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Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia Kuopion Talotekniikka Oy:lle ohje tulevien sähköurakoiden huoltokirja-aineiston 

laadintaan. Ohjeen oli tarkoitus olla sellainen, että sitä noudattamalla huoltokirja-aineiston laadintaprosessi etenee 
sujuvasti ja ongelmitta alusta loppuun asti.  

 
Kuopion yliopistolliseen sairaalaan kuuluvaa Puijon sairaalaa laajennettiin hankkeessa, jossa kiinteistölle rakennet-

tiin uusi sairaalarakennus, Kaarisairaala. Kuopion Talotekniikka Oy toimi hankkeessa sähköurakoitsijana. Kaarisai-
raalaan tuli asentaa paljon sähkö- ja tietoteknisiä järjestelmiä, joista Kuopion Talotekniikka Oy oli velvollinen laati-

maan huoltokirja-aineiston kohteen huoltokirjaa varten. Huoltokirja-aineiston laadintaprosessi oli työläs. Prosessissa 

havaittujen hyvien toimintatapojen, ongelmien ja muiden huomioitavien seikkojen sekä Suomen lainsäädännössä 
esitettyjen vaatimusten pohjalta Kuopion Talotekniikka Oy:lle laadittiin työn tavoitteen mukainen ohje sähköurakoi-

den huoltokirja-aineiston laadintaan. Ohjeen liitteeksi laadittiin neljä liitetiedostoa, joissa on huoltokirja-aineiston 
laadintaprosessin sujuvaa etenemistä tukevia dokumenttipohjia.  

 

Työssä laaditussa sähköurakan huoltokirja-aineiston laadintaohjeessa esitetään asiat, joista asiakkaan kanssa tulee 
sopia. Ohjeessa esitetään myös miten sähkölaitteita ja -laitteistoja voi ryhmitellä, mitä huoltokirja-aineiston tulee 

sisältää ja minne aineisto tallennetaan. Lisäksi ohjeessa esitetään sen liitetiedostoina olevien dokumenttipohjien 
käyttöohjeet ja -tarkoitukset. Dokumenttipohjat ovat tarjouspyyntöpohja, luettelo järjestelmien toimittajista, tilan-

neseurantalomake ja huoltotaulukko. Tarjouspyyntöpohja on tarkoitettu järjestelmien toimittajille lähetettävien 
tarjouspyyntöjen pohjaksi. Tarjouspyyntöpohjassa on kohta, joka velvoittaa järjestelmäntoimittajan tarjouksen 

sisältävän huoltokirja-aineiston toimittamisen yhden kuukauden kuluessa järjestelmän toimituksesta. Luettelo jär-

jestelmien toimittajista on tarkoitettu järjestelmien toimittajien ja niiden yhteystietojen muistiin kirjaamiseen. Tilan-
neseurantalomake on tarkoitettu sekä sähköurakoitsijan että sähkötyön tilaajan käyttöön. Lomaketta täydennetään 

laaditun huoltokirja-aineiston mukaisesti ja siitä voidaan tarkistaa, mistä järjestelmistä urakoitsija on huoltokirja-
aineiston laatinut ja onko tilaaja aineiston hyväksynyt. Huoltotaulukko on tarkoitettu pohjaksi toimitettujen järjes-

telmien huolto-ohjelmien laadintaan. Taulukkoon tulee täydentää toimitetut järjestelmät, niihin kuuluvat laitteet ja 

laitteistot sekä niiden suunnitellut huoltotoimenpiteet suoritusaikaväleineen ja -ajankohtineen. Täytetty taulukko 
tulee toimittaa tilaajalle muun huoltokirja-aineiston yhteydessä.  

 
Huoltokirja-aineiston laadintaohje liitetiedostoineen sopii käytettäväksi kaikissa rakennusten sähköurakoissa. Suurin 

hyöty ohjeen ja sen liitetiedostojen käytöstä kuitenkin saadaan, kun niitä käytetään sähköurakoissa, joihin kuuluu 

paljon toimitettavia järjestelmiä.  
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The aim of the thesis was to draft a guide for the process of drawing up the instructions for the use and mainte-

nance of electrical systems delivered in electrical contracts. The guide was commissioned by Kuopion Talotekniikka 

Oy.  
 

Kuopion Talotekniikka Oy worked as the electrical contractor in the building project of KUH Kaari Hospital. KUH 
Kaari Hospital was built on the property of KUH Puijo Hospital. KUH Kaari Hospital is a big building and Kuopion 

Talotekniikka Oy was assigned to deliver lots of electrical systems to it. As an electrical contractor Kuopion Ta-
lotekniikka Oy had a duty to draw up the instructions for the use and maintenance of these electrical systems for 

the maintenance manual of KUH Kaari Hospital. The process of drawing up the instructions was an arduous task to 

perform. Observations about good methods, problems and targets for the development were made during the 
process. There are also statutes in the Finnish legislation that impose obligations on contractors to draw up the 

instructions. The planned guide was drafted using these obligations and the observations made in the electrical 
contract of KUH Kaari Hospital. The guide contains an instruction document and four other documents attached to 

it.  

 
The instruction document contains instructions of things the electrical contractor has to agree on with his custom-

er. The document also contains instructions for grouping electrical systems and for the location where to save the 
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tached to the instruction document are included. The attached documents are templates for the request for quota-
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trical contractor wants to have a quotation from. In the thesis an obligation imposed on suppliers was added into 
the template for the request for quotation. The obligation specifies a deadline of one month to deliver the instruc-

tions for the use and maintenance of the systems delivered after delivering the system. The template for the list of 
suppliers is meant to be completed with the contact information of suppliers. The template for controlling the de-

gree of readiness is meant to be completed by the constructor and his customer to inform the other contracting 

party about the degree of readiness of the drafted material from their point of view. The template for drafting 
maintenance programs is meant to be completed and delivered to the customer. Things to complete are the sys-

tems delivered, their service operations and the schedules of the operations. The service operations and their 
schedules have to be completed according to the instructions for the use and maintenance of the systems deliv-

ered.  

 
The guide containing the instruction document and the four documents attached is suitable for all incoming electri-

cal contracts. However, the guide suits best for electrical contracts including lots of electrical systems to deliver.  
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1 JOHDANTO 

 

Useimpien rakennuskohteista maankäyttö- ja rakennuslaki (1999, §117 i) velvoittaa rakennushank-

keeseen ryhtyvän huolehtimaan siitä, että rakennukselle laaditaan käyttö- ja huolto-ohje eli huolto-

kirja, jossa on oltava rakennuksen käyttöön ja kunnossapitoon liittyvät tarpeelliset tiedot (Maankäyt-

tö- ja rakennuslaki 1999, §117 i). Tämän vuoksi rakennushankkeeseen ryhtyvän ja sähköurakoitsijan 

välisissä urakkasopimuksissa sovelletaan lähes aina sellaisia sopimusehtoja, joissa urakoitsija velvoi-

tetaan toimittamaan laajuudeltaan ja sisällöltään määrätynlainen huoltokirja-aineisto urakoitsijan 

toimittamista teknisistä järjestelmistä.  

 

1.1 Työn taustat, hyödyt ja tavoitteet 

 

Työn toimeksiantaja Kuopion Talotekniikka Oy oli sähköurakoitsijana Pohjois-Savon sairaanhoitopii-

rin hallinnoiman Kuopion yliopistollisen sairaalan B11-laajennushankkeessa, jossa Puijon sairaalan 

vanhan rakennus 2:n tilalle rakennettiin kesäkuussa 2012 – toukokuussa 2015 uusi, Kaarisairaalaksi 

nimetty sairaalarakennus (Hollmén, Karjalainen, Kekäläinen ja Kouri 2015, 4-5). Kaarisairaala on iso 

rakennus, ja siihen tuli asentaa paljon erilaisia sähkö- ja tietoteknisiä järjestelmiä (vrt. Kekäläinen 

2015, 19). Kuopion Talotekniikka Oy oli Kaarisairaalan sähköurakkaan liittyvien sopimusehtojen no-

jalla velvollinen laatimaan ja toimittamaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille huoltokirja-aineiston 

niistä järjestelmistä, joiden toimituksesta Kaarisairaalaan Kuopion Talotekniikka Oy oli vastuussa. 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin edustajat selvensivät jo projektin alkuvaiheessa, millaiset vaatimuk-

set, jotka olivat hyvin perustellut, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirillä oli toimitettavasta huoltokirja-

aineistosta sekä miten laajasta ja aikaa vievästä prosessista tällaisen kohteen huoltokirja-aineiston 

laadinnassa oli kysymys.  

 

Kuopion Talotekniikka Oy ei aiemmin ollut ollut sähköurakoitsijana kohteissa, joissa huoltokirja-

aineiston laadinta olisi ollut yhtä laaja ja työläs prosessi kuin se Kaarisairaalan sähköurakassa oli. 

Kaarisairaalan sähköurakan huoltokirja-aineiston laadintaprosessin aikana tehtiin havaintoja ongel-

mista, kehityskohteista ja hyvistä toimintatavoista koskien huoltokirja-aineiston laadintaa. Työn ta-

voitteena on laatia näiden havaintojen pohjalta tulevaisuuden tarpeisiin minkä tahansa sähköurakan 

huoltokirja-aineiston laadintaan soveltuva ohje, jota noudattamalla huoltokirja-aineiston laadintapro-

sessi saadaan etenemään sujuvasti alusta loppuun asti. Ohjeessa määritetään muun muassa, minne 

ja miten huoltokirja-aineistoa laaditaan, mitä huoltokirja-aineiston tulee sisältää, mitä asioita proses-

sissa tulee huomioida sekä miten ja miksi ohjeen liitetiedostoiksi laadittavia huoltokirja-aineiston 

laadintaprosessia tukevia dokumenttipohjia käytetään (liite 1).  

 

Rakentamiseen ja taloteknisiin järjestelmiin liittyvät määräykset ja säännökset, myös rakennuksen 

huoltokirjaa koskevin osin, ovat yleisesti ottaen lisääntyneet ja tarkentuneet viime vuosikymmeninä. 

Todennäköisesti kehitys jatkuu tulevaisuudessa samansuuntaisena, joten työn aihe on ajankohtainen 

ja tärkeä.  
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1.2 Kuopion Talotekniikka Oy 

 

Kuopion Talotekniikka Oy sijaitsi vuoteen 2015 Kuopiossa, ja sen toimialana oli lämpö-, vesijohto- ja 

ilmastointiasennus. Yritys harjoitti myös sähköasennustoimintaa (vrt. RPT Docu Oy 2014). Vuonna 

2014 liikevaihto oli 13 676 000 euroa ja henkilöstön lukumäärä 40. (Alma Talent Oy s.a.)  

 

Kuopion Talotekniikka Oy oli osa Peko-konsernia, kunnes Pohjoismaissa toimiva talotekninen asen-

nus- ja kiinteistöhuoltoyhtiö Bravida osti Peko-konsernin liiketoiminnot osana kasvustrategiaansa 

laajentua Suomeen. Yrityskaupan seurauksena Kuopion Talotekniikka Oy:n tilalle on tullut yksi Bra-

vidan Suomen-tytäryhtiön Bravida Finland Oy:n toimistoista 1.6.2015 alkaen (Bravida Finland Oy 

2015b). Kuopion Talotekniikka Oy poistui työnantajarekisteristä 31.12.2015 (Alma Talent Oy s.a.). 

(Bravida Finland Oy 2015a.)  

 

Bravida Finland Oy:n Kuopiossa sijaitsevan toimiston uusi henkilöstö koostuu Kuopion Talotekniikka 

Oy:n entisistä työntekijöistä. Henkilöstöön kuuluu viisi toimihenkilöä, joista yksi toimii sähköosastol-

la, kolme LVI-osastolla ja yksi johtaa koko toimiston toimintaa. (Vuori 2016-05-10.)  
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2 HUOLTOKIRJA-AINEISTO RAKENNUSTEN SÄHKÖURAKOISSA 

 

Rakennettavien rakennusten sähköurakoissa työn toteuttavan sähköurakoitsijan on toimitettava 

huoltokirja-aineisto toimittamistaan sähkölaitteista ja -laitteistoista rakennuksen huoltokirjaa varten. 

Sähköurakoitsija hankkii toimitettavat sähkölaitteet ja -laitteistot kilpailutettavilta järjestelmien toi-

mittajilta, jotka ovat velvollisia toimittamaan sähköurakoitsijalle huoltokirja-aineiston toimittamistaan 

järjestelmistä. Sähköurakoitsijan on siis huolehdittava rakennuksen huoltokirjaan toimitettavan huol-

tokirja-aineiston toimittamisen lisäksi siitä, että urakoitsijan käyttämät järjestelmien toimittajat toi-

mittavat huoltokirja-aineiston toimittamistaan järjestelmistä. (vrt. Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999, 

§117 i; Ympäristöministeriö 2000, 5 ja Kauppa- ja teollisuusministeriö 1993b, §4 ja §12.)  

 

2.1 Rakennuksen huoltokirja 

 

Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen, mikäli sellainen on maankäyttö- ja rakennuslain (1999, §117 

i) mukaan laadittava, laadinnasta on vastuussa se, joka rakennushankkeeseen ryhtyy (Maankäyttö- 

ja rakennuslaki 1999, §117 i). Puutteellinen käyttö- ja huolto-ohje voi estää rakennuksen käyttöön-

oton, sillä maankäyttö- ja rakennuslain (1999, §153) mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on ra-

kennusvalvontaviranomaiselle ilmoitettava muiden ilmoitettavien asioiden lisäksi, että rakennuksen 

käyttö- ja huolto-ohje on riittävässä laajuudessa valmis ja toimitettavissa rakennuksen omistajalle, 

ennen kuin voidaan suorittaa loppukatselmus, jossa rakennusvalvontaviranomaiselta on saatava hy-

väksyntä rakennuksen tai sen osan käyttöönottoa varten (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999, §153).  

 

Perusteet rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen laadintavelvollisuuksista ja sisällöstä pohjautuvat 

maankäyttö- ja rakennuslakiin (1999, §13, §117 i, §120 b, §120 c ja §153) sekä lakiin laajarunkois-

ten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista (2015) laissa määriteltyjen laajarunkoisten 

rakennusten tapauksessa. Ympäristöministeriön (2000) ylläpitämän Suomen rakentamismääräysko-

koelman (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999, §13) rakentamismääräyksessä A4 on koottuna maan-

käyttö- ja rakennuslain (1999) nojalla annetut rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjetta koskevat sään-

nökset ja rakentamismääräykset sekä ministeriön ohjeet (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999, §13 ja 

Ympäristöministeriö 2000, 1).  

 

2.1.1 Huoltokirjan laadintavelvollisuus ja sisältö 
 

Rakennettavalle rakennukselle on laadittava käyttö- ja huolto-ohje, jos rakennusta käytetään pysy-

vään asumiseen, työskentelyyn tai rakennusta varten tarvittavan rakennuspaikan tai tontin tekniseen 

hoitoon tai kunnossapitoon. Käyttö- ja huolto-ohje on laadittava sekä uudelle rakennettavalle raken-

nukselle että aiemmin rakennetulle rakennukselle, jolle suoritetaan rakennusluvan edellyttävä korja-

us- ja muutostyö tai käyttötarkoituksen muutos. Jos kyseessä on tuotanto- tai varastorakennus, jos-

sa ei pysyvästi työskennellä, loma- tai virkistyskäyttöön tarkoitettu rakennus, jota ei käytetä ympäri-

vuotisesti tai rakennus, joka on tilapäinen tai määräaikainen, ei käyttö- ja huolto-ohjetta tarvitse laa-

tia, ellei kyse ole laajarunkoisesta rakennuksesta, johon sovelletaan lakia laajarunkoisten rakennus-
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ten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista (2015, §1 ja §6). (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999, 

§117 i.)  

