
A0 Yleistiedot kohteesta 

A01 rakennuskohde ja sen sijainti   

Rakennuskohde: Euromaster Raahe 

Rakennustoimenpide: Uudisrakennus 

Paikkakunta: Raahe 

Kaupunginosa:  

Kortteli: 

Tontti: 

Postiosoite: 

 

 

A02 rakennuskohteen yksikkötiedot 

Rakennustyyppi: Teollisuus halli 

Laajuustiedot: 1 krs 

Bruttoala, brm²: 

Bruttotilavuus,  

 

A1 Hallinto ja ohjaus 

A11 käyttö- ja ylläpito-organisaatio 

rakennuttaja:  

Puhelin: 

Sähköposti: 

Yhteyshenkilöt: 

käyttäjä: 

Puhelin: 

Sähköposti: 

Yhdyshenkilö: 

 

A12 Tarveselvitys ja hankesuunnittelu 

Hankesuunnittelu: 

B  Rakennuttaminen 

B1 Rakennuttajan hallinto 

B11 Projektinjohto 

B111  Rakennuttajan projektinjohtaja  

 



Rakennuttaja: 

Puhelin: 

Sähköposti: 

Yhdyshenkilö: 

 

B112  Rakennuttajakonsultti 

Konsultti: 

Puhelin: 

Sähköposti: 

Yhdyshenkilö: 

 

B113  Tilaaja 

Tilaaja: 

Puhelin: 

Sähköposti: 

Yhdyshenkilö: 

 

B12  Valvonta 

B121  Yleisvalvonta 

Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien yleisvalvontaa suorittaa: 

Valvonta: 

Puhelin: 

Sähköposti:  

Yhdyshenkilö: 

 

B122  Paikallisvalvonta 

Sähkötöiden paikallisvalvontaa suorittaa: 

Valvonta: 

Puhelin: 

Sähköposti:  

Yhdyshenkilö: 

 

B2   Suunnittelu 

B21 Pääsuunnittelija 

Suunnittelu: 

Puhelin: 

Sähköposti: 

Yhdyshenkilö: 



B22 arkkitehtisuunnittelu 

Suunnittelu: 

Puhelin: 

Sähköposti: 

Yhdyshenkilö: 

 

B23 rakennesuunnittelu 

Suunnittelu: 

Puhelin: 

Sähköposti: 

Yhdyshenkilö: 

 

B24 LVI-suunnittelu 

Suunnittelu: 

Puhelin: 

Sähköposti:  

Yhdyshenkilö: 

 

B25 Sähkösuunnittelu 

Suunnittelu: ElplanFinland Oy 

Puhelin:044-3090589 

Sähköposti: veli-matti.leppala@elplan.fi 

Yhdyshenkilö:Leppälä Veli-Matti 

 

B26 Tietoteknisten järjestelmien suunnittelu 

Suunnittelu: ElplanFinland Oy 

Puhelin: 044-3090589 

Sähköposti: veli-matti.leppala@elplan.fi 

Yhdyshenkilö: Leppälä Veli-Matti 

 

B266  Rakennusautomaatiojärjestelmän suunnittelu 

Suunnittelu: 

Puhelin: 

Sähköposti:  

Yhdyshenkilö: 

 

 



B27  Geotekninen suunnittelu 

Suunnittelu: 

Puhelin: 

Sähköposti:  

Yhdyshenkilö: 

 

B28  muu suunnittelu 

Suunnittelu: 

Puhelin: 

Sähköposti:  

Yhdyshenkilö: 

 

B29  Suunnitelmien kopiointi 

Kaikki suunnitteluun liittyvä kopiointi tehdään tilaajan määräämässä kopiolaitoksessa tilaajan 

laskuun.  

Urakoitsijalle veloituksetta toimitettavat laskenta-asiakirjasarjat on määritelty 

urakkaohjelmassa/urakkarajaliitteessä. 

Kaikki suunnittelumateriaali on laadittu tietokoneavusteisesti käyttäen Cads-ohjelmistoja. 

