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0.  HALLINTOJÄRJESTELYT 

0.1  Yleistä 

Työmaan hallintojärjestelyistä vastaa pääurakoitsija. Tämän on laadittava hallinnosta orga-
nisaatiokaavio, jossa on esitetty henkilöt ja näiden valtuudet.  
 
Urakoiden saaneiden urakoitsijoiden ei sallita ketjuttaa urakoita. Suorittava urakoitsija tu-
lee olla nimetty tarjouksessa. 
 
Kaikilla urakoitsijoilla on oltava suomenkielinen työnjohto. 
 
 

0.2 Puhtausluokitus 

 
Kaikissa urakoissa noudatetaan sisäilmaston, rakennustöiden ja pintamateriaalien osalta 
Sisäilmaluokitus 2008, RT 07-10946 (lisälehtineen) vaatimuksia ja ohjeita. 

   
Sisäilmaluokitukseen liittyy, että pääurakoitsija laatii kosteudenhallintasuunnitelman ja 
työmaan puhtaussuunnitelman.  
 

0.3 Informointivelvollisuudet 

 
Jokaisen urakoitsijan tulee tutustua toisen osa-alueen suunnitelmiin niiltä osin kuin se työn 
suorittamisen kannalta on välttämätöntä. 
 
Kunkin urakoitsijan on riittävän ajoissa ennen toimituksensa alkua hyväksytettävä raken-
nuttajalla ja suunnittelijoilla laitteidensa asennussuunnitelmat.  
 
Mikäli suunnitelmat ovat ristiriitaisia tai työjärjestys aiheuttaa toiselle haittaa, on tästä neu-
voteltava toisen osapuolen kanssa.  
 
Pääurakoitsijan oikeus ja velvollisuus on valvoa työjärjestystä ja aikataulua sekä poik-
keamia havaitessaan sovittaa ristiriidat. 
 
Sivu-urakoitsijoiden tulee ilmoittaa tarkastuksistaan pääurakoitsijan nimeämälle työnjohta-
jalle sekä rakennuttajan valvojalle ja varata heille mahdollisuus olla niissä läsnä. 
 
Kommunikointi ja dokumentointi Suomen kielellä. Työmaakieli Suomen kieli. 
 

0.4 Asioiden kirjaaminen 

 
Urakkaohjelman mukaisesti pääurakoitsijan pitämään työmaapäiväkirjaan merkitään mm. 
rakennustyön ja tärkeimpien työsuoritusten aloittaminen ja lopettaminen, sääolosuhteet, 
mittaukset, tarkastukset ja kokeet tuloksineen, muistutukset, sopimukset ja päätökset, työ-
häiriöt ja muut tapahtumat, joilla on merkitystä rakennustyölle. 

0.5 Työaikataulu 

 
Pääurakoitsijan tulee olla kiinteässä yhteistyössä ja laatia urakkaohjelman mukainen työai-
kataulu muiden urakoitsijoiden ja hankkijoiden kanssa. 
 
Työaikataulua laadittaessa tulee ottaa huomioon ainakin seuraavat yksityiskohdat: 
 



  
 

   
 Sivu 4/27 

 

 
Rakennuskonsultointi K-Suunnittelu Oy │Olavinkatu 25, 57100 Savonlinna 

toimisto p. 010 567 7518 │ etunimi.sukunimi@k-suunnittelu.fi 

 rakennus- ja muiden urakoitsijoiden työt sekä rakennuttajan erillishankintojen ja -
urakoiden ajankohdat tulee ilmetä yksityiskohtaisina nimikkeinä niin, että keskinäiset 
riippuvuussuhteet ovat selvästi osoitettavissa 

 
 teknisten tilojen valmistumisajankohdat 

 
 säätöön, viritykseen, koekäyttöön ja tarkistusmittauksiin tarvittava aika 

 
 urakkasopimuksen edellyttämät välitavoitteet ja/tai rajoitukset 

 
Pääurakoitsijan tulee pitää työaikataulu ajan tasalla. Tarkistettu aikataulu tulee pääurakoit-
sijan esittää muiden urakoitsijoiden ja hankkijoiden hyväksymänä ja mahdollisin lisäselvi-
tyksin varustettuna rakennuttajan hyväksyttäväksi. 
 
Pääurakoitsija valvoo, että kaikki urakoitsijat ja hankkijat noudattavat hyväksyttyä aikatau-
lua. Havaitessaan poikkeamisen tulee pääurakoitsijan kuultuaan ao. urakoitsijaa, ilmoittaa 
poikkeamisesta kirjallisesti rakennuttajalle. 
 

0.6 Piirustusaikataulu 

 
Rakennuttajan hyväksyttyä työaikataulun urakoitsijat laativat yhteistyössä keskenään töi-
den kulkua seuraavan piirustusaikataulun, joka hyväksytetään rakennuttajalla. 
 

0.7 Varauspiirustukset 

 
Hyväksyttyjen varauspiirustusten mukaisiin rakenteisiin saa tehdä muutoksia ainoastaan 
rakennesuunnittelijan ja tarkastavan viranomaisen luvalla sekä muutosta haluavan urakoit-
sijan luvalla sekä muutosta haluavan urakoitsijan kustannuksella. 
 
Muihin kuin kantaviin rakenteisiin tehtävät reiät, syvennykset, urat, teräsrakenteet yms. on 
rakennusurakoitsijan tehtävä työpiirustusten ja ali-, erillis- tai sivu-urakoitsijan antamien 
ohjeiden mukaan eikä niitä merkitä varauspiirustuksiin. 
 

0.8 Urakoitsijan asennuspiirustukset 

Urakoitsijan laatimat erikoissuunnitelmat tulee riittävän ajoissa hyväksyttää rakennuttajalla 
ja niihin sidoksissa olevilla muilla urakoitsijoilla. 
 

 

0.9 Piirustusten jakelumenettely 

 
Rakennuttajalta tulevat piirustukset 
 
3 sarjaa tilaajalta ja lisäkuvat omakustanteisina. 
 
Urakoitsijan asennus- ja työpiirustukset 
 
Urakoitsijan laatimat piirustukset tulee toimittaa rakennuttajan hyväksyttäväksi työmaako-
kouksessa sovitulla tavalla. 
 
Kaikki piirustukset toimitetaan työmaalle paperiversioina. Valvoja luovuttaa piirustuk-
set rakennuttajan kanssa sopimussuhteessa oleville urakoitsijoille kuittausta vastaan. 
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0.10 Valvonta 

Rakennuttaja suorittaa työmaalla valvontaa YSE 1998:n p.59…62 mukaisesti. Valvojalla 
on oikeus velvoittaa urakoitsijaa viipymättä korjaamaan epäpätevästi tehdyt työsuoritukset 
ja poistamaan tai muuttamaan laadullisesti epäkelvot materiaalit. Valvojalle ei kuulu työn-
johto. 
Suunnittelijat suorittavat omien alojensa valvonnan. Lisäksi rakennuttaja käyttää tarvitta-
essa sisäilma-asiantuntijavalvontaa. 

 

1.  TYÖMAAJÄRJESTELYT 

1.1  Rakennusalue 

 
Urakoitsijan käyttöön luovutettava rakennusalue sovitaan ennen työn aloittamista pidettä-
vissä katselmuksissa. Rakennusalue luovutetaan urakoitsijan käyttöön siinä kunnossa kuin 
se on sopimusajankohtana. 
 
Mahdollisesti tarvitsemansa lisäalueet urakoitsijan tulee hankkia käyttöönsä omalla 
kustannuksellaan. 

 
Työmaan kokonaisjärjestelyistä on pääurakoitsijan tehtävä ehdotus ja hankittava järjes-
telyille tarpeen mukaan sekä viranomaisten että rakennuttajan hyväksyminen ennen 
niiden toteuttamista. Kts. myös urakkaohjelma. 

 

1.2  Työaikaiset rakenteet 

 
Pääurakoitsija pystyttää työmaan huoltorakennukset kuten toimisto-, henkilöstö-, varasto- 
yms. tilat omia ja sivu-urakoitsijoiden tarpeita varten. Pääurakoitsija pystyttää sähkö- ja 
LVI-urakoitsijoille ja valvojalle erilliset lämpimät varastot / tsto kopit. 
 
Henkilöstötilojen tulee olla työsuojelumääräysten ja työehtosopimusten määräysten mu-
kaisia. 
 
Työmaarakennusten LVIS-asennukset kuuluvat rakennusurakkaan. 
 
Rakennusalueelta pääurakoitsija varaa sivu-urakoitsijoita ja alihankkijoita samoin kuin 
erillisurakoitsijoita varten näiden töissä normaalisti tarvittavat riittävät työalueet materiaa-
lin ja tarvikkeiden varastoimista, säilyttämistä ja tavanomaisia kokoonpanotöitä varten. 
 
Rakennusurakoitsija tekee työmaakilven, johon merkitään rakennuttajan, suunnittelijoiden 
ja urakoitsijoiden liikenimet. Kilven suunnitelma on hyväksytettävä etukäteen rakennutta-
jalla.  
 

