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1 Johdanto 

Suurten kohteiden sähköurakointi on aina vaativa projekti. Se sisältää paljon eri vaihei-

ta ja asiakirjoja, joita tarvitaan työn saattamisessa loppuun aikataulussa. Tämän insi-

nöörityö on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan, mitä vaiheita sähkö-

urakointi sisältää. Toisessa vaiheessa taas selvitetään projektikansion rakennetta, ja 

mitä asiakirjoja missäkin vaiheessa tarvitaan. Tavoitteena insinöörityössä oli aikaan-

saada hyvä kuvaus sähköurakoinnista prosessina ja yhtenäiset valmiit pohjat urakointi-

asiakirjoille, joita yritys voi käyttää. Kaikki asiakirjat varustetaan Sähköarina Oy:n logol-

la sekä yhteystiedoilla. 

Työ tehtiin Sähköarina Oy:lle. Sähköarina Oy on helsinkiläinen sähköurakointiyritys, 

joka on erikoistunut vaativiin kohteisiin. Yrityksen tyypillisiä kohteita ovat muun muassa 

sairaalat, maanalaiset tilat sekä uusituvalla energialla toteutetut kohteet. Sähköarinan 

asiakaskunta koostuu julkishallinnosta, ammattirakennuttajista sekä rakennusliikkeistä. 

Sähköarinan toimitilat sijaitsevat Heikinlaaksossa Helsingissä. Sähköarinan liikevaihto 

on lähes 15 milj. euroa. Yritys työllistää yhteensä noin 50 henkilöä. 

 

 

 

 

 

 

 



2 

  

2 Sähköurakan vaiheet 

Sähköurakka voidaan jakaa seuraaviin vaiheisiin, jotka esitetään kuvassa 1: 

 

Kuva 1. Sähköurakan vaiheet [1, s. 12] 

2.1 Sähköurakan tarjouslaskenta 

Sähköurakka alkaa tarjouslaskennasta (kuva 2, katso seuraava sivu). Suurissa yrityk-

sissä on oma tarjouslaskija, joka laskee kaikki laskentaan tulevat sähköurakkatarjouk-

set. Tarjouslaskennan on oltava toimivaa ja luotettavaa yhä kiristyvillä markkinoilla, 

joilla kilpailu on todella kovaa. Tarjouslaskenta voidaan ajatella prosessina, jossa on 

määrätyssä järjestyksessä suoritettavat vaiheet. Jokaisen vaiheen tehtävät on suoritet-

tava huolellisesti tai prosessin onnistuminen vaarantuu. 
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Kuva 2. Tarjouksen laadintaprosessi [2, s. 17] 

Tarjouslaskennan ensimmäinen vaihe on kohteen arviointi. Arvioinnissa varmistetaan 

myös, että perusedellytykset työn saannille ja sen menestykselliselle suorittamiselle 

ovat olemassa. Arvioinnissa selvitetään mitkä järjestelmät kuuluvat sähköurakkaan, 

mistä järjestelmistä kannattaa kysyä tarjous ja mitkä asennukset on järkevää toteuttaa 

aliurakoitsijoilla. Esimerkiksi sähkökeskuksista, valaisimista ja paloilmoitinjärjestelmäs-

tä yms. kannattaa aina kysyä tarjous. 

Ensimmäisen vaiheen jälkeen alkaa varsinainen laskeminen. Tarvittavien työ- tarvike-

määrien selvittämistä kutsutaan massalaskennaksi. Massalaskenta on tarjouslasken-

nan työmäärältään suurin vaihe, jossa on mahdollista tehdä myös suurimmat virheet. 

Laskemalla yhteenlaskulla massat järjestelmittäin asiakirjoista, päästään parin prosen-

tin laskentatarkkuuteen. Jos massalaskenta taas tehdään kertolaskulla, esimerkiksi 

vertailemalla toteutettua kohdetta euroa/m2, erehtymisen riski voi olla suuri.  

Joissakin kohteissa suunnittelija on laatinut massoittelun, mutta se on kuitenkin valitet-

tavasti vielä kohtuullisen harvinainen tapa, vaikka asiasta on tehty erilaisia suosituksia 

järjestöjen välillä. Valmis massoittelu helpottaisi huomattavasti tarjousvaiheessa tarvit-

tavaa työtä.  

Massalaskennassa eli massoittelussa pitää lukea tarkasti urakkarajaliite, sähkö-

työselostus ja muut laskentadokumentit. Näissä saattaa olla tärkeää tietoa, jota ei ole 

esitetty piirustuksissa, mutta saattaa vaikuttaa ratkaisevalla tavalla urakkahintaan. 

Massat kannattaa kerätä S2010-nimikkeistön mukaisiin kokonaisuuksiin.  
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Laskettavista nimikkeistä kannattaa mitata yleensä vain johtotiet ja pääjohdot. Valais-

tus- ja LVI-tyhmien syötöt lasketaan keskipituuksien mukaan. Näihin kaapeleihin saat-

taa tulla suuriakin prosentuaalisia heittoja todelliseen verrattuna, mutta rahana mitattu-

na erot ovat todella pieniä. Tarvikemääriä mitattaessa tulee huomioida myös hävikki. 

[2, s. 18 - 23.] 

Massoittelun jälkeen tuotteiden määrät/hinnat syötetään tarjouslaskentaohjelmistoon. 

Sähköarina käyttää tarjouslaskentaohjelmistonaan Brokeria. Laskentasovelluksella 

laaditaan tarjouspyynnössä esitetylle rakennuskohteelle positiokohtainen tarjoushinta. 

Positioista on helppo tarkastaa, että kaikki järjestelmät ovat tulleet lasketuiksi. 

Laskennassa on tärkeää huomioida erilliskustannukset, joita ei voida laskea normaalisti 

urakkahinnoittelulla.  

Tyypillisimmät erilliskustannukset ovat 

 purkutyöt 

 hankalat olosuhteet 

 aputyöt 

 ylityöt 

 koekäytöt ja käytön opastus 

 työmaatilat 

 kuljetukset ja varastointi 

 työkalut ja telineet 

 vakuutukset 

 suunnittelu 

 tarkastukset 

 jälkityöt 
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 takuutyöt 

 vakuusprovisiot 

 työmaan valmistelu, tilapäiset asennukset 

 riskit ja rahoituskulut 

 kärkimieslisä 

 työkohteen sijainnista johtuvat erilliskustannukset 

 työnjohtokustannukset. 

Kun kaikki varsinaiset kustannukset ja erilliskustannukset on saatu laskettua ja syötet-

tyä laskentaohjelmaan, on vuorossa tarjoushinnan määrittäminen. Urakkatarjouksen 

kokonaishinta muodostuu edellä mainittujen kustannusten summasta lisättynä katteella 

ja kustannusten nousuvarauksella. [2, s. 34 - 42] 

2.1.1 Sähköurakkatarjous 

Sähköurakkatarjous annetaan tilaajan pyytämässä muodossa, yleensä valmiilla tar-

jouslomakkeella, joka tulee tarjouslaskenta-asiakirjojen mukana. Tarjouslomakemalli 

on liitteenä 1. Tarjoukseen on liitettävä tarpeelliset todistukset, jotka on määritelty urak-

kaohjelmassa. 

