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Viittaus OSAAN 0 tarkoittaa, että otsikoitua asiaa käsitel-

lään myös OSASSA B vastaavan kohdenumeron alla. Mikäli urak-

kaohjelman eri osien määräykset ovat ristiriitaisia rioudate-

taan ensisijassa osan 0 määryksiä. 

1 	RKENNuSnI1Y0f1AA 

1.1 	ks. OSA 0 

1.2 	rrörnaafls ij.a i flti 	ks. OSA 0 

1.3 	A1ueidenluovutusaluvat 

1.3.1 	Y 1 e 1 s t ä 

Urakoitsijan on hankittava kustannuksellaan alueet, joita 

rakennuttajan luovuttamien alueiden lisäksi tarvitaan työn 

toteuttamista varten. Alueiden käyttämiselle on saatava omis-

tajan tai haltijan lupa ja rakennuttajan hyväksyminen sekä 

tarvittaessa myös yksityisen tien tienpitäjän suostumus. Alu-

eet on sijoitettava ja niitä on käytettävä siten, ettei yleis-

ten ja yksityisten teiden liikennettä eikä muutakaan liikennet-

tä estetä tai tarpeettomasti häiritä. Edelleen on järjestelyjeti 

oltava sellaisia, etteivät ne vaikuta sanottavan häiritsevästi 

ympäristöön. Käytön jälkeen on kaikki alueet saatettava alku-

peräiseen kuntoon, ellei käyttöehdoissa ole muuta sovittu. 

1.3.2 	Maa- ja vesialueet 

Rakennuttaja asettaa urakoitsijan käyttöön korvauksetta seu-

raavat alueet: 

- Urakkaan kuuluvien yleisten teiden tiealueet. 

- Urakkaan kuuluvien yleisten teiden ylen-, suoja- ja näke-

mäalueet samoin rajoitetuin käyttöoikeuksin, mitkä lain mu-

kaan koskevat rakernuttajaa (laki yleisistä teistä luku 6). 

- Urakkaan kuuluvien yksityisten teiden tekemistä varten vält-

tämättömät tiealueet. 
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- Tiealueen ulkopuolelle tehtävien suunnitelman rnukaisten 

rakennusten, rakenteiden ja laitteiden rakentamista var-
ten välttämättömästi tarvittavat alueet. 

- Muut alueet ks. OSA B 

1.3.3 	Luvat 

Urakoitsijan on hankittava kustannuksellaan kaikki tarvit-
tavat luvat ja käyttöoikeudet sekä viranomaisilta että yk-

sityisiltä siltä osin kuin lupien hankkimista ei ole sopi-
musaelakirjoissa määrätty rakennuttajan tehtäväksi Ks. OSA B. 

Urakoitsijan on toimitettava hankkimienea alueiden käyttö- 
luvista ja sopimuksista jäljennökset rakennuttajalle. 

1.3..4 	Kiinteistöjen, rakennusten 	ja 
niiden 	käytölle 	tarpeellieten 
maa-alueiden 	luovutus 	ks. OSAB 

1 .4 	tak2SViaflfl1!1VSiä 

1.4.1 	Työmaalla 	muiden 	to ime 8 ta 	teh- 
 
- 

tävät urakkaan kuulumattomat 
työt ja niiden suoritusajan-
kohdat 

TJrakkatarjouksen tulee, perustua urakkaohjelman OSASSA B 

mainittujen urakkaan kuulumattomien töiden osalta ilmoitet-

tuihin alustaviin suoritusajankohtiin. Räkennustöiden ku-

luessa on urakoitsijan riittävän ajoissa laadittava yhteis-

toiminnassa rakeTrnuttajan ja muiden asianomaisten kanssa yk-

sityiskohtainen aikataulu muiden toimesta tehtäviä töitä ja 
hankintoja varten. 

Mikäli työt tapahtuvat urakkaohjelman OSASSA B ilmoitetun 

tai vaihtoehtoisesti työn aikana sovitun aikataulun niukai-

sesti, ei mainituista töistä aiheutuvista häiriöistä makse-

ta lisäkorvausta ks. OSA B 
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1.4.2 	Rakennusaineiden 	hankintaa 
koskevia 	tietoja 

1.4.2.1 Rakennuttajan suorittainat rakennusaineiden saantia koske-
vat selvitykset ks. OSA B 

1.4.2.2 Rakennusaine- ja tarvikehankinnat tulee suorittaa niin ajois-
sa, ettei materiaalin ja tarvikkeiden toimitus aiheuta vii-

västymistä rakennustyössä. Toiinitueajoista on mandollisuuk-
sien mukaan varmistauduttava jo ennen tarjouksen jättämistä. 

1.4.2.3 Rakennuttajaei suorita korvausta ainemäärista, jotka urakoit-. 

sija on tilannut yli suunnitelmien mukaisen tarpeen, ellei 
tämä johdu rakennuttajan vastattavasta seikasta. 

	

1.4.3 	Erityisesti 	v aro t tavat 	r ak en - 
teet 	ja 	alueet 	ks.OSAB 

	

1.4.4 	L i i k e n n e 	s i 1 t a p a i k a 1 1 a 	ks. OSA 3 

	

1.4.5 	R a k e n n u t t a j a n 	o m i s t a m a n 	k a 1 u 8- 

ton 	ja 	tarvikkeiden 	käyttö 	ja 
korvaukset 

1.4.5.1 Työmaarakennukset 

Mikäli rakennuttajalla on vapaita majoitus-, ruokailu- tai 

muita työmaarakermuksia, saa urakoitsija vuokrata niitä seu-
raavilla ehdoilla: 

- Urakoitsija kustantaa kuljetukset työmaalle ja sieltä 
takaisin. 

- Urakoiteija huolehtii vuokra-ajan kuluessa kalustoon tul-

leiden vikojen korjaukeesta ja korvaa kaluston kärsimät 
vauriot luonnollisesta kulumisesta aiheutuneita vikoja 

lukuunottamatta. 

- Urakoitsijan on palovakuutettava työmaarakennukeet täydes-

tä arvosta, yleiset sopimusehdot 4 § 
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- Työmaarakerinukset vuokrataan Ilmari vuodevaatteita normaa-

likalustolla varustetturia. 