1.3  Työnaikaiset asennukset 

 
Pääurakoisija hankkii ja asentaa rakennustyömaan sähkö-, vesi-, viemäri- ja lämmitys lait-
teet myös sivu-urakoitsijoiden käyttöön. Näin ollen pääurakoitsija huolehtii: 
 
 työmaalle tarvittavan veden toimittamisesta 

 
 työtilojen lämmittämisestä ja muusta tarvittavasta lämmöstä 

 
 työmaa-alueen ja -rakennusten sekä työkohteiden valaistuksesta 
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 rakennusaikana tarvittavan sähkön toimittamisesta työkohteisiin töitä ja laitteita var-

ten sekä siitä, että pistorasioita on kohtuullisella (n. 20 m) etäisyydellä eri urakoitsijoi-
den työkohteista 

 
 pääurakoitsijan tulee työmaasähkön jakelun sähköteknisestä turvallisuudesta (stan-

dardi SFS 6000.704) samoin kuin sähköverkon fyysisen osan turvallisuudesta 
 

 työmaa-aikainen sähköverkko tulee mitoittaa niin vankaksi ja keskukset virtakestoi-
suudeltaan riittävän suuriksi, että tarpeettomilta työmaa-aikaisilta sähkökatkoksilta 
vältytään 

 
 em. toimituksiin liittyvistä johtotöistä liitäntämaksuineen ja teknisine töineen 

 

1.4  Työmaahuolto 

 
Sähkön, veden ja lämmön myynti kts. YSE 3§. 

 
Tilaaja kustantaa työaikaisen sähkön ja veden. 
Pääurakoitsija rakentaa koko työmaata varten tarvitsemansa sähköverkoston. 
 
Pääurakoitsija huolehtii toimisto- ja sosiaalirakennusten jätehuollosta ja siivouksesta. 
Kaikkien tilapäisten rakennusten tulee olla asiallisia ja siistejä. Kukin urakoitsija vastaa 
käytössä olevien tilojen lukitsemisesta. 
 
Pääurakoitsija huolehtii myös sivu-urakoitsijoiden pakkausjätteiden poiskuljettamisesta 
rakennuspaikalta erikseen sovittavista paikoista eteenpäin. Kaikki urakoitsijat huolehtivat 
osaltaan jätteiden toimittamisesta pääurakoitsijan toimittamiin keräyspisteisiin ja lavoille. 
 
 

2.  TYÖMAATOIMINNOT 
 

2.1  Mittaukset 

 
Pääurakoitsija merkitsee urakkaansa kuuluvien rakennusosien paikat sekä linjat ja korkeu-
det. 
 
Pääurakoitsija antaa muille urakoitsijoille ja rakennuttajan hankinnoille heidän tarvitse-
mansa kiintopisteet ja mittalinjat asennuspaikan lähelle. 
 
Erikoistöiden urakoitsija vastaa asettamiensa mittojen paikkansapitävyydestä. 
 
Pääurakoitsija vastaa rakennekosteuden mittauksesta ja mittaustulosten valvonnasta. 
 
 

2.2  Kokeet ja mallit 

 
Kaikki kokeet ja mallit tulee tehdä niin hyvissä ajoin, että mahdolliset muutokset ja kor-
jaukset voidaan sekä suunnittelussa että hankinnassa toteuttaa ja että rakennuttajan päätös 
lopullisesta hyväksyttävästä suoritustavasta saadaan ilman aikataulun muutosta. 
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Mallit tai muut sellaiset kokeet, joihin liittyy urakoitsijoiden keskinäisiä suorituksia, tu-
lee valmistaa pääurakoitsijan johdolla ja valvonnassa kaikilta osin lopullista suoritusta 
vastaavaksi. 

 
Työhön sisältyy mm. seuraavat urakoitsijoiden yhteistyönä tekemät mallit: 

pesuhuoneen lattia- ja seinälaatoitus 
 

Suoritettavaksi määrätyistä koeistuksista, mittaustuloksista, valmistustarkkailusta, tms., 
jotka asiakirjoissa on erikseen esitetty, tulee toimittaa tulokset työselostuksien määritte-
lemässä muodossa. 
 

2.3  Vartiointi 

 
Kts. Urakkaohjelma. 
 
Jokaisen urakoitsijan on itse huolehdittava omien työkalujensa ja tarvikkeidensa vartioin-
nista työmaa-alueella. 
 

2.4  Varastointi 

 
Kukin urakoitsija vastaa omien laitteittensa ja materiaalin vastaanotosta ja varastoinnista. 
Varastotilat: kts. kohta 2.2. 
 
Rakennusaikainen varastointi tulee olla säältä suojattu. 
 

2.5  Rakennusaikainen käyttö 

 
Lopullisiksi jäävien koneiden, laitteiden, asennusten ja tilojen rakennusaikaiseen käyttöön 
tulee saada rakennuttajan lupa.  
 

2.6  Purkutyöt 

 
Purkutyöt on tarkemmin määritelty rakennus- ja LVIS-suunnitelmissa 
 
- sähköurakoitsija kytkee irti poistettavat sähkökeskukset ja siten tekee kaikki pois-

tettavat sähköjohdot ja -laitteet jännitteettömäksi. 
- Sähköurakoitsija purkaa jännitteettömäksi tehdyt, poistettavat putkitukset, -rasioin-

nit ja –johdotukset  
- Rakennusurakoitsija purkaa jännitteettömiksi tehdyt rakenteiden yhteydessä olevat 

asennukset 
- Mitään purkutöitä ei suoriteta ilman kartoitusta, vaan purkaminen suoritetaan kar-

toituksen jälkeen hallitusti. 
 
 Nykyiset säätö- ja mittauslaitteet ovat tilaajan omaisuutta. Mikäli nykyisten LVI-
järjestelmien mittaus-, säätö- ja valvontalaitteet puretaan urakka-alueelta, purkutyöt to-
teutetaan seuraavasti: 
 sähköurakoitsija tekee laitteet jännitteettömiksi. 
 putkistojen laitteiden kytkennät irroittaa vesi- ja lämpöjohdoista putkiurakoitsija, 

irrotus rakenteista ja poiskuljetus RU 
 IV-järjestelmien purkutyöt tekee RU, irrotus käyttöön jäävästä kanavistosta ja tulp-

paus IV-urakoitsija. 
 nykyisten säätölaitteiden kaapeloinnit purkaa sähköurakoitsija. 
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Laitteet puretaan huolellisesti ja tilaaja valitsee laitteista varaosakäyttöön soveltuvat.  
Valitut laitteet puhdistetaan ja siirretään tilaajan osoittamaan paikkaan laatikoihin pakat-
tuina, ylijäävät laitteet toimitetaan rakennusurakoitsijan toimesta kaatopaikalle.  
  
Jokainen erillinen urakoitsija suorittaa oman alansa mukaiset purkutyöt, PU tekee vain 
erikseen heille LVI-piirustuksissa esitetyt purkutyöt, kaikki muut kuuluvat rakennusurak-
kaan. Samoin suorittaa pilkkomisen mahdollisimman pieniin osiin poiskuljetuksen helpot-
tamiseksi.  Urakoitsijat toimittavat kaikki purkutöihin kuuluneet jätteet pääurakoitsijan 
paikalle toimittamiin keräysastioihin ja lavoille (myös ongelmajätteet kuten loisteputket). 
Pääurakoitsija suorittaa lopuksi purkujätteen poiskuljetuksen kustannuksellaan. 
 
 

LVI-urakkaan kuuluvia purkutöitä ovat mm. 
 
- LVI-piirustuksissa esitetyt purkutyöt ja tulppaukset, jotka merkitty heille kuuluviksi. 

 

3.  VARAUKSET JA MERKINNÄT 

3.1   Yleistä 

 
Kaikkien urakoitsijoiden tulee heti työn alettua suunnitella tarvitsemansa varaukset, jotta 
ne voidaan ottaa huomioon rakennustyötä tehtäessä ja sovittaa yhteen muiden varaustar-
peiden kanssa ja rakentaa tai kiinnittää ajoissa rakennustyön kestäessä.  
 
Kaikkien rakennustöistä ja LVIS-asennuksista aiheutuvien reikien ja varausten tekeminen 
sekä niiden tukkiminen ja viimeistely sisältyvät urakkaan jäljempänä esitettyjen urakkara-
jojen mukaisesti. 
 

3.2   Reiät ja syvennykset 

 
Ellei jäljempänä jonkin urakan kohdalla muottien osalta muuta määrätä, rakennusurakoit-
sija hankkii syvennys- ja läpäisymuotit ja suorittaa niiden sovituksen ja asennuksen. Tämä 
koskee sekä heti käyttöön tulevia että ns. varareikiä. 
 
IV-kanavien reikiä ja läpivientejä varten tekee RU tarvittavat tiivistykset. 
 

3.3   Asennus- ja kuljetusaukot 

 
Rakennusurakoitsija jättää rakenteisiin itsensä ja muiden urakoitsijoiden tarvitsemat asen-
nus- ja kuljetusaukot. 
 

3.4   Läpivientien sovituskappaleet 

 
Läpäisykohdan veden- tai kosteudeneristys kuuluu rakennusurakkaan. Rakennusurakoit-
sija sijoittaa putkia, johtoja, kanavia yms. varten pohjien tai seinien läpimenokohtiin ruos-
tesuojatut holkit tai näitä varten jätetään jälkivalu ja jälkimuurausaukot. Holkkien hankinta 
sekä putkien, kanavien tai kaapeleiden holkkien välisen tilan tiivistäminen kuuluu ao. ura-
koitsijalle. Rakennusurakoitsija suorittaa läpäisykohdan tukkimisen ja viimeistelyn sekä 
asentaa ao. urakoitsijan toimittamat peitelevyt. 
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Tehtäessä läpivientejä palo-osastojen läpi tulee pääurakoitsijan varmistaa, että aukko 
täyttää kullekin läpiviennille asetut määräykset koon, täytön ja tiivistyksen suhteen. Läpi-
vientien sovituskappaleina täytöissä ja tiivistyksissä saa käyttää vain tyyppihyväksyttyjä 
tuotteita.  
 