 

Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeessa on oltava rakennuksen käyttötarkoitus ja ominaisuudet sekä 

tarvittavat tiedot rakennuksen asianmukaista käyttöä ja kunnossapitovelvollisuudesta huolehtimista 

varten huomioon ottaen rakennuksen sekä sen rakennusosien ja laitteiden suunniteltu käyttöikä. 

Lain laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista (2015, §1 ja §6) tarkoit-

taman laajarunkoisen rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen sisällöstä on säädetty muitakin vaati-

muksia. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999, §117 i.)  

 

Rakennussuunnittelijan on laadittava rakennussuunnitelman sisällön ja erityissuunnittelijan oman 

alansa osalta maankäyttö- ja rakennuslain (1999, §117 i) mukainen rakennuksen käyttö- ja huolto-

ohje (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999, §120 b ja §120 c). Rakennussuunnitelma sisältää raken-

nuksen pääpiirustukset, joita ovat asemapiirros sekä pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset, ja eri-

tyissuunnitelmat sisältävät muut tarpeelliset piirustukset, laskelmat ja selvitykset (Maankäyttö- ja ra-

kennuslaki 1999, §120). Rakennussuunnitelman ja erityissuunnitelmien muodostamasta kokonaisuu-

desta ja sen vaatimusten mukaisuudesta vastaa pääsuunnittelija, joka on oltava rakennuksen raken-

tamisen suunnittelussa (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999, §120 a).  

 

Ympäristöministeriö voi määrätä tarkennuksia rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen sisältöön ja laa-

dintaan liittyviin säännöksiin ja velvollisuuksiin (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999, §117 i ja §120 ja 

Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista 2015, §3, §4 ja §6).  

 

2.1.2 Laajarunkoisia rakennuksia koskevat erityisvaatimukset 
 

Eräissä tapauksissa laajarunkoisten rakennusten käyttö- ja huolto-ohjeen sisältöön ja laatimisvelvol-

lisuuteen on säädetty omat lainkohtansa. Lakia laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvalli-

suuden arvioinnista (2015, §1) sovelletaan laajarunkoisiin rakennuksiin, jotka ovat saaneet raken-

nusluvan ennen 20.3.2015 ja joita käytetään niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan urhei-

lu-, virkistys- tai vapaa-ajan toimintaan, kaupan palvelujen tarjoamiseen tai muuhun vastaavaan ko-

koontumiseen tai eläinsuojana. Rakennuksella on myös oltava laajarunkoinen osa, jonka kerrosala 

on vähintään 1 000 m2 jossain kerroksessa, ellei kyseessä ole maneesi, jonka kattokannattajat ovat 

tehdasvalmisteisina vähintään 18 metriä ja paikalla valmistettuina vähintään 15 metriä jänneväleil-

tään. (Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista 2015, §1.)  

 

Lakia laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista (2015, §1) ei sovelleta, 

mikäli kantavia rakenteita koskevien rakennesuunnitelmien ja kantavien rakenteiden toteutuksen 

vaatimustenmukaisuus on osoitettu rakennuslupavaiheessa tai rakennustyönaikaisen valvonnan ai-

kana. Myös jos vaatimustenmukaisuus on ennen tämän lain voimaantuloa osoitettu erityismenette-

lyssä, ulkopuolisessa tarkastuksessa tai muussa tämän lain arviointia koskevien vaatimusten täyttä-

vässä menettelyssä, lakia ei sovelleta. (Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuu-

den arvioinnista 2015, §1.)  
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Laajarunkoisten rakennusten arvioinnista säädetään, että laajarunkoisen rakennuksen, johon sovel-

letaan lakia laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista (2015, §2), omis-

tajan on huolehdittava arviointivelvollisuuden täyttämisestä. Arvioinnissa maankäyttö- ja rakennus-

lain (1999, §120 e) määrittämät suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimukset täyttävän asiantuntijan, jo-

ka ei ole arvioitavan rakennuksen kantavien rakenteiden suunnittelija, on arvioitava keskeisten kan-

tavien rakenteiden turvallisuus rakennuksen laajarunkoisessa osassa. (Laki laajarunkoisten raken-

nusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista 2015, §2.) Jos keskeisissä kantavissa rakenteissa 

ilmenee rakennesuunnitelmien tai muun riittävän selvityksen ja paikalla tehtyjen rakennusta ja ra-

kenteita koskevien havaintojen perusteella rakennuksen tai sen osan sortumiseen mahdollisesti joh-

tavia vikoja tai puutteita, on asiantuntijan merkittävä kyseiset viat tai puutteet perusteluineen arvi-

ointitodistukseen (Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista 2015, 

§3 ja §4). Arviointitodistukseen tulee sisältyä tieto myös siitä, jos vikoja tai puutteita ei havaittu sekä 

aikataulut sisältävät suositukset rakenteellisen turvallisuuden kannalta keskeisten rakenteiden seu-

ranta-, hoito-, huolto- ja muista kunnossapitotoimenpiteistä sekä selvitys arvioinnin suorittaneen 

asiantuntijan maankäyttö- ja rakennuslain (1999, §120 e) määräämien suunnittelijoiden kelpoisuus-

vaatimusten täyttämisestä (Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnis-

ta 2015, §4).  

 

Rakennuksen, johon sovelletaan lakia laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden ar-

vioinnista (2015, §1), omistajan vastuulla on, että rakennukselle laaditaan maankäyttö- ja rakennus-

lain (1999, §117 i) mukainen käyttö- ja huolto-ohje kantavuuden kannalta keskeisistä rakenteista. 

Myös rakennuksen muista osista maankäyttö- ja rakennuslain (1999, §117 i) mukainen käyttö- ja 

huolto-ohje on laadittava, jos rakennus on sellainen, jolle käyttö- ja huolto-ohje on maankäyttö- ja 

rakennuslain (1999, §117 i) mukaan laadittava. Kantavuuden kannalta keskeisistä rakenteista käyt-

tö- ja huolto-ohjeen on sisällettävä kunnossapidon kannalta tarpeelliset erityissuunnitelmat sekä ra-

kenteiden seurantatoimenpiteet aikatauluineen. Käyttö- ja huolto-ohje on laadittava vuoden kulues-

sa arvioinnista, joka on määritelty laissa laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden 

arvioinnista (Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista 2015, §2 ja 

§9). (Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista 2015, §6.)  

 

Ympäristöministeriö voi määrätä tarkennuksia laajarunkoisten rakennusten kantavien rakenteiden 

arvioinnin sisältöön, arviointitodistuksen sisältöön, esitystapaan ja kelpoisuuden esittämiseen sekä 

kantavia rakenteita koskevan käyttö- ja huolto-ohjeen sisältöön (Laki laajarunkoisten rakennusten 

rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista 2015, §3, §4 ja §6).  
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2.1.3 Ympäristöministeriön tarkennukset rakennuksen huoltokirjasta 

 

Ympäristöministeriön (2000) ylläpitämän Suomen rakentamismääräyskokoelman rakentamismääräys 

A4 sisältää sitovia määräyksiä, hyväksyttäviä ratkaisuja sisältäviä ohjeita ja lisätietoja antavia selos-

tuksia rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeesta (Ympäristöministeriö 2000, 1).  

 

Ympäristöministeriö (2000, 3) tarkentaa, että korjaus- ja muutostyössä maankäyttö- ja rakennus-

laissa (1999, §117 i) määritelty rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje on laadittava niille rakennuksen 

osille, joita työn rakennuslupa koskee. On kuitenkin suositeltavaa laatia käyttö- ja huolto-ohje sovel-

tuvin osin koko rakennukselle. (Ympäristöministeriö 2000, 3.)  

 

Ympäristöministeriö (2000, 4) määrää, että rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen tulee sisältää ra-

kennuksen ja sen rakennusosien kunnossapidon sekä hoidon ja huollon lähtötiedot, tavoitteet, teh-

tävät ja ohjeet omistajalle sekä ylläpito-organisaatiolle. Käyttö- ja huolto-ohjeen on sisällettävä myös 

asukkaille ja tilojen käyttäjille annettavat ohjeet. (Ympäristöministeriö 2000, 4.)  

 

Ympäristöministeriö (2000, 4) ohjeistaa rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeessa esitettävän kunnos-

sapidon kannalta sekä laajuudeltaan ja kustannuksiltaan merkityksellisten rakennusosien määrätie-

dot, käyttöikätavoitteet ja arvioidut kunnossapitojaksot ennakoituine kunnossapitotoimenpiteineen. 

Lisäksi käyttö- ja huolto-ohjeesta tulee ilmetä tontin sijainnista ja olosuhteista johtuvat mahdolliset 

erityisominaisuudet. Käyttö- ja huolto-ohjeessa ohjeistetaan esitettävän myös tietoja kunnossapidon 

kannalta merkityksellisten rakennusosien pintarakenteista ja -materiaaleista sekä niiden kunnossapi-

totoimenpiteistä. Työmaalla tehdyistä merkittävistä pintarakenteista merkitään käyttö- ja huolto-

ohjeeseen tarvike- ja paikantamistiedot. Tehdasvalmisteisista merkittävistä rakennusosista, pintara-

kenteista ja materiaaleista rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeeseen lisätään hoito-, huolto- ja kun-

nossapito-ohjeet. Tiedot kiinteistön ylläpidon kannalta keskeisten ylläpitokohteiden ja tilojen sijain-

nista merkitään tarpeen vaatiessa paikantamispiirustuksiin. Paikantamispiirustuksiin merkitään tarvit-

taessa myös tietoja rakennusosien uusittavuudesta, vaihdettavuudesta ja korjattavuudesta. (Ympä-

ristöministeriö 2000, 4.)  

 

Ympäristöministeriö (2000, 5) ohjeistaa rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeessa esitettävän hoitoa ja 

huoltoa varten teknisen hoidon ja huollon tehtävät hoito- ja huoltojaksoineen. Myös teknisen hoidon 

ja huollon ohjeelliset toiminta- ja tavoitearvot ohjeistetaan esitettävän. Toiminta-arvoihin sisältyy si-

säilmaston tavoitearvot sekä teknisten järjestelmien toiminta-arvot ja -ajat. Toiminta-arvoihin sisäl-

tyy myös tavoitearvot lämmön, sähkön ja veden kulutuksesta. Lämmön, sähkön ja veden kulutuk-

sesta käyttö- ja huolto-ohjeessa esitetään tavoitearvojen lisäksi kulutusten seurannat. Käyttö- ja 

huolto-ohjeessa ohjeistetaan esitettävän tarpeen vaatiessa suoritusohjeita yksittäisten rakennusosi-

en tarkastuksista, hoidoista, huolloista ja kunnossapidosta. Tarvittaessa käyttö- ja huolto-ohjeessa 

esitetään myös ohjeita häiriöiden varalle. (Ympäristöministeriö 2000, 5.)  

 

Tilan käyttöä varten ympäristöministeriö (2000, 5) ohjeistaa, että rakennuksen käyttö- ja huolto-

ohjeessa esitetään urakoitsijoiden ja tavarantoimittajien tuotekohtaiset käyttö-, hoito-, huolto- ja 
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kunnossapito-ohjeet. Tällaisia ohjeita ovat muun muassa konekortit sekä mittaus-, säätö- ja viritys-

pöytäkirjat. Tuotekohtaisiin ohjeisiin luetaan myös tehokäyrästöt, kytkentäkaaviot ja varaosaluette-

lot. Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeessa ohjeistetaan esitettävän tilan käyttöä varten tuotekoh-

taisten ohjeiden lisäksi muut tarpeelliset ohjeet, jotka on tarkoitettu tilojen käyttäjille. Tällaisia ohjei-

ta ovat muun muassa tilojen rakennusosien toimivuuden seuranta- ja hoito-ohjeet sekä tuotekohtai-

set käyttö- ja huolto-ohjeet. Tuotekohtaiset käyttö- ja huolto-ohjeet ovat tuotteiden valmistajien ja 

tavarantoimittajien laatimia ja niihin sisältyy muun muassa koneiden, laitteiden ja järjestelmien käyt-

tö- ja hoito-ohjeet sekä varusteiden ja materiaalien hoito-ohjeet. (Ympäristöministeriö 2000, 5.)  

 

Ympäristöministeriön (2000, 6) määräyksen mukaan rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje on laaditta-

va vain niistä rakennusosista ja teknisistä järjestelmistä, joiden hoito ja huolto sekä kunnossapito 

vaikuttavat rakennuksen turvallisuus- ja terveysriskeihin, jos kyseessä on enintään kahden asunnon 

omajohtoinen asuinrakennushanke. Käyttö- ja huolto-ohje on laadittava varsinaisen rakennuksen li-

säksi kiinteistökohtaisesta jäteveden puhdistuslaitteistosta sekä öljysäiliöstä laitteineen. (Ympäristö-

ministeriö 2000, 6.)  

 

Rakennuksen käyttöönottoon on saatava loppukatselmuksessa hyväksyntä rakennusvalvontaviran-

omaiselta ennen kuin rakennuksen tai sen osan saa ottaa käyttöön (Maankäyttö- ja rakennuslaki 

1999, §153). Ympäristöministeriön (2000, 7) määräyksen mukaan rakennuksen käyttö- ja huolto-

ohjeen on oltava loppukatselmusta toimitettaessa valmis niistä rakennusosista, jotka loppukatsel-

mukseen mennessä ovat valmistuneet. Käyttö- ja huolto-ohjeen avulla on kyettävä aloittamaan kiin-

teistön kunnossapito, hoito ja huolto. Rakennusvalvontaviranomaisen on loppukatselmuksessa tar-

kistettava ja merkittävä loppukatselmuspöytäkirjaan rakennukselle laaditun käyttö- ja huolto-ohjeen 

asianmukaisuus. (Ympäristöministeriö 2000, 7.)  