Tarjouksen antamisen jälkeen on mahdolliset urakkaneuvottelut. Urakkaneuvotteluihin 

kutsutaan yleensä 1 - 3 edullisimman kokonaishinnan antanutta. Neuvotteluissa selvi-

tetään, onko urakoitsija käsittänyt tarjouslaskenta-asiakirjat oikein. Tilaaja voi myös 

esittää tarkentavia kysymyksiä urakoitsijalle. Lisäksi selvitetään, onko urakkatarjouksen 

antanut yritys kyvykäs suoriutumaan urakasta ja tarkistetaan, että urakoitsija on hoita-

nut verot eläkemaksut ynnä muut viranomaismaksut. Jos ja kun tilaajalta tulee ilmoitus 

urakkatarjouksen hyväksymisestä, vuorossa on sopimusten allekirjoittaminen. [2, s. 16 

- 54.] 
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2.1.2 Urakkasopimus 

Urakkasopimus on urakan kannalta tärkein ja pätevin asiakirja. Urakkasopimuksessa 

määritellään asiat pintapuolisesti. Urakkasopimus tehdään yleensä käyttäen RT 80260 

-lomaketta, joka perustuu Rakennusalan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998. Asiakirjo-

jen keskinäinen pätevyysjärjestys on määritelty YSE 1998:ssa. Sitä noudatetaan, ellei 

urakkasopimuksessa ole muuta mainittu. 

YSE 1998:ssa määritelty asiakirjojen pätevyysjärjestys: 

A. Kaupalliset asiakirjat 

 urakkasopimus 

 urakkaneuvottelupöytäkirja 

 YSE 1998 

 tarjouspyyntö 

 urakkaohjelma 

 urakkarajaliite 

 tarjous 

 määrä- ja mittaluettelot 

 muutostöiden yksikköhintaluettelo. 

B. tekniset asiakirjat 

 työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset 

 sopimuspiirustukset 

 yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset. 
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2.2 Sähköurakan valmistelu 

Sähköurakan valmistelu on todella tärkeä vaihe projektia. Hyvin tehtynä se vähentää 

tehokkaasti yllätyksiä projektin toteutuksen aikana. Aluksi sovitaan toimintatavat ja vali-

taan projektille projektipäällikkö sekä tehdään tehtävänjako projektiin osallistuvien hen-

kilöiden välillä. Projektiin osallistuvista henkilöistä kannattaa laatia heti henkilöluettelo, 

jossa on projektiin osallistuvien henkilöiden yhteystiedot ja vastuualueet. Luettelo on 

hyvä toimittaa kaikkiin projektiin osallistuville. Luetteloa ylläpidetään koko urakan ajan 

ja se annetaan aina ajantasaisena tilaajalle ja pääurakoitsijalle. 

Projekti lähtee käyntiin varsinaisesti työmaan aloituspalaverista, jossa eri osapuolet 

tapaavat tilaajan johdolla. Palaverissa käydään läpi urakan kannalta kriittisiä asioita. 

Aikataulusta pyritään yleensä sopimaan ensimmäiseen varsinaiseen työmaakokouk-

seen mennessä. Pääurakoitsija tekee yhteistyössä urakoitsijoiden ja tilaajan kanssa 

työmaan työaikataulun, jossa on esitetty työvaiheiden ja niiden edellyttämien hankinto-

jen keskinäinen suoritusjärjestys ja eteneminen. Kaikkien urakoitsijoiden tulee voida 

tahdistaa tehtävänsä sen mukaisesti. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatetta-

vaksi ja sitä voidaan tarkentumista lukuun ottamatta muuttaa vain yhteisesti sopimalla. 

[3, s. 6.] 

Kuvassa 3 (katso seuraava sivu) esitetään todellisen kohteen yleisaikataulu sen ha-

vainnollistamiseksi. 
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Kuva 3. Yleisaikataulu 

Sähkötöiden työvaiheaikataulussa on hyvä esittää seuraavia asioita: 

 putkitukset  

 johtoteiden asennus 

 keskusten asennukset 
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 nousujohtojen asennus 

 valaistus- ja voimaryhmäjohtojen asennus 

 johtokourujen asennus 

 valaisimien asennus 

 rasiakojeet 

 LVI-konehuoneiden asennukset 

 vastaanottoon liittyvät menettelyt 

 välitavoitteiden ajankohdat 

 toimintakokeille ja koekäytöille varattu aika 

 ennakkotarkastusten ajankohdat. 

Sähkötöiden kannalta kriittiset riippuvuudet tulee olla huomioituna työvaiheaikataulus-

sa. Kriittiset työvaiheet ovat muun muassa: alakattojen asennusajankohta, keskustilo-

jen rakennustyöt, seinien pinnoitustyöt, johtokourujen taustojen maalaustyöt ja lattiatöi-

den ajankohdat. 

Urakkasopimuksessa edellytetty rakennustyö on aloitettava, tehtävä ja loppuun-
saatettava sopimuksen aikamääräyksiä noudattaen. Ellei sopimuksessa ole ai-
kamääräyksiä töiden tekemisestä, työt on aloitettava viipymättä, kuitenkin kah-
den viikon kuluessa siitä, kun sopimus on syntynyt, sekä saatettava loppuun sel-
laisessa ajassa, kuin se on kohtuuden mukaan mahdollista. [3, s. 6.] 

Aloituspalaverissa sovitaan myös yhteyshenkilöt ja seuraavista tapaamisista. Aloitus-

palaverissa on sihteeri, joka kirjaa palavaverin tulokset muistioon. Muistio hyväksyte-

tään kaikilla osapuolilla. Jos projektin kuluessa tai sen päätyttyä joudutaan selvittä-

mään projektin kulkua, tämä kaikilla hyväksytetty muistio on oikeudellisesti pätevä. 

Projektia lähdetään lähes poikkeuksetta toteuttamaan tarjouslaskentavaiheen piirus-

tuksilla. Ennen projektin suorittamista piirustukset tulee täydentää työpiirustuksiksi.  
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2.3 Sähkötyön suorittaminen 

Sähkötyön suorittaminen tarkoittaa sähköurakan tekemistä kohteessa ja siihen liittyvis-

tä töistä sovitussa laajuudessa. Projektin toteutusvaiheessa tarvitaan valvontaa ja oh-

jausta, jotta valmisteluvaiheessa esitetyt asiat tulee huomioitua. Projektin ohjausta ja 

valvontaa hoidetaan tilaajan järjestämien kokousten ja katselmusten avulla. Kokouksis-

sa sähköurakoitsijan on hyvä tuoda esiin kaikki ilmoitusluontoiset asiat. Näitä asioita 

ovat muun muassa mahdolliset suunnitelmapuutteet ja tarvikehyväksynnät. Näin ollen 

asiat tulevat kirjatuksi kokouspöytäkirjoihin.  

Urakoitsijan on noudatettava sähkötöitä tehdessä sopimusasiakirjoissa edellytettyä 

laadunvarmistusta. Urakoitsijan tulee esittää kirjallisesti ennen töiden aloitusta, kuinka 

hän varmistaa suoritustensa laadun. Urakoitsijan käyttämien rakennustuotteiden ta-

kuuajan tulee vastata vähintään urakoitsijan takuuaikaa. [3, s. 5.] 

2.3.1 Sähkötyöturvallisuus 

Sähköurakoinnissa huolellinen työskentely on tärkeää, sillä väärin asennetut sähköjär-

jestelmät voivat olla hengenvaarallisia. Tämän johdosta sähköalalla on noudatettava 

sähköturvallisuuslain perusteella tehtyjä säädöksiä ja määräyksiä. 