Hankinta ja asennus kuuluu pääurakoitsijalle, joka yhteistyössä LVIS-urakoitsijoiden 
kanssa asentaa massat. Alakattojen yläpuolelle jäävät osastoinnit on tarkastettava ja hyväk-
syttävä ennen kattojen ummistamista. Pääurakoitsijan velvollisuus on pyytää rakennutta-
jalta tarkastus ja siitä tehdään merkinnät työmaapäiväkirjaan. 
 
Läpivientikappaleet ao. urakoissa (sähkö- lvi, automaatio,) tiivistykset pääurakassa.  

 
Läpiviennit palo-osastojen kohdalla tulee numeroida valokuvata ja merkitä tarralla, jossa 
on maininnat käytetyistä aineista, tekijä ja päivämäärä.  
 

3.5   Tartunnat, kiinnikkeet, kannakkeet 

 
Ellei jäljempänä jonkin urakan kohdalla muuta määrätä, noudatetaan tartuntojen, kiinnik-
keiden ja kannakkeiden urakkarajoina seuraavaa 
 
 tartuntojen sekä laitteiden, kojeiden, varusteiden ja asennusten kiinnikkeiden ja kan-

nakkeiden hankinta kuuluu niitä tarvitsevalle urakoitsijalle 
 

3.6   Jälkipaikkaus 

 
Asennusaukkojen tukkimisen ja jälkipaikkauksen suorittaa rakennusurakoitsija. 
 
Jos jälkipaikkaus ei johdu normaalista työsuorituksesta vaan aiheutuu toisen urakoitsijan 
viaksi luettavasta syystä, suoritetaan jälkipaikkaus aiheuttajan kustannuksella. 
 
 

3.7   LVIS-laitteiden merkinnät 

 
Kaikki LVIS-laitteet, riippumatta siitä kenen toimitukseen ne kuuluvat, on merkittävä yh-
tenevää merkintätapaa käyttäen. Tarkemmat merkintäohjeet on esitetty LVIS-
suunnittelijoiden laatimissa selityksissä ja kaavioissa. Merkinnästä vastaa aina laitteen toi-
mittanut urakoitsija. 
 

4.  VASTAANOTTO 

4.1   Yleistä 

 
Vastaanotto- ja osatarkastustilaisuuksissa tulee kaikkien rakennus-, lvi- ja sähköurakoitsi-
joiden edustajien olla laitteet täysin tuntevia henkilöitä.  
 
Kommunikointi ja dokumentointi tapahtuu Suomen kielellä. Rakennuttaja ei ole varautu-
nut tulkin käyttöön.  
 
Pääurakoitsijalle on varattava mahdollisuus osallistua kaikkiin osatarkastustilaisuuksiin. 
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Mikäli vastaanottotarkastuksessa todetaan niin paljon puutteita, ettei rakennuttaja ota vas-
taan laitosta, suoritetaan urakoitsijan kustannuksella vastaanottotarkastus uudelleen erik-
seen sovittavana ajankohtana. 
 
Pääurakoitsija toimii vastaanottomenettelyn koordinoijana. Urakoitsijat vastaavat tarkas-
tuksien ja kokeiden suorittamisesta ja dokumentoinnista. Rakennuttajan edustaja valvoo 
vastaanottoa ja osallistuu siihen liittyviin tehtäviin alla esitetyssä laajuudessa. 
 

Laitteiden ja materiaalien ennakkohyväksyntä 
 
Urakoitsijoiden on hyväksytettävä rakennuttajalla kaikki laitteet, materiaalit ja asennus-
tavat, joita ei ole yksilöity tuotteina suunnitelma-asiakirjoissa. Urakoitsijoiden vastaa-
vana esittämät kuuluvat myös tämän hyväksyttämiskäsittelyn piiriin. Vastaavuuden to-
distamistaakka kuuluu yksinomaan urakoitsijalle kustannuksellaan. Materiaalien hyväk-
syttäminen esitetään suunnitelma-aikataulussa. Mikäli urakoitsija toimittaa työmaalle 
hyväksymättömiä materiaaleja eikä rakennuttaja niitä hyväksy jäävät materiaalit urakoit-
sijan vahingoksi. 
 

 
Laite- ja asennustapatarkastukset 

 
Rakennuttaja valvoo työn aikana, että rakennustarvikkeet, rakennusosat, laitteet, materi-
aalit, työmenetelmät yms. ovat suunnitelma-asiakirjojen ja ennakkohyväksyntöjen mu-
kaisia. 

 
Asennusvirheitä pyritään lisäksi ehkäisemään ennakolta asennuspiirustusten ja malli-
asennusten avulla. Niistä urakoitsijalle aiheutuvat velvoitteet on esitetty suunnitelma-
asiakirjoissa ja tässä liitteessä. 

 
Tarkastukset koskevat erityisesti peittyviä rakenteita ja niissä olevia asennuksia kuten: 
 asennukset alakattojen yläpuolella. 
 kosteuden- ja vedeneritykset, lämmöneristykset, palotekniset eristykset. 
 putkien, kanavien ja kaapeleiden seinämälävistykset 
 sähköputkitusten asennuksia. 
 ruoste- ja muita syöpymissuojauksia. 

 
Tarkastettavia kohteita ei saa peittää ennen kuin niille tässä määrätyt tarkastukset ja ko-
keet sekä paikanmääritysdokumentointi on tehty hyväksytysti. 

 
Sähköjärjestelmien asennustapatarkastukset ja kokeet suoritetaan aluesähköistysten kaa-
peliasennusten ja keskusten, johtotieasennusten, kaapeliläpivientiasennusten (mekaani-
nen ja palotekninen) johtoasennusten, rasia-asennusten, valaisin asennusten, koje- ja lai-
teasennusten osalta. Tietojärjestelmien asennustapatarkastukset suoritetaan atk-järjestel-
män varusteasennusten ja rakennusautomaatiojärjestelmän varusteasennusten osalta. 

 
Kanavien puhtausluokka P1, asennustyössä ja loppuvaiheen valmistumisessa huomioi-
tava puhtausluokan vaatimukset. 
 
 
Ilmastointikanavien puhtaus ja puhdistusluukkujen toiminta tarkistetaan pistokokein 
asennustyön edetessä sekä vastaanoton yhteydessä. Jos tarkastusten yhteydessä kana-
vissa esiintyy likaisuutta, on ne puhdistettava hyväksyttävästi. Toimimattomat puhdis-
tusluukut on korjattava välittömästi. 
Tarkastusmenetelmänä käytetään ns. visuaalista tarkastusmenetelmää. Tarkastusmene-
telmä on kuvattu Sisäilmayhdistyksen julkaisussa 18. Kanavisto todetaan puhtaaksi, mi-
käli otetuista näytteistä vähintään 80% alittaa P1- luokan rajan. Näytteiden lukumäärä on 
10-15 kpl. Rajan ylittäneistä näytteistä vain 5%:lle sallitaan 50%:n ylitys raja- arvosta. 
Jos yksikin näyte ylittää rajan kolminkertaisesti, on puhdistus suoritettava. 
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Mikäli kanava on likainen, maksaa LVI-urakoitsija mittauskustannukset ja vastaavasti 
mikäli kanavisto on puhdas, maksaa rakennuttaja mittauskustannukset. 

 
Viranomaistarkastukset 

 
Urakoitsijat ovat velvollisia oma-aloitteisesti huolehtimaan, että kaikki viranomaisten 
edellyttämät katselmukset ja tarkastukset pidetään ajallaan. Urakoitsijoiden tulee ilmoit-
taa niistä ajoissa rakennuttajalle. Jos tarkastuksista aiheutuu suunnitelmamuutoksia, käy-
tetään normaalia muutos- tai lisätöiden tarjousmenettelyä.  
 
Urakoitsijat vastaavat omalta osaltaan viranomaisten suorittamien tai vaatimien tarkas-
tusten kustannuksista lukuun ottamatta niitä tarkastuksia, jotka sisältyvät rakennusval-
vontamaksuun. 

 
Urakoitsijoiden toimintatarkastukset 

 
Urakoitsijoiden toimintatarkastukset ja niiden dokumentointi ovat osa urakoitsijoiden 
laadunvarmistusta. Niissä tarkastetaan systemaattisen menettelyn avulla, että talotekni-
siin järjestelmiin ja laitteisiin liittyvät toiminnot ovat suunnitelmien mukaiset kaikissa 
käyttö- ja poikkeustilanteissa. Urakoitsijoiden tekemät tarkastusohjelmat tarkastuslistoi-
neen on luovutettava rakennuttajalle tarkastettavaksi ennen urakoitsijan toimintatarkas-
tusten aloittamista. 

 
Toimintatarkastusvalmius rakennusurakan osalta (kaikki talotekniset järjestelmät) 

 
 tilat ovat riittävän valmiit toimintatarkastusten suorittamiseksi. 