 

Ympäristöministeriö (2000, 7) tarkentaa, että rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa rakennuksen 

käyttö- ja huolto-ohjeen asianmukaisesta sisällöstä. Käyttö- ja huolto-ohjetta laativat muun muassa 

rakennushankkeeseen ryhtyvä, suunnittelijat, urakoitsijat ja tavarantoimittajat (vrt. Ympäristöminis-

teriö 2000, 6 ja Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999, §117 i, §120 a, §120 b ja §120 c). Rakennuksen 

omistajan tulisi sopimuksin velvoittaa rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen laatijat perehdyttämään 

kiinteistön edustajat sekä ylläpito-organisaatio käyttö- ja huolto-ohjeen käyttöön sekä ylläpitoon. Pe-

rehdytys tulisi velvoittaa suoritettavaksi riittävässä laajuudessa käyttö- ja huolto-ohjeen luovutuksen 

yhteydessä. Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen käyttö ja ylläpito on kiinteistön omistajan vas-

tuulla viimeistään sen jälkeen kun rakennustyö on vastaanottotarkastuksessa hyväksytty. Sopimuk-

sin voidaan sopia myös toisin. Rakennuksen käytön aikana voi tapahtua muutoksia, jotka vaikuttavat 

rakennuksen käyttöön ja huoltoon. Tällaisia muutoksia tapahtuu erityisen usein käyttöönoton jäl-

keen ensimmäisen vuoden aikana, jolloin rakennuksen ja sen osien mahdollisia vikoja ja puutteita 

korjataan. Lisäksi ensimmäisen vuoden aikana saadaan tarkat tiedot toteutuneista toiminta-arvoista, 

joiden mukaan uudet toiminta- ja tavoitearvot voidaan määrittää. Rakennuksen käyttö- ja huolto-

ohje tulisi päivittää ajantasaiseksi huomioiden rakennuksen käyttöön ja huoltoon vaikuttaneet käy-

tönaikaiset muutokset sekä uudet määritetyt toiminta- ja tavoitearvot viimeistään rakennuksen vuo-

sitarkastukseen mennessä. (Ympäristöministeriö 2000, 7.)  
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2.2 Urakoitsijoiden ja järjestelmien toimittajien velvollisuudet huoltokirja-aineiston toimittamisessa 

 

Urakoitsijoiden ja järjestelmien toimittajien on toimitettava asiakkaalleen urakan tai järjestelmän 

toimituksen yhteydessä laajuudeltaan ja sisällöltään riittävä huoltokirja-aineisto. Huoltokirja-

aineiston laajuus ja sisältö on riittävä kun se täyttää Suomen lainsäädännössä sekä osapuolten väli-

sissä, urakkaa tai järjestelmän toimitusta koskevissa sopimuksissa esitetyt vaatimukset.  

 

Kauppa- ja teollisuusministeriön (1993b) sähkölaitteiden turvallisuutta koskevassa päätöksessä on 

sekä urakoitsijoita että järjestelmien toimittajia sitovia, sähkölaitteiden huoltokirja-aineistoa koskevia 

säädöksiä (vrt. Kauppa- ja teollisuusministeriö 1993b, §1, §4 ja §12). Yksityisen kuluttajan ollessa 

asiakkaana tulee urakoitsijoiden ja järjestelmien toimittajien noudattaa kuluttajansuojalakia (1978), 

jossa säädetään muun muassa toimitettavan tavaran mukana toimitettavista ohjeista (vrt. Kulutta-

jansuojalaki 1978, luku 1 ja luku 5 §1 ja §12 a). Julkisissa tavara- ja palveluhankinnoissa sovelletaan 

kauppa- ja teollisuusministeriön (1993a) päätöksen mukaisia julkisten hankintojen yleisiä sopi-

musehtoja. Sopimusehdoissa on määräyksiä muun muassa hankinnan huoltokirja-aineiston sisällöstä 

ja toimittamisesta. (vrt. Kauppa- ja teollisuusministeriö 1993a, liite; 1, 4.2 ja 8.2.) Valtioneuvoston 

(2007) sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevassa asetuksessa 

on vaatimuksia muun muassa laitteiden ja laitteistojen mukana annettavista tiedoista ja ohjeista. 

Asetuksen vaatimukset tulee huomioida, jos toimitettava sähkölaite tai -laitteisto voi aiheuttaa säh-

kömagneettisia häiriöitä tai sen toiminta voi häiriintyä tällaisista häiriöistä. (vrt. Valtioneuvosto 2007, 

§3 ja liite 1 kohta 1 ja Sähköturvallisuuslaki 1996, §24 f – §24 k.)  

 

2.2.1 Yleiset velvollisuudet 

 

Kauppa- ja teollisuusministeriö (1993b) on sähköturvallisuuslain (1996, §58 ja §59) nojalla antanut 

päätöksen sähkölaitteiden turvallisuudesta. Päätöstä sovelletaan sähkölaitteisiin, joiden nimellisjänni-

te on 50–1000 VAC tai 75–1500 VDC (Kauppa- ja teollisuusministeriö 1993b, §1). Muun muassa ta-

valliset kotitaloudet liitetään yleensä sähköverkkoon, jonka pääjännite on 400 V ja vaihejännite 230 

V vaihtovirtaa. Tällaiseen sähköverkkoon liitettyihin sähkölaitteisiin päätöstä siis sovelletaan.  

 

Kauppa- ja teollisuusministeriön (1993b, §1) päätöstä sähkölaitteiden turvallisuudesta ei sovelleta 

sähkölaitteisiin, jotka on tarkoitettu radiologisiin, lääke- tai eläinlääketieteellisiin tarkoituksiin. Pää-

töstä ei sovelleta sähköenergiamittareihin, kotitalouskäyttöön tarkoitettuihin pistokytkimiin, Euroo-

pan talousalueen ulkopuolelle vietäväksi tarkoitettuihin sähkölaitteisiin eikä tavara- tai henkilöhissei-

hin tarkoitettuihin sähkölaitteisiin. Päätöstä ei sovelleta laivoihin, lentokoneisiin tai rautateille tarkoi-

tettuihin erikoissähkölaitteisiin, jos laitteet täyttävät kansainvälisen järjestön valmistelemat turvalli-

suusvaatimukset. Kansainvälisen järjestön on oltava sellainen jonka työskentelyyn Suomi osallistuu. 

Jos sähkölaite on valmistettu jossain sellaisessa valtiossa, joka ei ole sopimuspuolena teknisiä kau-

pan esteitä koskevassa sopimuksessa, ei kauppa- ja teollisuusministeriön (1993b, §1) päätöstä säh-

kölaitteiden turvallisuudesta sovelleta. Tässä tapauksessa päätöstä kuitenkin sovelletaan, jos sähkö-
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laite on jo laillisesti saatettu markkinoille jossain muussa ETA-sopimuksen osapuolena olevassa val-

tiossa kuin Suomessa. (Kauppa- ja teollisuusministeriö 1993b, §1.)  

 

Kauppa- ja teollisuusministeriön (1993b, §12) sähkölaitteiden turvallisuutta koskevassa päätöksessä 

määrätään muun muassa sähkölaitteiden markkinoille saattamisesta. Markkinoille saattamiseksi vaa-

ditaan, että laitteet on suunniteltu ja valmistettu päätöksen turvallisuusvaatimukset täyttäviksi. Säh-

kölaitteita kaupan pitävän tai toiselle luovuttavan on voitava osoittaa, että laitteet täyttävät turvalli-

suusvaatimukset. (Kauppa- ja teollisuusministeriö 1993b, §12.) Turvallisuusvaatimus sähkölaitteen 

turvallisen käytön varmistamisesta on huoltokirja-aineiston toimittamisen kannalta merkittävä. Vaa-

timuksessa määrätään, että sähkölaitteeseen on merkittävä olennaiset seikat, joiden tunteminen ja 

noudattaminen varmistavat laitteen turvallisen käytön käyttötarkoituksiensa mukaisessa käytössä. 

Kyseiset seikat on merkittävä laitteen mukana seuraavaan käyttöohjeeseen, jos seikkoja ei voi mer-

kitä laitteeseen. Sähkölaitteessa on oltava merkittynä myös laitteen valmistajan nimi tai tavaramerk-

ki. Jos laitteeseen ei kyseisiä merkintöjä voi tehdä, on merkinnät oltava laitteen pakkauksessa. 

(Kauppa- ja teollisuusministeriö 1993b, §4.)  

 

2.2.2 Erityisvelvollisuudet yksityistä kuluttaja-asiakasta kohtaan 
 

Kuluttajansuojalakia (1978, luku 1 §1) sovelletaan, kun elinkeinonharjoittaja tarjoaa, myy, välittää 

tai muuten markkinoi kulutushyödykkeitä kuluttajalle. Kuluttajana laissa pidetään luonnollista henki-

löä eli ihmistä. Lisäksi kulutushyödykkeen on tultava pääasiassa käyttöön, joka ei ole henkilön har-

joittamaa elinkeinotoimintaa varten. Kulutushyödykkeinä pidetään luonnollisille henkilöille eli ihmisille 

tarjottavia tai luonnollisten henkilöiden olennaisessa määrässä yksityistä talouttaan varten hankkimia 

tavaroita, palveluksia sekä muita hyödykkeitä ja etuuksia. Elinkeinonharjoittajana pidetään luonnol-

lista henkilöä eli ihmistä tai oikeushenkilöä kuten yritystä tai yhteisöä, joka ammattimaisesti myy tai 

pitää kulutushyödykkeitä kaupan. Tästä on saatava taloudellista hyötyä kuten tuloa. Myös muilla ta-

voilla vastiketta vastaan kulutushyödykkeitä tarjoavaa oikeus- tai luonnollista henkilöä pidetään elin-

keinonharjoittajana. (Kuluttajansuojalaki 1978, luku 1 §1, §3, §4 ja §5.)  

 

Kuluttajansuojalain (1978, luku 5) elinkeinonharjoittajan kuluttajalle myymän tavaran kauppaa ja 

valmistettavan tavaran tilausta koskevassa luvussa todetaan, että tavaran yhteydessä ostajalle on 

luovutettava tarpeelliset ohjeet. Tarpeellisia ohjeita ovat tavaran asentamiseen, kokoonpanoon, 

käyttöön, hoitoon ja säilytykseen tarvittavat ohjeet. Jos ohjeita ei ostajalle luovuteta, tavarassa on 

virhe. (Kuluttajansuojalaki 1978, luku 5 §1 ja §12 a.)  

 

Ostaja voi virheen perusteella pidättyä kauppahinnan maksamisesta perustelluin osin ja vaatia oi-

kaisua sekä vahingonkorvausta myyjältä. Oikaistaakseen virheen myyjä voi omalla kustannuksellaan 

korjata sen tai toimittaa ostajalle virheettömän tavaran. Jos virhettä ei oikaista, voi ostaja vaatia vir-

hettä vastaavaa hinnanalennusta tai kaupan purkua. Ostaja ei kuitenkaan voi vaatia virheen perus-

teella kaupan purkua, jos virhe on vähäinen. Vahingonkorvausta ostaja voi myyjältä vaatia virheen 

aiheuttaman vahingon korvaamiseksi. Myös muuhun omaisuuteen kohdistuvan, virheen aiheuttaman 

vahingon korvaamiseksi voi ostaja vahingonkorvausta vaatia. Tällöin muun omaisuuden, johon koh-
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distuvasta vahingosta korvausta vaaditaan, on oltava välittömässä käyttöyhteydessä virheelliseen 

tavaraan. (Kuluttajansuojalaki 1978, luku 5 §17–§21.)  

 

2.2.3 Erityisvelvollisuudet julkisissa hankinnoissa 

 

Kauppa- ja teollisuusministeriö on antanut päätöksen julkisten hankintojen yleisten sopimusehtojen 

vahvistamisesta (Kauppa- ja teollisuusministeriö 1993a). Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja 

sovelletaan julkisissa tavara- ja palveluhankinnoissa. Sopimusehdoissa ostajana pidetään hankin-

tayksikköä, joka suorittaa hankinnan. Myyjänä pidetään hankinnan toista osapuolta ja tavarana han-

kinnan kohdetta. (Kauppa- ja teollisuusministeriö 1993a, liite, 1.1 ja 1.2.)  

 

Julkisten hankintojen yleisissä sopimusehdoissa (Kauppa- ja teollisuusministeriö 1993a, liite) tode-

taan, että hankintahintaan tulee sisältyä tavaran asennukseen, käyttöön ja huoltoon tarvittavat pii-

rustukset. Hintaan tulee sisältyä myös tavanomaiset huolto- ja käyttökäsikirjat sekä muut tarvittavia 

piirustuksia ja käsikirjoja vastaavat selvitykset. (Kauppa- ja teollisuusministeriö 1993a, liite, 4.2.)  

 

Myyjän on luovutettava ostajalle hankintaan kuuluvat piirustukset, ohjeet sekä muut tiedot ja asia-

kirjat. Nämä dokumentit on luovutettava ainakin niiltä osin kuin ostaja niitä asennus-, korjaus-, huol-

to- ja käyttötoiminnassa tarvitsee. Kyseiset dokumentit on luovutettava ostajalle riittävän ajoissa. 

(Kauppa- ja teollisuusministeriö 1993a, liite, 8.2.)  

 

2.2.4 Sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta johtuvat erityisvelvollisuudet 
 

Sähköturvallisuuslaissa (1996, luku 5 a) on sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettista yh-

teensopivuutta koskeva luku. Lukua sovelletaan sellaisiin sähkölaitteisiin ja -laitteistoihin, joiden toi-

minta häiriintyy tavanomaisesta sähkömagneettisesta häiriöstä. Jos toiminta ei häiriinny kuitenkaan 

kohtuuttomasti, ei lukua sovelleta. Myös sähkölaitteen tai -laitteiston itse aiheuttaman sähkömag-

neettisen häiriön tulee voida vaikuttaa muun laitteen toimintaan, jotta lukua sovellettaisiin. Lukua ei 

kuitenkaan sovelleta laitteisiin eikä laitteistoihin, joiden sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta on 

säädöksiä muissa laeissa tai joihin sovelletaan ilmailulakia. (Sähköturvallisuuslaki 1996, §24 f.) Ilmai-

lulakia (2014) sovelletaan Suomen alueen ilmailuun. Lakia sovelletaan myös ilmailuun Suomen alu-

een ulkopuolella, jos ilmaillaan suomalaisella ilma-aluksella tai Suomessa myönnetyn lentotoimiluvan 

nojalla. Suomen alueen ulkopuolella lakia osittain sovelletaan suomalaiseen lennonvarmistuspalvelun 

tarjoajaan ja tietyissä tapauksissa ilmailuun ulkomaisella ilma-aluksella. Tällöin ulkomaisen ilma-

aluksen ja sen miehistön lentoturvallisuuden tai -toiminnan harjoittamisen valvonta on oltava siirret-

tynä Liikenteen turvallisuusvirastolle. Lisäksi ilma-alusta hallitsevan käyttäjän on asuttava tai hänen 

pääasiallinen toimipaikkansa on oltava Suomessa. Ilmailulakia ei sovelleta, jos jostain Suomea sito-

vasta kansainvälisestä velvoitteesta tai Euroopan unionin asetuksesta johtuu muuta. (Ilmailulaki 

2014, §1.) Ilmailulain (2014) soveltamisalaan kuuluu muun muassa ilma-aluksiin ja lentopaikkoihin 

kuuluvia laitteita (Ilmailulaki 2014, §1 ja §2). Näihin ei siis sovelleta sähköturvallisuuslain (1996) 

sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevaa lukua (Sähköturvalli-

suuslaki 1996, §24 f).  
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Sähköturvallisuuslaissa (1996) todetaan, että sähkölaitteen ja -laitteiston tulee olla sähkömagneetti-

sesti yhteensopiva ja sen valmistajan on yhteensopivuus arvioitava. Arvioinnissa tulee käyttää yh-

denmukaistettuja standardeja tai muuta luotettavaa menetelmää ja siitä on laadittava asiakirjat, 

joista laitteen tai laitteiston vaatimustenmukaisuus ilmenee. Vaatimukset täyttävään laitteeseen tai 

laitteistoon tulee kiinnittää CE-merkintä. Valtioneuvoston asetuksella määrätään muut tiedot ja oh-

jeet, jotka laitteen tai laitteiston mukana on annettava. (Sähköturvallisuuslaki 1996, §24 i – §24 k.)  