Sähkötöille on nimettävä sähkötöiden johtaja. Sähkötöiden johtajan on huolehdittava 

siitä, että sähkötöissä noudatetaan sähköturvallisuuslakia ja sen nojalla annettuja 

säännöksiä sekä määräyksiä, sähkölaitteet ja -laitteistot ovat sähköturvallisuuslaissa 

edellytetyssä kunnossa ennen luovuttamista sekä sähkötöitä tekevät henkilöt ovat 

ammattitaitoisia ja riittävästi opastetut tehtäviinsä. 

Kaikilla tulee olla voimassa oleva sähkötyöturvallisuuskortti. Sähkötyöturvallisuuskortti 

todistaa, että kortin haltija on suorittanut hyväksytysti standardin SFS 6002 -mukaisen 

sähköturvallisuuskoulutuksen. Sähkötyöturvallisuuskortti on voimassa normaalisti viisi 

vuotta, jonka jälkeen tulee suorittaa koulutus uudestaan. Sähkötöiden johtajalla tulee 

olla myös sähköpätevyys. Sähköpätevyyksiä on kolme erilaista, jotka määritellään 

kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä sähköalan töistä 5.7.1996/516 12 §. 
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Ennen kuin sähköalan työ tai muu työ sähkölaitteiston läheisyydessä aloitetaan, on 

selvitettävä luotettavasti sähkölaitteiston rakenne ja arvioitava työhön liittyvät vaarateki-

jät sekä ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin.  

Jokaiseen työkohteeseen on nimettävä henkilö valvomaan työaikaista sähköturvalli-

suutta. Henkilön on oltava riittävän ammattitaitoinen valvomaan ja itsenäisesti teke-

mään sähkötöitä KTMp 516/1996 11 §:n mukaisesti. Toiminnanharjoittajan on tehtävä 

sähköturvallisuuslain 12 §:n mukainen ilmoitus sähköturvallisuusviranomaiselle, ennen 

kuin sähkötyöt voidaan aloittaa. [4, s. 27 - 28.] 

2.3.2 Toiminta työmaalla 

Työtä suorittamaan valitaan työmaalle kärkimies, joka vastaa työmaasta. Kärkimiehen 

tulee olla kokenut ja ammattitaitoinen, jotta asennukset sujuvat aikataulussa ja suunni-

telmien mukaisesti. Työmaalle hankitaan myös tarvittava määrä sähköasentajia, joita 

kärkimies johtaa.  

Työmaalla tulee olla käytössä suunnitelmista täydennetyt työpiirustukset, joiden mu-

kaan asennukset tehdään. Työpiirustuksiin tulee merkitä välittömästi punakynällä, jos 

työn toteutus poikkeaa suunnitelmista. Kärkimies on vastuussa punakynämerkintöjen 

tekemisestä ns. tarkekuvasarjaan. Työpiirustuksista tulee olla aina käytössä tuoreim-

mat versiot. 

Sähköasentajat täyttävät tuntilaput tehtyjen töiden mukaisesti. Tuntilappuihin kirjataan 

työkohde, työaika ja mahdolliset lisät. Asentajat antavat tuntilaput projektipäällikölle 

hyväksyttäväksi. Projektipäällikkö toimittaa tuntilaput sihteerille, joka lähettää tuntilaput 

palkanlaskentaan.  
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2.3.3 Sähköurakassa tarvittavat materiaalit 

Projektipäällikkö vastaa materiaalihankinnoista laskennassa saatujen tietojen pohjalta, 

mutta lopulliset määrät pitää tarkastaa työmaan edetessä. Tavaroiden tilaamisesta 

ilmoitetaan työmaan kärkimiehelle, joka vastaanottaa ja tarkastaa, että materiaalit ovat 

ehjiä. Hankinnoissa on tärkeää tilata tarvikkeet oikeaan aikaan, jotta ne eivät tule myö-

hässä tai vaihtoehtoisesti liian aikaisin, jolloin ne vievät työmaavarastossa vain turhaa 

tilaa ja voivat vaurioitua.  

Kaikki tarvikkeet on hyvä tilata suoraan työmaalle. Työmaalla urakoitsijoilla on yleensä 

lukittava kontti, jossa tarvikkeita voidaan säilyttää. Työmaalla materiaalien vastaanot-

tamisesta, tarkistamisesta ja varastoinnista vastaa kärkimies. 

2.3.4 Muutos- ja lisätyöt 

Jokaiseen projektiin sisältyy lähes poikkeuksetta muutos- ja lisätöitä. Muutostyö on 

sopimuksen mukaisten suunnitelmien muuttamisesta aiheutuva urakoitsijan suorituk-

sen muutos. Muutos ja lisätyöt voivat johtua monesta eri asiasta, joista kuitenkin yleisin 

on tilaajan toiveet. Myös sähköurakoitsija voi ehdottaa muutostyötä muutosehdotuksel-

la (liite 2). YSE 1998 -ehtojen käsitteistön mukaan muutostyö on sopimuksen mukais-

ten suunnitelmien muuttamisesta aiheutuva urakoitsijan suunnitelman muutos. Lisätyö 

on urakoitsijan suoritus, joka urakkasopimuksen mukaan ei alun perin kuulu hänen 

suoritusvelvollisuuteensa [3, s. 3]. 

Urakoitsija on YSE 43 § 1 momentin mukaan velvollinen toteuttamaan tilaajan vaatimat 

muutostyöt, elleivät ne muuta urakkasuoritusta olennaisesti toisenlaiseksi. Muutokset 

on selvästi osoitettava urakoitsijalle. Urakoitsijan on tehtävä muutostöistä kirjallinen 

muutostyötarjous tilaajalle. Jos muutostyötarjousta ei ole tehty ennen työn aloittamista, 

katsotaan työn sisältyvän urakkasopimuksen mukaiseen urakkahintaan ja -aikaan.  
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Kirjallisessa tarjouksessa on oltava 

 muutostyön sisältö 

 muutostyön hinta ja hinnan erääntyminen joko erissä tai kerralla muutostyön 

valmistuttua 

 muutostyön vaikutus urakka-aikaan. 

Urakoitsijalle ei ole oikeutta eikä velvollisuutta alkaa toteuttamaan muutostyötä ennen 

kuin tilaaja on hyväksynyt sen. Pienet ja kiireelliset muutostyöt, joista ei aiheudu urak-

ka-ajan pitenemistä, voidaan tehdä ilman työn tarjous- ja sopimusmenettelyä. Pienen ja 

kiireellisen muutoksen vaikutuksesta urakkahintaan on sovittava mahdollisimman no-

peasti työn suorittamisen jälkeen.  

Muutos- ja lisätyöt on hyväksytettävä tilaajalla, joka päättää tarjouksen hyväksymises-

tä. Muutos- ja lisätöiden hyväksymislomake on liitteenä 3. Lisätyöt on todella tärkeä 

hyväksyttää tilaajalla ennen niihin ryhtymistä, koska tilaaja ei ole velvollinen korvaa-

maan sellaisia lisätöitä, joista ei ole erikseen sovittu.  

