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HALLINTOJÄRJESTELYT

1.1 Työmaan hallinto

Työmaan johtovelvollisuudesta vastaava (YSE 1998 § 4) urakoitsija (myö-
hemmin tässä asiakirjassa pää- tai rakennusurakoitsija), on esitetty urakka-
ohjelmassa. Pääurakoitsija toimii lainsäädännön edellyttämänä päätoteut-
tajana.

Pääurakoitsijan on laadittava työmaan hallinnosta organisaatiokaavio, jossa
on esitetty työmaalla toimivat tilaajan ja eri urakoitsijoiden henkilöt sekä
näiden vastuut ja valtuudet. Tilaajan erityisvaatimukset urakoitsijan organi-
saatiolle on esitetty urakkaohjelman kohdassa 14.1.

Pääurakoitsija johtaa työmaata siten, että työmaalla saavutetaan eri osa-
puolten kannalta toimiva työjärjestys sekä yhteisesti sovitut aikataululliset
ja laadulliset tavoitteet. Työmaan eri osapuolet ovat velvollisia noudatta-
maan ja tukemaan, sopimusten asettamissa rajoissa, pääurakoitsijan mää-
räyksiä työmaan ohjaamiseksi.

Työmaan käynnistyessä pidetään maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittama
aloituskokous.

Kokouksen kutsuu koolle tilaaja. Pääurakoitsija vastaa, että työmaan hallin-
nossa noudatetaan kokouksessa sovittavia periaatteita.

1.2 Informointivelvollisuudet

Jokaisen urakoitsijan tulee tutustua muiden osa-alueiden suunnitelmiin
niiltä osin kuin työn suunnitelmien mukaisen suorittamisen kannalta on vält-
tämätöntä. Kunkin urakoitsijan on riittävän ajoissa ennen toimituksensa al-
kua toimitettava muiden osapuolten suunnittelua, hankintaa ja asennusta
palvelevat tiedot. Urakoitsijan tulee laatia omat asennussuunnitelmansa yh-
teisesti sovitun aikataulun mukaan ja hyväksyttää ne tilaajalla ja suunnitteli-
joilla oman alansa asiakirjojen vaatimusten mukaisesti.

Mikäli suunnitelmat ovat ristiriitaisia tai työjärjestys aiheuttaa toiselle hait-
taa, on tästä neuvoteltava toisen osapuolen kanssa riittävän ajoissa ja hy-
väksytettävä muutettu toteutustapa työmaan hallinnosta sovittujen periaat-
teiden mukaisesti.

Urakoitsijoiden on oma-aloitteisesti osoitettava tilaajalle ao. urakoitsijan
työvaiheiden suoritus ja tarvikkeiden laatu siten, että tilaajalla on selvä käsi-
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tys ja varmuus myös peittyvien osasuoritusten asiakirjanmukaisuudesta. Täl-
lainen osasuoritusten toteaminen ei vapauta urakoitsijaa lopullisesta vas-
tuusta.

1.3 Työmaan ohjaus ja valvonta

Pääurakoitsijan oikeus ja velvollisuus on valvoa työjärjestystä ja työaikatau-
lua sekä poikkeamia havaitessaan, sovittaa ristiriidat.

Pääurakoitsijan tulee valvoa, että muut urakoitsijat asentavat hankintaansa
kuuluvat asennukset ja laitteet sovitun asennusjärjestelyn mukaisesti. Kus-
sakin asennusvaiheessa on lisäksi varmistuttava siitä, ettei asennuksilla es-
tetä myöhemmin tehtävien asennusten suorittamista suunnitelmien mukai-
sesti.

Pääurakoitsija nimeää määrätyn työnjohtajan tai työnjohtajat hoitamaan
kohteen muiden urakoitsijoiden töihin liittyviä (rakennus)aputöitä sekä toi-
mimaan yhdyshenkilönä tilaajan edustajien, urakoitsijoiden, rakennuksen
teknillisten asiantuntijoiden ja työmaan työnjohdon välillä.

Työmaan kokouskäytännöstä on esitetty vaatimukset urakkaohjelmassa. Li-
säksi pääurakoitsijan johdolla pidetään eri urakoitsijoiden välisiä työmaan
edistämiseen liittyviä yhteistoiminta- ja urakoitsijapalavereita. Kunkin ko-
kouksen vastuuhenkilö tallentaa ao. kokousmuistion Haahtela PRIS -projek-
tipankkiin.

Yksittäisten tehtävien laadunvarmistukselle annetaan vaatimukset pääura-
koitsijan kokoamassa työmaan laatusuunnitelmassa. Vaatimuksiin tulee si-
sältyä tilaajan kanssa yhteistyössä suoritettavat valvontatoimenpiteet sekä
eri urakoitsijoiden oman työn valvontamenettelyt.

Sivu-urakoitsijoiden tulee ilmoittaa tarkastuksistaan pääurakoitsijan ni-
meämälle työnjohtajalle ja varata hänelle mahdollisuus olla niissä läsnä.

Tilaajan edustajan suorittamia P1-tarkastuksia on keskimäärin kaksi (2) ker-
taa kuukaudessa. Tarkastukset alkavat, kun sisävalmistustyöt käynnistyvät.
Kunkin urakoitsijan työmaahenkilöstön tulee osallistua tilaajan edustajan
järjestämiin työmaan puhtaudenhallintakoulutuksiin kaksi (2) kertaa hank-
keen aikana. Koulutuksen kesto on noin 1,5 h/kerta.

1.4 Asioiden kirjaaminen

Pääurakoitsijan pitämään työmaapäiväkirjaan merkitään mm. rakennustyön
ja tärkeimpien työsuoritusten aloittaminen ja lopettaminen, sääolosuhteet,
mittaukset, tarkastukset ja kokeet tuloksineen, muistutukset, sopimukset ja
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päätökset, työhäiriöt sekä muut tapahtumat, joilla on merkitystä rakennus-
työlle. Merkintävelvollisuus ja -oikeus koskee kaikkia urakoitsijoita. Työmaa-
päiväkirjaa on ylläpidettävä päivittäin työpäivän päättyessä.

Työmaapäiväkirjaa on pidettävä Haahtela PRIS-projektipankissa. Rakennus-
lain tarkoittamaa tarkastusasiakirjaa pidetään erikseen.

1.5 Työaikataulu

Pääurakoitsijan tulee olla yhteistyössä muiden urakoitsijoiden ja hankkijoi-
den sekä tilaajan ja heidän suunnittelijoidensa kanssa ja laatia urakkaohjel-
man kohdan 4.2 mukainen työaikataulu.

Aikataulun laadinnassa tulee noudattaa seuraavia periaatteita:
· aikataulu laaditaan aika-paikkakaaviona siten, että siitä voidaan seurata

töiden etenemistä kerroksittain ja rakennuslohkoittain.
· aikataulun mitoitus perustuu työmenekkeihin
· aikatauluun merkitään työvaiheet viikoittain
· aikataulu on laadittava vähintään kriittisten työvaiheiden osalta paikka-

aikakaavion avulla siten, että siitä voidaan seurata töiden etenemistä
kerroksittain

· kriittisille töille on varattu riittävät häiriöpelivarat
· työvaiheet on siten järjestetty, että saavutetaan hyvä työturvallisuus
· työvaiheet on järjestetty siten, että tilojen sisäilmastoluokituksen edel-

lyttämä rakennustöiden puhtausluokkavaatimus P1 saavutetaan
· aikataulussa on varattu aika urakoitsijan oman työn tarkastukselle.

Työaikataulua laadittaessa tulee ottaa huomioon ainakin seuraavat yksityis-
kohdat:
· urakoitsijoiden eri tuotteiden hankinta- ja toimitusajat
· urakoitsijoiden hankinta-aikoihin liittyvä tuotteiden hyväksyminen ja

eri toimitusasteiden mukaisten suunnitelmien kuten rakennus-, tuo-
tanto- ja asennussuunnitelmien laatiminen

· rakennus- ja muiden urakoitsijoiden työt sekä tilaajan/käyttäjän eril-
lishankintojen ja -urakoiden ajankohdat tulee esittää yksityiskohtaisina
nimikkeinä niin, että keskinäiset riippuvuussuhteet on selvästi todetta-
vissa

· rakenteiden kuivumisajat ja kuivuminen ennen pinnoituksia
· työaikaisen, työvaiheeseen kuuluvan, sekä loppusiivouksen ja puhdis-

tuksen tarvitsema aika
· yhtä tai useampaa urakkaa koskevat tilaajan ja viranomaisten osatar-

kastukset ja niiden sidonnaisuus vastaanottotarkastukseen nähden ja
vaikutus muiden urakoiden suoritusaikoihin (keskinäinen riippuvuus)
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· teknisten tilojen valmistumisajankohdat erikseen rakennus- ja erikseen
putki-, IV-, rakennusautomaatio ja sähköurakan osalta

· taloteknisten järjestelmien osatarkastukset ja niiden riippuvuus vas-
taanottotarkastuksesta

· säätöön, viritykseen, koekäyttöön ja tarkistusmittauksiin tarvittava aika
· koekäytöt, jotka estävät muiden töiden tekemisen samanaikaisesti ko.

huonetiloissa
· urakkasopimuksen edellyttämät välitavoitteet ja/tai rajoitukset
· malliasennusten ja -tilojen valmistuminen.

Koekäyttöön, vastaanottoon ja käyttökoulutukseen liittyvistä toimenpiteistä
laaditaan erillinen, kohdan 5 mukainen, täydentävä aikataulu, jossa on esi-
tetty eri osapuolten valmiusvaatimukset aikataulun toteutumiselle.

Työaikataulun toteutuminen tarkistetaan työmaakokouksissa. Urakoitsijat
ovat velvollisia ilmoittamaan mahdollisista aikataulupoikkeamista ja esittä-
mään toimenpiteet kirjallisesti yksilöitynä (lisäresurssit, aikataulu) poik-
keaman korjaamiseksi. Muutoksia työaikatauluun voidaan tehdä vain yhtei-
sesti sopimalla ja tilaajan hyväksymänä.

Pääurakoitsija valvoo, että kaikki urakoitsijat ja hankkijat noudattavat hyväk-
syttyä aikataulua. Työmaan eri osapuolten tulee kirjallisesti ilmoittaa omien
aikataulullisten velvoitteidensa ja edellytystensä toteutumisesta työmaako-
kousten yhteydessä.

1.6 Suunnitelma-aikataulu

Urakoitsijat laativat pääurakoitsijan johdolla suunnitelma-aikataulun tarvit-
semistaan suunnitelmista. Suunnitelma-aikataulun sisältö toimitusaikoi-
neen käydään alustavana lävitse tilaajan ja suunnittelijoiden kanssa ennen
työaikataulun hyväksymistä.

Suunnitelma-aikatauluun merkitään ainakin seuraavat ajankohdat:
· varauspiirustusten kiertoajat
· asennus- ja muiden suunnitelmien laadintaa varten tarvittavien lähtö-

tietojen toimitusajat urakoitsijoilta
· asennus- ja muiden suunnitelmien hyväksymisaika
· eri suunnittelijoiden laatimien piirustusten ja muiden asiakirjojen toi-

mitus urakoitsijoille
· tilaajan/käyttäjien erillisurakoitsijoiden ja -hankkijoiden suunnitelmien,

selitysten, asennusohjeiden tms. toimitus tilaajalle, suunnittelijoille ja
urakoitsijoille

· eri osa-alueiden pääsuunnittelijan hyväksymisaika
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· urakoitsijoiden hankintaan kuuluvien suunnitelmien ja asennuspiirus-
tusten toimitus tilaajalle, suunnittelijoille ja työmaan käyttöön

· urakoitsijoiden hankintaan kuuluvien suunnitelmien ja asennuspiirus-
tusten toimitus ja hyväksyntä tilaajalle, suunnittelijoille ja työmaan
käyttöön

· urakoitsijoiden keskinäisten tietojen vaihdon ajankohdat
· tarke- ja loppupiirustusten toimitusajankohdat
· käyttö- ja huolto-ohjeiden sekä huoltokirjan laatiminen
· toimituksiin liittyvät suunnitelmakatselmukset, jotka suoritetaan pää-

urakoitsijan johdolla.

Suunnitelma-aikataulussa tulee esittää erikseen viranomaisten ja tilaajan ta-
holta tapahtuvan hyväksymismenettelyn ajan tarve.

Suunnitelma-aikataulun tultua hyväksytyksi eri osapuolet toimittavat piirus-
tusluettelot, jo laadituista sekä laadittavista piirustuksista, aikatauluun si-
dottuna, työmaalle.

Jos yhteisesti sovitusta aikataulusta huolimatta, suunnitelmien toimituk-
sessa tai suunnitelmien sisällössä on sovittuun nähden puutteita, tulee suun-
nitelmaa tarvitsevan urakoitsijan yksityiskohtaisesti eritellen ja kirjallisesti il-
maista puutteen laatu ja sijaintikohta rakennuksessa.

1.7 Varauspiirustukset

Suunnittelijat laativat alustavat varaussuunnitelmat (reikäpiirustukset). Pii-
rustusten kierto tapahtuu rakennesuunnittelijan johdolla suunnitelma-aika-
taulun mukaisesti. Varauspiirustusten laadinnassa noudatetaan rakenne-
suunnittelijan laatimaa ohjetta.

Pääurakoitsijan tulee valvoa, että sivu-urakoitsijat tai muut toimittajat tar-
kastavat ja merkitsevät varauksensa siten, että rakennesuunnittelija saa lo-
pulliset varauspiirustukset vähintään 2 viikkoa ennen kuin ko. rakennepiirus-
tukset tarvitaan tuotannossa.

Kaikki kantaviin ja rakennuksen jäykistäviin rakenteisiin tarvittavat varaukset
tulee esittää varaussuunnitelmissa. Mikäli jokin varaustyö joudutaan teke-
mään jälkikäteen suunnitelmien ulkopuolella, vastaa varausta tarvitseva
urakoitsija kaikista työn aiheuttamista kustannuksista. Rakennesuunnitteli-
jan tarkastettua ja hyväksyttyä lopulliset reikäpiirustukset, urakoitsijat vah-
vistavat ne allekirjoituksellaan.
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Elementteihin tulevat reiät, asennukset ja tartunnat merkitään lisäksi ele-
menttien työpiirustuksiin (ns. lappukuvat). Paikalla valettavaan rakennus-
runkoon tulevat elementtien tartunnat, kannakkeet ja jälkivalut rakenne-
suunnittelija esittää piirustuksissa. Elementtien valmistajan / urakoitsijan tu-
lee tarkastaa nämä piirustukset, tehdä haluamansa muutosehdotukset ra-
kennesuunnittelijalle sekä hyväksyä yhdessä rakennesuunnittelijan kanssa
lopulliset piirustukset. Sähkörasiat ja -putket asennetaan elementteihin val-
miiksi elementtitehtaalla. Rakennesuunnittelija merkitsee ne piirustuksiin ja
sähköurakoitsija tarkistaa ja hyväksyy allekirjoituksellaan piirustukset. Mi-
käli jokin sähkövaraus joudutaan tekemään jälkikäteen, vastaa sähköura-
koitsija kaikista työn aiheuttamista kustannuksista.

Reikä- ja varauspiirustusten tarkastamisvelvollisuus on kunkin urakoitsijan
sisällytettävä myöskin kaikkiin omiin aliurakoihinsa ja hankintoihinsa. Hyväk-
sytyistä piirustuksista vastaa kukin urakoitsija osaltaan. Hyväksyttyjen reikä-
ja varauspiirustusten mukaisiin rakenteisiin saa tehdä muutoksia ainoastaan
rakennesuunnittelijan ja tarkastavien viranomaisten luvalla sekä muutosta
tarvitsevan urakoitsijan kustannuksella. Työmaalla jälkikäteen tehtävät va-
raukset tulee hyväksyttää rakennesuunnittelijalla. Välipohjan ontelolaatas-
toon tulevat pienet reiät tehdään työmaalla rakennesuunnitelmien ohjeiden
mukaan.