7i''at 	ks. OSA 5 

L.5.2 

l..6 

2. 

2.1 

Muut ks. OSA 5 

Vesi s t ö- ja 

t e e t ks. OSA 5 

URAKAN LAAJUUS 

Yleistä 

perus t ain iso los uh - 

Urakkaan kuuluvat kaikki sopimusasiakirjojen edellyttämät 

työt aputehtävineen yleisten sopimusehtojen 1 ja 2 §:ien 

mukaisesti. Ellei sopimusasiakirjoissa ole toisin mainittu 

kuuluu myös rakennusaineiden ja tarvikkeiden hankinta urak-

kaari. 

2.2 
	

Urakkaan kuuluu ks. OSA S 

3. URAKKAMUOTO ks. OSA 5 

URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 

Yleistä 

Urakassa on noudatettava kaikkia voimassa olevia lakeja ja 

asetuksia sekä viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita 

sekä yksityisten järjestöjen julkaisemia ohjeita niiltä osin 

kuin niihin on sopimusasiakirjoissa viitattu, ks. OSA B. 

Urakassa noudatettavat sopimusasiakirjat luetellaan kohdas-

sa 4.2. 

Rakennuttaja luovuttaa irakoitsija1le korvauksetta sopimus- 

asiakirjoja sekä työn aikana tehtyjä lisäsopimusasiakirjoja 

viisi sarjaa. 



4. 2 

	

4.2.1 	U r a k k a s o pi m u s (voimassa oleva liikenneminis- 
teriön vahvistama kaavake) 

	

4.2.2 	Y 1 e i s e t 	s o p 1 m u s e h d o t/18.12.1974 

	

4.2.3 	Tarjouspyyntö 	ja 	ennen 	t a r j o u k- 
sen 	jättämistä 	annetut 

	
kirj al - 

liset 	lisiselvitykset 

	

4.2.4 	Urakkaoh jelma 

A Yleinen osa, 	B Työkohtainen osa 

4.2.5 Työkohtaiset työselitykset 
ks. OSA B 

4.2.6 S o p i m u s p 	i 	1 r u s t u k s e t ks. OSA B 

4.2.7 Y 1 e 	i s e t t y ö s e 1 1 t y k s e t j a 	m u u t 
rakennuttajan laatimat tai 
käyttöön ottamat vastaavat oh- 
j 	e e t j a rn 	ä ä r ä y k s e t ks. OSA B 

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

4.3 ks. OSA B 

5 	VASTUU ASIAKIRJATIEDOISTA 

5.1 	Yleistä 

Yleisten sopimusehtojen 35 §:n mukaan rakennuttaja vastaa 
sopimusasiakirjoissa ilmoitta.miensa tietojen ja tutkimustu-
losten paikkansapitävyydestä. Aine- ja tymirii koskevista 
laskeimista ovat rakennuttajaa sitovia kuit€nkin vari ne, 

jotka rnairtaar osassa . 
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Urakoitsijan edellytetLiliri asiantuntijana valitsevan käytettä-
vät työmenetelmät, tavittavat materiaalit, laitteet, koneet 
ym. rakennuttaj ari luovuttamieri ja itse harlkkin:ien3a tietoj eri 
peru'teelia. 

5.1.1 	Urakoitsija on velvoilinen tarkastamaari Fakennuttajari hiine].le 
toimittamat piirustukset ym. selvitykset sekä ilmoittamaan 
havaitsemistaan virheeJiisyyksistä tai ristiriitaisuuksista. 

5.1.2 	Edellisen kohdan mukaisesti on urakoitsijan mm. tar'kistet- 
tava suunnitelmiin mandollisesti liittyvät aine-, ja osalu-
ettelot jo ennen materiaalien tilausta. Luetteloiden ja pii-
rustusten ollessa keskenään ristiriitaisia ovat piirustuksissa 
esitetyt tiedot määrääviLi. 

5.2 	Vastuu mittaukseri ltihtötiedoista 

Rakerinuttaja vastaa siitä, että piirustuksissa annetut sillan 
pääpisteiden koordinaatit ja muut vastaavat mittauksen lähtö- 
tiedot ovat suunnitelmaa laadittaessa käytetyssä teoreettisessa 
koordinaatistossa oikeat ja, että piirustuksissa on valmiideri 
rakenteiden teoreettiset mitat yksikäsitteisesti määrätty. El-
lei mittojen toleransseja ole annettu, on urakoitsijan harkittava 
ne lopputulokselle asetettujen laatuvaatimusten perusteella. 
Ks. OSA B. 

5. 3 

Urakoistija vastaa laatimistaan suunnitelmista. 

Urakoitsijan omien suunnitelmiensa perusteella laskemat aine- 
ja työmäärät eivät sido rakennuttajaa, vaikka rakennuttaja 
olisi tarkastanut ja hyväksynyt suunnitelmat. 

6 	URAKKA-AIKA 

6.1 	Töiden aloitus ja valmistuminen ks. OSA B 

6.2 	Kesketkset ks. OSA B 

6.3 	Välitavoitteiden valmistuminen ks. OSA B 



7 	URAKKAHINTA JA MAKSUT 

7.1 	Korvaus urakoitaijalle suoritetaan tehdyn työn tai erikseen 
sovittavan maksujärjestystaulukon mukaisesti ks. OSA B 

7.2 	Viimeinen maksuer. suoritetaan urakoitsijalle sen jälkeen, kun 
työ on valmistunut ja takuuajan vakuus on hyväksrtty.  (Vertaa 
myös yleisten sopimusehtojen 26 §:n kohta 2.) 

7.3 	Rakennuttajalla on oikeus, urakoitsijaa kuulematta, pidät- 

tää maksueristä urakoitsijalta suorittamatta jääneet tätä 
työtä koskevat työntekij5.iden palkat ja niihin liittyvät 

ennakkoperintälain 7 §:ssä tarkoitetut ennakonpidätykeet 
sekä autoilijoiden saatavat. Rakennuttajalla ei ole kuiten-
kaan velvollisuutta pidätysten eikä vakuuksien osalta ryh-
tyä autoilijoiden saatavien turvaamista tarkoittaviin oikeu-
dellisiin toimenpiteisiin. 