 

B3   Viranomaistoimet 

B31 rakentamisen viranomaisvalvonta 

Paloviranomainen: 

Kotikaupungin pelastuslaitos: 

 

 

 

 

B32 Sähkölaitteiden ja –laitteistojen viranomaisvalvonta 

Sähkölaitteiden ja -laitteistojen viranomaisvalvontaa suorittaa valtuutettu tarkastuslaitos tai 

tarkastaja. 

 

B33 muiden laitteiden ja –laitteistojen viranomaisvalvonta 

Savunpoistoluukkujen ja palo oven  viranomaisvalvontaa suorittaa valtuutettu tarkastuslaitos tai 

tarkastaja. 

 



 

C01  TOTEUTUKSEN SISÄLTÖ 

C010 Yleistä 

C011 Urakkaa koskevat tekniset määrittelyt 

Työt edellytetään tehtävän ensiluokkaisesti ammattitaitoista työvoimaa ja hyvää asennustapaa 

käyttäen. Mikäli työn erikoisluonne vaatii, on käytettävä apuna erikoisurakoitsijaa ja 

erikoistyövoimaa. Urakkasuorituksessa noudatetaan voimassa olevia lakeja ja asetuksia, alaa 

koskevia julkisoikeudellisia määräyksiä ja sopimusasiakirjoja. 

C016 Malliasennukset 

 

C02 YLEISET TOTEUTUSOHJEET JA VAATIMUKSET 

C021 Yleisiä sähköteknisiä tietoja 

Asennukset tehdään voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti.  

Sähköasennuksissa noudatetaan SFS 6000 -standardin versiota 2008 seuraavin täsmennyksin: 

– Kaikki kaapelit, myös heikkovirtakaapelit, on kiinnitettävä, ellei asenneta vaakasuoralle alustalle 

(esim. kanavaan, kouruun tai kaapelihyllylle) tai putkeen.  

Kiinnikkeiden välimatka on kevyillä kaapeleilla (johtimen poikkipinta enintään 6 mm² kuparia tai 10 

mm²  alumiinia) vaakasuorassa enintään 0,25 m ja pystysuorassa enintään 0,5 m. Raskaalla 

kaapelilla kiinnikkeiden välimatka on 20–25 kertaa kaapelin ulkohalkaisija.  

Pystysuorissa kanavissa on kaapelien kiinnityspisteiden suurin etäisyys 3 m. 

– Asennusta suoraan rakenteeseen voidaan kuitenkin käyttää SFS 6000 -standardin mukaisesti. 

– Sähkölaitteistojen turvallisuutta ja sähkötyöturvallisuutta koskevina vaatimuksina noudatetaan 

TUKES-ohjetta S10-XXXX. 

Sähkö- ja koneasennuksissa noudatetaan voimassa olevia kone- ja EMC-direktiivejä sekä ST-

käsikirjan 37 ohjeita. Kiinteän asennuksen EMC-vastuuhenkilöt nimeää urakoitsija. 

Muut noudatettavat ohjeet ja määräykset on mainittu erikseen järjestelmäkohtaisissa 

selostusosissa. 

 

 

C03 LAITTEITA JA TARVIKKEITA KOSKEVAT YLEISET VAATIMUKSET 

C031 Tarvikkeet 

Kaikkien tarvikkeiden pitää olla Suomessa käytössä olevien standardien mukaisia. Jos ne eivät ole 

standardien mukaisia, urakoitsijan pitää osoittaa, että ne vastaavat standardien vaatimuksia. 



Kaikki laitteet asennetaan noudattaen laitetoimittajan antamia asennusohjeita. Laitteiden 

keskinäinen sähkömagneettinen yhteensopivuus varmistetaan noudattamalla lisäksi erillisten 

järjestelmien asentamista koskevia standardeja. 