1.8 Piirustusten jakelu

Hankkeessa on käytössä projektipankki, johon suunnittelijat tallentavat to-
teutuspiirustukset dwg- ja pdf-muodossa. Pdf-muodossa oleva suunnitelma
on virallinen toteutuskuva, kun se on tallennettu projektipankkiin. Tallen-
nuksesta pitää tulla ilmoitus projektipankin kautta. Suunnittelija huolehtii
muutoskuvien tallentamisesta ja paperipiirustuksen tilaamisesta urakoitsi-
joille.

Tilaajalta tulevat suunnitelmat:

Tilaajalta tulevien piirustusten tilaus ja jakelu urakoitsijoiden ilmoittamiin
osoitteisiin seuraavasti:

Suunnitelmapiirustuksista toimitetaan kopioita seuraavasti:
· rakennuspiirustuksia 3 sarjaa pääurakoitsijalle, muille urakoitsijoille 1

sarja tarpeen mukaan
· rakennepiirustuksia 3 sarjaa pääurakoitsijalle, muille urakoitsijoille 1

sarja tarpeen mukaan
· LVIA-piirustuksia 3 sarjaa LVIA-urakoitsijoille, 1 sarja pääurakoitsijalle,

muille urakoitsijoille 1 sarja tarpeen mukaan
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· sähköpiirustuksia 3 sarjaa sähköurakoitsijalle, 1 sarja pääurakoitsijalle,
muille urakoitsijoille 1 sarja tarpeen mukaan

Piirustusten jakelusta sovitaan vielä tarkennukset ensimmäisessä työmaako-
kouksessa.

Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihinsä tarvitsemansa sarjat samoin kuin
aikataulujen kopiot hankkii ja kustantaa ao. urakoitsija.

Urakoitsijan asennus- ja työsuunnitelmat:

Urakoitsijan laatimat piirustukset tulee toimittaa tilaajan hyväksyttäväksi
projektipankkiin ja suunnitelma-aikataulun mukaisesti. Tallennuksesta pitää
tulla ilmoitus projektipankin kautta.

Rakennustarvikkeiden ja rakennusosien valmistajien laatimat piirustukset,
selitykset ja ohjeet, jotka ovat tarvikkeiden käytön edellytyksenä, hankkii se
osapuoli, jonka hankintaan ko. asia urakka-asiakirjojen mukaan kuuluu. Ky-
seiset asiakirjat toimitetaan työmaalle ja projektipankkiin ajoissa tilaajan
edustajan ja tarpeen mukaan muiden urakoitsijoiden käyttöön.

1.9 Kokeet ja mallit

Rakennusselityksessä tai muissa laskenta-asiakirjoissa tehtäväksi määritellyt
kokeet, mallit ja mallihuoneet, joihin liittyy urakoitsijoiden keskinäisiä suori-
tuksia, tulee valmistaa pääurakoitsijan johdolla ja valvonnassa kaikilta osin
lopullista suoritusta vastaavaksi.

Kaikki kokeet ja mallit tulee tehdä niin hyvissä ajoin, että mahdolliset muu-
tokset ja korjaukset voidaan sekä suunnittelussa että hankinnassa toteuttaa
ja että tilaajan päätös lopullisesta hyväksyttävästä suoritustavasta saadaan
ilman aikataulun muutosta.

Suoritettavaksi määrätyistä koestuksista, mittaustuloksista, valmistustark-
kailusta, tms., jotka asiakirjoissa on erikseen esitetty, tulee toimittaa tulok-
set työselostuksien määrittelemässä muodossa.

Työhön sisältyy mm. seuraavat urakoitsijoiden yhteistyönä tekemät malli-
huoneet:

o A1 58 Lepotila
o A1 52 Ryhmätila
o A1 48 WC-pesuhuone
o A1 50 märkäeteinen
o A1 51 Kuivaushuone
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kaikkine kalusteineen, varusteineen, asennuksineen (sisältäen kaikki näky-
vät LVIS- asennukset)

Urakoihin sisältyvät mm. seuraavat mallit ja malliasennukset:
· puhdas- ja sileävalupinta yleensä ja betonipintojen käsittelytyypit
· puhtaaksimuurattavat tiiliseinäpinnat
· mallit kaikista erilaisista lasiseinä-, ikkuna- ja oviasennuksista listoituk-

sineen ja pellityksineen sekä aurinkosuojalevyineen.
· mallielementtikatselmus elementtitehtaalla ennen elementtien valmis-

tuksen aloittamista.
o sokkelielementti (väri, muottipinta)

· mallit julkisivujen erilaisista pintarakenteista
· levyseinän ja yläpuolisen betonirakenteen liitoksen malli
· kaikista julkisivun ja vesikaton pellityksistä
· vesieristysmallit liittymisineen
· tasoitukset eri pintatyypeissä
· pintakäsittely- ja värisävymallit
· lattian alus-ja päällysrakenne / eri lattiamateriaalit
· kaluste- ja varustemallit
· palokatko- ja läpivientimallit
· holviin tehtävä putki-, kanava- ja johtotieläpivienti ja niiden tiivistämi-

nen
· mallit sisäpuolisista pintarakenteista ml. eri alakattotyypit sisältäen il-

mastoinnin päätelaiteet ja valaisimet, mahdolliset tarkastusluukut sekä
muut kattopintaan sovitettavat asennukset ja liittymät muihin raken-
teisiin

· muut valaisinasennukset
· rasiat ja kytkimet, yms. kalusteet
· ryhmäkeskus
· iv-koneen johdotukset
· vesi- ja viemärijohtojen pinta-asennukset kalusteineen
· lämpöjohtojen pinta-asennukset pattereineen ja venttiileineen
· ilmanvaihtosäleiköt ja -venttiilit
· eristystyöt
· näkyvissä olevat vesi- ja lämpöjohdot sekä IV-kanavat katossa
· asennukset huollettavissa kanavissa/pystykuiluissa
· eristettävät ja/tai suojattavat asennukset verhouksineen
· lisäksi urakoitsijat tekevät eri suunnittelualojen työselostuksissa muut

mainitut mallit

Eri urakoitsijan yhteisiä suorituksia koskevat tiedot ks. kohta 7.
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Kokeet ja mallit luovutetaan tuloksineen tilaajalle.

Suoritettavaksi määrätyistä koestuksista, mittauksista, valmistustarkkai-
lusta, tarvike- ja työtapaselvityksistä tms. tulee toimittaa kirjalliset tulokset
suoraan tilaajalle ja ao. suunnittelijoille.

Mikäli kokeen asemasta halutaan käyttää aikaisemmin tehtyä tutkimustu-
losta, jatkuvaa valmistarkkailua tai työmalli tehdään osana lopullisesta suo-
rituksesta, on tästä sovittava erikseen tilaajan kanssa.

Pääurakoitsijalla tulee olla valmiudet järjestää videokatselmuksia työmaalta
esim. hyvälaatuisella kännykkävideokameralla.

Tarvike- ja värimallit, näytteet sekä mallikappaleet
Kukin urakoitsija hyväksyttää tilaajalla valmiin rakennuksen ulkonäköön vai-
kuttavat tarvikkeet ja värit pintakäsittelyineen niiltä osin kuin niistä ei ole
sopimusasiakirjoissa erikseen määrätty. Väreistä ja materiaaleista toimite-
taan mallit siten, että ne ovat työmaalla verrattavissa toisiinsa. Värimallin
koko sisätiloissa on noin 1 m2 ja ulkotiloissa 3 m2, alustavat värimallit 210 x
300 mm. Alustavia värimalleja tehdään 3 kpl/väri, kiiltoaste ja pinta.

Työmallit
Suunnitelmissa mainituista osasuorituksista tekee kukin urakoitsija työmal-
lin osana lopullista työsuoritusta tilaajan hyväksymään paikkaan ennen lo-
pullista työsuorituksen aloittamista. Työmallia muutetaan ja korjataan tar-
vittaessa, kunnes saavutetaan sopimusasiakirjojen puitteissa riittävän hyvä
lopputulos.

Malliasennukset, mallihuone mukaan luettuna, tehdään kaikkien niihin liit-
tyvien yksityiskohtien osalta täysin valmiiksi tarvittaessa muuttaen ja korja-
ten niin, että ne voidaan kaikkien yksityiskohtien kuten varusteiden asen-
nuskorkeuksien osalta, liittymät huomioon ottaen, hyväksyä sellaisenaan lo-
pullisen suorituksen ohjeeksi.

Mallihuoneiden valmistuttua voidaan maalauskäsittelyn sävyjä ja materiaa-
lien värejä vielä vaihtaa tämän aiheuttamatta tilaajalle lisäkustannuksia.

Lisäksi tulee kunkin urakoitsijan varmistua siitä, että sellaiset vaihtelut, jotka
hänen suorituksessaan ovat mahdollisia, voidaan muiden urakoitsijoiden
kannalta toteuttaa ja ovat tilaajan hyväksymät.
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TYÖMAAJÄRJESTELYT JA TYÖMAAPALVELUT

2.1 Rakennusalue

Urakka-alue on pääosin tontin rajojen mukainen, mutta liittymäkohtien
osalta rakennusurakan urakka-alue ylittää tontin rajat sisältäen liitoskohdat
ja välin tontin rajalta liitoskohtaan. Liittymäkohtien kaivuut, louhinnat ja alu-
eiden ennallistamiset kuuluvat rakennusurakkaan ja putket ja johdot talo-
tekniikkaurakoihin suunnitelmien mukaisesti. Työt on suoritettava siten,
että liittyminen viereisiin alueisiin on siisti ja viimeistelty. Urakkaan kuuluu
rakennusselostuksen mukaisia urakka-alueen ulkopuolisia töitä tontin etelä-
puolisella LPA-alueella.

Rakennuttaja luovuttaa veloituksetta pääurakoitsijan käyttöön rakennusalu-
een, josta pääurakoitsija varaa tilat työmaarakennuksille sekä varasto- ja
työalueille. Rakennusalue luovutetaan sopimushetkellä vallitsevassa tilassa.

Urakka-alueella sijaitsee vanhoja, säilytettäviä lehtikuusia. Nämä on suojel-
tava rakennusaikana esimerkiksi aitaamalla lehtikuusien alue. Tällä alueella
ei saa varastoida tarvikkeita. Myös lehtikuusten juurien suojelemiseen on
kiinnitettävä huomiota.

Tarvitsemansa lisäalueet urakoitsijan tulee hankkia käyttöönsä omalla kus-
tannuksellaan.

Pääurakoitsija järjestää kustannuksellaan tarvittavat katselmukset ennen ra-
kennustöiden alkua ja kohteen valmistuttua. Katselmuksiin osallistuvat ura-
koitsijan ja tilaajan edustajat ja niistä laaditaan pöytäkirja.

Pääurakoitsija laatii työmaa-alueesta työmaasuunnitelman sekä lisäksi työ-
maan ja lähialueen työnaikaisen liikennejärjestelysuunnitelman, toimittaa
sen tilaajalle tiedoksi ja hyväksyttää sen tarpeen mukaan viranomaisilla.
Muista kuin piirustuksen esittämistä järjestelyistä urakoitsijan on sovittava
ennalta tilaajan, rakennusten käyttäjien ja viranomaisten kanssa.

Pääurakoitsija merkitsee työmaasuunnitelmaan eri urakoitsijoiden käyttöön
tulevat tilat.

2.2 Työnaikaiset rakenteet

Pääurakoitsija pystyttää työmaahuoltorakennukset kuten toimisto-, henki-
löstö-, varasto- yms. tilat omia ja muiden urakoitsijoiden tarpeita varten. Nii-
den rakentamiseksi mahdollisesti tarvittavat rakennusluvat hankkii pääura-
koitsija.



URAKKARAJALIITE
Sivu 14/60

SUJUVAA ELOA POSTIOSOITE: Y-TUNNUS:
www.tampereentilapalvelut.fi Tampereen Tilapalvelut Oy, PL 1000, 33101 Tampere 2863261-6

Pääurakoitsija varaa työmaarakennuksista sivu-urakoitsijoille näiden töissä
normaalisti tarvittavat
· riittävät, lukittavat, lämpimät ja kylmät varastotilat ottaen huomioon

puhtausluokan P1 vaatimukset materiaalien ja laitteiden varastoinnille
· rakennusalan työehtosopimuksen tasomitoituksen sekä SFS-standardin

tilamitoituksen täyttävät kalustetut henkilöstötilat, joita ovat mm. ruo-
kailu-, puku-, kuivaus-, pesu- ja WC-tilat. Tilojen mitoitus tulee olla suh-
teutettu työaikataulun perustana oleviin henkilömääriin.

Lisäksi pääurakoitsija varaa
· kokoustilaa työmaakokousten pitämistä varten
· toimistotilat sivu- ja aliurakoitsijoille.

Rakennusalueelta pääurakoitsija varaa sivu-urakoitsijoita ja alihankkijoita
samoin kuin erillisurakoitsijoita varten näiden töissä normaalisti tarvittavat
riittävät työalueet materiaalin ja tarvikkeiden varastoimista, säilyttämistä ja
tavanomaisia kokoonpanotöitä varten. Erityisesti on huomioitava IV-
kanavien varastointi ulkona. Niille on varattava katettu varastointipaikka.
(kts. Työmaan puhtaudenhallintaohje).

Pääurakoitsija hankkii ja asentaa kustannuksellaan työmaataulun (arvioitu
koko n. leveys 2500 x korkeus 4000), josta ilmenee vähintään rakennushank-
keen urakoitsijat, suunnittelijat, tilaaja ja rakennushankkeen nimi. Työmaa-
taulu tehdään tilaajan mallin mukaisesti. Työmaataulu pystytetään näkyvälle
paikalle päälähestymissuuntaa kohden. Työmaataulu sisältää yhden arkki-
tehdin tekemän havainne- tai väritetyn julkisivukuvan (koko n. leveys 2200
x korkeus 1000). Työmaataulu pystytetään rakennushankkeen käynnisty-
essä. Pääurakoitsija hankkii ja kustantaa työmaataulua varten tarvittavan lu-
van.

Pääurakoitsijan tulee hankkia työmaata varten yleisen turvallisuuden ja vi-
ranomaisten vaatimat varoitusmerkit ja -valot tarkoitustaan vastaaville pai-
koille. Urakoitsija sopii viranomaisten ja tilaajan kanssa mahdollisista liiken-
nealueille tulevista liikennemerkeistä.

Pääurakoitsija rakentaa työmaa-alueelle suoja-aidan suunnitelmien mukai-
sesti (korkeus, tyyppi, materiaali, kohdekohtaisesti). Aidan paikka sovitaan
aloituskokouksessa. Aita on vakioteräsrakenteinen ja sen korkeus on n. 2
metriä. Aitaan ei saa kiinnittää mainoksia tuulikuorman takia.

Pääurakoitsija vastaa myös kaikkien työmaa-alueella tarvittavien teiden ja
varastoalueiden rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä saattaa työmaa- ja
huoltoalueet vastaavaan tilaan kuin ne olivat ennen töiden aloittamista ellei
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suunnitelmissa ole muuta esitetty. Varsinaisten urakka-alueiden ulkopuoli-
set työalueet on siivottava ja jätteet on kuljetettava alueelta.

