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1 	RAKENNIJSTYÖMAA 

1 . 1 

Työmaan nimi on 

Työn nimi on 

1 . 2 

2 

1 . 3 

Rakennuttaja asettaa korvauksetta urakoitsijan käyttöön sil-

tatyömealta esijnnitystarvikkeiden ja laitteiden varastoin-

tia ja töiden suorittarnista varten tarvittavat alueet. 

1 . 4 

1.4.1 	Työmaalla 	muiden 	toimesta 	teh- 
tvät 	urakkaan kuulumattomat 
työt 	ja 	niiden 	suoritusajan- 
kohdat 

Rakennuttaja 

- rakentaa tehneet, laudoituksen ja jänteiden kannatuspukit 

- suorittaa raudoitustyöt jänteiden asennusta lukuunottamatta 
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- suorittaa betonivalun 

- luovuttaa korvauksetta urakoitsijan kyttöbn jännitys- 

ja injektointityöt varten tarvittavan paineilman, sernen-

tin, veden, sähkön ja puhelimen 
- rakentaa koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden varastoin-

tia varten työmaalla tarvittavat suojat ja 

- antaa kaiken työssä tarvittavan aputyövoiman 

- huolehtii tarvikkeiden, koneiden ja laitteiden kuljetuk-

sista ja siirroista työrna.an sisll. 

Siltatyö on kynniss. ja j.nteit. pstn asentarnaan 
arviolta 	. Betonivalu on arvioitu teh- 
t.vksi 

1.4.2 	Rakennusaineiden 	hankintaa 
koskevia 	tietoja 

Betonimassa toimitetaan 

___I._ ------------------------- 
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IJrakoitsijan toimitettaviksi jäv.t rakennusaine- ja tarvi-

kehankinnat tulee suorittaa niin ajoissa, ettei materiaalin 

ja tarvikkeiden toimitus aiheuta viiv.stymist. rakennustyös-

si. Toimitusajoista on mandollisuuksien mukaan varmistaudut-

tava jo ennen tarjouksen jittämist. 

Rakermuttaja ei suorita korvausta ainemristä, jotka ura-

koitsija on tilannut yli suunnitelmien mukaisen tarpeen, ei- 

lel 	johdu rakennuttajan vastattavasta seikasta. 

2 	URAKAN LAAJUUS 

Urakkaan kuuluvat kaikki sopimusasiakirjojen edellytt.m.t 

työt yleisten sopimusehtojen 1 ja 2 §:ien mukaisesti. 

Urakoitsija 

- hankkii kaikki aineet ja tarvikkeet lukuunottamatta kohdas-

sa 1.4.1 mainittuja 

- johtaa ja suorittaa rakennuttajan aputyövoimaa apuna käyt- 

täen jänteiden asennuksen, jännittämisen ja injektoinnin 
- huolehtii omalta osaltaan siitä, että teline-, muotti-, 

raudoitus-, betonointi- ja laakereiden asennustybt tule-
vat asianmukaisesti suoritettua 

- toimittaa Iraikki jännittämis- ja injektointityössä tarvit- 

tavat koneet ja laitteet työmaalle ilman eri korvausta 

- vastaa koneittensa ja laitteittensa mandollisesta korjaa- 
misesta ja vakuuttarnisesta. 

3 	URAKKAMtJOTO 

tlrakkamuoto on kokonaishintaurakka. 

1 
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4. 	URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 

4.1 	Yleistä 

Rakennuttaja luovuttaa urakoitsijalle korvauksetta sopimus- 

asiakirjoja sekä työn aikana tehtyjä lisäsopimusasiakirjoja 

viisi sarjaa. 

