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1 Johdanto 

Työssä perehdytään sähköurakointiyrityksen eri toimintoihin, kuten tarjouslaskennan ja 

työmaan hoitoon liittyviin eri työvaiheisiin, sekä luodaan yritykselle työohje jälkilasken-

taa varten ja kerrotaan, miten jälkilaskenta suoritetaan. Tarjouslaskenta ja työmaanhoi-

toon liittyvät erilaiset toimenpiteet käydään lyhyesti läpi, jotta lukija ymmärtää, mitä 

kaikkea tapahtuu ennen kuin jälkilaskentaa voidaan ruveta suorittamaan. 

Amplit on vuonna 1987 perustettu sähkö- ja teleurakointia harjoittava perheyritys, joka 

toimii pääkaupunkiseudulla. Amplit on kykeneväinen toteuttamaan vaativienkin raken-

nusten koko sähköistyksen, sekä tieto- ja turvajärjestelmät. Yrityksen toimipisteet sijait-

sevat Helsingissä malmilla ja Espoon haukilahdessa. Yritys työllistää yli 200 työntekijää 

ja liikevaihto vuonna 2017 oli 39,3 miljoonaa euroa. Vuonna 2003 LVI-yksikön perus-

tamisen myötä Amplit on laajentunut kattamaan koko talotekniikan. (5) 

2 Tarjouslaskenta 

2.1 Tarjouslaskentaprosessi 

Sähköistysalan kilpailu on kovaa tällä hetkellä eikä se todennäköisesti tulevaisuudessa 

tule vähenemään. Kovan kilpailun takia ei voida odottaa, että jokainen jätetty tarjous 

johtaisi työn saamiseen. Tarjouslaskennan tulee olla riittävän laadukasta ja järjestel-

mällistä, ettei tarjouskilpailuista jää käteen ainoastaan kohteita, joissa on jäänyt jotain 

laskematta tai jäänyt epäselväksi, mitä sähköurakkaan kuuluu. Mikäli näin ei ole, voi se 

johtaa liian alhaiseen tarjoushintaan, ja jopa negatiiviseen lopputulokseen. (1, s. 16.) 

Tarjouslaskentaprosessissa suoritetaan eri vaiheita määrätyssä järjestyksessä. Kaikki-

en eri vaiheiden tehtävät tulee suorittaa huolellisesti tai muuten koko prosessi voi joh-

taa huonoon lopputulokseen. Voitetaan tarjouskilpailu ja saadaan työ, jota ei kykene 

tekemään halutulla lopputuloksella tai hinnoitellaan yritys ulos kilpailusta. (1, s. 17.) 
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Kuva 1. Tarjouksen laadinta kokonaisprosessina (1. s. 17). 

2.2 Tarjouspyynnön arviointi 

Tarjouspyyntö voidaan nähdä ongelmana, johon on keksittävä ratkaisu. Ensimmäinen 

askel ratkaisun etsintään on tutustua laskenta-asiakirjoihin ja saada kokonaiskuva 

hankkeesta. Tämän jälkeen perehdytään hankkeen yksityiskohtiin ja etsitään kohtia, 

jotka lisäävät kustannuksia. Oikea vastaus tarjouspyyntöön on näistä muodostuva ko-

konaishinta. (1. s. 17.) 

Tarjouslaskenta alkaa tarjouspyynnön arvioinnilla, jonka tarkoitus on varmistaa, että 

perusedellytykset työn saantiin ja sen tuloksekkaaseen hoitamiseen ovat kunnossa. 

Arviointiprosessi alkaa tarjouspyynnön lähettäjästä. Mikäli hänen kanssaan on jo ai-

emmin ollut onnistunutta yhteistyötä, voidaan siirtyä asiakirjojen arviointiin. Entuudes-

taan tuntemattoman kysyjän tarjouspyynnön kohdalla kannattaa yrittää selvittää, tarkis-

taako kysyjä vakiotoimittajansa hintaa. Tuntemattoman kohdalla kannattaa myös tarkis-

taa luottotiedot, mikäli mahdollinen tuleva sopimuskumppani yhtään arveluttaa. (1. s. 

18.) 

Kun kokonaisuus on selvillä, voidaan arvioida, kuinka tarjouspyynnön kohde asettuu 

mukaan muun tilauskannan kanssa.  

 Löytyykö yritykseltä riittävästi työntekijöitä hankkeen suorittamiseen?  

 Voitaisiinko käyttää aliurakoitsijaa apuna?  

 Onko yrityksellä tai aliurakoitsijalla riittävä kohdeosaaminen hankkeen toteutta-

miseksi kustannustehokkaasti?  

Tarjous-
pyynnön 
arviointi 

Kustan-
nusten 

määrittely 

Tarjous-
hinnan 

määrittely 

Tarjouksen 
laadinta 

Urakka-
neuvottelu 
ja -sopimus 
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 Onko muita tarjouspyyntöjä, jotka sopisivat paremmin tämän hetkiseen tilantee-

seen? 

2.3 Kustannusten määrittely 

Tarjoushintaa määriteltäessä eniten aikaa vievä osuus on tarvittavien tarvike- ja työ-

määrien selvittäminen eli massalaskenta. Massalaskenta voidaan suorittaa muun mu-

assa vertailemalla toteutuneen kohteen hintaa euroa/m2 tai euroa/asunto. Edellä mai-

nittujen keinojen käyttäminen on varmasti nopeaa, mutta myös virhemarginaali voi olla 

hyvin suuri. Eniten aikaa vievä laskentakeino on laskea tarvikkeet yhteenlaskulla asia-

kirjoista järjestelmällisesti, mutta tällöin myös virhemarginaali on hyvin pieni. Massalas-

kentaa voidaan suorittaa tietokoneavusteisesti käyttäen erilaisia CAD-ohjelmistoja, 

jotka vähentävät inhimillisten virheiden määrää ja nopeuttavat kohteen massoittelua. 

(1. s. 23.) 

Massalaskennan jälkeen on kerännyt monta kappaletta pistorasioita, kytkimiä ja satoja 

metrejä kaapelia. Seuraavaksi näiden kerättyjen tarvikkeiden avulla pitää arvioida työn 

tekemiseen kuluva aika ja tarvikkeiden hinta. Tähän on onneksi tarjolla tarjouslasken-

taohjelmia, kuten Broker tai Ecom. Edellä mainittujen laskentasovelluksien avulla ei 

tarvitse arvioida pistorasian asentamiseen kuluvaa aikaa, vaan asiakirjoista mitatut ja 

lasketut tarvikkeet voidaan syöttää sovellukseen. Laskentasovellus sisältää tarvikkeista 

tuoterekisterin, joka sisältää hankittavan tuotteen hinnan ja tuotteen asentamiseen ku-

luvan ajan, joiden avulla selviää esimerkiksi yhden pistorasian asennushinta. Lasken-

taohjelmaan voidaan syöttää suurempia massoja kerrallaan, käyttää yksittäisiä paketti-

hintoja ja luoda omia paketteja. 

