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Huhtikuu 2011 
 
 
Tässä opinnäytetyössä käsitellään sähköprojektin päättämisvaihetta, erityisesti tarkas-
tus- ja mittauspöytäkirjojen kannalta. Tarjouslaskenta ja urakan sopimusvaihe rajataan 
tarkastelun ulkopuolelle. 
 
Työ perustuu niiden ongelmien ratkaisuun, jotka ilmenevät sähköprojektin päättämis-
vaiheessa. Päättämisvaiheessa ajankäyttö ja työn organisoiminen korostuvat huomatta-
vasti. Oleellisina kohtina ovat työn jatkuva eteneminen ja tietoisuus tekemättömän työn 
määrästä. Sähköprojektiin erityisesti liittyvä projektinhoitaja tarvitsee itselleen hyvät 
työkalut toimiakseen tietoisesti myös kiireessä. Työtä olisi hyvä jakaa koko projektin 
ajalle, koska normaalisti työt kerääntyvät projektin päättämisvaiheeseen.  
 
Kiire on osittain mahdotonta poistaa, mutta kyseessä olevalla työllä on tarkoitus poistaa 
epätietoisuutta ja sen tuomia virheitä. Työssä kehitetään tarkastus- ja mittauspöytäkirja-
malleja, joiden avulla työmäärä voidaan jakaa paremmin koko projektin ajalle. Pöytä-
kirjamallit on suunniteltu niin, että ne ovat helposti yksilöitävissä sekä rakennettavissa. 
Projektin päättämisvaiheen kehittämistä tässä työssä on ajateltu erityisesti projektinhoi-
tajan ja kärkimiehen kannalta.  
 
Luvussa 2 tarkastellaan urakoita ja niiden osapuolia yleisesti. Luvussa 3 kerrotaan säh-
köprojektin päätösvaiheen henkilöistä ja ongelma-alueista. Luvussa 4 esitetään kehitetyt 
tarkastuspöytäkirjat ja luvussa 5 loppupäätelmät. 
 
Asetetussa tavoitteessa onnistuttiin. Pöytäkirjamalleja on käytetty projekteissa ja niiden 
mahdollistama yksilöllisyys on tuottanut tulosta. Projektinhoitajan ja kärkimiehen työ 
kiireessä on helpompaa, eivätkä tärkeät asiat unohdu niin helposti. Projektinhoitajan 
työmäärä lisääntyy kokonaisuudessaan, mutta projektin päättämisvaiheesta sitä on saatu 
vähennettyä, mikä vaikuttaa viivästymiseen. Tekniikka kehittyy kuitenkin nopeasti, 
joten pöytäkirjat tarvitsevat myös jatkuvaa kehittämistä.  
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ABSTRACT 
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Timo Eskonen: Development of projects finishing phase in electrical contract jobs – 
checking tables and field books 
 
Bachelor’s thesis 41 pages, appendixes 8 pages 
April 2011 
 
 

This bachelor’s thesis was made to solve problems which came up during the finishing 
phase of electric contract jobs. At the finishing phase time and organizing the job are 
more important than earlier in the projects. It is important that there are no interruptions 
in the project and that it is known how much work there is left to be done.  
 
The idea of this work is to move work pressure from the finishing phase to the entire 
time scale of the electric project. The aim is also to create checking tables and field 
books which may help junior project managers and senior electricians at the finishing 
phase of the project. Tables should be easily modified to meet the requirements of each 
project.  
 
Thesis represents electric projects’ personnel and complications in generally. The work 
also includes descriptions of improved checking tables and field books. 
 
The main aim was succeeded. Checking tables and field books have been tested in the 
field and they have been proved to be a valuable tool. They reduce work pressure at the 
finishing phase and at the same time they serve as a checklist. Technology develops 
very fast so these tables need to be updated constantly. 
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ALKUSANAT 

 

 

Työskentelin kesän 2010 KIITES Oy:llä, Keski-Suomessa, Jyväskylässä. Työnkuvaani 

kuului tarjouslaskenta ja toimin projektinhoitajaharjoittelijana. Työ oli erittäin mielen-

kiintoista ja haastavaa. Ennen KIITESiä olin ollut sähköasentajana, mistä oli todella 

paljon hyötyä projektinhoitotehtäviin.  

 

Tarjouslaskennassa huomasi kuinka tarkkaan kaikki on laskettava, jotta urakka olisi 

kannattava. Tarjouslaskenta auttoi myös myöhemmin projektinhoitotehtävissä. Työssä 

osasi paremmin hahmottaa, mitkä osa-alueet vaativat jatkuvaa ja tarkempaa tarkastelua 

ja mitkä osa-alueet eivät olleet niin kiireellisiä.  

 

Projektinhoito itsessään oli erittäin palkitsevaa ja opettavaista. Olin ennen toiminut 

asentajana mutta projektinhoitotehtävissä huomasin, että tilanteet muuttuvatkin oletettua 

nopeammin. Projekteissa ilmeni yllättäviä tilanteita, jotka vaativat välitöntä hoitamista. 

Myös se, että sai olla useiden eri urakoitsijoiden, suunnittelijoiden, mestareiden, laite-

toimittajien, laitevalmistajien ja asentajien kanssa tekemisissä oli erittäin mielenkiin-

toista ja uutta. Vuorovaikutuksella oli suuri merkitys projektinhoidossa ja sain koke-

musta jopa muutamasta työmaakokouksestakin.  

 

Kesän aikana toimin myös erään työkaverini lomatuuraajana ja pääsin muutaman pro-

jektin päättämisvaiheeseen mukaan. Tämä oli erittäin miellyttävä yllätys ja kokemuk-

sena tähän mennessä olleista työtehtävistä ehdottomasti antoisin. Projektien lähentyessä 

luovutustaan ja kesän ollessa päättymässä, mietimme työnantajani kanssa mahdollista 

opinnäytetyön aihetta. Tulimme yhdessä siihen tulokseen, että projektin päättämisvaihe 

olisi hyvä kehittämiskohta ja minulle sopiva aihe, koska olin jo hieman saanut esimakua 

projektin päättövaiheesta ja siihen liittyvistä haasteista. 

 

Opinnäytetyön aiheena päättämisvaiheen kehittäminen on erittäin hyvä ja monipuoli-

nen. Työnantajani kanssa keskustelimme aiheesta ja olimme kumpikin sitä mieltä, että 

työstä on hyötyä tulevaisuudessa. Tarkoituksena on rakentaa selkeä ohjeistus siitä, 

kuinka kärkimies ja projektinhoitaja toimivat projektin päättämisvaiheessa.  
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KIITES Oy:lle laaditun ohjeistuksen ohella työssä on myös tarkoitus tarkastella asiaa 

yleisellä tasolla, jotta siitä olisi apua mahdollisimman usealle. Ajatuksena on, että tule-

vat ja nykyiset projektinhoitajat voisivat pitää ohjetta selkeästi yhtenä osana projektin-

hoitoa.  

 

Kiitän KIITES Oy:tä, että sain tehdä tämän opinnäytetyön yrityksellenne.



6 

 

SISÄLTÖ 

 
 
 
1 JOHDANTO .................................................................................................................. 7 
2 SÄHKÖPROJEKTI YLEENSÄ .................................................................................... 9 

2.1 Eri urakkamuodot .................................................................................................... 9 
2.1.1 Kokonaisurakka................................................................................................ 9 
2.1.2 Jaettu urakka................................................................................................... 10 
2.1.3 Kokonaisvastuurakentaminen ........................................................................ 11 
2.1.4 Sivu-urakan alistaminen ................................................................................. 11 

2.2 Eri kokoiset urakat ................................................................................................ 12 
2.2.1 Pieni urakka .................................................................................................... 12 
2.2.2 Keskisuuri urakka........................................................................................... 13 
2.2.3 Suuri urakka ................................................................................................... 13 

2.3 Projektipäällikkö ja mestari ................................................................................... 13 
2.4 Sähkösuunnittelija ja valvojat ............................................................................... 14 
2.5 Kärkimies .............................................................................................................. 15 
2.6 Projektinhoitaja ..................................................................................................... 16 

3 SÄHKÖPROJEKTIN PÄÄTTÄMINEN ..................................................................... 18 
3.1 Yleisesti ................................................................................................................. 18 
3.2 Kärkimies päätösvaiheessa .................................................................................... 20 
3.3 Projektinhoitaja päätösvaiheessa ........................................................................... 21 
3.4 Yleiset ongelma-alueet .......................................................................................... 22 
3.5 Ongelmatilanteisiin puuttuminen .......................................................................... 23 

4 SÄHKÖPROJEKTIN TARKASTUSPÖYTÄKIRJAT ............................................... 25 
4.1 Yleinen tarkastuspöytäkirja ................................................................................... 26 
4.2 Sähkölaitteistojen käyttöönottotarkastuspöytäkirja .............................................. 27 
4.3 Ohjauspiirien testauslomake ................................................................................. 29 
4.4 Turvavalaistusjärjestelmän käyttöönottotarkastuspöytäkirja ................................ 30 
4.5 Moottoreiden mittauspöytäkirja ............................................................................ 30 

5 LOPPUPÄÄTELMÄT ................................................................................................. 32 
LÄHTEET ....................................................................................................................... 33 
LIITTEET ....................................................................................................................... 34 
 



7 

 

1 JOHDANTO 

 

 

KIITES Oy toimii Keski-Suomen alueella ja sen toimialoina ovat sähköurakointi, kiin-

teistöpalvelut sekä teollisuuspalvelut. Ossi Tiihonen perusti KIITES Oy:n vuonna 1993. 