Tarvikkeiden on oltava ensiluokkaisia ja rakenteeltaan kulloinkin kyseessä oleviin 

asennusolosuhteisiin tarkoitettuja. Ellei sähköselostuksessa ole työmenetelmiä tai tarvikkeita 

tarkemmin määritelty, saa urakoitsija valita ne itse, mutta kuitenkin niin, että rakennuttajalla on 

oikeus niiden hyväksymiseen tai hylkäämiseen, mikäli ne eivät johda sopimuksen mukaiseen 

tulokseen. Vastaavuuden todistamisvelvollisuus, samoin kuin vastuu vaihdosta jää sen esittäjälle. 

Urakoitsijan on pyydettäessä toimitettava rakennuttajan hyväksyttäväksi kaikki niiden tarvikkeiden 

ja laitteiden mallit ja värit, joita suunnitelmassa ei ole erikseen tarkoin määrätty. 

Sähkötarvikkeina käytetään tuotteita, joiden huollon ja varaosien saanti on turvattu. Tarvikkeiden 

valinnassa on otettava huomioon Suomessa vallitsevat asennusolosuhteet, kuten asennuspaikan 

lämpötila, soveltuvuus suomalaiseen rakentamistapaan ja vastaavat seikat. 

 

C04 SUUNNITTELUA KOSKEVAT TIEDOT JA VAATIMUKSET 

Sähköselostus ja muut suunnitteluasiakirjat täydentävät toisiaan. Mikäli näissä havaitaan 

epäselvyyksiä, joita ei säännösten ja hyvän asennustavan perusteella voi ratkaista,  

on urakoitsijan pyydettävä lisäselvityksiä. 

 

C041 Suunnitelmapiirustukset  (hankintaa  palvelevat piirustukset) 

Suunnitelma on laadittu cads-pohjaisilla sovellusohjelmilla. Suunnittelussa on käytetty seuraavia 

sovelluksia: 

– asennuspiirustukset: cads 

– keskusten pääkaaviot: cads 

– tele- ja jakelukaaviot: cads 

– piirikaaviot:cads 

 

C042  Toteutusta palvelevien (asennus )dokumenttien laadinta 

Toteutusta palvelevat dokumentit laaditaan kortin ST 13.28 periaatteita noudattaen. 

 

C0421  Toteutusta palvelevat dokumentit    

Suunnitteluaikataulun lähtötiedot toimitusaikoineen laatii urakoitsija suhteutettuna 

rakennusaikatauluun sekä muiden suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden aikatauluihin. 



Urakoitsija on velvollinen toimittamaan asennuspiirustusten laatimiseksi tarvittavien laitteiden 

tekniset tiedot kirjallisesti tai tiedostomuodossa suunnittelijalle asennussuunnitelmienlaatimista 

varten. Laitetiedot tulee toimittaa järkevinä kokonaisuuksina siten, että asennussuunnitelmat 

saadaan laadittua osakokonaisuuksittain yhdellä kertaa.  

 

 

Urakoitsija vastaa siitä, että urakoitsijan itsensä sekä muiden aliurakoitsijoiden tai toimittajien 

laitteiden lopulliset sähkötekniset ja muut asennustekniset tiedot toimitetaan suunnittelijalle 

riittävän ajoissa. 

Piirustusten laatija on velvollinen urakoitsijan avustamana urakkalaskentapiirustuksia 

täydentäessään huolellisesti selvittämään mahdolliset sähkölaitteiden ja pisteiden lopulliset paikat 

siten, että myös muiden alojen asettamat vaatimukset ja rajoitukset tulevat urakkasuoritusta 

toteutettaessa otetuiksi huomioon. 

Asennustöiden tekijä vastaa siitä, että asennustyöt ja hankinnat ovat hyväksyttyjen piirustusten 

mukaisia. 

Työn kuluessa eri urakoitsijoiden laitteiden keskinäisestä sovittelusta tms. syistä tehtävät 

pienehköt suunnitelmatarkistukset merkitsee urakoitsija työmaan tarkepiirustussarjaan suullisten 

ohjeiden tai neuvottelupäätösten perusteella. 

Laajemmista tai suunnitelman ratkaisuja periaatteellisesti muuttavista muutoksista teettää 

rakennuttaja muutossuunnitelman. 

