityisen tien tienoitäjän suostumus. 

Alueet on sijoitettava ja niitä on käytettävä siten, ettei 

yleisten ja yksityisten teiden liikennettä eikä muutakaan 

liikennettä estetä tai tarpeettomasti häiritä. Edelleen on 

järjestelyjen oltava sellaisia, etteivät ne vaikuta sanotta-

van häiritsevästi ympäristöön. Käytön jälkeen on kaikki alueet 

saatettava alkuperäiseen kuntoon, ellei käyttöehdoissa ole 

muuta sovittu. 

1.3.2 	Maa- 	ja 	vesialueet 

Rakennuttaja asettaa urakoitsijan käyttöön korvauksetta seu-

raavat alueet: ks. OSAB ja karttapiirrokset. 

1.3.3 	Luvat 

Urakoitsijan on hankittava kustannuksellaan kaikki tarvitta-

vat luvat ja käyttöoikeudet sekä viranomaisilta että yksi-

tyisiltä siltä osin kuin lupien hankkimista ei ole sopimus- 

asiakirjoissa määrätty rakennuttajan tehtäväksi. Ks. OSA B. 
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Urakoitsijan on toimitettava hankkimiensa alueiden käyttö- 

luvista ja sopimuksista jäljennökset rakennuttajalle. 

1.3.4 	Kiinteistö j en, 	rakennusten 	ja 
niiden 	käytöl le 	tarpeel ii sten 

maa-alueiden 	luovutus 	ks. OSA B 

1.4 	Rakennustyömaata koskevia muita selvityksiä 

1.4.1 	Työmaa 11 a 	muiden 	toimesta 	teh- 
 
- 

tävät urakkaan kuulumattoniat 

hankinna t 	ja 	työt 	sekä 	niiden 

suo r 1 t u saj an kohdat 

Urakkatarjouksen tulee perustua urakkaohjelman OSAssa B mai-

nittujen urakkaan kuulumattomien töiden osalta ilmoitettuihin 

alustaviin suoritusajankohtiin. Rakennustöiden kuluessa on 

urakoitsijan riittävän ajoissa laadittava yhteistoiminnassa 

rakennuttajan ja muiden asianomaisten kanssa yksityiskohtai-

nen aikataulu muiden toimesta tehtäviä töitä ja hankintoja 

varten. 

Mikäli työt tapahtuvat urakkaohjelman OSAssa B ilmoitetun tai 

vaihtoehtoisestj työn aikana sovitun aikataulun mukaisesti, 

ei mainituista töistä aiheutuvista häiriöistä makseta lisä- 

korvausta ks. OSA B. 

1.4.2 	Rakennusaineiden 	hankintaa 	kos-  - 
kevia 	tietoja 

1.4.2.1 Rakennuttajan suorittamat rakennusaineiden saantia koskevat 

selvitykset, ks. OSA B. 

1.4.2.2 Rakennusaine- ja tarvikehankinnat tulee suorittaa niin ajois-

sa, ettei materiaalin ja tarvikkeiden toimitus aiheuta vii- 
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västymistä rakennustyössä. Toimitusajoista on mandollisuuk-

sien mukaan varmistauduttava jo ennen tarjouksen jättämistä. 

1.4.2.3 Rakennuttaja ei suorita korvausta ainemääristä, jotka urakoit-

sija on tilannut yli suunnitelmien mukaisen tarpeen, ellei 

tämä johdu rakennuttajan vastattavasta seikasta. 

1.4.3 	Erityisesti 	varottavat 	raken- 

teet 	ja 	alueet 	ks.OSAB 

1.4.4 	Liikenne 	siltapaikalla ks. OSAB 

1.4.5 	R a ken n u t taj a n 	omistama n 	k alus - 
ton 	ja 	tarvikkeiden käyttö 	ja 
korvaukset 

1.4 . 5. 1 Työmaarakennukset 

Rakennuttaja vuokraa vapaita majoitus-, ruokailu- tai muita 

työmaarakennuksia urakoitsijalle seuraavilla ehdoilla: 

- Urakoitsija kustantaa kuljetukset työmaalle ja sieltä takai-

sin. 

- Urakoitsija huolehtii vuokra-ajan kuluessa kalustoon tul-

leiden vikojen korjauksesta ja korvaa kaluston kärsimät 

vauriot luonnollisesta kulumisesta aiheutuneita vikoja lu- 

kuunottamatta. 

- Urakoitsijan on palovakuutettava työmaarakennukset täydes-

tä arvosta, yleiset sopimusehdot 4 §. 

Vapaat työmaarakennukset ja niiden vuokrat ks. OSA B. 