Rakennuttajalla on myös oikeus pidättää 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 sopimussakot ja arvon- 
vähennykset. 

Yksikköhintaurakoissa tai urakoissa, jQissa urakkahinta suo•-

ritetaan osamaksuina, on rakennuttajalla oikeus pidättää mak-
sueriatä mittausten epätarkkuuden varalta kohtuulliseksi kat-

sottava määrä siksi, kunnes työ on pidä tystä vastaavalta osal-

ta valmistunut ja sopimuksenmukaisesti mitattu ja hyväksytty. 

Jos töiden aloittaminen urakoitsijasta johtuvasta syystä 
viiväatyy ja tästä aiheutuu rakennuttajalle ylimääräisiä val-

vonta- ja kunnossapitokuluja tai muita menoja, rakennutta-
jalla on oikeus periä niistä korvausta urakoitsijalta pidät-
tärnällä inaksueristä vastaavat määrät. 



tJrakkaeopiinuksen purkautuminen ei vaikuta rakennuttajan täs-

sä kohdassa mainittuihin oikeuksiin. 

7.4 	Kustannustason muutokset ks. OSA B 

7.5 	Jos Suomen liikevaihtoverotusta koskevia säännöksiä urakka- 

tarjouksen antamisen jälkeen on muutettu siten, että sopi-

muksessa tarkoitettujen tavaroiden myynnistä sekä työ- ja 

muiden palvelusuoritusten tekemisestä on suoritettava liike-

vaihtoveroa muutettujen säännösten mukaan, on tässä sopimuk-
sessa sovittuja hintoja korotettava tai alennettava sen mu-
kaan kuin suoritettavan liikevaihtoveron määrä muuttuu. 

7.6 	Työn laadusta johtuvat mandolliset arvonvähennykset määri- 

tetään urakkaohjelman OSASSA B sanotulla tavalla tai ellei 

määrittämisestä ole mitään mainittu, erikseen sovittavalla 
tavalla. 

8 	ENNAKKO 

Ennakkoa myönnetään urakoitsijan tarjouskirjeessään esittä-
mä määrä, kuitenkin enintään 5 % urakkahirmasta. Ks. OSA B. 

Ennakko maksetaan urakoitsijalle heti, kun työt on aloitet-

tu ja rakennusaikainen vakuus ja mandollinen vakuus ennakon 

takaisinmaksamisesta hyväksytty. Ennakko peritään takaisin 

tekemällä kunkin urakkalaskun loppusummasta ennakkoprosen-

tin kaksinkertaista prosenttimäärää vastaava vähennys sii-
hen asti, kunnes koko ennakko on peritty takaisin. Lisä- ja 

muutostöiden laskutus luetaan ennakkoa takaisin perittäessä 

urakkalaskutukseen kuuluvaksi. 

9 	TAKUU JA TAKUIJAIKA 

9.1 	Takuu 

Urakoitsijan takuu on OSASSAB lueteltujen rakenteiden osal-
ta yleisten sopimusehtojen 12 § ja 13 § mukainen. 



Ii. 

9.2 	ks. OSA E 

10 	VAKUUIJET 

10.1 	Yleistä 

Urakoitsijan on huolehaittava siitä, että vakuudet ovat voi-

massa kunnes jäljempänä mainitut vakuuksien palauttamiselle 

asetetut ehdot on Uiytetty. 

10.2 	Rakennusaikainen vakuus 

• 	Yleisten sopimusehtojen 3 §:ssä tarkdtetun rakennusaikaisen 

vakuuden määrä on 10 % urakkahinrxasta. Poikkeukset ks. OSA B. 

Vakuuden on oltava voimassa: 

a) Rakennussuorituksen sopimuksenmukaisesta ja kaikinpuoli-

sesta täyttämisestä. 

b) Ennakon takaisinmaksamisesta. 

c) Sopimussakon suorittamisesta. 

d) Loppukatselmuksessa todettujen ja takuuaikana ilmenevien 

vikojen korjaamisesta siihen asti, kunnes takuuajan vakuus 

on hyväksytty. 

) Urakoitsijan suorittamatta jättämien työntekijöiden palk-

kojen ja niihin liittyvien ennakkoperintälain 7 §:ssä tarkoi-

tettujen ennakkopidätysten sekä autoilijoiden saatavien suo-

rittamisesta. 

f) Niiden vahinkojen korvaamisesta, jotka johtuvat urakoitsi-

jan korvausvelvollisuudesta kolmannelle henkilölle, jol-

le rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen, ellei urakcoit-

sija anna korvausten suorittamisesta erillistä rakennutta-

jan hyväksymää vakuutta. 

Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun 

rakennuttaja on hyväksynyt rakennussuorituksen vastaanotetuk-

si, kun takuuajan vakuus on hyväksytty, kun ennakot on maksettu 

takaisin, kun mandolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle 

henkilölle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen, kun 
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tiedossa olevat autoilijoiden saatavat on suoritettu sekä 
kun rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaa-
timukset on täytetty tai erillinen vakuus niiden selvittämi-
sestä ja suorittamisesta on hyv0ksytty. 

10. 3 

Loppukatselmuksessa todettujen ja takuuaikana ilmenevien vi-
kojen korjaamisesta annettava vakuus on yleisten sopimusehtojen 
3 :n mukainen. Vakuus palautetaan heti, kun takuuvastuuseen 
liittyvät velvollisuudet on täytetty. Poikkeukset ks. OSA 5. 

10.0 	Vakuutukset 

10.Ll 	Yleisten sopimusehtojeri 4 §:ss mainitun palovakuutuksen ii- 
suksi on urakoitsijan vakuutettava omalla kustannuksellaan 
elementit ja teresi1tojen päällyerakenteet kuljetuksen ja 
asennuksen aikana mandollisesti sattuvan vahingon varalta, 
jos ne ovat ennen kulje tusta tai asennusta siirtyneet ra- 
kennuttajari omistukseen. Vakuutuksen tulee kattaa myös asen-
nustyöst alusrakenteille ja kolmannelle henkilölle mandol-
lisesti aiheutuvat vahingot. tJrakoitsijan tulee valvoa 1  et- 
t kaikkien otettujen vakuutusten ehtoja noudatetaan. Ks. 
OSA B. 