Nykyään KIITESin toimitusjohtajana toimii Tero Tiihonen. Liikevaihto vuonna 2009 

oli noin 3,4 miljoonaa euroa ja yritys kasvaa tälläkin hetkellä hyvin. KIITESillä on ny-

kyisin yli kaksikymmentä asentajaa. 

 

Urakointi on KIITESin eniten työllistävä toimiala. Isoimpia kohteita ovat olleet Jyväs-

kylän ydinkeskustassa sijaitseva Kiinteistö Oy Tawastinkulman saneeraus, Keltinmäen 

koulu ja neljän kerrostalon saneeraus KOASille Myllyjärvelle.  

 

Kohteiden ja yrityksen kasvun seurauksena tämä opinnäytetyö on hyvin ajankohtainen 

ja toimii yhtenä yrityksen kehittämisprosesseista.  

 

Luvussa 2 kerrotaan yleisesti sähköprojektista ja siihen kuuluvista aihealueista. Tarkoi-

tus on saada yleiskuva projektin luonteesta ja siihen kuuluvista henkilöistä. Luvussa 

selvitetään eri urakkamuodot ja osapuolten sopimussuhteet. Luvussa käydään myös ly-

hyesti läpi pienen, keskisuuren ja suuren urakan luonne ja miten se vaikuttaa suunnit-

teluun, aikataulutukseen ja budjettiin. Lopuksi luvussa kerrotaan projektiin kuuluvista 

henkilöistä ja heidän osuudestaan sähköurakoinnissa.   

 

Luvussa 3 kerrotaan sähköprojektin päättämisestä ja siitä kuinka monia asioita lyhyessä 

ajassa täytyy ottaa huomioon. Eli kuinka projekti luovutetaan ja mitä kaikkea siihen 

kuuluu. Luvussa käsitellään myös muutos- ja lisätöitä työmaan hoidon kannalta sekä 

sitä, kuinka sähköprojektissa merkittävien henkilöiden työnkuva, tärkeys ja ammattitai-

don tarve on osana onnistunutta lopputulosta. Luvussa on myös selvitetty päättämisvai-

heessa ilmeneviä ongelmia ja kuinka niihin voidaan löytää ratkaisuja. 

 

Luvussa 4 kerrotaan päättämisvaiheen osien kehittämisestä. Tässä osiossa tarkastellaan 

aikataulun tuomaa ongelmaa ja kuinka se voitaisiin ratkaista. Luvussa tarkastellaan 

myös, kuinka voidaan nopeasti rakentaa yksilöllinen ja selkeä mittaus- tai tarkastus-
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pöytäkirja, jonka avulla voidaan parantaa lopputulosta. Mitä hyötyä siitä on ja kuinka 

sitä voidaan käyttää oikein työn tuloksen ja laadun maksimoimiseksi. 

 

Työn tarkoitus on vähentää kiirettä projektin päättämisvaiheesta ja jakaa työtä projektin 

muille vaiheille, sekä edistää projektinhoitajaa ja kärkimiestä toimimaan päättämisvai-

heessa järjestelmällisesti projektista riippumatta. Ratkaisuna on kehittää yksilölliset ja 

helposti rakennettavat tarkastus- ja mittauspöytäkirjat. Niiden avulla voitaneen tehostaa 

ja systematisoida päättämisvaihetta. Pöytäkirjojen on toimittava myös muistamista aut-

tavana työkaluna. Työssä ei tarkastella itse tarjouslaskentaa lainkaan. Työstä kiinnostu-

vien oletetaan omaavan tarvittavat tiedot aiheesta. On kuitenkin tärkeää huomata tar-

jouslaskennasta johtuvien budjetin ja aikataulutuksen merkitykset projektin päättämis-

vaiheeseen yleisesti.   

 

Tutkimus on laadullinen case-yritykselle tehty työ, jossa ”mallin” ohella tarkastellaan 

projektinpäättämisvaihetta ja osapuolia yleisellä tasolla. 
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2 SÄHKÖPROJEKTI YLEENSÄ 

 

 

Projektilla tarkoitetaan valmiiksi suunniteltua hanketta, jolla on tarkka päämäärä. Tek-

nillisillä aloilla urakka kuitenkin usein mielletään projektin synonyymiksi. Se, minkä 

takia tässä työssä puhutaan välillä urakasta ja välillä projektista johtuu siitä, että projekti 

mielestäni käsittää enemmän nopeaa organisoimista ja ongelmatilanteiden hoitamista. 

Projekti käsitteenä on hyvin laaja ja sitä käytetään monilla eri aloilla. Tässä työssä pu-

huttaessa projektista painotetaan työn odottamattomia ongelmia ja niiden organisoi-

mista. Urakka on itse käsitteenä työ ja siihen kuuluvat osa-alueet. Sähköurakoinnissa 

voidaan ajatella, että suunnittelijat suunnittelevat ja urakoitsijat valmistavat suunnitel-

mien mukaiset urakat. Projekti on tässä siis myös osa urakkaa, mutta painoarvo on odot-

tamattomissa ongelmissa, joiden ratkaisemiseen ei ole yksilöllistä tapaa toimia. 

 

 

2.1 Eri urakkamuodot 

 

Urakkamuodot ovat vakiintuneita malleja, joita käytetään eri kokoisissa urakoissa. 

Urakkamuodot määrittelevät rakennuttajan ja urakoitsijoiden väliset velvoitteet sekä eri 

urakoitsijoiden väliset sopimussuhteet. Eri urakkamuotomalleja apuna käyttäen valitaan 

tulevalle urakalle sopiva urakkamuoto, joka on rakennuttajalle urakkaan sopivin vaihto-

ehto. 

 

 

2.1.1 Kokonaisurakka 

 

Kokonaisurakka on yleisin, koska rakennuttajalla on sopimus vain pääurakoitsijan kans-

sa. Pääurakoitsija on vastuussa rakennuttajalle omista sekä aliurakoitsijoiden töistä 

(http://www.sahkoala.fi, 2011).  
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KUVIO 1. Kokonaisurakka (www.sahkoala.fi, 2011) 

 

Kuviossa 1 on esitetty kuinka kokonaisurakassa vain pääurakoitsija on vastuussa raken-

nuttajalle omasta sekä aliurakoitsijoiden töistä. 

 

 

2.1.2 Jaettu urakka 

 

Jaetussa urakassa rakennuttajalla on suurin vastuu, koska hän tekee erilliset urakkaso-

pimukset eri urakoitsijoiden kesken, eivätkä urakoitsijat ole sopimussuhteessa keske-

nään. Tämä on rakennuttajalle työläs ratkaisu, koska eri urakoitsijoiden väliset työt täy-

tyy sovittaa yhteen (http://www.sahkoala.fi, 2011). 

 

  
KUVIO 2. Jaettu urakka (www.sahkoala.fi, 2011) 

 

Kuviossa 2 on esitetty kuinka rakennuttaja on sopimussuhteessa kaikkien urakoitsijoi-

den kanssa, mutta urakoitsijat eivät ole keskenään sopimussuhteessa. 
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2.1.3 Kokonaisvastuurakentaminen 

 

Kokonaisvastuurakentamisessa urakoitsija vastaa koko hankkeesta. Urakka luovutetaan 

”avaimet käteen” –periaatteella eli KVR-urakassa urakoitsija hoitaa myös suunnittelun 

ja koordinoimisen (http://www.sahkoala.fi, 2011). 

 

 
KUVIO 3. KVR-urakka (www.sahkoala.fi, 2011) 

 

Kuviossa 3 on esitetty kuinka KVR-urakassa urakoitsija on vastuussa kohteesta. Hän 

siis antaa rakennuttajalle vapauden kaikista koordinoimisen aiheuttavista ongelmista.  