1.4.5.2 Muut 	ks. OSA B 

1.4.6 	Vesi s t ö - 	ja 	perus t am iso los u h - 
teet 	ks. OSAB 
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2. URAKAN LAAJUUS 

2.1 	Yleistä 

Urakkaan kuuluvat kaikki sopimusasiakirjojen edellyttämät 

työt aputehtävineen yleisten sopimusehtojen 1 ja 2 :ien 

mukaisesti sekä rakennusaineiden ja tarvikkeiden hankinta. 

2.2 
	

Urakkaan kuuluu 	ks. OSA B 

3. URAKKAMUOTO ks. OSA B 

4. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 

4.1 	Yleistä 

Urakassa on noudatettava kaikkia voimassa olevia lakeja ja 

asetuksia sekä viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita 

sekä yksityisten järjestöjen julkaisemia ohjeita niil 	osin 

kuin niihin on sopimusasiakirjoissa viitattu, ks. Cii 

Urakassa noudatettavat sonimusasiakirjat luetellaan kohdas-

sa 4.2. 

Rakennuttaja luovuttaa urakoitsijalle korvauksetta sonimus-

asiakirjoja sekä työn aikana tehtyjä lisäsor)imusasiakirjoia 
1 	 viisi sarjaa. 

4.2 	Sopimusasiakirjat 

4.2.1 	Urakkasopimus 	(voimassa oleva liikenneministe- 

riön vahvistama kaavake) 

4.2.2 	Y 1 e 1 s e t 	s o p i m u s e h d o t /18.12.1974 
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4.2.3 	Tar j ouspyyntö 	ja 	ennen 	tar j ouk- 

sen 	jättämistä 	annetut 	kir j al- 
 
- 

liset 	lisäselvitykset 

4.2.4 	Urakkaohj elma 

A. 	Yleinen osa, 	B. Työkohtainen osa. 

4.2.5 	Työkohtaiset 	työselitykset 

ks. OSA B 

4.2.6 	Sopimus p ii r u s tuk se t 	ks. OSAB 

4.2.7 	Yleiset 	työselitykset 	ja 	muut 

rakennuttaj an 	laatimat 	tai 

käyttöön ottamat vastaavat 	ah- 
 
- 

j eet 	ja määräykset 	ks. OSAB 

4.2.8 	T a r j o u s 	ks. OSA B 

4.3 	Sopirnusasiakirjoen pätemisjrjestys 	ks. SA 

5. 	VASTUU ASIAKIRJATIEDOISTA 

5.1 	Yleistä 

Yleisten sopimusehtojen 35 §:n mukaan rakennuttaja vastaa 

sopimusasiakirjoissa ilmoittamiensa tietojen ja tutkimus-

tulosten paikkansapitävyydestä. Aine- ja työmääriä koske-

vista laskelmista ovat rakennuttajaa sitovia kuitenkin vain 

ne, jotka mainitaan OSAssa 3. 

Urakoitsijan edellytetään asiantuntijana valitsevan käytet-

tävät työmenetelmät, tarvittavat materiaalit, laitteet, ko-

neet ym. rakennuttajan luovuttamien ja itse hankkimiensa 

tietojen perusteella. 
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5.1.1 	Urakoitsija on velvollinen tarkastamaan rakennuttajan hä- 

nelle toimittamat piirustukset ym. selvitykset sekä ilmoit-

tamaan havaitsemistaan virheellisyyksistä tai ristiriitai-

suuksista. 

5.1.2 	Edellisen kohdan mukaisesti on urakoitsijan min. tarkistet- 

tava suunnitelmiin mandollisesti liittyvät aine- ja osa- 

luettelot jo ennen materiaalien tilausta. Luetteloiden ja 

piirustusten ollessa keskenään ristiriitaisia ovat piirus-

tuksissa esitetyt tiedot määrääviä. 

5.2 	Vastuu mittolen määrittämisestä 

Rakennuttaja vastaa siitä, että niirustuksissa on valmiiden 

rakenteiden teoreettiset mitat yksikäsitteisesti määrätty. 

Ellei mittojen toleransseja ole annettu, on urakoitsijan 

harkittava ne lopputulokselle asetettujen laatuvaatimusten 

perusteella. 

5.3 	Urakoitsijan vastuu omista suunnitelmistaari 

Urakoitsija vastaa laatimistaan suunnitelmista. 

Urakoitsijan omien suunnitelmiensa nerusteella laskemat ai-

ne- ja työmäärät eivät sido rakennuttajaa, vaikka rakennut-

taja olisi tarkastanut ja hyväksynyt suunnitelmat. 