Rakennustyömaa on pidettävä hyvässä järjestyksessä. Työn edistyessä pois-
tetaan työkohteesta sellaiset tarvikkeet, välineet ja suojaukset, joita ei enää
tarvita. Lumi ja jää poistetaan sekä hiekoitus suoritetaan vähintään viran-
omaisten, työturvallisuuden ja töiden tekemisen vaatimassa laajuudessa.

2.3 Työnaikaiset asennukset

Pääurakoitsija hankkii ja asentaa rakennustyömaan sähkö-, vesi-, viemäri- ja
lämmityslaitteet myös muiden urakoitsijoiden ja valvojien käyttöön. Näin ol-
len pääurakoitsija huolehtii:
· työmaalle tarvittavan veden toimittamisesta
· työtilojen lämmittämisestä ja muusta tarvittavasta lämmöstä
· työmaa-alueen ja -rakennusten yleisvalaistuksesta
· rakennusaikana tarvittavan sähkön toimittamisesta työkohteisiin, hit-

saus- yms. töitä ja laitteita varten. Pistorasioita, 3-vaihe/16A, tulee olla
kohtuullisella (n. 20 m) etäisyydellä eri urakoitsijoiden työkohteista. Mi-
käli olemassa olevia asennuksia käytetään hyväksi työmaasähköjake-
luun, niin jakeluverkon suunnittelusta ja muutostöistä työmaasähkö-
käyttöön ja palauttamisesta alkuperäiseen kuntoon vastaa pääurakoit-
sija kustannuksellaan

· sähköposti- ja internetyhteydet työmaalle, kopiokoneen ja skannerin

Pääurakoitsija vastaa em. toimituksiin liittyvistä johtotöistä liitäntä- ja käyt-
tömaksuineen ja teknillisine töineen.

Pääurakoitsija vastaa kaikista rakennusaikaisen sähkön, veden ja lämmön
kustannuksista.

2.4 Rakennusvälineet

Kukin urakoitsija hankkii ja kustantaa rakennustyössä tarvitsemansa työka-
lut oman työsuorituksensa osalta samoin kuin muut tarvitsemansa raken-
nusvälineet, joita ei ole sisällytetty pääurakoitsijan velvollisuuksiin. Pölyä
tuottavissa työvaiheissa käytetään kohdepoistolla varustettuja työkaluja
(kts. Työmaan puhtaudenhallintaohje).

Urakoitsijan tulee suorittaa omille tai käyttöönsä hankkimilleen koneille,
laitteille, telineille jne. määräysten mukaiset käyttöönotto-, kunnossapito- ja
määräaikaistarkastukset. Samoin urakoitsijan tulee huolehtia määräysten
mukaisesta käyttökoulutuksesta ja käytönopastuksesta.

Pääurakoitsijan tulee valvoa, että kaikki vaadittavat tarkastukset ja käytöno-
pastukset on tehty ennen laitteiden käyttöönottoa.
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2.5 Telineet ja suojarakenteet

Pääurakoitsija huolehtii putoamisen estävien suojarakenteiden teosta ja
kunnossapidosta työmaalla. Pääurakoitsija hankkii ja pystyttää kustannuk-
sellaan kaikki yli 2 metriä korkeat työtasot, telineet ja nostimet sekä tur-
vavaljaiden kiinnityspaikat, jotka on tarkoitettu urakoitsijoiden yhteiseen
käyttöön. Pääurakoitsija laatii työn alussa yhteistyössä muiden urakoitsijoi-
den kanssa telineiden käytöstä suunnitelman, jossa esitetään telineiden
käyttö sekä eri urakoitsijoiden tehtävät telineiden ja suojarakenteiden tur-
vallisuuden varmistamiseksi. Pääurakoitsija huolehtii näiden telineiden ja
suojarakenteiden suunnittelu- ja tarkastusmenettelystä. Pääurakoitsijan
yhteiskäyttöön hankkimat ja pystyttämät telineet ja nostimet ovat myös
tilaajan laitetoimittajien/erillisurakoitsijoiden käytössä rakennustyön ai-
kana.

Kukin urakoitsija hankkii alle 2 metriä korkeat työtasot ja telineet, joita ura-
koitsija tarvitsee omaa työsuoritustaan varten.

Vesikaton, seinien ja iv-konehuoneiden rakentamistyöt on tehtävä säältä
suojattuna. Vesikatto varustetaan suojateltalla ja julkisivut telineineen hu-
putetaan. Rakennusurakoitsija hankkii tarvittavat työnaikaiset suojateltat,
sadesuojat ja -suojaukset sekä huolehtii veden ohjauksesta. Rakenteiden ja
eristeiden kastumista ei saa päästä tapahtumaan.

2.6 Mittaukset

Pääurakoitsija antaa muille urakoitsijoille heidän tarvitsemansa kiintopisteet
ja mittalinjat asennuspaikan lähelle. Kaikki tarpeelliset mittalinjat ja kiinto-
pisteet on pidettävä selvästi merkittyinä. Pääurakoitsija vastaa talotekniikan
esim. lattiakaivojen, viemäripisteiden sekä väliseinien paikalleen mittauk-
sesta.

Kukin urakoitsija vastaa antamiensa mittojen paikkansapitävyydestä. Mikäli
mittoja rakennuspaikalla merkittäessä käy ilmi, että piirustuksissa esitetyt
mitat poikkeavat rakennuksen todellisista mitoista, tulee tästä välittömästi
ilmoittaa valvojalle ja ao. suunnittelijalle suunnitelmien tarkastusta ja kor-
jaamista varten.

Tarkemittaukset tehdään ko. työselityksen vaatimuksien mukaisesti. Tiedot
toimitetaan myös suunnittelijoille.

Pääurakoitsija merkitsee rakennusosien paikat sekä linjat ja korkeudet, eri-
tyisesti lopulliset alakattojen korkeudet ja mahdollisten irrotettavien katto-
levyjen ruudutuksen mitat TATE- urakoitsijoiden käyttöön.
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2.7 Nostot ja siirrot

Pääurakoitsija on velvollinen antamaan tarvittaessa tilaajan sekä muiden
urakoitsijoiden käyttää työmaalla hallinnassaan olevia nosto- ja siirtolait-
teita raskaiden esineiden nostoihin ja siirtoihin. Laitteiden käytöstä tulee en-
nakkoon sopia ja samalla huolehtia siitä, että laitteiden työturvallisuuteen
liittyvät kunnon ja käyttöhenkilökunnan vaatimukset tulevat täytetyiksi.
Pääurakoitsija on oikeutettu veloittamaan käytöstä omakustannushinnan
palvelun saajalta.

2.8 Tarvikkeiden varastointi ja vastaanotto

Tarvikkeet tulee toimittaa työmaalle mahdollisimman oikea-aikaisesti ennen
asennustyötä. Kukin urakoitsija vastaa tarvikkeidensa vastaanotosta, siir-
roista ja oikeasta varastoinnista asianmukaisille alustoille ja suojauksesta
sekä peittämisestä sadesuojin valmistajan ohjeiden ja P1-puhtausluokan
mukaisesti niin, että niiden laatu ja ominaisuudet säilyvät (kts. Työmaan
puhtaudenhallintaohje).

2.9 Työmaahuolto

Pääurakoitsija huolehtii toimisto- ja sosiaalitilojen jätehuollosta ja siivouk-
sesta.

Kunkin urakoitsijan on siivottava, kuljetettava ja lajiteltava rakennus- ja pak-
kausjätteensä päivittäin pääurakoitsijan osoittamaan pisteeseen, josta pää-
urakoitsija huolehtii niiden säännöllisestä poistamisesta työmaa-alueelta.
Pääurakoitsijan velvoitteisiin kuuluu ulos sijoitettavien lavojen lisäksi järjes-
tää sisätiloihin kunkin työvaiheen vaatima riittävä määrä jäteastioita, vähin-
tään kerroksittain. Jätelavojen ja -astioiden tyhjennys sekä kuljetus kaato-
paikalle kaatopaikkamaksuineen kuuluu pääurakoitsijan velvoitteisiin.

2.10 Vartiointi, lukitus ja kulunvalvonta

Pääurakoitsija huolehtii rakennustyömaan aluevartioinnista ja asentaa työ-
maalle tallentavat valvontakamerat työmaatilanteen/työvaiheen mukai-
sesti.

Jokaisen urakoitsijan on itse huolehdittava omien rakennusvälineidensä ja
tarvikkeidensa vartioinnista työaikana ja lukitsemisesta heille osoitettuihin
varastoihin tai työmaa-alueelle työajan ulkopuolella. Työmaa-alueen ja työ-
kohteen lukituksesta vastaa pääurakoitsija.

Rakennuttaja edellyttää lakisääteisen kuvallisen ja veronumerolla varuste-
tun yksilöivän henkilötunnisteen ehdotonta käyttöä ja esillä pitämistä työ-
maa-alueella. Pääurakoitsija huolehtii, em. henkilötunnisteiden käytöstä
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työmaa-alueella. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskente-
levä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja, sekä mai-
nittava henkilön nimi, veronumero ja, mikäli kyse ei ole itsenäisestä työn-
suorittajasta, työnantajan nimi. Lisäksi tilaaja edellyttää Valtti–älykortin tai
vastaavan käyttöä työmaan kulunvalvonnassa. Henkilö, jolla ei ole em. tun-
nisteita ja jota ei ole merkitty veronumerorekisteriin, ei voi saada kulkulu-
paa, eikä voi näin ollen työskennellä työmaalla.

Työmaalla tarvittavat työmaakohtaiset kulkuluvat ja henkilötunnisteet
hankkii ja niistä pitää kirjaa pääurakoitsija.

Kulkuluvan myöntäminen edellyttää henkilöllisyyden todistamista viran-
omaisen myöntämällä henkilökortilla tai ulkomaalaisten osalta vain passilla.
Kulkulupaluetteloon merkitään vähintään työntekijän nimi, syntymäaika ja
veronumero sekä työnantaja, työnantajan yritystunnus, luvan voimassaolo-
aika ja päättyneen kulkuluvan palautuspäivä. Ulkomaisen työntekijän osalta
merkitään lisäksi työntekijän työnteko-oikeuden peruste ja liitetään luette-
loon kopio henkilökortista tai passista. Työmaan kulkulupaluettelo tulee olla
sähköisessä muodossa. Työmaalla tulee olla esillä vertailu aliurakoitsija- ja
kulkulupaluetteloista sekä urakoitsijoiden välisiä sopimussuhteita kuvaava
kaavio.

Pääurakoitsija perehdyttää työmaalla työskentelevät henkilöt ennen kulku-
luvan myöntämistä. Perehdytyksessä on huomioitava myös työturvallisuus-
ja laaturiskit sekä kielitaitorajoitteet. Perehdyttäminen ja sen sisältö on do-
kumentoitava. Pääurakoitsijan tulee perehdyttämisen yhteydessä huoleh-
tia, että työntekijät saavat tiedon työmaalla noudatettavista turvaohjeista.

Pääurakoitsijan toimesta tehtävä perehdytys tehdään lähtökohtaisesti yh-
den kerran työmaalla toimivaa yritystä kohden. Näin ollen kunkin urakoitsi-
jan tai aliurakoitsijan työmaalla työskentelevät henkilöt perehdytetään aina
samalla kertaa. Mahdolliset poikkeamat edellä esitettyyn menettelyyn sovi-
taan työmaakokouksessa tai muussa yhteisesti sovitussa kokouksessa ot-
taen huomioon urakan laajuuden ja aikataulullisten tekijöiden vaikutukset
kerralla perehdyttämisen mahdollisuuksiin.

Tilaaja seuraa kuvallisten henkilötunnisteiden ja kulkulupien käyttöä muun
muassa tarkastuksilla. Henkilöt, jotka rikkovat määräystä kuvallisten tunnis-
teiden ja kulkulupien käytöstä, poistetaan työmaalta. Lisäksi tilaajalla on oi-
keus periä 300 euroa sopimussakkoa jokaisen puuttuvan tunnisteen tai kul-
kuluvan osalta pääurakoitsijalta ja tilaajaan sopimussuhteessa olevalta ura-
koitsijalta, jonka työntekijää tai aliurakoitsijan työntekijää rikkomus koskee.
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2.11 Rakennusaikainen käyttö

Pääurakoitsijan tulee noudattaa rakennusaikaisessa käytössä ao. työselos-
tuksia sekä tilaajaan ja ao. urakoitsijan ohjeita.

Pääurakoitsija saa käyttää rakennukseen asennettuja lämmityslaitteita kus-
tannuksellaan ja vastuullaan edellyttäen, että
· laitteiden sähköasennukset sekä säätö- ja hälytyslaitteet ovat lopulliset

tai muutoin tarkastetut ja tilaajan hyväksymät. Vikahälytykset ohjataan
vastaavalle työnjohtajalle.

· laitteiden jatkuvaa hoitoa varten asetetaan LVI-urakoitsijan hyväksymä
ammattitaitoinen henkilö.

Lisäksi pääurakoitsijan tulee ottaa huomioon mm. seuraavaa:
· lattia-, säteily- ja patterilämmitys voidaan ottaa käyttöön asennustöi-

den edistymisen mukaan
· ilmanvaihtolaitosta ei saa ottaa käyttöön ennen kuin rakennuksen eri

osien pölyä aiheuttavat työvaiheet on loppuun suoritettu, puhtaustar-
kastukset pidetty ja puhtausluokan vaatimat osastoinnit tehty sekä ka-
navat ja konehuoneet puhdistettu. Huom. Työmaan puhtaudenhallin-
taohje

· hissiä ei saa käyttää rakennusaikana
· lopullisten valaisinten rakennusaikaisesta käytöstä tulee sopia erikseen

tilaajan kanssa.

Muiden lopullisiksi jäävien koneiden, laitteiden, asennusten ja tilojen raken-
nusaikaiseen käyttöön tulee saada tilaajan kirjallinen lupa.

TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT

Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä työ-
maan laatusuunnitelmassa.
Hankkeelle on tehty erillinen Valtioneuvoston asetuksen VNA 205/2009 mu-
kainen turvallisuusasiakirja sekä puhtaudenhallintaohje.

TYÖMAAN LAATUSUUNNITELMAT

4.1 Työmaan laatusuunnitelma

Työmaan laatusuunnitelma on hankekohtainen asiakirja. Työmaan laatu-
suunnitelmassa esitetään työmaatoimintojen laadun rakentuminen sekä
työmaan eri osapuolien toimet, joilla sopimuksen määrittelyt täytetään.
Laatusuunnitelmassa esitetään, miten työmaata suunnitellaan, rakenne-
taan, ohjataan, dokumentoidaan ja valvotaan.
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Suunnitelmassa määritetään:
· tavoitteet ja laadunvarmistustoimenpiteet
· riskien ja kriittisten kohtien tunnistaminen ja eliminointi
· tuotannonsuunnittelu- ja -ohjaustehtävät
· käytettävät menettely- ja työskentelytavat
· kosteudenhallinta ja mittaukset
· tarkastus- ja hyväksyttämismenettelyt
· tiedonkulku ja kirjaukset
· yhteistyö hankkeen muiden osapuolten kanssa
· laatusuunnitelman ylläpito ja muuttaminen.

4.2 Työmaan ympäristösuunnitelma

Pääurakoitsija laatii työmaan ympäristösuunnitelman. Työmaan ympäristö-
suunnitelmassa määritellään toimintatavat, joiden avulla ehkäistään nega-
tiivisten ympäristövaikutusten toteutuminen ja ohjataan työmaan toimin-
toja ympäristöystävälliseen toimintatapaan.