4.2 	Sopirnusasiakirjat 

4.2.1 	U r a k k a s o p i m u s (voimassa oleva liikenneministe- 

riön vahvistama kaavake) 

4.2.2 	Y 1 e i s e t 	s o p i rn ii s e h d o t /18.12.1974 

4.2.3 	T a r j o u s p y y n t 4 	j a 	e n n e n 	t a r j o u k- 

sen 	jättämistä 	annetut 	kirja 1- 

liset 	lisäselvitykset 

4.2.4 	Jännitystöiden 	urakkaohjelma 

pvm: itä 

4.2.5 	Sopirriuspiirustukset 	n:o 

4.2.6 	S 1 1 1 a n r a k e n n u s t 4 i d e n 	y 1 e i n e n 

t y ö s e 1 i t y s 	(TVH 732465) 
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4.2.7 	Tarjous 	liitteineen 

4.3 

Sopimusasiakirjojen ptemisjrjestys on yll. olevan luette-
- 	lon mukainen. 

5. VASTUU ASIAKIRJATIEDOISTA 

5.1 	Yleist. 

Yleisten sopimusehtojen 35 §:n mukaan rakennuttaja vastaa 
sopimusasiakirjoissa ilmoittamiensa tietojen paikkansapit-
vyydest. 

5.1.1 	Urakoitsija on velvollinen tarkastamaan rakennuttajan hänelle 

toimittamat piirustukset ym. selvitykset sekä ilmoittamaan 

ha.vaitsernistaan virheellisyyksistä tai ristiriitaisuuksista. 

5.1.2 	Edellisen kohdan mukaisesti on urakoitsijan mm. tarkistet- 

tava suunnitelmiin mandollisesti liittyvät aine-, ja osa- 

luettelot jo ennen materiaalien tilausta. Luetteloiden ja 

piirustusten ollessa keskenään ristiriitaisia ovat piirus-
tuksissa esitetyt tiedot mrääviä. 

5. 2 

Urakoitsija vastaa laatimistaan suunnitelmista. 

Urakoitsijan omien suunnitelmiensa perusteella laskemat aine- 
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ja työmäärät eivät sido rakennuttajaa, vaikka rakentj 

olisi tarkastanut ja hyväksynyt suunnitelmat. 

6 	 URAKKA-AIKA 

Työ tehdään sitä mukaa, kuin rakennuttajan työsuoritus edis-

tyy. Ks. myös kohta 1J.1. 

7 	 URAKKAHINTA JA MAKSUT 

7.1 	Korvaus urakoitsijalle suoritetaan seuraavissa erissä: 

- 75 %, kun vakuus on jätetty ja hyväksytty sekä kun kaikki 

urakkaan sisältyvät tarvikkeet on toimitettu siltapaikalle 

ja hyväksytty 

- 15 %, kun jänteiden asennus on hyväksytty 

- 10 %, kun jännitys ja injektointi on suoritettu ja urak-

ka loppukatselmuksen perusteella hyväksytty. 

Urakkahinta sekä muutos- ja lisätöiden yksikköhinnat ovat seu-

raavassa mainittua poikkeusta lukuunottamatta kiinteät. 

Jos Suomen liikevaihtoverotusta koskevia säännöksiä urakka-

tarjouksen antamisen jälkeen on muutettu siten, että sopimuk-

sessa tarkoitettujen tavaroiden myynnistä sekä työ- ja muiden 

palvelusuoritusteri tekemisestä on suoritettava liikevaihto-

veroa muutettujen säännösten mukaan, on tässä sopimuksessa 

sovittuja hintoja korotettava tai alennettava sen mukaan kuin 

suoritettavan liikevaihtoveron määrä muuttuu. 

8 	ENNAKKO 

Ennakkoa ei makseta. 



9 	TAKUU JA TAKUUAIKA 

9.1 	Takuu 

TJrakoitsijan takuu kattaa kaikki urakkaan kuuluvat työt ja. 
materiaalit. 

Takuu koskee koko siltarakennetta siinä tapauksessa, että 

tilauksen sisältämissä aineissa tai jännitystyössä todetut 

virheellisyydet aiheuttavat vikoja rakenteen muissa osissa. 

9.2 	Takuuaika 

Takuuaika on yksi vuosi ja se alkaa jännitysurakan loppukat-
selmuksesta. 