6. 	URAKKA-AIKA 

6.1 	Töiden aloitus ja valmistuminen 	ks. OSA B 

6.2 	Keskeytykset 	ks. OSA B 

6.3 	Välitavoitteiden valmistuminen 	ks. OSA B 



	

7. 	 URAKKAHINTA JA MAKSUT 

	

7.1 	Korvaus urakoitsijaille suoritetaan tehdyn työn tai erikseen 

sovittavan maksujärjestystaulukon mukaisesti, ks. OSA B. 

	

7. 	Vii e1. 	 ser jälkeen, 

:n työ on valmistunut ja takuuajan vakuus on hyväksytty. 

(Vrt. myös yleisten sopimusehtojen 26 :n kohta 2) 

	

7.3 	Rakennuttajalla on oikeus, urakoitsijaa kuulematta, nidättää 

maksueristä urakoitsijalta suorittamatta jääneet tätä työtä 

koskevat työntekijöiden palkat ja niihin liittyvät ennakko-

perintälain 7 §:ssä tarkoitetut ennakonpidätykset sekä au-

toilijoiden saatavat. Rakennuttajalla ei ole kuitenkaan vel-

vollisuutta pidätysten eikä vakuuksien osalta ryhtyä autoi-

lijoiden saatavien turvaamista tarkoittaviin oikeudellisiin 

toimenniteisiin. 

Rakennuttajalla on myös oikeus ridttää maksueristä urakoit-

sijan vastattavat, tästä työstä aiheutuvat kolmannelle il-

meisesti suoritettavaksi tulevat haitan-, vahingon- ja kus-

tannusten korvaukset, joista rakennuttaja voi työn teettäjä-

nä myöhemmin joutua kolmannelle vastuuseen. Samoin rakennut-

tajalla on oikeus pidättää langenneet sonimussakot ja arvon-

vahonnykso t 

Jos töiden aloittaminen urakoitsijasta johtuvasta syystä vii-

västyy ja tästä aiheutuu rakennuttajalle ylimääräisiä valvon-

ta- ja kunnossapitokuluja tai muita menoja, rakennuttaalla 

on oikeus periä niistä korvausta urakoitsijalta tidättämällä 

maksueristä vastaavat määrät. 

Urakkasopimuksen purkautuminen ei vaikuta rakennuttajan 

sä kohdassa mainittuihin oikeuksiin. 

Urakkahiata sekä muutos- ja iisätlidr yksiniiat:vs 

assa mainittua poikkeusta lukuunottamatta kiinteät 



7.5 	Jos Suomen liikevaihtoverotusta koskevia säännöksiä urakka- 

tarjouksen antamisen jälkeen muutetaan siten, että sopi-

muksessa tarkoitettujen tavaroiden myynnistä sekä työ- la 

muiden palvelusuoritusten tekemisestä on suoritettava lii-

kevaihtoveroa muutettujen säännösten mukaan, on tässä soni-

muksessa sovittuja hintoja korotettava tai alennettava sen 

mukaan kuin suoritettavan liikevaihtoveron määrä muuttuu. 

7.6 	Työn laadusta johtuvat mandolliset arvonvähennykset määrite- 

tään urakkaohjelman OSAssa B sanotulla tavalla tai ellei 

määrittämisestä ole mitään mainittu, erikseen sovittavalla 

tavalla. 

8. ENNAKKO 

Ennakkoa myönnetiän urakoitsilan tarjouskirjeessään esittä-

mä määrä, kuitenkin enintään 5 % urakkahinnasta. Ks. OSA B. 

Ennakko maksetaan urakoitsijalle heti, kun työt on aloitettu 

ja rakennusaikainen vakuus ja mandollinen vakuus ennakon ta-

kaisinmaksamisesta hyväksytty. Ennakko oeritään takaisin te-

kemällä kunkin urakkalaskun loppusummasta ennakkonrosentin 

kaksinkertaista prosenttimäärää vastaava vähennys siihen as-

ti, kunnes koko ennakko on peritty takaisin. Lisä- ja muutos-

töiden laskutus luetaan ennakkoa takaisin perittäessä urakka-

laskutukseen kuuluvaksi. 

9. TAKUU JA TAKUUAIKA 

9.1 	Takuu 

Urakoitsijan takuu on OSAssa B lueteltujen rakenteiden osal-

ta yleisten sonimusehtojen 12 § ja 13 § mukainen. 

9.2 	Takuuaika 	k. D 
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10. 	VAKUUDET 

	

10.1 	Yleistä 

Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että vakuudet ovat voi-

massa kunnes jäljernpänä mainitut vakuuksien palauttamiselle 

asetetut ehdot on täytetty. 