Massalaskennan lisäksi tarjoushintaa määritellään keskuksien, valaisimien ja järjestel-

mien avulla. Useimmiten näistä arvoltaan suurista materiaalipoteista pyydetään tarjous 

erikseen. Keskusvalmistajille lähetetään tarjouspyynnöt sähkökeskuksista. Sähkötukuil-

le lähetetään tarjouspyynnöt valaisimista ja järjestelmistä järjestelmätoimittajille. Seu-

raavana työvaiheena on kilpailuttaa tarjoukset ja tarkistaa, että ne ovat tarjouspyynnön 

mukaiset. Tarjouslaskennassa valitaan usein halvin toimittaja, mikäli tarjous on tarjous-

pyynnön mukaisesti laadittu, koska tarjouslaskennassa määritetään ainoastaan tar-

joushinta sähköurakalle.  
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2.4 Tarjoushinnan määrittely 

Lopullinen tarjoushinta on kaikkien varsinaisten kustannusten ja erilliskustannusten 

summa lisättynä tarjouskatteella ja kustannusten nousuvarauksella (1. s. 43). Keski-

määräinen katetarve vuositasolle on määritelty budjetin avulla. Kuluvan vuoden aikana 

käytettävä kateprosentti voi kuitenkin vaihdella markkinoiden tai oman toiminnan hei-

lahtelujen johdosta. Yksittäisen urakkatarjouksen kateprosentti määritellään täten ta-

pauskohtaisesti. Tarjottavalle urakalle on määriteltävä oikea hinta, muuten kauppa ei 

käy tai se käy liiankin hyvin. (1. s. 42.) 

2.5 Tarjouksen laadinta 

Tarjouspyyntöön vastataan yleensä pyynnön mukaisella tarjouksella. Mikäli tarjous-

pyynnön ehdoista halutaan kuitenkin poiketa, tulee poikkeamat ilmoittaa selkeästi tar-

jouksessa. Tällaisia poikkeamia voivat olla esimerkiksi toimitusajankohta, maksuehdot 

ja muu sisältö. Tilaajalla on oikeus hylätä tarjous poikkeamista johtuvista syistä. (2. s. 

47.) 

Rakennusalalla käytetään useimmiten rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 

1998), jotka sisältävät perusteelliset määräykset sopimuksen ehtoihin. Sopimuskump-

panit saavat täten tasapuolisen kohtelun käytännön toteuttamisessa, että ristiriitatilan-

teissa. On suositeltavaa laatia tarjous niin, että se perustuu YSE 1998 -ehtoihin. 

2.6 Urakkaneuvottelu ja -sopimus 

Urakkaneuvotteluun pääseminen ei vielä takaa, että sopimus syntyy tilaajatahon kans-

sa. Sopimuksen syntymisen esteenä voi olla monta eri tärkeää asiaa tilaajasta riippu-

en, kuten esimerkiksi tarjouksesta joidenkin asioiden poisrajaaminen tai että työmaa 

aikataulu pitenee, eikä tilaaja saa tiloja ajoissa käyttöönsä. Urakkaneuvottelussa tilaaja 

voi esittää erilaisia tarkentavia kysymyksiä, joihin tulisi pystyä vastaamaan asianmukai-

sesti saman tien. Yhtenä esimerkkinä vaikkapa yrityksen käyttämästä laatujärjestel-

mästä tai sen olemassaolosta, vaikka siitä ei olisi ollut mitään mainintaa tarjouspyyn-

nössä. Neuvotteluissa esiin tulevat kysymykset ja niiden vastaukset onkin hyvä kirjata 



6 

 

  

neuvottelumuistioon, jotta myöhemmin ei synny erimielisyyksiä jo aiemmin sovituista 

asioista tai tulkinnanvaraisia kohtia. 

Mikäli tilaaja ilmoittaa hyväksyvänsä urakkatarjouksen, on seuraavaksi vuorossa sopi-

musten allekirjoittaminen. Yrityksen puolesta allekirjoituksen saa tehdä vain siihen oi-

keutetut henkilöt tai henkilö, joten allekirjoitusoikeus on syytä myös tarkistaa ennalta. 

Sopimusta laatiessa tulee myös tarkistaa urakkaneuvotteluissa sovittujen asioiden kir-

jaaminen sopimukseen samoin tavoin kuin ne on kirjattu ylös jo urakkaneuvottelumuis-

tioon. (1. s. 53 –4.) 

3 Työmaan hoito 

3.1 Työmaan arviointi 

Tyypillisin asennusprojekti alkaa siten, että siitä vastuun kantava projektipäällikkö saa 

eteensä allekirjoitetun urakkasopimuksen ja kasan papereita. Arviointiprosessi aloite-

taan perehtymällä alkavan asennusprojektin aineistoon. Aineistoon kuuluvat 

 urakkasopimus 

 sivu-urakan alistamissopimus 

 sopimusvaiheen neuvottelupöytäkirjat 

 urakkarajaliite 

 lisä- ja muutostöiden veloitusperusteet ja yksikköhintaluettelo 

 maksuerätaulukko 

 tilaajan erityisohjeet laskutuksesta 

 tarjouslaskelmat 

 tarjousvaiheen muistiinpanot 

 saadut projekti- ja alihankinta tarjoukset 
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 sopimuksen mukaiset suunnitelmat. 

3.2 Projektin suunnittelu 

Tehtäväjako 

Projektiryhmässä on tärkeää sopia tehtävien hoidosta selkeästi. Oletetaan että projekti-

ryhmään kuuluu projektipäällikkö, projekti-insinööri, kärkimies ja muu urakkaryhmä. 

Lähtökohtaisesti työn tekee henkilö, jolla on siihen parhaat edellytykset ja työ tehdään 

paikassa, jossa siihen on parhaat edellytykset. Esimerkiksi kärkimiehen ei tarvitse hoi-

taa järjestelmähankintoja, vaan sen suorittaa projektipäällikkö tai projekti-insinööri, mut-

ta kärkimiehen tulee tietää, milloin kyseiset järjestelmät asennetaan, jotta ne osataan 

tilata oikeaan aikaan. Projektipäällikkö taas on luonut budjetin, josta selviää, kuinka 

paljon rahaa järjestelmään on käytettävissä. Projekti-insinööri taas kilpailuttaa järjes-

telmät ja pyrkii alittamaan budjetin, josta syntyy materiaalisäästöjä. (2. s. 54.) 

Yleisaikataulu 

Urakoitsijoiden töiden yhteensovittaminen on usein pääurakoitsijan vastuulla, ja se 

käydään läpi aikataulupalaverissa. Kaikkien urakoitsijoiden tulee hyväksyä yleisaika-

taulu tai osoittaa virheet ja puutteet, sillä perusteetonta hylkäämistä ei hyväksytä. Ta-

pauksessa, jossa ilmaistaan aikataulupuutteet, mutta aikataulua ei muuteta puutteista 

huolimatta, ei kannata allekirjoittaa aikataulua. Muutoin joutuu vastuuseen myös aika-

taulun pettäessä. (2. s. 25). 