11 	SOPIMUSSAKKO 

11 . 1 

Yleisten sopirnusehtojen 17 §:n tarkoittaman sopimussakon suu- 
ruus on, ellei OSASSA B ole toisin märtty, seuraava: 

TJrakkahinta Sopimussakko 

Alle 	200 000 mk 2 000 mk 
200 000 - 	250 000 mk 2 500 mk 
250 000 - 	350 000 mk 3 000 mk 
350 000 - 	450 000 mk 3 500 mk 
450 000 - 	600 000 mk 4 000 mk 
600 000 - 	dOO 000 mk 4 500 mk 
800 000 - 	1 	000 000 mk 5 000 mk + 0,2 % 

1 000 000 mk ylittvlt 
urakkahinnan osalta 
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11.2 

11.2.1 

12 

12.1 

12.2 

Taulukossa esitetty sopirnussakko tarkoittaa kulLakin tIydel-

t myöhstymisviikolta perittävi sakkoa. Sopimuksen mukai-

sen urakka-ajan ollessa aile 6 kuukautta on ensirnmiisen myö-

hstyinisviikon sakko ja urakka-ajan ollessa yli 6 kuukautta 

kanden ensimmäisen myöhistymisviikon sakko puolet taulukon 

mukaisesta määrästä. Sopimussakolle ei aseteta enimmäismärä. 

Väliarvoja ei interpoloirlo. 

Sopimussakkoehto ei poista rakennutta,jan oikeutta Ii sikor-

vaukseen, jos rakennuttaalle my .styrnisestö aiheutuva va-

hinko ylittää sopimussal<on määrän. 

E r iii i s sakot 

Välitavoitteiden 	;opimussakot 

Ellei OSASSA B ole toisin määrätty, on välitavoitteen sopi-

mussakon suuruus välitavoitteeseen kuuluvan urakkasurnman osal-

ta urakka-ajan pituudesta riippumatta kohdan 11.1 taulukon 

mukainen, eikä maksettu sakko vaikuta perittävään sopimussak-

koon koko työn mandollisesti myöhästyessä. Jos välitavoit-

teen myöhstymisestä ei aiheudu rakennuttajalle haittaa tai 

vahinkoa rakennuttaja voi kokonaan tai osittain luopua vä-

litavoitteen sopimussakon perimisestä. 

JÄRJESTYS- JA TURVALLISUUSMÄÄRAYKSET 

Töna.ikainen liikenne ks. OSA B. 

Urakoitsijan tulee kustannuksellaan suojata rakennukset sekä 

laitteet ja rakenteet, kuten päällysteet, johdot, kaapelit, 

vilja tms. Urakoitsija on vastuussa työn tekemisestä näille 

a ibeutuvista vahingoista. 

Työslueella pijaitsevien ohtojen ja kaapelelien paikallista- 
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miseksi ja suojaamiseksi on urakoitsijan otettava mandolii-

sirnman aikaisessa vaiheessa yhteyttä tällaisten 1.aitteiden 

hoidosta vastaaviin viranomaisiin tai omistaji.in ja raken-

nuttajaan sek hankittava niiden sijaintia koskevat kartat 

ja muut asiakirjat ja sovittava suojaamista varten tarvitta- 

vista toimenpiteistä. Urakoitsijan tulee huolehtia siiti, et- 

t. ;johtojen, maakaapeleiden yms. laitteiden tarkka sijainti 

merkitin selvisti maasloon. 

Kaapeleiden paijastaminen leikkaust?iden yhteydessi on tehty.- 

v käsityöni. Paljastuneet kaapetit on tarkoin suojattava 
vahingoi ttumiselta. 

Urakka-asiakirjoista. ilmenemttömien tiealueella tai sen v-

littömss. Uiheisyydessi sijaitsevien maanalaisten kaapelien 

ta.i rnaanalaisten johtojen yms. laitteiden suojauksesta ura-

koitsijalla on oikeus saada korvaus aiheutuneista liskustan-

nuksista, kuten kannatustelineiden teosta, suojaverhouksesta, 

turvallisuus- ja suojatoimenpiteist sekä muista jrjeste-

iyist, joihin urakoitsijan täytyy ryhtyb urakkaan sisälty-

ylen töittens johdosta. 

Edellä sanottu koskee myös lis.kustannuksia, jotka aiheutuvat 

urakoitsijalle edellä mainittujen kaapeleiden, johtojen yms. 

laitteiden vahingoittumisesta, mikäli vahinkoa ei kohtuudel-

la ole voitu vltt. 

12.3 	Työsuoe1u 

Työss. tulee noudattaa kaikkia työsuojelua koskevia lakeja, 

asetuksia sek. muita s.döksi. Urakoitsija vastaa omalta 

osaltaan työnsuojelun jrjest.misesti ty5maalla. 

Työmaalla samanaikaisesti toimivien urakoitsi joiden on työn- 

suojelua koskevien mrysten t.yttiniseksi tolmittava yli-

teistyöss. Heill. on myös oikeus sopia yhteisen työsuojelu-

pJillikön ja tysuojeluvaltuutetun nimemisest.. Ks. OSA B. 
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12 . 4 

öljyjen, polttonesteiden, bitumiliuosten ja vastaavien valutta-

minen tai päästäminen maahan tai veteen on ehdottomasti kiel-

letty. öljyjen, polttonesteiden jne. säiliöiden alustat ja 

lähiympäristä tulee eristää syvemmällä olevista maakerroksista. 

Vahinkotapausten varalta urakoitsijan on hankittava siltapaikal-

le riittävä määrä turvetta tai muuta imeyttämisainetta tai var-

mistettava nopea saanti muulla tavalla. 

Rakennustyöt on järjestettävä niin, että haitallinen veden sa-

meneminen jää mandollisimman vähäiseksi. 

Urakoitsija vastaa myös siitä, että mandolliset alaurakoitsijat 

noudattavat em. määräyksiä. 

