
Pidä huolta!

SOPIMUSASIAT
Selvitä seuraavat sopimusasiat jo tar-
jouspyyntövaiheessa, ja valinnan tehtyä, 
muista tehdä kirjallinen sopimus, johon 
sovitut asiat on kirja� u selkokielellä.

• Selvitä laskutusaikataulu ja maksuai-
kataulu. Tapahtuuko laskutus vasta 
jälkikäteen, kun asiakkaana olisi� e 
hyväksynyt työn tehdyksi?

• Mitä tarjo� uun hintaan sisältyy ja onko 
kyseessä avaimet käteen -pake�  ? 
• Montako tun� a ylimääräistä työtä 

ja materiaalia sisältyy hintaan, jos 
esimerkiksi löytyy pieni kosteusvau-
rio jossain kohtaa rakenteissa? 

• Miten � lanne hoidetaan, jos remon-
� n yhteydessä löytyy jotain isompaa 
vauriota, mikä ei kuulu tarjo� uun 
urakkahintaan. Selvitä mikä on eril-
listöiden tun� veloitushinta?

• Minkälainen mene� elytapa on käy-
tössä, jos lisätöitä muodostuu?

• Selvitä jääkö mitään asioita sinun hoi-
de� avaksi, jos jää niin mitä.

• Kenellä on kokonaisvastuu ka� ore-
mon� n onnistumisesta ja lainsää-
dännön nouda� amisesta esimerkiksi 
ka� oturvatuo� eiden osalta? 

• Varmista kenellä on vastuu työturvalli-
suudesta?

• Onko toimijalla vastuuvakuutus?
• Mikä on mene� ely, jos remon� n val-

mistuminen viivästyy.
• Muista myös varmistaa, e� ä urakoitsi-

jalla on asbes� purkulupa, jos puret-
tava ka� o on vanha asbes� a sisältävä 
var�  ka� o.

• Tarkista yrityksen verovelkatodistus 
(jos velvoi� eita on hoitama� a, vero� a-
jalla on oikeus evätä ko� talousvähen-
nys).

Kattoremontin kilpailutus
Omakotiliitto

Suomen Omakotiliitto ry on valtakunnallinen pientaloasukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö. 
Omakotiyhdistykset toimivat paikallisesti - liitto vaikuttaa valtakunnallisesti. WWW.OMAKOTILIITTO.FI

Huomioi nämä asiat kun 
vertailet hintoja

TARJOUKSEN SISÄLTÖ
Tarjousten vertailu on vaikeaa, ja usein 
tarjoukset sisällöltään eroavat toisistaan. 
Alla olevasta muis� listasta löytyy asiat, 
joihin kanna� aa kiinni� ää huomiota.

• Minkä laatuiset sadevesikourut ja 
ka� oturvatuo� eet sisältyvät tarjouk-
seen?

• Kenen valmistamia ka� omateriaalit 
ovat? Tarkista myös pel� katon osalta 
seuraavat seikat:
• Missä ka� opellit on valmiste� u?
• Mitä materiaalia ka� eet ovat ja 

millainen pinnoite niissä on? 
• Kuinka vahvaa materiaalia pellit 

ovat?
• Millainen takuu tuo� eille annetaan; 

puhkiruostuma� omuustakuu, tekni-
nen takuu ja estee�  syystakuu?

• Kenen myöntämä on ka� oremon� n 
kokonaistakuu, jos reklamoitavaa on?

• Lisätarvikkeet
• Millaisia ruuveja urakoitsija käy� ää 

ja millainen takuu ruuveilla on? 
• Pyydä myös selvi� ämään tarjouk-

sessa kaikkien muidenkin lisätarvik-
keiden takuu ja takuuaika

• Käytetäänkö työssä alihankkijoita
• Jos käytetään alihankkijoita, niin 

missä työnvaiheissa? 
• Selvitä mikä on työn ja materiaalien 

ko� maisuusaste?
• Milloin työ pystytään tekemään

• Kuinka kauan työ kestää?
• Tekevätkö työmiehet urakan kerral-

la, eli ei poistu� aisi muille työmaille 
välissä, ja montako työmiestä tulee 
tekemään työn?

Tarjouksen sisältö

SELVITÄ YRITYKSEN TAUSTAT
Ka� oremon�  a harkitessa on hyvä selvit-
tää yrityksen � edot ja referenssit. Mm. 
kuinka kauan yritys on toiminut, minkä 
kokoluokan yritys on, voitko saada ko� -
talousvähennystä. Yrityksen � etoja voi 
tarkastella maksu� omassa www.zeckit.
com -palvelussa.

SopimusasiatSelvitä taustat


