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Lyhenteet ja määritelmät
ALV

Arvonlisävero.

Asuntotuotantohinnoittelu
Sähköistysalan työehtosopimuksen mukainen hinnoittelu periaate kerrostalo rakentamisen urakoille.

dwg

Sähkösuunnittelussa yleisesti käytetty tiedostomuoto.

HF-kaapeli

Halogeenivapaa sähköasennuskaapeli, jonka savunmuodostus on vähäistä, eikä se niputettuna levitä tulipaloa.

KVR

Kokonaisvastuurakentaminen.

Kärkimies

Työskentelyryhmän johtava asentaja työmaalla. Käytetään myös nimitystä
etumies tai nokkamies.

LVI-urakka

Lämpö-, vesi- ja ilmaurakka.

Massat

Tarjouslaskennassa tuotetut kappale- tai metrimäärät sähkötarvikkeille.

Tilaaja tai rakennuttaja
Taho, joka teettää työn rakennusurakoitsijalla, joissain tapauksissa
on sekä tilaaja, että rakennuttaja.

Tukes

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, joka edistää ja valvoo sähköturvallisuutta.

Urakoitsija

Viittaa tekstissä sähköurakoitsijaan, ellei muuta ole mainittu.

YSE 1998

Rakennusurakan yleiset sopimus ehdot, jotka julkaistiin maaliskuussa
1998.
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1

Johdanto

Insinöörityössä tutkitaan rakennustyömaan läpivientiä sähköurakointiyrityksen ja erityisesti työnjohtajan näkökulmasta. Työssä läpi käytävät vaiheet soveltuvat erityisesti
asuntotuotantorakentamiseen kerrostalokohteissa ja urakkamuodoista kokonaisurakkaan, mutta monet asiat soveltuvat myös muun laisiin rakennusprojekteihin. Tavoitteena
on selvittää pääpiirteittäin prosessiin sisältyvät vaiheet tarjouspyynnön saamisesta takuuajan päättymiseen.

Tutkimuksen on tarkoitus antaa tietoa erikoistumista puntaroiville sähköalan opiskelijoille, jotka voisivat saada tämän insinöörityön kautta käsityksen sähköurakointiyrityksessä työskentelemisestä. Toinen kohderyhmä on alalle valmistumassa olevat opiskelijat tai sähköurakoinnissa jo aloittaneet insinöörit, joiden tuleviin työtehtäviin kuuluu projektinhoito. Työnjohtaja on koko projektista vastaava henkilö, josta on käytössä eri nimityksiä kuten projektipäällikkö tai projektinhoitaja. Tällä henkilöllä on suuri valta ja vastuu
koko urakan toimituksesta.

Henkilökohtaisesti työn tarkoitus on nimenomaan jälkimmäisenä mainittu. Työskenneltyäni ammattikorkeakoulun ohella puolitoistavuotta Tatec Oy:ssä tehden tarjouslaskentaa ja projektinhoidon avustavia tehtäviä on minun tarkoitus valmistumisen koittaessa
siirtyä omatoimisemmin projektinhoitajan tehtäviin. Insinöörityötä ei tehdä yritykselle,
mutta sen hyöty yritykselle tulee työntekijän kasvaneen tietämyksen myötä siirtyessään
kyseisiin tehtäviin.

Tutkielmassa käydään sähköurakointiprosessin vaiheet läpi aikajärjestyksessä. Tekstissä käsitellään lyhyesti eri urakkamuotoja ja niistä seuraavia tarjouspyyntöjä, siirtyen
sitä kautta tarkemmin käsiteltyyn tarjouslaskentaan. Ennen siirtymistä varsinaiseen työmaan hoitoon käsitellään lyhyesti aikataulutusta ja sopimuksien tekoa. Työmaan toteuttamista käsitellään työn johtamisen näkökulmasta, talouden hallinnan sekä sähköistysalalla noudatettavien lainsäädäntöjen kautta.

Lopussa käsitellään sähköurakoitsijalle kuuluvia velvollisuuksia ja tehtäviä ennen työmaan luovuttamista. Lopun yhteenvedossa käydään läpi työn tuloksia, mahdollisia ongelmakohtia ja kirjoittajan päätelmiä.
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2

2.1

Urakoista yleisesti

Eri urakkamuodot

Kokonaisurakka

Urakkamuoto ei välttämättä sinänsä vaikuta työnjohtajan työnkuvaan, mutta tämän pitää
olla tietoinen eri urakkamuodoista ja erityisesti mitkä ja kenelle ovat vastuut ja velvollisuudet.

Eri urakkamuodoista kaikkein yleisin on kuvassa 1 esitetty kokonaisurakka. Tässä tapauksessa rakennuttaja tai tilaaja tekee sopimuksen koko urakan toimituksesta yhden
toimijan eli pääurakoitsijan kanssa. Valittu pääurakoitsija tekee ja teettää kaikki tarvittavat työt, eikä rakennuttaja näin ole sopimussuhteessa aliurakoitsijoihin. Pääurakoitsija
on vastuussa kaikkien aliurakoitsijoidensa työstä kuin omastaan. (1, s. 36.)

Kuva 1. Kokonaisurakan, jaetun urakan ja KVR-urakan sopimussuhteet (1, s. 43).
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Kokonaisvastuurakentaminen

Kokonaisurakkaa laajempi muoto on KVR-urakka eli kokonaisvastuurakentaminen,
jonka sopimussuhteet ovat esitetty kuvassa 1. Tässä urakkamuodossa tilaaja tai rakennuttaja tekee sopimuksen KVR-urakoitsijan kanssa ja vastaanottaa kohteen ilman omaa
panosta, jos ei maksua oteta huomioon. KVR-urakoitsija hoitaa projektin kokonaisvaltaisesti mukaan lukien kaikki suunnitteluun, aliurakoihin, lupien ja muun työn koordinoimiseen ja tilaamiseen liittyvät asiat. Vaikkakin sopimus tehdään useimmiten tilaajan ja rakennusurakoitsijan välillä, on myös mahdollista, että sähköurakoitsija sopisi KVR-urakan
kohteen sähkötöistä, jolloin hän teettäisi ja tekisi projektin sähkötyöt suunnittelusta lähtien avaimet käteen periaatteella. (1, s. 36–37.)

Jaettu urakka

Jaetussa urakassa rakennuttaja solmii itse erikseen sopimussuhteet eri urakoitsijoihin.
Kuvassa 1 nähdään miten eri urakoitsijoilla ei ole keskenään sopimuksia, vaan jää rakennuttajan vastuulle hoitaa ja sovittaa kaikkien eri urakoitsijoiden tehtävät. On kuitenkin
myös mahdollista tehdä kuvan 2 mukainen sivu-urakan alistaminen, jolloin rakennuttaja
tehtyään sopimukset eri urakoitsijoiden kanssa alistaa nämä urakat yhdelle urakoitsijalle,
josta tulisi silloin pääurakoitsija. Pääsääntöisesti se olisi rakennusurakoitsija, mutta tapauskohtaisesti projektin erikoisesta luonteesta johtuen tämä voi vaihdella. (1, s. 36; 1,
s. 258–259.)
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Kuva 2. Sivu-urakan alistamisessa esiintyvien urakoitsijoiden sopimussuhteita (1, s. 44).

Projektinjohtourakointi

Hyvin isot ja kiireelliset urakat, jotka vaativat joustavuutta, ovat haasteita, joihin usein
vastataan projektinjohtourakoinnilla. Tässä urakkamuodossa kohdetta usein suunnitellaan samalla kuin toteutetaan, ja se on erityisen vaativa urakkamuoto. Kiireellisissä urakoissa tavoite on lyhentää projektin kokonaisaikaa ja täten luoda kustannussäästöjä. (1,
s. 37.)

Projektinjohtourakoinnin kolme alamuotoa ovat projektinjohtorakennuttaminen, projektinjohtopalvelu ja projektinjohtourakka. Sähköurakoitsijan näkökulmasta näillä kolmella
urakkamuodolla ei ole suurta eroa, mutta periaate on, että järjestyksessään ensimmäisenä mainitusta urakat muuttuvat edellistä vastuullisemmaksi sisältäen enemmän tehtäviä, eli kaikkein laaja-alaisin muoto on projektinjohtourakka. (1, s. 38.)

Tavoitehintaurakka

Tavoitehintaurakassa tilaaja ja pääurakoitsija sopivat keskenään tavoite- ja kattohinnasta. Mitä vähemmällä kustannuksella pääurakoitsija saa toteutettua projektin, sitä suuremmaksi hänen kompensaationsa muodostuu. Säästetyn summan jakaminen tilaajan
ja pääurakoitsijan kesken sovitaan tapauskohtaisesti. Toisaalta, jos pääurakoitsija ylittää
kattohinnan, koituvat nämä kustannukset hänen omakseen. (1, s. 38–39.)
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Yksikköhintaurakka

Urakka voidaan pilkkoa tilaajan toimesta useaan tarkasti ja helposti määriteltäviin osiin
tai yksikköihin. Urakoitsija antaa tilaajalle hinnan per yksikkö, eli puhutaan yksikköhintaurakasta. Urakoitsijalle pitäisi saada mahdollisimman tarkka tieto yksiköiden määrästä,
jotta tämä osaisi määritellä hinnan oikein. Määrien oikeellisuus on tilaajan vastuulla,
mutta urakoitsijan on selvennettävä yksityiskohtaisesti yksikköhinnan sisältö. (1, s. 39.)

Kuvitellaan tilaajan pyytävän tarjousta 500:n pistorasian, 150:n valaisimen ja 120:n kytkimen asennukselle. Sähköurakoitsija määrittelisi tarkasti, mitä jokaisen tuotteen asennus pitää sisällään. Mitä suurempi asennusten määrä on, sitä enemmän voidaan antaa
alennusta per yksikkö muodostaen pyyntöä vastaavan hinnan. Jos tilaaja muuttaisikin
määrät, vaikka puoleen alkuperäisestä, voisi sähköurakoitsija nostaa työn hintaa per yksikkö. (1, s. 39.)