13 	TARKKAILUTOIMEN.PITEET 

13.1 	Yleistä 

Sen lisäksi mitä yleisissä sopimusehdoissa sanotaan raken-

musaineiden ja -tarvikkeiden laadun toteamiseksi suoritet-

tavista kokeista on otettava huomioon seuraavaa: 

13.1.1 	Urakoitsijan ottamat koekappaleet, näytteet ja mittaukset, 

joihin mandollisesti tullaan myöhemmin vetoamaan, on otetta-

va ja tehtävä valvojan lisnäollessa, ellei asiasta toisin 
sovi t a. 

13.1.2 	Kokeet suoritetaan mandollisuuksien mukaan joko valmistus- 

tai työpaikalla tai virallisessa tutkimuslaitoksessa tai 

muussa rakennuttajan hyväksymässä laitoksessa. Rakennut-

taja edellyttää, että valvojan läsnäoloa vaativat kokeet 

suoritetaan kotimaassa. Erityisist syistä Voi rakennutta-
ja suostua valvojan lähettämiseen ulkomaille. Urakoitsija 

on tällöin velvolljnen korvaamaan rakennuttajalle tästä ai-

heutuvat voimassa olevan virkaehtosopimuksen mukaiset mat-
kakulut päi.värahoineen. 
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13.1.3 	Laaduntarkkailuun liittyvät koetulokset ja todistukset on 

luovutettava rakennuttajalle. Tutkimuksenalaisen tybn jat-

kaminen edellytt 	yleensä hyvksyttyjä koetuloksia ja nii- 

hin perustuvaa rakennuttajan antamaa työlupaa. 

	

13.1.4 	Jos urakoitsija haluaa kiiytti rakennusairieita tai työta- 

poja, jotka eivbt ole yleisesti tunnettuja, hänen on suori-

tettava kustannuksellaan kaikki rakennuttajan vaatimat ko-

keet aineiden ja työtapojen kyttökelpoisuuden toteamiseksi. 

• 	13.1.5 	Jos tydentvi kokeita ja tutkimuksia suoritetaan rakennut- 
tajan toimesta sen vuoksi, että urakoitsija on laiminlyö- 

- 

	

	nyt noudattaa urakka-asiakirjojen mräyksi, vastaa aiheu- 

tuvista kustannuksista urakoitsi ja. 

	

13.1.6 	Kelvolliseksi todettavan rakenteen vaurioituessa rakennut- 

tajan suorittaman laadunvalvontatoimenpiteen johdosta on 

urakoitsija velvollinen joko korjaamaan rakenteen tai kor-

vaamaan sen uudella rakenteella. Rakennuttaja korvaa tsts 

aiheutuvat kustannukset muutos- ja lis.töiden yksikköbin-
taluettelon mukaisesti. 

	

13.1.7 	Rakennuttaja luovuttao urakoitsijalle korvauksetta laadun- 

tarkkailuuri soveltuvja TV1:n Painotuoteluettelan mukaisia 
kaavakkeita. 

	

13.1.8 	Urakoitsijan on kustarinuksellaan j.rjestettvi sellaiset 

olosuhteet ja hankittava tarvittavat laitteet, ett. valvo-

ja voi asianmukaisesti suorittaa rakenneosien ja rakentei-

den kelpoisuuden toteamisen edellyttmt mittaukset ja muut 
tarkastustoimenpiteet. 

13.2 	Erikoiskokeet 

	

13.2.1 	Koekuormitus 

Rakennuttaja laatu rakenteen kelpoisuuden toteamiseksi tar-

vittavan koekuormituksen ohjelman ja jrjest 	sen suon- 
tuksen kustannuksellaan. 
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15 	SUUNNITELMIEN LAATIMINEN 

15.1 	Yleistä 

• 	15.1.1 Ellei sopimusasiakirjoissa toisin mainita, hankkii raken- 

nuttaja pysyviä rakenteita koskevat suunnitelmat, jotka 

luovutetaan sopisusasiakirjoissa mainitulla tavalla urakoit-

sijan käytettäväksi. Suunnitelman katsotaan käsittävän pii-

rustukset ja mandollisesti tarvittavan työselityksen tai 

sitä vastaavat ohjeet. Poikkeukset ks. OSA B. 

15.1.2 	Myös muiden kuin suunnitelmissa mainittujen jnnemenetelmien 

tai suunniteimien mukaisista• kooltaan poikkeavien jinteiden 

käyttö on sallittua. Urakoitsija on titlöin veIv' - 1linen 

laatimaan tarvittavat muutossuunnitelmat rakenputtajan by-

vksymll tavalla. Muutospiirustuksia ei tarvitse liittää 

tarjoukseen, mutta jnnemenetelm.t, joilla tulee olla kyt-

tölupa Suomessa, on mainittava. Ks. OSA B. 

15.1.3 	Urakoitsija on velvollinen itse suunnittelemaan työn suo- 

rittamiseksi tarvitsemansa laitteet ja työmenetelmit. Poik-

keukset ks. OSA B. 

15.1.4 	Toisen puolesta suoritettu suunnitelmien tarkistaminen ja 

hyväksyminen ei rajoita eikä vähennä toisen sopimuksenmu-

kaista vastuuta. Sama koskee myös kohdan 17.5 työsuunni-
te]nia. 

15.2 

15.2,1 Sillanrakennustyö voidaan toteuttaa myös urakoitsijan oman 

alustavan suunnitelman pohjalta. 

Urakoitsija hankkii kustannuksellaan lopulliset suunnitelmat, 

jotka tulee esittää rakennuttajan hyväksyttäväksi 

15.2.2 Urakoitsijan suunnitteleman sillan tulee täyttää perussuun-

nitelman mukaisen sillan toiminnalliset ja rakenteelliset 
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vaatimukset. Suunnitelma ja laskelmat perusteineen on laa-

dittava TVH:n yleisen suunnittelukäytännön mukaisesti. Sillan 

ulkonäön tulee vastata perussuunnitelman tasoa maisemakokonai-

suudessa ja kuormitusten tulee vastata perussuunnitelmassa 

käytettyjä kuormituksia. 