Työvaiheaikataulu 

Yleisaikataulun lisäksi laaditaan erillinen työvaiheaikataulu, jonka perusteella kyetään 

ajoittamaan hankinnat oikeaan ajankohtaan ja luomaan miehityssuunnitelman. Työvai-

heaikataulun laatiminen kannattaa tehdä tiiviissä yhteistyössä työmaan kärkimiehen 

kanssa, koska hänellä on oletettavasti paras tieto eri työvaiheisiin kuluvaan aikaan. 

Työvaiheaikatauluun varattavaan aikaan saa myös hyvän pohjan tarjouslaskentamate-

riaalin avulla, jossa työhinta on jo määritelty. Sähkötöiden työvaiheaikataulu tulee hy-

väksyttää työmaakokouksessa, jotta muut urakoitsijat myös sitoutuvat siihen. 
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Resurssisuunnitelma 

Työmaan miehitys on yhteydessä tarjouslaskennassa määriteltyihin työvoimakustan-

nuksiin ja työvaiheaikatauluun. Miehitysresursseja voidaan arvioida kohteen työryhmän 

kanssa tai tarjouslaskennasta saatujen työvoimakustannusten jakaminen tunneiksi ja 

jakamalla se urakka-ajalla, ottaen kuitenkin huomioon vuosilomat ja mahdolliset lisä-  ja 

muutostyöt. Resurssitarve seuraa hyvin pitkälti työvaiheaikataulua, eli kun työtä ei ole 

riittävästi, miehitystarvetta tulee tarkastella ja vähentää kohteen asentajamäärää, ettei 

työmaalla tehdä työtä tehottomasti, mikä vaikuttaa urakkapalkattujen asentajien keski-

tuntiansioihin. 

Hankinnat 

Ensimmäisenä tulee kartoittaa toimittajamarkkinat. Seuraavaksi materiaaleista, järjes-

telmistä ja alihankinnoista lähetetään tarjouspyynnöt näiden palveluiden tai tuotteiden 

toimittajille. Valitaan sopivin toimittaja eri laatumittareita käyttäen, kuten esimerkiksi 

aikaisempi yhteistyö, hinta, toimitusvarmuus ja mahdollisten takuuaikaisten korjausten 

perusteella. Usein sähköurakoinnissa joudutaan päätymään kuitenkin halvimpaan toi-

mittajaan, koska alalla vallitsee kova kilpailu. Urakoitsijalla on kuitenkin oikeus tarjota 

laadullisesti parempaa järjestelmää, mutta tilaaja päättää loppujen lopuksi, tuoko se 

haluttua lisäarvoa kohteeseen. 

Alihankinnat 

Aliurakoitsijaa käytetään usein, mikäli omalla yrityksellä ei ole resursseja, pätevyyttä tai 

on vain yksinkertaisesti kustannustehokkaampaa teettää työ jollain muulla urakoitsijal-

la. Esimerkiksi tällaisia järjestelmiä voivat olla paloilmoitin-, aurinkopaneeli- tai yleis-

kaapelointijärjestelmät. Aliurakoitsijaa käytettäessä tulee tästä ilmoittaa yksityiskohtai-

set tiedot tilaajalle tilaajavastuulain mukaisesti. 

Toimitusaikataulut 

Materiaalin toimitus työmaalle on tehtävä oikea-aikaisesti. Tässä seurataan alustavasti 

työvaiheaikataulua, ja lopulliset toimitusajat määrää työmaan todellinen edistyminen, eli 

työmaalle ei kannata tilata valaisimia sokeasti pelkän työvaiheaikataulun mukaisesti, 

jos työt ovat jo valmiiksi puoli vuotta myöhässä. Tarviketilaukset Amplitilla suorittaa 
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usein projekti-insinööri, ja työmaan kärkimies tilaa tarvikkeita projekti-insinöörin kautta. 

Täsmälliset toimitukset ovat yksi hyvin toimivan työmaan pääpiirteistä. Tällöin projekti  

rahoittaa itse itseään, työmaavarastot pysyvät sopivan kokoisina eikä materiaalia pää-

se tuhoutumaan tai tule varastetuksi. 

Hyväksyttämiset ja katselmukset 

Sähköurakka koostuu monesta eri toimitusosasta, sen takia materiaalin osalta on kan-

nattaa laatia hyväksyttämissuunnitelma kirjallisena, johon tarvitaan tilaajan allekirjoitus. 

Usein pyydetään myös tekemään malliasennuksia, esimerkiksi valaisimista. Tällöin 

tilaaja haluaa mallikatselmuksen kun yksi valaisin on asennettu paikalleen ja asennus-

tavan hyväksyttyään voidaan vasta hankkia muut valaisimet ja asentaa suunnitelmien 

mukaisiin paikkoihin. Hyväksyttämiset ja katselmukset kannattaa kirjata hyväksyttämis-

suunnitelmaan ja työmaakokouspöytäkirjaan, tällöin kyetään välttymään myöhemmiltä 

erimielisyyksiltä. Näitä asioita läpikäydessä tulee olla tarkkana, koska urakka-

asiakirjojen tai asennustavan muuttuessa kyseessä voi olla lisä- ja muutostyö. 

Esimerkkinä eräässä toimitila kohteessa piti asentaa neliön mallisia paneelivalaisimia 

kattoon vaijereilla ripustettuna. Kattopinta oli pitkälti kuitenkin päällystetty akustiikkale-

vyillä. Joten päädyimme asentamaan ensin c-profiilin mallista alumiinikiskoa akustiikka-

levyjen alapuolelle, ettei akustiikkalevyihin tarvinnut leikata neljää reikää valaisinta 

kohden. Alumiiniprofiilia, kiinnitystarvikkeita tai sen asennusta ei kuitenkaan mitenkään 

voitu huomioida jo urakkalaskenta vaiheessa, niin se olikin luonnollisesti lisätyötä. Kus-

tannuksia esitettäessä tilaaja ei aluksi ollut halukas maksamaan profiilien asennuksista, 

mutta koska malli oli hyväksytetty ja kirjattu työmaakokouspöytäkirjaan, hän joutui sen 

kuitenkin maksamaan. 

Työturvallisuus 

Työturvallisuuslainsäädännön mukaan jokaisella yli kymmenen henkilön yrityksellä on 

oltava työsuojeluorganisaatio. Kyseisen organisaation toimesta on laadittu työsuojelun 

toimintaohjelma. Toimintaohjelman lisäksi on tarpeellista laatia yritys- ja työmaakohtai-

sia ohjeita työturvallisuusvastuista, menettelytavoista ja toimenpiteistä työturvallisuu-

den varmistamiseksi. (2. s. 37) 
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Työmaalle ensimmäistä kertaa saavuttaessa pidetään työmaaperehdytys, jossa pää-

urakoitsija käy läpi työmaan ohjeistuksen työturvallisuuteen ja muut työmaahan liittyvät 

asiat. Työmaaperehdytyksessä tulee usein olla mukana: työturvallisuuskortti, sähkötyö-

turvallisuuskortti ja valttikortti. 