Ympäristösuunnitelmassa esitetään mm.
· materiaali- ja energiatalouden hallinta
· työmaan eri osapuolien perehdyttäminen kohteen ympäristövaatimuk-

siin
· työmaan ympäristövaatimuksiin liittyvien mittausten ja tarkastusten

suorittaminen
· materiaalihukan ja jätteitä vähentävän rakennusmateriaalin hankinta,

pakkaus, varastointi ja käsittely
· rakennusjätteiden toisto- ja uusiokäyttö
· pölyn ja melun torjunta
· vaarallisten aineiden ja jätteiden käsittely
· yhtymäkohdat työmaan laadunvarmistukseen ja työturvallisuuden var-

mistamiseen.

4.3 Työmaan kosteudenhallintasuunnitelma

Pääurakoitsija laatii työmaan kosteudenhallintasuunnitelman tilaajan kos-
teudenhallintaohjeen mukaisesti. Suunnitelma on esitettävä tilaajalle. Suun-
nitelman toteutumista seurataan työmaakokouksissa.

Hankkeessa käytetään RALA:n Kuivaketju 10 – toimintamallia. Suunnittelijat
ja pääurakoitsija ovat velvollisia kirjautumaan ja käyttämään Kuivaketju 10:n
sähköistä järjestelmää, johon tilaaja antaa oikeudet.

4.4 Työmaan puhtaudenhallintasuunnitelma

Pääurakoitsija laatii työmaalle pölyn- ja puhtaudenhallintasuunnitelman
työmaan puhtaudenhallintaohjeen mukaisesti.
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Pääurakoitsija kuvaa suunnitelmassa mm. miten rakennustarvikkeiden kul-
jetus, varastointi ja suojaus, jätehuolto, rakentamisen aikainen siivous sekä
asennustyöt järjestetään niin, että rakennushankkeessa otetaan huomioon
Sisäilmastoluokitus 2018 – asiakirjan ja työmaan puhtaudenhallintaohjeen
vaatimukset.

VASTAANOTTO

5.1 Yleistä

Vastaanottomenettelyn tarkoituksena on varmistaa suunnitelman mukai-
nen toteutus, laatutaso, tavoitteet täyttävä lopputulos sekä tarvittavat
käyttö- ja ylläpitovalmiudet. Tavoitteen saavuttamiseksi tilaaja, suunnitteli-
jat ja urakoitsijat suorittavat yhteistyössä rakentamis- ja käyttöönottovai-
heessa jatkuvaa, systemaattista ja ennakoivaa laadunvarmistusta.

Vastaanotto- ja osatarkastustilaisuuksissa tulee eri urakoitsijoiden edusta-
jien olla laitteet täysin tuntevia henkilöitä.

Vastaanottomenettelyn tulee nojautua työmaan laatusuunnitelman mu-
kaan tehtyyn tilaajan ja urakoitsijan suorittamaan valvontaan ja asennusta-
patarkastuksiin. Vastaanottomenettely on vaiheittainen. Vaiheet, niiden ai-
kavaraukset ja riippuvuus muista tehtävistä ilmenevät kohdassa 5.5. Ne tu-
lee esittää lopullisessa työaikataulussa, jonka pääurakoitsija laatii yhteis-
työssä muiden urakoitsijoiden kanssa ja hyväksyttää tilaajalla.

Seuraavassa esitetään vastaanottomenettelyn yleiskuvaus ja urakoitsijoiden
keskinäiset velvoitteet. Urakkakohtaiset vaatimukset ilmenevät yksityiskoh-
taisesti ao. suunnitelma-asiakirjoissa.

Pääurakoitsija toimii vastaanottomenettelyn koordinoijana. Urakoitsijat vas-
taavat tarkastuksien ja kokeiden suorittamisesta ja dokumentoinnista. Tilaa-
jan edustaja valvoo vastaanottoa ja osallistuu siihen liittyviin tehtäviin alla
esitetyssä laajuudessa.

Urakoitsijat ovat velvollisia osallistumaan myös muita urakoita koskeviin tar-
kastuksiin ja kokeisiin, jotka sivuavat urakoitsijan hankintoja (esim. automa-
tiikan, ohjauksien ja hälytysten kokeilu). Rakennusurakoitsijan on tarvitta-
essa osallistuttava kaikkiin tarkastuksiin ja kokeisiin.

Tilaajalle ja pääurakoitsijalle on tiedotettava kaikista tarkastuksista ja ko-
keista sekä varattava mahdollisuus osallistua niihin.
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Urakoitsijan on ennen vastaanottotarkastusta itse varmistettava, että urak-
kasuoritus on valmis ja täyttää sopimuksen mukaiset vaatimukset. Urakoit-
sijan on tehtävä ns. itselle luovutus.

Tilaaja edellyttää ns. 0-virheluovutusta. Kaikki virheet ja puutteet on oltava
korjattuna vastaanottotarkastukseen mennessä.

5.2 Vastaanoton dokumentointi

Urakoitsijoiden tulee laatia viivytyksettä kaikista vastaanottomenettelyyn si-
sältyvistä tarkastuksistaan, mittauksistaan, koestuksistaan ja kokeistaan
pöytäkirjat ja toimittaa niistä kopiot muille urakoitsijoille ja tilaajalle.

5.3 Vastaanoton kuvaus

5.3.1 Laite- ja asennustapatarkastukset

Tilaaja valvoo työn aikana, että rakennustarvikkeet, rakennusosat, laitteet,
materiaalit, työmenetelmät yms. ovat suunnitelma-asiakirjojen ja ennakko-
hyväksyntöjen mukaisia.

Asennusvirheitä pyritään lisäksi ehkäisemään ennakolta asennuspiirustus-
ten ja malliasennusten avulla. Niistä urakoitsijoille aiheutuvat velvoitteet on
esitetty suunnitelma-asiakirjoissa ja tässä asiakirjassa.

Tarkastukset koskevat erityisesti peitettäviä rakenteita ja niissä olevia asen-
nuksia kuten:
· asennukset maassa, alapohjien alla, seinämissä, alakattojen yläpuolella,

nousuroiloissa jne.
· kosteuden- ja vedeneristykset, lämmöneristykset, ääneneristykset, pa-

lotekniset eristykset
· putkien, kanavien ja kaapeleiden seinämälävistykset
· osastoivien rakenteiden läpimenojen palotekniset tiivistykset
· alakattotilojen ja kotelointien pölynsidontamaalaukset ennen LVIS-

asennuksia
· ruoste- ja muut syöpymissuojaukset
· kanavien ja ilmanvaihtokoneiden sisäpuolinen puhtaus ja puhdistetta-

vuus
· eristeet ja niiden maalaukset (pölyttömyyden takaamiseksi)
· tarkastusluukut
· maadoitukset

Tarkastettavia kohteita ei saa peittää ennen kuin niille eri suunnitelma-asia-
kirjoissa määrätyt tarkastukset ja kokeet on tehty hyväksytysti sekä doku-
mentoitu valokuvaamalla. Asennuskohteen dokumentoi, asennuksen tehnyt
urakoitsija.
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5.3.2 Viranomaistarkastukset

Urakoitsijat ovat velvollisia oma-aloitteisesti huolehtimaan, että kaikki viran-
omaisten edellyttämät katselmukset ja tarkastukset pidetään ajallaan. Ura-
koitsijoiden tulee ilmoittaa niistä ajoissa tilaajalle. Jos tarkastuksista aiheu-
tuu suunnitelmamuutoksia, käytetään normaalia muutos- tai lisätöiden tar-
jousmenettelyä.

Urakoitsijat vastaavat omalta osaltaan viranomaisten suorittamien tai vaati-
mien tarkastusten kustannuksista lukuun ottamatta niitä tarkastuksia, jotka
sisältyvät rakennusvalvontamaksuun.

5.3.3 Urakoitsijoiden toimintatarkastukset

Urakoitsijoiden toimintatarkastukset ovat osa urakoitsijoiden laadunvarmis-
tusta. Niissä tarkastetaan systemaattisen menettelyn avulla, että talotekni-
siin järjestelmiin ja laitteisiin liittyvät toiminnot ovat suunnitelmien mukaiset
kaikissa käyttö- ja poikkeustilanteissa.

5.3.4 Toimintatarkastusvalmius rakennusurakan osalta (kaikki talotekniset järjestelmät)

· Tilat ovat riittävän valmiit toimintatarkastusten suorittamiseksi. Pää-
sääntöisesti seinät, ovet, ikkunat laseineen yms. rakennusosat on asen-
nettu ja pölyävät työvaiheet on päätetty. Kaikkien tilojen pitää olla puh-
taat ja siivottu. Tilojen tulee olla lämmitetyt ja kuivat. Maalaus- ja pääl-
lystystöiden tulee olla suoritettu.

· tekniset tilat ja keskukset ovat rakennustöiden osalta valmiit ja siivottu.
· tilaajan puhtaustarkastukset on suoritettu hyväksytysti
· puhtausluokan mukaiset osastoinnit on tehty, mikäli toimintakokeet

suoritetaan lohkoittain.

5.3.5 TATE - järjestelmien toimintatarkastusvalmius sivu-urakoitsijoiden osalta

· teknisten tilojen valaistus toimii
· laitteet, putkistot ja kanavistot on asennettu, puhdistettu ja tilaajan

puhtaustarkastukset suoritettu. Ilmanvaihtojärjestelmä puhdistetaan
vain silloin, kun sen sisäpintojen puhtaus ei täytä puhtausluokan P1 vaa-
timuksia

· putkistot on huuhdeltu ja esisäädetty
· ilmanvaihtokoneet on puhdistettu sisäpuolelta
· ilmavirtojen säätölaitteet ja ilmanvaihdon päätelaitteet on asennettu
· nestevirtojen säätölaitteet ja putkistoihin liittyvät kalusteet ja varusteet

on asennettu
· putkistojen ja ilmanvaihdon eristystyöt on tehty
· lämmitysverkostojen menoveden lämpötila on säädetty
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· kylmäainetäytöt on tehty
· laitteiden sähkönsyötöt on asennettu siten, että virta tulee lopullisia

kytkentöjä myöten
· sähkömoottoreiden lämpösuojat on viritetty ja koestettu
· valvontapisteet on ohjelmoitu
· säätö- ja valvontalaitteet on asennettu, viritetty ja ohjelmoitu
· valvomolaitteet ovat toiminnassa
· valvomopisteet on liitetty valvomopäätteille ja grafiikkoihin
· jatkohälytykset on testattu ja toimivat
· laitteet ja kaapelit on merkitty.

5.3.6 Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien toimintatarkastusvalmius muiden urakoitsijoiden osalta

· laitteiden sähkönsyötöt varmistuksineen ja suojauksineen ovat toimin-
takunnossa

· laitteistot ja kaapeloinnit on asennettu ja kytketty
· verkoston mittaukset ja koestukset on suoritettu
· laitteet on ohjelmoitu ja säädetty toimintakuntoon
· laitteiden sähkönsyötöt varmistuksineen ovat toimintakunnossa
· laitteet ja kaapelit on merkitty.
· tietoliikenneyhteydet kiinteistön ulkopuolelle ovat toiminnassa.

5.3.7 Rakennusautomaatiojärjestelmien toimintatarkastuksissa tarkastettavat asiat

· hälytyksien, ohjauksien, käyttötilaosoituksien ja pakkokytkentöjen toi-
minnat

· sähkömoottoreiden oikeat pyörimissuunnat
· varolaitteiden toiminnot
· häiriötoiminnot
· toimilaitteiden oikeat ajosuunnat
· paikallisten mittarien toiminnot
· taloteknisten laitteiden rakennusautomaatiojärjestelmään liittyvät toi-

minnot
· laitteiden merkinnät
· käyttöohjeet ja dokumentoinnit.

5.3.8 Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien toimintatarkastuksissa tarkastettavat asiat

· laitteistojen, sähkösyöttöjen, maadoitusten ja kaapeloinnin asennukset
· järjestelmien toiminnat koekäytöin ja mittauksin
· laitteiden merkinnät
· käyttöohjeet ja dokumentoinnit
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Rakennusautomaatioon liittyvien toimintojen tarkastukset käsittävät kent-
tälaitteiden ja valvomolaitteiden (grafiikkakuvat) muodostaman kokonai-
suuden.

Toimintatarkastukset dokumentoidaan käyttäen apuna tarkastuslistoja, joi-
hin tehdään tarkastusmerkinnät järjestelmä- ja laitekohtaisesti kaikista ko-
keilluista toiminnoista. Listoihin merkitään myös tarkastuksissa todetut
puutteet. Tarkastuslistat allekirjoittaa kunkin ko. tarkastukseen osallistuvan
urakoitsijan edustaja (esim. valaistusohjausten testauksessa tulee olla AU:n
kuittausten lisäksi SU:n kuittaus).

Em. tarkastuslistoina voidaan käyttää esimerkiksi viimeisimpiä säätökaavi-
oita. Säätökaavion kaaviosivulle merkitään jokainen testattu piste, testauk-
sen tulos, testauspäivämäärä ja testauksen suorittajien allekirjoitukset (au-
tomaatio- ja sähköurakoitsija jne.). Säätökaavion toimintaselostussivulle au-
tomaatiourakoitsija merkitsee jokaisen testatun ohjelmallisen toiminnan,
testauksen tuloksen, testauspäivämäärän sekä allekirjoituksen.

5.4 Toimintakokeet

5.4.1 Yleistä

Toimintakokeet ovat osa tilaajan ja urakoitsijoiden yhteistä laadunvarmis-
tusta. Toimintakokeet suoritetaan kaikille urakoissa toimitetuille järjestel-
mille. Urakoitsijat osoittavat toimintakokeissa, että järjestelmät ja laitteet
toimivat suunnitellulla tavalla kaikissa käyttö- ja poikkeustilanteissa. Toimin-
takokeet suoritetaan urakoitsijoiden toimintatarkastusten jälkeen, kun ura-
koitsijat ovat esittäneet ja tilaaja on hyväksynyt, että kaikkien urakoiden
osalta on valmius toimintakokeiden aloittamiseen.

Toimintakoevalmius edellyttää, että urakoitsijat ovat suorittaneet edellä esi-
tetyt keskinäiset toimintatarkastuksensa ja todenneet niissä järjestelmien ja
laitteiden olevan toimintakuntoisia. Lisäksi edellytetään, että edellä luetellut
toimintatarkastusvalmiuteen liittyvät velvoitteet on suoritettu kaikkien ura-
koitsijoiden osalta.

Toimintakokeita ei aloiteta, tai ne keskeytetään, mikäli velvoitteiden suorit-
taminen todetaan puutteelliseksi.

Pääurakoitsija toimittaa kirjallisen esityksen tilaajalle toimintakokeiden
aloittamisesta. Esityksen liitteenä tulee olla urakoitsijoiden toimintatarkas-
tuksien tarkastuslistat edellä kuvattuine merkintöineen. Esityksessä tulee
olla varauduttu ajallisesti niihin valmistautumiseen. Esitys on laadittava hy-
vissä ajoin ennen pääaikatauluun sidottua tarvepäivää.
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Sähköurakoitsija toimittaa kirjallisen esityksen tilaajalle urakkaansa kuulu-
vien tietoteknisten järjestelmien toimintakokeiden aloittamisesta järjestel-
mäkohtaisesti eriteltynä. Esityksen liitteenä tulee olla urakoitsijoiden toi-
mintatarkastuksien tarkastuslistat edellä kuvattuine merkintöineen. Esityk-
sessä tulee olla varauduttu ajallisesti niihin valmistautumiseen. Esitys on laa-
dittava hyvissä ajoin ennen pääaikatauluun sidottua tarvepäivää.