2.2

Laskutustyö

Isoilla työmailla käytetään laskutusta silloin, kun tarvittavaa työmäärää on vaikea määritellä ennakkoon ja, kun työ sisältää paljon muuttuvia tekijöitä. Menettelyä saatetaan käyttää esimerkiksi peruskorjaustöissä. Laskutustyössä urakoitsija sitoutuu tekemään sopimuksessa asetetun työn ja tilaaja maksaa urakoitsijalle työstä aiheutuneet tarpeelliset
kustannukset tuntiveloitus sopimuksen mukaisesti. (1, s. 39–40.) Urakalla tehtävän rakentamisen lomassa syntyviä tuntitöinä tehtäviä lisä- ja muutostöitä käsitellään luvussa
5.2.
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3

3.1

Sähköurakan tarjoaminen

Tarjouspyyntö

Sähköurakointiprosessi lähtee käyntiin tarjouspyynnöstä. Tarjouspyyntö on virallinen
asiakirja, josta selviää tarjottavan kohteen tiedot ja johon kirjataan tarjous. Tarjouspyynnössä on yleensä määritelty ainakin seuraavat asiat: Tarjottava kohde ja sen osoite, tarjouksen pyytäjä ja palautusosoite eli käytännössä sähköpostiosoite, lähetyspäivä ja viimeinen jättöpäivä, toimitusehdot, työmaan rakennusaika, tarjouksen voimassaoloaika,
hinnoittelu, joko kokonaishintana tai eriteltynä ja yleensä ALV 0-prosenttia, yhteystiedot
lisätiedusteluille ja luettelo liitteistä joiden perusteella urakka tarjotaan.

Kokonaisurakassa tarjouspyyntö sähköurakoitsijalle tulee pääurakoitsijalta, joka on
useimmiten rakennusliike. Yleensä pääurakoitsija lähettää tarjouspyynnön usealle alihankkijalle. Yksityisellä sektorilla pääurakoitsija pyytää tarjouksia toimijoilta, joiden
kanssa on ennestään tehnyt yhteistyötä sekä tunnetuilta ja isoilta yrityksiltä. Valintaperusteina voidaan käyttää hintaa, laatua eli käytännössä arvioidaan tarjoavan yrityksen
referenssi kohteita ja aikaisempaa yhteistyötä, mikä voi auttaa tai pahentaa tarjoajan
asemaa.

Suurin ja usein ainoa painoarvo on kuitenkin hinnassa. Yksityisellä rahalla rakennettavissa kohteissa tarjouksen pyytäjä päättää vapaasti haluamansa urakoitsijan eikä ole
velvollinen ilmoittamaan hylkäysperusteita muille urakoitsijoille.

Urakoitsija voi myös oma-aloitteisesti tarjota julkisia hankintoja. Julkisia hankintoja ovat
kuntien ja valtioiden tai niiden omistamien yrityksien tässä tapauksessa rakennusurakkahankintoja, mitkä ylittävät tietyn rahamääräisen kynnysarvon. Tällaiset tarjouspyynnöt
ilmestyvät kaikille saatavaksi portaaliin, josta alan urakoitsijat osaavat löytää ne ja ovat
näin avoimesti kilpailutettuja. Joissain tarjouspyynnöissä yrityksen pitää läpäistä soveltuvuusehdot ennen kuin voi jättää tarjouksen. (2.)

Julkisten hankintojen tavoitteena on tehostaa veronmaksajien varojen käyttöä ja tarjouskilpailuun osallistuvia tulisi tarjouksen arvioinnissa kohdella tasapuolisesti ja syrjimättömästi (2). Urakoitsijan tulee tiedostaa valintaperusteet hyvin, sillä esimerkiksi pelkästään
liian pieni liikevaihto voi olla ulosjäännin peruste. Tarjoukset on usein myös jätettävä
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ilman ehtoja, mikä tekee tarjouksen tekemisestä tarkempaa. Tällöin sopimusneuvotteluihin ei jää juurikaan liikkuma varaa, ja jos urakoitsija on tehnyt ison virheen tarjouslaskennassa, voi se pahimmassa tapauksessa johtaa jopa yrityksen taloudelliseen ahdinkoon.

Tarjouspyyntölomakkeessa tai urakkaohjelmassa on tavanomaisesti esitetty käytettävät
sopimuslomake ja -ehdot. Useimmiten nämä ovat YSE 1998 -ehdot eli rakennusurakan
yleiset sopimusehdot, mutta tämä ei ole itseisarvo ja tieto tulee selvittää heti alkuun. Jos
mitään tiettyä mallia ei ole ehdotettu, voi urakoitsija tarjouksessaan ehdottaa tiettyjä sopimusehtoja. (1, s. 71.)

On erittäin tärkeää, että sovitaan tarkkojen ehtojen mukaan, muussa tapauksessa ristiriita tilanteissa ja vastuu asioissa voi olla vaikea päästä yhteisymmärrykseen asioista ja
urakoitsijalta saatetaan vaatia tehtäviä, jotka eivät normaalisti kuuluisi sähköurakoitsijalle. Käytettävät sopimusehdot on myös tunnettava hyvin, jotta niihin viitattaessa ymmärtää onko sillä minkälaisia kustannusvaikutuksia. (1, s. 72–73.)

Tapauksissa, joissa ei ole määritelty tiettyjä sopimusehtoja, tai kun asiakirjojen pätevyysjärjestyksessä niiden edelle menee esimerkiksi urakkaohjelma, on kiinnitettävä huomiota, ettei sitoudu normaalista poikkeaviin ja vaativiin ehtoihin. Kaupallisten ja juridisten
seikkojen huomioiminen voi jäädä pienelle huomiolle tarjouslaskijalta, jolla usein on teknisen alan taustaa. Monelta rakennusliikkeeltä tulee mukana oma urakkarajaliite, jossa
saatetaan määritellä vastuita YSE:sta tai sähkötyöselostuksesta poiketen. (1, s. 72.)

Tarjouspyyntöasiakirjoissa saatetaan velvoittaa tarjoajaa vierailemaan kohteessa ennen
tarjouksen jättämistä. Erityisesti saneerauskohteissa urakka voi olla huomattavasti työläämpi, kuin piirustuksista selviää, ja todelliset kustannukset voivat näin olla ajateltua
suuremmat. Jos käynti on jätetty tekemättä tai muulla tavoin selvittämättä urakan todellista laajuutta ilman, että siitä on mainittu tarjouksessa, voi urakoitsijalle tulla odottamattomia lisäkustannuksia. (1, s. 73.) Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton kirjasta Urakoitsijan
YSE-opas löytyy liitteessä 1 esitetty tarjouslaskentaprosessin muistilista, jota voi käyttää
apuna.
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3.2

Tarjouslaskenta

Työnjohtajan prosessi sähköurakoinnissa alkaa usein tarjouslaskennasta. Isossa yrityksessä saattaa olla oma tarjouslaskentaosasto, mutta on tavanomaista, että työnjohtajan
toimenkuvaan kuuluu tarjouslaskenta. Tarjouslaskenta on erityisen tärkeä osa ja kaiken
lähtökohta onnistuneelle urakalle.

Sähköalan kova kilpailu luo tarpeen tarkalle ja systemaattiselle laskennalle. Laskennan
tulee olla jouhevaa, jotta yritys saa useita tarjouksia liikkeelle, koska vain pieni osa tarjouksista johtaa urakkaneuvotteluun ja sitä kautta sopimuksen tekoon. Tarjouksen antaminen on myös palvelua semmoiselle rakennusliikkeelle, jonka kanssa tehdään kauppaa. Ennakkotarjouksessa rakennusliike on vasta itse tarjoamassa kohdetta rakennuttajalle ja tarvitsee sähköurakasta hinnan, muodostaakseen kokonaishinnan. (3, s. 17.)

Tarjouslaskennan tarkoitus on tuottaa tarkka arvio materiaalien ja työmäärän suhteen.
Tämä vaatii tarjouslaskijalta tietämystä alasta, käytettävistä tuotteista ja asennustavoista. Kun arvio on tarkka, pystytään kustannuksien päälle määrittämään oikean suuruinen kate, mikä on tärkeää yrityksen talouden kannalta. Mikäli kate on liian suuri, ei
yritys saa toimeksiantoja, koska tilaaja saa luultavasti paremman tarjouksen kilpailijalta.
Toisaalta, jos kate on liian pieni, yritys ei välttämättä tee tarvittavaa voittoa kannattavan
yritystoiminnan edellyttämällä tavalla, joka pitäisi olla jokaisen yrityksen lähtökohta. Silloin työksi saattaa jäädä vain urakat, jotka eivät ole kannattavia. (3, s. 17.)

Tarjouslaskentaprosessia voidaan ajatella ongelman ratkaisuksi, joka käsittää tietyt vaiheet, josta yksi esimerkki on esitetty kuvassa 3. Se näyttää hieman erilaiselta henkilöstä
ja yrityksestä riippuen, mutta se on kuitenkin rutinoitunut prosessi. (3, s. 17.)

Kuva 3. Tarjouksen laadintaprosessi (3, s. 17).
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Prosessi alkaa tarjouksen pyytäjän arvioinnilla. Jos tämä on yritys ja erityisesti tietty henkilö, jonka kanssa on aikaisemmin tehty onnistuneesti yhteistyötä, alentaa se riskiarviota.
Mikäli toimija on entuudestaan tuntematon, pitää yhteistyön lisäksi miettiä, pyydetäänkö
tarjousta tosissaan vai tarkistaakseen hintaa kilpailijan suhteen. (3, s. 18.)

Työmaan rakennusajan suhteen on tarkastettava omien resurssien saatavuus sille ajankohdalle, koska mikäli toteutuksessa joudutaan turvautumaan suunniteltua enemmän
alihankkijoihin tai vuokratyövoimaan saattavat urakan kustannukset myös nousta. Riskien mahdollisuus kumuloituu hinnoittelussa niin, että mitä suurempi on riski, sitä suurempi on kate. Yritys saattaa myös alentaa hintaa tarkoituksella, jos se esimerkiksi mielii
yhteistyöhön alan ison toimijan kanssa ja haluaa niin sanotusti saada jalan oven väliin,
jotta yhteistyötä voitaisiin tehdä enemmänkin tulevaisuudessa, mutta silloin jo paremmalla marginaalilla. (3, s. 18; 4.)

