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0. RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 

0.1 Rakennuttaja ja rakennuttajan edustaja 

Pertunmaan kunta 

Pertuntie 14 

19430 Pertunmaa 

 

Jouni Huusari, vs. tekninen johtaja 

p. 040 6727556 

jouni.huusari@pertunmaa.fi 

 

0.2 Rakennuttaminen ja valvonta (= paikallisvalvonta) 

Rakennuttaminen: 

 

Rakennuskonsultointi K-Suunnittelu Oy 

Porrassalmenkatu 23 A   

50100 Mikkeli 

 

Riku Vihko, RI AMK 

p. 044 0360 900 

riku.vihko@k-suunnittelu.fi 

 

Valvoja ilmoitetaan myöhemmin. 

 

0.3 Suunnittelu 

Pää-, arkkitehti- ja rakennesuunnittelu 

 

Rakennuskonsultointi K-Suunnittelu Oy 

Porrassalmenkatu 23 A  

50100 Mikkeli 

 

Riku Vihko, RI AMK 

p. 044 0360 900 

riku.vihko@k-suunnittelu.fi 

 

 

LVI-suunnittelu 

 

Instate Oy 

Arinatie 10 

50170 Mikkeli 

mailto:janne.tuukkanen@destia.fi
mailto:riku.vihko@k-suunnittelu.fi
mailto:riku.vihko@k-suunnittelu.fi
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Taisto Kähkönen, LVI-ins. (AMK) 

p. 040 5196810 

taisto.kahkonen@instate.fi 

 

Sähkösuunnittelu 

 

Sähkösuunnittelu Jukka Laamanen 

Seuralankatu 7 

50170 Mikkeli 

 

Jukka Laamanen 

p. 0400 657033 

jukkaolavi.laamanen@gmail.com 

 

0.4 Käyttäjän edustajat 

Voivuori, kunnan rivitalo 

Mäntytie 4 

19430 Pertunmaa 

 

 

0.5 Pääurakoitsija 

Rakennusurakoitsija. 

 

 

0.6 Sivu-urakoitsijat 

LVI-urakoitsija. 

Sähköurakoitsija. 
  

mailto:tero.lampinen@httc.fi
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1. RAKENNUSKOHDE 

1.1 Rakennuskohde ja paikka 

Voivuori, kunnan rivitalo 

Mäntytie 4 

19430 Pertunmaa 

 

Asuntoja 6 kpl  

Taloja  1 kpl 

Kerrosluku   1 kerrosta  

Kerrosala   273 m2   

Tilavuus   820 m3 

Valmistumisvuosi  1986 

 

1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan 

Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ennen 

tarjouksen antamista.  

 

2. HANKKEEN URAKKAMUOTO 

2.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus 

Urakkamuoto on jaettu urakka alistamisehdoin. Rakennusteknisten töiden ura-

koitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana.  

 

2.2 Maksuperuste 

Rakennustekniset sekä LVI- ja sähkötyöt suoritetaan kokonaishintaurakkana il-

man indeksi- ja valuuttasidonnaisuutta samoin viemäreiden sukitus. 

 

Erillishinnat urakkatarjouksen yksikköhintojen mukaisesti. 

2.3 Urakkasuhteet 

Kohdassa 3.2 mainittava sivu-urakat alistetaan pääurakkaan RT 80271 sivu-

urakan alistamissopimuksen mukaisella sopimuksella. Urakoitsijoille varataan 

mahdollisuus perehtyä muiden urakoitsijoiden urakkasopimuksiin mahdollista 

liikesalaisuutta koskevin rajoituksin. Urakoitsijalla ei ilman päteviä perusteita ole 

oikeutta kieltäytyä urakkasopimuksen alistamisesta.  
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3. URAKAT JA NIIDEN SISÄLTÖ 

3.1 Pääurakka 

Pääurakkaan sisältyvät rakennustekniset työt asiakirjaluettelossa mainittujen 

suunnitelmien mukaisesti saatettuna täysin valmiiksi, työmaapalveluista vastaa-

van urakoitsijan velvoitteet ja pääurakoitsijan velvoitteet mukaan lukien työmaan 

johtovelvollisuudet sekä päätoteuttajan velvoitteet. 

 

Pääurakoitsijan tulee nimetä työmaalle vastaava työnjohtaja.  

 

3.2 Sivu-urakat 

LVI-urakka. 

Sähköurakka. 

 

3.3 Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat 

Rakennuttaja ei teetä muita urakoita eikä tee hankintoja. 

 

4. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 

4.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet 

Urakoitsija huolehtii omien ja aliurakoitsijoidensa töiden ja työvaiheiden yhteen-

sovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava 

huomioon työturvallisuuden vaatimukset. 

 

Pääurakoitsijan on toimitettava suunnitelma työmaa-alueen kulkujärjestelyistä 

rakennuttajalle hyväksyttäväksi. 

 

4.2 Työaikataulu 

Työmaan johtovelvollisuuksista vastaavan pääurakoitsijan on laadittava YSE 5 

§:n mukainen työaikataulu ennen töiden aloitusta. Aikatauluun on merkittävä 

työvaiheet viikoittain. Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa ja 

 -palavereissa. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi ja aikatau-

lun tarkentumista lukuun ottamatta sitä voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimal-

la.  