2 viikkoa ennen vastaanottoa. 
 Se edellyttää mm., että seinät, ovet, ikkunat laseineen yms. rakennusosat on asen-
nettu ja pölyä aiheuttavat työvaiheet tehty. 

 tekniset tilat ovat rakennustöiden osalta valmiit ja siivottu. 
 tilat on siivottu poistamalla lattioille ja muille pinnoille kertynyt pöly siten, ettei 

sitä levitetä ilmanvaihtojärjestelmiin, kun ne käynnistetään. 
 pölyävät työvaiheet päättyneet  

 
LVI-järjestelmien toimintatarkastusvalmius muiden urakoiden osalta 

 
 teknisten tilojen valaistus toimii 
 laitteet, putkistot ja kanavistot on asennettu 
 tiiviyskokeet ja tarkastukset on suoritettu 
 verkostot on huuhdeltu, täytetty ja esisäädetty 
 ilmanvaihtokoneet ja kanavistot on puhdistettu sisäpuolelta 
 ilmavirtojen säätölaitteet ja ilmanvaihdon huonelaitteet on asennettu 
 nestevirtojen säätölaitteet ja putkistoihin liittyvät päätelaitteet on asennettu 
 putkistojen ja ilmanvaihdon eristystyöt on pääosin tehty 
 laitteiden sähkönsyötöt on asennettu siten, että virta tulee lopullisia kytkentöjä 

myöten 
 sähkömoottoreiden lämpösuojat on viritetty ja koestettu 
 taajuusmuuttujien parametrointi on tehty taajuusmuuttujaan liitetyn moottorin ja 

käyttötavan mukaisesti 
 säätö-, ohjaus- ja valvontalaitteet on asennettu, viritetty ja ohjelmoitu 
 laitteet ja kaapelit on merkitty. 

 
 
 

 
Sähkö- tele ja turvajärjestelmien toimintatarkastusvalmius muiden urakoitsijoiden osalta 
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 teknisten tilojen valaistus toimii 
 laitteistot ja kaapeloinnit asennettu ja kytketty 
 verkoston mittaukset ja koestukset suoritettu 
 laitteet kytketty ja viritetty toimintakuntoon 
 laitteiden sähkönsyötöt varmistuksineen ovat toimintakunnossa 
 laitteet ja kaapelit on merkitty. 

 
LVI- ja rakennusautomaatiojärjestelmien toimintatarkastuksissa tarkastettavat asiat 

 
 ohjauksien, käyttötilaosoituksien ja pakkokytkentöjen toiminnat 
 sähkömoottoreiden oikeat pyörimissuunnat 
 varolaitteiden toiminnot 
 häiriötoiminnot 
 paikallisten mittarien toiminnot 
 ulkovalaistuksen ohjaukset 
 sisävalaistuksen ohjaukset ja säädöt  
 laitteiden merkinnät 
 käyttöohjeet ja dokumentoinnit. 

 
 
Toimintatarkastukset dokumentoidaan käyttäen apuna tarkastuslistoja, joihin tehdään 
tarkastus- merkinnät järjestelmä- ja laitekohtaisesti kaikista kokeilluista toiminnoista. 
Listoihin merkitään myös tarkastuksissa todetut puutteet. 

 
Sähkö-, tele- ja turvajärjestelmien toimintatarkastuksissa tarkastettavat asiat 

 
 järjestelmien toiminnat koekäytöin ja mittauksin  
 laitteiden merkinnät 
 käyttöohjeet ja dokumentoinnit 

 
Sähköjärjestelmien toimintatarkastukset ja kokeet suoritetaan aluesähköistys asennusten 
ja keskusasennusten, kaapeliläpivientiasennusten (mekaaninen ja palotekninen) johto-
asennusten tiiviyden, valaisinasennusten, koje- ja laiteasennusten osalta. Tietojärjestel-
mien toimintatarkastukset suoritetaan atk-järjestelmän (yleiskaapelointi) verkoston 
osalta. 
 
 

4.2 Toimintakokeet 

 Yleistä 
 

Toimintakokeet ovat osa rakennuttajan ja urakoitsijoiden yhteistä laadunvarmistusta. 
Urakoitsijat osoittavat toimintakokeissa, että järjestelmät ja laitteet toimivat suunnitel-
lulla tavalla kaikissa käyttö- ja poikkeustilanteissa. Toimintakokeet suoritetaan urakoit-
sijoiden toimintatarkastusten jälkeen urakoitsijoiden yhteisesti ehdottamana ajankoh-
tana, kun urakoitsijat ovat todenneet, että kaikkien urakoiden osalta on valmius toimin-
takokeiden aloittamiseen. 
 
Toimintakoevalmius edellyttää myös, että kaikki toimintatarkastuksien tarkastuslistat on 
luovutettu rakennuttajalle kaikkien urakoitsijoiden osalta. 
Toimintakokeet voidaan urakoitsijoiden laatujärjestelmien vuoksi tehdä pistokoeluontoi-
sesti siten, että niissä tarkastetaan vain osa urakoitsijoiden toimintatarkastuksiin sisälty-
vistä toiminnoista. 
 
Toimintakoevalmius edellyttää, että urakoitsijat ovat suorittaneet edellä esitetyt keski-
näiset toimintatarkastuksensa ja todenneet järjestelmien ja laitteiden olevan toimintakun-
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toisia. Lisäksi edellytetään, että edellä luetellut toimintatarkastusvalmiuteen liittyvät vel-
voitteet on suoritettu kaikkien urakoitsijoiden osalta ja toimintatarkastusten allekirjoite-
tut tarkastuslistat toimitettu rakennuttajalle. 

 
Toimintakokeita ei aloiteta, tai ne keskeytetään, mikäli velvoitteiden suorittaminen tode-
taan puutteelliseksi. 

 
Pääurakoitsija toimittaa kirjallisen esityksen rakennuttajalle toimintakokeiden aloittami-
sesta. Esityksen liitteenä tulee olla urakoitsijoiden toimintatarkastuksien tarkastuslistat 
edellä kuvattuine merkintöineen. 
 
 

 
Säädöt ja mittaukset 

 
Hyväksyttyjen toimintakokeiden jälkeen urakoitsijat huolehtivat asentamiinsa järjestel-
miin ja laitteisiin liittyvien säätöjen ja mittausten suorittamisesta työselostusten mukai-
sesti (esim. vesi- ja ilmavirrat). 

 
Säätö- ja mittaustöiden suorittaminen asianmukaisesti edellyttää, että rakennustöiden 
valmius ko. tiloissa vastaa toimintatarkastusvalmiutta (ks. edellä). 

 
Mittaustulokset dokumentoidaan käyttäen apuna järjestelmä- ja laitekohtaisia, sisäilmas-
tomittausten osalta huonekohtaisia, tarkastuslistoja. 

 
 
LVIS - järjestelmien ja laitteiden kuormituskokeet ja mittaukset 

 
Kuormituskokeet aloitetaan hyväksyttyjen toimintakokeiden, säätöjen ja mittausten sekä 
automatiikan virityksen jälkeen urakoitsijoiden yhteisesti ehdottamana ajankohtana. 
 
Sähkö-, tele- ja turvajärjestelmien kuormituskokeet suoritetaan seuraaville osille. 
 pää- ja nousujohtoverkoston ja jakokeskuslaitteiden kuormituskoe normaa-

lissa käyttötilanteessa, jossa mitataan kaikkien johtojen eri johtimien kuormi-
tustila ja niistä laaditaan pöytäkirja. 

 voimaryhmäjohtoasennusten osalta kuormituskokeet suoritetaan moottori-
käyttöjen osalta, joista mitataan kuormitusvirrat nimellistaajuudella ja läm-
pöreleaikamittaukset mittauksista laaditaan pöytäkirjat. 

 ovi- ja merkkivalaistusjärjestelmän kuormituskoe suoritetaan viranomaismää-
räysten mukaan, kokeesta tehdään pöytäkirja. 

 atk- ja puhelinjärjestelmien (yleiskaapelointi) verkoston standardien mukaiset 
mittaukset ja koestukset. 

 
 

Kuormituskokeiden urakkarajat 
 

 sähköteknisten järjestelmien kuormituskokeiden mittauslaitteet toimittaa ura-
koitsija 

 
Käyttöhenkilökunnan koulutus 

 
Koulutus tapahtuu rakentamisen ja käyttöönoton aikana ennen yhteiskoekäyttöä useassa 
vaiheessa rakennuttajan yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa laatiman ohjelman mukaan.  

 
 
LVI- ja rakennusautomaatio- sekä sähköjärjestelmien yhteiskoekäyttö 
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Yhteiskoekäytössä kokeillaan kaikkien LVI-, sähkö- ja rakennusautomaatiojärjestelmien 
toiminta yhtäaikaisesti eri käyttötilanteissa. Se on samalla koulutustilaisuus kiinteistön 
käyttö- ja huoltohenkilökunnalle. 
 

 Seuraavat laitteistot koekäytetään: 
 ilmastointikojeet  
 ilmalämpöpumput 
 käyttövesijärjestelmät (lämpötilat, kiertopiirit jne.) 
 valaistusohjausjärjestelmä ja muut sähköjärjestelmien erillispisteet 
 yleiskaapelointijärjestelmä (mittauksin) 
 poistumistievalaistusjärjestelmä 
 kulunvalvonta- ja rikosilmoitinjärjestelmä 

 
 

Turvajärjestelmät 
 

Rakennuttaja laatii yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa ohjelman turvajärjestelmien yh-
teiskoekäyttöä varten. 

 
Tarkistusmittaukset 

 
Rakennuttaja suorittaa rakennusaikana urakoitsijoiden mittausten tarkistusmittauksia 
sekä omilla että urakoitsijoiden mittalaitteilla. Tulokset dokumentoidaan urakoitsijoiden 
mittauspöytäkirjoihin urakoitsijoiden mittausarvojen rinnalle. 
 
 
 

 
Muut urakkakohtaisiin velvoitteisiin liittyvät tarkastukset 

 
Ks. ao. suunnitelma-asiakirjat. 
 

 
 

4.3  Vastaanoton aikataulu 

 
Rakennusteknisten töiden osalta pitävät rakennuttajan edustajat ennakkotarkastuksen. 
 