 

C0422  Toteutusta palvelevien dokumenttien jakelu 

Suunnitelmat toimitetaan pdf tiedostona 

C05  YLEISET ASENNUSOHJEET 

C051  Työn suorittaminen 

C0511  Yleistä 

Kaapeleiden ja johtimien asennustapa on yleensä osoitettu asennuspiirustuksissa piirrosmerkein. 

Mikäli urakoitsija haluaa käyttää suunnitelmasta poikkeavaa asennustapaa,hänen on saatava 

siihen rakennuttajan lupa. 

 

C0512  Uppoasennus 

Noudatetaan ST-käsikirjan 34 lukua 2. 

C0513  Pinta-asennus 

Noudatetaan ST-käsikirjan 34 kohtaa 5.4. 



C0514  Kaapelihyllyasennus 

Noudatetaan ST-käsikirjan 34 kohtaa 1.1. 

C0515  Sähkölista- ja johtokanava-asennus 

Noudatetaan ST-käsikirjan 34 kohtia 1.3 ja 1.4 sekä korttia ST 51.15. 

Kaapeleiden asennuksissa noudatetaan ST-käsikirjan 34 kohtaa 5.2. 

C0516  Läpiviennit 

Noudatetaan ST-käsikirjan 34 lukua 3. 

C0517  Maakaapeliasennus 

Noudatetaan ST-käsikirjan 34 kohtaa 5.9. 

C052  Kytkimien, pistorasioiden yms. sijoitus 

Noudatetaan ST-käsikirjan 34 lukua 7 ja korttia ST 51.22. 

 

C06  MERKINTÖJÄ KOSKEVAT YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET 

C061  Kaapeleiden ja eristettyjen johtimien merkintä 

Kaapelit ja eristetyt johdot merkitään väliaikaisin merkinnöin asennuksen yhteydessä. Väliaikaiset 

merkinnät korvataan ST-käsikirjan 34 kohdan 11.7 mukaisilla merkinnöillä lopullisten merkintöjen 

suorituksen yhteydessä. 

 

C062  Rasiakojeiden merkintä 

Noudatetaan ST-käsikirjan 34 kohtia 11.5 ja 11.6. 

 

C07 Laadun varmistus, luovutus ja käyttöönotto 

C071 rakennuttajan suorittamat tarkastukset 

C0711  Asennustarvikkeiden ja laitteiden hyväksyntä 

Urakoitsijan tulee hyväksyttää rakennuttajalla kaikki kohteeseen hankittavat suunnitelmista 

poikkeavat laitteet, kojeet, asennusmateriaalit sekä toteutusta palvelevat piirustukset ennen 

laitteiden toimittamista tai asennusten aloittamista. 

C0712 Laite- ja asennustapatarkastukset 

Laite- ja asennustapatarkastusten toteutus on määritelty urakkarajaliitteessä.  

Vaikeasti luokse päästävät tai piiloon jäävät laitteet on urakoitsijan esitettävä rakennuttajan 

edustajan tarkastettavaksi ennen peittämistyön aloittamista. 



Urakoitsijan tulee huolehtia siitä, että piiloon jääville laitteille tulee riittävät aukot laitteiden 

huoltoa ja tarkastusta varten.  

Sähkötöiden teknisen tarkastuksen edellytys on, että tarkastajalla on viimeisimmät toteutusta 

palvelevat piirustukset käytettävissään. 

C0713 Toimintakokeet 

Toimintakokeiden toteutus on määritelty urakkarajaliitteessä. 

C0714 Koekäyttö 

Koekäytössä käyttäjän henkilökunta tutkii järjestelmän toimintaa normaaleissa käyttöolosuhteissa. 

Koekäytön edellytyksenä on, 

– ettei urakoitsijalla ole keskeneräisiä töitä, jotka estävät käyttämästä järjestelmää 

normaalikäyttöä vastaavasti 

– että käyttöhenkilökunnalle on annettu riittävä käyttö-koulutus järjestelmän käyttämiseksi. 