 

Aikataulupoikkeamat hyväksytetään kirjallisesti rakennuttajalla tai rakennuttajan 

edustajalla. 
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4.3 Työmaajärjestelyt 

4.3.1 Työalueet 

Työmaan yleisjärjestelyn yksityiskohdat on esitetty rakennustyöselostuksessa ja 

tässä urakkaohjelmassa. 

 

Pääurakoitsijalle kuuluu: 

- yleiset työmaavelvoitteet, työn ajoituksen, jaksottamisen, suojausten ja loppu-

siivousten osalta 

- työmaa-alueen rakennusaikainen puhtaanapito, varastoalueen puhtaanapito 

yms. 

- työkohdevalaistuksesta huolehtiminen 

- rakennusalueen suojaaminen ja eristäminen 

- pesutilojen alipaineistaminen 

- säilytettäväksi tarkoitettujen pintojen, rakenteiden, kaapeleiden ja putkien suo-

jaaminen. Nämä poistetaan töiden ajaksi tarvittavassa laajuudessa. Erityistä 

tarkkuutta ja huolellisuutta vaaditaan huonetilojen ja säilytettävien pintojen suo-

jaamisessa, joita ei irroteta työn ajaksi  

- kaikki suojaustyöt kuuluvat urakkaan  

- saneerattavien tilojen alipaineistus kuuluu urakkaan 

- työmaan turvallisuuteen yms. liittyvien laitteiden hankkiminen ja paikalleen 

asennus 

- ulko-ovien lukitus aina, kun huoneistoissa ei työskennellä (edes päivällä ovet 

eivät saa jäädä auki) tai kun työmaalta poistutaan 

- työn aikana vaurioituneiden pintojen kuntoon saattaminen 

- lukittavat varastotilat omaan ja myös muiden urakoitsijoiden käyttöön.   

 

Rakennuksesta ei voidaan osoittaa urakoitsijalle tauko- eikä wc-tila, joten pää-

urakoitsijan tulee huolehtia tarvittavien sosiaali- ja taukotilojen järjestämisestä.  

 

Tupakointi on sallittu vain piha-alueella erikseen osoitettavalla tupakkapaikalla. 

 

Rakennusaikaiset vesi-, sähkö- ja lämmitysmaksut maksaa tilaaja. Urakoitsija 

kustantaa ja hankkii veden ja energian siirtoon ja käyttöön tarvittavat laitteet. 

Tarvittavat muut työmaakeskukset hankkii urakoitsija.  

 

Pölyäviä töitä tehdessä asunnoissa ne on suoritettava hyvin alipaineistettuina ja 

suojattuina. Pölyn leviäminen pesutiloista asuinhuoneisiin on estettävä huolelli-

sesti.  

 

Rakennusaikaiset vesi- ja sähkömaksut kuuluvat tilaajalle. Urakoitsija kustantaa 

ja hankkii veden ja energian siirtoon ja käyttöön tarvittavat laitteet. Tarvittavat 
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muut työmaakeskukset hankkii urakoitsija. Sähkökaapelit on irrotettava päivit-

täin työajan ulkopuoliseksi ajaksi.  

4.3.2 Liikenne 

Piha-alueelta katsotaan urakoitsijan käyttöön varattavat tilat. Urakoitsijan tulee 

suunnitella työnsä siten, että liikenteelle ei aiheudu kohtuutonta haittaa raken-

nustöistä.  

  

4.4 Suunnitelmakatselmus / selonottoneuvottelu 

Tilaajan laadituttamat suunnitelmat ovat valmiit.  

 

Tilaaja päättää tarjousten jättöajan jälkeen haluaako hän käydä ns. selonotto-

neuvottelun, jossa urakoitsijan kanssa käydään tarjousten sisältö läpi, jotta 

mahdolliset ristiriidat ja epäselvyydet voidaan ratkaista ennen urakkatarjouksen 

hyväksymispäätöstä. Urakoitsijan tulee esittää havaitsemansa ristiriidat tai epä-

selvyydet kirjallisesti.   

4.5 Erityiset katselmukset ja mittaukset 

Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa rakennusalue luovutetaan 

urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. 

 

Urakoitsija tekee seuraavat malliasennukset: 

- laatoitus ph seinä ja lattia 

 

Malliasennukset on hyväksytettävä rakennuttajalla ennen töiden jatkamista. 

 

Jokaisen tilan vedeneristysten mittaus on pyydettävä valvojalta ennen laatoitus-

töitä. 

 

Muut katselmukset ja välitarkastukset tehdään urakka-asiakirjojen mukaisesti. 

4.6 Luvat 

Tilaaja hakee suunnitelmien mukaiseen rakentamiseen tarvittavan rakennuslu-

van. Muiden työsuoritukseen liittyvien lupien hankkimisesta ja kustannuksista 

huolehtii ao. urakoitsija.  

 

4.7 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen 

Rakennuttaja toimittaa urakoitsijoille työmaatarpeisiin 3 sarjaa kopioita laaditut-

tamistaan piirustuksista ja muista asiakirjoista yhteisesti sovitun aikataulun mu-

kaisesti.  
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Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa piirustusten kopiosarjat 

kustantaa urakoitsija.  