Tarkastuksessa havaitut virheet ja puutteet tulee korjata mahdollisimman pian, jotta raken-
nuskohde voidaan ottaa käyttöön vastaanottotarkastuksessa. 
 
Vastaanottotarkastusta edeltäen suoritetaan LVIAS-töiden osalta  
 
 omatarkastukset 1 työviikko 
 laite- ja asennustapatarkastukset 1 työpäivä 
 laitteiden toimintakokeet 1 työpäivä 
 laitoksen säätö ja mittaukset 1 työviikko 
 koekäyttö 1 työpäivä 
 tarkastusmittaukset 1 työpäivä 

 
Erikoistöiden osatarkastusten aikatarve riippuu olennaisesti laitteiden valmiusasteesta kus-
sakin osatarkastuksessa. Eri vaiheille on varattava ao. työselityksissä esitetyt aikamäärät 
edellyttäen, ettei suurempia korjattavia puutteita laitoksen toiminnasta ilmaannu. 
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Kukin urakoitsija tekee osatarkastuksen edellyttämät mittaukset hankkimillaan mittalait-
teilla. Automatiikan toiminta tarkistetaan järjestelmän laitteilla ja ohjelmistoilla, tulokset 
taltioidaan. 
 

4.4  Tekniset tarkastukset 

 
Rakenne-, laite- ja asennustarkastukset 
 
Rakennusaikana rakennuttaja suorittaa valvontaa ja tarkastuksia, joissa todetaan, että ra-
kennustarvikkeet, rakennusosat, työmenetelmät, kojeet ja laitteet ovat asiakirjojen mukai-
set. 
 
Erikoisjärjestelmien, koneiden ja laitteiden toimintakokeet suoritetaan erikseen laadittujen 
toimintakoeohjelmien mukaan. Teknisten toimintakokeiden suorittamisen edellytyksenä 
on myös riittävä rakennuspuolinen valmius niin, että kokeiden suorittamisen jälkeen on 
mahdollista säätö- ja mittaustöiden aloittaminen. 
 

4.5  Säätö ja mittaukset 

 
Kukin urakoitsija huolehtii asentamansa laitoksen säätöjen ja mittausten suorittamisesta 
työselostusten mukaisesti. Laitoksen säädön ja mittauksen alkaessa tulee tiloissa raken-
nustöiden olla niin suoritetut, että tarvittavat toimenpiteet voidaan asianmukaisesti suorit-
taa ja tulostaa. 
 
Laitoksen säädöissä ja mittauksessa suoritettavat toimenpiteet on esitetty työselityksissä. 
 
Kaikista mittauksista ao. urakoitsija laatii pöytäkirjan. 
 

4.6  Koekäyttö 

 
Koekäytössä tutkitaan laitteiden kokonaistoimintaa eri olosuhteissa. Urakoitsijoiden tulee 
pyytää koekäytön suorittamista saatuaan laitteiden asennustyöt valmiiksi sekä toimintako-
keen jälkeiset säätö- ja viritystoimenpiteet suoritetuiksi. 
 
Koekäyttöohjelmasta sovitaan rakennuttajan kanssa, jolloin määritellään eri osapuolten 
velvoitteet ja koekäytön tekniset suoritustapavaatimukset. Mittaukset suorittaa rakennut-
taja urakoitsijoiden toimittamilla mittareilla. 
 
Osa em. toimenpiteistä voidaan erikseen sopia suoritettavaksi takuuaikana, jolloin ainakin 
suoritetaan toimintakokeet vaihtuvissa olosuhteissa (kesä/talvikäyttö). 
 
Koekäyttämättömien laitteiden osalta tarkastetaan urakoitsijoiden suorittama säätö ja viri-
tys tekemällä pistokokeittain tarkastusmittauksia. Mittaukset on voitava aloittaa viimeis-
tään kaksi työpäivää ennen vastaanottotarkastusta. 
 

5.  KÄYTTÖÖNOTTO 
 

5.1  Luovutusasiakirjat 

 
Urakoitsijat luovuttavat ennen vastaanottotarkastusta rakennuttajalle seuraavat asiakirjat: 
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 valvojan merkinnällä varustetut tarkepiirustukset ja lopullisia asennuksia vastaavat 
asennuspiirustukset sähköisessä muodossa 

 viranomaisten leimoilla varustetut lupapiirustukset ja niihin liittyvät luvat (Lupapis-
teessä). 

 viranomaisten tarkastuspöytäkirjat (Lupapisteessä). 
 käyttö- ja huolto-ohjeet sekä takuutodistukset 
 kts. lisäksi LVIS-työselitykset 
 kohteesta laaditut tarkastuspöytäkirjat 
 takuuajan huoltosuunnitelman. 
 koneiden osalta vaatimustenmukaisuustodistus. 

 

5.2  Käyttö- ja huolto-ohjeet 

 
LVIS-urakoitsijoiden tulee 2 viikkoa ennen käyttöönottoa toimittaa suomenkieliset käyttö-
, huolto- ja hoito-ohjeet sekä näihin liittyvät yksityiskohtaiset piirustukset, jotka on tarkem-
min määritelty LVI- sekä sähkötyöselityksissä. 
 
Lisäksi kaikki ne urakoitsijat, joiden urakkasuoritukseen sisältyy koneita ja laitteita luovut-
taa rakennuttajalle näitä koskevat takuusitoumukset sekä suomenkieliset käyttö- ja huolto-
ohjeet. 
 
Rakennuttajalle on luovutettava myös tarvittavat huolto- ja hoito-ohjeet sekä tekniset tiedot 
kaikista erikoista huoltoa vaativista rakennusosista ja materiaaleista kuten 
 
 lattiapäällysteistä 
 katteista 
 LVIS-laitteista 

 
 Huoltokirja 

Rakennuskohteeseen laaditaan huoltokirja rakennuttajan valitseman mallin mukaan. 
Huoltokirjan laatii ja kokoaa rakennusurakoitsija. 

 

5.3  Käytön opastus 

 
Urakoitsijat ja laitetoimittajat järjestävät käyttäjän kanssa sovittavana ajankohtana käyttö-
henkilökunnalle eri järjestelmien ja laitteiden käyttöä koskevan koulutustilaisuuden. Kou-
lutus pyritään järjestämään aina kunkin järjestelmän tai laitteiston vastaanottokokeiden 
yhteydessä. LVIS-laitteiden käytönopastus on määritelty tarkemmin LVIS-selityksissä. 
Valvojat osallistuvat koulutuksiin. 
 
Käyttäjille on viimeistään koulutustilaisuudessa toimitettava kirjallinen aineisto joko 
em. käyttö- ja huolto-ohjeisiin tai muuhun aineistoon perustuen. 

 

5.4  Takuuajan toimenpiteet 

 
Kunkin urakkaan kuuluvat takuuajan huoltotoimenpiteet on mainittu ao. erikoistyöselityk-
sessä. Suoritetuista toimenpiteistä on saatava käyttöhenkilökunnan hyväksyntä kirjallisena. 
 
 
 



  
 

   
 Sivu 17/27 

 

 
Rakennuskonsultointi K-Suunnittelu Oy │Olavinkatu 25, 57100 Savonlinna 

toimisto p. 010 567 7518 │ etunimi.sukunimi@k-suunnittelu.fi 

6.  PÄÄURAKOITSIJAN TYÖT JA VELVOITTEET MUISTA URAKOISTA 

6.1  Yleistä 

 
Urakkaohjelmassa ja tässä urakkarajaliitteessä edellä mainittujen velvoitteiden lisäksi pää-
urakoitsijalle kuuluvat jäljempänä mainitut muiden urakoitsijoiden töihin ja rakennuttajan 
erillisurakoihin liittyvät velvoitteet, rakennus- ja aputyöt sekä niiden suorittamiseksi tar-
peelliset hankinnat. 
 
Työt suoritetaan kiinteässä yhteistoiminnassa muiden urakoitsijoiden kanssa. 
Muiden urakoitsijoiden tulee riittävän ajoissa ilmoittaa rakennusurakoitsijalle tarvitsemis-
taan aputöistä ja niistä rakennustöistä, jotka eivät ilmene aikataulusta. 
 
Pääurakoitsijan tulee ilmoittaa riittävän ajoissa muille urakoitsijoille tilojen sulkemisesta 
liikenteeltä pintarakennetöitä tai muita toimenpiteitä varten. 
 
 
Rakennusurakoitsijalle kuuluvat seuraavat yleiset velvoitteet: 
 
Rakennustyöt 

 
 lisätukien, koolausten tms. tekeminen rakenteisiin asennusten, kalusteiden ja varustei-

den kiinnitystarpeen mukaan 
  
 reikien ja varausten teko rakenteisiin reikäpiirustusten tai ao. suunnitelmien mukai-

sesti 
 timanttiporaukset, -sahaukset, hakkaukset, paikkaukset 
  
 luukkujen tai helposti avattavien osien tekeminen alakattoihin, vesikattoon, hormeihin 

yms. peiterakenteisiin puhdistus- ja tarkastusluukkujen, venttiilien, palopeltien, tun-
toelimien, jakorasioiden yms. kohdalla sekä jälkiasennusten helpottamiseksi 

  
 muiden urakoitsijoiden toimittamien luukkujen, kehysten, säleikköjen yms. kiinnittä-

minen rakenteisiin piirustusten ja ao. urakoitsijoiden ohjeiden mukaan näistä aiheutu-
vine rakenteiden vahvistuksineen 

 
säiliöiden, kojeiden, laitteiden tms. teräsbetoni- ja puualustojen teko ao. urakoitsijan, erillis-

urakoitsijan tai -hankkijan ohjeiden ja piirustusten mukaan. Jos näihin liittyy tärinän-
vaimentimia, niiden hankinta kuuluu ao. urakkaan. Teräsrakenteisten alustojen teko 
kuuluu laitteen toimittajalle, ellei toisin mainita 

 
asennusaukkojen ja varausten tukkiminen ja viimeistely 
 
LVIS-töiden vaatimien roilojen teko ja jälkipaikkaus 
 
 
 
 
Aputyöt 
 
nostoavun antaminen sivu-urakoitsijalle ja rakennuttajan hankkijoille korvauksetta. 
 
asennettujen laitteiden, kalusteiden, kaapeleiden ja sähkökojeiden, kanavien sekä putkisto-

jen suojaaminen työnaikaisilta vaurioilta erikoistöiden urakoitsijan tai valvojan kanssa 
sovitulla tavalla 
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antaa tekemänsä rakennuksen ulkopuoliset telineet myös muiden urakoitsijoiden käyttöön 
ja tekee tarvittaessa telineet omakustannushintaa vastaavaa korvausta vastaan. 