 

 

2.1.4 Sivu-urakan alistaminen 

 

Sivu-urakan alistamisen pääperiaatteena on siirtää osa rakennuttajan velvollisuuksista 

pääurakoitsijalle sekä saada urakoitsijat keskenään sopimussuhteeseen. Sivu-urakan 

alistamisessa käytetään sivu-urakan alistamissopimusta (RT 80271) 

(http://www.sahkoala.fi, 2011). 
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KUVIO 4. Sivu-urakan alistaminen (www.sahkoala.fi, 2011) 

 

Kuviossa 4 on esitetty urakka- ja alistamissopimussuhteet rakennuttajan ja eri urakoit-

sijoiden välillä.  

 

 

2.2 Eri kokoiset urakat 

 

Urakat voidaan ajatella pieninä, keskisuurina tai suurina urakoina. Urakan suuruus vai-

kuttaa työllistämiseen ja suunnitteluun merkittävästi. Urakan laajuudesta riippuen talou-

dellinen riski vaihtelee. Suuressa urakassa on paljon riskejä, mutta voi myös johtaa tuot-

toisaan lopputulokseen.  

 

 

2.2.1 Pieni urakka 

 

Pieni urakka voidaan miettiä sellaisena, missä ei tarvitse erillistä suunnittelua paperilla 

eikä sähkötyöselostusta.  Pieni urakka voidaan sopia suullisesti osapuolten välillä ja työ 

suoritetaan mahdollisimman nopeasti rakennusurakan yleisten sopimusehtojen 1998 

(YSE 98) ohjeita noudattaen. Pienessäkin urakassa toimitetaan tarvittavat dokumentit, 

mutta urakka ei vaadi suurempia toimenpiteitä. 
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2.2.2 Keskisuuri urakka 

 

Keskisuuressa urakassa on valmiit suunnitelmat, sähkötyöselostus ja mahdollinen urak-

karajaliite. Tällaiset urakat saadaan tarjouslaskennan kautta. Mitä useampi kyseiset ura-

kat laskee, sitä enemmän suunnitteluvirheitä ja muutoksia suunnitelmista löydetään. 

Tarjouslaskennassa lasketaan urakan kokonaishinta ja siihen kuuluvat yksikköhinnat. 

Siinä siis lasketaan urakan budjetti ja selvitetään aikataulutus. Tarjouslaskennasta asti 

sähkötyöselostus ja urakkarajaliite on luettava erittäin tarkkaan, jotta voidaan olla täysin 

varmoja siitä, mitkä asiat kuuluvat urakkaan ja mitkä eivät. Niin tarjouslaskentavai-

heessa kuin urakoinnissakin on muistettava olla tarkkana pienistä erilaisuuksista selos-

tuksissa, koska ne voivat johtaa suureen tappioon tai voittoon.  Keskisuuret urakat kes-

tävät yleensä muutamasta kuukaudesta vuoteen. 

 

 

2.2.3 Suuri urakka 

 

Suurella urakalla tarkoitetaan muutoin keskisuurta urakkaa, mutta se kestää yli vuoden 

ja vaatii paljon työntekijöitä. Tällaiset urakat ovat hyvin kalliita toteuttaa ja vaativat 

suurta ammattitaitoa tarjouslaskennassa, jotta yritys saa urakan eikä se tuota tappioita. 

Tällaiset urakat vaativatkin pitkää ja tarkkaa suunnittelua erityisesti aikataulutuksen 

puolesta. Työn olisi oltava kannattava, ja siksi projektin päättämisvaihe on yksi tär-

keimmistä projektin vaiheista.  

 

 

2.3 Projektipäällikkö ja mestari 

 

Projektipäällikkö toimii asiakkaan edunvalvojana ja on vastuussa työmaan yleisestä 

toimivuudesta. Suuremmissa urakoissa nämäkin työtehtävät on jaettu moniin osa-aluei-

siin. Rakennustyömailla toimii valvovana osapuolena työmaamestari, joka yleensä on 

pääurakoitsijan puolesta oleva mestari. Mestari hoitaa kaikki suuremmat asiat ja epäsel-

vyydet, mitkä kohdistuvat asiakkaaseen päin. Mestari on tällöin asiakkaan edunvalvojan 

(projektipäällikön) kanssa yhteistyössä. He kokoavat tarvittavat tiedot ja mestari il-

moittaa muutostöistä urakoitsijoille. Muutostyöstä on kyse esimerkiksi silloin, kun 

suunnitteluvaiheessa ei ole ollut mahdollista vielä tietää ilmastoinnin, vesiputkien, säh-
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kökaapeleiden ja viemäröinnin tarkkaa sijaintia tietyssä paikassa ja niitä joudutaan 

muuttamaan. 

 

 

2.4 Sähkösuunnittelija ja valvojat 

 

Sähkösuunnittelija on laatinut sähkösuunnitelmat ja hän on miettinyt asiat jo kertaal-

leen. Ongelmien esiintyessä onkin viisainta kääntyä ensisijaisesti suunnittelijan puoleen. 

On myös olemassa ongelmia, joihin suunnittelijat eivät voi antaa ratkaisua ja silloin on 

otettava yhteyttä asiakkaan edunvalvojaan. Joissakin tapauksissa suuremmat tai vaike-

ammat muutostyöt käytetään suunnittelijan kautta ennen kuin aletaan toimenpiteisiin. 

Yleensä muutostyöt voidaan hoitaa asiakkaan edunvalvojan ja urakoitsijan välillä suo-

raan työmaalla. Urakoitsija merkitsee muutostyöt tarkepiirustuksiin ja suunnittelija tar-

kentaa nämä suunnitelmiin.  

 

Sähkötöitä saa tehdä vain rekisteröity sähköurakoitsija ja hänen on tehtävä sähköasen-

nuksilleen käyttöönottotarkastus. Rakennuttaja voi kuitenkin palkata ulkopuolisen val-

vojan, joka seuraa sähköurakoitsijan työsuorituksen etenemistä. Valvoja voi olla raken-

nusalan ammattilainen, joka seuraa rakennustöiden lisäksi sähkötöitä. Parhaimpaan tu-

lokseen kuitenkin päästään palkkaamalla suunnittelija tai joku muu sähköalan ammatti-

lainen, valtuutettu tarkastaja tai kuntotutkija  (www.sahkoala.fi, 2011.). 

 

Suuremmissa kohteissa on yleensä ulkopuolinen sähkötöiden valvoja, joka myös hoitaa 

luovutusvaiheessa tarkastukset. Sähkötöiden valvoja on suuressa osassa urakoitsijan 

lopputuloksen kannalta. Valvojan kanssa onkin hyvä olla yhteydessä jo varhain ennen 

käyttöönottotarkastusta ja varmistaa epäselvien asioiden oikeat toimintatavat. Tällöin 

vältytään useimmilta mielipide-eroilta ennen luovutusvaihetta, ja se vähentää korjattavia 

puutteita.  
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Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (KTMp) (516/1996) pykälän 29 c mukaan: 

 

Jokaiseen työkohteeseen on nimettävä 11 pykälässä tarkoitettu henkilö 
valvomaan työaikaista sähköturvallisuutta. Hän voi osallistua työhön tai 
tehdä sen kokonaan itse. 

 

Viitatussa pykälässä 11 on esitetty vaatimukset ammattitaitoa edellyttävistä töistä. SFS 

6002 sähköturvallisuus liitteessä X. 4 tarkennetaan KTMp:n päätöstä: 

 

Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojalta edellytetään muodollisen 
ammattitaidon lisäksi tietoa ja kokemusta käytettävistä asennusmenetel-
mistä, -tarvikkeista ja työvälineistä. 

 

Sähköturvallisuuden valvoja valitaan aina kohteen mukaan, mutta yleensä parhaimpana 

vaihtoehtona on kärkimies. Hän on työmaalla kaikista eniten ja hänen kokemuksensa 

yleensä riittävät täyttämään vaatimukset. 

 

 

2.5 Kärkimies 

 

Kärkimies on urakoitsijalle tärkein henkilö työmaalla. Hän tietää työmaan tilanteen ja 

ilmoittaa puutteista ja mahdollisista muutoksista. Kärkimies pitää huolen siitä, että asen-

tajilla on töitä ja ilmoittaa mahdollisista konflikteista projektinhoitajalle. Hän on myös 

työnantajan ja projektinhoitajan silmät ja tällöin tärkeimmässä roolissa työmaalla.  

 

Kärkimiehen on oltava tietoinen työmaalla tapahtuvista muutoksista ja asentajien pois-

saoloista, jolloin hän pystyy reagoimaan asioihin etukäteen ja voi tarvittaessa pyytää 

lisäapua työmaalle. Kärkimies hoitaa nopeat ja pienet muutostyöt, mutta ilmoittaa niistä 

projektinhoitajalle, joka hoitaa dokumentoinnin ja laskutuksen. 