 

Kaikki muutokset, joista ei ole muuta selvitystä, merkitään yhteen piirustussar-

jaan ns. punakynällä. Piirustuksissa tulee olla valvojan hyväksyntä. Urakoitsija 

luovuttaa nämä piirustukset tilaajalle.  

 

4.8 Projektin tietopankki 

Ei ole. 

5. LAATU 

5.1 Laadunvarmistus 

Pääurakoitsijan on laadittava kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekir-

joituksesta työmaata koskeva laatusuunnitelma, jota täydennetään työn kulues-

sa. Kunkin urakoitsijan on laadittava omaa työtään koskeva työmaan laatu-

suunnitelma ennen töiden aloittamista. 

5.2 Urakoitsijan laadunvalvonta 

Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoiden työnjohdon osaamista ja 

työsuoritusta sekä työtuloksen vaatimustenmukaisuutta. Työvaiheiden oikeaan 

ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota etenkin 

vedeneristystöitä sekä näiden pohjustustöitä suoritettaessa. Vedeneristäjällä tu-

lee olla sertifikaatti. 

 

Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden työvaiheiden 

kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin 

saavutetaan. 

 

Urakoitsijan tulee esittää kirjallisesti tätä työtä koskeva työmaan laatusuunni-

telma. Lisäksi pääurakoitsijan tulee esittää ennen töiden aloitusta kirjallisesti 

selvitys, miten pääurakoitsija varmistaa erityisvelvoitteiden hoitamisen laadun.  

 

Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki urakkaansa kuuluvat laadunval-

vontakokeet tulee pidetyksi. Laadunvalvontakokeista on ennalta ilmoitettava ti-

laajalle, jotta tämän edustaja voi olla läsnä tarkastustoimituksessa.  

 

Rakennusmateriaalien ja -tarvikkeiden varastointiin ja suojauksiin on kiinnitettä-

vä erityistä huomiota, jotta vältytään niiden vaurioitumiselta. 
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5.3 Vaihtoehtoiset tuotteet 

Halutessaan käyttää asiakirjoissa mainittujen rakennustuotteiden asemasta 

muita tuotteita, urakoitsijan on hankittava vaihdolle etukäteen rakennuttajan hy-

väksyminen. Muista kuin työselostuksessa mainituista tuotteista on mainittava 

urakkatarjouksessa, ja niistä on toimitettava tuoteselosteet rakennuttajalle hy-

väksymistä varten. Viimeistään urakkaneuvottelussa on ilmoitettava urakoitsijan 

tarjouksen perusteena käytettävät tuotteet, mikäli ne poikkeavat suunnitellusta. 

 

5.4 Suunnittelijan laadunvalvonta 

Valvontaa suorittavat tilaajan nimeämä valvoja sekä oman organisaation lisäksi 

suunnittelijat. Suunnittelijoilla on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitel-

mien mukaiseksi. Heillä ei ole oikeutta sopia minkäänlaisia muutoksia, vaan 

kaikki muutokset on tilaajan hyväksyttävä.  

 

6. YMPÄRISTÖ 

6.1 Ympäristön suojelu 

Työmaa-alue on eristettävä siten, että rakennustöitä voidaan suorittaa ilman 

ympäristöhaittoja. 

 

6.2 Irrotettavat ainekset ja purkujäte 

6.2.1 Maa-, kivi- ja puuaines 

 Kuuluvat pääurakoitsijalle jätekuluineen. 

6.2.2 Kojeet ja laitteet 

Poistettavat kalusteet yms. purkutavara toimitetaan kierrätykseen tai jätteenke-

räykseen.   

6.2.3 Raivaus- ja purkujäte 

Muut purettavat rakennusosat sekä raivaus- ja purkujäte poiskuljetuksineen, jä-

teveroineen ja kaatopaikkamaksuineen kuuluvat pääurakoitsijalle. 

 

6.3 Purkumateriaalin hyötykäyttö 

Purkumateriaali toimitetaan pääurakoitsijan toimesta jätehuoltomääräykset 

huomioiden jätteenkäsittelylaitokselle.  

6.4 Ongelmajäte 

Tilaaja on teettänyt kohteessa asbesti- ja haitta-ainekartoituksen, joka on tar-

jouspyynnön liiteasiakirjana. Kohteesta ei löytynyt asbestia. 
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Asbestipurkutyötä saavat tehdä vain sellaiset työnantajat, jotka Aluehallintovi-

raston työsuojelutoimisto on todennut päteväksi ja valtuuttanut tällaiseen työ-

hön. Asbestia sisältävät alueet on merkittävä työmaalla. Asbestialtistumisen 

säännöllisessä seurannassa on noudatettava VNp 1380/1994 9 §:n määräyk-

siä.  

 

Asbestijätteet on toimitettava luvallisille jätteiden käsittelypaikoille. Jätteiden 

vastaanottokustannukset kuuluvat myös urakkaan.  

 

Mikäli urakka-alueelta löytyy muuta ongelmajätettä, niin tästä tulee välittömästi 

informoida valvojaa / rakennuttajaa. 

  

7. ASIAKIRJAT 

7.1 Tarjouspyyntöasiakirjat 

 

Tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeen liitteenä olevassa asia-

kirjaluettelossa. Urakkatarjouksen antajan on tarkistettava, että toimitus vastaa 

asiakirjaluetteloa ja ilmoitettava mahdollisista puutteista välittömästi rakennutta-

jalle. 