Työturvallisuuskortti, joka on työturvallisuutta varten kehitetty menettely. Kortin saa 

käytyään työturvallisuuskorttikoulutuksen, jossa kerrotaan, kuinka tunnistaa mahdollisia 

riskejä ja kuinka työskennellään riskien kanssa. 

Sähkötyöturvallisuuskortti, joka suoritetaan samoin tavoin kuin työturvallisuuskortti, 

mutta on tarkoitettu sähköalan töitä tekeville, kuten sähköasentajat ja työnjohto. Koulu-

tuksessa käydään läpi sähkötyön tekemiseen liittyvät määräykset, henkilöiden vastuut 

ja sähkön kanssa työskentelemisen riskit. 

Valttikorttia tarvitaan rakennustyömaalla toteuttaakseen työturvallisuus- ja tilaajavas-

tuulainsäädännön. Työturvallisuuslaki määrittää, että rakennustyömaalla työskentelevi-

en henkilöiden tulee käyttää kuvallista ja veronumerollista henkilökorttia. Tilaajavastuu-

laki on säädetty vähentämään harmaata taloutta rakennustyömailla. 

Ympäristönsuojelu 

Työmaaperehdytyksessä käydään usein läpi työmaakohtaiset ohjeet jätteiden lajittelus-

ta. Nykyisin jätteiden lajittelu työmailla on huomattavasti edistyksellisempää kuin vuosia 

takaperin. Vuoden 1994 alussa voimaan astunut jätelaki asettaa sähkölaitteiden tai -

tuotteiden valmistajille ja maahantuojille velvoitteita, joiden perusteella kaikessa toimin-

nassa tulee pyrkiä siihen, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän, ettei se vaikeuta 

jätehuollon järjestämistä, aiheita vaaraa terveydelle tai ympäristölle. 

Lisä- ja muutostyöt 

YSE 1998:n pykälässä 43 sanotaan seuraavasti: Urakoitsija on velvollinen toteutta-

maan tilaajan vaatimat muutostyöt, elleivät ne olennaisesti muuta urakkasuoritusta 

toisen luonteiseksi. (3. s. 10.) Eli urakoitsijalla ei ole velvoitetta suorittaa lisätöitä. 



11 

 

  

Muutokset urakkasuoritukseen on osoitettava selkeästi urakoitsijalle. Urakoitsijan tulee 

myös tarjota muutostyöt viipymättä, usein sopimukseen kirjataan tätä varten aikamääre 

yksi kuukausi. 

Lisä- ja muutostöiden hinnoitteluperiaatteet ovat useasti sopimukseen kirjattu, mutta 

mikäli näin ei ole, niistä tulisi sopia ennen ensimmäisen tarjouksen lähettämistä. Mikäli 

hinnoitteluperiaatteista ei ole sovittu ennen kuin urakoitsija on jo tarjonnut lisä- ja muu-

tostöitä, niin tilaaja hyväksyy hinnoitteluperiaatteet maksamalla ensimmäisen laskun 

kyseisiä töitä koskien. 

Työmaan rahoitus 

Projektin rahoitus pyritään aina toteuttamaan niin sanotusti etupainotteisesti eli projekti 

rahoittaa itse itsensä. Tässä asiassa onnistuminen tarkoittaa sitä, että projektin lasku-

tus on suurempi kuin sen kustannukset, mukaan lukien yrityksen kiinteiden kustannus-

ten osuuden. Laskutuksen epäonnistumiseen voivat vaikuttaa myös suuret tai paljon 

työaikaa vievät lisä- ja muutostyöt, tällöin lisä- ja muutostyötarjous kannattaa sitoa 

maksueriin, jotta laskutus toteutuu etupainotteisesti. 

Laatujärjestelmä 

Laatujärjestelmä on ohjekirja suorittaa erilaisia työvaiheita laadukkaasti, eli sähköura-

koitsijan näkökulmasta se tarkoittaa tehokkaampaa työskentelyä, pienempää hävikkiä, 

vähemmän korjauksia. Asiakkaan suuntaan laatujärjestelmä näkyy aikataulussa etene-

vinä kohteina, vähemmillä takuuaikaisilla korjauksilla ja asiakastyytyväisyytenä. Ampli-

tilla laatujärjestelmä kattaa materiaalien, laitteiden ja järjestelmien lisäksi myös työme-

netelmiä, toimintatapoja, asennuskäytäntöjä ja turvallisuussääntöjä. Toimiminen yrityk-

sen laatujärjestelmän mukaisesti on osoittautunut kannattavaksi ja kustannustehok-

kaaksi. Mielestäni laatujärjestelmä tulisi olla jokaisessa yrityksessä käytössä, eikä ai-

noastaan niin sanottuna pöytälaatikko mallina. 

Työmaasopimus 

Sähköasennusalan työehtosopimuksen mukaan urakkatyökohteesta tulee laatia koh-

dekohtainen työmaasopimus. Työehtosopimuksessa lukee seuraavaa: ”Osapuolten 

kesken tehdään työstä kirjallinen työmaasopimus. Työnantajan velvollisuus on esittää 
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työstä työmaasopimus työryhmälle. Sopimusta tehdään kaksi yhtäpitävää kappaletta, 

yksi kummallekin sopijapuolelle. Sopimuksen allekirjoittavat työnantajan edustaja ja 

työryhmän puolesta kärkimies sekä työryhmän valtuuttama työntekijä. 

Työnantaja toimittaa työmaasopimuksesta kopion pääluottamusmiehelle hänen sitä 

pyytäessään.  

Urakkatyötä varten ovat tämän työehtosopimuksen osapuolina olevat järjestöt laatineet 

työmaasopimuslomakkeen. Työmaasopimuksella on määriteltävä vähintään seuraavat 

asiat:  

 Urakkaan sisältyvät työt  

 Suoritusvaatimukset sekä työn laatutaso  

 Suoritusajan rajaus  

 Urakkatyön edellytykset ja millä tavoin ne järjestetään  

 Palkanmuodostusperusteet  

 Urakan seurantajärjestelmä sekä työn kestäessä maksettava urakkapalkan 
osuus 80  

 Uudisrakennuksen arvioitu työn hinta / muun urakkatyön arvioitu hinta / köntän 
hinta” (4. s. 79-80.) 