 

Kärkimies joutuu olemaan tekemisissä lähestulkoon kaikkien muiden urakoitsijoiden 

kanssa. Tehtävään valitaankin hyvin kokenut asentaja, jolla on hyvät sosiaaliset taidot ja 

joka pystyy hoitamaan asioita muiden urakoitsijoiden kanssa. Kärkimies myös näyttää 

omalla työllään esimerkkiä muille asentajille ja motivoi heitä omalla ammattitaidollaan. 
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KUVIO 5. Kärkimiehen sijoittuminen projektin työjärjestykseen 

 

Kuviossa 5 on esitetty kuinka kärkimies vaikuttaa työmaalla eri osapuoliin. Eli asentajat 

ovat yhteydessä kärkimieheen, joka hoitaa työmaalla asiat eteenpäin. Kärkimies hoitaa 

työmaan pienet asiat ja isommista asioista hän on yhteydessä projektinhoitajaan. Kär-

kimiehen ja projektinhoitajan työt ovat paljon päällekkäin, koska urakasta riippuen 

työmäärät vaihtelevat.  

 

 

2.6 Projektinhoitaja  

 

Projektinhoitaja hoitaa työmaakokoukset, hankkii kärkimiehelle tarvittavat tiedot ja pi-

tää huolen siitä, että työmaalla on tarpeeksi tavaraa ajoissa ja että työntekijöitä on saata-

villa. Projektinhoitaja pitää kirjaa kaikista työmaalla ilmenevistä ongelmista ja konflik-

teista. Hän hoitaa ongelmat laitetoimittajien, mestarin, muiden urakoitsijoiden, suunnit-

telijoiden ja muiden projektiin liittyvien henkilöiden kanssa. Projektinhoitaja merkitsee 

epäkohdat muistiin ja on tietoinen kaikista tulevista muutos- ja lisätöistä. 

 

Projektin aloitusvaiheessa projektinhoitaja aikatauluttaa urakan ja laskee työntekijöiden 

määrän ajanjaksoittain. Aikatauluja seurataan viikoittain ja pidetään huoli, että viiväs-

tyksiin reagoidaan. Projektinhoitaja lähettää tarjouspyynnöt kaikista tarvittavista lait-

teistoista ja pyytää toimitusajat. Toimitusaikojen perusteella voidaan aikataulutus ra-

kentaa siten, että töitä pystytään tekemään koko ajan. Mikäli esimerkiksi keskuksien 

toimitusajat ovat 3 kuukautta ja valaisimien vain 2 kuukautta, voidaan valaisimien asen-
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nus aloittaa jo aikaisemmin. Projektinhoitajan on huolehdittava siitä, että tarjouksen 

saatuaan hän ilmoittaa mahdollisimman nopeasti halutun toimitusajan laitetoimittajalle.  

 

Varhaisessa vaiheessa on myös otettava huomioon, onko viisasta käyttää juuri suunni-

telmissa haluttua tarviketta, vai olisiko viisaampaa käyttää jotain muuta vaihtoehtoa. 

Vaihtoehtoinen ratkaisu voi säästää aikaa, olla halvempi tai toimitusajat olla huomatta-

vasti lyhyemmät. Aina on muistettava keskustella suunnittelijan, valvojan ja asiakkaan 

edunvalvojan kanssa muutoksista. Tärkeintä on saada työ tehtyä ajoissa hyvin ja vielä 

halvalla. Tämä edellyttää suunnittelua, kommunikaatioita ja innostuneisuutta omaa työtä 

kohtaan. Tyytyväinen asiakas on aina paras asiakas ja voi mahdollistaa lisätöitä tulevai-

suudessa.  

 

 
KUVIO 6. Projektinhoitajan sijoittuminen projektin työjärjestykseen 

 

Kuviossa 6 on esitetty kuinka projektinhoitaja on yhteyksissä työmaan eri osapuoliin. 

Projektinhoitaja on hyvin paljon tekemisissä kärkimiehen kanssa ja he hoitavat työ-

maata yhdessä. Projektinhoitajan ja kärkimiehen työt vaihtelevat suuresti urakasta riip-

puen. 



18 

 

3 SÄHKÖPROJEKTIN PÄÄTTÄMINEN 

 

 

3.1 Yleisesti 

 

Projektin päättämisvaiheessa on aikataulutus selvä, mutta korjauksillekin pitää löytää 

oikeat ratkaisut nopeasti. Urakan saattaminen luovutuskuntoon ajallaan vaatii oikeita 

ratkaisuja ja kompromisseja. Yleensä projektin päätösvaiheessa työmaalla on paljon eri 

urakoitsijoita ja heidän aliurakoitsijoitaan. Tarkoituksena on saada kaikki valmiiksi 

määräaikaan mennessä.  

 

Projektin luovutus vaatii kaikkien asennettujen järjestelmien toiminnan testaukset, mit-

taukset, tarkastukset sekä dokumentoinnit. Urakoitsija luovuttaa sähköselostuksessa 

mainitut dokumentit asiakkaalle ja varastoi itselleen vaadittavat kopiot. Tarkastuspöytä-

kirjoja liitteineen on hyvin paljon ja siksi niiden olisikin hyvä olla mahdollisimman yk-

silöllisiä ja helppolukuisia. Projektin voi kuitenkin luovuttaa sovittuja ehtoja noudat-

taen, vaikka joissain tarkastuksissa havaittaisiin puutteita. Yleensä se tarkoittaa sitä, että 

joitakin pieniä vikoja korjataan vielä jälkikäteen, mikä voi johtua muun muassa laittei-

den varaosien toimitusajoista. Luovutusta ei voida kuitenkaan tehdä, mikäli joissakin 

viranomaistarkastuksessa huomataan puutteita.  

 

Muutos- ja lisätyöllä tarkoitetaan YSE 98:n mukaan muutoksia tai lisäyksiä, jotka koh-

distuvat urakkaan, eivätkä muuta urakan todellista luonnetta. Tilaajan on sovittava mah-

dollisista muutoksista ja lisäyksistä urakoitsijan kanssa. Urakoitsijan on aloitettava 

muutostyöt mahdollisimman nopeasti, mutta kuitenkin vasta kun sopimus on tehty. On 

hyvä laatia mahdollisimman nopeasti tarjous kyseisestä työstä, jotta asiakirjat saadaan 

kuntoon ja muutostyöt voidaan aloittaa. Mikäli kuitenkin muutostöistä johtuen kustan-

nuksista säästetään, on asiakas velvollinen saamaan korvauksen. Pienissä muutostöissä 

ei asiakirjoja tarvitse täyttää ennen töiden aloittamista, mutta asia on merkittävä työ-

maan pöytäkirjaan. Asiakirjojen laatimista ei saa viivästyttää kauempaa kuin on tarpeen. 

Lisätöillä tarkoitetaan kaikkia muita listatöitä, mitkä eivät kata muutostöitä. Lisätöistä 

laaditaan aina asiakirjat, joissa määritellään hinnat ja työn kesto (YSE 98). 
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Sähköurakkaan yleisesti kuuluvat velvollisuudet on määritelty tarkemmin rakennusura-

kan yleisissä sopimusehdoissa 1998 (YSE 98). YSE 98 käsittelee muun muassa urakan 

sisällön ja laajuuden, urakka-ajan, vastuun, vakuudet ja vakuutukset, maksuvelvollisuu-

den sekä suunnitelma- ja hintamuutokset. On myös muistettava, että jokaisessa suuressa 

ja keskisuuressa urakassa tehdään aina erikseen sähkötyöselostus, jossa on eroteltu 

urakkarajat ja urakan sisältö. Tämän takia urakan etenemisen ja varsinkin päättämisvai-

heen onnistumisen kannalta jo tarjouslaskennassa laskettu budjetti työtunneille ja ra-

hoitukselle on erittäin tärkeä. Sähkötyöselostus antaa tarkempaa kuvausta työstä ja sii-

hen liittyvistä velvoitteista.  

 

Sähköurakan päättämisvaiheessa on otettava huomioon monien asennusten mittaukset ja 

niiden pöytäkirjat. Mittausten teko ja niiden kirjaus eivät pelkästään riitä, vaan niistä on 

tarkat standardoidut dokumentointiohjeet. Standardi SFS 6000 antaa ohjeita useista 

vahvavirtamittauksista. Käyttöönottotarkastuspöytäkirjaan on sisällytettävä standardien 

täyttämät vaatimukset ja ne esitellään kohdassa 4.2 (Käyttöönottotarkastuspöytäkirja 

s.27). Koska sähköurakkaan kuuluvat myös muutkin järjestelmät, kuten muun muassa 

antennijärjestelmä, on nämä katsottava erikseen erillisistä ST-korteista, jotka löytyvät 

ST-kortistosta.  