Työnjohtajalta saatetaan kysyä mielipidettä kohteen teknisestä toteutuksesta, mutta lopullinen arviointi ja päätös ottaa kohde laskentaan tulee tämän esimieheltä. Suurin osa
laskennoista tehdään vielä paperikuvista käsin laskien, mutta on myös laskentaohjelmia,
joiden avulla pystytään tuottamaan laskenta sähköisistä pdf- tai dwg-piirustuksista. Laskennan lähtökohtaisena tarkoituksena on saada materiaalien eli massojen määrät selville ja tuottaa tarkka arvio näiden massojen asennukseen kuluvasta ajasta eli selvittää
työn määrä.

Sähköinfo Oy:n julkaisemassa kirjassa Sähköurakan yksikkökustannuksia on laadittu
tarkat käyttösuositukset eri tuotteiden yksikkökustannuksista. Taulukoista löytyy kaikkien
yleisimpien tuotteiden hinnat ja asennuskustannukset ALV:n ollessa 0-prosenttia. Hinnat
perustuvat yleisimpien tukkuliikkeiden urakoitsija-alennettuihin hintoihin, ja työkustannukset ovat peräisin kahden organisaation, Sähkötekniset työnantajat STTA Ry:n ja
Sähköalojen ammattiliitto Ry:n, allekirjoittamasta työehtosopimuksesta. (5, s. 3.)

Kaikille eri tuoteryhmille löytyy asennushinta ja asennustavasta riippuen tuotteille löytyy
oma tuotepaketti, joka sisältää sen tuotteen asennukseen tarvittavat pien tarvikkeet.
Taulukossa 1 esitetäänkiuas asennuksen täydellinen asennuspaketti, johon sisältyy
myös seitsemän metrin syöttökaapelin asennus.
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Ensimmäinen numerosarja vasemmassa yläkulmassa on koko paketin koodi, jonka
avulla sen löytää laskentaohjelmasta. Luettelossa esiintyy joko tuote tai työsuoritus, jolloin niitä vastaavat numerosarjat vasemmalla ovat tuotenumeroita tai työn yksikköhintoja. Oikeassa laidassa on esitetty kappalemäärä tai metrimäärä. Näitä määriä pystyy
ohjelmassa muokkaamaan ja poistamaan. Esimerkiksi kiuaskiven ladonta on usein sisällytetty rakennusurakkaan, jolloin sen voisi poistaa listalta.

Taulukko 1. Asennuspaketti kiukaan, liitosjohdon ja syöttökaapelin asennukseen (5, s. 470).

99006 211.

KIUAS AS.(TÄYD.) AS 7M SYÖTTÖ /KIV

0406743…

ASENNUSKAAPELI, MMJ 5X2,5 S R50

7.00

0420055…

KUMIKAAPELI, DRAKAFLEX H07RN-F 5G2,5 R100

1.50

1310120…

RUUVIKIINNIKE, TK 14-20 VALKEA

35.00

1347325…

YLEISRUUVI, 4X25 PZ2 ZN

37.00

1350637…

RUUVITULPPA, TP 6X30MM PUNAINEN

37.00

1612518…

LIITÄNTÄRASIA, AP7.1, O115MM VAL IP44 HF

1.00

1927305…

RASIALIITIN, 5-NAP, 0.5-2.5MM, KEL

5.00

2420111

ENSIMMÄINEN JOHTO, ASENNUS

1.00

2510132

KYTKENTÄ MAX 2,5 MM2, JOHDOT

5.00

2710112

JOHDINPOIKKIPINTA MAX 2,5 MM2, MAAHAN

1.50

2710118

JOHDINPOIKKIPINTA MAX 2,5 MM2,KIVI/METALLI

7.00

2821122

JAKORAS.AS. JA KYT. 1,0.2,5 MM2, KIVI/METALLI

1.00

3110311

KIUASKIVEN LADONTA ALK. 9KW KOHDEN, ASENNUS

1.00

3110401

VEDONPOISTAJAN KIRISTYS, ASENNUS

2.00

Urakoitsijoiden käyttämät laskentaohjelmat käyttävät näitä tuotepaketteja hyväksi, jolloin
laskijan tehtäväksi jää selvittää eri sähkötuotteiden määrät ja kyseisten tuotteiden asennustavat. Esimerkiksi pistorasia, joka asennetaan pinta-asennuksena saa laskentaohjelmassa eri tarvikkeet ja työn hinnan kuin pistorasia, joka asennetaan uppoasennuksena
sisältäen enemmän tarvikkeita ja työvaiheita. Laskijan täytyy siis ymmärtää tarvikkeissa
ja erityisesti kaapeleissa rakennekuvia ja piirrosmerkkejä, jotta osaa laskea tuotteille oikean asennustavan.

Taulukossa 2 on esitetty eri asennustapoja kaapeleille, joille kaikille löytyy oma työn hinta
per metri asennettua kaapelia. Kuten taulukosta näkyy, asennustapoja on paljon. Asennus sisältää työn ja tuotteet. Esimerkiksi asennustapa O+JM sisältää asennuskaapelin,
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JM muoviputken ja jatkokappaleen putkeen. Tämän lisäksi se sisältää asennustyön erikseen muoviputkelle sekä kaapelille. Osa asennuksista sisältää myös kiinnitystarvikkeita
ja niiden kiinnityksen, mutta asennustapa O taas sisältää vain kaapelin ja sen asennuksen.

Taulukko 2. Mahdollisia ja hinnoiteltuja asennustapoja kaapeleille (5, s. 13).

Asennustavat
Kaapelit ja johtimet
NUMERO
LYHENNE
00
O
01
O+JM
02
OTA
03
M
04
M+N
05
M+SK
06
M+N+SK
07
O+JAPP
10
OJ
11
KJ
12
KJME
13
KHPY
20
PU
21
K/M
22
MU/RO
25
KYT
26
OKYT
27
KYT+M
29
OKYT+M
30
KYT+K
31
KYT+V
32
KYT+K+M
33
KYT+RK
34
KYT+V+M
35
KYT+RK+M
40
KUJ
41
VMJ
42
RKUJ

NIMI
Asennettuna putkeen/ontelo/kanaali/putketon
Asennettuna putkeen + muoviputki
Kaapelin/johtimen veto toisen asentamiin putkiin
Asennus maahan
Asennus maahan + merkkausnauha
Asennus maahan + suojakouru
Asennus maahan + merkkausnauha + suojakouru
Asennettuna putkeen + alumiiniputki kiveen
Oikaistuna johtoteille
Kiinnitettynä johtoteille/ sitomalla bet./vaijerilla
Kiinnitettynä johtoteille määräetäisyydelle
Kiinnitettynä pystyhyllylle
Asennettuna puuhun
Asennettuna kiveen tai metalliin
Muur, roil, hirsi, ontelo, alasi.,puu, hyl, ym.
Kytkentä
Osakytkentä
Kytkentä + kaapelimerkki
Osakytkentä + kaapelimerkki
Kytkentä + kaapelikengät
Kytkentä + vaihtokengät
Kytkentä + kaapelikengät + kaapelimerkki
Kytkentä + ruuvikaapelikengät
Kytkentä + vaihtokengät + kaapelimerkki
Kytkentä + ruuvikaapelikengät + kaapelim.
Kutistejatko
Valumuovijatko
Kutistejatko ruuvikiristeiset jatkoholkit
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Suurimpaan osaan tuotteista löytyy siis hinnat valmiiksi. On kuitenkin tuote ryhmiä ja
järjestelmiä, joista täytyy kysyä omat tarjouspyynnöt. Valaisimet ovat iso hankinta ja tarjouslaskenta prosessin nopeuttamiseksi alalla on käytäntö, että sähkösuunnitelmien mukana toimitetaan valaisinluettelo, josta selviää valaisinten määrät. Tällöin sähköurakoitsija pystyy toimittamaan listan suoraan tukkureille pyytääkseen tarjousta. Sähkösuunnittelijalta löytyy määrät kaikkiin tuotteisiin mitä kohteeseen on suunniteltu, mutta johtuen
vastuu kysymyksistä ja kilpailuttamisesta näitä tietoja ei vielä tänä päivänä luovuteta
suoraan urakoitsijoille.

Toinen iso hankinta on sähkökeskukset. Näistä on omat piirustukset, joista selviää tarkasti, mitä sähkökeskus pitää sisällään, ja keskuksien määrät. Piirustuksia vastaan pyydetään tarjousta keskusvalmistajilta, joilta ainakin osalta saadaan tarjous. Kun rakentaminen on vilkasta ei keskusvalmistajatkaan kerkeä käsittelemään kaikkia tarjouspyyntöjä
ja sen lisäksi heillä on omat perusteensa tarjota, samalla tavoin kuin sähköurakoisijalla
on rakennusurakoitsijalle.

Urakoitsijasta riippuen tiettyjen järjestelmien asennukset tai käyttöönotot suoritetaan alihankintana. Tällaisia järjestelmiä ovat esimerkiksi antenni, yleiskaapelointi eli internettiedonsiirtojärjestelmä, paloilmoitinjärjestelmä, kulunvalvontajärjestelmä, ovipuhelinjärjestelmä ja aurinkovoimalat. Useimmissa järjestelmissä sähköurakoitsija suorittaa kaapeloinnin ja tietyt kytkennät, mutta esimerkiksi antenni- ja yleiskaapelointijärjestelmissä
kytkennät jäävät usein aliurakoitsijalle.