10 	VAKUIJDET 

Rakennustyön ja takuuvuoden ajaksi urakoitsijan tulee jättää 

rakennuttajalle vakuudeksi rakennuttajan hyväksymä omavelkai-

nen pankkitakaus, jonka suuruus on 10 % urakkasummasta ja 

jonka on oltava voimassa kolme kuukautta takuuajan jälkeen. 

Vakuus palautetaan heti kun takuuvastuuseen liittyvät vel- 
vollisuudet on täytetty. 

11 	0PINUSSAKK0 

1.1 	Sopimussakko 

Rakennuttajalla on oikeus korvaukseen, mikäli työ viivästyy 

irakoitsijasta johtuvasta syystä ja siitä aiheutuu rakennut-

tajalle taloudellista vahinkoa. 



12 	J1FJESTYS- JA TURVALLISUUSMÄRYKSET 

12.1 	Työsuojelu 

Työssä tulee noudattaa kaikkia työsuojelua koskevia lakeja, 

asetuksia sekä muita säädöksiä. Urakoitsija vastaa omalta 

osaltaan työnsuojelun järjestämisestä työmaalla. 

13 	TARKKAILUTOIMENPITEET 

13.1 	Yleistä 

Sen lisäksi mitä yleisissä sopimusehdoissa sanotaan rakennus- 

aineiden ja -tarvikkeiden laadun toteamiseksi suoritettavis-. 

ta kokeista on otettava huomioon seuraavaa: 

13.1.1 	Koekappaleet on otettava valvojan läsnäollessa. 

13.1.2 	Kokeet suoritetaan virallisessa tutkimuslaitoksessa tai muus- 

sa rakennuttajan hyväksymässä laitoksessa. 

13.1.3 	Laaduntarkkailuun liittyvät koetulokset ja todistukset on 

vutettava rakennuttajalle. Tutkimuksenalaien työn jatkami-

nen edellyttää yleensä hyväksyttyjä koetuloksia ja näihin pe-

rustuvaa rakennuttajan antamaa työlupaa. 

13.1.4 	Jos täydentäviä kokeita ja tutkimuksia suoritetaan rakennut- 

tajan toimesta sen vuoksi, että urakoitsija on laiminlyönyt 

noudattaa urakka-asiakirjojen määräyksiä, vastaa aiheutuvista 

kustannuksista urakoitsija. 

14 	SUUNNITELMIEN LAATIMINEN 

14.1 	Ellei sopimusasiakirjoissa toisin mainita, rakennuttaja han<kii 

pysyviä rakenteita koskevat suunnitelmat. 



10 

14.2 	Myös muiden kuin suunnitelmissa mainittujen jännemenetel- 

mien tai suunnitelmien mukaisista kooltaan poikkeavien jän-

teiden käyttö on sallittua. Urakoitsija on tällöin velvolli-. 

nen laatimaan kustannuksellaan tarvittavat muutossuunnitel-

mat rakennuttajan hyväksymällä tavalla. Muutospiirustuksia 

ei tarvitse liittää tarjoukseeri, mutta jännemenetelmät, joil-

la tulee olla käyttölupa Suomessa, on mainittava. 

14.3 	Urakoitsija laatu kustannuksellaan jännittämis- ja injektoin- 

tityön työsuunniteirnan sekä jänteiden tukien piirustukset. 

Urakoitsija on velvollinen itse suunnittelemaan työn suorit-

tamiseksi tarvitsemansa laitteet ja työmenetelmät. 

14.4 	Toisen puolesta suoritettu suunnitelmien tarkistaminen ja hy- 

väksyminen ei rajoita eikä vähennä toisen sopimuksenrnukaista 
vastuuta. 

15 	MUUTOS- JA LISÄTYÖT 

15.1 	Yleistä 

Muutos- ja 1.lsätöiden suorittamista koskevat määräykset on 

esitetty yleisten sopimusehtojen 5 ja 68 §:ssä ja niiden ylei-

set korvausperusteet 28 §:ssä. Urakkaan kuuluvien muutos- ja 

lisätöiden aiheuttamat muutokset urakkahintaan lasketaan 

käyttäen tarjouksen muutostöiden yksikköhintaluettelon mukai-

sia yksikköhintoja. 