 

Valtioneuvoston (2007) sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettista yhteensopivuutta koske-

valla asetuksella määrätään, että tarpeelliset tiedot laitteen tai laitteiston käyttötarkoituksen mukai-

seen käyttöön on oltava ohjeissa, jotka laitteen tai laitteiston mukana toimitetaan. Sähkölaitteen 

ja -laitteiston mukana tulee olla myös tiedot laitteen tai laitteiston tunnistamiseksi. Tällaisiksi tiedoik-

si kelpaavat muun muassa tiedot tyypistä, valmistuserästä ja sarjanumerosta. Mukana on oltava 

myös valmistajan nimi ja osoite. Nimi ja osoite on oltava Euroopan yhteisöön sijoittautuneen edusta-

jan tai henkilön, joka vastaa laitteen tai laitteiston saattamisesta yhteisön markkinoille, jos valmista-

ja on sijoittunut muualle kuin Euroopan yhteisön alueelle. (Valtioneuvosto 2007, §3.)  

 

Sähkölaitteen ja -laitteiston on täytettävä valtioneuvoston (2007, liite 1 kohta 1) sähkölaitteiden 

ja -laitteistojen sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan asetuksen suojausvaatimukset. Suo-

jausvaatimuksissa vaaditaan, että laitteen tai laitteiston aiheuttama sähkömagneettinen häiriö on 

riittävän matala. Riittävän matala on häiriö, joka ei estä radio- ja telelaitteiden eikä muiden laitteis-

tojen normaalia toimintaa. Lisäksi laitteiston toiminta ei saa häiriintyä kohtuuttomasti sellaisesta 

sähkömagneettisesta häiriöstä, joka on odotettavissa käyttötarkoituksen mukaisessa käytössä. Suo-

jausvaatimusten täyttäminen on huomioitava laitteen ja laitteiston suunnittelussa ja valmistuksessa 

huomioon ottaen tekniikan taso kyseisellä hetkellä. (Valtioneuvosto 2007, liite 1 kohta 1.)  

 

Valtioneuvoston sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevassa 

asetuksessa todetaan, että laitteen tai laitteiston suojausvaatimusten täyttyminen käyttöön otettaes-

sa tulee varmistaa. Tämä tapahtuu ryhtymällä varotoimiin laitteen tai laitteiston kokoonpanon, 

asennuksen, huollon tai käytön yhteydessä. Valmistajan tulee antaa tiedot näistä varotoimista. Jos 

suojausvaatimukset eivät tavanmukaisessa asuinympäristössä välttämättä täyty, tulee laitteeseen tai 

laitteistoon asettaa käyttörajoitus. Käyttörajoituksesta on oltava ilmoitus laitteen tai laitteiston mu-

kana ja tarvittaessa myös sen pakkauksessa. (Valtioneuvosto 2007, §3.)  
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3 KAARISAIRAALA JA SEN SÄHKÖURAKAN HUOLTOKIRJA-AINEISTON LAADINTA 

 

Kaarisairaala on Puijonsairaalan B11-laajennushankkeessa rakennettu uusi sairaalarakennus (Poh-

jois-Savon sairaanhoitopiiri s.a.a). Kuopion Talotekniikka Oy toimi rakennushankkeessa sähköura-

koitsijana. Työn tilaaja oli Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, joka toimi hankkeessa ra-

kennuttajana. (RPT Docu Oy 2014.)  

 

Kaarisairaalan sähköurakan huoltokirja-aineiston laadinta oli huomattavasti työläämpi ja laajempi 

prosessi kuin muiden sähköurakoiden, joissa Kuopion Talotekniikka Oy oli aiemmin sähköurakoitsija-

na toiminut. Huoltokirja-aineiston laadintaprosessin aikana kohdattiin ongelmia ja kehityskohteita 

entisissä toimintatavoissa, joten kehitettiin uusia toimintatapoja, joita käytettiin entisten toimintata-

pojen ohella.  

 

3.1 Kuopion yliopistollinen sairaala 

 

Kuopion yliopistollisen sairaalan toimintaa koordinoi Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, joka on kaikkien 

Pohjois-Savon maakunnan kuntien omistama kuntayhtymä. Kuopion yliopistollinen sairaala vastaa 

Pohjois-Savon maakunnan asukkaiden erikoissairaanhoidosta ja erityistason erikoissairaanhoidosta 

Pohjois-Savon, Keski-Suomen, Etelä-Savon sekä Itä-Savon sairaanhoitopiirien ja Pohjois-Karjalan 

sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueilla. Valtakunnallisesti Kuopion yliopistollinen 

sairaala huolehtii epilepsiakirurgiasta ja palovammojen hoidosta. (Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 

s.a.g.) Toisaalta Kuopion yliopistollinen sairaala on opetussairaala, jossa koulutetaan lääkäreitä ja 

tehdään tutkimusta (Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri s.a.d).  

 

Kuopion yliopistolliseen sairaalaan kuuluvat Puijon sairaala, Alavan sairaala, Julkulan sairaala ja 

Kuopion psykiatrian keskus. Puijon sairaalassa, johon kuuluvat myös Kaarisairaala ja Sädesairaala, 

on suurin osa Kuopion yliopistollisen sairaalan hoitopalveluista. (Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 

s.a.e.)  

 

3.2 Puijon sairaalan B11-projekti 
 

B11-projekti alkoi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä 1.8.2008. Projektissa toteutettiin Puijon sairaa-

lan tiloja koskeva selvitystyö, jonka pohjalta todettiin tarve rakentaa uusi rakennus Puijon sairaalan 

rakennus 2:n tilalle. B11-projektia jatkettiin 11.5.2009 alkaen nimellä B112 ja uudessa B11-

projektissa, jonka toteuttaminen alkoi 1.12.2010, aloitettiin entisessä B11-projektissa todetun laa-

jennustarpeen toteuttaminen. (Hollmén ym. 2015, 4-5.) 

 

1.12.2010 aloitetun B11-projektin tavoitteena olivat Puijon sairaalan laajentaminen uudella raken-

nuksella ja uuteen rakennukseen liittyvän peruskorjausosan toteuttaminen (Hollmén ym. 2015, 5). 

Uutta rakennusta, jonka rakentaminen alkoi kesäkuussa vuonna 2012 (Pohjois-Savon sairaanhoito-

piiri s.a.b), kutsutaan Kaarisairaalaksi (Hollmén ym. 2015, 5) ja se otettiin käyttöön toukokuussa 

vuonna 2015 (Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri s.a.b). B11-projektin kokonaiskustannukset Kaarisai-
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raalan toteuttamiseksi olivat vuoden 2015 syyskuun arvion mukaan 97,65 miljoonaa euroa (Hollmén 

ym. 2015, 17).  

 

Kaarisairaalaan rakennettiin 4 kerrosta ja 0. kerros, joiden pinta-ala on yhteensä 35 754 brm2 

(Hollmén ym. 2015, 6). Rakennuksessa on 26 leikkaussalia, 2 sektiosalia, 50 heräämöpaikkaa, vas-

tasyntyneiden teho-osasto, äidinmaitokeskus, naisten akuuttikeskus ja paljon muita sairaalan eri 

toimintoja mahdollistavia tiloja. (Kekäläinen 2015, 18.)  

 

Kaarisairaalaan toimitetun huoltokirja-aineiston sisältöä koskevia Suomen lainsäädännössä esitettyjä 

säädöksiä ovat muun muassa  

 

- Maankäyttö- ja rakennuslaki [L 1999/132; §117 i, §120 b ja §120 c] 

- Rakentamismääräys A4 [Suomen rakentamismääräyskokoelma; ympäristöministe-

riö] 

- Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista [L 

2015/300; §6] 

- Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteiden turvallisuudesta [L 

1694/1993; §4] 

- Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yh-

teensopivuudesta [L 1466/2007; §3]. 

Näistä säädöksistä kolme ensimmäistä sisältävät Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin huolehdittavana 

olevia vaatimuksia Kaarisairaalan huoltokirjan sisällöstä (vrt. Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999, 

§117 i; Ympäristöministeriö 2000, 7 ja Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuu-

den arvioinnista 2015, §6). Maankäyttö- ja rakennuslain 120 b ja 120 c §:en esittämien vaatimusten 

täyttämisestä vastaa rakennushankkeen pääsuunnittelija (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999, §120 

a). Luetelmassa esitetyt kaksi viimeistä säädöstä sisältävät urakoitsijoita ja järjestelmien toimittajia 

koskevia vaatimuksia toimitettujen järjestelmien mukana toimitettavasta huoltokirja-aineistosta (vrt. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö 1993b, §4 ja §12 sekä Valtioneuvosto 2007, §3).  

 

Vuonna 2013 (Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri s.a.f) aloitettiin osana B11-projektia toisen uuden ra-

kennuksen, Sädesairaalan, rakentaminen Puijon sairaalan laajentamiseksi (Pohjois-Savon sairaanhoi-

topiiri s.a.a). Sädesairaala otettiin käyttöön syksyllä vuonna 2015 (Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 

s.a.c). Rakennuksen pinta-ala on noin 11 000 m2 ja siinä on kolme kerrosta. Sädesairaalassa on sä-

dehoitoyksikkö, syöpätautien poliklinikka, infuusioyksikkö sekä patologian ja THL:n oikeuslääketie-

teen avaustilat. Sädesairaalan rakentaminen maksoi noin 30 miljoonaa euroa. (Pohjois-Savon sai-

raanhoitopiiri s.a.f.)  
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3.3 Kaarisairaalan sähköurakan huoltokirja-aineiston laadintaprosessi  

 

Sähköurakoitsijana Puijon sairaalan B11-laajennushankkeessa Kaarisairaalan rakentamisessa toimi-

nut Kuopion Talotekniikka Oy (RPT Docu Oy 2014) oli velvollinen toimittamaan työn tilaajalle, Poh-

jois-Savon sairaanhoitopiirille huoltokirja-aineiston toimittamistaan sähkö- ja tietoteknisistä järjes-

telmistä. Sähköurakan huoltokirja-aineiston laadinnassa tuli huomioida että kohteen huoltokirjan 

laadinnassa noudatettiin ympäristöministeriön (2000) ylläpitämän Suomen rakentamismääräysko-

koelman rakentamismääräystä A4 sekä Härkösen ja Raitalan (2008) laatimaa julkaisua Sähköisen ta-

lotekniikan ylläpito-ohjeet. (Pekkanen, JR ja JaT 2013, 26.)  

 

Työn tilaaja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri oli vaativa urakoitsijoiden toimitettavana olevan huolto-

kirja-aineiston sisällöstä ja toimittamisesta. Huoltokirja-aineiston laadinnasta pidettiin Pohjois-Savon 

sairaanhoitopiirin ja Kuopion Talotekniikka Oy:n edustajien kesken palavereja, joissa seurattiin, mää-

riteltiin ja sovittiin asioita muun muassa toimintatavoista, aikataulusta ja toimitettavan huoltokirja-

aineiston sisällöstä.  

 

Huoltokirja-aineistoa koskevissa palavereissa sovittiin, että toimitettavan huoltokirja-aineiston tulee 

sisältää muun muassa tuotekohtaiset tuotetiedot sekä niiden asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet kai-

kista toimitettavina olevista sähkö- ja tietoteknisistä järjestelmistä. Järjestelmien luokitteluun sovit-

tiin käytettäväksi Sirénin (2012, liite 1) käsikirjoittamaa S2010-sähkönimikkeistöä. Palavereissa sovit-

tiin myös, miten ja minne huoltokirja-aineisto toimitetaan, miten huoltokirja-aineiston valmiusastetta 

seurataan ja valmis aineisto hyväksytään. Tulevien huoltojen aikataulutuksen tueksi sovittiin huolto-

taulukon laadinnasta.  

 

3.3.1 Huoltokirja-aineiston kerääminen ja toimittaminen tilaajalle 

 

Järjestelmien toimittajat yhteystietoineen kirjoitettiin muistiin paperiselle lomakkeelle, johon oli tu-

lostettu Kuopion Talotekniikka Oy:n Kaarisairaalaan toimitettavana olevat S2010-sähkönimikkeistön 

(Sirén 2012, liite 1) mukaiset järjestelmät sekä omat ruutunsa kunkin järjestelmän toimittajaa, yh-

teyshenkilöä ja -tietoja varten. Järjestelmäjakoa tarkennettiin tarpeen mukaan.  

 

Suurin osa Kaarisairaalan sähköurakan huoltokirja-aineistosta kerättiin järjestelmien toimittajilta 

sähköpostitse. Monessa tapauksessa järjestelmien toimittajat eivät toimittaneet aineistoa riittävästi 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille toimitettavaksi, jolloin järjestelmien toimittajilta oli pyydettävä tar-

kennuksia tai lisämateriaalia huoltokirja-aineistoon. Aineistoa kerättiin myös internetistä ja siihen 

tehtiin tarkennuksia tarpeen mukaan. Yleisin syy tarkentaa aineistoa oli se, että dokumenttissa, ku-

ten tuotteen esitteessä tai käyttö- tai huolto-ohjeessa, oli tietyn tyyppisiä tuotteita tai useampia eri 

tuotteita koskevia tietoja, jolloin dokumentista ei käynyt ilmi, miltä osin dokumentti koskee juuri 

Kaarisairaalaan toimitettuja tuotteita. Tällaisissa tapauksissa oli tarpeen merkitä dokumentteihin tar-

kat tiedot siitä, mitkä dokumentin tiedot koskivat ja mitkä eivät koskeneet juuri niitä tuotteita, joita 

kyseessä olevassa sähköurakassa käytettiin.  
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Kuopion Talotekniikka Oy:n tietojärjestelmään luotiin uusia hakemistorakenteita huoltokirja-aineiston 

talllennusta varten. Jokaiselle projektille, jossa yritys toimii sähköurakoitsijana, luodaan oma projek-

tihakemistonsa. Kaarisairaalan sähköurakkaa varten oli luotu hakemisto 200021 KYS Rak.2. Hake-

misto sijaitsi hakemistopolun DATA(\\01429-01SV0001)(Y:)\KUOPIO\Sähkö hakemistossa Sähkö. 

Projektihakemistoon 200021 KYS Rak.2 luotiin hakemisto LUOVUTUSAINEISTO, jonne luotiin hake-

mistot Huoltokirja-aineisto, Käytönopastus, Mittauspöytäkirjat ja Piirustukset. Hakemistoon Huolto-

kirja-aineisto (kuva 1) oli tarkoitus tallentaa kaikki yrityksen Kaarisairaalaan toimittamien järjestelmi-

en käyttöön ja huoltoon liittyvät dokumentit eli huoltokirja-aineisto. Kuvassa 1 on esitetty Kaarisai-

raalan sähköurakan huoltokirja-aineiston tallennusta varten luotu hakemisto Huoltokirja-aineisto si-

sältöineen ja hakemistopolkuineen.  

 

 

KUVA 1. Kaarisairaalan sähköurakkaan liittyvä hakemisto Huoltokirja-aineisto (Kuopion Talotekniikka 

Oy 2015.) 