Rakennusautomaatio on iso osa tämän päivän rakennuksia. Sen tarjoaminen on usein
sisällytetty putki- tai ilmanvaihtourakkaan, mutta yhtä lailla se voidaan pyytää omana
urakkana, josta sähköurakoisijalle kuuluu useimmiten ainakin kaapelointi. On tärkeää
siis tietää omat työt ja alihankkijoiden työt, jotta voidaan tuottaa oikea hinta-arvio. Sähkötyöselostuksessa ja rakennusliikkeen omissa urakkarajaliitteissä selviää eri urakoitsijoiden vastuita. Nämä täytyy käydä tarkasti läpi mielellään jo ennen kuin aloittaa tarjouslaskennan, jotta kaikki vastuut tulee huomioitua ja, että ei lasketa ylimääräistä.

Laskennan valmistuttua käydään saadut tarjoukset läpi, syötetään massat ja alihankkijoiden tarjoukset yrityksen laskentaohjelmaan ja näin saadaan lähtökohta hinnoittelulle.
Tässä vaiheessa mukaan tulee yleensä työnjohtajan esimies tai muu ylempi johtohenkilö, jonka kanssa tarjous käydään läpi. (4.)
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Laskentaohjelma tarjoaa erikseen tuotteiden, työn ja alihankkijoiden summat. Määriä
pystyy myös tarkastella järjestelmä- tai positiokohtaisesti riippuen siitä, miten ne on laskentaohjelmaan syötetty. Kuvassa 4 nähdään positioittain eritelty laskelma, opinnäytetyötä varten tehdystä pelkistetystä esimerkkiprojektista, Tatec Oy:n käyttämällä Adminetlaskentaohjelmalla. Laskentaohjelma tarjoaa nettohintojen päälle muita kustannuslisiä ja
prosentuaalisen katteen.

Kuva 4. Kuvakaappaus Adminetistä, jossa on kustannukset positioittain ja summat ilman ALV:a.

Aikaisemmin mainittu riskiarvio ja aikataulutus tulevat tässä vaiheessa mukaan suhteessa katteeseen. Kuvassa 5 näkyy Adminet-ohjelman tuloste esimerkki projektin laskelmasta. Myyntihinnan muodostamiseen tarvitaan tämän lisäksi kuitenkin vielä laskelmat matka- ja päivärahoista sekä projektinhoitokuluista. Projektinhoitokuluihin kuuluu
kaikki työ mitä tehdään varsinaisen rakennustyön lisäksi ja, mikä ei esiinny tarjouslaskenta asiakirjoissa. Esimerkiksi toimihenkilöiden palkat, työkuvien piirtäminen, kopiokustannukset ja rahdit. Urakoiden katteella yritys hoitaa käytännössä kaikki kulunsa vuokraa
ja sähkölaskua myöten. Yrityksen käyttäessä omaa hinnoittelupohjaa, josta löytyy kaikki
lisäkulut valmiiksi listattuna, esimerkiksi vakiintunutta Excel-taulukkoa, saatetaan Adminet-taulukosta tässä tapauksessa poimia vain lähtö- eli nettohinnat. (4.)

14

Kuva 5. Kuvakaappaus Adminetistä, jossa myyntihintalaskelma ja summat ilman ALV:a.

Kun tarjous on valmis, se lähetetään tarjouksen pyytäjälle ja siihen merkitään mahdolliset ehdot sekä tarjouksen viimeinen voimassaolopäivä. Hyväksytyn tarjouksen seurauksena käytäisiin urakkaneuvottelut, joissa työnjohtaja ei ole osana. Mikäli neuvotteluissa
päästään sopimukseen, ottaa yritys työmaan hoitoonsa ja määrää sille työnjohtajan.
Tämä ei ole välttämättä sama työnjohtaja, joka oli tehnyt tarjouslaskennan varsinkaan
tapauksissa, joissa yrityksellä on oma laskentaosasto. Työnjohtaja voi tässä vaiheessa
kuitenkin kysyä kohteen laskeneelta henkilöltä tietoja urakasta. Tästä alkaa työmaan
hoidon prosessi.
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4

4.1

Urakan aloittaminen

Aloitus ja aikataulutus

Työnjohtajan ensimmäinen kosketus työmaahan tapahtuu tutustumalla siihen paikan
päällä ja osallistumalla aloituskokoukseen. Aloituskokoukseen osallistuvat kaikki projektin eri urakoitsijat ja sen järjestää pääurakoitsija. Tässä vaiheessa työmaasta tulisi olla
tehty työmaasopimus pääurakoitsijan kanssa, jotta urakoitsijan vastuut olisivat selvillä ja
mahdolliset lisä- tai tuntityöt osataan laskuttaa oikein. Työmaasopimuksia on erilaisia ja
eri tahojen kanssa, kuten luvussa 4.2 mainittu työmaasopimus asentajien kanssa.

Aloituskokouksessa käydään läpi käytännön järjestelyitä työmaalla, kuten työajat, sosiaalitilat, parkkipaikat, tavaran säilytys ja niin edelleen. Työturvallisuus on tärkeä osa projektin turvallisen läpiviennin kannalta ja jokaiselle itse rakennusalueelle astuvalle tehdään työmaalle perehdytys. Työjohtajan tulee huolehtia, että saatu tieto välittyy ja on
ymmärretty työntekijöiden ja omien alihankkijoiden keskuudessa.

Aikataulun määrittäminen ja noudattaminen

Kokouksessa käydään myös läpi työmaan aikataulu ja välitavoitteet. Näitä tavoitteita
seurataan tarkasti, ja on olemassa sanktioita, jos urakoitsija ei saavuta niitä eli niin sanottuja sakollisia välitavoitteita. Sakkoja sovelletaan, mikäli viivästys johtuu urakoitsijan
omasta tehottomuudesta. Työaikataulun laatiminen tehdään pääurakoitsijan toimesta
yhteistyössä muiden urakoitsijoiden sekä tilaajan kanssa (1, s. 107). Erityisen tärkeää
on huomioida YSE:n 5:nnen pykälän toisessa momentissa mainittu lause: Työaikataulu
hyväksytään yleisesti noudatettavaksi ja aikataulun tarkentumista lukuun ottamatta sitä
voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla (1, s. 108).

Sopimuksessa määritettyjä aikamääräyksiä on noudatettava aloituksen, tehtävien ja lopetuksen suhteen. Ennen aikataulun lukkoon lyömistä urakoitsija tutkii sen ja on velvollinen ilmoittamaan, mikäli se on liian tiukka ja on kohtuutonta olettaa urakoitsijan suoriutuvan siitä. Mikäli aikataulua ei ole määritelty, tulee urakoitsijan kuitenkin YSE-ehtoja
käytettäessä aloittaa työt kahden viikon sisällä sopimuksen synnystä ja viedä projekti
loppuun ajassa, joka on kohtuullisesti mahdollista. Tällaisiin aikataulun puutoksiin ei kuitenkaan usein törmää sähköurakoinnissa isoilla työmailla. (1, s. 105–106.)
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Viivästyssakkojen ollessa päiväluokkaa on riittävän tarkan ja yksiselitteisen aikataulun
laatiminen erittäin tärkeää. Aikataulu ei voi olla vain suora viiva työn aloittamisesta sen
luovuttamiseen, vaan erityisesti välitavoitteiden huomioiminen ja viivästysakkojen välttäminen, on tärkeää. (1, s. 107.) Tavanomaisesti aikatauluna käytetään kuvassa 6 demonstroitua paikka-aikakaaviota, jossa esitetään työvaiheet ja paikka, johon työvaihe kohdistuu suhteessa viikkoihin ja kuukausiin. Kaavio on usein ensisilmäykseltä hieman sekava sen sisältäessä paljon tietoa, mutta tarkemmin tutkittuna se paljastaa tarvittavat
tiedot aikataulusta. Kuvasta 6 on leikattu pois vasemmasta laidasta lohkoihin ja sijanteihin liittyvät sarakkeet. Kuvan 6 tarkoitus on antaa mielikuva paikka-aikakaaviosta, mutta
sitä voi tarkastella tarkemmin liitteessä 2.

Kuva 6. Paikka-aikakaavion leikkauskuva todellisesta projektista.
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Työmailla on useita urakoitsijoita ja heillä alihankkijoita. Aikataulussa pitää ottaa huomioon muiden urakoitsijoiden työajat ja omien sovittaminen niihin. Työvaiheet ovat hyvin
paljon yhteydessä toisiinsa, ja oman työn aloitus saattaa pitkittyä edellisen työvaiheen
viivästyksen takia. Omasta aikataulusta pitää huolehtia niin, että se ei viivytä toisten urakoitsijoiden työvaiheita ja vastaavasti varmistaa, että oma työ päästään aloittamaan ajallaan. (1, s. 105–106.)

Työnjohtajan katsoessa, että hänellä on oikeus urakka-ajan pidennykseen tai saada korvausta kustannuksista, johtuen töiden pysähtymisestä tai muusta esteestä töiden etenemiselle, täytyy tämän välittömästi reklamoida kirjallisesti rakennuttajalle tai menettää oikeutensa näihin vaatimuksiin Tässä vaiheessa tarkka aikataulu tulee tarpeeseen, jotta
siitä pystytään näyttämään miten toisen urakoitsijan viivästynyt työvaihe viivyttää omaa
etenemistä. (1, s. 105–106.)

4.2

Sopimukset, suunnittelu ja hankinnat

Asentajien urakkapalkkio

Alkuvaiheilla projektia työnjohtaja tekee urakasta asentajien kanssa työmaasopimuksen.
Urakka voidaan sopia laskettujen massojen perusteella, jolloin käytetään hyväksi sähköistysalan työehtosopimuksessa määriteltyjä yksikköhintoja. Kerrostaloja rakennettaessa on käytäntönä soveltaa sähköistysalan työehtosopimuksessa esitettyä asuntotuotantohinnoittelua.

Asuntotuotantohinnoittelussa urakka muodostuu asuntojen lukumäärästä, niiden asuntojen pistemäärästä ja pistehinnoittelun ulkopuolelle kuuluvista töistä. Pisteet tarkoittavat
asunnossa olevien sähkökojeiden sekä -laitteiden lukumäärään ja työmäärään suhteutettua hinnoittelua. Kuvassa 7 esitetään asunnon pistelaskun periaate.