5.4.2 Säädöt ja mittaukset

Hyväksyttyjen toimintakokeiden jälkeen urakoitsijat tekevät asentamiinsa
järjestelmiin ja laitteisiin liittyvät säädöt ja mittaukset (esim. vesi- ja ilmavir-
rat). LVI-valvoja suorittaa tarkastusmittauksia katsomassaan laajuudessa.

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

Takuuaikana suoritettavat tarkistusmittaukset on esitetty suunnitelmissa
(esimerkiksi lämmitysverkoston säätö, huonelämpötilojen mittaus ja lämpö-
kamerakuvaus).

Mittaustulokset dokumentoidaan ja tallennetaan projektipankkiin heti nii-
den valmistuttua.

5.4.3 Rakennusautomatiikan viritys

Rakennusautomatiikan viritys suoritetaan järjestelmien säätöjen ja mittaus-
ten jälkeen. Siihen liittyvät velvoitteet esitetään yksityiskohtaisesti ao. suun-
nitelma-asiakirjoissa sekä automaatiourakoitsijan ja tilaajan välisessä puite-
sopimusaineistossa.

5.4.4 Järjestelmien ja laitteiden kuormituskokeet

Kuormituskokeet aloitetaan hyväksyttyjen toimintakokeiden, säätöjen ja
mittausten sekä automatiikan virityksen jälkeen urakoitsijoiden yhteisesti
ehdottamana ajankohtana.

Kuormituskokeet tehdään seuraaville järjestelmille
· vedenjäähdytyskone

Vedenjäähdytyskoneelle tehdään kuormituskoe jäähdytyskaudella, jossa
virtaukset (määrät ja lämpötilat) ja sähkön kulutus mitataan. Mittausten pe-
rusteella lasketaan jäähdytys- ja lauhdutustehot, sekä kylmäkerroin. Laskel-
missa on huomioitava poikkeamat mitoitustilanteesta (kuorma, lämpötilat).
Tuloksia verrataan suunnitelmiin ja laitetoimittajan arvoihin.
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5.4.5 Huoltohenkilökunnan koulutus

Urakoitsijoiden velvoitteet on esitetty ao. suunnitelma-asiakirjoissa. Koulu-
tuksessa urakoitsijat perehdyttävät kiinteistönhoito-organisaation urak-
kaansa kuuluvien rakennusosien ja laitteiden hoitoon sekä töiden turvalli-
seen suorittamiseen.

Koulutus tapahtuu rakentamisen ja käyttöönoton aikana ennen vastaanot-
toa useassa vaiheessa urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden laatiman ohjel-
man mukaan.

Pidetyistä koulutuksista urakoitsija laatii läsnäololistan, johon osallistumisen
huoltohenkilökunta kuittaa nimikirjoituksellaan.

5.4.6 TATE -järjestelmien yhteiskoekäyttö

Yhteiskoekäytössä kokeillaan kaikkien taloteknisten järjestelmien toiminta
yhtäaikaisesti eri käyttötilanteissa. Se on samalla koulutustilaisuus kiinteis-
tön käyttö- ja huoltohenkilökunnalle.

Ainakin seuraavat laitteistot koekäytetään, elleivät työselitykset muuta
määrää:
· ilmastointijärjestelmä
· lämmitysjärjestelmä
· käyttövesijärjestelmät
· jäähdytys- ja kylmälaitejärjestelmät
· säätö- ja valvontajärjestelmät
· sähkö- ja tietotekniset järjestelmät

5.4.7 Tarkistusmittaukset

Tilaaja voi halutessaan suorittaa rakennusaikana urakoitsijoiden mittausten
tarkistusmittauksia sekä omilla että urakoitsijoiden mittalaitteilla. Tulokset
dokumentoidaan urakoitsijoiden mittauspöytäkirjoihin urakoitsijoiden mit-
tausarvojen rinnalle.

5.4.8 Muut urakkakohtaisiin velvoitteisiin liittyvät tarkastukset

Muihin urakkakohtaisiin velvoitteisiin liittyvät tarkastukset, esim. putkisto-
jen ja kanavistojen puhdistusten ja painekokeiden suoritusten valvonta, on
esitetty ao. suunnitelma-asiakirjoissa.
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5.5 Vastaanoton aikataulu

Vastaanoton aikatauluraamit on esitetty urakkaohjelmassa, joiden pohjalta
laaditaan yksityiskohtainen järjestelmä- ja aluekohtainen vastaanottoaika-
taulu, jossa on näytetty vastaanoton edellyttämät työvaiheet tarkastuksi-
neen. Aikataulu varustetaan kuittaussarakkeella, jonka kuittaavat urakoitsi-
jan edustaja ja valvoja kunkin osion valmistuttua.

Eri urakoiden töiden osalta pitävät tilaajan edustajat ennakkotarkastuksen.
Rakennusteknisten töiden osalta pidetään ennen vastaanottotarkastusta
ennakkotarkastuksia, joiden ajankohdat esitetään vastaanottoaikataulussa.
Ennakkotarkastuksilla ei kuitenkaan voida poiketa hankkeen sopimuksen-
mukaisesta aikataulusta ja siihen merkityistä eräpäivistä. Tilojen vastaanot-
tovaiheen puhtaus tarkistetaan ja mitataan Työmaan puhtaudenhallintaoh-
jeen mukaisesti.

Tarkastuksessa havaitut virheet ja puutteet tulee korjata mahdollisimman
pian, jotta rakennuskohde voidaan ottaa käyttöön virheettömänä rakennus-
kohteen vastaanottotarkastuksessa.

Vastaanottotarkastuksen edellytyksenä on, että edellä luetellut vastaanot-
tomenettelyyn sisältyvät tarkastukset ja muut velvoitteet on suoritettu ja
että niissä havaitut puutteet on korjattu.

Mikäli toimintakoevaiheen aikana tilaajan edellyttämä puhtaustaso ei täyty,
toimintakokeet keskeytetään ja pääurakoitsija suorittaa tarvittavat puhdis-
tustoimenpiteet, jonka jälkeen pidetään puhtaustason tarkastus ja toimin-
takokeet jatkuvat vasta, kun puhtaustaso on tarkastettu ja vaadittu puhtaus-
taso saavutettu. Vaiheen 1 vastaanotto siirtyy vastaavasti siten, että toimin-
takoevalmiudesta vaiheen 1 vastaanottoon on 5 viikkoa. Vastaanoton siir-
rosta aiheutuu viivästyssakko.

5.6 Vastaanoton laitetarkastusten urakkarajat

Tarkastuksissa noudatetaan seuraavia urakkarajoja:
· tilaajan kustannuksella toimitetaan kaukolämpöliittymä mittauskes-

kuksineen sekä kylmävesiliittymä mittareineen
· lämmityskustannuksista vastaa pääurakoitsija
· veden ja sähkön toimittaa pääurakoitsija
· kukin urakoitsija suorittaa laitteittensa säädöt ja mittaukset sekä

tarpeelliset korjaukset

Uusintatarkastusten kustannukset; ks. urakkaohjelma.
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KÄYTTÖÖNOTTO

6.1 Luovutusasiakirjat

Urakoitsijat luovuttavat suunnittelijoille tarkepiirustukset paperikopioina
loppukuvien laatimista varten.

Kaikki ne muutokset, joista ei ole muutospiirustusta, urakoitsija merkitsee
omaan tarkepiirustussarjaansa, joka urakan loputtua luovutetaan suunnitte-
lijalle loppukuviin päivitettäväksi. Erityistä huomiota on kiinnitettävä maan-
alaisiin osiin ja muihin peittyviin rakenteisiin.

Valmiit luovutusdokumentit toimitetaan valvojille kommentoitavaksi. Valvo-
jien kommenteilla päivitetyt luovutusasiakirjat tallennetaan projektipank-
kiin ja luovutetaan kohteeseen Tilapalveluiden luovutusaineisto-ohjeen mu-
kaisesti vastaanottotarkastukseen mennessä.

Urakoitsijan on osallistuttava huoltokirjan laadintaan asiakirjoissa edellyte-
tyssä laajuudessa ja toimitettava omalta osaltaan käyttö- ja huolto-ohjeet
vastaanottotarkastukseen mennessä.

Huolto- ja hoito-ohjeiden sisältö ja esitystapa on tarkemmin määritelty kun-
kin alan työselostuksessa ja luovutusaineisto-ohjeessa.

6.2 Käytönopastus tilojen käyttäjälle

Urakoitsijat ja laitetoimittajat järjestävät käyttäjän kanssa sovittavana ajan-
kohtana käyttöhenkilökunnalle eri järjestelmien ja laitteiden käyttöä koske-
van koulutustilaisuuden. Käytön opastuksesta on annettu ohjeet kunkin alan
työselostuksessa.
Pidetyistä koulutuksista urakoitsija laatii läsnäololistan, johon osallistumisen
käyttöhenkilökunta kuittaa nimikirjoituksellaan.

6.3 Takuuajan toimenpiteet

Kuhunkin urakkaan kuuluvat takuuajan huoltotoimenpiteet on mainittu ao.
työselostuksessa. Suoritetuista toimenpiteistä on laadittava pöytäkirja, jossa
ilmenee yksityiskohtaisesti, mitä toimenpiteitä on suoritettu. Pöytäkirjaan
on saatava käyttöhenkilökunnan hyväksyntä kirjallisena.

Takuutarkastuksiin tulee urakoitsijan tuoda käyttöhenkilökunnan allekirjoit-
tamat huoltopöytäkirjat, jotka liitetään takuutarkastuspöytäkirjaan.
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URAKOITSIJOIDEN VÄLISET TYÖT JA VELVOITTEET

Urakkaohjelmassa ja tässä urakkarajaliitteessä edellä mainittujen velvoittei-
den lisäksi pääurakoitsijalle ja muille urakoitsijoille kuuluvat jäljempänä mai-
nitut eri urakoitsijoiden töihin ja tilaajan erillisurakoihin liittyvät velvoitteet,
rakennus- ja aputyöt sekä niiden suorittamiseksi tarpeelliset hankinnat. Työt
suoritetaan kiinteässä yhteistoiminnassa eri urakoitsijoiden kanssa.

Urakoitsijoiden tulee riittävän ajoissa ilmoittaa toiselle urakoitsijalle tarvit-
semistaan aputöistä tai työsuoritteista ja niistä töistä, jotka eivät ilmene ai-
kataulusta.

Urakoitsijan tulee ilmoittaa riittävän ajoissa pääurakoitsijalle ja muille ura-
koitsijoille tilojen sulkemisesta liikenteeltä pintarakennetöitä tai muita toi-
menpiteitä varten.

7.1 Varaukset

7.1.1 Reiät ja syvennykset

· Hyväksyttyjen varauspiirustusten edellyttämät rakennustekniset työt
tekee RU

· Kantaviin pysty- ja vaakarakenteisiin tulevat 35 mm suuremmat aukot,
reiät ja syvennykset tekee rakennusurakoitsija (RU).

· Ellei jäljempänä jonkin urakan kohdalla muottien osalta muuta mää-
rätä, rakennusurakoitsija hankkii syvennys- ja läpäisymuotit ja suorittaa
niiden sovituksen ja asennuksen. Tämä koskee sekä heti käyttöön tule-
via että ns. varareikiä.

· Kantaviin pysty- ja vaakarakenteisiin tulevat 35 mm tai pienemmät reiät
tekee reikää tarvitseva urakoitsija

· Ontelolaatastoon tehtävät reiät tehdään rakennesuunnitelmien ohjei-
den mukaan (vain onteloiden kohdalle) em. periaatteiden mukaan

· Työmaalla paikalla tehtäviin kaikkiin ei kantaviin rakenteisiin tarvittavat
läpimitaltaan 35 mm ja sitä suuremmat aukot, reiät ja loveukset (esim.
levyseinät, alakatot, muurattavat seinät) tekee rakennusurakoitsija
(RU) piirustusten ja sivu-urakoitsijoiden (PU, IU, SU, RAU) ohjeiden mu-
kaan. Reikien merkintä kuuluu ao. urakoitsijalle

· Kevyisiin väliseiniin ja niiden rankoihin tehtävät putkien tarvitsemat
reiät tekee rakennusurakoitsija (RU)
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· Tiilirakenteisiin seiniin johtoroilot ja läpimitaltaan 35 mm ja sitä suu-
remmat rasioiden aukot tekee rakennusurakoitsija (RU) piirustusten ja
ao. urakoitsijan ohjeiden mukaisesti. Merkintä kuuluu ao. urakoitsijalle.

· Puhtaaksimuurattuihin seiniin roilot tehdään halkaistuja tiiliä käyttäen

· Lattiaroilot tekee rakennusurakoitsija (RU).

· Teknisten tilojen kaapelisuojaputkien asennussyvennykset sekä niiden
avattavan asennuslattian tekee rakennusurakoitsija (RU).

· Rakennusurakoitsija (RU) ummistaa ja paikkaa onteloiden vesireiät, kun
ontelot on todettu tilaajan kanssa kuiviksi.

Pyöreät läpäisymuotit tehdään muovi- tai teräsputkilla. Suorakaiteen muo-
toiset läpäisymuotit tehdään teräksestä, muottivanerilla tai muulla käytössä
olevalla muottimateriaalilla. Syvennykset ja urat tehdään muottimateriaa-
lista tai teräksestä. Kosteissa, vaihtuvalämpöisissä tiloissa ja ulkotiloissa sekä
tasoitettavilla ja/tai maalattavilla pinnoilla teräksisten läpäisy- ja syven-
nysmuottien tulee olla ruostesuojatut, sinkityt tai suojamaalatut maalausse-
lityksen mukaan.

Mikäli urakoitsija on laiminlyönyt tarvitsemiensa reikien tai varausten mer-
kinnän hyvissä ajoin ennen työvaiheen aloitusta tai merkinnyt ne virheelli-
sesti, vastaa urakoitsija näiden reikien ja varausten tekemisestä kustannuk-
sellaan.

Muihin kuin kantaviin rakenteisiin tehtävät reiät, syvennykset, urat, te-
räsasennukset, yms. on ko. rakenteen tekevän urakoitsijan tehtävä työpii-
rustusten tai niitä tarvitsevan urakoitsijan antamien ohjeiden mukaan, mi-
käli ne voidaan toteuttaa rakenteen teon aikana. Kaikkien muiden reikien ja
varauksien tekeminen, joita ei ole voitu toteuttaa rakenteen teon aikana,
kuuluu kunkin reiän tai varauksen tarvitsevan urakoitsijan tehdä kustannuk-
sellaan. Erikseen sovittavassa laajuudessa merkitään myös em. varaukset va-
rauspiirustuksiin.

7.1.2 Asennus- ja kuljetusaukot

Rakennusurakoitsija jättää rakenteisiinsa itsensä ja muiden urakoitsijoiden
tarvitsemat asennus- ja kuljetusaukot. Muiden urakoitsijoiden tulee esittää
tarpeensa varauspiirustuksissa ja ne hyväksytetään rakennesuunnittelijalla.
Kukin urakoitsija vastaa siitä, että hän käyttää asennuksiinsa hänelle varat-
tuja tiloja ja varauksia.
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Rakennusteknisten töiden urakoitsija tekee tarvittaessa rakenteisiin muiden
urakoitsijoiden myöhemmin tarvitsemat tarpeelliset asennus- ja kuljetusau-
kot ao. urakoitsijan kustannuksella.

IV-konehuoneen ulkoseinään tai kattoon jätetään haalausaukko koneiden
tuontia varten.