 

ST-kortisto määritellään sähkö- ja teleurakoitsijan käsikirjan 2004 mukaan seuraavasti 

(STUL): 

 

ST-kortisto on sähköammattilaisten keskeinen soveltamisohjeisto, johon viita-
taan sitovana referenssinormina monissa suunnitelmissa ja sopimuksissa. Kor-
tistossa on runsaasti konkreettisia käytännön suunnittelu- ja toteutusohjeita. Sen 
usean kansion tietokorttien avulla voi sähköalalla toimiva pysyä ajan tasalla 
ammattinsa vaatimissa teknisissä suunnittelu- ja toteutusratkaisuissa. 

 
Täydentyvänä tiedostona ST-kortisto on sähköalan ammattilaisten todellinen 
käytännön tason tiedon hallinnan väline, joka elää käyttäjiensä tarpeiden mu-
kaan. 

 

ST-kortisto siis toimii erinomaisena tiedon lähteenä, koska sinne päivittyvät uusimmat 

ratkaisut. ST-kortistoon voi hankkia Internet-tunnukset ja sitä kautta on helppo olla ajan 

tasalla uusimmista ratkaisuista. Teknillinen ala vaatii jatkuvaa opiskelua ja ajan tasalla 

pysyminen viittaa ammattitaitoon. ST-kortiston voi myös tilata kortistosta painotuot-

teena kokonaan tai vain jonkin osa-alueen siitä.  
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3.2 Kärkimies päätösvaiheessa 

 

Päätösvaiheessa työtahti usein kiivastuu ja asentajia otetaan työmaalle aiempaa enem-

män. Tällöin kärkimiehen rooli (2.5 kärkimies s.15) korostuu ja aikaa ongelmien ratkai-

suille jää vähemmän. Aikatauluja on pidettävä silmällä, jotta työtahtia voidaan tarpeen 

mukaan lisätä jo hyvissä ajoin. Kärkimies on hyvin kokenut asentaja ja tietää, mitä asi-

oita pitää ottaa huomioon ja mitkä asiat voidaan jättää vähemmälle huomiolle.  

 

Työmaalla muiden kiireisten urakoitsijoiden kanssa on pystyttävä pitämään yhteyttä, 

jotta kukaan ei hidastaisi muiden töiden etenemistä. Vaikka kiire lisääntyy, tiettyjä asi-

oita ei voida tehdä nopeammin ja virhemahdollisuudet kasvavat. Sen takia olisi oltava 

järjestelmällinen, että työn laatu säilyisi parhaana mahdollisena.  

 

Urakan loppuvaiheessa on kaikki mittaus- ja tarkastuspöytäkirjat oltava valmiina ennen 

valvojan tarkastuksia. Työmaalla olisi siis hyvä olla valmiina kaikki mittauspöytäkirjat, 

jotka tarvitsevat asentajien tekemiä mittauksia. Mittaukset ja testaukset on hyvä tehdä 

järjestelmällisesti ja kirjata kaikki puutteet ja viat ylös. Pienet ja sellaiset viat, jotka es-

tävät mittausten tai testausten jatkamista, täytyy tietenkin korjata välittömästi. Jos vain 

muutamia vikoja ilmenee ja suurin osa mittauksista ja testauksista on saatu tehtyä, on 

vikoja nopeampi lähteä korjaamaan järjestelmällisesti. Kun pöytäkirjat ovat valmiit tai 

tiedetään jo tarkkaan milloin ne valmistuvat, kärkimies ilmoittaa projektinhoitajalle työn 

olevan kunnossa. Sen jälkeen projektinhoitaja tilaa tarkastukset. 

 

Täytyy myös muistaa, että kärkimiehellä voi olla kova taakka vaikeassa ja isossa ura-

kassa. Ei ole viisasta lähettää kärkimiestä heti tällaisen urakan jälkeen uudelle isolle 

työmaalle kärkimieheksi. Koska kärkimies on työnantajan ja projektinhoitajan yksi tär-

keimmistä asentajista, olisi tärkeää huomioida kärkimiehen jaksaminen. Suuressa ura-

kassa voidaan miettiä olisiko viisasta jakaa urakka kahtia ja antaa kahdelle kärkimie-

helle omat vastuualueensa. Näin ei yhden asentajan tarvitse kantaa liian suurta taakkaa. 

Tätä kannattaa miettiä ainakin silloin, kun työmaalla on useita harjoittelijoita tai koke-

mattomampia asentajia. Kokemattomammat asentajat saavat tällöin enemmän opastusta, 

mikä parantaa firman yleistä ammattitaitoa tulevaisuudessa.  
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3.3 Projektinhoitaja päätösvaiheessa 

 

Päätösvaiheessa projektinhoitajan on hoidettava kaikki ongelmatilanteet mahdollisim-

man nopeasti, jotta niihin voidaan reagoida heti. On siis tärkeää, että projektinhoitaja ja 

kärkimies pitävät melkein päivittäin yhteyttä ja ovat tietoisia asioiden kulusta.  

 

On tärkeää pitää kirjaa kaikista lisätöistä mitä työmaalla tehdään. Kiire voi olla yksi 

syy, miksi lisätöistä ei ehditä välittömästi tehdä asiakirjoja ja siksi ne voivat jäädä las-

kuttamatta kokonaan. Tämän takia lisätöistä onkin hyvä tehdä itselleen Excel-taulukko-

ohjelmaa käyttäen muistilista, josta näkyy selvästi työn tarkoitus, aika, tekijä ja tilaaja. 

Pitkäkestoisissa urakoissa lisätöiden osuus voi olla hyvinkin merkittävä ja siksi niiden 

kirjaamiseen on hyvä käyttää aikaa. Tarkoitus on, että muistaa milloin mitäkin on tehty, 

ja asiakirjat voi täyttää jälkikäteen.  

 

Päätösvaiheessa on hyvä seurata niitä osa-alueita, jotka vaativat isoja toimenpiteitä. Se 

tarkoittaa sitä, että mahdolliset toimintakokeet olisi hyvä tehdä kaikille järjestelmille 

ajoissa. Toimitusajat voivat viivästyttää jonkun suuren järjestelmän toimintakokeita, 

vaikka vain yksi yksikkö on viallinen. Sesonkiaikana tällaisia ongelmia voi tulla pel-

kistä valaisimista. Valaisimia valmistetaan koko ajan suuria määriä ja niiden saatavuus 

voi olla erittäin hankalaa. Tosin pelkän valaisimen puuttuminen harvemmin estää pro-

jektin luovuttamista.  

 

Projektinhoitaja käy itse työmaan läpi ja kirjaa ylös kaikki puutteet mitkä löytää. Tämä 

kierros olisi hyvä tehdä kärkimiehen kanssa, koska tällöin varmistutaan siitä, että kaikki 

mahdolliset puutteet löydetään. Projektinhoitaja kokoaa puutteet ja selvittää kaikki epä-

selvät asiat niihin liittyen. Projektinhoitaja toimittaa listan työmaalle ja selostaa mah-

dolliset toimenpiteet asentajille. Kaikki mahdolliset viat pyritään korjaamaan ennen 

käyttöönottotarkastusta.  

 

Käyttöönottotarkastukseen projektinhoitaja toimittaa puutelistansa liitteineen, sekä 

kaikki tarvittavat mittaus-, testaus- ja tarkastuspöytäkirjat sähkötöidenvalvojalle. Pro-

jektinhoitaja, sähkötöidenvalvoja ja kärkimies kiertävät työmaan läpi ja tarkastavat viat 

ja puutteet.  Tarkastustilanteessa on tehtävä kaikki mahdolliset muistiinpanot, jotka aut-

tavat vikojen korjausta ja ongelmien hoitamista. Tarkastuksen yhteydessä on hyvä kes-
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kustella tarkastajan kanssa mahdollisista menetelmistä ja selvittää ratkaisujen oi-

keellisuus. 

 

Projektinhoitaja tilaa viranomaistarkastukset ja varmennustarkastukset. Tarkastuksissa 

ilmenevät puutteet ja viat korjataan mahdollisuuksien mukaan ja asiakirjoihin tehdään 

vaadittavat muutokset. Luovutukseen vaadittavat dokumentit luovutetaan tilaajalle ja 

takuuaika alkaa. 

 

 

3.4 Yleiset ongelma-alueet 

 

Yleensä ongelmat syntyvät kiireen, puutteellisen suunnittelun tai tiedotuksen seurauk-

sena. Nykypäivänä urakat on aikataulutettu niin, että ne menevät suunnitelmien mu-

kaan. Suunnitteluvaiheessa on yleensä kiire ja siitä syystä suunnitelmiin jää aukkoja, 

jotka pitää korjata jälkikäteen muutos- tai lisätöinä. 