Yhden asunnon perushinta oli vuoden 2015–2017 työehtosopimuksessa 889 euroa ja
siihen sisältyvät peruspisteet ovat 60 kappaletta. Tämä tarkoittaa kuvan 7 mukaan muodostuvan pistemäärän per asunto, olevan maksimissaan 60 kappaletta perushintaan 889
euroa. Jokaisesta ylimenevästä pisteestä, esimerkiksi yksi pistorasia on yksi ylimääräinen piste, maksetaan lisäpiste hinta, joka vuoden 2015–2017 sopimuksessa oli 11,63
euroa. (6, s. 21.)
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Kuva 7. Asuntotuotantohinnoittelun pistelasku periaatteet (6, s. 173).

Asuntotuotantohinnoitteluun siis sisältyy luonnollisesti muutkin sähkötyöt ei vain asunnot, mutta kaikki työ siihen ei sisälly. Rakennuksen yhteydessä olevat liike- tai toimistotilat ja autohallit neuvotellaan erikseen. Samoin hinnoittelun ulkopuolelle kuuluvat erilliset
ilmastointikonehuoneet, syöksytorvi- ja sulanapitolämmitykset sekä pienempiä töitä,
joista löytyy tarkempi listaus työehtosopimuksesta. (6, s. 82.)

Työmaasopimus neuvotellaan työmaan kärkimiehen kanssa. Sopimuksessa neuvotellaan kompensaatiosta, urakkaan kuuluvista ja kuulumattomista työtehtävistä ja aikataulusta. Kärkimies johtaa työmaan toimintoja ja ohjaa muita asentajia. On työnjohtajan tehtävä antaa hänellä riittävät resurssit työssä onnistumiseen. Aikataulussa pysyminen on
hyvin riippuvainen työnjohtajan ja kärkimiehen yhteistyön tuloksesta. Tästä syystä suunnittelu ja toteutus hoidetaan tiiviisti kärkimiehen kanssa. (7, s. 76.)
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Toteutuksen suunnittelu

Projektin toteutus on hyvä suunnitella, jotta osataan varautua ennalta mahdollisiin ongelma kohtiin. Mahdollisiksi ongelmiksi voi muodostua töiden ruuhkautuminen ja sitä
kautta hallitsematon kiire. On kiinnitettävä huomiota tiettyihin työvaiheisiin, joissa aikataulussa taakse jääminen aiheuttaisi lisäkustannuksia muille urakoitsijoille. (7, s. 76.)

Esimerkiksi kerrostalo, jonka välipohjat valetaan paikan päällä, noudattaa tiukkaa aikataulua seuraavan valun ja sen päälle sijoitettavien seinäelementtien suhteen. Talotekniikkaurakoitsijoiden työaika oman tekniikan asentamiseen lattiaan, esimerkiksi putkittamiseen, jää usein lyhyeksi, jolloin siihen on varauduttava riittävän hyvin. Suunnittelemalla ja dokumentoimalla yhteiset toimintatavat ja tehtävänjako riittävän tarkasti pystytään projekti hallitsemaan alusta loppuun sujuvasti. (7, s. 76.)

Resurssien eli työvoiman oikea määrä työmaalla on osa suunnittelua. On hyvä tehdä
karkea resurssisuunnitelma, jossa määritellään asentajatarve viikoittain. Vaikka perustarve työmaalla olisikin vain yksi asentaja, saattaa tämä tarvita avuksi toisen asentajan
esimerkiksi nousujohtojen vedossa. Suunnitelmaa pidetään ajan tasalla läpi toteutuksen.
(7, s. 77.)

Työnjohtaja toimittaa työmaalle tarvikkeet ja paperit dokumentointia ja suunnitelmien tarkastamista varten. Sähköasentajien työmaatoimistot ovat, jotain hyvin järjestellyn työmaakopin ja työmaalla sijaitsevan pöydän väliltä. Pääurakoitsija on velvoitettu toimittamaan eri urakoitsijoiden asentajille sosiaalitilat eli taukotilat ja usein tätä niin sanottua
työmaatoimistoa hoidetaan samasta paikasta. Työnjohtaja varustaa sen perustoimisto
tarvikkeilla mapeista mustekyniin ja lomakkeisiin. Työpiirustuksia asentajille tulee olla 2
sarjaa. Ensimmäistä käytetään itse työmaalla, johon voidaan tehdä muutos merkintöjä
ja yliviivauksia ja toista pidetään kansiossa taukotilan puolella, josta voidaan tarkastella
suunnitelmia. (7, s. 81.)

Hankinnat

Tapauksesta ja toimintatavoista riippuen kohteeseen tehdään massoittelu. Laskentavaiheessa järjestelmään kirjatut tuotteet eivät välttämättä prosessin nopeuttamiseksi pidä
täysin paikkaansa. Massoittelussa tarkastetaan määrät ja tuotteet. Mikäli halutaan käyt-
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tää suunnitelmista eroavia tuotteita, tulee ne hyväksyttää tapauskohtaisesti suunnittelijalla, tilaajalla sekä sähkövalvojalla. Tämä voi koskea esimerkiksi kalustesarjoja, erityisiä
laitteita tai kaapeliluokituksia esimerkiksi, kun vaaditaan palo- tai HF-kaapeleita.

Massoittelussa saadaan siis vielä tarkempi listaus ja oikeilla tuotteilla. Sillä voidaan jakaa
tuotteet asennusvaiheen mukaan niin, että ne tilataan työmaalle oikeaan aikaan eivätkä
vie tilaa esimerkiksi merikontista, jossa tavaroita säilytetään. Tarkoitus ei kuitenkaan ole
tilata liian pieniä eriä liian usein vaan isompia määriä tiettyihin vaiheisiin jolloin työnteosta
saadaan jouhevaa.

Hankintojen huolellinen suunnittelu on tärkeä elementti projektin sujuvan läpi viennin
kannalta. Kun hankinnoista tehdään kaupat riittävän ajoissa ja suunnitellaan huolellisesti, helpottaa tämä projektin läpi vientiä huomattavasti. Tällä myös vältetään pitkistä
toimitusajoista johtuvat viivästykset, joiden takia voisi jäädä aikataulusta jälkeen. Yrityksestä riippuen hankinnat voi tehdä joko työnjohtaja tai esimerkiksi oma hankintaosasto.
Työnjohtajan vastuulla on kuitenkin hankintojen oikea aikainen tilaaminen työmaalle. (4.)

Ensimmäisiin hankintoihin kuuluu työpiirustusten tilaaminen, mikäli yritys ei tee työpiirustuksia omatoimisesti. Työpiirustuksien laatija saa sähköiset dwg-piirustukset suunnittelijalta. Suunnittelijan piirustuksista puuttuu esimerkiksi sähkösyöttöjen ryhmänumerot,
jotka pitää taas täsmätä keskusvalmistajan työpiirustusten kanssa. Kaikki työaikaiset
muutokset pitää saada projektin lopussa luovutettaviin piirustuksiin. Käytäntö on, että
saman tien muutoksen tehtyä, asentaja merkitsee punakynällä muutoksen työmaalla
oleviin piirustuksiin ja myöhemmin ne välitetään eteenpäin.

Hankkiminen tarkoittaa tarjouspyyntöjen ja tilauksien tekemistä. Tarjouslaskentavaiheessa saadut tarjoukset saatetaan lähettää uusinta kierrokselle, koska ne saattavat olla
vanhentuneet, mutta usein myös paremman hinnan perässä. Kun urakoitsija ilmoittaa,
että kohde on heidän tehtävänään, tiputtavat alihankkijat yleensä hieman hintojaan,
koska tietävät käyvänsä nyt kilpailua tuotteiden myymisestä. Ennakkotarjouksissa myös
usein jätetään hieman liikkumavaraa muutoksien ja aikataulun suhteen.

Järjestelmistä puhuttaessa saattavat yritykset käyttää vakiintuneesti samaa alihankkijaa
esimerkiksi teleurakoitsijaa. Tällöin heillä on luultavasti keskeinen sopimus työn hinnasta, joka räätälöityy tarkemmin kohteen mukaan, jolloin tarjous kysyttäisiin vasta, kun
kohde on saatu itselle. Näitäkin toki kilpailutetaan ja järjestelmälle voi olla sopimuksessa
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jokin tietty malli esimerkiksi paloilmoitin- tai ovipuhelinjärjestelmälle, jolloin voidaan käyttää vain alihankkijoita, joiden tarjontaan tämä tuote kuuluu.

5

5.1

Työmaan toteuttaminen

Yhteistyö ja johtaminen

Työnjohtajalle tärkeitä piirteitä ovat yhteistyökyky, tietty jämäkkyys, omien mielipiteiden
ilmaiseminen ja päätöksentekokyky. Vaikkakin puhutaan työnjohtajasta, pitää johtaminen hyvin paljon sisällään onnistunutta yhteistyötä. Kaikilla on oma tyyli tehdä ja tapoja
on monia, mutta on hyvä tiedostaa, mitä työ vaatii ja edellä on mainittuna hyviä piirteitä
työnjohtajalle. Työnjohtajan roolin voi nähdä projektin hoitajana, mutta myös ongelman
ratkojana. Voidaan ajatella, että mikäli ei olisi ongelmia, ei olisi työnjohtajiakaan. (4.)

Rakentamisen ja sähkömiesten työn aloittaminen merkitsee työnjohtajalle yhteistyön
aloittamista niin pääurakoitsijan, muiden urakoitsijoiden kuin omien asentajien ja alihankkijoiden kanssa. Työmaan hoitaminen tapahtuu läheisessä yhteistyössä sähköasentajien kärkimiehen kanssa. Sähköurakoitsija vastaa alihankkijoidensa työstä kuten omastaan, joten työnjohtajan tehtävä on myös valvoa ja tarkastaa alihankkijoidensa työn jälkeä ja varmistaa sen laatu. Näitä ja kaikkia töitä tarkastaa edelleen valvojat ja pääurakoitsija. Asennustyön eri vaiheista sovitaan malliasennuksista. Eri vaiheista, kuten johdotus, putkitus tai kalustus, ja nämä hyväksytetään valvojalla ja pääurakoitsijalla, minkä
jälkeen ne toimivat vähimmäisvaatimuksena asennustyölle.