Urakoitsijan vaihtoehtoratkaisun tulee täyttää sillan yli ja 

ali menevien väylien kulkuaukoille asettamat vaatimukset sekä 

vesioikeuden lupaehdot. Vähäiset muutokset vesioikeuden pää-

tökseen verrattuna voidaan hyväksyä, jos muutoslupa voidaan 

saada vesioikeudelta ilman kuulutusmenettelyä. Yleensä edel-

lytetään, että vesistösilloissa jänteiden vapaa-aukkojen summa 

ja virtaus-ala ovat vähintään yhtä suuret kuin perussuunnitel-

massa ja padotus enintään perussuunnitelman mukainen. 

Urakoitsijan on selvitettävä ennen tarjouksen antamista kaikki 

suunnittelukuormat. 

Mandollisuudet poiketa perussuunnitelman mukaisesta tasauksesta 

tai ajoradan poikkileikkauksesta tulee aina selvittää ennen 

tarjouksen antamista ottamalla yhteys rakennuttajaan. 

15.2.3 Omaan suunnitelmaan perustuvan tarjouksen on oltava niin täs-

mällinen, että tarjousten vertailu on mandollista. Jos perus-

suunnitelman mukaiseen tasaukseen, ajoradan poikkileikkaukseen, 

tai sillan perustamistapaan tulee oleellisia muutoksia, on 

urakoitsijan selvitettävä muutoksen vaikutus urakkarajojen ul-

kopuolelle jääviin työ- ja massamääriin. Perustamistavan muu-

tosten osalta on selvitettävä lisäksi vaikutukset tulopenke-

reiden perustamiseen sekä luiskakaltevuuksiin ja verhouksiin. 

15.2.4 Urakkatarjoukseen liitetyssä siltasuunnitelmassa tulee olla 

vähintään alustava yleispiirustus ja alustava työselitys. 

Suunnitelmasta tulee ilmetä ainakin seuraavat asiat: 

- sillan päämitat ja korkeusasema 

- perustamistapa mandollisine pengervahvistuksineen ja 

eroosiosuojauksineen, paalujen mandollinen ankkurointi jne. 
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- selvitys käytettävistä materiaaleista, 

- sillan varusteiden ja laitteiden yleiskuvaus 

- tärkeimmät työtavat ja -ratkaisut 

- suunnitelmaselostus 

- kuormitusotaksumat 

- staattinen toimintamalli jne. 

15.2.5 Kun urakoitsija esittää perussuunnitelmaan muutosehdotuksia, 

sovelletaan edellä mainittuja periaatteita. Urakoitsija voi 

täten ehdottaa yksityiskohtiin useitakin erilaisia vaihtoehtoja 

hintoineen. Rakennuttaja valitsee niistä tarkoituksenmukaisim-

man, jonka ei aina tarvitse olla halvin. 

16 	MUUTOS- JA LISÄTYÖT 

16.1 	Yleistä 

Muutos- ja listöiden suorittarnista koskevat mrykset on 

esitetty yleisten sopimusehtojen 5 ja 68 §:ss. ja niiden 

yleiset korvausperusteet 28 §:ss. tJrakkaan kuuluvien muu-

tos- ja iis1töiden aiheuttamat muutokset urakkahintaan las-

ketaan kytten tarjoukseen liitetyn muutostiiden yksikkö-

hintaluettelon mukaisia yksikköhintoja. Kustannustason muu-

tosten vaikutus yksikköhintoihin huomioidaan kuten kohdas-

sa 7.4. Omakustannushinnan mrittämist on käsitelty koh-
dassa 17.4. 

16.2 

Taloudellisten seikkojen selvittämistä varten tarjouksen an-

tajan tulee tarjoukaenea yhteydessä antaa tarjouspyyntöasia-

kirjoihin liitetyn kaavakkeen mukainen luettelo yksikköbin-

noista, joiden tulee tarkoittaa täysin valmista työtä yleis-
ym. kustannuksineen. 
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Tässä tarkoitettuja yksikköhintoja käytetään laskettaessa 

urakoitsijalle tulevaa lisäkorvaueta sekä rakennuttajalle 

tulevaa hyvitystä siinä tapauksessa, että massa- tai työmää-

rät muuttuvat siitä, mitä tarjouspyynnön perusteella on ol-
lut määritettävissä. 

Tarjouksen antajan tulee tarjousta laatiessaan lisätä yksik-

köhintaluetteloon ne lähetetystä luettelosta mandollisesti 

ilmenemättömät hinnoittelukohteet, joita hänen käyttämänsä 
työmenetelmän yhteydessä voi esiintyä, edellyttäen, että 
pohja- ja perustaniisolosuhteet eivät oleellisesti poikkea 
tarjouspyyntöasiakirjoista ilmenevistä tiedoista. 

16.2.1 	T y ö n a i k a 1 n e n 	p e r u s t a ni 1 s t a v a n 
muutos 

Perustaxnistaeon muuttuessa pohjaolosuhteista johtuen inääri-

tetään massa- ja työmäärien muutokset eiltapaikalla suon-
tettavissa katselmukaissa ottaen huomioon ne ainemäänlen ja! 
tai työn muutokset, jotka kulloinkin vallitsevissa olosuh-

teissa ja valittua työtapaa käytettäessä voidaan aillanra-
kennusalalla yleisesti noudatettavan käytännön perusteella 
katsoa tarpeellisiksi ja kohtuullisiksi. 

16.2.2 	T y ö n a 1 k a i n e n 	t y ö t a v a n 	m u u t o s 

Mikäli vastoin suunnitelmassa esitettyä työtapaa joudutaan 
pohjaolosuhteista johtuen sillan perustuaten kaivu-, louhin-

ta- ja valutyöt tekemään veden alla tai päinvastoin, nouda-

tetaan lisäkorvauksia ja hyvityksiä laskettaessa kohdan 16.2 

mukaisia yksikköhintoja. 

16.2.3 M u u t o s 	p a a 1 u j e n 	y h t e 1 s p i t u u - 

dessa 

Jos paalutuspöytäkirjojen perusteella suunnitelman mukai-

sesta katkaisutasosta laskettu paalujen yhteispituus eroaa 
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siitä, mitä tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan on ollut las-
kettavissa, määritetään lisäkorvaus tai hyvity8 kertomalla 

tämä ero kohdassa 16.2 tarkoitetulla yksikköhinnalla. Teräs-

betonipaaluissa ei tartuntateräksiä oteta huomioon paalupi-
tuuksia laskettaessa. 