Aloituspalaveri 

Projektin aloituspalaverissa paikalla ovat projektipäällikkö, projekti-insinööri, kärkimies 

ja muu työryhmä, mikäli työryhmä on jo valittu. Palaverin tarkoituksena on käydä urak-

ka-asiakirjat pätevyysjärjestyksessä työryhmän kanssa läpi ja jakaa projektin vastuu-

alueita. Ideana aloituspalaverissa on siirtää kaikki tiedossa olevat asiat kohteen kärki-

miehelle ja urakkaryhmälle. Aloituspalaverissa usein myös esitellään työmaasopimus ja 

urakkaan käytettävissä olevat työtunnit. 
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Budjetti 

Projektikohtainen budjetti luodaan tarjouslaskelmasta saatujen tietojen mukaan, eli 

listataan kaikki tulevat materiaalikustannukset eriteltynä omille sarakkeilleen, esimer-

kiksi yleiskaapelointi, antennikaapelointi, vahvavirtakaapelointi, valaistuskaapelointi, 

pistorasiat, työvoimakustannukset ja niin edelleen. Budjetin seuranta tapahtuu niin, että 

kaikilla materiaaleilla on oma budjettisumma, jonka viereiselle taulukkoriville täytetään 

seurantaväliajoin litterakohtaiset kustannukset ja sen viereiselle riville muodostuu bud-

jetoidun kustannuksen ja todellisen kustannuksen erotus. Lisä- ja muutostyöt lisätään 

omalle rivilleen, ja ne joko lisäävät tai vähentävät budjetin rahamäärää sen mukaan, 

onko kyseessä  oleva materiaali lisättyä vai poistettua. 

3.3 Työmaan valvonta 

Onnistuneen projektin seurantaan vaaditaan oikea-aikaista työskentelyä ja nopeaa 

reagointia muutoksiin. Oman kokemuksen perusteella työskentely sähköurakointipro-

jekteissa on usein ongelmien ratkaisua. Esimerkiksi mikäli kohteeseen toimitettaviin 

keskuksiin tulee muutoksia, usein keskuksia ei pystytä toimittamaan työmaalle alkupe-

räisen työvaiheaikataulun mukaisesti tai sitten keskusmuutoksien tekeminen työmaalla 

voi tulla tilaajalle todella kalliiksi. Tämä voi aiheuttaa sen, että työmaan tehokkuus kär-

sii, mikäli miehitystä työmaalla ei vähennetä. Kun keskukset sitten saadaan työmaalle 

aikataulusta myöhässä, on miehitystä kasvatettava, jotta kohde saadaan valmiiksi aika-

taulun puitteissa. Seuraavaksi kerron työmaan valvontaan liittyvistä käytännöistä. 

Työmaakokouksia pidetään yleensä kaikkien projekti osapuolien kesken. Työmaako-

kouksissa voidaan käsitellä mitä tahansa työkohdetta koskevaa asiaa. Kun asia on 

käsitelty ja kirjattu pöytäkirjaan, sen katsotaan tulleen kaikkien pöytäkirjan saaneiden 

tietoon. Toisin sanoen, työmaakokouspöytäkirjaan kirjattu huomautus tai ilmoitus vas-

taa kirjallista ilmoitusta ja täten esimerkiksi aikataulupoikkeamasta tehty merkintä on 

kirjallinen ilmoitus kaikille osapuolille ja näin ollen tehokkaampi kuin vain omalle sopija-

osapuolelle lähetetty kirje. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli ilmoittaa vain sopimus-

kumppanille, useassa tapauksessa pääurakoitsijalle, se sitoo ainoastaan pääurakoitsi-

jan, kun taas ilmoitus työmaakokouspöytäkirjaan sitoo myös muut urakoitsijat. Työ-

maakokouksia järjestetään, jotta voidaan varmistaa toteutumisen eteneminen, aikatau-

lu- ja työvoimaseuranta, varmistaa tiedonkulku kaikkien toteutukseen osallistuvien välil-
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lä, sekä ratkaista ongelmia ja järjestää niistä yksityiskohtaisempi käsittely, kirjata ilmoi-

tuksia ja tapahtumia, tehdä sitovia päätöksiä ja keskustella ajankohtaisista asioista. (2. 

s. 60-61.) 

Urakoitsijapalavereihin osallistuvat nimensä mukaisesti työmaan urakoitsijat. Urakoitsi-

japalaveriin voi osallistua kuka tahansa urakoitsijan edustaja, mutta tietenkin järkevintä 

palaveriin on mennä henkilön, joka tuntee työmaan käytännön asiat parhaiten. Amplitil-

la on tästä syystä tapana lähettää työmaan kärkimies urakoitsijapalavereihin. Palaveri-

en tarkoituksena on sovittaa eri urakoitsijoiden työsuoritukset yhteen työmaalla siten, 

että yhteisesti sovittu aikataulu toteutuu suunnitellusti. Urakoitsijapalaverissa käsitel-

lään myös muutkin yhteistyöhön liittyvät asiat, muun muassa työmaajärjestelyt ja työ-

turvallisuus. (2. s. 65.) 

Laite tai materiaalihankintojen toimitukset voidaan päätellä työvaiheaikataulun mukai-

sesti, mikäli työmaa etenee aikataulun mukaisesti. Keskus- ja valaisinhankinnoissa 

tulee olla tästä syystä tarkkana. Molemmissa hankintahinta on muuhun urakassa käy-

tettävään materiaaliin melko suuri ja ne vievät työmaalla paljon varastointitilaa, mikäli 

niitä ei päästä siirtämään suoraan asennuspaikoilleen tai asentamaan heti toimituksen 

jälkeen. Myöskään työmaan itse itsensä rahoittaminen ei onnistu, mikäli keskuksia tai 

valaisimia on työmaalla huomattavasti aiemmin, kuin niitä päästään asentamaan pai-

koilleen. 

Katselmuksia tai tarkastuksia työmaalla suoritetaan useita erilaisia, muun muassa työ-

vaihekatselmuksia, eli todetaan työmaalla käymällä, että mitä on tehty ja mitä on vielä 

tekemättä. Työvaihetarkastuksissa käydään läpi esimerkiksi, onko väliseiniin asennettu 

oikeat määrät rasioita, onko maakaapeliojaan asennettu kaikki kaapelit ennen täyttä-

mistä, onko betonivaluun asennettavat putkitukset kokonaisuudessaan valmiina. 

Työvaiheaikataulun avulla voidaan seurata eri työvaiheiden alkamista. Mikäli työvaiheet 

eivät ala aikataulun mukaisesti, tähän tulisi löytää jokin syy. Syynä voi olla esimerkiksi 

se, että laadittua aikataulua ei ole kyetty noudattamaan, tai on tehty työtä aikataulun 

mukaisesti mutta valmisteltu myöhemmin alkavia työvaiheita tai sitten syy voi johtua 

toisesta urakoitsijasta. On kuitenkin muistettava, että työvaiheet ovat toisistaan riippu-

vaisia ja täten töiden suorittaminen on tehtävä aikataulun mukaisesti. Mikäli työvaiheita 

joudutaan aloittamaan myöhässä, ja se johtuu jostain muusta urakoitsijasta, niin asia 
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kannattaa kirjata ylös urakoitsijapalaveri- tai työmaakokouspöytäkirjaan mahdollisine 

kustannus- tai lisäaikavaateineen. 