 
LVIS-töiden piirustuksissa ja selityksissä erikseen esitetyt rakennusurakoitsijalle kuuluvat 

työt, merkintä: RU 
 

- muiden urakoitsijoiden, rakennuttajan ja käyttäjien hankintojen pakkausjätteiden kuljet-
taminen pois rakennuspaikalta 

 
-  puhdistus ja siivoustyöt eri työvaiheiden jälkeen 
 
- puhdistaa alakattojen sisään jäävät rakenteet ja LVIS-asennukset ja myös niiden yläpin-

nat ennen kattojen sulkemista. 

 
 
6.2 Putkitöistä aiheutuvat työt ja velvoitteet 

 
Edellä lueteltujen yleisten velvoitteiden lisäksi rakennusurakoitsija 
 
 tekee kiinteiden putkien suojaukset 

 
 liittää putkiurakoitsijan toimittamat holkit, lattiakaivot, yms. kosteus ja vesieristyksiin 

suunnitelmien mukaisesti niin, että vuotoja ei pääse syntymään. 
 
 tekee viemäreiden tuuletusjohtojen vesikaton lävistykset juuripelteineen ja tiivistyksi-

neen  
 
 tasaa alustat lattiaan tai seinään kiinnitettäviä kalusteita varten 

 
 

 tekee maahan asennettavien viemärien, vesijohtojen tms. putkien routasuojauksen 
LVI-suunnitelman mukaan  

 putkiurakoitsija toimittamien kaivojen asennus kansistoineen yhdessä ko. urakoitsi-
jan kanssa sekä kaivojen eristys routamatolla 

-    tekee LV-kalusteiden tarvitsemat lisätukirakenteet sekä putkien    
   tarvitsemat reiät kevyisiin väliseiniin 

-   varustaa viemärit palon- ja ääneneristeillä sekä suojauksilla  
   suunnitelmissa erityisesti osoitetuissa kohdissa ja tavalla,  
   mineraalivillaeristykset kuuluvat lvi-urakkaan 

-    valvoo osaltaan, että jo asennettujen viemärien päät suljetaan uudestaan 
   kunkin työvaiheen jälkeen ja että viemäreihin ei puhdistus- ja  
   siivoustöiden aikana joudu kiinteitä rakennusjätteitä 

-    tiivistää wc- laitteiden ja muiden viemäriläpivientien juuren lattian  
    rajassa homesuojatulla silikonilla 

-    suorittaa pohja- ja ulkopuolisten sade- ja jätevesiviemäreiden puhdistuk 
    sen ja kuvauksen (kuvatallenne luovutetaan tilaajalle muistitikulla) 
 
 

6.3 Ilmanvaihtotöistä aiheutuvat työt ja velvoitteet 

 
Edellä lueteltujen yleisten velvoitteiden lisäksi rakennusurakoitsija 
 
 kiinnittää tuloilma- ym. säleiköt, venttiilit, luukut ja niihin liittyvät kehykset muihin 

rakenteisiin kuin peltikanaviin 
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 tekee poistoilmakanavien piippujen, huippuimureiden ja ulospuhallushajottimien tuki-
rakenteet rakennesuunnitelmien mukaan vesikatolle ja liittää ne vedenpitävästi vesi-
kattoon 

 
 LVI-urakoitsija toimittaa venttiilit ja säleiköt valmiiksi maalattuina sekä kanavat ja 

kannakkeet sinkittyinä. Rakennusurakoitsija pintakäsittelee konehuonetta lukuun otta-
matta kaikki näkyviin jäävät kanavat ja laitteet (myös vesikatolla) maalaustyöselityk-
sen mukaisesti. 

 
 puhdistaa koneet sekä kanavat ulkopuolelta, sisäpuoliset puhdistukset tekee LVI-

urakoitsija. 
 
 

6.4 Sähköurakasta aiheutuvat työt ja velvoitteet 

 
 Edellä lueteltujen yleisten velvoitteiden lisäksi rakennusurakoitsijalle kuuluu: 
  
 sähkötilojen rakentaminen pintakäsittelyineen  
  
 rakentaa hyllyn pääkeskushuoneeseen luovutuspiirustuksia varten 
  
 keskusten, valaisimien yms. suojaaminen työnaikaista likaantumista vastaan 
  
 huolehtimaan siitä, että sähkötilat valmistuvat riittävän ajoissa sähköasennuksia var-

ten 
 paikkaus-, jälkipuhdistus-, siivous- ja maalaustyöt 
  
 tekee toimittamiinsa ja rakennuttajan toimittamiin kalusteisiin tarpeelliset aukotukset, 

kiinnitysalustat ja johtotiet sähköasennuksia varten erikoispiirustusten ja sähköura-
koitsijan antamien ohjeiden mukaisesti 

  
 puhdistaa keskukset, valaisimet ym. sähkölaitteet ulkopuolelta ennen vastaanottotar-

kastusta. Valaisimien puhdistuksessa on noudatettava valaisinvalmistajan ohjeita 
  
 puhdistaa ja maalaa ennen kojeiden asentamista sähkötilat ja tilat, joissa asennukset 

tehdään pintatyönä 
  
 maalaa näkyviin jäävät sähköputket ja teräsosat arkkitehdin ohjeiden mukaisesti 
  
 tekee muurattuihin seiniin sähköroilot halkaistuja tiiliä/harkkoja tms. käyttäen 

 
 kaapelihyllyjen, nousukuilujen/johtoteiden läpimenoaukkojen tiivistys paloalueittain 

tyyppihyväksytyllä palokatkotuotteella 
 

 hankkii ja asentaa halkaisijaltaan 50 mm ja sitä suuremmat maakaapeleiden läpimeno- 
ja varaputket sekä piha-alueen kaapelikaivot ja kanaaliputket sähköurakoitsijan ohjeen 
mukaan, mikäli niitä tarvitaan jo asennettujen lisäksi. Tiivistää kaikki, myös maanra-
kennusurakassa asennetut läpimeno. ja varaputket 

 
 

 kaivaa ja täyttää kivettömällä hiekalla kaapeliojat 
 

 asentaa pihavalaisimien ja autolämmityspistorasiakotelojen betonijalustat ja pylväät. 
Betonijalustat ja pylväät toimittaa sähköurakoitsija 
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 asentaa perustuksien läpimenoputket sähköurakoisijan ohjiden mukaan 
 

 antaa riittävän aikaisessa vaiheessa (ennen putkitusta) sähköurakoitsijalle tiedot (kyt-
kentäkuvat ja tehotiedot) hankintaansa kuuluvista sähkölaitteista kuten ovikoneistoista 

 
 sähkölukitukseen liittyvien laitteiden hankinta sekä sähkölukkojen ja ylivientisuojien 

asentaminen paikoilleen ja niihin liittyvien johtojen asennukset ja kytkennät ovikyt-
kentärasialta lähtien 

 hankkii ja asentaa oviin tulevat moottorilukot, ylivientisuojat yms. laitteet sähkösuun-
nitelman mukaisesti sekä kytkee ne  
 

 sähkölukitukseen liittyvien laitteiden hankinta sekä sähkölukkojen ja ylivientisuojien 
asentaminen paikoilleen ja niihin liittyvien johtojen asennukset ja kytkennät ovikyt-
kentärasialta lähtien 

 
 varustaa sähkötilojen ovet rakennuttajan ja energiayhtiön ohjeiden mukaisilla lukitus-

järjestelmillä 
 

 varustaa teletilojen ovet rakennuttajan ja teleoperaattorin ohjeiden mukaisilla lukitus-
järjestelmillä 

 
 sähköpiirustuksissa rakennusurakkaan (ru) kuuluviksi merkittyjen töiden tekeminen 

 
 sähköpiirustusten mukaisille valaisimille, yms. kiinnitysalustojen, koteloiden ja auk-

kojen tekeminen alakattoihin sähköurakoitsijan ohjeen mukaisesti 
 

 rasioiden seinä-/kattopinnan tasoon asettaminen 
 

 antaa tarvittavat kiintopisteet ja mittalinjat asennuspaikan lähellä 
 

 läpivientien tiivistäminen siten, että äänen siirtyminen niiden kautta estyy. 
 

 johtokanavien läpivientien ulkopuolinen eristäminen akustisesti muita rakenteita 
vastaaviksi; johtokanavan ja seinän väliin jäävä rako tilkitään mineraalivillalla sekä 
elastisella kitillä; johtokanavan sisälle jäävä tila täytetään vaimennuspaloilla (han-
kinta ja asennus SU) seinän osuudelta sekä vähintään 200 mm seinän ulkopuolelle 
molemmin puolin. 