	

10.2 	Rakennusaikainen vakuus 

Yleisten sopimusehtojen 3 §:ssä tarkoitetun rakennusaikaisen 

vakuuden määrä on 10 % urakkahinnasta. Poikkeukset ks. OSAB. 

Vakuuden on oltava voimassa: 

a) rakennussuorituksen sopimuksenmukaisesta ja kaikinDuoli-

sesta täyttämisestä. 

b) ennakon takaisinmaksamisesta. 

c) sopimussakon suorittamisesta. 

d) loppukatselmuksessa todettujen ja takuuaikana ilmenevien 

vikojen korjaamisesta siihen asti, kunnes takuuajan va-

kuus on hyväksytty. 

e) urakoitsijan suorittamatta jättämien työntekijöiden naik-

kojen ja niihin liittyvien ennakkoperintälain 7 §:ssä 

tarkoitettujen ennakkopidätysten sekä autoilijoiden saa-

tavien suorittamisesta ja 

f) niiden vahinkojen korvaamisesta, jotka johtuvat urakoit-

sijan korvausvelvollisuudesta kolmannelle henkilölle, 

jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen, ellei ura-

koitsija anna korvausten suorittamisesta erillistä ra-

kennuttajan hyväksymää vakuutta. 

Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun 

rakennuttaja on hyväksynyt rakennussuorituksen vastaanotetuk-

si, kun takuuajan vakuus on hyväksytty, kun ennakot on mak-

settu takaisin, kun mandolliset korvaukset on suoritettu kol-

mannelle henkilölle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vas-

tuuseen, kun tiedossa olevat autoilijoiden saatavat on suori-

tettu sekä kun rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen ne- 
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rustuvat vaatimukset on täytetty tai erillinen vakuus nii-

den selvittämisestä ja suorittamisesta on hyväksytty. 

10.3 	Takuuajan vakuus 

Loppukatselmuksessa todettujen ja takuuaikana ilmenevien 

vikojen korjaamisesta annettava vakuus on yleisten sopimus- 

ehtojen 3 §:n mukainen. Vakuus palautetaan heti, kun takuu- 

vastuuseen liittyvät velvollisuudet on täytetty. Poikkeuk- 

set, ks. OSA B. 

10.4 	Vakuutukset 

10.4.1 	Yleisten sopimusehtojen 4 §:ssä mainitun palovakuutuksen li- 

säksi on urakoitsijan vakuutettava omalla kustannuksellaan 

elementit kuljetuksen ja asennuksen aikana mandollisesti sat-

tuvan vahingon varalta, jos ne ovat ennen kuljetusta tai asennus-

ta siirtyneet rakennuttajan omistukseen. Vakuutuksen tulee 

kattaa myös asennustyöstä alusrakenteille ja kolmannelle hen-

kilölle mandollisesti aiheutuvat vahingot. Urakoitsijan tulee 

valvoa, että kaikkien otettujen vakuutusten ehtoja noudate- 

taan. Ks. OSA B. 

11. 

11.1 

SOPIMUSSAKKQ 

Sopimus sakko 

Yleisten sopimusehtojen 17 §:n tarkoittaman sopimussakon 

suuruus on, ellei OSAssa B ole toisin määrätty, seuraava: 

Urakkahjnta 	Sopimussakko 

alle 50 000 mk 500 mk 

50 000 - 	 100 000 mk 1 000 mk 
100 000 - 	 150 000 mk 1 500 mk 
150 000 - 	 200 000 mk 2 000 mk 
200 000 - 	 250 000 mk 2 500 mk 
250 000 - 	 350 000 mk 3 000 mk 
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Urakkahinta 
	Sonimussakko 

11.2 

350 000 	- 450 000 mk 3 500 mk 

450 000 	- 600 000 mk 4 000 mk 

600 000 - 	800 000 mk 4 500 mk 

800 000 - 	1 000 000 mk 5 000 mk 

yli 1 	000 000 mk 5 000 mk + 	0,2 	% 

1 	000 000 mk y1ittvä1tä 

urakkahinnan osalta. 

Taulukossa esitetty sonimussakko tarkoittaa kultakin täy-

deltä myöhästymisviikolta perittävää sakkoa. Sopimuksen mu-

kaisen urakka-ajan ollessa alle 6 kuukautta on ensimmäisen 

myöhästymisviikon sakko viikolta puolet taulukon mukaisesta 

määrästä. Sopimussakolle ei aseteta enimmäismäärää. Väliar -

voja ei interpoloida. 

Sopimussakkoehto ei poista rakennuttajan oikeutta lisäkor-

vaukseen, jos rakennuttajalle myöhästyrnisestä aiheutuva va-

hinko ylittää sopimussakon määrän. 