7.1.3 Läpiviennit

Läpäisykohdan tiivistäminen vastaamaan läpäistävää seinärakennetta (ve-
den ja kosteudeneristys, ilmatiiviys, äänitiiviys, palonkesto, lämmöneristä-
vyys) kuuluu rakennusurakkaan. Rakennusurakoitsija sijoittaa putkia, joh-
toja, kanavia yms. varten pohjien, seinien tai seinissä olevien palkkien läpi-
menokohtiin ruostesuojatut holkit tai näitä varten jätetään jälkivalu ja jälki-
muurausaukot.

Holkkien tai läpimenokappaleen hankinta sekä putkien, kanavien tai kaape-
leiden ja holkkien tai läpimenokappaleen välisen tilan tiivistäminen kuuluu
ao. urakoitsijalle. Rakennusurakoitsija suorittaa läpäisykohdan viimeistelyn
(läpimenon ja rakennusosan välinen sauma) ja asentaa ao. urakoitsijan toi-
mittamat peitelevyt (mansetit).

Holkkien päiden tulee välipohjissa ulottua lopullisen lattiapinnan tasoon ja
kosteissa tiloissa vähintään 50 mm valmiin lattiapinnan yläpuolelle. Katto- ja
seinäpinnoissa tulee holkkien olla samassa tasossa lopullisen pinnan kanssa.

Ilmanvaihtokanavat ja putkien ympärillä olevat putkihylsyt juotetaan se-
menttilaastilla kiinni lävistettävään kivirakenteeseen ja, ellei saumaa näin
saada pysyvästi tiiviiksi, se tiivistetään tiivistemassalla (HUOM! Palokatko-
suunnitelman asettamat erityisvaatimukset läpivientien tiivistyksiin!). Palo-
katkoihin asennetaan tarvittaessa varausputkia sähkövalvojan ohjeen mu-
kaan. Vesieristyksen lävistykset tiivistetään vedenpitäviksi kyseisen vede-
neristysjärjestelmän ohjeiden mukaisesti. Osastoivissa ja ääntä eristävissä
seinissä sulkeminen on aina suoritettava niin, että se täyttää seinälle asete-
tut ja/tai viranomaisten vaatimukset.

Kun ilmanvaihtokanava lävistää rakenteen, tulee kanavassa olla sellainen
jäykkyys, että läpimenoaukko voidaan sulkea samalla materiaalilla kuin lä-
vistettävä seinä tai välipohja on. Kun nelikulmaisen kanavan sivumitta on yli
300 mm, tulee jäykistyksen olla muototerästä kiviaineisten seinien tai väli-
pohjien lävistyksessä.

7.1.4 Tartunnat, kiinnikkeet, kannakkeet, lisätuet
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Rakennesuunnitelmissa esitettyjen tartuntojen ja varauspiirustuksissa osoi-
tettujen betoniterästartuntojen hankinta ja asennus muotteihin tai jälkiva-
lukoteloihin kuuluu rakennusteknisten töiden urakkaan.

Rakennusteknisten töiden urakoitsijan tarvettaan varten asentamat, myös
muiden urakoitsijoiden käyttöön tulevat tartunnat, kiinnikkeet ja kannak-
keet hankkii rakennusteknisten töiden urakoitsija.

Muiden tartuntojen sekä laitteiden, kojeiden, varusteiden ja asennusten
kiinnikkeiden ja kannakkeiden hankinta kuuluu niitä tarvitsevalle urakoitsi-
jalle.

Mikäli kiinnikkeitä ja kannakkeita on sijoitettava muotteihin, muuraukseen
tai muihin rakennusosiin, suorittaa asennuksen rakennusurakoitsija niitä
tarvitsevan urakoitsijan ohjeiden mukaan.

Erityisesti kipsilevyseiniin tehtävien kiinnitysten osalta urakoitsijat ilmoitta-
vat kiinnitystarpeensa rakennusurakoitsijalle, joka tekee tarvittavat vahvis-
tukset seinärakenteeseen.

Lisätukien, koolausten tms. tekeminen rakenteisiin, asennusten, kalusteiden
ja varusteiden kiinnitystarpeen mukaan kuuluu rakennusurakoitsijalle ko.
urakoitsijan ohjeen mukaisesti.

Rakennusurakoitsija sijoittaa kannatuskoukut rakenteisiin urakoitsijoiden
myös asennusaikaisia nostolaitteita varaten ao. urakoitsijan ohjeiden mu-
kaan

Elementeissä olevat kiinnitykset, riippumatta siitä kenen hankintaan ne kuu-
luvat, on aina tehtävä rakennesuunnittelijan antamien ohjeiden mukaisesti.

Milloin urakoitsijat haluavat käyttää suunnitelmista poiketen ns. yhteiskan-
natusjärjestelmää, laativat urakoitsijat näiden toteutussuunnitelman tilaa-
jan hyväksyttäväksi.

Näkyviin jäävät kannatinjärjestelmät on esitettävä arkkitehdin hyväksyttä-
väksi.

Jälkikiinnityksissä noudatetaan seuraavaa:

Rakennusosiin saavat eri urakoitsijat omalla kustannuksellaan tehdä jälki-
kiinnityksiä edellyttäen, että ne eivät muuta terästen asentoa tai suojaetäi-
syyksiä, lisää merkittävästi kuormitusta, huononna rakennusosan muita
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ominaisuuksia tai vahingoita niissä jo olevia asennuksia. Jälkikiinnitykset val-
miisiin rakenteisiin tehdään yleensä porapulteilla. Vain erityisestä syystä ti-
laajan sen hyväksyessä voidaan käyttää ampumalla tehtyjä tartuntoja.

Teräksisten kiinnitystarvikkeiden tulee olla ruostesuojatut tai ruostuma-
tonta metallia lukuun ottamatta betonin sisään jääviä osia. Ruostesuojauk-
sen tulee ulottua vähintään 20 mm betonin sisään. Teräsrakenteiden suo-
jauksesta määrätään ko. suunnitelmissa ja maalausselityksessä ja sen tulee
yleensä vastata olosuhteiltaan vastaavissa kohdissa käytettäviä suojauksia.

Jälkikiinnitykset on hyväksytettävä rakennesuunnittelijalla tai tilaajan edus-
tajalla.

Kunkin urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu ottaa selko kiinnitysalustan ra-
kenteesta ja siihen soveltuvista kiinnitystarvikkeista sekä vastata kiinnitys-
tarvikkeiden lujuudesta, tarvittaessa lujuuslaskelmia käyttäen.
Jälkikiinnitykset on hyväksytettävä rakennesuunnittelijalla tai tilaajan edus-
tajalla.

7.2 Jälkipaikkaus

Jälkipaikkauksen suorittaa rakennusurakoitsija. Mikäli jälkipaikkauksen ei
voida katsoa johtuvan normaalista rakennustyön suorituksesta vaan on ai-
heutunut toisen urakoitsijan huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä tai
muusta hänen viakseen katsottavasta syystä, suoritetaan jälkipaikkaus ai-
heuttajan kustannuksella. Korjausten ja paikkausten toteuttamisesta vastaa
viimekädessä rakennusteknisten töiden urakoitsija.

Rakennusaikaiset aukot on tehtävä siten, että ne ovat helposti suljettavissa.
Asennustyön kestäessä ja päättyessä tulee kaikki aukot sulkea ennen peittä-
vien verhousten, kalusteiden tms. asentamista. Sulkemiseen käytetään
yleensä samaa materiaalia kuin on viereinen rakennekin, ts. betonia, tiiltä,
rakennuslevyä jne. Kivirakenteissa olevat pienet aukot suljetaan sementti-
laastilla.

Ellei erikseen ole muuta määrätty, tulee aukkoja, syvennyksiä tms. rajoitta-
vien pintojen olla paikattuja ja viimeisteltyinä ominaisuuksiltaan ja ulkonäöl-
tään yhdenmukaiset ympäröivien pintojen kanssa. Vaurioituneet rakennus-
tarvikkeet, levyt, laatat, listat yms. on vaihdettava uusiin. Mikäli ei täysin
vastaavaa tuotetta ole enää saatavilla, täytyy korvaava tuote hyväksyttää ti-
laajalla ja arkkitehdilla.
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7.3 LVISA-laitteiden merkinnät

Kaikki LVISA -järjestelmien, laitteiden ja johdotusten, riippumatta siitä kenen
toimitukseen ne kuuluvat, on merkittävä yhtenevää merkintätapaa käyt-
täen. Tarkemmat merkintäohjeet on esitetty ko. suunnittelualan työselos-
tuksissa. Merkinnästä vastaa aina ao. järjestelmän, laitteen tai johdotuksen
toimittanut urakoitsija.

7.4 Rakennusurakoitsijan työt ja velvoitteet muista urakoista

7.4.1 Rakennusurakoitsijan yleiset velvoitteet

Rakennusurakkaan (RU) kuuluvat asiakirjaluetteloissa mainittujen suunnitel-
mien mukaisten rakennustöiden suorittaminen rakennuspaikalla muiden
urakoitsijoiden töiden yhteydessä erikseen sovittavassa järjestyksessä sekä
muissa tarjouspyyntöasiakirjoissa kyseiselle urakalle asetetut työt ja velvol-
lisuudet kaikkien yksityiskohtien osalta täysin valmiina.

Lisäksi rakennusurakoitsijan (RU) yleisiin velvoitteisiin kuuluu kustannuksel-
laan:

· Pääurakoitsijan (RU) tulee suorittaa rakennusvaipan ilmanvuotoluvun
mittaus painekokeella. Mittaus suoritetaan tilaajan hyväksymän ulko-
puolisen tahon toimesta standardin SFS-EN 13829 menetelmän B mu-
kaisesti 50 Pascalin paine-erolla. Mittauksella saatava ilmanvuotoluku
q50 saa olla enintään 1,0 (m3/h/m2). Mikäli mittauksella ei päästä vaa-
dittuun tulokseen, rakennusvaipan tiiviyttä tulee parantaa ja mittaus
uusia kunnes päästään vaadittuun arvoon. Mittaus tulee suorittaa tilaa-
jan edustajan läsnä ollessa ja mittaustuloksesta tulee toimittaa tilaajalle
ilmanpitävyysraportti.

· Pääurakoitsijan (RU) tulee suorittaa rakennuksen lämpökamerakuvaus
tilaajan kanssa sovittavana ajankohtana. Lämpökamerakuvaus tehdään
ensisijaisesti rakennusaikana ulkolämpötilan ollessa alle -5 astetta,
mutta jos rakennusaikana rakennuksen vaipan ollessa ummessa ei täl-
laista olosuhdetta ole, tehdään kuvaus takuuaikana. Mittaus suorite-
taan tilaajan hyväksymän ulkopuolisen tahon toimesta ohjeen Raken-
nuksen lämpökuvaus RT 14 – 11239 mukaisesti. Mittauksella saatava
lämpötilaindeksi TI tulee olla vähintään 70 %. Mikäli mittauksella ei
päästä vaadittuun tulokseen, ongelmakohdat tulee korjata ja mittaus
uusia kunnes päästään vaadittuun arvoon. Mittaus tulee suorittaa tilaa-
jan edustajan läsnä ollessa ja mittaustuloksesta tulee toimittaa tilaajalle
kuvausraportti.
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· Pääurakoitsija (RU) teettää ennen vastaanottoa ulkopuolisella asian-
tuntijalla seuraavat äänieristysmittaukset: tilaajan määräämistä huone-
tiloista/rakenteista, jotka on mainittu rakennus-(tai akustiikka)selos-
tuksessa. Koko rakenteen ylä- ja pieliosineen on täytettävä suunnitel-
mien mukainen vaatimus.

· Pääurakoitsija (RU) laatii ja hyväksyttää palokatkosuunnitelman ohjeis-
tuksineen sekä tekee ja dokumentoi suunnitelman mukaiset palokatko-
työt

· Rakennusurakkaan kuuluu kaikkien urakkaan kuuluvien teräsrakentei-
den valmistukseen tarvittava konepajasuunnittelu yms. tuotantosuun-
nitelmien teko (suunnitelmat tarkastaa ja hyväksyy päärakennesuunnit-
telija).

· RU vastaa omiin hankintoihin ja urakoihin sisältyvien sekä tilaajan/käyt-
täjän hankintojen toimitusten vastaanottamisesta ja asentamisesta pai-
koilleen, mikäli niitä ei ole erikseen mainittu kuuluvaksi sivu- tai erillis-
urakoitsijalle tai tilaajan hankintaan.

· RU:lle kuuluu rakenteiden suojaaminen kastumiselta ja jäätymiseltä

· RU antaa rakennustyömaalla urakoitsijan sitä halutessa omakustannus-
hinnan mukaan laskettua korvausta vastaan apua raskaiden ja suuriko-
koisten esineiden siirtämisessä asennuspaikalle

· RU antaa mittamiehen myös TATE-urakoitsijoiden käyttöön, mm. väli-
seinän paikkojen mittaaminen pohjaviemäriasennusten aikana.

· RU:lle kuuluu asennettujen laitteiden, kalusteiden, kaapeleiden ja säh-
kökojeiden, kanavien sekä putkistojen yleissuojaus rakennusselostuk-
sessa kuvatulla tavalla lopputarkastukseen saakka niin, että ne ovat hy-
väksymishetkellä täysin moitteettomassa kunnossa. Erikoissuojaukset
kuuluvat ao. urakoitsijalle.

· RU:lle kuuluu rakentamisen aikainen siivous ja kaksivaiheinen loppusii-
vous

· RU:lle kuuluu huoltokirja- ja luovutusaineistovelvoitteet omalta osal-
taan

· RU:lle kuuluu maanrakennustyöt, jotka aiheutuvat maahan upotetta-
vista laitteista ja asennuksista

· RU:lle kuuluu salaojajärjestelmän hankinta ja asennus maaputkistoi-
neen ja kaivoineen (myös kansistot ja läpivientiyhteet)
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· RU:lle kuuluu salaojajärjestelmän huuhtelu
· Mikäli viemäreiden peitesyvyys ulkona on <1300mm, RU lämpöeristää

viemärit Finnfoam eristelevyllä 1200*100
· RU:lle kuuluu viemäreiden, putkistojen, sähkökaapeleiden ja suojaput-

kien ulkopuoliset kaivuutyöt eri suunnittelualojen asemapiirustuksissa
esitettyihin asennusrajoihin asti.

· RU:lle kuuluu viemärikaivantojen tiivistys ja täyttö siten että painumia
ei pääse syntymään.

· RU asentaa ja tiivistää perusmuureihin sijoitettavat kaapeli-, vesi- ja vie-
märiläpäisyputket ko. urakoitsijan ja suunnittelijan ohjeiden mukaan.
Kaapeleiden (>50 mm) läpäisyputket hankkii rakennusurakoitsija (RU).

· RU hankkii ja asentaa VSS- läpivientiosat ja poikkeustilanteen IVL- lait-
teet kanavineen ja venttiileineen (rauhan ajan kanavat IU). Läpivienti-
suojien ja - aihioiden määrät ja koot on esitetty sähkö- ja LVI- suunnitel-
mien tasokuvissa.

· RU tiivistää osastoivien rakenteiden läpimenot palokatkosuunnitelman
mukaan.

· RU tiivistää putkien läpimenokohdat rakenteissa akustiikkasuunnitel-
mien mukaan siten, että vältetään äänisiltoja.

· RU tekee akustisessa työselostuksessa / rakennusselostuksessa määri-
tellyt äänitiiveyteen ja äänenvaimennukseen vaikuttavat työt.

· RU äänieristää johtojen, putkien, kaapelihyllyjen ja johtokanavien läpi-
viennit rakenteissa molemmin puolin seinärakennetta vastaamaan
muun seinän äänieristystä.