Miehitysresurssien pitäisi kulkea käsi kädessä työvaiheaikataulun mukaisesti, mutta 

poikkeamia voi ilmetä, mikäli töitä ei päästä tekemään aikataulun mukaisesti. Jos työ-

vaiheisiin on käytetty liian paljon aikaa, tulisi tarkastella työmaan tehokkuutta ja ehkä 

lisätä työmaalle työntekijöitä. Mikäli aikataulu on jäljessä muiden urakoitsijoiden osalta 

eikä työvaiheita kyetä sen takia suorittamaan tehokkaasti, miehitysmäärää tulisi vähen-

tää hetkellisesti, etteivät työmaasopimuksen mukaiset tuntimäärät kulu tehottomaan 

työskentelyyn. Miehitysresursseihin voidaan joutua tekemään muutoksia myös, jos 

kohteeseen tilataan paljon lisä- ja muutostöitä. Tällöin tulisi kartoittaa, ehditäänkö li-

sääntyneet työvaiheet tekemään aikataulun mukaisesti vai tarvitseeko niitä varten työ-

maalle omat tekijät. 

Projektin budjettia tulisi seurata säännöllisin väliajoin, esimerkiksi kuukauden välein 

projektin alusta loppuun saakka. Seurannan avulla voidaan nähdä projektin tuottavuut-

ta jo ennen kuin projekti päättyy ja tehdä korjaus liikkeitä mikäli projekti ei olekaan tuot-

tava. Mitä tehdään, jos projekti ei olekaan tuottava? Tarkistetaan, onko työmaalle tilattu 

liikaa tarvikkeita tai ostettu liian kalliilla. Onko työmaalta varastettu tarvikkeita? Mikä on 

työryhmän keskituntiansio? Miksi työt eivät etene tehokkaasti? Laadukkaasti laaditun 

budjetin avulla seuranta on tehokasta, ja budjetin seuranta säännöllisesti antaa pa-

remmat mahdollisuudet reagoida, jotta projektista saadaan myös taloudellisesti paras 

mahdollinen lopputulos. 

3.4 Työmaan päättäminen 

Sähköasennusten käyttöönottotarkastukset tulee suorittaa ennen kuin asennettuja lait-

teistoja otetaan käyttöön. Ensimmäisenä suoritetaan aistinvarainen tarkastus ja tämän 

jälkeen asennetut pistorasiat ja laitteistot mitataan standardin SFS-EN 61557 mukaisel-

la mittalaitteella. Mittauksista laaditaan mittauspöytäkirjat, jotka luovutetaan pääura-

koitsijalle luovutuskansioiden sisällä. Useimmiten sähköurakoitsijan vastuulla on myös 

suorittaa mittaukset ilmanvaihtourakoitsijan toimittamista ilmanvaihtokoneista. 

Itselle luovutus on laatua parantava työvaihe, joka on toisin sanoen oman työn tarkas-

tus. Tarkoituksena on tarkistaa työmaalla, että laitteet on asennettu suunnitelmien mu-
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kaisille paikoille ja että ne on asennettu asiaan kuuluvalla tavalla. Itselle luovutuksista 

tulee laatia listaus, jotka lähetetään tilaajan edustajalle, eli useimmissa tapauksissa 

joko pääurakoitsijan valvoja tai tilaajan oma valvoja. Seuraavaksi tilaajan tulee suorit-

taa oma virhe- ja puuteluettelon laadinta kierros ja toimittaa havaitsemansa virheet, 

sekä puutteet selkeästi esitettynä sähköurakoitsijalle, jotta urakoitsija voi korjata puute-

listan loppuvaihe aikataulun mukaisesti. Mikäli tilaaja ei toimita virhe- ja puuteluetteloa 

yhteisesti sovitun aikataulun mukaisesti, siitä aiheutuu aikatauluviivettä, josta urakoitsi-

jan tulee selkeästi ilmoittaa ja esittää aiheutuneet kustannusvaikutukset. Selkeän ja 

tarpeeksi yksityiskohtaisesti laaditun listan avulla on helppoa ja tehokasta suorittaa 

tekemättömät ja keskeneräiset työt loppuun. 

Toimintakokeet pidetään laitteille tai järjestelmille ja niissä varmistetaan laitteen toimi-

vuus suunnitelmien ja toimittajan ohjeiden mukaisesti. Useasti toimintakokeita vaativat 

järjestelmät ovat monen urakoitsijan yhdessä rakentamat, kuten esimerkiksi savunpois-

tojärjestelmät. Toimintakokeita pidetään myös yhden urakoitsijan asentamille järjestel-

mille, kuten esimerkiksi äänentoistojärjestelmä. Ennen toimintakokeita tulee kunkin 

urakoitsijan tehdä itselle luovutus, tarvittavat mittaukset ja testaukset, jotta toimintako-

keet voidaan järjestää tehokkaasti. Tarkastusten, mittausten ja testausten pöytäkirja 

voidaan liittää toimintakoepöytäkirjaan.  

Tilaaja vaatii usein urakoitsijoita tekemään projektista huolto- ja luovutuskansiot koh-

teen tulevaisuutta ajatellen. Näihin kyseisiin kansioihin sisältyy sein luovutus piirustuk-

set, mittaus- ja tarkastuspöytäkirjat, käyttö- ja huolto-ohjeet laitteista ja järjestelmistä 

sekä kohteen yleistiedot. Puutteelliset huoltokansiot voivat olla esteenä urakan luovu-

tukselle ja täten huoltokansioiden sisältöä tulisi täyttää projektin alusta loppuun asti kun 

järjestelmiä tai materiaalihankintoja tehdään. Useimmiten järjestelmätoimittajilta voi-

daan pyytää heidän toimittamilleen materiaaleille tai järjestelmille tuotekortit, käyttöoh-

jeet, huolto-ohjeet ja CE-todistukset. 

Käytönopastus tulee usein järjestää kohteen lopulliselle käyttäjälle tai esimerkiksi hei-

dän huoltomiehille. Käytönopastusta pidettäessä kannattaa huomioida, että minkälai-

nen kohderyhmä on kyseessä ja mitä laitteita kyseinen kohderyhmä tulee käyttämään. 

Heidän ei tarvitse välttämättä tietää kaikista laitteista, joita he eivät tule käyttämään, 

ellei siitä ole kirjausta sopimusasiakirjoissa. Yleensä tarve käytönopastuksen pitämi-

sestä on kirjattu jo sopimusasiakirjoihin, mutta sen laajuutta ei yleensä ole mitenkään 
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määritelty. Kun käytönopastus pidetään, kannattaa laatia pöytäkirja, jossa kerrotaan 

selkeästi, kuka on pitänyt ja kenelle ja minkä järjestelmän opastusta.  