 

Hakemistoon Huoltokirja-aineisto (kuva 1) luotiin hakemistot Kuopion Talotekniikka Oy:n Kaarisai-

raalaan toimitettavana olevien laitteiden ja laitteistojen huoltokirja-aineiston tallennusta varten. Lait-
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teet ja laitteistot ryhmiteltiin pääsääntöisesti Sirénin (2012, liite 1) käsikirjoittaman S2010-

sähkönimikkeistön mukaisiin sähkö- ja tietoteknisiin järjestelmiin, joiden mukaan myös huoltokirja-

aineiston tallentamista varten luodut hakemistot pääsääntöisesti nimettiin (kuva 1). Hakemistoihin 

tallennettiin nimiensä mukaisiin sähkö- ja tietoteknisiin järjestelmiin kuuluvien laitteiden ja laitteisto-

jen käyttö- ja huolto-ohjeet sekä muut Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille toimitettavat, huoltokirja-

ainestoon kuuluvat dokumentit.  

 

Huoltokirja-aineisto-hakemistoon luotiin edellä mainittujen hakemistojen lisäksi muitakin hakemistoja 

(kuva 1), joihin tallennettiin sellaista aineistoa, jota ei ollut tarkoitus toimittaa Pohjois-Savon sai-

raanhoitopiirille. Hakemistoissa 1 Hakemistorakenne1, 2 Hoidon ja kunnossapidon toimenpidejaksot, 

Muutoslehdet ja ö PR-merkinnät (ei kuulu huoltokirjaan) (kuva 1) ei ollut Kaarisairaalan sähköurakan 

huoltokirja-aineistoon liittyvää sisältöä. Hakemistoon Suunnittelijalle (kuva 1) tallennettiin Kaarisai-

raalan sähköurakan huoltokirja-aineistoon liittyvä materiaali, jonka kohteen sähkösuunnittelija oli 

vaatinut itselleen toimitettavaksi. Muut kuvassa 1 esitetyt hakemistot olivat Kuopion Talotekniikka 

Oy:n Kaarisairaalaan toimittamien laitteiden ja laitteistojen huoltokirja-aineiston tallentamista varten 

luodut hakemistot. Huoltokirja-aineisto-hakemistoon (kuva 1) tallennettiin myös suoraan Kaarisairaa-

lan sähköurakan huoltokirja-aineistoon ja sen laadintaan liittyvää materiaalia, joka ei toimitettavaan 

huoltokirja-aineistoon kuulunut. (Kuva 1.)  

 

Huoltokirja-aineisto toimitettiin tilaajalle tallentamalla se Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Kaarisai-

raalan rakennushankkeessa käyttämään rakennusprojektin hallinnointijärjestelmään. Aineisto tallen-

nettiin rakennusprojektin hallinnointijärjestelmään samalla tavalla järjestelmittäin S2010-

sähkönimikkeistön (Sirén 2012, liite 1) mukaisesti jaoteltuna kuin se Kuopion Talotekniikka Oy:n tie-

tojärjestelmässä oli.  

 

3.3.2 Huoltokirja-aineiston valmiusasteen seuranta ja valmiin aineiston hyväksyminen 

 

Huoltokirja-aineiston laadintaa koskevassa palaverissa sovittiin, että Kuopion Talotekniikka Oy:n 

toimitettavana olevan huoltokirja-aineiston valmistumista seurataan Excel-taulukkoa käyttäen. Tau-

lukkoon merkittiin ne S2010-sähkönimikkeistön (Sirén 2012, liite 1) mukaiset järjestelmät, joihin 

kuuluvia laitteita ja laitteistoja Kuopion Talotekniikka Oy:llä oli toimitettavana Kaarisairaalaan. Tau-

lukkoon merkittiin jokaista järjestelmää kohden omat ruutunsa huoltokirja-aineiston valmistumisen, 

kommenttien ja huoltokirja-aineiston hyväksymisen merkitsemistä varten.  

 

Kuopion Talotekniikka Oy:n edustaja merkitsi huoltokirja-aineiston valmistumista koskevaan ruutuun 

merkinnän, kun hänen mielestään huoltokirja-aineisto oli ruutua koskevasta järjestelmästä valmis. 

Tarvittaessa ruutuun merkittiin huoltokirja-aineiston valmistuminen laite- tai laitteistokohtaisesti. 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin edustaja merkitsi huoltokirja-aineiston hyväksymistä koskevaan ruu-

tuun merkinnän, kun hänen mielestään huoltokirja-aineisto oli ruutua koskevasta järjestelmästä riit-

tävässä laajuudessa valmis. Jos järjestelmän tai siihen kuuluvan laitteen tai laitteiston huoltokirja-

aineistossa, jonka Kuopion Talotekniikka Oy:n edustaja oli merkinnyt valmiiksi, oli Pohjois-Savon sai-

raanhoitopiirin edustajan mielestä puutteita tai korjattavaa, merkitsi edustaja puutteet ja korjattavat 
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asiat kommenttiruutuihin. Kuopion Talotekniikka Oy:n edustaja korjasi puutteet sekä korjattavat asi-

at, minkä jälkeen edustaja merkitsi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin edustajan merkitsemät puutteet 

ja korjattavat asiat korjatuiksi. Merkinnät korjauksista merkittiin kommenttiruutuihin puutteita tai 

korjattavia asioita koskevien merkintöjen perään. Jos Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin edustajan 

mielestä korjattavaa edelleen jäi, merkitsi hän korjattavat asiat kommenttiruutuihin Kuopion Talo-

tekniikka Oy:n edustajan merkitsemien korjausmerkintöjen perään. Tällaista kommentointia jatket-

tiin kommenttiruuduissa kunnes Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin edustaja merkitsi kommenttiruutuja 

koskevan järjestelmän huoltokirja-aineiston hyväksytyksi.  

 

Taulukkoa täydennettiin vuoroissa. Ensin Kuopion Talotekniikka Oy:n edustaja täydensi taulukkoa 

laaditun huoltokirja-aineiston mukaisesti sopivaksi katsomansa ajan, minkä jälkeen hän lähetti ajan-

tasaisen taulukon Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille sähköpostitse. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin 

edustaja tarkisti huoltokirja-aineiston täydennetyn taulukon mukaisesti ja täydensi taulukon ajan-

tasalle. Edustaja lähetti ajantasaisen taulukon Kuopion Talotekniikka Oy:lle sähköpostitse. Taulukkoa 

päivitettiin ja lähetettiin Kuopion Talotekniikka Oy:n ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin välillä sähkö-

postitse kunnes kaikkien järjestelmien huoltokirja-aineisto oli hyväksytty. Kuopion Talotekniikka Oy:n 

edustaja tallensi sähköpostitse lähetetyt ja vastaanotetut päivitetyt taulukot myös Pohjois-Savon sai-

raanhoitopiirin Kaarisairaalan rakennushankkeessa käyttämään rakennusprojektin hallinnointijärjes-

telmään.  

 

3.3.3 Tulevien huoltojen aikataulutusta tukeva huoltotaulukko 

 

Huoltokirja-aineiston laadintaa koskevassa palaverissa sovittiin, että Kuopion Talotekniikka Oy laatii 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille huoltotaulukon Kaarisairaalaan toimittamistaan järjestelmistä. Tar-

koitus oli, että huoltotaulukosta voitaisiin tarkistaa järjestelmille ja niihin kuuluville laitteille ja lait-

teistoille suoritettavat huoltotoimenpiteet suoritusajankohtineen.  

 

Kuopion Talotekniikka Oy oli laatinut vastaavia huoltotaulukoita kohteisiin, joissa yritys oli aiemmin 

sähköurakoitsijana toiminut. Erään kohteen huoltotaulukkoa käytettiin pohjana Kaarisairaalan huol-

totaulukon laadintaan. Huoltotaulukossa oli sarakkeet järjestelmän nimelle sekä huoltotoimenpitei-

den suoritustiheydelle, ohjeelliselle suorituskuukaudelle ja toteutumisen kuittaamiselle. Taulukon toi-

sella välilehdellä oli sarake järjestelmiä koskevien huoltotoimenpiteiden merkitsemistä varten. Huol-

totaulukkoon oli merkitty Kuopion Talotekniikka Oy:n taulukkoa koskevaan kohteeseen toimittamat 

järjestelmät ja niihin kuuluvat laitteet ja laitteistot. Laitteille ja laitteistoille oli merkitty huoltotoimen-

piteiden suoritustiheydet kertoina vuodessa sekä ohjeelliset suorituskuukaudet. Laitteille ja laitteis-

toille suoritettavat huoltotoimenpiteet oli merkitty taulukon toiselle välilehdelle järjestelmittäin.  

 

Huoltotaulukosta poistettiin aiempaa kohdetta koskevat tiedot, ja sitä alettiin täyttää Kaarisairaalaa 

varten. Taulukkoon merkittiin Kuopion Talotekniikka Oy:n Kaarisairaalaan toimittamat laitteet ja lait-

teistot S2010-sähkönimikkeistön (Sirén 2012, liite 1) mukaisiin järjestelmiin jaoteltuina. Jokaiselle 

laitteelle ja laitteistolle merkittiin huoltotoimenpiteiden suoritustiheys kertoina vuodessa. Jos laitteel-

le tai laitteistolle suoritettavissa huoltotoimenpiteissä oli eri suoritustiheyksiä, merkittiin suoritustihe-
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ys useimmin suorittamista vaativan huoltotoimenpiteen mukaisesti. Huoltotoimenpiteiden ohjeelli-

seksi kuukaudeksi merkittiin kuukausi tai kuukaudet, jolloin huoltotoimenpiteet suositeltiin suoritet-

tavan. Toiselle välilehdelle merkittiin laitteet ja laitteistot järjestelmittäin. Laitteille ja laitteistoille 

merkittiin niille suoritettavat huoltotoimenpiteet ohjeineen. Laitteille ja laitteistoille merkityt huolto-

toimenpiteet sekä huoltotoimenpiteiden ohjeet ja suoritustiheydet ohjeellisine kuukausineen perus-

tuivat järjestelmien toimittajien toimittamiin käyttö- ja huolto-ohjeisiin sekä yleisiin suosituksiin.  

 

Valmis huoltotaulukko toimitettiin Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille tallentamalla se Pohjois-Savon 

sairaanhoitopiirin Kaarisairaalan rakennushankkeessa käyttämään rakennusprojektin hallinnointijär-

jestelmään. Taulukko myös lähetettiin Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille sähköpostitse.  

 

3.4 Huoltokirja-aineiston laadinnassa havaitut ongelmat, kehityskohteet ja hyvät toimintatavat 

 

Kaarisairaalan sähköurakan huoltokirja-aineiston laadintaprosessissa hyväksi toimintatavaksi havait-

tiin sähkölaitteiden ja -laitteistojen ryhmittely S2010-sähkönimikkeistön (Sirén 2012, liite 1) mukai-

siin järjestelmiin. Hyväksi toimintatavaksi havaittiin myös huoltokirja-aineiston tallentaminen yhdessä 

sovittuun paikkaan Kuopion Talotekniikka Oy:n tietojärjestelmässä. Lisäksi hyviksi toimintatavoiksi 

havaittiin järjestelmien toimittajien ja niiden yhteystietojen kirjaaminen muistiin sekä huoltokirja-

aineiston valmistumisen seurantaan käytetyn Excel-taulukon käyttö. Sähkötyön tilaajan on perustel-

tua vaatia laadittavaksi vastaava huoltotaulukko omasta sähköurakastaan kuin Kaarisairaalan sähkö-

urakasta laadittiin. Sähköurakoitsijan kannattaa siis varautua huoltotaulukon laadintaan sähköura-

koissaan.  

 

Kaarisairaalan sähköurakan huoltokirja-aineiston laadintaprosessissa kohdattiin myös ongelmia ja 

kehityskohteita. Kuopion Talotekniikka Oy:n käyttämistä järjestelmien toimittajista osa viivytteli toi-

mittamiensa järjestelmien huoltokirja-aineiston toimittamisessa. Samaa aineistoa jouduttiin pyytä-

mään sähköpostitse tai puhelimitse useita kertoja. Todettiin, että tähän ongelmaan tulisi kehittää 

ratkaisu. Ongelmana huoltokirja-aineiston laadintaprosessissa oli myös se, että Kuopion Talotekniik-

ka Oy:llä ei ollut yhtenäistä toimintamallia eikä ohjetta huoltokirja-aineiston laadintaan. Todettiin, et-

tä tähänkin ongelmaan tulisi kehittää ratkaisu. Tässä opinnäytetyössä kehitettiin ratkaisut näihin on-

gelmiin. Hyväksi havaitut toimintatavat ja ongelmiin kehitetyt ratkaisut koottiin seuraavissa luvuissa 

esitettyyn huoltokirja-aineiston laadintaohjeistoon.  
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4 SÄHKÖURAKAN HUOLTOKIRJA-AINEISTON LAADINTAOHJE JA SEN LIITETIEDOSTOT 

 

Kuopion Talotekniikka Oy:lle laadittiin Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin B11-projektin laajennushank-

keessa rakennetun Kaarisairaalan sähköurakan huoltokirja-aineiston laadintaprosessin pohjalta mihin 

tahansa sähköurakkaan soveltuva sähköurakan huoltokirja-aineiston laadintaohje (Liite 1). Kaarisai-

raalan sähköurakan huoltokirja-aineiston laadintaprosessin aikana tehtiin havaintoja hyvistä toimin-

tatavoista, ongelmista ja kehityskohteista, joita kohdattiin. Ohjeeseen koottiin hyväksi todetut ja ke-

hityskohteet huomioivat toimintatavat, joita noudattamalla havaitut ongelmat voidaan jatkossa vält-

tää. Ohjeen liitteeksi laadittiin neljä liitetiedostoa, joissa ovat huoltokirja-aineiston laadintaprosessin 

sujuvaa etenemistä tukevat dokumenttipohjat. Dokumenttipohjat ovat tarjouspyyntöpohja (Liite 2), 

luettelo järjestelmien toimittajista (Liite 3), tilanneseurantalomake (Liite 4) ja huoltotaulukko (Liite 

5). Koska Kuopion Talotekniikka Oy:tä ei nimellisesti enää ohjeen ja dokumenttipohjien valmistuttua 

ollut olemassa Bravidan ja Peko-konsernin välisen yrityskaupan johdosta (Bravida Finland Oy 

2015b), toimitettiin sähköurakan huoltokirja-aineiston laadintaohje liitetiedostoineen Bravida Finland 

Oy:n Kuopion-toimiston henkilöstölle.  

 

4.1 Sähköurakan huoltokirja-aineiston laadintaohje 
 

Kaarisairaalan sähköurakassa ongelmana oli, että Kuopion Talotekniikka Oy:llä ei ollut huoltokirja-

aineiston laadintaan toimintamallia eikä ohjetta. Yritys siis tarvitsi ohjeen tukemaan huoltokirja-

aineiston laadintaprosessin sujuvaa etenemistä tulevissa sähköurakoissaan.  

 

Kuopion Talotekniikka Oy:lle laadittiin sähköurakan huoltokirja-aineiston laadintaohje (Liite 1), jossa 

esitetään tiiviisti, miten huoltokirja-aineistoa laaditaan ja mitä sen tulee sisältää, miten sähkö- ja tie-

toteknisiä järjestelmiä voidaan luokitella ja minne huoltokirja-aineisto tallennetaan. Ohjeessa esite-

tään myös sen liitetiedostoina olevien dokumenttipohjien käyttöohjeet. (Liite 1.) 