Koekäytön yhteydessä havaitut puutteet urakoitsija korjaa vastaanottoon mennessä. 

 

C072 urakoitsijan suorittamat tarkastukset 

C0721  Urakoitsijan laadunvarmistustoimenpiteet 

Urakoitsijan tulee suorittaa oman työn laadunvarmistus itselle luovuttamistarkastuksessa ennen 

toimintakokeita ja käyttöönottotarkastusta. 

Urakoitsijan tulee esittää rakennuttajan hyväksyttäväksi laadunvarmistussuunnitelma, jolla 

varmistetaan tehtyjen asennusten oikeellisuus. 

Laadunvarmistus suoritetaan ja dokumentoidaan urakoitsijan laatimia, hyväksyttyjä 

tarkastuslistoja käyttäen. Listat päivää ja allekirjoittaa tarkastuksen tekijä ja ne luovutetaan 

rakennuttajalle ennen laite- ja asennustarkastusten suorittamista. 

 

C0722 Alustavat toimintakokeet 

Urakoitsijat suorittavat keskenään alustavat toimintakokeet ja korjaavat niissä havaitsemansa 

puutteet.  

C0723 Käyttöönottotarkastukset 

Ennen sähkölaitteiston osan käyttöönottoa tehdään kyseiselle osalle määräysten mukainen 

käyttöönottotarkastus.  

Käyttöönottotarkastuksesta laaditaan tarkastuspöytäkirja, jonka tarkastuksen tekijä 

allekirjoituksellaan varmentaa. 

Tarkastuspöytäkirjat luovutetaan rakennuttajalle ennen vastaanottotarkastusta. 



C0724 Tarkastusmittaukset ja testaukset 

Tarkastusmittaukset ja testaukset on kuvattu tarkemmin järjestelmäkohtaisissa selostuksissa. 

 

C073  ulkopuolisten suorittamat tarkastukset 

C073Sähköasennusten varmennustarkastus 

C0732 Muut tarkastukset 

 

C074  Vastaanotto 

Vastaanotto suoritetaan juridisessa tilaisuudessa, jossa varmistetaan, että kohdissa C072 ja C073 

määritetyt tarkastukset on tehty, niiden pöytäkirjat luovutettu rakennuttajalle ja kohde on 

luovutuskunnossa. 

C08   Dokumentointia koskevat vaatimukset 

C081  Dokumentointi  

Dokumenttien sisällön tulee täyttää sekä hankkeen valmiiksi saattamiseksi että käytön ja huollon 

suorittamiseksi asetetut tavoitteet. 

 

C082  luovutusdokumentit ja ohjeistus 

Dokumentit laaditaan vastaavasti kuin kohdassa C042 t oteutusta palvelevien (asennus) 

dokumenttien laadinta on selostettu. 

 

 

 

Työmaan piirustuskäytäntö 

Työmaalla ylläpidetään tarkepiirustussarjaa. Tarkesarja laaditaan kortin ST 3.32 ohjeiden mukaan 

ja sen ylläpidosta vastaa urakoitsija. Työmaalla tehdyt muutokset siirretään luovutuspiirustuksiin 

tarkepiirustuksista.  

Urakoitsija luovuttaa loppudokumenttien laatijalle yhden yhtenäisen sarjan tarkepiirustuksia 

luovutuspiirustusten laadintaa varten. 

Luovutuspiirustukset laaditaan korttien ST  13.30 ja ST 13.32 ohjeiden mukaan. 

Kaikki luovutettavat piirustukset ja piirustusluettelo merkitään tekstillä LUOVUTUSPIIRUSTUS sekä 

varustetaan päiväyksellä sekä tiedoilla käytetyistä ohjelmista, mahdollisesta pakkausohjelmasta 

sekä CD/DVD-levynumeroista. 

 



Luovutusdokumentteja ja ohjeistuksia laadittaessa huomioon otettavaa 

Luovutuspiirustukset leimataan ja allekirjoitetaan. Asennustyöstä vastaava henkilö varmentaa 

allekirjoituksellaan piirustusluettelon. 