· RU tiivistää työtasojen ja seinien saumat.
· RU tekee ilmanvirtausraot kalusteiden yms. taakse jäävien pattereiden

kohdalle ko. kalusteisiin.
· RU kiinnittää kalusteet rakenteisiin niin, etteivät ne liiku aiheuttaen put-

kivaurioita.
· RU:lle kuuluu tarkistusmittausten suorittaminen rakennuskohteessa en-

nen kalusteiden tekemistä ja varmistus kalustetoimittajien kanssa, että
kalusteet mahtuvat niille suunniteltuihin paikkoihin.

· RU hankkii ja asentaa astian- ja pyykinpesukoneiden ja allaskalusteiden
alusrakenteisiin (joko lattia tai allaspöytäkaapit) tulevat kaukalomaiset
muovimatot ja huolehtii läpivientien tiivistämisestä ko. rakenteissa.

· RU hankkii ja asentaa kiintokalusteet ja pesupöytälevyt suunnitelma-
asiakirjojen mukaisesti paikoilleen, mukaan lukien kalusteisiin tulevat al-
taat / allastasot, erilliset RST- allastasot sekä erikoisaltaat (kts. myös LVI-
vesikalusteluettelo). Tarvittavat putkityöt ja niihin liittyvien tarvikkeiden
hankinta ovat putkiurakassa. RU tekee RST-pöytätasojen hanareiät
suunnitelmien mukaisesti.
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· RU:lla on alakattotöiden koordinointivelvollisuus: rakennusurakoitsija
merkitsee tiloihin suunnitellut alakattokorot heti kun se on mahdollista,
valvoo suunnitelmien toteutumista ja ottaa mahdollisten ristiriitaisuuk-
sien ilmaantuessa välittömästi yhteyttä suunnittelijoihin ja tilaajaan.

· RU tekee alakattoihin tarvittavat aukotukset LVISA ja tilaajan erillishan-
kintojen asennuksia varten.

· RU tekee kaikki kalusteiden ja varusteiden asennuksissa tarvittavat kiin-
nitystuet, -alustat ja asennuspohjat villa / pelti- ja levyseinärakenteisiin
sekä alakattorakenteisiin ja alakattorakenteiden yläpuolelle piirustusten
ja ao. urakoitsijoiden ohjeiden mukaan. Tuentojen tyypit on esitettävä
tilaajalle, arkkitehdille ja rakennesuunnittelijalle hyväksyttäväksi ennen
tukien tekemistä.

· RU rakentaa paikalla tehtävät hormi-, kotelo ja alakatto/koteloraken-
teet arkkitehti - ja LVISA- suunnitelmien mukaisesti.

· RU rakentaa rakenneaineiset kotelot seuraavaan välipohjaan asti
§ Rakenteiden on täytettävä vaaditut palo- ja äänitekniset ominai-

suudet.
§ Paikalla tehtävät hormit ja roilot varustetaan avattavalla seinämä-

rakenteella, kun niihin asennetaan paineellisia vesi- tai lämpöjoh-
toja.

§ Huoltotoimenpiteitä varten tehtävän luukun mitat ovat min. 600x
600 mm. Luukuissa on huomioitava mahdollinen osastointivaati-
mus.

· RU tekee luukut tai helposti avattavat osat peiterakenteisiin puhdistus-
ja tarkastusluukkujen, venttiileiden, palopeltien, säätöpeltien, tun-
toelinten, sähkörasioiden yms. kohdalla. Luukkujen merkitsemisen suo-
rittaa se urakoitsija, jonka laitteet luukun taakse jäävät.

· RU hankkii ja asentaa LVI-kuilujen huolto-ovet ja ritilätasot rakennepii-
rustusten mukaan

· RU tekee kaikki vesikatoilla ja yläpohjassa tarvittavat kulku- / huoltoluu-
kut sekä kulkusillat huoltoa vaativien TATE- suunnitelmien vaatimassa
laajuudessa

· RU pinnoittaa lattiamateriaalilla lattiaan asennettavien puhdistusluuk-
kujen ja kaivojen kansirakenteet sekä lattiarasioiden kansien rakenteet.
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· RU:lle kuuluu muiden urakoitsijoiden toimittamien luukkujen, kehysten,
säleikköjen yms. kiinnittäminen rakenteisiin piirustusten ja ao. urakoit-
sijoiden ohjeiden mukaan näistä aiheutuvine rakenteiden vahvistuksi-
neen.

· RU hankkii ja asentaa jauhesammuttimet ja sammutinpeitteet merkki-
kilpineen viranomaisten vaatimiin paikkoihin. Palopostien jauhesam-
muttimet ja merkkikilvet hankkii PU ja asentaa RU.

· RU tekee kerrosten ja huonetunnusten työnaikaisen merkitsemisen.
· RU tekee tilojen ovimerkinnät arkkitehdin ohjeiden mukaisesti, esim.

”huonenumero” + ”JAKOKESKUS” jne.

· RU maalaa alakattojen yläpuoliset tilat värillisellä, pigmentoidulla pölyn-
sidontamaalilla kauttaaltaan, jotta käsittely voidaan todeta tehdyksi.

· RU tekee talotekniikan M1-luokiteltujen paloeristeiden värillisen pölyn-
sidontakäsittelyn alakattojen päällä

· RU puhdistaa ja tekee korroosionestokäsittelyn piiloon jääville teräspin-
noille (esim. laskettujen kattojen taakse jäävät teräsputket ja muut te-
räspinnat, kattojen kannatusteräkset yms.)

· RU hankkii ja asentaa kaikki tarvittavat lukolliset reittiavainpatruunat ra-
kennuksen ulkoseinään ja lämmönjakohuoneeseen (ulko-oven vieressä
käyttökorkeudella putkilukko huollon yleisavaimelle, putkilukko hissin
huollolle, hyökkäysreitin läheisyydessä palokunnan putkilukko, LJH:ssa
ja paloilmoittimen läheisyydessä putkilukko yleisavaimelle)

· RU hankkii toimittamiensa puolikiinteästi asennettavien sähkölaitteiden
liitosjohdot riittävän pitkinä liitäntäpisteelle. Liitäntäpisteiden sijainnit
on esitetty sähkösuunnitelmien tasopiirustuksissa. Liitosjohdot varuste-
taan pistorasialiitännäisillä laitteilla pistotulpalla (pistotulppa laitteen
mukaisesti).

· RU hankkii ja asentaa savunpoistojärjestelmään liittyvät varusteet arkki-
tehtisuunnitelman sekä sähkösuunnitelman piir. nro T630x001 mukai-
sesti. SU hankkii, asentaa ja kytkee järjestelmän kaapeloinnit. RU:lle
kuuluvat toimittamiensa varusteiden osalta kohdan 5 (Vastaanotto) ja
kohdan 6 (Käyttöönotto) mukaiset tehtävät.

· RU hankkii toimittamiensa pimennysverhojen ohjauskeskukset ja oh-
jauskytkimet sekä niiden vaatimat erikoiskaapelit

· RU hankkii ja asentaa pakastehuoneen ja kylmiön höyrystimet ja komp-
ressorilauhduttimet, sekä höyrystimien ja kompressoreiden välisen kaa-
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peloinnin ja kylmäaineputkistot. Sähköurakoitsija tuo lauhdutuskomp-
ressoreille sähkösyötöt. Putkireitit ja sijainnit on esitetty LVI-
piirustuksessa G1 101-01.

· TATE - piirustuksissa erikseen esitetyt rakennusteknisten töiden urakoit-
sijalle kuuluvat työt.

7.4.2 Putkiurakasta aiheutuvat työt ja velvoitteet

Edellä lueteltujen yleisten velvoitteiden lisäksi:

· RU asentaa putkiurakoitsijan toimittamat lattialämmitysjärjestelmän ja-
kotukkikaapit, tarvittaessa työaikainen tuenta (jakotukkikaapit asenne-
taan lattialämmitysputkien asennuksien yhteydessä)

· RU varustaa viemärit palon- ja äänenäänieristeillä sekä suojauksilla
suunnitelmissa erityisesti osoitetuissa kohdissa ja tavalla

· RU tekee kiinteiden putkien suojaukset rakennusselostuksessa määrite-
tyllä tavalla ja LVI-suunnitelmien osoittamassa laajuudessa. Esim. holvin
läpi menevien putkien suojaus tasoitetyövaiheessa

· RU asentaa ja tiivistää perusmuureihin sijoitettavat kaapeli-, vesi- ja vie-
märiläpäisyputket ko. urakoitsijan ja suunnittelijan ohjeiden mukaan.
Kaapeleiden (>50 mm) läpäisyputket hankkii rakennusurakoitsija (RU).

· RU liittää putkiurakoitsijan toimittamat holkit, lattiakaivot, sadevesikai-
vot yms. kosteuden- ja vedeneristyksiin suunnitelmien mukaisesti niin,
että vuotoja ei pääse syntymään, ks. Rakennetyypit.

§ Huom. urakoitsijoiden on tarkastettava, että lattiakaivo ja mahdol-
linen vedeneristyslaippa ovat yhteensopivat käytettävän vede-
neristysjärjestelmän ja lattiamateriaalin kanssa.

· RU asentaa ja liittää vesi-, lämpö- ja sähköjohtoja varten laipalliset CU-
rakenteiset läpimenoputket vesieristettyihin rakenteisiin. Läpivientikap-
paleiden hankinta PU

· RU tekee luukut tai helposti avattavat osat peiterakenteisiin puhdistus-
ja tarkastusluukkujen, venttiileiden, palopeltien, säätöpeltien, tun-
toelinten, sähkörasioiden yms. kohdalla. Luukkujen merkitsemisen suo-
rittaa se urakoitsija, jonka laitteet luukun taakse jäävät. merkinnät tek-
niikkaurakoiden kohdalle
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· RU tekee LV-kalusteiden ja –varusteiden asennuksissa tarvittavat lisätu-
kirakenteet sekä putkien tarvitsemat reiät kevyisiin väliseiniin

· RU tasaa alustat lattiaan tai seinään kiinnitettäviä kalusteita varten

· RU tekee kaikkiin kiintokalusteisiin putkien vuoksi tarvittavat lävistykset
sekä niiden vaatimat tulppaus-, paikkaus- ja maalaustyöt. Merkintä kuu-
luu PU:lle (putkiurakoitsijalle)

· RU silikonitiivistää WC- istuimien juuret.

· RU puhdistaa lattiakaivot ja viemärit rakennusjätteistä ennen käyttöön-
ottoa. Verkostojen huuhtelut kuuluvat PU:lle

· RU suojaa lattiakaivot väliaikaisin kansin.

· RU suojaa putkiurakoitsijan toimittamat erikoisviemärikaivot väliaikaisin
kansin, esim. siivouskeskukset.

· RU poistaa patterien suojamuovit loppusiivouksen ensimmäisen vai-
heen yhteydessä.

· RU hankkii ja asentaa pikapalopostikaapit jauhesammuttimineen, (up-
poasennus arkkitehtipiirustusten mukaan), sekä hankkii ja asentaa niihin
tarvittavat seinä- / katto-opasteet.

· RU kiinnittää palonsammutuslaitteiden merkkikilvet

· RU tekee viemäreiden ja tuuletusjohtojen vesikaton ja ulkotasojen lävis-
tykset juuripelteineen ja tiivistyksineen

· RU suorittaa putkieristyksien, pattereiden ja putkien maalaustyöt maa-
laustyöselostuksen mukaisesti niiltä osin kun ne eivät valmiiksi maalat-
tuna sisälly LVI-urakoitsijan hankintaan.

· RU tekee katolla olevien hormien, jalustojen, sadekatosten ja huip-
puimureiden tarvitsemat tukirakenteet pellityksineen ja tarvittavat sää-
suojat (turvakytkimet, jakorasiat, kylmäaineputket, ym)

· RU tekee säiliöiden, kojeiden, laitteiden tms. teräsbetoni- ja puualustat
ao. urakoitsijan, erillisurakoitsijan tai -hankkijan ohjeiden ja piirustusten
mukaan. Jos näihin liittyy tärinänvaimentimia, niiden hankinta kuuluu
ao. urakkaan. Teräsrakenteisten alustojen teko kuuluu laitteen toimitta-
jalle, ellei toisin mainita.
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7.4.3 Ilmanvaihtourakasta aiheutuvat työt ja velvoitteet

Edellä lueteltujen yleisten velvoitteiden lisäksi:

· RU eristää ääniteknillisesti konehuoneesta lähtevät kanavat muista ra-
kenteista erikoispiirustuksen mukaan

· RU asentaa kaikki IV-urakoitsijan hankkimat sisä- ja ulkosäleiköt suunni-
telmien mukaisesti näistä aiheutuvine rakenteiden vahvistuksineen.

· RU kiinnittää tuloilma- ym. säleiköt, venttiilit, luukut ja niihin liittyvät ke-
hykset muihin rakenteisiin kuin peltikanaviin. Tuloilma- ym. säleiköt,
venttiilit, luukut ja niihin liittyvät kehykset hankkii IU.

· RU kiinnittää IV-urakoitsijan toimittamat palopellit osastoiviin seiniin

· RU asentaa IV-urakoitsijan toimittaman pienoiskeittiön liesikuvun, yh-
teensovitus kalustesuunnitelmiin on tarkistettava ennen liesikuvun ti-
lausta

· RU tekee kaikki kiintokalusteisiin ilmanvaihtoasennuksia varten tulevat
lävistykset sekä niiden vaatimat tulppaus-, paikkaus- ja maalaustyöt.
Merkintä kuuluu ao. urakoitsijalle.

· RU puhdistaa ilmastointikonehuoneet sekä kanavat ulkopuolelta. Ilmas-
tointikoneiden ja - laitteiden sisäpuolinen puhdistus IU.

· RU poistaa IV- päätelaitteiden suojamuovit loppusiivouksen ensimmäi-
sen vaiheen yhteydessä.

· RU tekee luukut tai helposti avattavat osat peiterakenteisiin puhdistus-
ja tarkastusluukkujen, venttiileiden, palopeltien, säätöpeltien, tun-
toelinten, sähkörasioiden yms. kohdalla. Luukkujen merkitsemisen suo-
rittaa se urakoitsija, jonka laitteet luukun taakse jäävät. merkinnät tek-
niikkaurakoiden kohdalle

· RU tekee katolla olevien hormien, jalustojen, sadekatosten ja huip-
puimureiden tarvitsemat tukirakenteet pellityksineen ja tarvittavat sää-
suojat (turvakytkimet, jakorasiat, kylmäaineputket, ym)

· RU tekee säiliöiden, kojeiden, laitteiden tms. teräsbetoni- ja puualustat
ao. urakoitsijan, erillisurakoitsijan tai -hankkijan ohjeiden ja piirustusten
mukaan. Jos näihin liittyy tärinänvaimentimia, niiden hankinta kuuluu
ao. urakkaan. Teräsrakenteisten alustojen teko kuuluu laitteen toimitta-
jalle, ellei toisin mainita.
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· RU tekee vesikatolle tulevat piippurakenteet rakennesuunnitelmien mu-
kaisesti

· RU asentaa IV-urakoitsijan toimittamat ilmanottolaitteiden, huippuimu-
reiden ja ulospuhallushajottimien tehdasvalmisteiset vesikattoläpivien-
nit

· RU tekee ilmastointilaitteiden käytön, huollon, tarkastuksen ja viran-
omaisten vaatimat käyntitiet portaikkoineen suunnitelmien mukaan

· RU tekee vesikatolle tulevien IV-laitteiden läpivientirakenteet IV-
urakoitsijan antamien mittojen mukaan sekä asentaa ja tiivistää IV-
töistä aiheutuvat vesikaton lävistykset

· RU maalaa näkyviin jäävät ilmanvaihtokanavat ja asennusosat maalaus-
työselostuksen mukaan

7.4.4 Sähköurakasta aiheutuvat työt ja velvoitteet

Edellä lueteltujen yleisten velvoitteiden lisäksi:

· RU asentaa sähköurakoitsijan toimittamat sähkösuunnitelman asema-
kuvan (piir. nro S200x001) mukaiset valaisin- ja pistorasiapylväiden val-
misperustukset tai kiinnitysalustat, suojaputket ja-kourut, kaapelikaivot,
varoitusnauhat ja vetonarut.