 

Sähköurakan huoltokirja-aineiston laadintaohje (Liite 1) soveltuu käytettäväksi kaikissa rakennusten 

sähköurakoissa. Suurin hyöty ohjeesta kuitenkin saadaan, kun sähköurakan kohteena on rakennus, 

jonne tulee toimittaa paljon järjestelmiä.  

 

4.1.1 Huoltokirja-aineiston laadinta 
 

Sähköurakoitsijan on tiedettävä, mitä sähköurakan huoltokirja-aineiston tulee sisältää ja mitkä seikat 

vaadittavaan sisältöön vaikuttavat. Tästä syystä sähköurakan huoltokirja-aineiston laadintaohjee-

seen laadittiin luku Huoltokirja-aineiston laadinta (Liite 1, 3), jossa nämä asiat esitetään yleisellä ta-

solla.  

 

Sähköurakan huoltokirja-aineiston laadintaohjeen luvussa Huoltokirja-aineiston laadinta (Liite 1, 3) 

todetaan, että urakkasopimus ja siihen liittyvät sopimusehdot määräävät huoltokirja-aineiston sisäl-

lön, mutta käytännössä sähköurakoitsijaa vaaditaan aina vakiintuneiden sopimusehtojen nojalla toi-

mittamaan tilaajalle tiedot sekä käyttö- ja huolto-ohjeet toimittamistaan laitteista ja laitteistoista. 
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Luvussa neuvotaan sopimaan tilaajan kanssa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa huoltokirja-

aineiston tarkemmasta sisällöstä, toimitustavasta, hyväksymisen ehdoista, etenemisen seurannasta 

ja muista siihen liittyvistä menetelmistä ja ehdoista. (Liite 1, 3.)  

 

Useimmat sähköurakan huoltokirja-aineiston laadintaohjeen luvun Huoltokirja-aineiston laadinta (Lii-

te 1, 3) sisältämistä asioista ovat sähköurakoitsijoiden yleisesti tuntemia. Luvun kehotus sopia tilaa-

jan kanssa sovittavista asioista mahdollisimman varhain on hyödyllinen huomio.  

 

4.1.2 Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien luokittelu 
 

Kaarisairaalan sähköurakan huoltokirja-aineiston laadintaprosessissa sähkölaitteiden ja -laitteistojen 

ryhmittely S2010-sähkönimikkeistön (Sirén 2012, liite 1) mukaisiin järjestelmiin todettiin hyväksi 

toimintatavaksi. Tästä syystä sähköurakan huoltokirja-aineiston laadintaohjeeseen laadittiin luku 

Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien luokittelu (Liite 1, 3), jossa järjestelmien ryhmittely luokkiin 

ohjeistetaan.  

 

Sähköurakan huoltokirja-aineiston laadintaohjeen luvussa Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien luo-

kittelu (Liite 1, 3) ohjeistetaan luokittelemaan sähkö- ja tietotekniset järjestelmät dokumenttienhal-

linnan helpottamiseksi eri luokkiin käyttämällä S2010-sähkönimikkeistöä (Sirén 2012, liite 1). Luvus-

sa neuvotaan, että S2010-sähkönimikkeistön mukaiset järjestelmät on lueteltu ST-kortin ST 70.12 

(Sirén 2012) liitteessä 1. Luvussa mainitaan myös, että S2010-sähkönimikkeistön mukaisten järjes-

telmien tarkemmat kuvaukset löytyvät ST-kortista ST 70.12 (Sirén 2012). (Liite 1, 3.)  

 

Sähköurakan huoltokirja-aineiston laadintaohjeen luvussa Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien luo-

kittelu (Liite 1, 3) esitetty järjestelmien jako luokkiin helpottaa projektin- ja dokumenttienhallintaa. 

Tätä järjestelmienjakoa hyödynnetään sähköurakan huoltokirja-aineiston laadintaohjeessa (Liite 1) 

ja sen liitetiedostoissa (Liitteet 2–5).  

 

4.1.3 Huoltokirja-aineiston tallennushakemisto 
 

Kaarisairaalan sähköurakan huoltokirja-aineiston laadintaprosessissa huoltokirja-aineiston tallenta-

minen yhteisesti sovittuun paikkaan Kuopion Talotekniikka Oy:n tietojärjestelmässä todettiin hyväksi 

toimintatavaksi. Tästä syystä sähköurakan huoltokirja-aineiston laadintaohjeeseen laadittiin luku 

Huoltokirja-aineiston tallennushakemisto (Liite 1, 3–4), jossa esitetään paikka yrityksen tietojärjes-

telmässä, jonne sähköurakan huoltokirja-aineisto tallennetaan.  

 

Sähköurakan huoltokirja-aineiston laadintaohjeen luvussa Huoltokirja-aineiston tallennushakemisto 

(Liite 1, 3–4) ohjeistetaan, että sähköurakan huoltokirja-aineiston tallentamista varten perustetaan 

oma hakemistonsa yrityksen tietojärjestelmään. Luvussa mainitaan, että jokaista sähköurakkaa var-

ten Kuopion Talotekniikka Oy:n tietojärjestelmään perustetaan projektihakemisto hakemistopolun 

DATA(\\01429-01SV0001)(Y:)\KUOPIO\Sähkö hakemistoon Sähkö. Projektihakemistoon kehotete-

taan perustamaan hakemisto Luovutusaineisto, jonne kehotetaan perustamaan hakemistot Huolto-
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kirja-aineisto, Käytönopastus, Mittauspöytäkirjat ja Piirustukset. Tarkoitus on, että hakemistoon 

Huoltokirja-aineisto tallennetaan koko sähköurakkaan liittyvä huoltokirja-aineisto. Luvussa ohjeiste-

taan, että Huoltokirja-aineisto-hakemistoon perustetaan hakemistot jokaiselle S2010-

sähkönimikkeistön (Sirén 2012, liite 1) mukaiselle järjestelmälle, joihin kuuluvia laitteita tai laitteisto-

ja Kuopion Talotekniikka Oy:llä on kyseessä olevassa urakassa toimitettavana. (Liite 1, 3–4.)  

 

Sähköurakan huoltokirja-aineiston laadintaohjeen luvussa Huoltokirja-aineiston tallennushakemisto 

(Liite 1, 3–4) esitetään havainnollistavana esimerkkinä kuva Kaarisairaalan sähköurakkaan liittyvästä 

hakemistosta Huoltokirja-aineisto. Kuvan hakemistossa Huoltokirja-aineisto nähdään olevan S2010-

sähkönimikkeistön (Sirén 2012, liite 1) mukaisesti nimettyjä hakemistoja, jotka on siis perustettu 

niistä järjestelmistä, joita Kuopion Talotekniikka Oy:llä on ollut toimitettavana Kaarisairaalaan. Ku-

vasta nähdään hakemiston sisällön lisäksi hakemistopolku, jossa hakemisto sijaitsee. Kuvaa tarkas-

teltaessa tulee huomioida, että Kaarisairaalan sähköurakan projektihakemiston nimi on 200021 KYS 

Rak.2. Hakemiston Huoltokirja-aineisto lopullinen sijainti on hakemistopolun DATA(\\01429-

01SV0001)(Y:)\KUOPIO\Sähkö\200021 KYS Rak.2\LUOVUTUSAINEISTO hakemistossa LUOVUTUS-

AINEISTO. (Liite 1, 3–4.)  

 

Sähköurakan huoltokirja-aineiston laadintaohjeen luvussa Huoltokirja-aineiston tallennushakemisto 

(Liite 1, 3–4) muistutetaan, että huoltokirja-aineisto on myös toimitettava työn tilaajalle sillä tavalla 

ja siihen paikkaan kuin tilaajan kanssa on sovittu. Lisäksi on varmistettava, että yrityksessä doku-

mentoitu aineisto vastaa tilaajalle toimitettua. (Liite 1, 3–4.)  

 

Sähköurakan huoltokirja-aineiston laadintaohjeen luvussa Huoltokirja-aineiston tallennushakemisto 

(Liite 1, 3–4) esitetty neuvo tallentaa huoltokirja-aineisto yhteisesti sovittuun paikkaan on järkevä. 

Tällöin kaikki projektiin osallistuvat Kuopion Talotekniikka Oy:n henkilöt tietävät, missä huoltokirja-

aineisto on ja minne se tulee tallentaa. Huoltokirja-aineistoa varten perustettuun hakemistoon jär-

jestelmittäin perustettujen hakemistojen ansiosta tietyn laitteen tai laitteiston huoltokirja-aineisto on 

tarvittaessa helppo löytää. Kun tulee aika toimittaa huoltokirja-aineisto työn tilaajalle, on helpompaa 

koota aineisto tilaajalle yhdestä paikasta kuin etsiä sitä useista mahdollisista paikoista. Huoltokirja-

aineistoa useasta paikasta kootessa vaarana on, että tilaajalle toimitetaan vahingossa samojen do-

kumenttien eri versioita, joista osa ei ole ajan tasalla.  

 

4.1.4 Liitetiedostoina olevien dokumenttipohjien käyttöohjeet 
 

Sähköurakan huoltokirja-aineiston laadintaohjeen (Liite 1) liitetiedostoiksi oli laadittu dokumenttipoh-

jia (Liitteet 2–5). Dokumenttipohjat ovat tarjouspyyntöpohja (Liite 2), luettelo järjestelmien toimitta-

jista (Liite 3), tilanneseurantalomake (Liite 4) ja huoltotaulukko (Liite 5). Dokumenttipohjille tarvittiin 

käyttöohjeet, joten sähköurakan huoltokirja-aineiston laadintaohjeeseen laadittiin omat lukunsa (Lii-

te 1, 4–6) kunkin dokumenttipohjan käytön ohjeistamista varten.  

 

Sähköurakan huoltokirja-aineiston laadintaohjeen dokumenttipohjien käytön ohjeistamista varten 

laadituissa luvuissa (Liite 1, 4–6) esitetään yksityiskohtaiset ohjeet dokumenttipohjien käyttöön. Lu-
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vuissa esitetään myös dokumenttipohjien käyttötarkoitukset ja niiden käyttämisen hyödyt. (Liite 1, 

4–6.)  

 

Sähköurakan huoltokirja-aineiston laadintaohjeen (Liite 1) liitetiedostoina olevat dokumenttipohjat 

(Liitteet 2–5) ovat niin helppokäyttöisiä ja selkeitä, että niihin ei välttämättä käyttöohjeita tarvittaisi. 

Sähköurakan huoltokirja-aineiston laadintaohjeessa (Liite 1, 4–6) esitetyt käyttöohjeet kuitenkin 

toimivat hyvänä pohjustuksena dokumenttipohjien käyttöön ja sisältävät hyödyllisiä huomioita.  

 

4.2 Sähköurakan huoltokirja-aineiston laadintaohjeen liitetiedostot 
 

Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia ohje sähköurakan huoltokirja-aineiston laadintaan Kaarisairaalan 

sähköurakan huoltokirja-aineiston laadintaprosessissa tehtyjen havaintojen pohjalta. Havainnoista 

saatiin ohjetta varten sellaisia ideoita, joiden toteuttamiseksi oli varsinaisen ohjedokumentin lisäksi 

laadittava muita dokumentteja ohjedokumentin liitteeksi.  

 

Sähköurakan huoltokirja-aineiston laadintaohjeen (Liite 1) liitteeksi laadittiin neljä liitetiedostoa, jois-

sa on sähköurakan huoltokirja-aineiston laadintaprosessia helpottavia dokumenttipohjia. Dokument-

tipohjat ovat tarjouspyyntöpohja (Liite 2), luettelo järjestelmien toimittajista (Liite 3), tilanneseuran-

talomake (Liite 4) ja huoltotaulukko (Liite 5).  

 

Sähköurakan huoltokirja-aineiston laadintaohjeen (Liite 1) liitetiedostoina olevat dokumenttipohjat 

(Liitteet 2–5) soveltuvat käytettäviksi kaikissa rakennusten sähköurakoissa. Suurin hyöty dokument-

tipohjista kuitenkin saadaan, kun sähköurakan kohteena on rakennus, jonne tulee toimittaa paljon 

järjestelmiä.  

 

4.2.1 Tarjouspyyntöpohja 

 

Kaarisairaalan sähköurakassa ongelmana oli, että kaikki Kuopion Talotekniikka Oy:n urakassa käyt-

tämät järjestelmien toimittajat eivät toimittaneet toimittamiensa järjestelmien huoltokirja-aineistoa 

riittävän aikaisin. Vastaavien ongelmien varalta Kuopion Talotekniikka Oy:n käyttämää tarjouspyyn-

töpohjaa tuli muokata.  

 

Tarjouspyyntö on dokumentti, joka lähetetään järjestelmäntoimittajalle, jolta halutaan saada tarjous 

järjestelmän toimittamisesta. Kuopion talotekniikka Oy:n käyttämässä tarjouspyyntöpohjassa on 

kohdat vastaanottajan ja tarjousta pyydettävän kohteen tietojen täyttämiseksi. Pohjassa on valmiit 

vakiotekstit lähettäjän tiedoista, toimitukseen sisältyvistä asioista, tarjoushinnan sisällöstä ja asiaa 

hoitavasta henkilöstä. Pohjassa on myös vakioteksti, jossa järjestelmäntoimittaja velvoitetaan huo-

lehtimaan siitä, että tarjouspyynnön pohjalta tehtävä tarjous on tarjouspyynnön mukainen. Tarjous-

pyyntöpohjaa (Liite 2) muokattiin lisäämällä sen kohtaan ”Toimitukseen sisältyy” (Liite 2) teksti 

”Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet sekä käytönopastusmateriaali sähköisessä muodossa 1 kuukau-

den kuluessa muusta toimituksesta” (Liite 2). Muokattu tarjouspyyntöpohja (Liite 2) liitettiin sähkö-

urakan huoltokirja-aineiston laadintaohjeen (Liite 1) liitteeksi. (vrt. Liite 2.)  
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Sähköurakan huoltokirja-aineiston laadintaohjeeseen (Liite 1, 4) laadittiin tarjouspyyntöpohjan (Liite 

2) käyttöohje. Käyttöohjeessa huomautetaan, että järjestelmien toimittajat ovat velvollisia toimitta-

maan huoltokirja-aineiston toimittamiensa järjestelmien mukana, mutta asia varmistetaan tarjous-

pyynnössä. Käyttöohjeessa huomautetaan myös, että tarjouspyyntöpohjassa (Liite 2) on kohdat, 

joissa edellytetään järjestelmäntoimittajan tarjouksen olevan tarjouspyynnön mukainen ja toimituk-

seen sisältyvän huoltokirja-aineisto toimitettuna yhden kuukauden kuluessa muusta toimituksesta. 

Käyttöohjeessa ohjeistetaan täydentämään tarjouspyyntöpohja (Liite 2) ja lähettämään se järjestel-

mäntoimittajalle, jolta tarjousta pyydetään. (Liite 1, 4.)  