Seuraavaksi esitetään lainaus rakennusalan töitä koskevista yleisistä kuluttajasopi-

musehdoista RYS-9 1998: 

Tilaaja on velvollinen ensisijaisesti teettämään urakkaan liittyvät muutokset ja li-
säykset hänen kanssaan urakasta sopimukseen tehneellä urakoitsijalla ellei ole 
erityisiä painavia syitä jonkun toisen työnsuorittajan käyttämiseen. Muutokset ja 
lisäykset on selvästi osoitettava urakoitsijalle. Osapuolten on ennen muutoksen 
tai lisäyksen toteuttamista viivyttelemättä sovittava kirjallisesti sen vaikutuksesta 
urakka-hintaan ja -aikaan. Sopimuksessa tulee täysimääräisesti ottaa huomioon 
muutoksen toteuttamisesta aiheutuva kustannusten nousu tai alentumien sekä 
varata urakoitsijalle lisäaika, jonka työn ja materiaalihankintojen suorittaminen 
kohtuudella vaatii. Pienistä ja kiireellisistä tai työn etenemisen kannalta välttämät-
tömistä muutoksista tilaaja voi antaa määräyksen ilman kirjallista sopimusta. 
Muutoksen vaikutuksesta urakkahintaan on niin pian kuin mahdollista sovittava 
kirjallisesti. Urakoitsijan on tilaajan vaatimuksesta toteutettava sellaiset muutok-
set ja lisäykset sovittuun urakkaan, jotka eivät merkitse olennaista muutosta työn 

laatuun tai laajuuteen. [5, s. 1] 
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Lisätöistä maksettava hinta on vapaasti tarjottavissa ja sovittavissa. Yleensä hinnoitte-

luun käytetään kuitenkin yksikköhintaluetteloa. Yksikköhintaluettelossa on euromääräi-

set hinnat kappaleittain tai metreittäin. 

2.4 Sähköurakan tarkistaminen 

Työn tarkastamiseen kuuluu lakisääteiset tarkastukset, jotka kohteen luovuttamisen 

yhteydessä ovat käyttöönottotarkastukset ja varmennustarkastukset. Ennen edellä 

mainittuja tarkastuksia sähköurakoitsija suorittaa testaukset kaikista asentamistaan 

laitteistoista ja järjestelmistä varmistuakseen siitä, että ne toimivat suunnitellulla tavalla. 

Näistä tarkastuksista tehdään yleensä asennustarkastuspöytäkirja (liite 4). Lisäksi säh-

köurakoitsija käy läpi oman urakkasuorituksensa ja kirjaa ylös kaikki virheet ja puutteet, 

jotka pitää korjata. Tätä kutsutaan itselleluovutukseksi.  

Urakoitsijan on noudatettava sopimusasiakirjoissa edellytettyä laadunvarmistusta ja 

meneteltävä niin, että sopimuksenmukainen laatu saavutetaan.  Urakoitsija tarkastaa 

itse suoritusvelvollisuuteensa kuuluvan työn laadun ja korjaa mahdolliset puutteet ja 

viat ennen luovutusta tilaajalle. 

2.4.1 Käyttöönottotarkastukset 

Ennen sähkölaitteistojen käyttöönottoa on tarkastettava, että laitteisto on määräysten 

mukainen ja näin ollen turvallinen. Tämä edellyttää aistinvaraista tarkastusta sekä mit-

tauksia ja toiminnallisia kokeita. Käyttöönottotarkastus pitää tehdä aina, ennen kuin 

uusi asennus tai olemassa olevan asennuksen lisäys otetaan käyttöön. 

Kun käyttöönottotarkastukset tehdään standardin SFS 6000-6 osan 61 mukaisesti, 

varmistutaan siitä, että se täyttää kauppa- ja teollisuusministeriön sähkölaitteistojen 

turvallisuudesta antaman päätöksen (KTMp 1193/1999) mukaiset olennaiset turvalli-

suusvaatimukset. Lääkintä- räjähdysvaarallisissa tiloissa joudutaan tekemään lisätar-

kastuksia. [4, s. 27.] 
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Käyttöönottotarkastus sisältää seuraavat tarkastukset: 

 aistinvarainen tarkastus 

 testaukset 

1. suojajohtimien jatkuvuusmittaus 

2. eristysresistanssin mittaus 

3. syötön automaattisen poiskytkennän toiminta 

4. vikavirtasuojan toiminnan testaus 

5. suojajohtimien; PEN- ja potentiaalintasausjohtimien jatkuvuuden testa-

us. 

Käyttöönottotarkastuksesta laaditaan tarkastuspöytäkirja (liite 5) sähkölaitteiston halti-

jalle. Tarkastuspöytäkirjassa tulee olla seuraavat asiat: 

 kohteen yksilöintitiedot 

 sähkölaitteiston haltijan nimi ja osoitetiedot 

 sähköurakoitsijan nimi ja osoitetiedot 

 tarkastuksessa hyväksytyt tilat ja laitteistot 

 selvitys sähkölaitteiston säännösten ja määräysten mukaisuudesta 

 yleiskuvaus käytetyistä tarkastusmenetelmistä 

 tarkastusten ja testausten tulokset. 

Mittauksista tarkastuspöytäkirjan liitteeksi tulevaan mittauspöytäkirjaan on merkittävä 

ainakin 
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 eristysresistanssimittauksista kaikki mittaustulokset 

 silmukkaimpedanssimittauksista kaikki mittaustulokset, yleensä keskusalueittain 

epäedullisimmassa pisteessä 

 vikavirtasuojien mittaustulokset 

 jatkuvuusmittauksista vaatimusten toteutuminen keskuskohtaisesti 

 kiertosuunta keskuskohtaisesti. [6, s.330 - 347.] 

Tarkastuksen tekijä allekirjoittaa tarkastuspöytäkirjan, jossa on oltava sähkötöiden joh-

tajan yhteystiedot. Tarkastuspöytäkirjaa ei kuitenkaan edellytetä KTMp 1996/517 4 §:n 

2 momentissa tarkoitetuista sähköalan töistä. Mittauspöytäkirjaan (liite 6) kirjataan suo-

ritetut mittaukset. Pöytäkirjassa on myös johdonsuojakatkaisijoiden ja gG-sulakkeiden 

vaaditut toimintavirrat. 

2.4.2 Varmennustarkastukset 

Varmennustarkastus pidetään kohteen valmistuttua kauppa- ja teollisuusministeriön 

päätös sähkölaitteistojen käyttöönotosta ja käytöstä 5.7.1996/517 5 §:n mukaisille lait-

teistoille. Tarkastus suoritetaan, ennen kuin kohde otetaan varsinaiseen käyttötarkoi-

tukseensa. Mikäli kyseessä on KTMp 517/1996 2 § tarkoittama luokan 1 - 2 laitteisto, 

varmennustarkastus voidaan tehdä kolmen kuukauden kuluessa käyttöönotosta. 

Varmennustarkastuksen voi tehdä valtuutettu laitos. Kaikille muille kuin KTMp 

517/1996 2 § 3 a-kohdan tarkoittamille sähkölaitteistoille tarkastuksen voi tehdä myös 

valtuutettu tarkastaja tai se voidaan korvata sähkölaitteiston rakentamisesta vastan-

neen sähköurakoitsijan allekirjoituksella, jolla on tähän oikeus.  

Varmennustarkastuksessa on riittävässä laajuudessa pistokokein ja muulla so-
veltuvalla tavalla varmistettava, että sähkölaitteisto täyttää sähköturvallisuudelta 
vaaditun tason ja sähkölaitteistolle on tehty asianmukainen käyttöönottotarkas-
tus. [7, s. 48]. 
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Varmennustarkastukseen kuuluu seuraavat osat: 

 käyttöönottotarkastuksen ja dokumenttien tarkastaminen  

 aistinvarainen tarkastus 

 mittaukset ja testaukset 

 poikkeavien toteutustapojen vertailu. 