Erillissakot 

11.2.1 	Välit avo itt ei den 	s on i mu s sakot 

Ellei OSAssa B ole toisin määrätty, on välitavoitteen sopi-

mussakon suuruus välitavoitteeseen kuuluvan urakkasurnman 

osalta urakka-ajan pituudesta riippumatta kohdan 11.1 tau-

lukon mukainen, eikä maksettu sakko vaikuta perittävään so-

pimussakkoon koko työn mandollisesti myöhästyessä. Jos väli- 

tavoitteen myöhästyrnisestä ei aiheudu rakennuttajalle haittaa 

tai vahinkoa, rakennuttaja voi kokonaan tai osittain luopua 

välitavoitteen sopimussakon perimisestä. 

12. 	J1RJESTYS- JA TURVALLISUUSMÄ1RYYKSET 	ks. OSA B 
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- • 	 - 	U 	_) J 

13.1 	Y1eitä 

Sen lisäksi mitä yleisissä sopimusehdoissa sanotaan raken-

nusaineiden ja -tarvikkeiden laadun toteamiseksi suoritet-

tavista kokeista on otettava huomioon seuraavaa: 

5.1.1 	Tirakoitsijan ottamat koekappaleet, näytteet ja mittaukset, 

joihin mandollisesti tullaan myöhemin vetoamaan, on otet-

tava ja tehtävä valvojan läsnäollessa, ellei asiasta toisin 

sovit a. 

	

13.1.2 	Kokeet suoritetaan mandollisuuksien mukaan joko valmistus- 

tai työpaikalla tai virallisessa tutkimuslaitoksessa taikka 

muussa rakennuttajan hyväksymässä laitoksessa. Rakennuttaja 

edellyttää, että valvojan läsnäoloa vaativat kokeet suorite-

taan kotimaassa. Erityisistä syistä voi rakennuttaja suostua 

valvojan lähettämiseen ulkomaille. Urakoitsija on tällöin 

velvollinen korvaamaan rakennuttaj alle tästä aiheutuvat voi-

massa olevan virkaehtosopimuksen mukaiset matkakulut päivä-

rahoineen. 

	

3.1.5 	Laaduntarkkailuun liittyvät koetulokset ja todistukset on 

luovutettava rakennuttajalle. Tutkimuksenalaisen työn jatka-

minen edellyttää yleensä hyväksyttyjä koetuloksia ja näihin 

perustuvaa rakennuttajan antamaa työlupaa. 

	

l3.l»4 	Jos urakoitsija haluaa käyttää rakennusaineita tai työtapo- 

ja, jotka eivät ole yleisesti tunnettuja, hänen on suoritet-

tava kustannuksellaan kaikki rakennuttajan vaatimat kokeet 

aineiden ja työtapojen käyttökelpoisuuden toteamiseksi. 

	

13.1.5 	Jos täydentäviä kokeita ja tutkimuksia suoritetaan rakennut- 

tajan toimesta sen vuoksi, että urakoitsija on laiminlyönyt 

noudattaa urakka-asiakirjojen määräyksiä, vastaa aiheutuvis-

ta kustannuksista urakoitsija. 

	

13.1.6 	Kelvolliseksi todettavan elementin vaurioituessa rakerinuttajan 

suorittaman laadunvalvontatoimenpiteen johdosta on urakoitsija 

velvollinen joko korjaamaan elementin tai korvaamaan sen uudel-

la elementillä. Rakennuttaja korvaa tästä aiheutuvat kustannuk- 
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set muutos- ja iistöiden yksikköhinta1uett 	mukaisesti. 

13.1.7 	Rakennuttaja luovuttaa urakoitsijalle korvauksetta laadun- 

tarkkailuun soveltuvia TVL:n Painotuoteluettelon mukaisia 

kaavakkeita. 

13.1.8 	Urakoitsijan on kustannuksellaan järjestettävä sellaiset 

olosuhteet ja hankittava tarvittavat apulaitteet, että val-

voja voi asianmukaisesti suorittaa rakenneosien ja rakentei-

den kelpoisuuden toteamisen edellyttämät mittaukset ja muut 

tarkastustoimenpiteet. 

13 .2 	Erikoiskokeet 

13.2.1 	Koekuorrnjtus 

Rakennuttaja laatu rakenteen kelpoisuuden toteamiseksi tar-

vittavan koekuormituksen ohjelman ja järjestää sen suorituk-

sen kustannuksellaan. 

Kuormituksen aikana sattuneesta vahingosta tai rakenteen vau-

rioitumisesta vastaa urakoitsija, ellei vahinko tai vaurio 

ole aiheutunut rakennuttajan urakkaa varten toimittamissa 

tai rakennuttajan laatimassa koekuormitusohjeirnassa esiinty-

neen virheen tai rakennuttajan viaksi luettavan muun syyn 

johdosta. 

