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Viite:  TYRNÄVÄN KUNTA, VÄENTUPA PÄIVÄKOTI, MUSEOTIE 7 

Asia: TYÖSELOSTE VESIKATON SANEERAUSTÖISTÄ N. 850 m2  

  

1. Urakan sisältö: 

1.1 Urakka 

- nykyinen bitumikermi sekä kolmiorimat puretaan, lape n. 850 m2 + nostot ja 

asennetaan uusi kumibitumikermi VE40 + ylösnostot, esimerkiksi: 

o pohjakermi K-ES piste- ja saumaliimaten (TL3) 

o pintakermi harmaa K-PS 170/5000 kauttaaltaan hitsaten (TL2)  

- pellitykset ja listoitukset Pural, värisävy kuten aiemmin 

- piippujen ja luukkujen pellitykset uusitaan 0,6 mm, antenni-, viemäri- ja muiden 

läpivientien juurikumit uusitaan ja läpiviennit tiivistetään 

- lappeen alaosiin ja sivuräystäille tippapellitys ja tarvittavat päätypellit 0,5 mm 

- lumiesteiden, kattoturvatuotteiden ja muiden tarvittavien kattovarusteiden irrotus ja 

paikoilleen asennus 

- luotettavat sääsuojaukset (ei kevytpeitot) ja mahdolliset työmaa-alueen aitaukset 

tarveaineineen 

- tarvittavat telineet / valjaat / kaiteet 

- tarveaineiden nostot ja muut avustavat työt 

- purkujätteiden poiskuljettaminen, jätemaksut sekä väli- ja loppusiivoukset 

- työalueeseen tai -olosuhteisiin liittyvät haitat 

- urakoitsija vakuuttaa tarveaineensa ja työkalut ja vastaa niiden varastoinnista 

 

1.2 Turvallisuus: 

- työturvallisuus ja työsuojelutoimenpiteet 

- asennus- ja työturvallisuussuunnitelma esitettävä 

- tulityöt ja luvan mukaiset jälkivartioinnit  

 

2. Mahdolliset lisä- ja muutostyöt alv 0 %: 

- Urakkatarjoukseen tulee liittää mahdollisten lisä- ja muutostöiden hinnat aputöineen: 

o vaurioituneet raakaponttilaudat uusitaan, yksikköhinta m2 

o vaurioituneet otsalaudat uusitaan, värisävy valkoinen, yksikköhinta jm 

o lisätöiden tuntiveloitushinnat eur/h  

 

3. Tarjous ja urakkahinta alv 0 %: 

Tarjous tulee jättää kiinteähintaisena/kokonaisurakka annetuilla tiedoilla. Mahdolliset lisä- ja 

muutostyöt huomioidaan annettujen yksikköhintojen mukaisesti.  

 

Valintaperusteena on halvin urakkatarjoushinta.    
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4. Muut ehdot: 

Vesikaton saneeraustöiden on oltava valmis 30.11.2022. Tarjoaja tekee ehdotuksen 

työaikatauluksi. 

Tarjoajan on tutustuttava kohteeseen ennen tarjouksen antamista. Kohdenäyttö työnjohtaja 

Timo Kangasjärvelä, p. 050 3466 018. Näyttö 1.7.2022 mennessä. 

timo.kangasjarvela@tyrnava.fi 

 

Vesikattosaneerauksesta laaditaan urakkasopimus. Urakoitsija toimittaa urakka-aikaisen ja 

takuuaikaisen takauksen YSE 1998 mukaisesti. Vesikattotöille tulee lisäksi myöntää 10 

vuoden takuu.  

    

Urakoitsijan tulee huomioida, että vesikaton saneeraustyöt rajoittuvat käytössä olevaan 

päiväkodin piha-alueeseen. Päiväkodin lasten ulkoiluaika n. klo 9.00–11.00 ja 14.00–17.00. 

Nukkumisaika klo 12.00–14.00.  

 

Tilaaja pidättää oikeuden hylätä kaikki tarjoukset veloituksetta. 

 

YSE 1989 

 

 

 

Tyrnävällä 8.6.2022 
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