Varmennustarkastuksessa tarkastetaan, että laitteistossa on suoritettu asianmukainen 

käyttöönottotarkastus testauksina ja aistinvaraisesti. Sähköurakoitsijalla on oltava niistä 

tarvittavat tarkastus- ja mittauspöytäkirjat, jotka esitetään tarkastajalle.  

Varmennustarkastuksessa mittauksia ja testauksia tehdään yleensä pistokoeluontei-

sesti tarkastusstandardin SFS 5825 ohjeita soveltaen. Mittaukset ja testaukset, jotka 

suoritetaan varmennustarkastuksessa mieluiten seuraavassa järjestyksessä: 

 suoja- ja potentiaalitasausjohtimien jatkuvuus A 

 asennuksen eristysresistanssi A 

 SELV/PELV–piirien tai suojaerotettujen piirien erotus B 

 vikavirtasuojan testaus B 

 lattia- ja seinäpintojen resistanssi B 

 syötön automaattisen poiskytkennän toiminta B 

 napaisuus, oikea kiertosuunta A 

 jännitelujuus 

 toiminta B. 

A = satunnaisotoksia n. 5 % 

B = harkinnanvaraisia, kohteen vaaratekijöihin perustuvia otoksia n. 10 %. [7, s. 48 - 
49.] 
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2.5 Sähköurakan lopettaminen 

Kohteen valmistuttua työ luovutetaan tilaajalle. Urakoitsija tai rakennuttaja pyytää vas-

taanottotarkastuksen, jonka päivämäärä on yleensä sovittu jo urakkasopimusvaihees-

sa. Vastaanottotarkastusta on pyydettävä aina kirjallisesti ja se on aloitettava viimeis-

tään 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun tarkastuspyyntö on saatu tiedoksi. Ennen vas-

taanottotarkastuksen pyytämistä urakoitsijalla tulee olla kaikki edellä mainitut toimenpi-

teet ja mittaukset suoritettuna. Urakoitsijan on varmistettava, että työ on valmis ja se 

täyttää sopimuksen mukaiset vaatimukset jo ennen vastaanottotarkastusta. [3, s. 14] 

Vastaanottotarkastuksessa varmistutaan siitä, että työ on sopimuksen mukaisesti tehty. 

Jos kohteessa ilmenee pieniä puutteita, se ei estä kohteen vastaanottoa. Käytännössä 

tarkastuksessa havaitaan usein joitain pieniä puutteita. Suuret puutteet, jotka estävät 

vastaanoton voivat olla esimerkiksi henkilöturvallisuuteen vaikuttava asia tai toimima-

ton järjestelmä.  

Vastaanottotarkastuksesta laaditaan vastaanottotarkastuspöytäkirja. Pöytäkirjaan on 

merkittävä Yleisten sopimusehtojen mukaisesti (YSE 1998), onko urakkaan kuuluvia 

velvollisuuksia jätetty suorittamatta tai missä määrin niitä ei ole suoritettu sopimuksen 

mukaisesti. YSE 1998 71 §:ssa on määritelty, mitkä muut seikat on merkittävä pöytäkir-

jaan.  

 hyväksytäänkö ja missä laajuudessa työtulos vastaanotetuksi 

 jos työtulosta ei hyväksytä vastaanotetuksi, hyväksymättä jättämisen syyt 

 urakoitsijan vastattavaksi katsottavat virheet sekä aika, jonka kuluessa ne on 

korjattava tai poistettava, sekä rahamäärä, joka pidätetään maksamatta olevas-

ta urakkasumman osasta siksi, kunnes virheet ja puutteet on poistettu 

 virheet, joista voidaan sopia arvonvähennys urakkahinnasta 

 virheet, joiden ei katsota aiheuttava seuraamuksia sekä syyt tähän 

 muistutukset, joiden ei katsota vaativan välittömiä toimenpiteitä, vaan jotka on 

lopullisesti käsiteltävä takuutarkastuksessa 
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 virheet, joihin perustuvia vaatimuksia ei vastaanottotarkastuksessa voida täs-

mentää sekä mihin mennessä ne selvitetään 

 tarkastuksessa syntyneet mielipide-eroavaisuudet 

 ajankohta, jolloin urakoitsijan ottamat sopimuksen edellyttämät vakuudet voi-

daan lakkauttaa 

 ajankohta, josta lukien rakennuttaja vastaa rakennuskohteen hoito- ja käyttö-

kustannuksista 

 takuuaikojen alkamis- ja päättymisajankohdat 

  määräykset jälkitarkastuksen toimittamisesta sekä siinä tarkastettavista virheis-

tä 

 urakoitsijan suorituksen mahdollinen myöhästyminen 

 selvitys viranomaisten tai säädösten edellyttämistä tarkastuksista ja niiden pöy-

täkirjoista sekä näiden luovuttamisesta rakennuttajalle 

 rakennusluvan sekä viranomaisten käsittelemien piirustusten ja sopimusten 

edellyttämien muiden luovutusasiakirjojen toimittamien rakennuttajalle 

 sopijapuolten toisiinsa kohdistamat muut vaatimukset ja mahdolliset vastineet. 

[3, s. 14 - 15.] 

Vastaanottotarkastuksen pöytäkirja liitteineen on sopimuksen jälkeen tärkein paperi 

urakassa, ja sen sisältöön tulee näin ollen kiinnittää erityistä huomiota. Pöytäkirja toimii 

todisteena siitä, mitkä virheet ja puutteet tarkastuksessa on havaittu. Vastaanottotar-

kastuspöytäkirjan tarkistus tehdään heti tarkastustilaisuudessa tai myöhemmin, kun 

pöytäkirja on valmis. Urakoitsijalle pöytäkirja on toimitettava 14 vuorokauden kuluessa 

toimituksen päättymisestä. 
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2.5.1 Sähköurakoinnin luovutusasiakirjat 

Käyttöpiirustus on rakennuksen käyttöhenkilökunnalle annettava valmiin sähköasen-

nuksen piirustus, josta ilmenee sähkötekniset tiedot käyttöä ja huoltoa varten. Tarkepii-

rustuksella tarkoitetaan piirustusta, johon on tehty muutosmerkintöjä todellisen suori-

tuksen mukaisesti. 

Hankinnasta sovittaessa määritellään, millaisia käyttöpiirustuksia tarvitaan ja miten ne 

on laadittava. Yleisiä ohjeita tarkepiirustusten laadintaan ei ole olemassa. Tarkepiirus-

tuksista syntyvät käyttöpiirustukset.  

SFS 6000 -standardissa kohdassa 514.5, Piirustukset, määritellään seuraavasti: 

Sähköasennusten dokumentointiin on käytettävä kaavioita, piirustuksia ja taulukoita, 

joista ilmenee erityisesti seuraavat tiedot: 

 virtapiirien rakenne ja laji (pisteiden sijainti, johtimien koko ja lukumäärä, johto-

laji ja johtojen tyypit) 

 tiedot, joiden avulla suoja-, kytkin-, erotuslaitteiden ominaisuudet ja niiden si-

jainti voidaan tunnistaa. 