 

7.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys 

Urakkasopimukset laaditaan Rakennusurakkasopimuskaavakkeelle RT 80260. 

 

Urakoissa noudatetaan ”Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 

16-10660” sopimusasiakirjoista ilmenevin poikkeuksin.  

 

Urakkasopimukseen liitetään tämä urakkaohjelma liitteineen, työturvallisuus-

asiakirja, tarjouspyyntökirje, tarjouspyynnön jälkeen lähetetyt lisäkirjeet, tarjous, 

urakkaneuvottelupöytäkirja sekä asiakirjaluettelossa mainitut työselitykset, pii-

rustukset ja muut asiakirjat. 

 

Asiakirjojen pätevyysjärjestys on yleisten sopimusehtojen (RT 16-10660)  

13 §:n mukainen. 

 

A. Kaupalliset asiakirjat: 

1. Urakkasopimus 

2. Urakkaneuvottelupöytäkirja 

3. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998, RT 16-10660 erilli-

senä 

4. Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvi-

tykset 

5. Urakkaohjelma 

6. Turvallisuusasiakirja 
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7. Maksuerätaulukko 

8. Urakoitsijan tarjous 

9. Muutostöiden yksikköhintaluettelo 

B. Tekniset asiakirjat:  

10. Työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset 

11. Sopimuspiirustukset 

12. Yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset 

 

Ennen rakennusosien tilausta on urakoitsijan tarkastettava suunnitelmista ja 

paikan päältä todelliset määrät ja mitat. Jos määrissä ja mitoissa on eroja urak-

kalaskentaan verraten, käsitellään erot veloituksina ja hyvityksinä.  

 

Mikäli jokin tarvike, työsuoritus tai -määrä on laskenta-asiakirjoissa ymmärret-

tävissä kahdella tai useammalla eri tavalla, on urakoitsijan tarjouksessaan lue-

teltava ko. kohdat ja ilmoitettava, mitä tapaa käyttäen tarjous on tehty. Muussa 

tapauksessa ao. suunnittelija ratkaisee työn aikana, mitä rakennustapaa, tarvi-

ketta tai määrää on käytettävä urakkahintaan vaikuttamatta. Mikäli vaihtoehdot 

todetaan vasta työn aikana, pääsuunnittelija ratkaisee, kumpaa tapaa noudate-

taan. 

 

7.3 Asiakirjojen julkisuus 

Urakkahinta ja urakka-asiakirjat ovat urakkasopimuksen syntymisen jälkeen jul-

kisista asiakirjoista annetun lain mukaisesti julkisia, jollei yksittäistä asiakirjaa tai 

sen osaa ole liikesalisuudeksi katsottavan asian johdosta pidettävä salaisena. 

 

7.4 Rakennuttajan määrälaskenta 

Rakennuttaja ei tee kohteesta määräluetteloa. 

 

7.5 Sidotut määrät 

Ei ole.  

 

8. URAKKA- AIKA 

8.1 Töiden aloitus 

Urakkasopimusten allekirjoitusten jälkeen urakoitsijoilla on mahdollista aloittaa 

työt 2.11.2020 
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8.2 Rakennusaika 

Töiden tulee olla valmiit ja rakennuttajalle luovutettavassa kunnossa kokonai-

suudessaan 31.5.2021.  

 

Mikäli korjaustyöt valmistuvat ennen sopimuksen mukaista ajankohtaa, raken-

nuttaja voi ottaa kohteen vastaan, mutta tästä ei suoriteta erillistä hyvitystä. 

8.3 Välitavoitteet ja vaiheistus 

Sisäpuolisten töiden osalta töiden tulee olla valmiit 29.4.2021. 

8.4 Työaika 

Rakennuttaja edellyttää, että työmaalla noudatetaan säännöllisenä työaikana 

yksivuorotyötä (ma-pe) klo 7-16. Mikäli tästä halutaan merkittävästi poiketa, on 

asia otettava esiin urakkaneuvottelussa tai työmaakokouksessa.  

 

Työpäiviä eivät ole pyhäpäivät eivätkä lauantait eikä rakennusalan työehtoso-

pimuksen mukaiset vapaapäivät. 

8.5 Viivästyminen 

Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta 

peritään viivästyssakkoa kultakin työpäivältä 1,0 % arvonlisäverottomasta urak-

kasummasta, kuitenkin valmistumisen osalta enintään 50 työpäivältä. 

 

9. VASTUUVELVOITTEET 

9.1 Takuuaika 

Takuuaika alkaa urakkasuorituksen tarkastuksesta tai mikäli sitä ei erikseen pi-

detä, rakennuskohteen vastaanottotarkastuksesta ja kestää 24 kuukautta ra-

kennuskohteen vastaanottotarkastuksesta lukien. Mikäli urakkasuorituksen tar-

kastus pidetään vasta rakennuskohteen vastaanottotarkastuksen jälkeen, kes-

tää takuuaika 24 kuukautta urakkasuorituksen tarkastuksesta lukien. 