 

Tarjouspyyntöpohjaan (Liite 2) lisätty kohta toimitukseen sisältyvän huoltokirja-aineiston toimittami-

sesta on tarpeellinen. Kohdassa määritellään, että toimitettavaan huoltokirja-aineistoon kuuluu 

asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet sekä käytönopastusmateriaali. Kohdassa lisäksi määritellään, että 

aineiston on oltava sähköisessä muodossa ja se on toimitettava yhden kuukauden kuluessa muusta 

toimituksesta. (Liite 2.) Kun otetaan lisäksi huomioon kohta, jossa järjestelmäntoimittajan tekemän 

tarjouksen edellytetään olevan tarjouspyynnön mukainen (Liite 2), saadaan huoltokirja-aineiston so-

vitusta sisällöstä ja toimituksesta kirjallista materiaalia järjestelmäntoimittajan velvollisuuksien osoit-

tamiseksi. Suomen lainsäädännössä esitetään järjestelmäntoimittajaa koskevia vaatimuksia huolto-

kirja-aineiston sisällöstä ja toimittamisesta. Vaikka järjestelmäntoimittaja on näiden vaatimusten vel-

voittamana velvollinen toimittamaan huoltokirja-aineiston toimittamistaan järjestelmistä, on tarjous-

pyyntöpohjaan (Liite 2) lisätty kohta huoltokirja-aineistosta tarpeellinen, sillä siinä on määritelty vaa-

timukset tarkemmin kuin Suomen lainsäädännössä. Kaarisairaalan sähköurakan huoltokirja-aineiston 

laadinnassa oli ongelmana, että osa järjestelmien toimittajista viivytteli huoltokirja-aineiston toimit-

tamisessa. Tarjouspyyntöpohjan (Liite 2) huoltokirja-aineistoa koskevassa kohdassa määritelty yh-

den kuukauden aikaraja järjestelmän toimittamisen ja järjestelmän huoltokirja-aineiston toimittami-

sen välillä ehkäisee Kaarisairaalan sähköurakassa havaittua ongelmaa vastaavia ongelmia tulevissa 

sähköurakoissa. Tarjouspyyntöpohjaa (Liite 2) tulisi vielä kehittää muokkaamalla siihen lisättyä koh-

taa huoltokirja-aineiston toimittamisesta tarkoituksenmukaisemmaksi. Kohdan yhteyteen tulisi lisätä 

tarkasti määritelty rahallinen sanktio vaatimuksen täyttämättä jättämisestä.  

 

4.2.2 Luettelo järjestelmien toimittajista 
 

Kaarisairaalan sähköurakan huoltokirja-aineiston laadintaprosessissa kirjattiin järjestelmien toimitta-

jat ja niiden yhteystiedot muistiin paperiselle lomakkeelle. Lomakkeelle oli tulostettu järjestelmät, 

jotka Kuopion Talotekniikka Oy:llä oli toimitettavana Kaarisairaalaan. Järjestelmät oli nimetty S2010-

sähkönimikkeistön (Sirén 2012, liite 1) mukaisesti. Lomakkeelle oli tulostettu myös omat ruutunsa 

kunkin järjestelmän toimittajan sekä toimittajan yhteyshenkilön ja -tietojen merkitsemistä varten. 

Lomakkeen käyttö todettiin Kaarisairaalan sähköurakan huoltokirja-aineiston laadintaprosessissa hy-

väksi toimintatavaksi. Tästä syystä sähköurakan huoltokirja-aineiston laadintaohjeen (Liite 1) liit-

teeksi laadittiin luettelo järjestelmien toimittajista (Liite 3). Luetteloa järjestelmien toimittajista (Liite 

3) on tarkoitus käyttää Kuopion Talotekniikka Oy:n käyttämien järjestelmien toimittajien sekä toimit-

tajien yhteyshenkilöiden ja -tietojen merkitsemiseen tulevissa sähköurakoissa.  



         
         30 (54) 

 

Luettelo järjestelmien toimittajista (Liite 3) on ruudukoitu Excel-taulukko, jossa on neljä saraketta ja 

103 riviä. Ylimmällä rivillä olevat neljä ruutua ovat sarakkeiden otsikoita varten. Otsikot ovat Järjes-

telmä, Toimittaja, Yhteyshenkilö ja Yhteystiedot (Liite 3). Järjestelmäksi otsikoidun sarakkeen ruu-

tuihin on merkitty kaikki S2010-sähkönimikkeistön (Sirén 2012, liite 1) mukaiset järjestelmät. Muiden 

sarakkeiden ruudut ovat otsikoita lukuun ottamatta tyhjät. (Liite 3.)  

 

Sähköurakan huoltokirja-aineiston laadintaohjeeseen (Liite 1, 5) laadittiin käyttöohje luettelolle jär-

jestelmien toimittajista (Liite 3). Käyttöohjeessa ohjeistetaan, että luetteloon (Liite 3) merkitään jär-

jestelmien toimittajat sekä niiden yhteyshenkilöt ja -tiedot. Käyttöohjeessa huomautetaan, että luet-

teloon (Liite 3) valmiiksi merkittyjen järjestelmien jakoa voidaan tarvittaessa tarkentaa. Käyttöoh-

jeessa esitetään luettelon (Liite 3) käyttämisen hyötynä, että järjestelmien toimittajien yhteystiedot 

löytyvät yhdestä paikasta, jonka kaikki projektiin osallistuvista yrityksen henkilöistä tuntevat. Erityi-

sesti luettelon (Liite 3) käyttämisestä hyödytään käyttöohjeen mukaan sähköurakoissa, joissa toimi-

tettavia järjestelmiä on paljon. Myös silloin kun monta henkilöä osallistuu huoltokirja-aineiston laa-

dintaan tai kun uusi henkilö osallistuu projektiin kesken urakan, luettelon (Liite 3) käytöstä hyödy-

tään käyttöohjeen mukaan erityisesti. (Liite 3.)  

 

Luettelo järjestelmien toimittajista (Liite 3) on hyödyllinen apuväline sähköurakan huoltokirja-

aineiston laadinnassa. Järjestelmien toimittajien toimittamassa huoltokirja-aineistossa voi olla puut-

teita tai väärää tietoa. Huoltokirja-aineistoon tai sen toimittamiseen voi liittyä muitakin järjestelmien 

toimittajiin liittyviä epäselvyyksiä. Järjestelmien toimittajien yhteystietoja tarvitaan siis monissa tilan-

teissa. Tällöin on hyvä, että yhteystiedot on koottu yhteen dokumenttiin, josta ne löytyvät helposti.  

 

4.2.3 Tilanneseurantalomake 
 

Kaarisairaalan sähköurakan huoltokirja-aineiston laadintaprosessissa seurattiin huoltokirja-aineiston 

valmistumista Excel-taulukkoa käyttäen. Taulukon ensimmäisen sarakkeen riveille oli merkitty Kuo-

pion Talotekniikka Oy:n Kaarisairaalaan toimittamat S2010-sähkönimikkeistön (Sirén 2012, liite 1) 

mukaiset järjestelmät. Jokaiselle merkitylle järjestelmälle oli varattu neljä tyhjää ruutua. Tyhjät ruu-

dut olivat huoltokirja-aineiston valmistumis- ja hyväksymismerkintää sekä kommentointia varten. 

Kommentoinnille oli varattu kaksi ruutua. Excel-taulukkoa täydennettiin laaditun huoltokirja-aineiston 

mukaisesti. Kuopion talotekniikka Oy:n edustaja merkitsi huoltokirja-aineiston valmistumismerkinnän 

niiden järjestelmien kohdalle, joista huoltokirja-aineisto oli laadittu kokonaan. Työn tilaajan edustaja 

merkitsi hyväksymismerkinnän niiden järjestelmien kohdalle, joista laadittu huoltokirja-aineisto oli ti-

laajan mielestä riittävä sisällöltään. Kommenttiruudut olivat tilaajan havaitsemien puutteiden ja Kuo-

pion Talotekniikka Oy:n suorittaman puutteiden korjaamisen merkitsemistä varten. Taulukko lähe-

tettiin Kuopion Talotekniikka Oy:ltä työn tilaajalle ja työn tilaajalta Kuopion Talotekniikka Oy:lle sopi-

viksi katsotuin aikavälein. Tätä jatkettiin kunnes kaikkien järjestelmien huoltokirja-aineisto oli hyväk-

sytty. Taulukon käyttö todettiin hyväksi toimintatavaksi, joten sähköurakan huoltokirja-aineiston laa-

dintaohjeen (Liite 1) liitteeksi laadittiin tilanneseurantalomake (Liite 4). Tilanneseurantalomaketta 
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(Liite 4) on tarkoitus käyttää huoltokirja-aineiston valmistumisen seurantaan tulevissa sähköurakois-

sa.  

 

Tilanneseurantalomake (Liite 4) on Excel-taulukko, jossa on viisi saraketta ja 103 riviä. Ylimmällä ri-

villä olevat viisi ruutua ovat sarakkeiden otsikoita varten. Otsikot ovat Järjestelmä, Huoltokirja-

aineisto laadittu/pvm NN, 1. kommentti/pvm NN, 2. kommentti/pvm NN ja Hyväksytty/pvm NN (Liite 

4). Järjestelmäksi otsikoidun sarakkeen ruutuihin on merkitty kaikki S2010-sähkönimikkeistön (Sirén 

2012, liite 1) mukaiset järjestelmät. Muiden sarakkeiden ruudut ovat otsikoita lukuun ottamatta tyh-

jät. (Liite 4.)  

 

Sähköurakan huoltokirja-aineiston laadintaohjeeseen (Liite 1, 5) laadittiin käyttöohje tilanneseuran-

talomakkeelle (Liite 4). Käyttöohjeessa kehotetaan sopimaan työn tilaajan kanssa tilanneseuranta-

lomakkeen (Liite 4) käyttämisestä. Käyttöohjeessa kehotetaan myös poistamaan tilanneseurantalo-

makkeesta (Liite 4) rivit, jotka koskevat järjestelmiä, joita kyseessä olevaan sähköurakkaan ei kuulu. 

Järjestelmäjakoa todetaan voivan tarvittaessa tarkentaa. Urakoitsijaa ohjeistetaan merkitsemään 

päivämäärä, nimikirjaimet ja mahdolliset kommentit laaditun huoltokirja-aineiston merkitsemiseen 

tarkoitettuun sarakkeeseen niiden järjestelmien kohdalle, joiden huoltokirja-aineisto on kokonaan 

laadittu ja toimitettu tilaajalle. Tilaajan tulisi käyttöohjeen mukaan merkitä niiden järjestelmien huol-

tokirja-aineisto hyväksytyksi, joiden huoltokirja-aineiston tilaaja on todennut vastaavan sovittua. Jos 

tilaaja toteaa tarkastetussa huoltokirja-aineistossa olevan puutteita, tulisi tilaajan käyttöohjeen mu-

kaan merkitä puutteet ensimmäiseen kommenttisarakkeeseen. Urakoitsijaa ohjeistetaan merkitse-

mään selvitys puutteiden korjaamisesta tilaajan merkitsemän kommentin yhteyteen. Käyttöohjeessa 

kehotetaan jatkamaan tällaista kommenttisarakkeen käyttöä toisella kommenttisarakkeella, jos tilaa-

ja toteaa järjestelmän huoltokirja-aineistossa edelleen olevan puutteita. Käyttöohjeessa huomaute-

taan, että tarvittaessa kommenttisarakkeita voi luoda lisää. Tilanneseurantalomakkeen (Liite 4) käyt-

töä ohjeistetaan jatkamaan kunnes tilaaja on merkinnyt kaikkien järjestelmien huoltokirja-aineiston 

hyväksytyksi. Tilanneseurantalomakkeen (Liite 4) käyttöohjeessa (Liite 1, 5) kehotetaan sopimaan ti-

laajan kanssa tavoista, joilla sekä urakoitsija että tilaaja pääsevät täydentämään tilanneseurantalo-

maketta (Liite 4). Käyttöohjeessa todetaan, että päivitetyn tilanneseurantalomakkeen voi sopia lähe-

tettävän sähköpostitse urakoitsijan ja tilaajan välillä säännöllisin väliajoin. Voidaan myös sopia, että 

päivitetty tilanneseurantalomake tallennetaan päivitysten yhteydessä sijaintiin, jonne sekä urakoitsija 

että tilaaja pääsevät. (Liite 1, 5.)  

 

Tilanneseurantalomake (Liite 4) on hyödyllinen apuväline sähköurakoiden huoltokirja-aineiston laa-

dinnassa. Lomakkeen käyttämisestä hyötyvät sekä urakoitsija että tilaaja. Tilaaja voi tarkistaa lo-

makkeesta, mistä järjestelmistä urakoitsija on huoltokirja-aineiston laatinut ja toimittanut. Urakoitsi-

ja puolestaan voi tarkistaa, mistä järjestelmistä tilaaja on huoltokirja-aineiston hyväksynyt. Lomaket-

ta käyttämällä urakoitsija voi saada tietoja laaditun huoltokirja-aineiston puutteista koko huoltokirja-

aineiston laadintaprosessin ajan. Tällöin kaikki puutteet eivät kasaannu korjattaviksi yhdellä kertaa 

sellaisessa urakan vaiheessa, jolloin valmiin huoltokirja-aineiston toimittamisella on mahdollisesti jo 

kiire. Tilanneseurantalomake (Liite 4) on helppo ja vaivaton käyttää. Tilaajalla ja urakoitsijalla on 

huoltokirja-aineiston laadintaprosessissa sama tavoite, joka on tilaajalle toimitettu valmis huoltokirja-
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aineisto. Tästä syystä tilaaja oletettavasti suhtautuu myönteisesti tilanneseurantalomakkeen (Liite 4) 

käyttöön.  

   

4.2.4 Huoltotaulukko 

 

Kaarisairaalan sähköurakan huoltokirja-aineiston laadintaprosessissa laadittiin kohteelle huoltotau-

lukko Kuopion Talotekniikka Oy:n kohteeseen toimittamien järjestelmien huolto-ohjelmien tarkista-

mista varten. Huoltotaulukossa oli sarakkeet järjestelmän nimelle sekä huoltotoimenpiteiden suori-

tustiheydelle, ohjeelliselle suorituskuukaudelle ja toteutumisen kuittaamiselle. Taulukon toisella väli-

lehdellä oli sarake järjestelmiä koskevien huoltotoimenpiteiden merkitsemistä varten. Huoltotauluk-

koon oli merkitty Kuopion Talotekniikka Oy:n Kaarisairaalaan toimittamat S2010-sähkönimikkeistön 

(Sirén 2012, liite 1) mukaisesti nimetyt järjestelmät sekä niihin kuuluvat laitteet ja laitteistot. Laitteil-

le ja laitteistoille oli merkitty huoltotoimenpiteiden suoritustiheydet kertoina vuodessa sekä ohjeelli-

set suorituskuukaudet. Laitteille ja laitteistoille suoritettavat huoltotoimenpiteet oli merkitty taulukon 

toiselle välilehdelle järjestelmittäin. Kaarisairaalan sähköurakan huoltokirja-aineiston laadintaproses-

sissa todettiin, että tulevissakin sähköurakoissa työn tilaajan on perusteltua vaatia Kaarisairaalan 

huoltotaulukkoa vastaavaa huoltotaulukkoa laadittavaksi omaan kohteeseen. Tästä syystä sähköura-

kan huoltokirja-aineiston laadintaohjeen (Liite 1) liitteeksi laadittiin huoltotaulukko (Liite 5). Huolto-

taulukkoa (Liite 5) on tarkoitus käyttää Kuopion Talotekniikka Oy:n toimittamien järjestelmien huol-

to-ohjelmien laadintaan tulevissa sähköurakoissa.  

