
Urakkatarjouspyyntö vesikaton saneerauksesta 3.2.2020 
 

Tilaaja:  

 Punkalaitumen kunta, Vesilahdentie 5, 31900 Punkalaidun 

 Y-tunnus 0138037-5 

 Kunnanrakennusmestari Kari Isokivijärvi 

 040 641 2044 

 kari.isokivijarvi@punkalaidun.fi 

 

Kohde: 

Vesilahdentie 7, 31900 Punkalaidun 

Teknisten töiden tilojen katto. Kyseessä on yksikerroksinen rakennus, jossa on kaksilappeinen 

harjakatto, joka on katettu kattotiilillä. Kolmelta sivulta pääsee asfaltilla viereen, mutta yksi sivu 

on nurmikolla. Kohteessa on yksi kattoluukku. 

 

Urakka: 

Kohteen katon uusinta ja siihen liittyvät purkutyöt alla mainitulla tavalla, siihen liittyvien 

läpivientien asennus valmiilla läpivientiosilla tai hyvää peltisepän ammattitaitoa käyttäen, 

harjapeltien ja räystäslistojen teko, otsalautojen vaihto tarvittaessa, tuuliohjureiden asennus, 

välipohjaeristeen vaihtoa, uuden kattoluukun teko vanhan paikalle ja 

kattoturvalaitteiden/lumiesteiden asennus vanhoihin paikkoihin. 

  

- kohteen vanhojen kattotiilien, ruoteiden ja aluskatteiden purku kattotuolien/-vasojen 

yläpaarteen yläpintaa myöden. Lisäksi välipohjan eristeet poistetaan reunoilla olevien 

akustovillojen kohdalta, eli noin 1,5-2m alueelta ulkoseinän puolelta kokonaan. 

- Asennetaan 150mm kivivilla purettujen eristeiden tilalle, ja lopuksi kun katto on muutoin 

valmis, puhalletaan puhallusvilla uusien villalevyjen päälle noin 300mm vahvana kerroksena tai 

vaihtoehtoisesti koko kerrosvahvuus toteutetaan levyrakenteisella kivivillalla. 

- Asennetaan ulkoseinän ulkopinnasta sisäänpäin kattotuolien yläpaarteiden väliin tuuliohjurit 

esim. kovalevyä käyttäen, vähintään1200mm korkealle reunasta välipohjaeristeen ulkopinnasta 

lukien. Levyt tuetaan niin, että ne eivät notkahda, eikä myöhemmin mahdollisesti lisättävä 

puhallusvilla pääse räystäälle. Vapaa tuuletusväli aluskatteen ja tuuliohjurin välissä pitää olla 

vähintään 100mm.  



- Asennetaan alapinnastaan kondenssisuojattu nukkapintainen aluskate alkaen 100-150mm 

räystäältä ja 200mm limitystä käyttäen. Limitys normaalia isompi loivan kattokulman vuoksi. 

Aluskatteen päälle asennetaan n. 22 x 50mm rima, jolla korotetaan ruoteet aluskatteesta irti. 

- Kattotuolijako on k 1200mm. Ruoteet asennetaan katemateriaalin ja sen valmistajan ohjeiden 

mukaisesti tarpeeksi paksua puutavaraa käyttäen. 

- Asennetaan kate, joka on tiilikuvioinen pelti (0,6mm minimivahvuus, pinnoitettu, väri vanhan 

katteen mukaisesti rautaruukin värisävyistä). 

-Päätyihin asennetaan peltilista, joka ulottuu otsalaudan päälle ensimmäistä katteen harjannetta 

seuraavasta pohjasta. Väri katteen mukaan.  

-Harjalle asennetaan harjapelti. 

- Urakoitsija tarkastaa vaakarännien kaadot. Tarvittaessa niitä korjataan. 

-Läpivientien tekoon käytetään valmiita läpivientiosia, ja mikäli jotakin putkea pitää 

tiilikuvioinnin vuoksi siirtää, kuuluu se eristystöineen urakkaan. Erityisesti aluskatteen tiiviyteen 

pitää kiinnittää huomiota. Ne läpiviennit jotka vaativat erikseen valmistettavia osia, tehdään 

hyvän peltiseppätaidon mukaan.  

-Mikäli kohteesta löytyy huonokuntoisia otsalautoja, uusitaan ne tarvittaessa. Tätä varten 

urakoitsija ilmoittaa yksikköhinnan ammattimiehelle ja apumiehelle. 

-Kattoturvalaitteet (lapetikkaat ja kulkusillat) uusitaan samoille paikoille kuin nykyiset. Niillä 

taataan turvallinen pääsy kattoluukulle. Talotikkaat eivät kuulu urakkaan. 

-Urakoitsija hoitaa työstä aiheutuvat jätteet asianmukaiseen vastaanottopaikkaan 

kustannuksellaan. 

-Urakoitsija vastaa tarvitsemistaan telineistä ja/tai nostimista, ja toteuttaa työt siten, että ne 

toteutuvat koulujen kesäloma-aikaan, kun rakennus ei ole käytössä. 

-Kattoluukun reunan korkeus tehdään nykynormeja vastaavaksi. Kattoluukun voi tehdä hieman 

korkeammalle harjalle kuin missä ne ovat tällä hetkellä. Kattoluukun yhteyteen tehdään tikkaat 

välipohjaan, mikäli sen sijaintia siirretään. 

 

 

 

Muuta: 

Urakoitsija käy itse paikan päällä, mittaa määrät ja käyttää urakkalaskennassaan saamiaan 

tuloksia. Rakennuksen päämitat ovat noin 19m x 20 m, noin metriset räystäät. Pohjan pinta-ala 

on noin 350 m2 rakennuksessa. 

Urakoitsija toimittaa tilaajavastuulain mukaiset dokumentit ennen tarjouksen hyväksymistä. 



Tarjouksessa esitetään tuntiveloitushinta mahdollisille lisä- ja muutostöille, sekä hyvityksille 

ammatti- ja apumiehestä erikseen. 

Tilaajalla on oikeus hylätä kaikki tarjoukset. 

Urakkasopimuksessa noudatetaan YSE 1998 ehtoja, mutta rakennusaikaista vakuutta ei tarvita, 

ainoastaan takuuajan vakuus tarvitaan. 

Urakoitsija voi esittää aikataulun urakan suorittamiselle, mutta töiden alettua ne pitää kuitenkin 

tehdä yhtäjaksoisesti ja 1 kk:n aikana aloituksesta viimeistään 14.8.2020 mennessä. Aikaisintaan 

voi aloittaa 1.6.2020 koulujen aukiolon vuoksi. Urakoitsija huolehtii, että rakenteisiin ei pääse 

satamaan työn ollessa keskeneräinen. 

 

Tarjouksen jättö: 

Tarjous jätetään viimeistään 28.2.2020 klo 15 mennessä sähköpostilla ositteeseen 

kari.isokivijarvi@punkalaidun.fi tai satu.alajarvi@punkalaidun.fi. Mikäli urakoitsija käyttää 

vielä perinteistä postia, jätetään tarjous osoitteeseen Punkalaitumen kunta, 

kunnanrakennusmestari Kari Isokivijärvi, Vesilahdentie 5, 31900 Punkalaidun ja varustetaan 

merkinnällä ”Urakkatarjous, teknisen työn tilan katto”.  

 

 

Allekirjoitus           Kari Isokivijärvi 
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