	

16.2.4 	Muutos 	te r ä s rakenteen 	maa soi esa 

Teräerakenteiden yhteydessä ei suoriteta lisäkorvausta mah-

dollisessa punnituksessa todetusta ylipainosta eikä myöskään 
vastaavasti hyvitystä muuten hyväksyttävästä teoreettista 
pienemmäatä painosta, vaan vertailu suoritetaan yksinomaan 

laskettujen määrien perusteella. Asennushintaa pidetään kuri-
teänä, ellei suunnitelmaa olennaisesti muuteta. Tarjouksen 
teräarakenteiden osalta perustetaan yleensä osaluettelois- 

ta laakettavaan teräsmateriaalin kokonaispainoon. Lisäykset 
tai hyvitykset lasketaan kohdan 16.2 mukaisia yksikköhinto-
ja käyttäen. 

	

16.2.5 	M u u t o s 	b e t o ri i t e r 	8 t e n 	m ä ä r i s s ä 

Mikäli suunnitelmiin liittyy teräsluettelot perustetaan tar-

jous yleensä niissä esitettyyn betoniterästen ja jänteiden 
kokonaispainoon. Työn aikana terästen kokonaispaino tarkis-

tetaan piirustuksista laskemalla keskiarvoisia metripainoja 
käyttäen. Muutokset urakkahintaan lasketaan kohdan 16.2 mu-
kaisia yksikköhintoja käyttäen. Ks. OSA B 

16. 3 

Urakoitsija vastaa työvirheistä sekä laatimiensa suunnitel-

mien virheistä johtuneista lisäkustannuksista. 

Esimerkiksi jos kalliolle peruetettavien siltojen kalliolou-
hinta epäonnistuu siten, että silta on suunniteltava uudel-

leen tai piirustuksiin joudutaan tekemään huomattavia muu-
toksia, ja epäonnistuminen johtuu pääasiallisesti siitä, 
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että annettuja ohjeita ei ole noudatettu, on urakoiteijan 

korvattava muutoskustannukset ja uudelleensuunnittelu tai 
tehtävä itse muutokset rakennuttajan hyväksymällä tavalla. 
Tässä tapauksessa suunnitelmien muuttuminen ei oikeuta ura-

koitsi jaa vaatimaan urakkahinnan tarkistamista työ- ja aine- 

määrien lisääntymisestä huolimatta. 

17 	ERITYISET TJRAKKAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 

17.1 

17.1.1 	Y 1 e 1 s t ä 

Urakoitsijan on työnantajana huolehdittava mm. työväen suo-

jelulakien ja järjestysohjeiden noudattamisesta. 

17.1.2 	Määrä 

Ks. OSA 0 

17.1.3 	Huolto 

Työmalden huolto tulee järjestää soveltuvin osin siten, kuin 

valtioneuvoston päätös (n:o 645/71), joka sisältää valtion 
työmaiden huoltoohjesäännön, edellyttää. Urakoitsija vastaa 

työnanatajana yleisiin säännöksiin perustuvasta terveyden- 
huollosta aiheutuviata kustannuksista. Valtion työntekijöi-

den terveydenhuollon ohjesääntö ei koske urakoitsijan paik-

kaamaa työvoimaa. Työllisyyden mukaiset kotonakäyntimatkat 

kustantaa rakennuttaja. Majoitus-, sosiaali- ja toimisto-

yms. tilapäisten rakennusten tulee täyttää kohtuulliset es-

teettiset vaatimukset ja urakoiteija on velvollinen järjes-

tämään ja huoltamaan ne rakennuttajan noudattamaa tasoa vas-

taavasti. Rakennuttaja tarkastaa ja hyväksyy ao. kunnallis-

ten viranomaisten kanssa em. rakennukset ennen niiden käyt-

töönottoa. Työmaamuonituksen osalta tulee urakoitsijan nou-
dattaa rakennuttajan omilla työmailla vallitsevaa käytäntöä. 
Ruuan laadun ja hintatason tulee täyttää TVH:n ja VRK:n vä-
liseen muonitussopimukseeri perustuvat ehdot. Ks. OSA B. 
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17.1.4 	H a n k i n t a 

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 

Ainoastaan poikkeustapauksissa on työskentely sallittu va-

paina lauantaina ja pyhäpäivinä rakennuttajan luvalla. Täl-

löin on asiasta sovittava rakennuttajan kanssa riittävän 
ajoissa valvonnan järjestämiseksi ja urakoitsija on velvol-
unen korvaamaan rakennuttajalle aiheutuneet ylimääräiset 
kustannukset. Poikkeukset ks. OSA B. 

17.4 	Omakustannushinta 

Omakustannushjntaan peruetuvissa töissä käytettyjen konei-
den vuokrat lasketaan voimassaolevan TVH:n vuokrattujen työ- 

koneiden enimmäisohjevuokria käsittelevän luettelon mukaan. 
Luettelossa mainitut hinnat sisältävät yleiskustannuslisän. 
Kuljetuskustannukset lasketaan Tie- ja vesirakennuslaitoksen 

kuljetusmaksuneuvottelukunnan mietinnön mukaan lisättynä 
yleiskustannuks illa. 

17.5 

Työsuunnitelma tehdään urakoitsijan toimesta ja alistetaan 

rakennuttajan hyväksyttäväksi viimeistään kanden viikon ku-

luttua töiden aloittamisesta. Työsuunnitelma laaditaan koko 

työn keston ajaksi. 
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Työsuunnitelmista on käytävä selville mm. seuraavat tiedot: 

- suunniteltu työn ajallinen ja määrällinen edistyminen 

- suunniteltu työnvoiman tarve kuukausittain 

- suunniteltu rahoitustarve kuukausittain 

- urakkasopimuksen mukaiset tai muulla tavalla sovitut 

väl itavoitteet 

- materiaalien ja tarvikkeiden hankintasuunnitelmat. 

Työsuunnitelmien tarkkuus sovitaan alkukokouksessa, noudattaen 

kuitenkin sillanrakennustöiden suoriteryhmittelyä. Poikkeus- 

tapauksessa voidaan käyttää maksujärjestystaulukon mukaista 

ryhmittelyä. 