Kaikki piirustukset varustetaan piirustusnumeroinnilla riippumatta siitä, kenen laatimia 

piirustukset ovat. 

Luovutusmateriaaliin liitetään tarkastuksien, koestuksien ja mittausten pöytäkirjat. 

Käyttö- ja huolto-ohjeiden on oltava suomenkielisiä. Tässä ohjeessa on esitettävä erikseen 

huoltoon ja normaaliin käyttöön liittyvät asiat. 

Luovutuspiirustuksiin tulee sisällyttää lisäksi myös  

– järjestelmiin sisältyvien takuuajan huoltojen huoltosopimusjäljennökset. 

Luovutuspiirustukset tulee lähettää yhtenä A4-kokoon taitettuna sarjana rakennuttajan 

tarkastettaviksi. Tarkastettu sarja palautetaan kommentoituna luovutuspiirustusten viimeistelyä 

varten. 

Tarpeelliset sähkötiedot tulee toimittaa LVI-huoltokortiston ns. konekortteja varten. 

 

Hyväksyttyjä luovutuspiirustuksia toimitetaan 

Luovutuspiirustustiedostot: 

– CD-, DVD-levylle, muistitikulle tai projektipankkiin tallennetut piirustukset ja muut sähköisessä 

muodossa olevat dokumentit rakennuttajalle. 

Tallennusmediana tulee käyttää tunnettujen valmistajien tuotteita. 

Tallennusmedian tarraan tulee merkitä 

– kohteen nimi 

– levyn järjestysnumero 

– tiedostojen viimeinen luontipäivä 

– tiedostojen tekijä. 

Käyttö- ja huolto-ohjeet: 

Luovutusdokumentit toimitetaan rakennuttajan tarkastettaviksi viimeistään 3 viikon kuluessa 

kohteen vastaanotosta. 

 

C083  käyttöpiirustukset 

Käyttöpiirustusvaatimukset esitetään järjestelmäkohtaisissa selostuksissa. 

C084  Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien paikantamispiirustukset 



 

 

C09   Huoltokirjaa koskevat tiedot ja vaatimukset 

C091 yleistä 

Huoltokirjan laadinnassa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelmaa, osa A4, 

Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje, määräykset ja ohjeet 2000 (lyhenne SRMK A4), sekä ST-

ohjeistoa 14, Sähköisen talotekniikan ylläpito-ohjeet, Toimitilakiinteistön huoltokirja. 

Asuinrakennusten sähkölaitteiden huoltokirjan laadinnassa noudatetaan ST-ohjeistoa 10. 

 

C092 Huoltokirjaa varten luovutettavat dokumenttitiedostot 

Urakoitsija laatii ja toimittaa ylläpidon hallintajärjestelmää (huoltokirjaa) varten seuraavat 

dokumentit tallennusvälineelle tallennettuina: 

– teknisten järjestelmien paikantamispiirustukset 

– luovutusdokumenttitiedostojen asiakirjaluettelon 

– tiedot takuuajan töiden ja huoltojen vastuuhenkilöistä yhteystietoineen. 

C10   Takuuaikaa koskevat vaatimukset  

C101 yleistä 

Takuuehdot ja takuuajan pituus ilmenevät urakkaohjelmasta.  

 

 

C1011 Takuuajan korjaukset 

Urakoitsijan tai toimittajan on otettava yhteys laitoksen vastuunalaiseen hoitajaan ennen 

korjaustöiden aloittamista.  

Käynnistä on luovutettava raportti, josta käy ilmi korjatut laitteet. Raporttiin on saatava 

käyttöhenkilökunnan edustajan kuittaus. Kuitatusta raportista liitetään kopio huoltokirjakansioon. 