 
 sulkee kanavien, kaapelitikkaiden ja –hyllyjen läpimenoaukkojen paloalueittain vi-

ranomaisen hyväksymällä paloneristysmassalla ja tavalla 
 

 tekee rakennusaineiset koteloinnit arkkitehdin ohjeen mukaan 
 

 suunnitelmissa erikseen rakennusurakoitsijalle (lyh. RU) määritetyt työt 
 

 ilmoittaminen kaikista betonivaluista vähintään viikkoa ennen valupäivää 
 

 upotettavien valaisinten, yms. uppoasennukseen tarkoitettujen laitteiden kiinni-
tysalustojen rakentaminen sähköurakoitsijan ohjeiden mukaan. 

 
 tekee kaikki yli 30 mm suuremmat läpivientireiät; sähköurakoitsija tekee tarvitse-

mansa ≤ 30 mm reiät 
 

 sähkötilojen ovien merkintäkilpien hankinta ja kiinnitys 
 

 asentaa liesien kaatumisesteet 
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 säätää liesien ja kylmäkalusteiden jalat sekä tarkastaa kylmäkalusteiden ovien käti-
syyden arkkitehdin ohjeiden mukaan 

 
 maalaa sähköurakoitsijan pohjamaalattuna tai ruostesuojakäsiteltynä toimittamat ja 

asentamat kaapelien suojaraudat – ja putket 
 
 

 

6.5 Kalusteurakasta aiheutuvat työt ja velvoitteet  

(huom! Kiintokalusteet kuuluvat rakennusurakkaan). 
 
Kalustourakoitsijan suoritusvelvollisuuden osalta noudatetaan soveltuvasti yleisiä sopi-
musehtoja. 
 
Kalustourakoitsija tekee kalusteisiin LVISA- ja rakennuttajan hankintojen aiheuttamat 
reiät ja varaukset. 
Kalustourakoitsija on velvollinen huolehtimaan siitä, että rakennuksen osia, kuten lattioita, 
seiniä, portaita, laattoja yms. ei vahingoiteta kalustoja kiinnitettäessä tai siirrettäessä. 
 
Kalustotöistä johtuvat seuraavat työt kuuluvat rakennusteknisten töiden urakoitsijalle: 
 
 loppusiivous. 

 
 asennuksessa tarvittavan sähkön ja valon toimittaminen 

 
 huolehtia, että sähköpistorasioita työskentely kohteella 

 
 antaa kalustourakoitsijan käyttää työmaan nostolaitteita 

 
 kalusteiden suojaus silloin, jos muun kuin kalustotyön vuoksi on vaara kaluston vauri-

oitumisesta 
 
 huolehtia, että on vapaat kulkutiet kuorman purkauspaikalta ko. huonetiloihin 

 
 pääurakoitsijan tulee toimittaa työohjelma kalustourakoitsijoille riittävän ajoissa en-

nen kalustoasennuksia 
 
 asennustöiden alkaessa pääurakoitsija laatii yhdessä maalaus-, LVI-, sähkö- ja kalus-

tourakoitsijan kanssa työohjelman siten, että kalustourakoitsijoille jää riittävä työn 
suoritusaika 

 
koska kaikki kalusteet ovat tehtaalla viimeistelyä myöten pintakäsitelty, on rakennus-, 

maalaus-, sähkö- ja LVI-työt oltava huonetiloissa tehtynä niin, etteivät kalustot vauri-
oidu. Kalusteiden välivarastointia tulisi välttää.  

 kalusteiden siirrossa tarvittavan aputyövoiman kustantaa rakennusurakoitsija 
 
 pääurakoitsija on velvollinen hankkimaan ja asentamaan kaikki kalusteiden kiinnityk-

sistä johtuvat, seinään tehtävät tartuntateräkset muuraukseen ja betoniin sekä kevytra-
kenteisten seinien sisään asennettavat tuki- ja kannatuslevyt raskaita kalustoja varten 

 

6.6  Rakennuttajan hankintojen aiheuttamat aputyöt 

 rakennusurakoitsijalle kuuluu asennuspaikkojen määrittely ja mittaaminen ao. toimit-
tajan kanssa 

 
 asentaa seiniin ja kattoon asennettavien kalusteiden vaatimat vahvistukset 
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 ilman asennusta toimitettavien laitteiden pakkausten purkaminen, paikoilleen kuljetta-

minen ja puhdistaminen loppusiivouksen yhteydessä sisältyy rakennusurakkaan 
 

 rakennuttajan hankintoina olevien kytkentöjä vaativien laitteiden kytkennät kuuluvat 
ao. (LVIS) urakoihin. 

 
 

7.  MUIDEN URAKOITSIJOIDEN VÄLISET VELVOITTEET 
 
Urakoitsijat merkitsevät kaikki hankintaansa sisältyvät moottorit, säätölaitteet ja sähköko-
jeet välittömästi kojeiden tultua asennetuiksi paikoilleen. 
 
Merkinnässä tulee olla kojeesta kytkentäkaaviossa käytetty tunnus ja kojeen asennuspäivä-
määrä. 
 
Väliaikaiset kojekilvet poistetaan urakoitsijoiden ja hankkijoiden toimesta vasta sen jäl-
keen, kun lopulliset kojekilvet on asennettu paikoilleen. 
 
Urakoitsijat toimittavat hankintaansa kuuluvat hälyttävät laitteet sellaisina, että ne voidaan 
liittää suoraan kiinteistövalvontajärjestelmään. 
Kukin urakoitsija hankkii ja asentaa urakoihinsa sisältyvät sähköiset kojeet täydellisinä, 
sähkömoottoreilla (400/230V) varustettuina ja kaapelien läpimenokohdat asianmukaisin 
tiivistein varustettuina. Laitteen liittimien on oltava koneen ulkopuolella (myös iv-koneet).  
 
Tiivisteet ja liittimet on mitoitettava kojeluettelossa mainittuja kaapelikokoja vastaaviksi. 
Koneen tarvitseman sulakekoon ylittäessä 63A käytetään alumiinikaapeleita. 
 
Urakoitsijat sopivat keskenään sähköisten tuntoelinten ja keskusten paikoista sekä yhtei-
sestä merkitsemistavasta kojeluetteloiden mukaisesti. 
 
Kukin urakoitsija merkitsee toimittamansa laitteet merkintäohjeiden mukaisesti. 

 
Vaatimustenmukaisuusvakuus tehdään jokaiselta seuraavalta kojeilta erikseen: 
 

   

7.1  LVI- urakoitsijoiden työt ja velvoitteet 

 
Sähkötöistä 
 
LVI - urakoitsijat (putki-, ilmanvaihtourakoitsija) urakka-asiakirjojen mukaisesti: 
 toimittaa kaikki hankintaansa kuuluvat sähkölaitteet nimellisjännitteellä 400/230V ja 

TN -S- järjestelmään soveltuvina. 
 toimittaa kaikki urakoihinsa kuuluviin laitteisiin liittyvät sähkömoottorit. 
 toimittaa koneiden sekä niihin liittyvien käyttö-, ohjaus-, säätö- ja hälytysjärjestelmien 

johdotus ja kytkentäpiirustukset sähköurakoitsijalle ja -suunnittelijalle sekä rakennut-
tajalle. 

 toimittaa sähköjohtoihin liittyvien koneiden sijoituspiirustukset sähköurakoitsijalle, 
mikäli koneen sijoitus poikkeaa suunnitelmista. 

 laatii ja luovuttaa sähköurakoitsijalle luettelot kaikista hankkimistaan sähköllä toimi-
vista laitteista ja moottoreista, joiden sähköasennukset sisältyvät sähköurakkaan. Lu-
etteloista tulee käydä selville kojeen teho (kW), nimellisvirta (A) ja jännite (V), tyyp-
pinumero ja kytkentälaji 
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 laatii sähköurakoitsijan kanssa aikataulun, josta käy järjestelmittäin tai tiloittain sel-
ville ne ajankohdat, jolloin laitteet on asennettu paikoilleen siten, että sähkötyöt voi-
daan aloittaa. Aikataulu on hyväksytettävä rakennuttajalla ja muilla urakoitsijoilla. 

 hankkii ja kiinnittää paikoilleen säätö - ja mittauskeskukset sekä säätöjä, ohjausta ja 
hälytyksiä varten tarvittavat ohjauselimet (kuten säätimet, sähkömoottorit, moottori-
venttiilit, mittausanturit, hälyttimet, rajakytkimet, termostaatit ja taajuusmuuttajat sekä 
merkintävarusteet). Jos laitteet käyttävät muita järjestelmiä ja jännitteitä, tulee toimi-
tukseen sisältyä tarvittavat muuntajat ja/tai tasasuuntaajat 

 alkuperäiseen LVI- laitteiden ohjelmaan tehtyjen muutosten ilmoittaminen sähköura-
koitsijalle 

 sopiminen yhteistoiminnasta sähköurakoitsijan kanssa niin, että LVI- ja sähkölaittei-
den keskinäiset sijoitukset tarkistetaan ennen asennusten aloittamista. 

 sopiminen rakennuttajan ja sähköurakoitsijan kanssa yhteisestä laitteiden merkitse-
misjärjestelmästä; kojetoimittajan tulee merkitä kaikki hankintaansa sisältyvät moot-
torit, sähkölaitteet ja sähkökojeet välittömästi kojeiden tultua asennetuksi paikoilleen. 
Merkinnässä tulee olla kojeesta kytkentäkaavioissa käytetty tunnus ja kojeen asennus-
päivämäärä. Väliaikaiset kojekilvet poistetaan vasta sen jälkeen, kun lopulliset koje-
kilvet on asennettu paikoilleen. Merkintävarusteet kuuluvat aina varusteen toimitta-
neen urakoitsijan toimenpiteeksi. 

 huolehtiminen siitä, että kaapeleiden kytkemistä varten laiteyhdistelmässä on oltava 
riviliittimet ja kaapeleiden läpiviennissä holkkitiivisteet 

 kaikkien hankkimiensa laitteiden kiinnittäminen tai konetoimittajalla kiinnityttäminen 
paikoilleen 

 sähkökeskuksille ja säätölaitteille tarvittavien asennustilojen varaaminen IV- ja LJH 
kojehuoneisiin 

 toimittaa kokonaistoimituksiksi määrättyjen laitteistojen sähkökeskukset täydellisinä 
pääkytkimineen, varokkeineen, kytkentä- , ohjaus- ja suojalaitteineen sekä riviliittimi-
neen. Keskuksien tulee olla julkaisun A2 mukaisia suojaluokka IP 44. Kaikista toimi-
tetaan täydelliset piirustukset mm. ohjaus-piirikaaviot, riviliittimien kytkentäpiirus-
tukset yms. 

