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Tarjouspyyntö
Betonielementtiasennus
Pyydämme tarjoustanne kohteen betonielementtien asennustöistä 26.11.2017
mennessä.
Rakennetilavuus 16647 m³
Kerrosala 3900 kem²
Bruttoala 5124 bm²
Huoneistoala 3175 hm²
Tontin pinta-ala 4086 m²
Toimitusosoite:

Vantaa

Toimitusaika:

vk 8 - 28 2018

Tarjoukseen tulee sisältyä seuraavat työt:
Sokkelien, ulko-, sisäkuori-, väliseinä- ja kuorielementtien asennus. RAK 31
Ontelolaattojen ja massiivilaattaelementtien asennus.
Pilarielementtien asennus, 1 kpl.
Porraselementtien asennus, 6 kpl.
Hissikuiluelementtien sekä ala- että yläkuppielementtien asennus, 12 kpl.
Autokatoksen ja jätekatoksen elementit, yht. 11 kpl. RAK 103, 108.
Parvekelaattaelementtien asennus RAK 31. Ankkurointiteräksen, irrotuskaistan
ja palamattoman lämmöneristeen asennus sisältyy. RAK 03 / det 24.
8. Delta- ja petrapalkkien asennus, yht. 3 kpl. L-terästen 90x90x9 asennus, 16 kpl.
RAK 11, 21.
9. Kylpyhuone-elementtien asennus, 68 kpl.
10. Väestösuojan yläpuolinen korotusvalu, 14 jm. RAK 30, leikkaus A-A.
11. Alapohjan väliseinien, hissimontun ja sokkeleiden sisäpuolinen lämmöneristys
EPS60S ja NS80. Alapohjaonteloiden tiivistys uretanilla. RAK 04.
12. Hormielementtien asennus (84 kpl).
13. Seinäelementtitukien ja holvitukien asennus, purku ja siirrot. Urakoitsijan kalusto
tai tilaajalta.
14. Elementtisaumojen raudoitteiden asennus.
15. Seinäelementtien alasaumojen ja asennuskolojen juotokset materiaaleineen.
Valuroiskeiden puhdistus ontelon päältä välittömästi työn jälkeen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Sokkelielementtien alasaumat, kallistusvalut ja tukivalut tilaajan materiaalista.
RAK 04.
16. Onteloiden päätypalkkien ja paikallavalukaistojen teko (muotti, raudoitus,
betonointi ja muottien purku).
17. Asennustarvikkeet.
18. Tartuntojen ja mahdollisten hitsauslappujen asennus valuihin sekä tartuntoihin
huomiovaroite.
19. Onteloiden sauma- ja rengasterästen asennus ja saumausvalu betonimassalla.
Valuroiskeiden siivous ja onteloiden pinnan puhdistus harjaamalla
(=plaanovalmis).
20. Varauksien teko ontelolaattaholveihin (esim. polystyreenilevystä) ja varauksien
puhkominen.
21. Seinäelementtien pystysaumojen betonoinnin hoitaa tilaaja käyttämällä
aliurakoitsijaa. Tämänkin saa halutessaan tarjota.
22. Materiaalien vastaanotto työmaalle ja materiaalien siirrot työmaalla.
Elementtikuorman purku elementtipukkeihin sisältyy.
23. Puuikkunoiden, parvekeovien, kipsilevyjen ja raudoitusverkkojen nosto
kerroksiin.
24. Kaikki muottikalusto, työkalut ja kiinnitystarvikkeet (asennuspalat, betoniruuvit,
raudoituskorokkeet,viiksilangat ym.) ovat urakassa.
25. Hukkamateriaalien ja jätteiden siivous tilaajan vaihtolavoille päivittäin.
26. Suojakaiteiden asennus ja purku sekä holvin reikien peittäminen.
27. Työssä tulee noudattaa voimassa olevia työturvallisuusmääräyksiä ja
työntekijöillä tulee olla kuvallinen veronumeroilla varustettu kulkulupa.
Laiminlyönnin mahdollisista seuraamuksista vastaa urakoitsija.
28. Talvisuojaukset: ikkunoiden peittäminen muovikelmulla, onteloholvin
peittäminen pressuilla onteloiden saumavalun jälkeen.
29. Porras- ja parvekelaattasuojaukset tilaajan tarvikkeista. Portaat suojataan
valmiilla porrassuojaelementillä, parvekelaatat muovilla ja kovalevyllä.
Seuraavia töitä voitte myös tarjota:
1. Räystäselementtien tuenta kulmateräksillä (tilaajan hankinta).
2. Tarvittavat hitsaustyöt. Parvekelaatat RAK 03 / det24. L-teräkset RAK 21.
3. Anturoiden kapillaarikatkon asennus, 409 m2. RAK 04, 30.
Tilaaja toimittaa:
4.
5.
6.
7.
8.

Yleensä materiaalit, paitsi edellä erikseen mainitut asiat ovat urakassa.
Betonimassan ja pumpun.
Raudoitteet toimittaa tilaaja valmiiksi katkaistuna ja taivutettuna.
Sosiaalitilat.
Mittauksen. Seinäelementtien saumojen merkkaus.

Urakoitsija voi halutessaan poiketa tästä tarjoussisällöstä, mutta siitä tulee mainita
tarjouksessa.