 

9.2 Urakoitsijan vakuudet 

Sopimuksen täyttämisen vakuudeksi urakoitsijan tulee luovuttaa tilaajalle ra-

kennusajan ja takuuajan vakuudeksi pankin tai vakuutuslaitoksen antama oma-

velkainen takaus Yleisten sopimusehtojen 36 §:n mukaan seuraavasti: 

 

 a) rakennusajan vakuudeksi 

     - 10 % arvonlisäverottomasta urakkasummasta 
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b) takuuajan vakuudeksi takuuajan osalta 

     - 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. 

9.3 Vakuutukset 

Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava pääurakoitsija ottaa työtä varten tilaa-

jan nimiin ns. rakennustyövakuutuksen, jonka kohteena on rakennuskohde sekä 

työtä varten hankitut rakennusaineet, rakennustarvikkeet ja rakennusosat. Va-

kuutuksen tulee vastata joka hetki vähintään urakan täyttä arvonlisäverollista 

arvoa lisä- ja muutostöineen.  

 

Vakuutuksen tulee olla nimenomaan tätä kohdetta koskeva. Vakuutuksen oma-

vastuu saa olla korkeintaan 1 500 euroa.  

 

Urakoitsijan tulee vakuuttaa työväkensä vähintään lain määräämällä tavalla.  

Urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. Urakoitsija 

vastaa myös mahdollisista kolmannelle osapuolelle aiheutuvista vahingoista.  

 

Urakoitsijat vastaavat itse rakennusvälineidensä vakuuttamisesta. Rakennusvä-

lineisiin katsotaan kuuluvan myös työmaan kopit ja vastaavat työmaarakennuk-

set.  

 

Rakennuskohteessa on voimassa oleva kiinteistövakuutus. Tilaaja ottaa tämän 

lisäksi myös lisävakuutuksen. 

9.4 Rakennuttajan vakuudet 

 Rakennuttaja ei aseta erillistä vakuutta maksuvalmiutensa vakuudeksi. 

 

10. RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 

10.1 Urakkahinnan muodostuminen 

Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen kokonaishinta. Tarjoushinnassa 

on eroteltava arvonlisäveroton hinta ja arvonlisävero. Urakkasopimukseen mer-

kitään urakan kokonaishinta arvonlisävero eritellen. 

 

Tarjouspyynnössä pyydetyt erillishintojen mukaiset työt tilaaja (osakkeenomista-

ja) voi tilata tai olla tilaamatta.  

10.2 Urakkasumman maksaminen  

10.2.1 Maksuerätaulukko 

Urakkasopimukseen liitetään urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa laadittu 

työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. 

Jokaiseen maksuerään tulee sisältyä sekä tarvikkeiden hankinta että asennus. 
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10.2.2 Erityiset maksuerät 

Ei ole.  

10.2.3 Ensimmäinen maksuerä 

Ennakkoerää ei makseta. Ensimmäinen maksuerä on enintään 5 % urakka-

summasta ja se maksetaan, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, rakennustyö-

vakuutus on otettu, urakkasopimuksen mukainen vakuus ja yleisaikataulu on 

luovutettu tilaajalle sekä työt on aloitettu.  

10.2.4 Viimeinen maksuerä 

Viimeinen maksuerä (loppuerä) on vähintään 10 % urakkasummasta makse-

taan, kun rakennustyöt on vastaanotettu hyväksytysti, puutelistoihin merkityt 

työt on korjattu hyväksytysti ja takuuajan vakuus on toimitettu tilaajalle. 

10.2.5 Sivu- urakoiden maksut 

Rakennuttaja maksaa valitsemansa sivu-urakoitsijan maksuerät suoraan ao. 

urakoitsijalle. 

 

Pääurakoitsija hyväksyy alistettujen sivu-urakoitsijoiden maksuerät allekirjoituk-

sellaan. 

10.2.6 Maksujen suoritusaika ja viivästyskorko 

Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan viipymättä, kun lasku on esitetty ra-

kennuttajalle ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai 

lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi työnvalvojan toimesta. 

 

Jos rakennuttaja ei 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun maksukelpoinen lasku 

on esitetty rakennuttajalle, täytä maksuvelvollisuuttaan, hän on velvollinen mak-

samaan urakoitsijalle sanotun määräajan ylittäneeltä ajalta maksamattomalle 

määrälle lasketun korkolain mukaisen koron maksun tapahtumiseen saakka. 

Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa 

urakoitsija. 

  

10.3 Hintasidonnaisuudet 

 Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta. 

10.4 Muutostyöt  

10.4.1 Muutostyötarjous- ja hinnat 

Muutostöissä noudatetaan YSE 44 §:n mukaista menettelyä. 

 

Lisä- ja muutostyöt hinnoitellaan ensisijaisesti yksikköhintaluettelon mukaisilla 

hinnoilla ja toissijaisesti omakustannushinta -periaatteen mukaisesti. 
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Aliurakoiden osalta yleiskustannusprosenttina käytetään aliurakoihin sisältyvien 

yleiskustannusten lisäksi 5 %. Yleiskustannuslisänä töissä käytetään 12 %. 

Yleiskustannuslisä lasketaan muutoksesta aiheutuvien lisäysten ja vähennysten 

erotukselle. Sosiaalikustannukset korvataan toimialalla yleisesti hyväksytyn so-

siaalikuluprosentin mukaisesti.  

 

Urakoitsijan tulee antaa rakennussuunnitelmien muutoksen vaikutuksesta urak-

kahintaan yksilöity tarjous tai eritelty laskelma ennen muutostyön aloittamista. 