Työsuunnitelmiin on sisällytettävä aikataulu, joka on laadittu, 

mikäli mandollista, toimintaverkon muotoon. 

Työsuunnitelmissa on urakoitsijan otettava huomioon urakka- 

sopimuksen asettamat rahoitus- ja työvoimarajoitukset sekä 

velvoitteet. Suunniteltujen työmäärien rahoitustarve ei saa 

ylittää työhön vuosittain käytettävissä olevia määrärahoja. 

Työsuunnitelma tarkistetaan, jos toteuttamisen aikana ilmenee 

työhön tai työn lopputulokseen oleellisesti vaikuttavia seik-

koja, valmistumisajankohdan, rahoituksen tai työvoiman käytön 

osalta. 

17.6 	Valvonta ks. OSA B 

17.7 

Työtä johtavan työpäällikön on oltava koulutukseltaan vähin-

tään insinööritutkjnnon suorittanut ja omattava tehtävään 

nähden riittävä pätevyys. Vastaavan työnjohtajan tulee olla 

vähintään teknillisen koulun tutkinnon suorittanut tai vas-

taavat tiedot ja kokemuksen omaava henkilö. Työpäällikkö 

ja vastaava työnjohtaja on esitettävä rakennuttajan hyväk-
syttäväksi. 
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Lisäksi on otettava huomioon, mitä betoninormeissa ja sil-

lanrakennuetöiden yleisessä työselityksessä sanotaan betoni-

rakenteiden työnjohtajista. 

Poikkeukset ks. OSA B 

17.8 	Koneet 

Urakoitsijan on asetettava työhön kaikki työn urakkasopimus- 

asiakirjojen mukaisen suorittamisen kannalta tarpeelliset 

koneet ja laitteet. 

17.9 

Urakoitsija on velvollinen työn aikana ilmoitettavina mää-

räpäivinä toimittamaan rakennuttajalle työvoima- ja koneil-

moitukset valvonnan antamien ohjeiden mukaan. 

17.10 	 ks. OSA B 

18 	TARJOUS 

18.1 	Yleistä 

18.1.1 	Tarjouspyyntöasiakirjoihifl 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 tarjouksen antajan omaan 

ehdotukseen, josta on esitettävä tarjousten vertailuun riit-

tävät selvitykset. Ks. kohta 15 ja OSA B. 

18.1.3 	Tarjouksen antaja voi pyytää ja rakennuttaja voi muutenkin 

lähettää urakka-asjak irjoja koskevia muutoksia, lisäselvi-
tyksiä ja tulkintoja. Tarjouksenantaj ieri 
tulee 	tarj 0 ukeessa 	ilmoittaa 
lähetetty j e n 	1 isäselvi tys ten 
vastaan 0tt a mi se 8 ta 
Suulliset selvityTset ja ilmoitukset eivät ole sitovia. 
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18.1.4 	Tarjous voidaan peruuttaa kirjeitse tai sähkeitse, mikäli 

peruutus on saapunut rakennuttajalle ennen tarjouspyyntö-

kirjeessä mainittua tarjousten aisäänjätön 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. 

	

18.1.6 	T a r j o u $ V a k u u s 	ks. OSA B 

18,2 

	

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 B sitovina 
annettuji-jin massoihin. 

	

18.2.3 	Tarjous on tehtävä tarjouskirjema.11ia käyttäen sekä lisäk- 
si täyttämällä ja tarvittaessa täydentämällä oheinen muu-
tos- ja lisätöiden yksikk6hintaluettelo. 

Tarjouskirjernallin muotoa tulee mandollisuuksien mukaan 

noudattaa myös urakoitsijan omaan vaihtoehtoiseen suunni-

telmaan perustuvassa tarjouksessa. 

18.2.4 Jokainen tarjoukseen liittyvä asiakirja on tarjoajan erik -

seen päivättävä ja allekirjoltettava. Asiakirjoihin on li-

säksi liitettävä allekirjoittajan valtuudet osoittava to-

distus sekä selvitys (ote kaupparekisteristä tai vastaava) 

siitä, että tarjouksen allekirjoittajat ovat olleet oikeu-

tettuja kirjoittamaan tarjouksen antajan toiminirnen, mikäli 

kysymyksessä on yhteisö. 

	

18.2.5 	Jos tarjouksen tekee työyhtymä, tulee yhtymän olla perus- 

tettu ennen tarjouksen antamista ja tarjoukseen on liitet-

tävä selvitys yhtymän perustamisasiakirjoista. 
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18.2.6 Urakoitsija on velvollinen tutustumaan olosuhteisiin silta- 

paikalla ennen tarjouksen jättmistä. 

18.2.7 Tarjous v aku u den antaminen 

ks. OSA B 

18.3 

18.3.1 Tarjousten käsittelyssä noudatetaan, mitä on määrätty As. 

koko. 385/6 1 , 386/6 1 , 860/74 ja 985/74 

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. Rakennutajalla on 

oikeus hylätä tarjous myös tällä perusteella, jos epäsuhde 

on ilmeinen. 

	

18.3.4 	Tarjouksen antajan tulee tarjousten ksittely varten antaa 

rakennuttajalle tarpeellisia lisselvityksi., joita raken-
nuttaja tarvitsee tarjousten vertailussa ja tarkastuksessa. 

	

18.3.5 	My5hstyneet tarjouet, joita ei voida ottaa ksitelt- 

viksi (As.kok. 385/61, 8 §), palautetaan avaamattomina. 

	

18.3.6 	Ellei avaustilaisuus ole julkinen, rakennuttaja ilmoittaa 

tarjousten avaustilaisuuden jälkeen tarjouksen tehneille 

urakoitsi joille halvimrna.n tarjouksentekij1n ja tarjoushin-
nan. 

	

18.3.7 	Sopimuksen tultua allekirjoitetuksi ja kuri rakennusaikainen 

vakuus on asetettu ja hyväksytty, rakennuttaja ilmoittaa 

tarjouksen antaneille urakoitsijan ja urakkahinnan sekä 

muiden tarjousten tarjoushinnat. 

18. 4 

n 

18.4.1 	Tarjouspyynt5asiskirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeess.. 
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18.4.2 Tarjouspyyntöön kuukuvat 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. 
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