15.2 	Urakoitsijan vastuu työvirheiden korjaamisesta 

Urakoitsija vastaa työvirheistä sekä laatimiensa suunnitelmien 

virheistä johtuneista lisäkustannuksista. 

15.3 	Aputyö 

Pputyön yksikköhintana käytetään 	/h. Alle 30 miestyötunnin 

eroja toteutuneen ja urakkatarjouksessa ilmoitetun tuntimää-

rän välillä ei huomioida. 
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16 	ERITYISET URAKAA <OSKEVAT MRÄYKSET 

16.1 	Työaika 

Työskentely on sallittu vapaina lauantaina ja pyhäpäivinä ai-

noastaan rakennuttajan luvalla. Tällöin on asiasta sovittava 

rakennuttajan kanssa riittävän ajoissa työvoiman ja valvonnan 
järjestämiseksi. 

16.2 	Työnjohto 

Urakkaan kuuluvista töistä vastaavalla henkilöllä tulee olla 

1-luokan betonityönjohtajan pätevyys. 

17 	TARJOUS 

17.1 	Yleistä 

17.1.1 	Tarjouspyyntöasiakirjoihin ei tarjouksen antaja saa tehdä li- 

säyksiä, muutoksia tai poistoja. 

17.1.2 	Tarjouksen antaja voi pyyt.ä ja rakennuttaja voi muutenkin 

lhettä urakka-asiak Lrjoja koskevia muutoksia, Iisse1vi-

tyksi. ja tulkintoja. Tarjouksen an t a j i en 

tulee tarjo uksessa ilmoittaa 

1 	h e te t t y j e n 	lisselvitysten 

vastaan 0tt a m 1 s e 5 t a. 

Suulliset selvitykset ja ilmoitukset eivät ole sitovia. 

17.1.3 	Tarjous voidaan peruuttaa kirjeitse tai s.hkeitse, mik.li 

peruutus on saapunut rakennuttajalle ennen tarjouspyyntökir- 

jeess mainittua tarjousten sisänjt5n miraikaa. 



12 

17.1.4 	Tarjous on sitova ja on voimassa 4 viikkoa tarjouspyrir- 

jeessä ilmoitetusta viimeisestä sisäänjättöpäivästä lukien. 

17.2 	Tarjouksen tekeminen 

17.2.1 	Tarjouksen antajan on hankittava kaikki ne tiedot ja asiakir- 

jat, jotka hän tässä ohjelmassa mainittujen tietojen lisäksi 

oltää tarpeellisena tarjousta tehdessään. 

17.2.2 	Tarjous on tehtävä tarjouskirjemallia käyttäen ja sen liit- 

teenä tulee olla jäljennökset jännemeneteirnän ja jänneteräs-
ten käyttöselostejsta. 

17.2.3 	Jokainen tarjoukseen liittyvä asiakirja on tarjoajan erik- 

seen päivättävä ja allekirjoitettava. 

17 .3 

17.3.1 	Tarjouksen antajan tulee tarjousten käsittelyä varten antaa 

rakennuttajalle tarpeellisia lisäselvityksiä, joita rakennut-

taja tarvitsee tarjousten vertailussa ja tarkastuksessa. 

17.3.2 	Rakennuttaja ilmoittaa tarjousten avaustilaisuuden jälkeen 

tarjouksen tehneille urakoitsijoille halvimman tarjouksen 

tekijän. 

17.3.3 	Sopimuksen tultua allekirjoitetuksi ja kun rakennusaikainen 

vakuus on asetettu ja hyväksytty, rakennuttaja ilmoittaa tar-

jouksen antaneille urakoitsijan ja urakkahinnan. 

17 .4 

Tarjouspyyntöasjakjrjat tulee palauttaa viimeistään silloin, 

kun urakoitsijan valinnasta on ilmoitettu. 
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