Merkinnät tarkepiirustuksiin on hyvä tehdä kuulakärkikynällä tai tussilla. Merkinnät on 

hyvä tehdä päivittäin tai viikoittain. Merkinnöistä tulee yksiselitteisesti käydä ilmi muu-

tos, jotta käyttöpiirustukset on helppo laatia niiden pohjalta.  

Käyttöpiirustusten tulee vastata lopullisia asennuksia. Ne toimitetaan tilaajalle tilaajan 

haluamassa muodossa, yleensä CD-ROM-levyllä ja paperiversioina seläkkeellä varus-

tetussa kansiossa. Loppukuvien luovutuksesta on hyvä olla dokumentti todistamassa, 

että ne on luovutettu tilaajalle. Loppukuvien luovutuslomake on liitteenä 7. [8, s. 1 - 4] 

Tilaajalle luovutetaan myös huoltokansio, johon on koottu tiedot käytetyistä materiaa-

leista sekä laitteiden ja järjestelmien käyttö- ja huolto-ohjeet. Huoltokansioon sisällyte-

tään lisäksi kaikki mittaus- ja tarkastuspöytäkirjat. 
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2.5.2 Käyttöhenkilökunnan koulutukset 

Sopimusasiakirjoissa annetaan yleensä sähköurakoitsijalla velvollisuus kouluttaa käyt-

töhenkilökuntaa käyttämään asennettuja järjestelmiä oikein ja turvallisesti.  

Järjestelmät, joista yleensä annetaan käytönopastus: 

 keskukset (vikavirrat, sulakkeet, yms.) 

 valaistuksen ohjaukset 

 paloilmoitinjärjestelmä 

 murtohälytysjärjestelmä 

 turvavalaistus 

 kulunvalvontajärjestelmä 

 videovalvontajärjestelmä 

 äänentoistojärjestelmä 

 ajannäyttöjärjestelmät 

 AV-järjestelmät. 

Käytönopastuksen voi suorittaa urakoitsija tai vaihtoehtoisesti laitetoimittaja. Huolto-

henkilöstö ja käyttäjät kannattaa kouluttaa erikseen, koska henkilöiden tehtävät kiinteis-

tössä eroavat toisistaan. Käytönopastuksesta laaditaan käytönopastuspöytäkirja (liite 

8), johon merkitään koulutettava järjestelmä ja -ryhmä sekä paikallaolijat. 
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2.6 Sähköurakan jälkitoimet 

Urakointiyrityksen kannalta urakka ei lopu kohteen luovuttamiseen. Urakan jälkitoimiin 

kuuluu taloudellinen loppuselvitys ja takuu. 

2.6.1 Taloudellinen loppuselvitys 

Kohteen taloudellinen loppuselvitys pidetään YSE 1998 mukaisesti, kun kohde on luo-

vutettu tilaajalle. Taloudelliseen loppuselvitykseen valmistaudutaan jo vastaanottotar-

kastuksessa, jossa on viimeistään ainakin aiheiltaan esitettävä kaikki vaateensa tilaa-

jalle sillä uhalla, että oikeus näiden esittämiseen myöhemmin menetetään. Jos ei muu-

ta sovita, tästä on kaksi viikkoa aikaa esittää nämä vaateet euromääräisinä. Tämän 

jälkeen pidetään erikseen sovittuna aikana taloudellinen loppuselvitys, jossa käydään 

läpi tilaajan ja urakoitsijan välinen tiliasema ja saamiset. 

Loppuselvityksestä on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjasta tulee ilmetä seuraavat asiat: 

 urakoitsijan laatima loppuselvitys ja tilaajan siihen antama vastine 

 tilaajan vaatimukset 

 muut mahdollisesti tilisuhteisiin vaikuttavat asiat. [3, s. 15.] 

2.6.2 Sähköurakoitsijan antama takuu 

Takuu noudattaa yleensä rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja 1998: 

Urakoitsija vastaa suorituksensa sopimuksenmukaisuudesta takuuajan, jonka pi-
tuus on, ellei urakkasopimuksessa ole muuta määrätty, kaksi vuotta. Urakoitsijan 
suoritukseen, jota takuu koskee, luetaan myös muutos- ja lisätyöt [3, s. 8]. 

Takuuaika on yleisesti kaksi vuotta, jonka aikana urakoitsijan tulee korjata mahdolliset 

urakkasuorituksessa ilmenneet virheet omalla kustannuksella. Virheet, jotka aiheutta-

vat vaaraa, rappeuttamista tai vaikeuttavat käyttöä tulee korjata viipymättä. Virheiksi ei 

kuitenkaan luetella normaalia kulumista, virheellisen käyttöä tai tilaajan vastuulle kuu-

luvan huoltotoimenpiteiden laiminlyömistä johtuvia vaurioita. [3, s. 8.] 
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Vastuu jatkuu takuuajan jälkeen kymmenen vuotta YSE 1998:n mukaisesti. 

Urakoitsija vastaa takuuajan jälkeenkin sellaisista virheistä, joiden tilaaja näyttää 
aiheuttaneen urakoitsijan törkeästä laiminlyönnistä, täyttämättä jääneestä suori-
tuksesta tai olevan seurausta sovitun laadunvarmistuksen olennaisesta laimin-
lyönnistä ja joita tilaaja ei ole kohtuuden mukaan voinut havaita vastaanottotar-
kastuksessa eikä takuuaikana [3. s. 8]. 

Takuuajan päättyessä tulee suorittaa takuutarkastus, jollei sopimusasiakirjoissa ole 

toisin sovittu. Takuutarkastus tulee toimittaa aikaisintaan kuukautta ennen takuuajan 

päättymistä ja viimeistään takuuajan päättymispäivänä. Jollei takuutarkastusta pidetä 

ajoissa, jatkuu takuu vielä kuukauden. 

Takuuajalle on määritelty vakuus, jonka suuruus on Yleisten sopimusehtojen mukai-

sesti (YSE 1998) kaksi prosenttia, ellei muuta ole määritelty. Vakuus lasketaan arvon-

lisäverottomasta hinnasta. Tällä vakuudella varmistutaan, että tilaaja pystyy korjautta-

maan mahdolliset viat toisella yrityksellä, jos kyseessä oleva yritys ei itse huolehdi kor-

jausvelvollisuudestaan. 

2.6.3 Projektin jälkiarviointi 

Projektin jälkeen pidetään sisäinen palaveri, missä arvioidaan projektin toteutuksen 

onnistumista. Parannusta vaativat asiat kirjataan ylös ja näihin asioihin kiinnitetään 

huomioita jatkossa. Palaverissa verrataan toteutunutta työ- ja materiaalimenekkiä las-

kennasta saatuihin menekkeihin. 