Vastaanottotarkastuksessa todetaan, onko urakkasuoritus sopimusasiakirjojen mukai-

nen. Kohde voidaan luovuttaa pienillä virheillä ja puutteilla yleisten sopimusehtojen 

mukaan, mikäli ne eivät ole esteenä kohteen käyttöönottoa. Amplitin laadun tuottami-

seen kuuluu, että havaitaan kaikki virheet ja puutteet jo itselle luovutusvaiheessa ja 

korjata ne ennen vastaanottotarkastusta, jotta saadaan kohde luovutettua ilman virhei-

tä tai puutteita. Mikäli virheitä ja puutteita kuitenkin löytyy, tulee niistä laatia lista, arvi-

oida töiden suorittamiseen kuluva aika, hankkia tarvittavat materiaalit töiden suoritta-

mista varten ja sopia, milloin korjaustöitä voidaan tehdä ilman että siitä on häiriötä lop-

pukäyttäjälle. Virheitä ja puutteita ei enää tulisi olla vastaanottotarkastuksen ajankohta-

na, ainakaan määrällisesti paljoa tai muuten se kielii siitä, että jokin laatujärjestelmän 

mukainen työvaihe on suoritettu huolimattomasti tai ei ollenkaan ja useasti myöskään 

näin toteutettu projekti ei ole yritykselle taloudellisesti kannattava. 

Taloudellisessa loppuselvityksessä selvitetään sopijaosapuolten väliset tilisuhteet, ellei 

sitä ole tehty jo vastaanottotarkastuksessa. Urakoitsijan tulee laatia tilaajalle yksilöity 

lopputilitys kaikista osapuolten välillä olevista epäselvistä asioista. Lopputilitystä laati-

essa tulee olla erityisen tarkkana, koska ainoastaan ne asiat käsitellään, jotka kirjataan 

taloudellisen loppuselvityksen pöytäkirjaan ja sen jälkeen ilmenneitä asioita ei enää 

tarvitse huomioida. Erimielisyydet vaatimuksista tulisi pystyä sopimaan niin, että ratkai-

su on molempia osapuolia tyydyttävä. Mikäli vaatimuksista ei onnistuta sopimaan, voi-

daan asia viedä alioikeuteen tai välimiesmenettelyyn, jotka ovat molemmat kalliita rat-

kaisuja asioiden selvittämiseen. 

Sopimusasiakirjoihin usein kirjataan, että urakoitsijan tulee antaa kahden vuoden takuu 

asentamilleen laitteille ja järjestelmille. Takuukorjauksia laitteille ja järjestelmille tulee 

suorittaa omalla kustannuksellaan, mikäli urakoitsija ei voi osoittaa korjaustarpeiden 

johtuneen urakoitsijasta riippumattomasta syystä. Eli esimerkiksi jos asukas on kytke-

nyt valaisimen väärin valaisinpistorasiaan, niin se ei ole urakoitsijasta riippuva syy ta-

kuukorjauksen suorittamiseen. Mikäli urakoitsija on asentanut valaisimen, joka rikkou-

tuu takuuajan sisällä, tulee hänen vaihtaa valaisin asunnossa omalla kustannuksellaan. 

Takuuajan päättyessä pidetään takuutarkastus, jota urakoitsijan on pyydettä kahdesta 

neljään viikkoa ennen takuuajan päättymistä. Takuutarkastuksessa tilaajan on mahdol-

lisuus esittää urakoitsijalle korjaustarpeita urakkasuoritusta koskien. Korjaustoimenpi-
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teiden suorittamisen jälkeen tulee palauttaa takuuajan vakuus. Mikäli korjaustoimenpi-

teitä ei suoriteta, tilaaja voi käyttää vakuutta tilatakseen korjaustyöt toiselta urakoitsijal-

ta. 

4 Jälkilaskenta 

Sähköasennusalan työehtosopimuksen mukaan urakan osapuolet voivat laatia loppu-

laskelman urakan valmistuttua. Jälkilaskenta suoritetaan joko yhdessä urakkaryhmän 

edustajan eli kärkimiehen kanssa tai erikseen, useimmiten erikseen. Lisä- ja muutos-

työt muuttavat alkuperäisen työmaasopimuksen mukaisen laskelman määriä, joten niitä 

tulisi päivittää budjettiin koko projektin ajan. Useimmiten tilanne menee niin, että urak-

karyhmä esittää vaatimuksensa reilusti yläkanttiin ja työnantajan tulee todistaa nämä 

vaatimukset liian korkeiksi. Seuraavaksi sovellan sähköistysalan työehtosopimusta ja 

laadin työohjeen jälkilaskentaa varten.  (2. s. 86.) 

4.1 Jälkilaskenta-ohje 

Mikäli vaade urakan selvitykselle on esitetty, ensimmäisenä sovitaan, että tehdäänkö 

laskelma yhdessä vai erikseen, useimmiten erikseen. Sovitaan myös laskelman esitys-

tapa, kuitenkin niin että yksityiskohtaiset asennushinnat ovat tarkastettavissa laskel-

masta. Sähköasennusalan työehtosopimuksen mukaan laskelma tulee esittää niin, että  

Yksikköhinnoitellusta työstä muodostuva urakkapalkka lasketaan tekemällä urakkalas-

kelma loppupiirustuksista. Työmäärän arvioinnissa käytetään työmaasopimusta liittei-

neen, loppupiirustuksia, työnjohdon ja urakkaryhmän työnaikaisia muistiinpanoja ja 

työmaakirjanpitoa, sekä muita mahdollisia perusteita, kuten työmaalla suoritettuja mit-

tauksia. Työmäärän arvioinnissa ei käytetä kuormakirjoja, koska työmaalle on todennä-

köisesti tilattu enemmän materiaalia kuin sitä on todellisuudessa asennettu tai jos työ-

maalle on epähuomiossa tilattu liian paljon tarvikkeita, niin se johtaisi liian suurien ma-

teriaalikustannusten ohella myös liian suureen työhintaan. Esimerkiksi työmaahävikki ei 

näy kuormakirjoista. 

Eritellyn jälkilaskelman ensimmäisenä valmiiksi saanut esittää laskelman toiselle osa-

puolelle ja toinen osapuoli kuittaa laskelman saaduksi esittämispäivänä. Toisen osa-

puolen on esitettävä vastalaskelma kahden kuukauden kuluessa esittämispäivästä. 



19 

 

  

Mikäli vastalaskelmaa ei esitetä määräajassa, tulee asia saattaa selvitettäväksi työeh-

tosopimuksen mukaisessa neuvottelujärjestyksessä. Eli tapauksesta on ilmoitettava 

pääluottamusmiehelle ja pyrittävä pääsemään ratkaisuun paikallisissa neuvotteluissa. 

Mikäli yksimielisyyteen ei päästä paikallisissa neuvotteluissa, voidaan asia jättää myös 

työehtosopimuksen mukaisten järjestöjen ratkaistavaksi. 