 

D Nimistö Ja järjestelmien jaottelu 

D1 Nimistö 

Tässä sähköselostuksessa 

– rakennuttaja tarkoittaa luonnollista tai juridista henkilöä, jonka lukuun rakennustyö tehdään ja 

joka viime kädessä vastaanottaa työn tuloksen 



– urakka tarkoittaa urakkasuoritusta, sähköteknisen järjestelmän urakoitsijan toimenpiteet 

urakkasopimuksen mukaisten velvollisuuksien täyttämiseksi 

– suunnittelija tarkoittaa sähkösuunnittelijaa 

– suunnitelma tarkoittaa sähkösuunnitelmaa 

– urakoitsija tarkoittaa ko. sähköteknisen järjestelmän urakoitsijaa 

– pääurakoitsija tarkoittaa rakennuttajaan sopimussuhteessa olevaa urakoitsijaa, joka 

kaupallisissa asiakirjoissa on nimetty pääurakoitsijaksi 

– käyttäjä tarkoittaa rakennuksen valmistumisen jälkeen tilojen ja kiinteistön käytöstä ja huollosta 

vastaavaa organisaatiota 

– urakkarajaliite tarkoittaa asiakirjaa, joka sisältää työ-maan hallintoa ja yhteisiä toimintoja sekä 

eri urakkasuoritusten välisiä urakkarajoja koskevat säännöt 

 

D2 Järjestelmäkohtaisten ohjeiden jaottelu 

Sähköselostuksessa esitetty järjestelmä jaotellaan vielä alanumeroilla seuraavasti: 

 

 

Yleiskuvaus 

Kohtaan sisältyy yleiskuvaus järjestelmästä, pääosista, tarkoituksesta ja laajuudesta siten, että 

myös ulkopuolinen taho ymmärtää sen. Yleiskuvaus voidaan sellaisenaan liittää huoltokirjaan 

kyseisen järjestelmän kuvaukseksi. 

Toiminta 

Kohdassa esitetään järjestelmän tarkempi toiminnan kuvaus. 

Tekniset vaatimukset 

Kohdassa määritellään järjestelmän tekniset ominaisuudet, toteutuksessa noudatettavat 

määräykset, standardit, suositukset jne. sekä järjestelmän sisällön ja laajuuden  

kuvaus. (Viittaus muihin dokumentteihin, mikäli niitä on laadittu). 

Suunnittelu ja dokumentointi 

Kohdassa määritellään ao. järjestelmän erityiset suunnitteluvaatimukset ja tehtävät, joita ei ole 

esitetty kohdassa Suunnittelua ja dokumentointia koskevat vaatimukset.Kohtaan sijoitetaan myös 

sellaiset toteutus- ja luovutuspiirustuksiin ja -asiakirjoihin liittyvät vaatimukset, joita ei ole esitetty 

tämän asiakirjan kohdassa C08, Dokumentointia koskevat vaatimukset. 

Asentaminen 

Kohdassa esitetään järjestelmän asentamista koskevat ohjeet ja asennusyksityiskohdat. 



Laadunvarmistus 

Kohdassa esitetään järjestelmää koskevat hankinta-, toteutus- ja luovutusvaiheiden 

laadunvarmistusmenettelyt, joita ei ole esitetty kohdassa Laadunvarmistus, luovutus ja  

käyttöönotto. Useita suunnittelualoja koskevat vaatimukset esitetään urakkarajaliitteessä. 

 

Purkutyöt ja tilapäisjärjestelyt 

Kohdassa esitetään järjestelmään liittyvät nykyisten asennusten purkutyöt ja järjestelmän 

tilapäisjärjestelyt työn aikana. lisätietoja Kohdassa esitetään muut mahdolliset asiat, joita ei sisälly 

edellisiin kohtiin. 

 

LAADITTAVAT KAUPALLISET ASIAKIRJAT 

Yleistä kaupallisten asiakirjojen käyttöön liittyvää 

Urakkarajaliitteeseen kirjoitettavia selostuksen yleisen osan asioita  

Urakkarajaliite liitetään yhdenmukaisena kaikkiin urakkasopimuksiin. 

Urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: 

– pääurakka 

– rakennusurakka 

– putkiurakka 

– ilmanvaihtourakka 

– rakennusautomaatiourakka 

– sammutusjärjestelmäurakka 

– sähköurakka 

 

 


