TYÖMAASOPIMUS
Yritys ja työhönottopaikka
Puhelin

Projektivastaava
Työkohde
Työkohteen osoite

Työ-nro

1. Urakan rajaus
Päivämäärä
Sähköselitys

/

Piirustukset

/

Suoritusvaatimukset/laatutaso

/

Muu rajausasiakirja

/

Muu rajausasiakirja

/

Arvioitu työn suoritusaika (pv/kk/v)

/

/

–

/

Liite

Lisäselvityksiä

/

2. Työmaan tyyppi ja hinnoittelumuoto
2.1.Uudisrakennus, TES 8 § B 3.1
Palkkausmuoto:
2.1.1

Urakkahinnoittelu, TES 8 § C

Arvioitu työn arvo urakkahinnoittelun, TES 8 § C,
mukaan ilman kausikertoimia
€

2.1.2 vain
STTA:n
jäsenet

Paikallinen sopimus, TES 8 § B 5.5 – 5.8

Sovittu työn kokonaishinta kohdan 1 asiakirjojen
perusteella
€
Arvioitu työn arvo työ- tai yrityskohtaisin yksikköhinnoin
€

2.2. Asuntotuotanto, TES 8 § B 5.2.1
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Palkkausmuoto:
2.2.1

Asuntotuotantohinnoittelu, TES 8 § B 5.2.1

Työn arvo asuntotuotantohinnoittelun, TES 8 § B
5.2.1, mukaan
€

Lisäksi rakennuksessa olevien liike- tai toimistotilojen ja esim. palvelutalojen yhteisten tilojen
samoin kuin autohallien osalta arvioitu työn arvo urakkahinnoittelun, TES 8 § C, mukaan ilman
€
kausikertoimia on
2.2.2 vain
STTA:n jäsenet

Paikallinen sopimus, TES 8 § B 5.5 – 5.8, sisältäen asunnot sekä kaikki muut kohteen tilat, kuten
rakennuksessa olevat liiketilat, autohallit tai palvelutalojen yhteiset tilat
Sovittu työn kokonaishinta kohdan 1 asiakirjojen perusteella

€

2.3. Muu urakalla tehtävä työ, TES 8 § B 3.2
Palkkausmuoto:

Arvioitu työn arvo urakkahinnoittelun, TES 8 § C, mukaan ilman kausikertoimia

€

Sovittu työn kokonaishinta kohdan 1 asiakirjojen perusteella

€

Arvioitu työn arvo työ- tai yrityskohtaisin yksikköhinnoin

€

2.4. Lisätyöt ja muutostyöt: Lisätyöt ja/tai muutostyöt hinnoitellaan TES 8 § B 6 -kohdan määräysten mukaisesti
Työryhmän urakkatyökohteessa tekemän aika- ja/tai Ukl-työn palkat ovat mukana urakan jaossa.
Työryhmän urakkatyökohteessa tekemän aika- ja/tai Ukl-työn palkat eivät ole mukana urakan jaossa.

3. Työnaikainen urakkapalkka
3.1

Työnaikainen urakkapalkka määräytyy urakkatyön takuupalkan, TES 8 § B 5.3, mukaan

3.2

Työnaikaisena urakkapalkkana maksetaan urakkatyön takuupalkkaa enemmän:

3.3

Työnaikainen urakkapalkka on urakkatyön takuupalkkaa suurempi ja määräytyy alla olevan taulukon mukaan:

€/h

Pr S:

€/h

Pr 1:

€/h

Pr 2:

€/h

Pr 3:

€/h

Pr 4:

€/h

Pr 5:

€/h

4. Urakan seuranta ja urakan välipohjat
Välilaskelmat laaditaan

kuukauden välein

Välilaskelmat laaditaan tarvittaessa
Välilaskelmia ei laadita, alle kolme kuukautta kestävä työ
Välipohjien maksamisessa noudatetaan TES 8 § B 5.3:n määräyksiä.

5. Loppulaskelma
Urakan loppulaskelman työnantaja ja työryhmä tekevät

yhdessä

erikseen

6. Urakan jakoperustepalkka
Urakan jakoperustepalkkana käytetään
perustuntipalkkaa, TES 8 § B 9.2
työhönottopaikan työntekijöiden TES 8 § B 9.2.1:n mukaan sopimaa urakanjakoperustepalkkaa, joka on määrältään
(täytetään):

7. Matkustaminen työmaalle
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7.1 Matkakustannusten korvaukset työmaalle korvataan
7.1.1

TES 14 § mukaan

7.1.2 vain
STTA:n
jäsenet

Yhdessä erikseen tehdyn paikallisen sopimuksen mukaan, TES 14 § F

7.2

Tätä työmaata koskevan paikallisen sopimuksen mukaan, TES 14 § F, seuraavasti:

Matkustustapa työmaalle
Julkinen kulkuneuvo
Kunkin työntekijän oma auto
Kimppakyyti
Työnantajan järjestämä kuljetus

7.3

Jos korvattavan matkan alkupisteenä on jossakin tapauksessa TES 14 §:n tai edellä sovitun perusteella
työhönottopaikka, sovelletaan seuraavia periaatteita:
Työmaan ja työhönottopaikan välinen edestakainen matka laskettaessa km-korvausta on
km/työpäivä
Päivittäinen matka-aika työajan ulkopuolella työhönottopaikasta työmaalle ja takaisin on
– julkisia kulkuneuvoja käytettäessä
tuntia/työpäivä
– työntekijän omaa autoa käytettäessä

tuntia/työpäivä

8. Muut ehdot
Tähän työmaasopimukseen sovelletaan Sähköistysalan työehtosopimusta, josta käytetään lyhennettä TES.
Urakkaa liittyen on lisäksi sovittu seuraavaa:

9. Sopimuksen kappaleet
Tätä sopimusta on tehty

samansisältöistä kappaletta.
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10. Sopimuksen tekopaikka ja -aika
Paikka

Aika

Työnantajan edustaja

Kärkimies

Työryhmän valtuuttama työntekijä

Nimen selvennys

Nimen selvennys

Nimen selvennys

11. Paikallisen sopimuksen hyväksyminen
Allekirjoittanut työhönottopaikkaan valittu sähköistysalan työntekijöitä edustava pääluottamusmies hyväksyy tämän
työmaasopimuksen sisällön paikalliseksi sopimukseksi tämän työmaan osalta.
Paikka

Aika

Työhönottopaikan työntekijöiden pääluottamusmies, allekirjoitus

Nimen selvennys

12. Tähän työmaasopimukseen on työn aikana liitetty seuraavat asiakirjat ja liitesopimukset:
Nro

/

/

Nro

/

/

Nro

/

/

Nro

/

/

Nro

/

/

Nro

/

/

13. Urakanjakoselvityksen toimittaminen urakkatyöryhmän jäsenille
Allekirjoittaneet työryhmän jäsenet antavat täten suostumuksensa siihen, että urakkasumman jakoa koskeva jakolista, josta
kunkin työryhmän jäsenen jako-osuus urakkahinnasta ilmenee, luovutetaan työryhmän kaikille työntekijöille.
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Päiväys

Työryhmän jäsenen nimi

Allekirjoitus