Urakoitsijapalaveri järjestetään säännöllisesti esimerkiksi joka toinen viikko. Kaikki urakoitsijat ovat sopimuksen mukaan velvollisia osallistumaan kokouksiin, ja sähköurakoinnista osallistuva henkilö on työnjohtaja. Kokouksen puheenjohtaja ja avaaja on pääurakoitsijan edustaja eli vastaava työnjohtaja. Kokouksen avaaja esittelee itsensä ja nimeää
kirjurin.

Siirrytään edellisen kokouksen pöytäkirjaan ja pyydetään siihen korjauksia tai palautetta
urakoitsijoilta, mikäli moitteita ei ole, voidaan jatkaa. Aikataulun ja resurssien läpikäynti
tehdään urakoitsijakohtaisesti. Urakoitsija ilmoittaa valmiit ja menossa olevat työvaiheet,
mahdolliset esteet työn teolle sekä asentajavahvuuden. Työmaajärjestelyt käydään läpi
ja pyydetään ilmoittamaan, mikäli töiden tekemiselle on esteitä. Ehdottoman tärkeään

22

työturvallisuuteen puututaan aina, jos on tapahtunut rikkomuksia tai mikäli on tullut uusia
ohjeistuksia. Kohdassa muut asiat pääurakoitsija ilmoittaa muun muassa tulevista työvaiheista ja tavoitteista. Kun kokouksen asiat on käsitelty, sovitaan seuraavan kokouksen ajankohta. Kirjuri lähettää liitteen 3 mukaisen kokouspöytäkirjan kaikille urakoitsijoille.

5.2

Talouden hallinta

Työnjohtajan tulee hallita ja olla kustannustietoinen koko projektin läpi viennin ajan. Sähköurakoinnista puhuttaessa asiakas on halunnut yhden kokonaishinnan tuotteille, asennuksille ja kaikelle tarjouspyyntö asiakirjoissa esitetylle. Tästä syystä asiakkaalta ei laskuteta erikseen tuotteita tai työtä. Huolehdittuaan työvaiheiden valmistumisesta ajallaan
pystyy työnjohtaja laskuttamaan asiakasta maksuerätaulukon mukaisesti.

Maksuerätaulukko

Maksuerätaulukko laaditaan laajaksi, jotta laskutusta pystytään tekemään usein. Mikäli
projektin yleisaikataulu olisi vielä keskeneräinen mahdollistaen suunnitelmamuutoksia,
pystytään tarkalla maksuerätaulukolla välttämään rahoitusvajetta. Taulukon 3 mukaisessa maksuerätaulukossa määritellään sähköurakan eri työvaiheita niiden luonnollisessa järjestyksessä ja eritellään sen työvaiheen valmistumisen jälkeen laskutettava
summa. (3, s. 45.)

On tärkeätä ymmärtää ja varmistaa, että sähköurakoitsijasta ei tule rakentamisen rahoittajaa. Tämä edellyttää, että laskutuksen tulee kattaa senhetkiset ja seuraavaan laskutukseen asti juoksevat kustannukset. Tämä saavutetaan tekemällä maksuerätaulukosta
etupainotteinen, eli laskutus on ensimmäisestä erästä lähtien aina kustannuksia edellä
tai toisin sanoen kate on korkeampi maksuerätaulukon alkupäässä kuin loppupäässä.
Taulukko 3 on kuvitteellinen esimerkki, joka on mallinnettu alkuperäisestä taulukosta,
jossa oli käytetty useampaa maksuerää. (3, s. 45.)
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Taulukko 3. Kuvitteellinen maksuerätaulukko mallinnettu alkuperäisestä (3, s. 45).

MAKSUERÄTAULUKKO
1. erä kun urakkasopimus on allekirjoitettu
2. erä kun runkoputkituksista on 40 % asennettu
3. erä kun runkoputkituksista on 85 % asennettu
4. erä kun 40 % kaapelihyllyistä on asennettu
5. erä kun 90 % kaapelihyllyistä on asennettu
6. erä kun 50 % johtokanavista on asennettu
7. erä kun 90 % johtokanavista on asennettu
8. erä kun 20 % nousujohdoista on vedetty
9. erä kun 60 % nousujohdoista on vedetty
10. erä kun 90 % nousujohdoista on vedetty
11. erä kun pääkeskus on kiinnitetty
12. erä kun jakokeskukset on kiinnitetty
13. erä kun 30 % valaisimista on asennettu
14. erä kun 60 % valaisimista on asennettu
15. erä kun 90 % valaisimista on asennettu
16. erä kun 15 % ryhmäjohdoista on vedetty
17. erä kun 45 % ryhmäjohdoista on vedetty
18. erä kun 70 % ryhmäjohdoista on vedetty
19. erä kun 70 % ryhmäjohdoista on vedetty
20. erä kun 30 % rasiakojeista on kiinnitetty
21. erä kun 60 % rasiakojeista on kiinnitetty
22. erä kun 90 % rasiakojeista on kiinnitetty
23. erä kun x järjestelmän laitteet on kiinnitetty
24. erä kun työ on valmis ja takuuajan vakuus asetettu
Yhteensä, alv 24 % sisältyy

€
3000
5000
5000
1000
1000
500
500
10000
10000
10000
10000
10000
15000
15000
15000
20000
20000
20000
20000
18000
18000
18000
30000
30000
305000

Lisä- ja muutostyöt

Maksuerätaulukon lisäksi laskutukseen kuuluu tuntitöinä tehtävät urakkaan kuulumattomat lisä- ja muutostyöt, joita lähes aina ilmaantuu työtä tehtäessä.

Muutostyöt ovat työn edetessä tehtyjä muutoksia suunnitelmiin tai työn edetessä esiin
tulleita asioita, jotka ovat välttämättömiä tehdä kohteen valmistumisen ja tulevan käytön
näkökulmasta. Muutostyön määritelmiä ovat, että työ ei ilmene alkuperäisistä suunnitelmista ja se muuttaa tehtävän sisältöä tai kohdistuu suoraan urakassa esiintyvään suoritukseen. Urakoitsijaan kohdistuu muutostyövelvollisuus, joka on vauhdittamassa rakentamista, koska noudatettaessa suomen lainsäädäntöä jokaisessa muutoksessa, riski
projektien viivästymisestä olisi suuri. Mikäli muutostyö on kohtuuton ja muuttaa työn koko
perusluonnetta tai kohteen käyttötarkoitusta, on urakoitsijalla mahdollisuus kieltäytyä
työstä YSE:n muutostyövelvollisuus säädösten mukaisesti. (1, s. 197–198.)
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Muutostyöpyynnön saavuttua tekee työnjohtaja mahdollisimman pian muutostyötarjouksen, jossa tulee ilmaista muutostyön kohde, eritellä kustannukset ja selittää niistä johtuvat hinta vaikutukset alkuperäisiin hintoihin suhteutettuna. Muutostyötarjous lähetetään
toimijalle, jonka kanssa urakoitsijalla on sopimus. Muutostyön tilaajan on käsiteltävä se
viipymättä. (1, s. 201.)

Lisätyö on taas urakkaan tulevaa lisäystä, joka ei ilmene alkuperäisistä suunnitelmista.
Sopimusmielessä ne ovat kuin mikä tahansa uusi työ. Lisätyön määritelmiä ovat, että se
ei sisälly alkuperäiseen sopimukseen, työ ei muuta sopimuksessa määriteltyä tehtävää
vaan on lähinnä lisäys siihen eikä työ kohdistu suoraan urakassa sovittuun työhön. (1, s.
197-198.)

YSE 1998 -ehdoissa määritellään, että muutos- ja lisätyöt ovat käsitteellisesti erotettu
toisistaan siten, että sopimusehtojen määräysten soveltaminen riippuu siitä, kumman
käsitteen piiriin sopimukseen sisältymätön työ kuuluu (1, s.197). Mikäli osapuolet eivät
pääse yhteisymmärrykseen, onko työ lisä- vai muutostyö, tekee urakoitsija siitä huolimatta tehtävät ja velvollisuuksien sekä maksujen ratkaiseminen siirtyy joko työn vastaanottoon, taloudelliseen loppuselvitykseen tai pahimmassa tapauksessa oikeuteen. (1, s.
199.)

Kärkimies merkitsee ja hyväksyttää pääurakoitsijalla työnteon lomassa ilmaantuneet
muutos- ja lisätyöt. Erikseen tilatutuista töistä työnjohtaja voi tehdä tarjouksen jo etukäteen. Työt laskutetaan mielellään mahdollisimman nopeasti työn valmistuttua. Etukäteen
hyväksytettynä maksusuoritus saadaan usein ilman ongelmia, joten on hyvä varmistaa,
että laskutettava on sovelias maksamaan. Hyväksytys on myös hyvä saada kirjallisena,
jotta asioiden unohtumista ei voida käyttää maksun kiistämiseen. (7, s. 86.)

Rahanhallinta

Laskutuksesta ja maksusuorituksista on syytä pitää tarkkaa kirjanpitoa. Siinä onnistuu
pitämällä luetteloa, jota päivitetään jatkuvasti (7, s.86). Työnjohtaja tarkistaa työmaata
koskevat laskut ja pitää näistä kirjaa. Tänä päivänä tukkureilta tilatuista tavaroista tulee
suoraan yrityksen järjestelmään sähköiset laskut, jotka työnjohtaja erikseen tarkastaa ja
hyväksyy.
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Yhtä lailla kuin materiaalikustannuksia on palkkakustannuksiakin seurattava tarkasti. On
tarkoituksenmukaista suhteuttaa palkkakustannuksia sekä urakkahinnoitteluun että muihin urakan lomassa tuntipalkalla tehtyihin töihin. Työmaan edistymistä pystytään seuraamaan vertaamalla tarjouslaskennassa muodostettua kokonaistyömäärää eli palkkakustannuksia työmaan maksettuihin palkkoihin. Mikäli urakan kokonaistyömäärästä maksetut palkat ovat prosentuaalisesti huomattavasti pienempi osa, kuin projektin valmiusaste
on, voidaan työvoiman tarve olettaa nykyistä suuremmaksi työmaan loppuvaiheessa.
Vertailussa tulee kuitenkin ottaa huomioon maksetut tai maksamattomat väli- ja loppupohjat, jotta vältytään arviointivirheiltä. (7, s. 86.)