Jos koekuormitus suoritetaan sen vuoksi, että urakoitsija 

ei ole noudattanut urakka-asiakirjoissa esitettyjä määräyk-

siä tai jos koekuormitus on tarpeen urakoitsijan ehdottaman 

rakenteen tai työmenetelmän käyttökelpoisuuden arvostelemi-

seksi, urakoitsija vastaa koekuormituksen järjestämisestä 

ja siitä aiheutuvista kustannuksista. 

Koekuormituksen tulosten analysoinnin kustannuksista vastaa 

se osapuoli, jonka kustannuksella koekuormitus suoritetaan. 

Analysoinnin suorittaa molempien osapuolten hyväksymä asian-

tuntija. 

13.2.2 	Muut 	erikoiskokeet 	ks.OSAB 



15 	SUUNN ITELMIEN LAAT IMII EN 

15.1 	Ellei sopimusasiakirjoissa toisin mainita, hankkii rakennut- 

taja pysyviä rakenteita koskevat suunnitelmat, jotka luovu-

tetaan sopimusasiakirjoissa mainitulla tavalla urakoitsijan 

käytettäväksi. Suunnitelman katsotaan käsittävän piirustuk-

set ja mandollisesti tarvittavan työselityksen tai sitä vas-

taavat ohjeet. Poikkeukset ks. OSA B. 

Jos työ toteutetaan urakoitsijan tarjouksessaan esittärnän 

alustavan suunnitelman pohjalta, laatu urakoitsija kustannuk-

sellaan lopullisen suunnitelman rakennuttajan hyväksymällä 
tavalla. 

15.2 	Urakoitsija on velvollinen itse suunnittelemaan työn suorit- 

tamiseksi tarvitsemansa laitteet ja työmenetelmät. Poikkeuk-

set ks. OSA B. 

15.3 	Myös muiden kuin suunnitnissa mainittujen jännemenetelmien 

tai suunnitelmien mukaisista kooltaan poikkeavien jänteiden 

käyttö on sallittua. Urakoitsija on tällöin velvollinen laa-

timaan tarvittavat muutossuunnitelmat rakennuttajan hyväksy-

mällä tavalla. Muutospiirustuksia ei tarvitse liittää tarjouk-

seen, mutta jännemenetelmät, joilla tulee olla käyttölupa 

Suomessa, on mainittava. Ks. OSA 5. 

15. 	Toisen puolesta suoritettu suunnitelmien tarkistaminen ja 

hyväksyminen ei rajoita eikä vähennä toisen sopimuksenmukais-

ta vastuuta. 

16 	MUUTOS- JA LISTYöT 

16.1 	Yleistä 

Muutos- ja lisätöiden suorittamista ja niistä maksettavia 

korvauksia koskevat määräykset on esitetty yleisten sopimus- 

ehtojen 5, 28 ja 68 §:ssä. Urakkaan kuuluvien muutos- ja ii-

sätöiden aiheuttamat muutokset urakkahintaan lasketaan käyt-

täen tarjoukseen liitetyn muutostöiden yksikköhintaluettelon 

mukaisia yksikköhintoja. 
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16.2 	Muutos- ja lisätöiden yksikköhintaluettelo 

Tarjouksen antajan tulee tarjouksensa yhteydessä antaa tar-

jouspyyntöasiakirjoihin liitetyn kaavakkeen mukainen luet-

telo yksikköhinnoista, joiden tulee tarkoittaa täysin val-

mista työtä yleis- ym. kustannuksineen. 

Tässä tarkoitettuja yksikköhintoja käytetään laskettaessa 

urakoitsijalle tulevaa lisäkorvausta sekä rakennuttajalle 

tulevaa hyvityst. siinä tapauksessa, että massa- tai työ- 

määrät muuttuvat siitä, mitä tariouanyynnön perusteella on 

ollut määritettävissä. 

Tarjouksen antajan tulee tarjousta laatiessaan lisätä yksik-

köhintaluetteloon ne lähetetystä luettelosta mandollisesti 

ilmenemättömät hinnoittelukohteet, joita hänen käyttärnänsä 

työmenetelmän yhteydessä voi esiintyä. 

16.2.5 	Muutos 	betoniterästen 	määrissä 

Mikäli suunnitelmiin liittyy teräsluettelot, perustetaan tar-

jous yleensä niissä esitettyyn betoniterästen ja jänteiden 

kokonaispainoon. Vrt. OSA B kohta 5.1. Työn aikana terästen 

kokonaispaino tarkistetaan piirustuksista laskemalla keski- 

arvoisia metripainoja käyttäen. Muutokset urakkahintaan las-

ketaan kohdan 16.2 mukaisia yksikköhintoja käyttäen. Ks. OSA 8. 