 

Työmaalla urakoitsijoiden välinen tiedotus saattaa olla hidasta tai puutteellista, mikä voi 

aiheuttaa toiselle urakoitsijalle ongelmatilanteita tai työn viivästyksiä.  

 

Aikataulutus on yleisesti asetettu hyvin tiukaksi. Esimerkiksi jos yksi urakoitsija on 

myöhässä aikataulutuksesta sairaustapausten tai taloudellisten ongelmien takia, johtaa 

se usein siihen, että toinen urakoitsija ei voi jatkaa töitään tietyllä alueella. Se taas voi 

johtaa viivästyksiin ja reklamaatioihin, joista voi seurata sopimussakkoja. 

 

Urakoitsija tilaa tarkastajat tarkastamaan asennusten viat ja puutteet jo hyvissä ajoin 

ennen luovutusta. Niiden korjaamiseen vaadittava aika voi olla joskus hyvinkin suuri. 

Tässä vaiheessa työ on usein vielä muiltakin osin kesken ja töitä on jatkettava normaa-

listi samalla kun virheitä korjataan. Ilman kunnollista ohjeistusta, selvitystä ja lisätyö-

voimaa voidaan päätyä viivästyksiin ja ehkä jopa sopimussakkoihin. 

 

Urakoitsijalla voi olla myös liian kiire, jotta hän voisi hoitaa juoksevat asiat ja uusien 

ongelmien selvitykset yhtä aikaa. Loppuvaiheessa tästä johtuvat viivästykset korostuvat. 

Työ lisääntyy ja ongelmien ratkaisuun vaaditaan selvittelyjä ja neuvotteluja, jotka vievät 

aikaa jo entuudestaan tiukasta aikataulusta. Jonkin tärkeän asian unohtuminen kiireen 
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vuoksi tarkoittaa sitä, että vaadittavat toimenpiteet päästään aloittamaan vasta viime 

hetkillä. Asian korjaamiseen ryhtyminen liian myöhään voi aiheuttaa huomattavia ku-

luja ja sovittujen aikojen uudelleen sopimisia, mitkä viivästyttävät urakkaa entisestään.  

 

Työmaalla on myös aina pidettävä huoli työturvallisuudesta. Työturvallisuuden laimin-

lyöminen johtaa ensin huomautuksiin ja sen jälkeen asentajan poistamiseen työmaalta. 

Päättämisvaiheessa varsinkin korkealla tehtäviin asennustöihin ryhdytään usein hyvin 

varomattomasti. Viime hetkillä asentajan tai asentajien poistaminen työmaalta voi olla 

ratkaiseva asia urakan ajallaan valmistumisen kannalta. Työmaasta riippuen lupien 

anominen tai muutoin työvoiman puutteen takia tilanne voi olla erittäin kiusallinen. 

 

 

3.5 Ongelmatilanteisiin puuttuminen 

 

Projektinhoitajan on käytävä jokaisessa työmaapalaverissa ja käytettävä sieltä saatu in-

formaatio hyödykseen. Hänen on tehtävä muistiinpanoja ja pystyttävä kertomaan omat 

asiat riittävän selvästi. Urakoitsijapalavereissa onkin hyvä ilmoittaa viimeinen päivä-

määrä tietyn asian edistymisen kannalta, eikä tyytyä sanomaan ”no muutama viikko 

riittää” -tyylisiä aikatauluja. Yleisesti päivämäärän sopiminen auttaa muita urakoitsijoita 

muistamaan tarvitut toimenpiteet omalta osaltaan ja inhimilliset unohdukset vähentyvät. 

Koska kokousten jälkeen kokouspöytäkirjat lähetetään kaikille osakkaille, on hyvä saa-

da kaikki omat asiat kokouksissa kirjatuiksi pöytäkirjaan. Tämä edellyttää sitä, että pro-

jektinhoitaja on ehtinyt tutustua työmaan puutteisiin ja mahdollisiin päällekkäisyyksiin 

aina ennen kokouksia.  

 

Mikäli aikataulutus on mennyt aikaisemmin pieleen jonkun toisen urakoitsijan puolesta, 

on sähköurakoitsijalla erityisen kiire. Täytyy muistaa, että jos työ on viivästynyt mer-

kittävästi ja itse ei ole voinut työskennellä aikataulujen mukaisesti, on ruvettava toi-

menpiteisiin. Reklamaatiot on lähetettävä riittävän aikaisessa vaiheessa tai hoidettava 

asia jollain muulla tavalla, jotta viivästyksistä ei voida periä sakkomaksuja väärältä ura-

koitsijalta. Projektinhoitajan on siis oltava ajan tasalla koko ajan. 

 

Kiirettä ei voida välttää, koska muuten jokaisen urakan aikataulusta kiristettäisiin enti-

sestään. Kiirettä voidaan kuitenkin jakaa koko projektin osalle hieman paremmin. Se 
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tapahtuu siirtämällä päätösvaiheen töitä aikaisemmaksi, mikä helpottaa projektin loppu-

kiirettä. Tähän ongelmaan löytyy tarkempi ratkaisu seuraavasta osiosta 4 tarkastuspöy-

täkirjat. Järjestelmällisyys ja asioiden kirjaaminen auttavat myös työturvallisuusasioissa. 

Esimerkiksi korkealla tehtävät työt voidaan kaikki organisoida tehtäväksi samaan ai-

kaan.  
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4 SÄHKÖPROJEKTIN TARKASTUSPÖYTÄKIRJAT 

 

 

Päätösvaiheessa on huomioitava monet eri mittaukset ja tarkastukset. Mittauksien ajan-

kohta riippuu huomattavasti kohteen suuruudesta ja paloittelusta. Jos kohde on suuri ja 

se tehdään monessa osassa, on mittauksetkin jaettu eri osiin. Projektinhoitajan on mah-

dollisimman aikaisin toimitettava kärkimiehelle tarvittavat mittauspöytäkirjat, jotta mit-

tausten dokumentointi on varmasti standardin mukaista. Dokumenttikansioon on hyvä 

kerätä myös eri laitteiden ne käyttöohjeet, jotka on toimitettava asiakkaalle luo-

vutusvaiheessa. 

 

Mittauspöytäkirjojen sisältö olisi hyvä olla mahdollisimman yksilöllinen, jotta koh-

teessa tehtävät mittaukset voisivat sujua mittauspöytäkirjojen mukaisesti. Mittauspöy-

täkirjat toimisivat samalla myös tarkastuspöytäkirjana mittauksille. Näin toimimalla 

voidaan varmistua siitä, että kaikki mittaukset on varmasti tehty ja dokumentoitu. Tämä 

vaatii projektinhoitajalta hieman enemmän työtä, mutta auttaa ja nopeuttaa projektin 

päättämisvaihetta. 

 

Mittauspöytäkirjat olisi hyvä sijoittaa erilliseen sisällysluettelolla varustettuun kansioon 

muiden pöytäkirjojen kanssa. Kansio pidettäisiin työmaalla ja se olisi aina tarvittaessa 

valmiina mittauksia varten. Niistä voitaisiin myös nähdä mitatut tulokset, mikäli niitä 

tarvittaisiin työn edetessä.  

 

Kun mittaukset on tehty, projektinhoitaja hakee kyseisen kansion ja kirjoittaa mittaus-

pöytäkirjat puhtaaksi. Ne tulostetaan kahtena kappaleena, toinen sijoitetaan luovutus-

kansioon ja toinen jää urakoitsijalle säilytettäväksi. Lisäksi projektinhoitajan on pidet-

tävä huoli siitä, että mittaukset on suoritettu ajallaan ja tarkastukset voidaan pitää so-

vittuna aikana.  

 

Tässä opinnäytetyössä kehitettiin sähköprojektin päättämis- ja luovutusvaiheessa vaa-

dittavia tarkastuspöytäkirjoja. Pöytäkirjat on esitetty liitteissä ja niistä on tarkemmat 

kuvaukset alaotsikoissa 4.1-4.5. Pöytäkirjojen pohjina käytettiin KIITES Oy:n rakenta-

mia tarkastus- ja mittauspöytäkirjoja ja niitä kehitettiin auttamaan projektin päättämis-

vaihetta.  
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Pöytäkirjojen kehitys tapahtui kokeilun ja testauksen tuloksena. Pöytäkirjoista pyrittiin 

rakentamaan helposti muutettavat ja yksilöitävät mittauspöytäkirjat, joita testattiin sen 

jälkeen projekteissa. Pöytäkirjojen oli siis oltava muokattavissa ja puhtaaksi kirjoitetta-

vissa, jotta niiden käyttäminen olisi mahdollista myös kehittämisen ohella.  