 

Jos sopimusasiakirjoista ei saada vastaavaa hintaa tai hinnan määräämisperus-

teita eikä hinnasta voida muuten sopia, on työ tehtävä omakustannushintaan 

yleisten sopimusehtojen 47 §:n mukaisesti, ellei rakennuttaja ota sitä toteutetta-

vakseen. 

10.4.2 Yksikköhinnat 

Urakkasopimukseen liitetään urakkasopimuksen laadintavaiheessa tarkistettava 

yksikköhintaluettelo, jonka mukaisin hinnoin ja periaattein mahdolliset muutos-

työt suoritetaan. 

 

Urakoitsijan tulee täyttää yksikköhintaluettelo ja toimittaa se rakennuttajalle 

urakkatarjouksen liitteenä. 

 

11. VALVONTA 

11.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet 

Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää rakennuttajan 

edustaja. 

Pienistä ja kiireellistä muutoksista voi päättää työmaan valvoja. 

11.2 Rakennuttajan laadunvalvonta 

Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa yleisten sopimusehtojen 60 - 62 §:n 

mukaisesti. Rakennuttajan valvonta ei vähennä urakoitsijan laatuvastuuta. 

Työmaavalvojan valtuudet ilmoitetaan urakoitsijalle urakkaneuvottelujen yhtey-

dessä. 

11.3 Suunnittelijan laadunvalvonta 

Kts. kohta 11.2. 
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12. TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 

12.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet 

Urakoitsijalla tulee olla työmaalle nimetty vastuullinen työnjohtaja ja työsuojelu-

määräysten mukainen vastuuhenkilö.  

 

Urakoitsijalla tulee olla työmaalla työnjohtajan lisäksi riittävä määrä ammattitai-

toista työväkeä, jotta aikataulun mukainen työsuoritus on mahdollista. Urakoitsi-

jan pitää huolehtia, että korjaustöitä tekevät työntekijät ja aliurakoitsijan työnte-

kijät ottavat kaikessa toiminnassaan ja käyttäytymisessään huomioon, että huo-

neistot ovat asuntoja, joissa asukkaat asuvat saneerauksen aikana, ja työt tulee 

suorittaa siisteyttä noudattaen ja vahinkoja välttäen. 

 

Työmaa-aikaisesta työsuojelusta on tehtävä viranomaismääräysten mukaiset 

työsuunnitelmat. 

12.2 Työvoima 

Rakennuttaja ei aseta työvoiman käytölle mitään rajoituksia. Urakoitsijan on kui-

tenkin noudatettava mahdollisia työvoimaviranomaisten määräyksiä paikallisen 

työvoiman käytöstä.  

 

Työmaan työnjohdon ja työntekijöiden tulee omata sujuva suullinen ja kirjallinen 

suomenkielentaito. Urakoitsijan tulee antaa tarvittaessa selvitys ko. työnjohdon 

ja muun henkilöstön kielitaidosta.  

 

Työaikataulun laadinnan yhteydessä urakoitsijat ilmoittavat työvoimasuunnitel-

mansa rakennuttajalle. Suunnitelman toteutumasta raportoidaan työmaako-

kouksissa.  

12.3 Henkilötunnisteet, kulkuluvat ja työntekijöiden perehdyttäminen 

Rakennuttaja edellyttää lakisääteisten kuvallisten henkilötunnisteiden ehdotonta 

käyttöä työmaalla. Rakennuttaja velvoittaa päätoteuttajan huolehtimaan hanke-

kohtaisten kulkulupien osa- ja aliurakoitsija- sekä henkilötunnistehallinnoinnista 

sekä kulkulupien myöntämisestä ja käytön valvonnasta työmaalla.  

 

Päätoteuttajana toimivan urakoitsijan on huolehdittava siitä, että jokaisella ra-

kennustyömaalla työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön 

yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työs-

kentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Työnteki-

jän tunnisteessa tulee olla työnantajan nimi ja henkilön veronumero. Jokaisen 

aliurakoitsijan on ilmoitettava ennen työvaiheen aloittamista omien ja alihankki-

joidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet, syntymäajat ja vero-

numerot päätoteuttajalle tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi. Urakoitsijoiden 
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tulee huolehtia, että heidän työntekijöillään ja aliurakoitsijoillaan, jotka työsken-

televät työmaalla, on verottajan rekisteriin aktivoitu veronumero. 

 

Suomessa työskentelevillä ulkomaalaisilla on oltava suomalainen eläkevakuu-

tus tai voimassa oleva E101- tai A1-todistus ennen kuin kulkulupa voidaan 

myöntää. EU:n ulkopuolisilta kansalaisilta edellytetään lisäksi voimassa olevaa 

työlupaa.  

 

Päätoteuttajana toimiva urakoitsija myöntää työmaalle kulkulupia, valvoo niiden 

käyttöä ja palauttamista sekä ylläpitää työntekijöiden kulkulupaluetteloa. Kulku-

lupaluetteloon merkitään vähintään työntekijän nimi, syntymäaika, veronumero, 

ulkomaisen työntekijän työnteko-oikeuden peruste, työnantaja, työnantajan yri-

tystunnus, luvan voimassaoloaika sekä päättyneen kulkuluvan palautuspäivä. 