Kun molemmat osapuolet ovat laatineet laskelmat erikseen, määritetään urakkahinta 

vertaamalla laskelmia. Laskelmien eroavaisuuksien ollessa pieniä, voidaan lopullinen 

urakkasumma sopia ilman tarkempaa vertailua. Eroavaisuuksien ollessa suuria, on 

molempien osapuolien oikeus käydä toisen osapuolen laskelma lävitse. Mikäli vertai-

lussa ei päästä ratkaisuun, tulee osapuolten yhteisesti laatia eroavaisuudet eroavai-

suusmuistioon ja oikaista mahdolliset virheet. Mikäli yksimielisyyttä urakan loppusum-

masta ei saavuteta, tulee osapuolten suorittaa kontrollimittaus eroavaisuusmuistion 

perusteella ja mittauksen lopputulos on ratkaisu kiistaan. Kontrollimittausta itse työ-

maalla harvemmin halutaan lähteä tekemään sen takia, että materiaaleja on melko 

mahdotonta mitata materiaalien ollessa seinien tai kattojen sisällä. Useasti sovitteluun 

pyritään mielellään jo ennen mittausta. 

Yksimielisen laskelman perusteella saatu urakkahinta korjataan urakkahinnoitteluker-

toimilla ja jaetaan hinnoittelukausien mukaisiin kauden urakkahintoihin tehtyjen työtun-

tien suhteessa. Lasketut hinnoittelukausien urakkahinnat korotetaan tehtyjen tuntien 

mukaisella urakkahinnoittelukertoimella. Mikäli urakka jakautuu useamman kuin kah-

den eri urakkahinnoittelukertoimen alueelle, seuraavat kaudet lasketaan urakan koko-

naishintaan, kuten kuvassa 2 laskettu kausi kaksi. 
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Kuva 2. Esimerkki urakkatyönä tehtyjen töiden jakamisesta. (4. s. 98). 

4.2 Jälkilaskennan toteuttaminen 

Jälkilaskennan toteuttamisessa kerron koko laskentaprosessin käytännön työvaiheet 

läpi, jonka pohjalta laskennan voi suorittaa Broker-tarjouslaskentaohjelmaa hyödyntä-

en. 

Jälkilaskenta aloitetaan samalla tavalla, kuin tarjouslaskentaprosessi. Ensimmäisenä 

kootaan laskentamateriaali työmaan loppukuvista ja sitten tutustutaan asiakirjoihin, ellei 

jälkilaskennan tekijä ole jo ollut projektin toteutuksessa. Tällaisessa tilanteessa urakka-

asiakirjoihin on jo entuudestaan tutustuttu. Mahdollisista etukäteen tuntihinnoitelluista 

töistä on myös tehtävä selkeä listaus, etteivät ne pääse unohtumaan urakkaryhmän 

työpotista. 

Urakka-asiakirjojen läpikäymisen jälkeen pitäisi olla tieto siitä, minkälaisia järjestelmiä 

ja materiaaleja kohteeseen on asennettu. Perustetaan Brokeriin uusi tarjous ja listataan 

järjestelmittäin omat laskentapositiot, kuten kuvassa 3 on esitetty. 
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Kuva 3. Jälkilaskennan laskentaperusteet. 

Laskentapositiot tulee esittää edellä mainituin tavoin, jotta laskelman tarkastaminen 

sujuu mahdollisimman helposti.  Esimerkiksi position voimaryhmäjohdot sisälle pitää 

listata kaikki asennusryhmäjohdot koko kohteesta erihintaisilla asennustavoilla erotel-

len. Asennustapojen hinnoittelu on sovittu sähköistysalan työehtosopimuksessa ja se 

on erittäin kattava, esimerkiksi eri paksuisille asennusjohdoille on määritelty oma asen-

nushinta metriä kohden. Välillä hinnoittelua voidaan sopia työryhmän kanssa myös 

paikallisesti, usein tällaisissa tilanteissa työtä ei pystytä suorittamaan urakkatyön vaa-

timalla tavalla, joten hinnoitteluakin tulee nostaa työtä vastaavaksi. Lisäksi listataan 

kaikki tuntityönä suoritetut työvaiheet erikseen ja tarkistetaan, onko tuntityönä sovittu 

työvaihe vähennettävä niin sanotuista pää positioista. Mikäli työvaihe vähennetään 

pääpositiosta, se lasketaan vähentyvänä määränä urakkahinnoittelua hyödyntäen ja 
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lisäys tehdään työmaasopimuksen mukaisella tuntihinnalla. Nykyisin laskentavaihetta 

pystytään osittain nopeuttamaan, mikäli rakennuksesta on luotu tietomallinnetut suun-

nitelmat ja suunnittelutoimisto suostuu luovuttamaan massalistat laskentaa varten. 

Massalistojen avulla on helposti nähtävissä kokonaismäärät ja joihinkin tarvikkeisiin 

myös asennustavat, jolloin laskennan suorittamiseen käytettävää aikaa voidaan merkit-

tävästi vähentää. 

Kun eniten aikaa vievä massalaskenta on suoritettu, niin käsitellään urakkaan käytetty-

jä työtunteja. Ensimmäisenä otetaan urakkaan käytetty asentajien kokonaistyötunti-

määrä ja eritellään ne urakkahinnoittelukertoimien mukaisille aikaväleille ja suoritetaan 

kuvan 2 mukaisesti urakan jakoperusteiden mukaiset laskelmat. Laskelmien jälkeen 

voidaan suorittaa urakanjako. 

5 Yhteenveto 

Insinöörityössä perehdyttiin sähköurakointiprojektin eri työvaiheisiin. Mielestäni melkein 

kaikista työvaiheista kykenisi tekemään insinöörityön, kun niihin syventyisi riittävästi. 

Itse halusin rajata työn melko selkeästi projektin etenemistä kuvaavaksi prosessiksi. 

Työtä tehdessä opin itse myös paljon sähköurakoinnista, koska en vielä ole ehtinyt 

tekemään kaikkia asioita, joista työssäni kuitenkin kirjoitin. Työn tavoite tulee täytty-

mään, koska seuraavaksi suoritan jälkilaskennan uudesta lastensairaalasta. Harmikse-

ni jälkilaskentaa ei ehditä suorittaa ennen työn luovutusta, koska siitä saisi käytännön 

esimerkkejä ohjeeseen. 

Projektina insinöörityön kirjoittaminen tulee suorittaa, kuten koulun ohjeissa kerrotaan. 

Työ ei tule kirjoittamaan itse itseään ja motivaatiota työn kirjoittamiseen ei kannata 

odottaa, vaan alkaa kirjoittaa. Neuvona antaisin itselleni ensi kerralla, että mieti en-

simmäisenä työn tavoite, sen jälkeen muodosta sisällysluettelo ja ala kirjoittamaan. 
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