 

Huoltotaulukko (Liite 5) on Excel-taulukko, jossa on 18 saraketta ja 103 riviä. Sarakkeet on tarkoitet-

tu järjestelmien ja niihin kuuluvien komponenttien, komponenttien huoltotoimenpiteiden ja niiden 

suoritusaikavälien, huoltotoimenpiteiden seuraavan suoritusvuoden ja -kuukauden sekä huomioiden 

merkitsemiseen. Huoltotoimenpiteiden seuraavan suorituskuukauden merkitsemiseen on sarakkeet 

jokaiselle vuoden kuukaudelle. Järjestelmien merkitsemiseen tarkoitettuun sarakkeeseen on merkitty 

kaikki S2010-sähkönimikkeistön (Sirén 2012, liite 1) mukaiset järjestelmät. Muut sarakkeet ovat ot-

sikoita lukuun ottamatta tyhjät. (Liite 5.)  

 

Sähköurakan huoltokirja-aineiston laadintaohjeeseen (Liite 1, 6) laadittiin käyttöohje huoltotaulukolle 

(Liite 5). Käyttöohjeessa todetaan, että huoltotaulukkoa (Liite 5) tulee käyttää urakoissa, joissa työn 

tilaaja sellaista vaatii laadittavaksi. Taulukkoon ohjeistetaan merkitsemään sähköurakassa toimitetut 

laitteet ja laitteistot komponenttien merkitsemiseen tarkoitettuun sarakkeeseen niiden järjestelmien 

kohdalle, joihin kyseiset laitteet ja laitteistot kuuluvat. Laitteelle tai laitteistolle ohjeistetaan merkit-

semään huoltotoimenpiteet ja niiden suoritusaikavälit sekä seuraavan huollon ajankohta. Seuraavan 

huollon ajankohdan vuosi ohjeistetaan merkitsemään numeroilla ja kuukausi rastilla tai päivämäärää 

osoittavalla numerolla. Huoltotaulukon (Liite 5) käyttöohjeessa (Liite 1, 6) huomautetaan, että tau-

lukon rivejä ja sarakkeita voidaan tarpeen mukaan lisätä tai poistaa. Taulukosta ohjeistetaan pois-

tamaan ne rivit, joissa on järjestelmiä, joita urakoitsija ei ole kyseessä olevaan kohteeseen toimitta-

nut. Käyttöohjeessa huomautetaan, että huoltotoimenpiteet kannattaa merkitä yleisellä tasolla. 

Käyttöohjeessa todetaan, että taulukkoa voidaan käyttää myös omalla tavalla. Voidaan esimerkiksi 

jättää laitteiden ja laitteistojen huoltotoimenpiteet merkitsemättä ja merkitä huoltojen suoritusaika-
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välit ja seuraavat suoritusajankohdat useimmin toistuvien huoltotoimenpiteiden mukaan. Huoltotau-

lukon (Liite 5) käyttöohjeessa (Liite 1, 6) tarkennetaan, että huoltotoimenpiteet aikatauluineen on 

merkittävä järjestelmien toimittajien toimittamien käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti. Huoltotau-

lukon (Liite 5) tärkeimpänä tarkoituksena todetaan olevan tulevien huoltojen ajankohtien esittämi-

nen. Huoltotaulukon (Liite 5) käyttöohjeessa (Liite 1, 6) todetaan, että halutessaan tilaaja voi laadi-

tun huoltotaulukon vastaanoton jälkeen jatkaa huoltotaulukon päivittämistä merkitsemällä joka huol-

lon jälkeen seuraavan huollon ajankohdan, joka voidaan laskea merkityn suoritusaikavälin avulla. 

(Liite 1, 6.)  

 

Huoltotaulukko (Liite 5) toimii hyvänä pohjana sähköurakassa toimitettujen järjestelmien huolto-

ohjelmien laadintaan. Taulukko on rakenteeltaan selkeä ja sitä voi muuntaa omaan käyttötarkoituk-

seen sopivaksi. Laadittua huoltotaulukkoa käyttäessään tilaajan on muistettava, että järjestelmien 

huollot on suoritettava järjestelmistä toimitettujen käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti. Suurin hyö-

ty tilaajalle huoltotaulukon käytöstä on, että siitä on helppo hahmottaa kohteen kaikkien sähkö- ja 

tietoteknisten järjestelmien muodostaman kokonaisuuden huoltovelvoitteet. Laitteiden ja laitteisto-

jen tulevat huollot on merkitty yhteen dokumenttiin, jossa on esitetty huoltoajankohdat havainnolli-

sesti. Huoltoajankohtiin merkittyjen vuosilukujen ansiosta nähdään, mitä huoltoja järjestelmille on 

tulossa esimerkiksi kuluvana vuotena. Kun lisäksi huoltoajankohdan kuukausi on merkitty rastilla lai-

te- tai laitteistokohtaisesti, saadaan laaditun huoltotaulukon avulla selkeä kokonaiskäsitys järjestel-

mien tulevista huolloista. Tilaaja tai järjestelmien huoltamisesta vastaavat tahot voivat tarkistaa 

huoltotaulukosta, mitä huoltoja on milloinkin tulossa. Järjestelmien käyttö- ja huolto-ohjeista voi 

puolestaan tarkistaa, miten huollot on suoritettava. Moneen suureen sähköurakan kohteeseen tulee 

käyttöön huoltojärjestelmä, johon on tarkoitus syöttää kohteen kaikkien huollettavien komponent-

tien huoltotoimenpiteet aikatauluineen. Huoltotaulukon avulla sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien 

huoltotoimenpiteiden ja niiden aikataulujen syöttäminen tällaiseen huoltojärjestelmään helpottuu. 

Urakoitsijan olisi turhaa merkitä laatimaansa huoltotaulukkoon tarkkoja huolto-ohjeita, koska silloin 

taulukosta tulisi liian laaja. Tällöin taulukon alkuperäisen tarkoituksen laatu heikkenisi. Tarkat huol-

to-ohjeet kuitenkin toimitetaan muun huoltokirja-aineiston mukana. Tulevissa sähköurakoissa toimi-

tettavien järjestelmien huolto-ohjelmien laadintaa tukemaan laadittuun huoltotaulukkoon (Liite 5) ei 

kannata merkitä valmiiksi huolto-ohjeita edes yleisellä tasolla, koska niiden soveltuvuus tulisi kuiten-

kin tarkistaa jokaisen kohteen tapauksessa erikseen. On helpompaa merkitä yleisen tason, järjestel-

mien todellisiin käyttö- ja huolto-ohjeisiin perustuvat huoltotoimenpiteet aikatauluineen tyhjään tau-

lukkoon kerralla oikein.    
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5 YHTEENVETO 

 

Tämän työn tavoitteena oli laatia Kuopion Talotekniikka Oy:lle ohje tulevien sähköurakoiden huolto-

kirja-aineiston laadintaan Kaarisairaalan sähköurakan huoltokirja-aineiston laadintaprosessissa tehty-

jen havaintojen pohjalta. Kaarisairaala on Kuopion yliopistolliseen sairaalaan kuuluvan Puijon sairaa-

lan laajennushankkeessa kesäkuussa 2012 – toukokuussa 2015 rakennettu sairaalarakennus, jonne 

tuli asentaa paljon sähkö- ja tietoteknisiä järjestelmiä. Kuopion Talotekniikka Oy toimi hankkeessa 

sähköurakoitsijana ja oli näin ollen velvollinen laatimaan huoltokirja-aineiston Kaarisairaalaan toimit-

tamistaan järjestelmistä. Kaarisairaalan sähköurakan huoltokirja-aineiston laadinta oli työläs proses-

si, joka toimi hyvänä pohjana tulevien sähköurakoiden huoltokirja-aineiston laadintaa varten laadit-

tavaan ohjeeseen.  

 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa vaaditaan, että useimpiin rakennettaviin rakennuksiin laaditaan käyt-

tö- ja huolto-ohje. Ympäristöministeriö tarkentaa muun muassa, että käyttö- ja huolto-ohjeessa tu-

lee esittää urakoitsijoiden ja tavarantoimittajien tuotekohtaiset käyttö-, hoito-, huolto- ja kunnossa-

pito-ohjeet. Tuotekohtaisiin käyttö- ja huolto-ohjeisiin sisältyy muun muassa koneiden, laitteiden ja 

järjestelmien käyttö- ja hoito-ohjeet sekä varusteiden ja materiaalien hoito-ohjeet. Näiden maan-

käyttö- ja rakennuslain sekä ympäristöministeriön velvoitteiden johdosta sähkötyön tilaaja yleensä 

vaatii sovellettavan urakkasopimuksissa sellaisia sopimusehtoja, joissa urakoitsija velvoitetaan toi-

mittamaan tilaajalle kattava huoltokirja-aineisto toimittamistaan järjestelmistä.  

 

Suomen lainsäädännössä on urakoitsijaa sitovia lakeja ja ministeriöiden päätöksiä huoltokirja-

aineiston toimittamisesta. Muun muassa kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteiden tur-

vallisuudesta velvoittaa sähkölaitteita kaupan pitävän tai toiselle luovuttavan huolehtimaan, että 

sähkölaitteeseen tai sitä seuraavaan käyttöohjeeseen on merkitty olennaiset seikat, joiden tuntemi-

nen ja noudattaminen varmistavat laitteen turvallisen käytön käyttötarkoituksensa mukaisessa käy-

tössä. Laitteen mukana on siis aina oltava myös huolto-ohjeet, jotta varmistetaan laitteen turvallinen 

käyttö. Urakoitsijaa sitovia muita säädöksiä huoltokirja-aineiston toimittamisesta ovat muun muassa 

kuluttajansuojalaissa, kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä julkisten hankintojen yleisten so-

pimusehtojen vahvistamisesta ja valtioneuvoston asetuksessa sähkölaitteiden ja -laitteistojen säh-

kömagneettisesta yhteensopivuudesta.  

 

Käytännössä Suomen lainsäädäntö ja urakkasopimuksissa sovellettavat sopimusehdot siis aina vel-

voittavat sähköurakoitsijan toimittamaan työn tilaajalle huoltokirja-aineiston toimittamistaan järjes-

telmistä. Huoltokirja-aineistoon tulee sisältyä ainakin asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet sekä tuote-

tiedot toimitetuista järjestelmistä. Sähköurakoitsijan on huolehdittava huoltokirja-aineiston tilaajalle 

toimittamisen lisäksi siitä, että urakoitsijan käyttämät järjestelmien toimittajat toimittavat huoltokir-

ja-aineiston toimittamistaan järjestelmistä.  

 

Kaarisairaalan sähköurakan huoltokirja-aineiston laadintaprosessissa havaittujen hyvien toimintata-

pojen, ongelmien ja kehityskohteiden pohjalta laadittiin sähköurakan huoltokirja-aineiston laadinta-

ohje tulevien sähköurakoiden huoltokirja-aineiston laadinnan tueksi. Ohjeen liitteeksi laadittiin neljä 
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liitetiedostoa, joissa on huoltokirja-aineiston laadintaprosessia helpottavia dokumenttipohjia. Doku-

menttipohjat ovat tarjouspyyntöpohja, luettelo järjestelmien toimittajista, tilanneseurantalomake ja 

huoltotaulukko.  

 

Kaarisairaalan sähköurakan huoltokirja-aineiston laadintaprosessissa havaittiin hyviksi toimintata-

voiksi järjestelmien jako S2010-sähkönimikkeistön mukaisiin järjestelmiin, huoltokirja-aineiston tal-

lentaminen yhteen sovittuun paikkaan yrityksen tietojärjestelmässä ja järjestelmien toimittajien kir-

jaaminen muistiin. Hyväksi toimintatavaksi havaittiin myös huoltokirja-aineiston valmiusasteen seu-

ranta Excel-taulukolla. Lisäksi Kaarisairaalaan toimitetuille järjestelmille laadittua huoltotaulukkoa 

vastaavalle huoltotaulukolle todettiin olevan tarvetta tulevissa sähköurakoissa. Ongelmina Kaarisai-

raalan sähköurakan huoltokirja-aineiston laadintaprosessissa havaittiin olevan yhteisen toimintamal-

lin, ohjeen, puuttuminen sekä joidenkin järjestelmien toimittajien viivyttely huoltokirja-aineiston toi-

mittamisessa.  

 

Sähköurakan huoltokirja-aineiston laadintaohjeeseen ja sen liitetiedostoissa oleviin dokumenttipoh-

jiin koottiin Kaarisairaalan sähköurakan huoltokirja-aineiston laadintaprosessissa havaitut hyvät toi-

mintatavat sekä ongelmiin kehitetyt ratkaisut. Sähköurakan huoltokirja-aineiston laadintaohjeessa 

esitetään yleisiä asioita huoltokirja-aineiston sisällöstä ja laadinnasta, järjestelmien jakaminen 

S2010-sähkönimikkeistön mukaisiin järjestelmiin, ohjeistettu paikka huoltokirja-aineiston tallentami-

seen yrityksen tietojärjestelmässä sekä liitetiedostoina olevien dokumenttipohjien käyttöohjeet. Tar-

jouspyyntöpohjan mukainen tarjouspyyntö velvoittaa urakoitsijan käyttämät järjestelmien toimittajat 

toimittamaan huoltokirja-aineiston toimittamistaan järjestelmistä yhden kuukauden kuluessa järjes-

telmän toimittamisesta. Luettelo järjestelmien toimittajista on dokumenttipohja, johon kootaan kaik-

kien urakoitsijan sähköurakassa käyttämien järjestelmien toimittajien yhteystiedot. Tilanneseuranta-

lomakkeella seurataan sähköurakan huoltokirja-aineiston laadinnan edistymistä ja valmiin aineiston 

hyväksymistilannetta. Huoltotaulukko toimii pohjana sähköurakoissa toimitettujen järjestelmien huol-

to-ohjelmien laadintaan.  

 

Työssä laadittu sähköurakan huoltokirja-aineiston laadintaohje sen liitteinä olevine dokumenttipohji-

neen toimivat hyvänä kokonaispakettina tukemaan huoltokirja-aineiston laadintaprosessin sujuvaa 

etenemistä tulevissa sähköurakoissa. Laaditut dokumentit sisältävät Kaarisairaalan sähköurakan 

huoltokirja-aineiston laadintaprosessissa havaitut hyvät toimintatavat sekä havaittuihin ongelmiin 

kehitetyt ratkaisut. Dokumentit soveltuvat käytettäväksi kaikissa sähköurakoissa, mutta suurin hyöty 

dokumenttien käytöstä saadaan, kun sähköurakan kohteena on rakennus, jonne tulee toimittaa pal-

jon järjestelmiä.  

 

Seuraavana toimenpiteenä on ottaa laadittu ohje liitetiedostoineen koekäyttöön ja tarkastella sen 

toimivuutta. Tarvittaessa dokumentteja voidaan muokata vastaamaan koekäytössä todettuja tarpei-

ta. Työn aiheeseen liittyviä hyviä jatkotutkimusaiheita voisivat olla työssä laaditun ohjeen laajenta-

minen koskemaan myös muuta sähköurakan yhteydessä luovutettavaa aineistoa kuin huoltokirja-

aineistoa ja työssä laaditun ohjeen muokkaaminen LVI-urakoihin sopivaksi. Hyvä jatkotutkimuksen 
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aihe voisi olla myös tietokantapohjaisen sovelluksen hankinnan kannattavuus ja tällaisen sovelluksen 

hyödyntäminen työssä laadittujen Excel-taulukoiden sijaan.    
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