Työmaalla tulee olla esillä vertailu aliurakoitsija- ja kulkulupaluetteloista sekä 

urakoitsijoiden välisiä sopimussuhteita kuvaava kaavio.  

 

Päätoteuttajan on perehdytettävä työmaalla työskentelevät henkilöt ennen kul-

kuluvan myöntämistä. Perehdytyksessä on huomioitava myös turvallisuus- (ja 

laatu-) riskit sekä kielitaitorajoitteet. Perehdyttäminen ja sen sisältä on doku-

mentoitava. Päätoteuttajan tulee luovuttaa jokaiselle työntekijälle työntekijän 

turvaohje, jonka kukin työntekijä kuittaa perehdytyksen ohessa saaduksi erilli-

seen työntekijäluetteloon.  

 

Päätoteuttajan toimesta tehtävä perehdytys tehdään lähtökohtaisesti yhden ker-

ran työmaalla toimivaa yritystä kohden. Näin ollen kunkin urakoitsijan tai aliura-

koitsijan työmaalla työskentelevät henkilöt perehdytetään aina samalla kertaa. 

Mahdolliset poikkeamat edellä esitettyyn menettelyyn sovitaan työmaakokouk-

sessa tai muussa yhteisesti sovitussa kokouksessa ottaen huomioon urakan 

laajuuden ja aikataulullisten tekijöiden vaikutukset perehdyttämisen mahdolli-

suuksiin.  

 

Rakennuttaja seuraa kuvallisten henkilötunnisteiden ja kulkulupien käyttöä 

muun muassa tarkastuksilla. Henkilöt, jotka rikkovat määräystä kuvallisten tun-

nisteiden ja kulkulupien käytöstä, poistetaan työmaalta. Lisäksi rakennuttajalla 

on oikeus periä päätoteuttajalta 100 euroa sopimussakkoa jokaisen puuttuvan 

tunnisteen tai kulkuluvan osalta.  

12.4 Urakoitsijatietojen ilmoittaminen 

Rakennuttajalla on oikeus ilmoittaa kaikkien solmimiensa, vähintään 15.000,00 

euron arvoisten urakkasopimusten tiedot kuukausittain Verohallinnolle. Urakoit-

sijan tulee ilmoittaa vastaavat tiedot kaikkien aliurakoitsijoidensa osalta Verohal-

linnon ohjeiden mukaisesti, kun urakan yhteislaskutus (kokonaislaskutus tai 

sovittu urakkasumma) ylittää 15.000,00 euroa. Urakoitsijan on myös edellytettä-
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vä aliurakkasopimuksissaan, että kaikki aliurakoitsijat ilmoittavat omien aliura-

koitsijoidensa tiedot.  

 

Verohallinnolle ilmoitetaan kuukausittain: urakoitsijan nimi-, yhteys- ja urakka-

tiedot (urakoitsijan nimi, Y-tunnus, osoite, vastuuhenkilön nimi, työmaan nimi, 

urakointilaji, urakkahinta, urakan aloittamispäivä ja arvioitu valmistumisajankoh-

ta). Ulkomaalaisista yrityksistä on ilmoitettava myös edustaja Suomessa.  

12.5 Kirjaukset 

Urakoitsijan tulee pitää työmaalla asianmukaisesti täytettyä työmaapäiväkirjaa. 

12.6 Työmaakokoukset 

Työmaakokouksia pidetään noin 1 kerran kuukaudessa. Työmaapalavereita pi-

detään tarvittaessa. 

12.7 Viranomaistarkastukset 

Rakennusvalvontaviranomaisen tarkastukset pidetään rakennuslupaehtojen 

mukaisesti ja niiden tilaamisesta vastaa pääurakoitsija.  

 

13. VASTAANOTTOMENETTELY 

13.1 Vastaanottotarkastus 

Töiden vastaanottomenettelyssä tulee noudattaa yleistä YSE:n mukaista vas-

taanottomenettelyä. Koko kohteen valmistuttua pidetään vastaanottotarkastus.  

13.2 Tarkastuskustannukset 

Kumpikin osapuoli vastaa sopimustenmukaisten tarkastusten kustannuksistaan. 

Mikäli kuitenkin joudutaan pitämään uusintatarkastuksia urakoitsijan suorituksen 

virheiden vuoksi, niin rakennuttaja veloittaa uusintatarkastuksesta aiheutuneet 

kustannukset urakoitsijalta seuraavasti: 

- ensimmäinen jälkitarkastus: veloituksetta 

- toinen jälkitarkastus: 500,00 €/ tarkastus (sis. alv 24 %) 

- seuraavat jälkitarkastukset: 500,00 €/ tarkastus (sis. alv 24 %). 

 

13.3 Tarkastuskustannukset 

Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksenmukaisten tarkastusten kustannuksista. 

13.4 Toimintakokeet 

Putki- ja sähkötöiden osalta on suoritettava toimintakokeet ja näistä on laaditta-

va tarkastuspöytäkirjat.  
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13.5 Luovutusasiakirjat 

Urakoitsijoiden on luovutettava rakennuttajalle luettelo käytetyistä materiaaleista 

ja toimitettava käyttö- ja huolto-ohjeet viimeistään vastaanottotarkastuksessa. 