 

 

4.1 Yleinen tarkastuspöytäkirja 

 

Yleinen tarkastuspöytäkirja projektin päättämisvaiheessa nopeuttaa työntekoa ja pitää 

huolen ettei mikään asia unohdu kiireessä. Kyseisessä pöytäkirjassa on hyvä mainita 

milloin mikäkin tarkastus on tilattu, milloin tarkastus on pidetty, ja milloin uusintatar-

kastus on pidetty. Tästä tarkastuspöytäkirjasta ei ole olemassa mitään standardia, eikä 

sitä vaadita projektin luovuttamiseen. Etua sen laatimisesta on, koska se lisää työn tark-

kuutta, auttaa tarkastajia, on nopea tarkastusväline projektinhoitajalle ja toimii asiak-

kaalle yhtenä todistuksena tehdystä työstä ja sen laadusta.  

 

Tarkastuspöytäkirjan pohjana toimii ISS:n sähkövalvojan Kyösti Koskelan tekemä 

muistilista, jonka hän on tehnyt urakoitsijoille. Muistilistan tarkoituksena on ollut, että 

urakoitsija muistaa tarkastaa itse kaikki vaadittavat osa-alueet ennen kuin tilaa tarkasta-

jan. Tällöin uusintatarkastukseen tehtävät korjaukset ovat huomattavasti vähäisempiä, 

mikä auttaa loppuvaiheen aikataulutuksessa. Vaikka muistilista on tehty ja itse tarkas-

tettu, on asianomainen tarkastaja tilattava hyvissä ajoin. Tarkastuksessa voi aina ilmetä 

odottamattomia seikkoja, joita ei itse ole huomannut ja niihin on jätettävä tarpeeksi ai-

kaa. 

 

Yleinen tarkastuspöytäkirja on rakennettu niin, että siihen voi merkitä tarkastuksen tila-

uspäivämäärän, minkä voi merkitä jo projektin keskivaiheella itselleen muistiin. Tällöin 

pöytäkirja toimii itselle muistikohtana milloin on tilattava tarkastaja. Tarkastuksen päi-

vämäärä ja tarkistuksen hyväksyminen tai hylkääminen merkitään pöytäkirjaan. Pöytä-

kirjaan merkitään päivämäärä myös siitä, milloin korjaukset on tehty. Suorittajan mer-

kintä virallistaa pöytäkirjan sekä auttaa mahdollisissa asioiden selvittelyissä jälkikäteen. 

Pöytäkirjan lopussa on myös kohta ”Muut asiakirjat ja huomiot”, joka auttaa projektin-
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hoitajaa pitämään huolen siitä, että kaikki luovutukseen vaadittavat asiat ovat hoidettu. 

Yleinen tarkastuspöytäkirja on esitetty liitteessä 1. 

 

 

4.2 Sähkölaitteistojen käyttöönottotarkastuspöytäkirja  

 

Käyttöönottotarkastuspöytäkirja on hyvin tarkkaan standardoitu ja on tärkeää, että kaik-

ki seikat on esitetty pöytäkirjassa selvästi. Standardin SFS 6000–61.4.1 Käyttöön-

ottotarkastuspöytäkirja kohdan mukaan: 

 

Uuden asennuksen tai olemassa olevan asennuksen laajennuksen tai muutoksen 
valmistuttua on tehtävä käyttöönottotarkastuspöytäkirja. Sen pitää sisältää asen-
nuksen yksityiskohtaisen määrittelyn sekä tulokset tarkastusotuksista ja testauk-
sista. 
 
Tarkastuksissa havaitut viat ja laiminlyönnit on korjattava ennen kuin asennuk-
sen tekijä ilmoittaa sen täyttävän SFS 6000:n vaatimukset. 

 

On siis muistettava merkitä pöytäkirjaan asennusten täyttävän vaatimukset ja oltava itse 

varmistunut siitä, että kaikki arvot itsessään täyttävät ne. Käyttöönottotarkastuspöytä-

kirja ei ole urakoitsijalle taakka, vaan tärkeä todiste hyvin tehdystä työstä. Vaikka mit-

taukset ja niiden dokumentointi viekin aikaa, tarkastuspöytäkirjat auttavat urakan jäl-

keen monissa asioissa. Esimerkiksi jos juuri valmiiksi saadussa urakassa huomataan, 

että jokin asia ei enää toimikaan tarkoitetulla tavalla, auttavat pöytäkirjat vian etsinnässä 

ja takuun hoitamisessa. Eli tämä auttaa pitämään asiat selkeinä ja helposti hoidettavina. 

 

Käyttöönottotarkastuspöytäkirja on laadittava standardin SFS 6000–61.4.3 Käyttöönot-

totarkastuspöytäkirja pitää sisältää kohdan mukaan:  

 

 – tarkastetun laitteiston yksilöintitiedot 
 – laitteiston rakentajan (urakoitsijan) yhteistiedot 
 – tulokset tarkastuksista 
 – toteamus siitä, täyttääkö asennus standardin ja säännösten vaatimukset 
 – tiedot testatuista piireistä ja testaustulokset 
 

Tarkastuspöytäkirjassa pitää esittää vähintään seuraavat testaustulokset ja tässä 
esitetyssä laajuudessa. 
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– seuraavat eristystilan mittaustulokset: kiinteän asennuksen, kytkinlaitteen ta-
kaiset asennukset, lämmityskaapeli- ja kelmuasennukset, SELV- ja PELV-jär-
jestelmien asennukset, sähköisen erotuksen asennukset 
– jatkuvuusmittaukset keskusalueittain, yksittäisiä mittaustuloksia ei tarvitse kir-
jata vaan riittää toteamus vaatimusten täyttymisestä 

 – oikosulkuvirtamittaukset keskusalueittain epäedullisemmissa pisteissä 
 – vikavirtasuojien toiminnan testaus kattavasti, tarvittaessa toiminta-ajat 

– kiertosuunta keskuskohtaisesti 
 

Edellisessä annetaan tarkat tiedot siitä, kuinka tarkkaan mittaukset ja testaukset on do-

kumentoitava. Standardissa on myös esitetty opastava käyttöönottotarkastuspöytäkirja, 

joka löytyy SFS 600 kirjasta liitteenä SFS 6000-6H. Kyseessä on siis kaiken kattava 

dokumentointilomake, jota voi käyttää kaikissa yleisissä tilanteissa.  

 

Käyttöönottotarkastuspöytäkirjan tarkoituksena on tuoda ilmi juuri nämä tärkeät stan-

dardin mukaiset asiat. Siksi onkin asentajalle ystävällisempää ja jälkeenpäin nopeampi 

tarkastaa tarvittavat tiedot, kun pöytäkirja on tehty yksilöllisesti kohteeseen. Pöytäkirja 

rakennetaan niin, että siitä jätetään pois kaikki, mitä siinä ei tarvita. Asentajien käyttämä 

aika pienenee ja saatu tulos paranee. Jotta jokaisesta pöytäkirjasta saataisiin yksilölli-

nen, vaatii se enemmän aikaa projektinhoitajalta. Projektinhoitajallakaan ei ole aina 

ylimääräistä aikaa, ja siksi yksilöidyt tavat on oltava nopeasti rakenneltavissa. Jotta saa-

taisiin rakennettua nopeasti helppolukuinen ja helposti täytettävä pöytäkirja, on sen ol-

tava osissa.  

 

Käyttöönottotarkastuspöytäkirja on rakennettu pienistä osista, joita voidaan lisätä tai 

poistaa tarvittaessa. Osien sisällä olevat kohdat voidaan poistaa tai lisätä niiden käyttö-

tarkoituksen mukaan. Pöytäkirjassa on tarkoitus pitää keskukset sekä keskuksien syöt-

tämät lämmitykset erillään. Näin saadaan huomattavasti selkeämpi ja yksilöllisempi 

lopputulos. Kahden mittaus-, jako- tai ryhmäkeskuksen tiedot mahtuvat yhdelle sivulle, 

jolloin suurissakin kohteissa pöytäkirjan koko ei kasva liian suureksi. Liitteessä 2 on 

esitetty standardin SFS 6000–61 kohdan mukainen käyttöönottotarkastuspöytäkirja, jo-

hon on helppo tehdä muutokset. 
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4.3 Ohjauspiirien testauslomake 

 

Ohjauspiirien pitää olla toimintakuntoisia ja ne pitää testata, mutta erillistä pöytäkirjaa 

ei tarvitse tehdä standardin mukaan. Joissakin isoissa ja tarkoissa urakoissa tämä pöytä-

kirja kuitenkin vaaditaan. Kyseessä on pöytäkirja, josta ilmenee kunkin keskuksen eri 

ohjauspiirit ja se, että ne toimivat.  