 

7.2  Sähköurakoitsijan työt ja velvoitteet 

 
LVIA-töistä 
 
Sähköurakoitsija: 

 tarkistaa laitteiden lopulliset asennusohjeet ja tehot ennen asennustyön alkua ao. ura-
koitsijalta sekä edellisten pohjalta tarkistaa ryhmäjohtojen mitoituksen ja määrän. 

 osallistuu LVI -, säätö- , valvontalaitteiden tarkastuksiin silloin, kun tarkastuksen koh-
teina ovat laitteiden toimintakokeet, kauko-ohjauksien, säätölaitteiden tai hälytyksien 
kokeilu tai näiden urakoiden vastaanotto. 

 täyttää konekortit sähköurakkaan sisältyvien kaapeleiden, releiden ja kelakytkimien 
osalta. 

 suorittaa hankkimiensa ryhmäkeskuksiin liittyvien LVI- laitteiden moottorisuojien ja 
laukaisuaikojen mittauksen sekä suorittaa taajuusmuuttajasäätöjen tehomittaukset 
max. kuormalla. Säätö- ja asetusarvot sekä mittaustulokset taulukoidaan ja taulukot 
varmennetaan urakoitsijan ja rakennuttajan edustajien allekirjoituksella 

 varustaa kytkimet, käynnistimet, aikakellot tms. sekä vastaavat koneet ja laitteet 
LVIK- suunnitelmien mukaisin numeroin ja merkein merkintäohjeen mukaisesti 

 asentaa ja kytkee LVI- urakoihin kuuluviin kojekeskuksiin syöttöjohdot. 
 hankkii ja asentaa LVI-kojeiden turvakytkimet suunnitelmien mukaisesti. 
 hankkii ja asentaa kaikki hälytys- ja automatiikkalaitteiden vaatimat sähköjohdotukset 

ja niiden putkitukset 
 suorittaa ryhmä- ja ohjausjohtojen asennuksen kojeille ja kojeiden välille, kuorii joh-

tojen päät ja asentaa kojeiden holkkitiivisteiden läpi. Välirasiat kytketään valmiiksi 
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samoin 230 V ryhmäjohdot. Säätömoottorien sähköjohdot riittävän pitkinä siten, että 
moottoria voidaan kääntää johtimia irrottamatta. 

 merkitsee asettamansa kaapelit ja johtimet sähkötyöselityksen ja automaatiourakoitsi-
jan kaapeliluettelon mukaisesti. 

 varaa kaapelihyllyille tilat säätölaitetöiden vaatimille johdotuksille. 
 taajuusmuuttajien kaapelointi, kytkentä ja johtojen merkitseminen 
 hankkii, asentaa ja kytkee palorajoittimien kaapelit ja kytkentärasiat. 
 asentaa sähkökeskuksiin LVI-laitteiden käyttökytkimet, joissa on asennot kutakin 

käyttötilannetta varten. Kytkimien kilpien tulee sisältää: laitetunnus, laitteen nimi ja 
vaikutusalue. 

 osallistuu LVI -, säätö- , valvontalaitteiden tarkastuksiin silloin, kun tarkastuksen koh-
teina ovat laitteiden toimintakokeet, kauko-ohjauksien, säätölaitteiden tai hälytyksien 
kokeilu tai näiden urakoiden vastaanotto. 

 hankkii, asentaa ja merkitsee automaatiojärjestelmän syöttö-, väylä-, mittaus-, val-
vonta-, ohjaus- ja lukitusjohdot sekä tarpeelliset välirasiat johtokaavioiden, kaapeli-
luetteloiden, piirikaavioiden ja kytkentätaulukoiden mukaisesti. 

 hankkii ja asentaa kaikki hälytys- ja automatiikkalaitteiden vaatimat sähköjohdotukset 
ja niiden putkitukset laitekaappien riviliittimille saakka. Alakeskuksilla mittaus- ja 
valvontakaapelit (<70 V) vedetään alakeskuksen alapuolelta. Kaappien sisäiset johdo-
tukset kuuluvat automaatiotöihin 

 huomioi häiriöjännitteiden estämiseksi, ettei samalla kaapelihyllylle asenneta raken-
nusautomaatiojärjestelmän heikkovirtakaapeleita (tiedonsiirto-, mittaus-, säätökaape-
lit, tms.) ja suurivirtaisia ohjaus tai syöttökaapeleita (esim. taajuusmuuttaja) 

 suorittaa ryhmä- ja ohjausjohtojen asennuksen kojeille ja kojeiden välille 
 kuorii johtojen päät ja asentaa ne kojeiden holkkitiivisteiden läpi. Välirasiat kytketään 

valmiiksi, samoin yli 48V jännitteiset johdot. Säätömoottorien sähköjohdot riittävän 
pitkinä siten, että moottoria voidaan kääntää johtimia irrottamatta 

 merkitsee asentamansa kaapelit ja johtimet sähkötyöselostuksen mukaisesti 
 lisää hankintaansa kuuluvien sähkö- ja ohjauskeskuksien piiri- ja johdotuskaavioihin 

automaatiojärjestelmän kaapelitiedot johdin- ja liitinmerkintöineen (myös alakeskuk-
sien liitinmerkinnät). 

 hankkii urakkaansa kuuluvat telejärjestelmät automaatiojärjestelmän edellyttämin 
ohjaus- ja valvontaliitännöin liityntäluetteloiden mukaisesti. 

 täydentää automaatiourakoitsijan laatimat järjestelmäkohtaiset piirustusluettelot, kaa-
viot ja muut luettelot sähköurakkaan sisältyvien laitteiden ja asennuksien osalta. 

 huolehtii, että laitteet, kojeet yms., jotka liitetään automaatiojärjestelmään, varustetaan 
potentiaalivapaalla kosketintiedolla. 

 tekee sähköryhmäkeskuksien ohjaus- ja valvontapiirien kytkennät autom.urakoitsijan 
ohjeiden mukaisesti 
 Lämpöreleeltä potentiaalivapaa kosketin. 
 Taajuusmuuttajakäytöille suorat sulakelähdöt – ohjauskytkimet ovat alakeskuk-

sella. 
 Ottaa kone- ja laitekilpien laadinnassa huomioon käyttäjien laitemerkintäohjeet. Auto-

maatiojärjestelmän tunnukset merkitään kilpiin ohjeiden mukaisesti. 
 hankkii ja asentaa taajuusmuuttajien kaapelit ja turvakytkimet EMC-

suojausvaatimusten mukaisesti. 
 varustaa vikavirtasuojakytkimet potentiaalivapaalla apukärjillä sähkö 

lämmitysohjausten tilatietoa varten. 
* sopii automaatiourakoitsijan kanssa alakeskuskoteloiden asennuspaikat 
* tarkistaa yhdessä automaatiourakoitsijan kanssa kaikkien niiden valvontapisteiden 

toiminnan, joiden valvontakaapeleiden kytkentään sähköurakoitsija on osallistunut. 
Tarkastus suoritetaan kenttälaitteilta alakeskukseen asti. 

* tarkastuksesta laaditaan valvontapistekohtainen tarkastuspöytäkirja, jonka kumpi-
kin urakoitsija vahvistaa allekirjoituksellaan 

* toteuttaa säätökaavioissa esitetyt eri koneiden väliset ohjaukset ja lukitukset sekä 
tekee niiden mukaiset hankinnat ja asennukset  

  säätömoottorien sähköjohdot asennetaan riittävän pitkinä siten,  
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että moottoria voidaan kääntää johtimia irrottamatta 

 
 
Rakennusurakan maalaustöistä 
 
LVI-urakoitsija 
 
* toimittaa urakkaan sisältyvät kojeet ja laitteet mukaan luettuna tarvikkeineen val-

miiksi maalattuina. 
 
Sähköurakoitsija 
 
* toimittaa sähköurakkaan sisältyvät kojeet ja laitteet mukaan luettuna valaisinkiskot ja 

kaapelihyllyt tarvikkeineen valmiiksi maalattuna, mikäli niiden materiaali vaatii maa-
lauskäsittelyn 

 
* toimittaa sähköurakkaan sisältyvät suojaputket pohjamaalattuina niissä kohdin, missä 

niiden asennuspaikka maalataan 
 

* rakennuttajan hankkimien projektoreiden kiinnitys ja kytkentä. 
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