16.3 	Urakoitsijan vastuu työvirheiden korjaamisesta 

Urakoitsija vastaa työvirheistä sekä laatimiensa suunnitel-

mien virheistä johtuneista 1isku-stannuksista. 
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17. 	ERITYISET URAKKAA KOSKEVAT NÄRYKSET 

17.1 	Työvoima 

17.1.1 	Yleistä 

Urakoitsijan on työnantajana huolehdittava mm. työväen suo-

jelulakien ja järjestysohjeiden noudattamisesta. 

17.1.2 	Määrä 

Ks. OSA 5 

17.1.3 	Huolto 

Työmaiden huolto tulee järjestää soveltuvin osin siten, kuin 

valtioneuvoston päätös, joka sisältää valtion työmaidenhuol-

to-ohjesäännön, edellyttää. 

17.1.4 	Hankinta 

Urakoitsijan tulee ennen töiden aloittamista ottaa yhteys 

työvoimapiirin päällikköön. Ks. OSA B. 

17.2 	Määrärahat 

Tarjouksen antajan on otettava huomioon työhön käytettäviä 

» 	määrärahoja koskevat rajoitukset. Määrärahoista maksetaan 

valvontamenot, mutta ennakkomaksu suoritetaan erikseen. 

Ks. OSA B. 

17.3 	Työaika 

Valvojan läsnäoloa edellyttävien työvaiheiden teko on sallit-

tua vapaina lauantaina ja pyhäpäivinä vain rakennuttajan lu-

valla. Tällöin on asiasta sovittava rakennuttajan kanssa 



riittävän ajoissa valvonnan järjestämiseksi. Urakoitsija on 

velvollinen korvaamaan rakennuttajalle tästä aiheutuneet 

ylimääräiset kustannukset. Poikkeukset ks. OSA_5. 

17. 5 	Työsuunnitelmat 

17.5.1 	Työsuunnitelmieri sisältö ja tarkkuus sovitaan työtä aloitet- 

taessa. Urakoitsijalla on velvollisuus antaa rakennuttajalle 

kaikki tämr omaa työsuurinittelua varten tarvittavat tiedot. 

17.6 	Valvonta 	ks. OSA 0 

17.7 	Työnjohto 	ks. OSA 5 

17.6 	Koneet 

Urakoitsijan on asetettava työhön kaikki työn urakkasopimus- 

asiakirjojen mukaisen suorittamisen kannalta barpeelliset 

koneet ja laitteet. 

17.9 	Työvoima ja koneilmoitukset 

Urakoitsija on velvollinen työn aikana ilmoitettavina määrä- 

päivinä toimittamaan rakennuttajalle työvoima- ja koneilmoi-

tukset valvonnan antamien ohjeiden mukaan. 

17.10 	Nuu.t erikoismääräykset ks. OSA 5 
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18. 	TARJOUS 

18.1 	Yleistä 

18.1.1 	Tarjouspyyntöasiakirjoihin ei tarjouksen antaja saa tehdä 

mitään lisäyksiä, muutoksia tai poistoja. 

18.1.2 	Tarjouksen on perustuttava tämän urakkaohjelman kohdassa 4 

ilmoitettuihin asiakirjoihin. Suunnitelman osalta voi tarjous 

kuitenkin perustua myös tarjouksn antajan omaan ehdotu]seen, 

josta on esitettävä tarjousten vertailuun riittävät selvi-

tykset. Ehdotuksen edellytetään laatutasoltaan vastaavan 

tarjouspyyntöön liitettyä perussuunnitelmaa, ellei asiasta 

muuta mainita. Ks OSA B. 

18.1.3 	Tarjouksen antaja voi pyytää ja rakennuttaja voi muutenkin 

lähettää urakka-asiak irjoja koskevia muutoksia, lisäselvi-

tyksiä ja tulkintoja. 	Tar j ouk senan taj ien 

tulee 	tarjo uksessa 	ilmoittaa 

lähetettyje n 	lisäselvitysten 

vastaa no tt a m i s e s t a. 

Suulliset selvitykset ja ilmoitukset eivät ole sitovia. 

18.1.4 	Tarjous voidaan peruuttaa kirjeitse tai sähkeitse, mikäli 

peruutus on saapunut rakennuttajalle ennen tarjousnyyntö-

kirjeessä mainittua tarjousten sisäänjätön määräaikaa. 