Urakoitsijan tulee toimittaa asennuksia vastaavat tarkesuunnitelmat viimeistään 

vastaanottotarkastuksessa.  

 

13.6 Käytön opastus 

Urakoitsijoiden tulee järjestää opastus rakennuksen taloyhtiön edustajille ennen 

kohteen vastaanottoa. 

 

14. ERIMIELISYYDET 

14.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen 

Tätä urakkaa koskevat mahdolliset riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvot-

teluin. Jos yhteisymmärrystä kiistanalaisesta seikasta ei saavuteta, niin riitai-

suudet ratkaistaan yleisten sopimusehtojen 92 §:n mukaisesti Mikkelin käräjäoi-

keudessa. 

 

Kanne on puhevallan menettämisen uhalla pantava vireille viimeistään 6 kk:n 

kuluessa vastaanotto- tai takuutarkastuspäivästä. 

 

15. URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET 

15.1 Tarjouksen hylkääminen 

 Tarjous voidaan hylätä, ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai 

 sisältää omia ehtoja. 

15.2 Tarjouksen vertailuperusteet 

Tarjouksista hyväksytään rakennuttajalle kokonaistaloudellisesti edullisin tar-

jous. 

 

Kaikki tarjoukset voidaan jättää hyväksymättä. 

15.3 Vaihtoehtotarjoukset 

Vaihtoehtotarjouksia ei hyväksytä. 
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16. TARJOUS 

16.1 Tarjouksen muoto 

Urakkatarjous on annettava käyttämällä oheisia lomakkeita. Tarjouksen tulee ol-

la tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen eikä tarjoukseen saa liittää omia ehtoja. 

Muutoin tarjous voidaan jättää hyväksymättä. Tarjoukseen on liitettävä pyydetyt 

erittelyt ja todistukset. 

 

Urakoitsijan on annettava tarjouksensa käyttäen voimassa olevaa arvon-

lisäveroprosenttia. 

 

Rakennuttaja varaa itselle oikeuden jättää oheisessa urakkatarjouslomakkees-

sa eritellyt työt pois urakasta tai olla tilaamatta ko. työtä keneltäkään tarjouksen 

antajalta. Tällöin rakennuttajalle ei synny korvausvelvollisuutta. 

16.2 Tarjoukseen liitettävät todistukset 

Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa tilaajavastuulain mukaiset liitteet 

- todistus verojen maksamisesta, verovelkatodistus tai selvitys verovelan mak-

susuunnitelmasta 

- todistukset eläkevakuutusten ottamista ja suorittamisesta tai selvitys eräänty-

neiden eläkevakuutusmaksujen maksusopimuksesta 

- kaupparekisteriote 

- selvitys ennakkoperintä-, työnantaja- sekä arvonlisävelvollisten rekisteriin kuu-

lumisesta 

- selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdois-

ta  

- tapaturmavakuutustodistus 

- työterveyshoidon järjestämisestä. 

 

Asiakirjat eivät saa olla 3 kk vanhempia. 

 

Muuna luotettavana selvityksenä pidetään mm. Rakentamisen Laatu Rala ry:n 

myöntämää voimassa olevaa pätevyystodistusta tai Vastuu.fi -raporttia. 

 

Lisäksi urakoitsijan on toimitettava tilaajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoit-

tamista uudelleen vastaava selvitys. Urakoitsijan tulee vaatia vastaavat todis-

tukset käyttämiensä aliurakoitsijoiden osalta. Määräys tästä on sisällytettävä 

aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Rakennuttajalla ja urakan tilaajalla on oi-

keus kieltäytyä hyväksymästä sellaista urakoitsijaa tai aliurakoitsijaa, joka ei ole 

toimittanut vaadittua selvitystä. 
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16.3 Tarjouksen voimassaoloaika 

Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen 

kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus työn suorittamisesta kuitenkin enintään 

kahden (2) kuukauden ajan tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättö-

päivästä lukien. 

16.4 Tarjouksen tekeminen 

Tarjouksen tulee saapua rakennuttajalle suljetussa kirjekuoressa viimeistään 

tarjouspyyntökirjeessä ilmoitettuna ajankohtana osoitteeseen:  

  Pertunmaan kunta 

  Pertuntie 14  

  19430 Pertunmaa  

   

Kuoren päällä on oltava merkintä: ”Urakkatarjous Voivuori, kunnan rivitalo”. 

Lisäksi merkintä urakasta; rakennusurakka, lvi-urakka tai sähköurakka. 

16.5 Tarjousten avaus 

Tarjousten tekijät eivät saa olla läsnä avaustilaisuudessa. 

16.6 Lisätiedot 

Mikäli piirustuksissa, työselityksissä tai muissa urakkalaskenta-asiakirjoissa 

esiintyy epäselvyyttä, niistä tulee ilmoittaa rakennuttajalle viimeistään 7 vrk en-

nen tarjouksen jättöaikaa. 

 

Epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset tulee rakennuttaja kirjallisesti 

toimittamaan kaikille urakkalaskentaan osallistuville urakoitsijoille. Muita lisätie-

toja ei katsota rakennuttajaa sitovaksi. 

 

Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ennen 

tarjouksen antamista.  

 

Mikkelissä 15.9.2020 

 

Rakennuskonsultointi K- Suunnittelu Oy  

   

Riku Vihko 