 

Pöytäkirjan tarkoituksena on ilmoittaa asiakkaalle ja tarkastajalle, että jokainen ohjaus-

piiri on erikseen testattu ja että vikoja ei ole. Tämän lomakkeen käyttämistä kannattaa 

harkita myös niissä urakoissa missä sitä ei vaadita. Jos urakan luovutuksen jälkeen tulee 

vielä huomioita tai ilmenee vikoja, voidaan tästä lomakkeesta tarkistaa kyseessä olevan 

ohjauspiirin toiminta ennen luovutusta. Tällöin ilmenee esimerkiksi asiakkaan oma li-

säys, joka on mahdollisesti vaurioittanut ohjauspiiriä tai esimerkiksi mahdollinen kom-

ponentin hajoaminen.  

 

Ohjauspiirien testauslomakkeen teko on työläämpää kuin käyttöönottotarkastuspöytä-

kirjan teko, mutta lomake voi olla ratkaiseva esimerkiksi takuuasioiden hoidossa. Pöy-

täkirja rakennetaan niin, että käydään jokaisen keskuksen pääkaavio läpi ja merkitään 

jokainen ohjauspiiri erikseen kunkin keskuksen alle. Testauslomake on esitetty liitteessä 

3. Tämä pöytäkirja kannattaakin tehdä samaan aikaan moottoreiden mittauspöytäkirjan 

(liite 5) kanssa. Tilan säästämiseksi voidaan vasemmalle pystysarakkeelle merkitä kaik-

ki ohjauspiirit ja yläriville poikittain keskuksen nimi. Mikäli keskuksessa ei ole jotakin 

ohjauspiiriä, tummennetaan se eri värillä. Näin vältytään liian suurelta paperimäärältä, 

mutta pöytäkirja pysyy selkeänä.  Kyseinen lomake on osoitus ennen kaikkea siitä, että 

urakoitsija voi esittää kaikista tekemisistään asennuksista tarkat ja yksilöidyt doku-

mentit. Tämä antaa asiakkaalle kuvan ammattitaidosta ja sen seurauksena hän saattaa 

tilata samalta urakoitsijalta lisää urakoita.   
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4.4 Turvavalaistusjärjestelmän käyttöönottotarkastuspöytäkirja 

 

Turvavalaistuksessa on otettava huomioon lakien, asetusten ja standardien tarkat turva-

määräykset, joita löytyy muun muassa SFS 600 pienjännitesähköasennukset ja sähkö-

työturvallisuus 2007:stä ja sisäasiainministeriön asetuksesta SMa 805/2005 rakennusten 

poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta.  

 

Turvavalaistusjärjestelmän tarkoituksena on pelastaa ihmishenkiä, joten sen takia on 

laadittu tarkat ohjeet kuinka asennetaan, huolletaan ja tarkastetaan. Turvavalaistuskes-

kusten mukana tulee aina asennus- ja huoltokirja, jota täytetään asennusten ja huollon 

yhteydessä. Tästä syystä suurempaa mittauspöytäkirjaa ei tarvitse tehdä. Kuitenkin tär-

keimmät asiat on hyvä koota erilliselle yksilöidylle pöytäkirjapohjalle. Näin autetaan 

tarkastajan työtä ja pysytään itse tarkemmin töiden tasalla. Turvavalaistusjärjestelmän 

käyttöönottotarkastuspöytäkirja on esitetty liitteessä 4. 

 

Sähkötyöselostuksissa useasti mainitaan, että kaikista järjestelmistä on luovutettava 

mittaustulokset asiakkaalle. Keskuksessa oleva asennus- ja huoltokirja on pidettävä aina 

keskuksen sisällä sille kuuluvalla paikalla, jotta vika- ja huoltotilanteissa se on helposti 

saatavilla.  

 

 

4.5 Moottoreiden mittauspöytäkirja 

 

Asiakkaalle asennetut moottoreiden ohjauspiirit tulevat tehtaalta tehdasasetuksineen. On 

tärkeää käydä jokainen moottori erikseen läpi, tehdä mittaukset, asetella suojaukset ja 

ilmoittaa, että releet ja/tai muut suojaukset on aseteltu oikein.  

 

Varsinkin isoissa urakoissa moottoreita on hyvin paljon ja ilmanvaihtokonehuoneissa 

voi olla paljon ohjauksia. Mikäli vika ilmenee ilmanvaihdossa, tai ilmaa ei ole riittä-

västi, on vikaa vaikea lähteä etsimään kaikkien koneiden ollessa päällä. Mittauspöytä-

kirjan on oltava yksilöllinen ja tarkka, jotta vika voidaan paikantaa nopeasti. Pöytäkirja 

toimii tässä tilanteessa samoin kuin edeltävissäkin, eli kun jokainen moottori on erik-

seen merkitty pöytäkirjaan, tullaan se huomioimaan varmasti. Moottoreiden mittaus-

pöytäkirja on esitetty liitteessä 5. 
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Jos moottorin relettä ei asetella sen todellisten kuormavirtojen mukaan, se voi joko pa-

laa tai voi suoja laueta normaalissa käyttötilanteessa. Tällöin moottori ei toimi oikein 

sille suunnitellussa tilanteessa eli asennus on puutteellinen. Moottoreiden mittauspöytä-

kirja tulee viemään aikaa ja sen tekeminen kannattaakin sijoittaa ohjauspiirien testaus-

lomakkeen (liite 3) kanssa samaan aikaan. Molemmissa on sama periaate eli käydään 

kaikkien keskuksien pääkaaviot läpi ja kirjataan yksilöidyt tiedot pöytäkirjoihin. On 

aivan varmaa, että tarkastaja kysyy ovatko kaikkien moottoreiden releet aseteltu oikein. 

Tarkka ja yksilöllinen pöytäkirja on nopea täyttää ja tarkastaa, ja se auttaa varmasti tu-

levaisuudessa vikojen etsimisessä sekä koneiden uusimisessa.  
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5 LOPPUPÄÄTELMÄT 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää case-yrityksen sähköprojektin päättämisvaihee-

seen yksilölliset ja helposti rakennettavat tarkastus- ja mittauspöytäkirjat, jotta loppu-

vaiheen kiire vähenisi ja järjestelmällisyys päättämisvaiheessa paranisi.  

 

Luvussa 4 ja liitteissä 1-5 on esitetty kehitetyt mittaus- ja tarkastuspöytäkirjat. Näiden 

avulla kärkimies sekä projektinhoitaja pystyvät välittömästi puuttumaan vaikeisiin on-

gelmiin. Samantyyliset ongelmat saadaan koottua nopeasti puutelistaan ja niiden kor-

jaaminen järjestelmällisesti voidaan aloittaa. Pöytäkirjat auttavat siis asioiden hoitamista 

ja muistamista. Niiden avulla voidaan myös vähentää päätösvaiheen stressiä ja paniik-

kia. Kyseessä on osaltaan työtaakan nostaminen projektin alku- ja keskivaiheella, joskin 

kiireen vuoksi osa pöytäkirjoista saattaa jäädä tekemättä kokonaan. Kaikkien pöytäkir-

jojen käyttämistä on mietittävä tapauskohtaisesti urakan laajuuden mukaan. Kyseessä 

olevia pöytäkirjoja kehitetään ja parannetaan jatkuvasti, jotta painopiste saataisiin työn 

organisoimiseen ja hallinnoimiseen.  

 

Asetetussa tavoitteessa onnistuttiin. Pöytäkirjat ovat olleet käytössä ja niiden vaikutus 

on huomattu. Pöytäkirjojen yksilöllisyys on ollut yrityksen tärkein tavoite ja se on saa-

vutettu. Pöytäkirjat ovat auttaneet asentajia ja tarkastajia projektin päättämisvaiheessa. 

Muistilistana ajateltavat pöytäkirjat ovat onnistuneet pitämään asiat järjestelmällisinä.  

 

Tarkastuspöytäkirjat auttavat vain huomioimaan virheet, mutta niiden ratkaisut ja rat-

kaisumahdollisuudet pitää miettiä tarkkaan. Ratkaisujen punnitseminen voi vaatia pi-

dempiaikaisia selvittelyjä ja siksi jokainen asia on kirjattava ylös, kun se huomataan. 

Projektinhoitajan ja kärkimiehen on oltava aktiivisesti yhteydessä keskenään ja pidet-

tävä kierroksia työmaalla, jotta saadaan selville mahdolliset epäkohdat ja ongelmatilan-

teet. 

 

Tämän työn aikana tehdyt pöytäkirjamallit siis auttavat jatkuvaa kehittymistä.  
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