3 Projektien mallikansiorakenne 

Projektin alussa projektipäällikkö laatii projektikansion. Kansio perustetaan saman si-

sältöisenä sekä tiedostokansioon että fyysiseen kansioon. Projektikansioon laitetaan 

kaikki projektin tärkeät asiakirjat ja piirustukset. Seuraavaksi esitellään projektin malli-

kansiorakenne, joka on hyvä ja selkeä pohja sähköurakoinnin asiakirjojen säilytykseen. 
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Projektien mallikansiorakenne 

1. Yhteystiedot 
2. Maksuerätaulukko, laskutus 

2.1. Maksuerät 
2.2. Budjetti, ennusteet, raportit 

3. Sopimusaineisto, laatu 
3.1. Sopimusaineisto 
3.2. Laatusuunnitelma 

4. Pöytäkirjat, kirjeenvaihto 
4.1. Työmaakokoukset 
4.2. Urakoitsijakokoukset 
4.3. Omat kokoukset 
4.4. Reklamaatiot, kirjeenvaihto 
4.5. Rakennusvalvonnan pöytäkirjat 
4.6. Muistiot ja asennustarkastuspöytäkirjat 

5. Aikataulut 
6. Alihankinta 

6.1. Tilaajavastuulain mukaiset todistukset 
6.2. Tarjoukset 
6.3. Tilatut 

7. Lisätyöt 
7.1. Tarjotut lisätyöt, lisätyöluettelo 
7.2. Tilatut lisätyöt 
7.3. Laskutetut lisätyöt 

8. Materiaalihyväksynnät 
9. Huoltokansiomateriaali 

9.1. Mittaus- ja tarkastuspöytäkirjat 
9.2. Materiaalit 

10. Luovutus ja takuu 
10.1. Itselleluovutus 
10.2. Mittaus ja säätö 
10.3. Toimintakojeet, koekäytöt 
10.4. Käytönopastus 
10.5. Taloudellinen loppuselvitys 
10.6. Takuuasiat 
10.7. Vastaanottotarkastuspöytäkirjat 
10.8. Rakennuttajan puutelistat 
10.9. Jälkitarkastukset 

11. Suunnitelmat 
11.1. ARK 
11.2. LVI 
11.3. RAU 
11.4. SÄH 

12. Tarjouslaskenta 
12.1. Tarjouspyyntö, tarjous, tilaus 
12.2. Massalistat, laskenta-aineistot. 
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1. Yhteystiedot 

Yhteystietoihin laitetaan oman yrityksen sekä muiden urakoinnissa mukana olevien 

yritysten yhteystiedot sekä jokaisen yrityksen urakkaa hoitavien henkilöiden yhteystie-

dot.  

2. Maksuerätaulukko, laskutus 

Maksuerätaulukkoon (liite 9) kirjataan maksuerät, niiden suuruudet ja maksamispäivä. 

Taulukossa on myös oma sarake, joka laskee kunkin maksuerän prosenttiosuuden 

urakan kokonaishinnasta. Maksuerätaulukko on tärkeä asiakirja, koska siitä voi tarkas-

taa helposti maksetut maksuerät. Maksuerätaulukkoon kirjattavien maksuerien on hyvä 

noudattaa yleisaikataulussa esitettyjä työvaiheita (esimerkiksi keskukset, valaistusryh-

mäjohdot, valaisimet ym.). Nämä työvaiheet jaetaan maksuerätaulukossa pienempiin 

osiin niin, että mikään maksuerä ei muodostu liian suureksi. Urakan viimeinen mak-

suerä on yleensä 10 % urakkahinnasta, ja se on sidottu urakan valmistumiseen sekä 

virheiden ja puutteiden korjaamiseen. 

Mitä suurempi projekti on, sitä enemmän määrätään maksueriä. Jokainen maksuerä 

tulee hyväksyä tilaajalla erikseen. Liitteenä 10 on maksuerän hyväksymislomake.  

3. Sopimusaineisto, laatu 

Sopimusaineisto-kansiossa säilytetään sopimusasiakirjojen kopioita ja projektikohtaista 

laatusuunnitelmaa.  

4. Pöytäkirjat, kirjeenvaihto 

Urakoinnin aikana pidetään useista kokouksia (työmaa- urakoitsija- ja omat kokoukset), 

joista kaikista laaditaan pöytäkirjat. Pöytäkirjat on tärkeää säilyttää, jotta voidaan myö-

hemmin tarkastella, mitä missäkin kokouksessa on sovittu. Kansiossa on alikansiot 

kaikille eri kokouksille. Urakoinnissa tapahtuu reklamointia ja muuta kirjeenvaihtoa ura-

koinnin kuluessa, joille on myös oma alikansionsa. 
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Urakoitsijat toimittavat kokouksiin työvaiheilmoituksen (liite 11). Työvaiheilmoituksesta 

käy ilmi mm. meneillään olevat työvaiheet ja niiden valmiusasteet, henkilöresurssit, 

aikataulutilanne ja siinä mahdollisesti ilmenneet poikkeamat sekä suunnitelmapuutteet. 

Työvaiheilmoituksessa esitetään tilaajalle hyväksyttäväksi laitetoimittajat ja aliurakoitsi-

jat. 

5. Aikataulut 

Aikataulu-kansiossa pidetään urakan voimassa olevaa yleisaikataulua sekä sitä tarken-

tavia työvaiheaikatauluja. Suunnitelma täytyy päivittää aina, kun siihen tulee muutok-

sia. Kansiossa säilytetään myös muita aikatauluja, joita tarvitaan projektissa. Näitä ovat 

muun muassa tarvikkeiden (keskukset, valaisimet ym.) toimitusaikataulut sekä asenta-

jien lomat. 

6. Alihankinta 

Sähköurakassa tarvitaan yleensä varsinkin suuremmissa kohteissa eri aliurakoitsijoita. 

Aliurakkoina toteutetaan usein mm. yleiskaapelointi ja eri turvajärjestelmät. Aliurakoitsi-

joilta vaaditaan yleensä kuulumista tilaajavastuurekisteriin, josta tulee toimittaa todistus 

tilaajalle. Aliurakoitsijat hyväksytetään aina tilaajalla erikseen. 

Alihankinta-kansioon talletetaan alihankintojen ja -urakoiden tarjouspyynnöt, saadut 

tarjoukset sekä tilausvahvistukset. Myös alihankkijoiden ja -urakoitsijoiden voimassa 

olevat tilaajavastuupaperit laitetaan tähän kansioon. Hankintasuunnitelmalla (liite 12) 

voidaan vertailla eri aliurakoitsijoita. Hankintasuunnitelmassa on esitetty laskennassa 

saatu hinta, todellinen hinta, sopimuksen päivämäärä ja toimituksen ajankohdat. 

7. Lisätyöt 

Sähköurakoinnista aiheutuu lähes aina lisä- muutostöitä projektin edetessä. Lisätyöt-

kansiossa pidetään yllä lisätyöluetteloa (liite 13), johon kirjataan lisä- tai muutostyön 

aihe aina sellaisen tullessa ilmi. Lisätyöluettelosta selviää tarjottu sekä hyväksytty lisä-

työn hinta. Lisätyölomakkeella (liite 14) ilmoitetaan tilaajalle lisätyöstä sekä siitä kuinka 

se vaikuttaa urakkahintaan ja -aikaan.  Lisätyöt-kansiossa on omat kansiot tilatuille ja 

laskutetuille lisätöille.  
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8. Materiaalihyväksynnät 

Sähköurakassa käytettävät materiaalit on hyväksyttävä tilaajalla ennen kuin niitä voi-

daan käyttää. Hyväksytettäviä materiaalia ovat muun muassa kalustesarja, jota käyte-

tään kohteessa. Jos urakoitsija vaihtaa esimerkiksi valaisimet toisiin, mitkä on esitetty 

suunnitelmissa, ne pitää hyväksyttää. Laite- ja materiaalihyväksyntälomake on liitteenä 

15. Samassa taulukossa on myös oma osa hyväksytettäville aliurakoitsijoille. 

9. Huoltokansiomateriaali 

Sähköurakoinnin valmistuttua tilaajalle luovutetaan huoltokansio, jossa on käyttö- ja 

huolto-ohjeet eri laitteistoista ja järjestelmistä. Kansiossa tulee olla lisäksi datalehdet 

materiaaleista, joita on käytetty. Huoltokansioon sisällytetään myös mittaus- ja tarkas-

tuspöytäkirjat.  