5.3

Tilaukset

Työnjohtaja hoitaa kaikki tilaukset työmaalle. Hankintavaiheessa tiedustellut tavarat tilataan oikea-aikaisesti työmaalle. Työnjohtaja on tietoinen materiaalitarpeista sekä niiden
toimitusajasta suurin piirtein, mutta kärkimies tekee tilauksen työnjohtajalle reaaliaikaisen edistymisen mukaan.

Vaikka suuret hankinnat on tehty jo aikaisemmin, on tuotteita, joiden perushinnat ovat
olleet tiedossa, mutta isoja määriä tilattaessa niitäkin usein kilpailutetaan. Erityisesti sähkökaapelit ovat arvokkaita ja menekin ollessa tuhansia tai kymmeniätuhansia metrejä
kertautuu pienet erot metri hinnoissa suuriksi. Liiallisen tavaran tilaamisen välttämiseksi
on hyvä jättää osa lasketusta määrästä tilaamatta ja laskea tarve uudestaan tietyn vaiheen lopussa. Esimerkiksi putkittaessa ja rasioidessa voidaan laskea viimeisen kerroksen verran tavaraa pois tilauksesta ja tultaessa viimeiseen kerrokseen verrataan vielä
jäljellä olevan tavaran määrää tarpeeseen.

5.4

Raportointi

Raportointia tehdään sisäisesti ja muille. Sisäinen raportointi on itselle ja omalle yritykselle tehtävää raportointia. Jokaisella kohteella on oma projektikansio, johon jo aiemmin
mainittujen hankintojen, laskutuksen ja maksujen lisäksi kerätään käyttö- ja huolto-ohjeita, kokousmuistiot, tarkastuspöytäkirjoja ja kaikki merkittävät asiakirjat projektiin liittyen ja päivitetään aikataulua ja suunnitelmia.
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Käyttö- ja huolto-ohjeita kerätään talokansioita ja huoltoyhtiötä varten. Asuntotuotanto
rakentamisessa jokaiseen asuntoon toimitetaan asukaskansio, josta löytyy huoneiston
sähkölaitteiden käyttö- ja huolto-ohjeet. Talo- tai huoltoyhtiölle toimitetaan laajempi kansio, josta löytyy edellisten lisäksi kaikki kiinteistön laitteisiin liittyvät ohjeet. Urakoitsijapalaverissa tehdyt kokousmuistiot ovat virallisia asiakirjoja, joihin ristiriita tilanteessa voidaan palata tarkastamaan kokouksessa sovittua asiaa. Muistiot ovat siis tärkeä käydä
läpi ja arkistoida.

Yrityksen sisäiset kokoukset

Hyvin organisoidussa yrityksessä pidetään viikko- ja budjetointikokouksia. Kokouksissa
käydään läpi työmaan edistyminen, resurssit ja budjetti. Kokouksien tarkoitus on pitää
yrityksen johto ajan tasalla, talous kunnossa ja välttää ongelmien suureneminen reagoimalla niihin aikaisin. Mikäli edistymisessä on jääty jälkeen eikä siitä selvitä nykyisellä
miehityksellä, pitää työmaan resursseja lisätä. Resursseja voidaan siirtää työmaalta,
jossa on vähemmän kiire tai ulkopuolista työvoimaa voidaan myös harkita. Tällaisiin ongelmiin pitää olla valmiutta reagoida jo pelkästään sairaslomien takia.

Budjetti tarkastetaan ajan tasalle yrityksestä riippuen esimerkiksi kuukausittain, jolloin
työmaan menot ja tulot lasketaan ajan tasalle. Tällä tavalla yritys näkee, ettei laskutuksessa ole jääty jälkeen eikä yrityksestä ole tullut työmaan rahoittajaa.

Reklamointi

Reklamoimalla ilmoitetaan virallisesti ongelmista tai vaatimuksista. On syytä tehdä reklamointi kirjallisesti esimerkiksi toimittamalla se työmaakokouksessa kaikkien urakoitsijoiden tietoon, jotta sähköurakointiyritys kykenee turvaamaan asemansa ja oikeutensa.
Yleisissä sopimusehdoissa asetetaan reklamoinnille iso merkitys, ja mikäli urakoitsijalta
ei tule reklamointeja, voidaan tämän toiminnan olettaa sujuvan ongelmitta. Tarkoituksena on herättää asianomaisten huomio ongelmaan tai häiriötilanteeseen ja esittää omat
vaatimukset asiaa koskien. Siinä ei ole olennaista syyttää ketään tiettyä osapuolta vaan
nimetä ongelma ja sen vaikutus. Reklamointeja käytetään hyödyksi selvitettäessä vastuu- ja korvauskysymyksiä. (7, s. 87.)
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5.5

Sähkölaitteiston mittaukset

Asennustyön valmistuttua tehdään käyttöönottomittauksia ja tarkastuksia. Ennen kuin
mittaukset kuitenkaan voidaan suorittaa, tulee kiinteistön liittymiskaapeli olla kytketty,
sähkönkulutusmittarit kytketty ja jännite päällä. Työnjohtaja kutsuu jakeluverkon edustajan tekemään kytkennät ja mittaroinnin siinä vaiheessa, kun työn edistyneisyys sen sallii.
Sähkölaitteistoon tehdään käyttöönotto- ja myöhemmin varmennustarkastus.

Käyttöönottotarkastus

Käyttöönottotarkastus on yhdistelmä visuaalisia ja mitattuja tarkastuksia. On urakoitsijan
velvollisuus huolehtia sen suorittamisesta ja, vasta kun käyttöönottotarkastus on tehty,
voidaan sähkölaitteisto ottaa käyttöön (8). Visuaalisen tarkastuksen suorittaa asentajat
sekä työnjohtaja. Asentajat tekevät käyttöönottomittaukset siihen soveltuvalla testilaitteella eli käyttöönottomittarilla ja yleismittaria hyödyntäen. Työnjohtajan tehtäväksi jää
kirjoittaa tarkastuspöytäkirjat puhtaaksi ja arkistoida ne luovutusmateriaaleihin myöhemmin toimitettavaksi.

Sähköturvallisuuslaista (8) sekä Valtioneuvoston asetuksesta sähkölaitteistoista (9) löytyy tarkemmat määritykset käyttöönottotarkastuksien ja pöytäkirjojen sisällön vaatimuksista. Nämä asiakirjat ovat sähköurakoitsijan tai yrittäjän todiste, että sähkölaitteisto on
läpäissyt asetetut standardit ja laitteisto on voitu todeta sekä ehjäksi että turvalliseksi.

Varmennustarkastus

Sähköurakoinnissa uusiin ja saneerauskohteisiin rakennetulle sähkölaitteistolle suoritetaan myös varmennustarkastus ja on sähkölaitteiston rakentajan tehtävä huolehtia, että
se tehdään (8). Varmennustarkastuksen tekee työn suorittajasta riippumaton toimija,
jonka tulee olla sähköturvallisuuslain 75 §:ssä määritelty valtuutettu laitos tai tarkastaja.

Tarkastuksessa tutkitaan pöytäkirjat ja tehdään visuaalinen tarkastus. Asuntotuotantokohteissa ei ole mielekästä kiertää jokaista asuntoa läpi, mutta tavallisesti tarkastaja käy
niitä jonkin verran läpi. Tarkastaja suorittaa tietyt ennalta määritetyt mittaukset ja sen
lisäksi satunnaisia mittauksia, joita verrataan käyttöönottotarkastuksen pöytäkirjaan todentaen sen paikkaansa pitävyyttä. Eri mittarimallista ja kalibrointieroista johtuvia heittoja saattaa olla, mutta arvojen pitäisi olla suuruusluokaltaan samoja. Tarkastaja laatii
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sähkölaitteiston haltijalle tarkoitetun tarkastustodistuksen, josta sähköurakoitsija saa itselleen tästä kopion (8).

Sähköturvallisuuslaissa (8) sekä Valtioneuvoston asetuksessa sähkölaitteistoista (9)
määritellään tarkemmin varmennustarkastuksen sisällöstä, suorittajasta, ajankohdasta,
todistuksesta ja pöytäkirjasta.
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6

6.1

Urakan päättäminen

Työmaan luovutus

Työnjohtaja tekee itselleluovutuksen eli toisin sanoen tarkistaa oman työn jäljen. Tässä
tarkastuksessa tehdään silmämääräinen tarkistus koko laitteistosta, käydään mittauspöytäkirjat läpi, tehdään tarvittaessa tarkistusmittauksia ja puututaan sekä korjautetaan
virheet. Työnjohtaja palauttaa itselleluovutus pöytäkirjan asentajilleen, aliurakoitsijoilleen
ja pääurakoitsijalle sekä muille asianomaisille. Pöytäkirjaan eritellään puutteiden tai korjauksien vastuuosapuolet, jotta oikea taho osaa tarkistaa ja korjata asian. Myöhemmin
pääurakoitsija tai sähkötöidenvalvoja tekee oman tarkastuksen ja luovuttaa sen eteenpäin sähköurakoitsijalle.

Sähköurakoitsija toimittaa loppukäyttäjälle toteutuneiden asennusten mukaisesti korjatut
loppupiirustukset. Piirustusten valmistamisen helpottamiseksi työmaalla on pitänyt tehdä
muutokset piirustuksiin aina työn edetessä ja toimittaa näitä tarkennuksia säännöllisesti
eteenpäin piirtäjälle. Loppupiirustukset eli punakynäsarjojen perusteella muokatut käyttöpiirustukset luovutetaan usein kahtena sarjana tulostettu sekä sähköisenä pdf- ja dwgformaatissa. Luovutusdokumentteihin kuuluu myös rakennukseen asennettujen laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeet. (7, s. 89.)