18.1.5 	Tarjous on sitova ja on voimassa 3 kk tarjouspyyntökirjees- 

sä ilmoitetusta viimeisestä sisäänjättöpäivästä lukien. 

Tästä huolimatta tarjous lakkaa olemasta voimassa tarjouk-

sen tekijän saatua rakennuttajalta kirjallisen, kohdassa 

18.3.7 mainitun ilmoituksen. 

18.1.7 	Tarjoushintaan ja yksikkähintoihin on sisällytettävä tar- 

jousten sisäänjättöpäivänä voimassa olevan lain mukainen 

liikevaihtovero. 



18.2 	Tarjouksen tekeminen 

	

18.2.1 	Tarjouksen antajan on hankittava kaikki ne tiedot ja asia- 

kirjat, jotka hän tässä ohjelmassa mainittujen tietojen li-

säksi pitää tarpeellisena tarjousta tehdessään. 

	

18.2.2 	Tarjouksen tulee perustua kohdassa 5.1 OSAssa 	sitovina 

annettuihin massoihin. 

	

18.2.3 	Tarjous on tehtävä tarjouskirjemallia käyttäen sekä lisäksi 

täyttämällä ja tarvittaessa täydentämällä oheinen muutos- ja 

lisätöiden yksikköhintaluettelo. 

Tarjouskirjemallin muotoa tulee mandollisuuksien mukaan nou-

dattaa myös urakoitsijan laatimaan suunnitelmaan perustuvassa 

tarj ouksessa. 

	

18.2» 	Jokainen tarjoukseen liittyvä asiakirja on tarjoajan erik- 

seen päivättävä ja allekirjoitettava. Asiakirjoihin on li-

säksi liitettävä allekirjoittajari valtuudet osoittava to-

distus sekä selvitys (ote kaupparekisteristä tai vastaava) 

siitä, että tarjouksen allekirjoittajat ovat olleet oikeu-

tettuja kirjoittamaan tarjouksen antajan toiminimen, mikäli 

kysymyksessä on yhteisö. 

	

18.2.5 	Jos tarjouksen tekee työyhtymä, tulee yhtymän olla perustet- 

tu ennen tarjouksen antamista ja tarjoukseen on liitettävä 

selvitys yhtymän perustamisasiakirjoista. 

	

18.2.6 	Urakoitsija on velvollinen tutustumaan olosuhteisiin silta- 

paikalla ennen tarjouksen jättämistä, jos urakkaan kuuuu ty-

suorituksia siltapaikalla. 

18.3 	Tarjouksen käsittely 

	

18.3.1 	Tarjousten käsittelyssä noudatetaan, mitä on määrätty As. 

kok. 385/61, 860/7 24 ja 985/724. 

18.3.2 	Kaikki tarjoukset voidaan hylätä (ks. As. kok. 385/61 § 9). 

18.3.3 	Tarjouksessa esitetyn yksikköhinnan tulee olla oikeassa suh- 

teessa työosan vaatimiin kustannuksiin. Sakennuttajalia on 



21 

oikeus hylätä tarjous myös tällä perusteella, jos epäsuhde 

on ilmeinen. 

18.3.4 	Tarjouksen antajan tulee tarjousten käsittelyä varten antaa 

rakennuttajalle tarpeellisia lisäselvityksiä, joita raken-

nuttaja tarvitsee tarjousten vertailussa ja tarkastuksessa. 

18.3.5 	Myöhästyneet tarjoukset, joita ei voida ottaa käsiteltävik- 

si, palautetaan avaamattomina. 

• 	18.3.6 	Ellei avaustilaisuus ole julkinen, rakennuttaja ilmoittaa 

tarjousten avaustilaisuuden jälkeen tarjouksen tehneille 

- 

	

	urakoitsijoille halvimman tarjouksentekijän ja tarjoushin- 

nan. 

18.3.7 	Sopimuksen tultua allekirjoitetuksi ja kun rakennusaikainen 

vakuus on asetettu ja hyväksytty, rakennuttaja ilmoittaa 

tarjouksen antaneille urakoitsijan ja urakkahinnan sekä 

muiden tarjousten tarjoushinnat. 

18 . 4 	Tarjouspyyntöasiakirjat 

18.4.1 	Tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeessä. 

18.4.2 	Tarjouspyyntään kuuluvat informaatioluontoiset selvitykset 

eivät sido rakennuttajaa, ks. OSA B. 

18.4.3 	Tarjouspyyntöasiakirjat tulee palauttaa viimeistään silloin 

kun urakoitsijan valinnasta on ilmoitettu tai niistä on mak-

settava lunastusmaksu, ks. OSA B. 

KF/YK 
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