Kaikissa mittaus- ja tarkastuspöytäkirjasta tulee olla rakennuskohteen tiedot, urakoin-

tiyrityksen tiedot, päivämäärä ja mittaajan/tarkastajan tiedot. Asennustarkastuspöytäkir-

jalla (liite 4) ilmoitetaan tilaajalle, että kyseinen järjestelmä on tarkastettu ja toimii suun-

nitellulla tavalla. 

Lämmityskaapelimittauspöytäkirjalla (liite 16) varmistutaan, että lämmityskaapeli ovat 

kunnossa. Pöytäkirjaan merkitään keskus ja ryhmän numero, kaapelin tyyppi ja pituus 

sekä johdin- ja eristysresistanssi. Lämmityskaapeleista mitataan eristys- ja johdinresis-

tanssit ennen asennusta sekä asennuksen jälkeen. 

Moottorien ylivirtasuojauspöytäkirjaan (liite 17) merkitään ryhmänumero, käytettävän 

koneen nimitys, nimellisjännite, -virta ja -teho sekä mahdollisen lämpöreleen raja-arvot. 

Pöytäkirjaan merkitään myös, ovatko pyörimissuunta ja pakko-ohjaukset oikein sekä 

virtamittaukset. 

Tarkastuspöytäkirjaa (liite 5) voi käyttää käyttöönottotarkastukseen, kunnossapitotar-

kastukseen, uusintatarkastukseen tai muuhun vastaavaan. Tarkastuspöytäkirjassa 

pitää olla sähkölaitteiston haltijan tiedot ja tarkastuslausunto. Silmämääräisellä tarkas-

tuspöytäkirjalla tarkastetaan, ettei asennuksista löydy silmämääräisesti tarkasteltuna 

puutteita.  
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10. Luovutus ja takuu 

Luovutus ja takuu-kansio sisältää monta alikansiota. Itselle luovutusta käytetään ura-

kan loppuvaiheessa. Työmaan jokainen paikka käydään läpi ja merkataan itselleluovu-

tuspöytäkirjaan (liite 18) mitä puutteita on löytynyt. Pöytäkirjaan merkitään aina huone-

numero, josta vika tai puute on löytynyt ja lyhyt kuvaus, jotta asentajien on helppo löy-

tää ja korjata virheet/puutteet. 

Toimintakokeilla ja koekäytöillä varmistutaan siitä, että asennetut laitteet toimivat suun-

nitellulla ja tavalla, ja ne ovat ominaisuuksiltaan sopimuksen mukaisia. Rakennuttajan 

johdolla pidettävistä toimintakokeista ja koekäytöistä tehtävät muistiot talletetaan tähän 

kansioon. 

Käytönopastus-kansiossa on käytönopastuspöytäkirja (liite 8). Pöytäkirjassa on lueteltu 

ne järjestelmät, joista on annettu käytönopastus. Käytönopastuspöytäkirjasta tulee sel-

vitä henkilöt, joille koulutus on annettu, käytönopastaja ja paikka sekä aika. Opastus 

annetaan erikseen käyttäjille ja huoltohenkilöstölle. 

Taloudellinen loppuselvitys-kansiossa on tiliselvityslomake (liite 19). Lomakkeesta käy 

ilmi, onko rakennuttajan ja urakoitsijan väliset tilit selvitetty.  

Luovutus- ja takuu-kansio sisältää myös loppukuvin luovutuslomakkeen (liite 7), jolla 

todistetaan että sähköurakoitsija on luovuttanut loppukuvat urakan päätyttyä sekä var-

mennustarkastuksessa havaittujen puutteiden korjaukset-asiakirjan, jolla urakoitsija 

vakuuttaa, että varmennustarkastuksessa havaitut puutteet on korjattu. 

Takuuaikana tulleet asiat arkistoidaan alikansioon takuuasiat. Vastaanottotarkastus-

pöytäkirjat osioon laitetaan vastaanottotarkastuksessa tilaajalle toimitettavat pöytäkirjat. 

Rakennuttajan puutelistat-alikansio sisältää mahdolliset puutelistat, jotka rakennuttaja 

on antanut sähköurakoitsijalle sähköurakan loppuvaiheessa.  

Yleisesti vastaanottotarkastuksen jälkeen joudutaan pitämään jälkitarkastus. Jälkitar-

kastuksen ajankohta määritellään vastaanottotarkastuksessa. Jälkitarkastuksesta teh-

dään myös muistio vastaanottotarkastuksen tapaan, joka arkistoidaan jälkitarkastukset-

kansioon. [9.] 
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11. Suunnitelmat 

Suunnitelmat-kansiossa on projektin suunnitelmat. Eri urakoiden suunnitelmat on jaettu 

erillisiin alikansioihin. Kansioissa on tärkeää pitää ajantasaisia piirustuksia.  

12. Tarjouslaskenta 

Tarjouslaskentakansioon talletetaan 

 tarjouspyyntö 

 tarjouspyynnön jälkeen tulleet lisäkirjeet 

 tarjouspyynnön asiakirjaluettelo  

 urakkatarjous ja erittelyt 

 massalistaukset 

 tarjouslaskentaohjelmistosta saatavat positiokohtaiset erittelyt ja hinnoittelusivut 

 tilaus tai pöytäkirjanote urakoitsijan valinnasta. 

Varsinaiset laskentapiirustukset talletetaan omiin mappeihin. Tarjouslaskennan aikana 

saadut alihankkijoiden ja -urakoitsijoiden tarjoukset siirretään kansioon 6.2 Alihankin-

ta/tarjoukset.  
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4 Yhteenveto 

Insinöörityössä selvitettiin sähköurakan eri vaiheiden tehtävät, ja mitä eri vaiheissa 

tulee huomioida, jotta sähköurakka onnistuu ilman suuria vastoinkäymisiä. Työssä esi-

teltiin myös yleisesti käytetyt asiakirjat sähköurakoinnissa ja niistä tehtiin valmiit yhte-

näiset pohjat, jotka täyttävät niille asetetut vaatimukset. Asiakirjoista tehtiin mahdolli-

simman selkeät, jotta niitä on helppo käyttää. Asiakirjojen arkistointiin tehtiin projektien 

mallikansiorakenne projektipäällikkö Tommi Jaatisen mallikansiorakennetta hyödyntä-

en. Mallikansiorakenteeseen laadittiin alikansiot eri asiakirjoille.  

Työ onnistui kokonaisuudessaan hyvin. Urakoinnin vaiheista saatiin työssä kohtuullisen 

kattava kuvaus ja projektikansiorakenteesta selkeä sekä asiakirjoista vaaditunlaiset ja 

käytettävyydeltään hyvät.  

Tuloksena työssä saatiin valmis projektin mallikansiorakenne sekä sähköurakoinnissa 

yleisesti käytettävät asiakirjat. Mallikansiorakenteeseen tehtiin Excel-taulukko, joka 

päivittää siihen syötetyt tiedot kaikkiin muihin asiakirjoihin. Taulukkoon laitetaan koh-

teen nimi, pääurakoitsija ja projektipäällikkö.  
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