Ennen vastaanottoa tulee urakoitsijan huolehtia, että kaikki sopimuksen mukaiset työt
on suoritettu loppuun ja puutteet ovat korjattu. Jos urakoitsija tilaa vastaanottotarkastuksen liian aikaisin laitteiston ollessa niin keskeneräinen, että hänen olisi pitänyt tietää ettei
se läpäise tarkastusta, voi hän joutua korvaamaan turhasta tarkastuksesta aiheutuneet
kustannukset. On joitakin jälkitöitä, jotka jäävät luonnollisista syistä myöhemmin suoritettavaksi. Tällaisia voivat olla esimerkiksi pihamaan sähköt, jos talvella ei pihaakaan ole
tehty vielä valmiiksi tai jonkin muun laitteen puuttuminen, mikä ei johdu urakoitsijasta.
Tällaiset asiat jäävät puutelistalle, ja ne suoritetaan myöhemmin sovittuna ajankohtana.
Puute ei saa kuitenkaan olla semmoinen, mikä estäisi sähkölaitteiston käyttöönoton tai
sen tarkoituksenmukaisen käytön. (1, s. 273–274.)
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6.2

Vastaanotto

Kohteen vastaanottotarkastuksessa varmistetaan, että urakoitsija on tehnyt työt sopimuksen mukaisesti. Urakan molemmat osapuolet saavat tilata kirjallisesti vastaanottotarkastuksen, kun tietävät työn valmistuvan tarkastuspäivämääräksi merkittyyn ajankohtaan mennessä. Tarkastus on suoritettava 14 päivän kuluessa tilauksesta. Käytännössä
päivästä kuitenkin sovitaan ennen tarkastuksen tilaamista. Pöytäkirjassa mainitaan yksiselitteisesti, onko kohde vastaanotettu ja vastaanottopäivä. Mikäli tarkastus ei mene
läpi ja puutteita ilmenee, merkitään ne pöytäkirjaan. Urakoitsijalle jätetään kuitenkin
mahdollisuus lisätä lausunto pöytäkirjaan antaakseen oman kantansa asiaan. Pöytäkirjaan on tärkeätä listata osapuolten vaatimukset toisiinsa, jotta näihin virheisiin on oikeus
vielä tulevaisuudessa vedota. (1, s. 277–279.)

Vastaanottotarkastuksesta laaditaan liitteen 3 kaltainen pöytäkirja. Sähköurakoitsija luovuttaa käyttöönottotarkastuksen pöytäkirjan ja huolehtii, että varmennustarkastus tulee
tehtyä kolmen kuukauden sisällä sähkölaitteiston käyttöönotosta (9). Tietyissä tapauksissa varmennustarkastus tulee suorittaa ennen laitteiston käyttöönottoa. Varmennustarkastuksen ajankohdasta laitetaan merkintä vastaanottotarkastus pöytäkirjaan. Urakoitsija tekee myös ilmoituksen sähköturvallisuusviranomaisille tai jakeluverkonhaltijalle.
(1, s. 273–274.)

Kohteen takuuaika alkaa vastaanottotarkastus pöytäkirjaan merkitystä päivämäärästä ja
samalla rakennusaikainen vakuus poistuu. Huolimatta siitä, milloin esimerkiksi sähköurakoitsijan alihankkija on hänelle luovuttanut jonkin tuotteen tai järjestelmän, on hän
kuitenkin velvollinen antamaan takuun vastaanottopäivämäärästä alkaen. Muut vastaanoton tärkeät vaikutukset oikeudellisesta näkökulmasta ovat, että urakoitsijalla ei ole viivästysvastuuta vastaanottopäivämäärästä lähtien, työn tilaajan vastuulle siirtyy suoritukseen liittyvä vahingonvaara ja urakoitsija saa periä maksuerätaulukon viimeisen osan,
ellei näitä tehdä vasta taloudellisessa loppuselvityksessä. (1, s. 275; 1, s. 280.)

6.3

Taloudellinen loppuselvitys

Taloudellinen loppuselvitys tehdään omien asentajien sekä työn tilaajan kanssa siinä
tapauksessa, että kaikkia asioita ei ole hoidettu vielä vastaanottotarkastuksessa ja sillä
edellytyksellä, että ne on kirjattu sen pöytäkirjaan.
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Asentajien kanssa

Noudattaessa sähköasennusalan työehtosopimusta asentajien ja sähköurakointi yrityksen välinen urakan loppulaskelma tehdään yhdessä tai erikseen. Mikäli asentajat näkevät alkuperäisen sopimuksen ja toteutuksen välillä heille epäsuotuisan eron, esittävät he
vaatimuksen lisääntyneen työmäärän kustannuksista. Työnantaja tekee tai teettää omat
varmistuslaskelmansa ja esittää ne todistetusti työryhmälle. Tarkan laskelman luominen
vaatii työmaan hyvää tuntemusta, joten työnjohtaja otetaan mahdollisesti mukaan tarkastukseen. (6, s. 92.)

Usein neuvottelu on tinkimistä suuntaan ja toiseen paremman korvauksen perässä,
mutta pitkään yhteistyössä olleiden kesken yhteinen sävel useimmiten löytyy. Mikäli neuvotteluissa ei päästä eteenpäin, haetaan apua usein liittojen kautta ja viime kädessä
asiaa selvitetään oikeudessa.

Tilaajan kanssa

Työn tilaajan kanssa taloudellisen loppuselvityksen aloite tulee urakoitsijalta. Saatuaan
vastaanottotarkastuksen pöytäkirjan, on urakoitsijalla 14 vuorokautta aikaa toimittaa tilaajalle yksityiskohtainen lopputilitys urakan epäselvistä kohdista. Jotta urakoitsijalla säilyy perintäoikeus, tulee hänen noudattaa tätä aikataulua, ellei muusta takarajasta ole
sovittu. Saatuaan lopputilityksen on tilaajalla kuukausi aikaa järjestää loppuselvitys tilaisuus, jossa hän voi myös esittää omat aikaisemmin kirjatut vaateensa. Tilaisuudessa
käsitellään urakoitsijan lopputilitys, jolloin tilaaja hyväksyy tai antaa vastineen sille. Muita
mahdollisia tilisuhteisiin kohdistuvia asioita voidaan esittää. Erikseen tehtyjä ja aikaisemmin sovittuja muutostöitä lukuun ottamatta ei osapuolilla ole oikeutta jälkeenpäin esittää
vaatimuksia, mikäli niitä ei ole taloudellisessa loppuselvityksessä viimeistään määrällisesti ilmoitettu. (1, s. 283–285.)

Takuuaikana havaitut viat katsotaan tapauskohtaisesti kenelle ne kuuluvat. Jos vastuu
on selvästi urakoitsijan, tehdään se omakustanteisesti, mutta jos osoittautuu, että vika
johtuu toisesta urakoitsijasta, sähkölaitteiston käyttäjästä tai muusta urakoitsijalle kuulumattomasta syystä, lähetetään työn tilaajalle tuntityöveloituksen mukainen lasku. Kohteen takuutarkastus, jos tilaaja sen tilaa, suoritetaan aikaisintaan kuukautta ennen takuuajan päättymistä (1, s. 289).
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7

Yhteenveto

Insinöörityön tarkoituksena oli selvittää työnjohtajan tehtävät ja vastuut sähköurakan läpi
viemisessä. Työn tuli auttaa sen tekijää onnistumaan paremmin tulevissa työtehtävissään sähköurakointi yritys Tatecissa. Tietoa haluttiin antaa myös alasta kiinnostuneille
opiskelijoille ja projektinhoidossa vasta aloittaneille.

Työ aloitettiin kartoittamalla prosessin olennaisimmat alueet ja vaiheet. Aluksi kirjoitettiin
oma näkemys kaikista mahdollisista vaiheista ja tehtävistä, jota sähköurakka projektissa
voisi esiintyä. Sitten nämä yhdistettiin pienempiin lohkoihin ja rakennettiin sitä kautta
luonnos prosessin eri vaiheista.

Vaiheiden tarkentaminen tehtiin tutkimalla lähdekirjallisuutta ja haastattelemalla työn ohjaavaa insinööriä Marko Kaartista, jolla on pitkä kokemus alalta. Yhdistämällä näitä lähteitä omaan luonnokseen saatiin rakennettua pohja sisällölle ja tutkimustyölle.

Varsinainen työ tehtiin sekin yhdistelemällä tietoa alan kirjallisuudesta, haastattelusta ja
tuomalla mukaan omat kokemukset alalta ja opinnoista. Insinöörityössä käsiteltiin ensin
tarjouspyyntöjä ja tarjouslaskentaa. Sähköurakan tilauksesta siirryttiin itse työmaanhoitoon ja työnjohtamiseen. Rakentamisen aikaisten tehtävien jälkeen esiteltiin työmaan viimeistelyyn ja luovuttamiseen liittyvät tehtävät. Tekstissä käsiteltiin aiheita taloudellisesta, lainsäädännöllisestä ja erityisesti käytännöllisestä näkökulmasta.

Lopputuloksena saatiin aikaan kattava näkökulma työnjohtajan prosessista sähköurakoissa asuntotuotannon puolella. Työn aiheen laajuudesta johtuen tutkielmassa ei esitetä vaiheita yksityiskohtaisesti, vaan siinä tuodaan esille paljon asioita lyhyesti ja informatiivisesti käsiteltynä antaen mahdollisimman tarkka ja tarkoituksenmukainen käsitys
sähköurakointiprojektin läpiviemisestä.

Insinöörityön tekijälle tutkielma antoi paljon tärkeää tietoa sähköurakoinnista. Hyödyllisimmäksi lähteeksi osoittautui paljon informaatiota sisältävä sähkö- ja teleurakoitsijaliiton
kirja Urakoitsijan YSE-opas, joka tarjoaa kattavasti tarvittavat työkalut urakassa onnistumiseen. On erittäin tärkeää sähköurakoitsijalle ja työnjohtajalle tuntea YSE 1998 sisältö
ainakin pääpiirteittäin.
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