· RU asentaa ja tiivistää perusmuureihin sijoitettavat kaapeliläpäisyputket
ko. urakoitsijan ja suunnittelijan ohjeiden mukaan. Kaapeleiden (>50
mm) läpäisyputket hankkii rakennusurakoitsija (RU).

· RU tekee luukut tai helposti avattavat osat peiterakenteisiin puhdistus-
ja tarkastusluukkujen, venttiileiden, palopeltien, säätöpeltien, tun-
toelinten, sähkörasioiden yms. kohdalla. Luukkujen merkitsemisen suo-
rittaa se urakoitsija, jonka laitteet luukun taakse jäävät. merkinnät tek-
niikkaurakoiden kohdalle

· RU tekee maakaapeliojien kaivu- ja täyttötyöt sekä hankkii tarvittavan
täyttömaan (mm kivetön hiekka kaivannon pohjalle)

· RU tekee asennuslattioihin tulevia pistorasioita sekä tele- ja turvapis-
teitä varten aukot ja asennusalustat

· RU tekee teknisten tilojen kaapelisuojaputkien asennussyvennykset
sekä niiden avattavat asennuslattiat sähkösuunnitelmien tasopiirustuk-
sen mukaisesti.
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· RU kiinnittää ikkunoihin, oviin ja rakenteisiin tulevat ohjaus- ja valvonta-
laitteet erikoispiirustusten mukaisesti. Oviympäristöjen lukitukseen liit-
tyvät varusteet, joiden hankinta- ja asennusrajat on esitetty sähkösuun-
nitelmassa piirustusnumero T510x001.

· RU tekee ovien sähköpielet asennusalustoineen

· RU puhdistaa ja maalaa ennen kojeiden ja johtojen asentamista sähkö-
tilat ja tilat, joissa asennukset tehdään pintatyönä

· RU kiinnittää sähköurakoitsijan toimittamat kilvet oviin

· RU varustaa sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien tilojen ovet ko. laitos-
ten hyväksymillä lukitusjärjestelmillä

· RU maalaa näkyviin jäävät sähköputket maalausselostuksen mukaan

· RU tekee alakattoon asennettaviin valaisimiin, kaiuttimiin yms. upotus-
aukot ja kiinnitystuet.

· RU tekee katolla olevien hormien, jalustojen, sadekatosten ja huip-
puimureiden tarvitsemat tukirakenteet pellityksineen ja tarvittavat sää-
suojat (turvakytkimet, jakorasiat, kylmäaineputket, ym)

· RU hankkii ja asentaa vesikatolle asennettavien koneiden vaatiman pe-
din

· RU tekee kojeiden, laitteiden tms. teräsbetoni- ja puualustat ao. urakoit-
sijan, erillisurakoitsijan tai -hankkijan ohjeiden ja piirustusten mukaan.
Jos näihin liittyy tärinänvaimentimia, niiden hankinta kuuluu ao. urak-
kaan. Teräsrakenteisten alustojen teko kuuluu laitteen toimittajalle,
ellei toisin mainita.

· RU asentaa ja tiivistää sähkötöistä aiheutuvat vesikaton lävistykset

· RU tekee kalusteisiin ja seinämiin asennettavien pistorasiaryhmien tms.
vaatimat aukot, asentaa kiinnitysalustat sekä tekee kojeiden pistotulp-
pia varten reiät läpimitaltaan 50 mm kalusteisiin myös kojeille, joille on
vain tilavaraus erikoispiirustusten ja sähköurakoitsijan antamisen ohjei-
den mukaisesti

· RU tekee seinälevyihin ja kalusteisiin sähkö- ja AV- asennusten vaatimat
rasiarei’itykset ja muut kalustusrei’itykset ja varustaa ne ao. läpivienti-
kappaleilla.
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· RU tekee kaikki kiintokalusteisiin säätö- / valvontalaite- ja sähköasen-
nuksia varten tulevat lävistykset sekä niiden vaatimat tulppaus-, paik-
kaus- ja maalaustyöt. Merkintä kuuluu ao. urakoitsijalle.

· RU tekee kannatinrakenteet valaisimien liitäntälaitteiden muuntajalle

· RU suojaa työn aikana LVIS materiaalit esim. valaisimet, johtotiet, kaa-
pelit, rasiat yms. sähkö- ja AV-asennukset likaantumista ja mekaanista
vaurioitumista vastaan

· RU poistaa suojamuovit edellisistä loppusiivouksen sekä vaihesiivouk-
sien yhteydessä puhtaudenhallintaohjeen mukaisessa vaiheessa

· RU puhdistaa valaisimet yms. sähkölaitteet ulkopuolelta ennen loppu-
katselmusta. (huom. valaisimien rakennusaikainen käyttö ilman lupaa
on kielletty). Valaisimien heijastepintojen pyyhkiminen on kielletty. Li-
kaantuneet heijastimet on vaihdettava uusiin.

· RU asentaa ja liittää vesi-, lämpö- ja sähköjohtoja varten laipalliset CU-
rakenteiset läpimenoputket vesieristettyihin rakenteisiin. Läpivientikap-
paleiden hankinta SU.

· Jos kaapeliasennuksia joudutaan asentamaan ennen varsinaista maa-
lausta, RU maalaa johtimien asennuspaikat

· RU toimittaa kaikki hankintaansa kuuluvat sähkölaitteet nimellisjännit-
teelle 400/230 V, 50 Hz viisijohdinjärjestelmään soveltuvina. Jos laitteet
käyttävät muita järjestelmiä ja jännitteitä, tulee toimitukseen sisältyä
tarvittavat muuntajat ja/tai tasasuuntaajat

· RU hankkii ja asentaa pakastehuoneen ja kylmiön höyrystimet ja komp-
ressorilauhduttimet, sekä höyrystimien ja kompressoreiden välisen kaa-
peloinnin ja kylmäaineputkistot. Sähköurakoitsija tuo lauhdutuskomp-
ressoreille sähkösyötöt. Putkireitit ja sijainnit on esitetty LVI-
piirustuksessa G1 101-01

7.4.5 Kulunvalvontaurakasta aiheutuvat työt ja velvoitteet

Edellä lueteltujen yleisten velvoitteiden lisäksi:

· RU:lle kuuluu TATE - piirustuksissa erikseen esitetyt työt. Hankinta- ja
asennusrajat on esitetty sähkö/kulunvalvontasuunnitelmassa piirustus-
numero T520x001, T520x101 ja T520x201.

7.4.6 AV-hankinnasta aiheutuvat työt ja velvoitteet

Edellä lueteltujen yleisten velvoitteiden lisäksi:
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· RU tekee tilaajan/käyttäjän erillishankinnassa olevien AV-laitteiden
(projektorien, näyttöjen, valkokankaiden ja valoansaiden/trussien) lisä-
tuet, koolaukset tms. rakenteisiin asennusten, kalusteiden ja varustei-
den kiinnitystarpeen mukaan ko. urakoitsijan ohjeen mukaisesti.

· RU tekee AV- liittyvien asennusten edellyttämät rakennustekniset apu-
työt, asennuspohjat, roiloukset, paikkaukset jne. Sähkösuunnitelmien
tasopiirustusten ja AV-urakoitsijan merkitsemässä laajuudessa

· RU siivoaa ennen AV-laiteasennusten alkamista perusteellisesti ne tilat,
joissa asennuksia tehdään – mikäli rakennustöitä tehdään em. tiloissa,
huolehtii siitä, että pölyn leviäminen estetään tarvittavilla suojilla ja sii-
voaa paikan välittömästi työn tekemisen jälkeen.

7.5 Muiden urakoitsijoiden väliset velvoitteet

7.5.1 Putki-, ilmanvaihto- ja rakennusautomaatiourakoitsijoiden työt ja velvoitteet

7.5.1.1 Putkiurakoitsijan yleiset velvoitteet

Putkiurakkaan kuuluvat asiakirjaluetteloissa mainittujen suunnitelmien mu-
kaiset putkityöt sekä muissa tarjouspyyntöasiakirjoissa kyseiselle urakalle
asetetut työt ja velvollisuudet.

Lisäksi putkiurakoitsijan (PU) yleisiin velvoitteisiin kuuluu

· Takuuajan huollot LVI-työselityksen mukaisesti

· Huoltokirja- ja luovutusaineistovelvoitteet omalta osaltaan

· Lattialämmitysjärjestelmän hankinta ja asennus. (sisältäen mm. jakotuk-
kikaapit, syöttöputket venttiileineen, jakotukit, venttiilit, vuotovesial-
taat, toimilaitteet ja lattialämmitysputken kiinnitystarvikkeet ym. toimi-
van lattialämmityksen kannalta oleelliset komponentit). PU asentaa lat-
tialämmitysputkiston suunnitelman mukaisesti.

· PU laatii urakkaan kuuluvana ennen lattialämmitysputkiston asenta-
mista valitun lattialämmitysjärjestelmän asennuskuvat sisältäen mm.
putkituskuvan ja piirikohtaiset painehäviölaskelmat. Suunnitelmien laa-
dinnassa on huomioitava lattialämmitysjärjestelmien säätökaavio J7-
009
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· PU:lle kuuluu muiden urakoitsijoiden sekä tilaajan ja käyttäjien hankki-
mien kojeiden, laitteiden ja kalusteiden liittäminen ja kytkentä putkis-
toihin/verkostoihin

· PU:lle kuuluu kaikki sisä- ja ulkopuoliset sadevesi- ja jätevesiviemärien
putkistot ja kaivot kansistoineen piirustusten osoittamassa laajuudessa
(lukuunottamatta salaojat, jotka hankkii ja asentaa RU)

· PU:lle kuuluu lämmitys-, LTO- ja IV-verkostojen huuhtelu ja ilmaus

· PU:lle kuuluu kaikkien urakassa asennettujen ulkopuolisten ja pohja-
viemäreiden puhdistushuuhtelu sekä videokuvaus, kuvaus suoritetaan
ennen lattiavaluja ja toinen kerta ennen vastaanottoa.

· PU:lle kuuluu kalusteisiin liittyvien pesualtaiden hankinta LVI-
kalusteluettelossa esitetyssä laajuudessa.

· PU suojaa hankkimansa materiaalin lialta ja pölyltä, putket toimitetaan
työmaalle ja säilytetään siellä sääolosuhteilta ja ympäristön kosteudelta
suojattuna, työmaan pölynhallinta- ja puhtaussuunnitelman mukaisesti
P1.

· PU hankkii toimittamiensa laitekeskuksien Cu/Al-kaapeliliittimet laite-
toimituksessa.

· PU tekee mittausantureiden, säätöventtiilien ja muiden säätökaavioihin
merkittyjen säätö- ja valvontalaitteiden asentamiseksi tarvittavat asen-
nus- ja muutostyöt putkistoihin

7.5.1.2 Putkiurakoitsijan velvoitteet sähkötöistä

Edellä lueteltujen yleisten velvollisuuksien lisäksi:

· PU toimittaa kaikki laitteisiinsa liittyvät sähkömoottorit. Moottoreiden
vaatimukset esitetty työselostuksessa.

· PU toimittaa koneiden sekä niihin liittyvien käyttö-, ohjaus-, säätö- ja hä-
lytysjärjestelmien johdotus- ja kytkentäpiirustukset sähköurakoitsijalle
ja - suunnittelijalle sekä tilaajalle

· PU toimittaa sähköjohtoihin liittyvien koneiden sijoituspiirustukset säh-
köurakoitsijalle, mikäli koneen sijoitus poikkeaa LVI-suunnitelmista
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· PU laatii ja luovuttaa sähköurakoitsijalle luettelot kaikista hankkimistaan
sähköllä toimivista laitteista ja moottoreista, joiden sähköasennukset si-
sältyvät sähköurakkaan. Luetteloista tulee käydä selville kojeen teho
(kW), nimellisvirta (A) ja jännite (V), tyyppinumero ja kytkentäohje.

· PU toimittaa kaikki hankintaansa kuuluvat sähkölaitteet nimellisjännit-
teelle 400/230 V, 50 Hz viisijohdinjärjestelmään soveltuvina. Jos laitteet
käyttävät muita järjestelmiä ja jännitteitä, tulee toimitukseen sisältyä
tarvittavat muuntajat ja/tai tasasuuntaajat

· PU tekee kaapeloinnit ja kytkennät toimittamiensa järjestelmäosien vä-
lillä. Sähköurakoitsija kaapeloi ja kytkee järjestelmän sähkönsyötön.

· PU hankkii ja kiinnittää paikoilleen säätö-, hälytys- ja mittauskeskukset
sekä säätöjä, ohjausta ja hälytyksiä varten tarvittavat ohjauselimet (ku-
ten säätimet, sähkömoottorit, moottoriventtiilit, mittausanturit, hälytti-
met, rajakytkimet, termostaatit). Erilliset ohjauskytkimet kuuluvat säh-
köurakkaan.

· PU merkitsee väliaikaisesti kaikki hankintaansa sisältyvät moottorit, sää-
tölaitteet ja sähkökojeet välittömästi kojeiden tultua asennetuiksi pai-
koilleen. Merkinnässä tulee olla kojeesta kytkentäkaaviossa käytetty
tunnus ja kojeen asennuspäivämäärä. Väliaikaiset merkinnät poistetaan
urakoitsijoiden ja hankkijoiden toimesta vasta sen jälkeen, kun lopulliset
kojekilvet on asennettu paikoilleen.

· PU:n tulee toimittaa hankintoihinsa sisältyvät ohjaus- ja ryhmäkeskuk-
set täydellisinä ST 53.41:n ja viranomaisvaatimusten mukaisesti mukaan
lukien pääkytkin, varokkeet sekä kytkentä-, ohjaus- ja suojalaitteet

7.5.1.3 Putkiurakoitsijan velvoitteet rakennusurakan maalaustöistä

Edellä lueteltujen yleisten velvollisuuksien lisäksi:

· PU toimittaa urakkaansa kuuluvat teräsrakenteiset kiinnikkeet ja kan-
nakkeet pohjamaalattuina ja paikkamaalaa ne työmaalla

· PU irrottaa lämpöpatterit kertaalleen ja asentaa uudelleen maalaustöitä
varten. Muut kerrat kustantaa irrotusta tarvitseva urakoitsija

· PU toimittaa kojeensa ja laitteensa pintakäsiteltyinä, ellei muissa asia-
kirjoissa toisin mainita
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7.5.1.4 Putkiurakoitsijan velvoitteet rakennusautomaatiotöistä

Edellä lueteltujen yleisten velvollisuuksien lisäksi:

· PU asentaa rakennusautomaatiourakoitsijan toimittamat säätö- ja mit-
tauslaitteet sekä anturitaskut putkistoon

· PU asentaa rakennusautomaatiourakoitsijan (RAU) toimittamat väylälii-
tännäiset vesi- ja energiamittarit

· PU asentaa rakennusautomaatiourakoitsijan (RAU) toimittamat anturei-
den suojataskut

· PU asentaa rakennusautomaatiourakoitsijan (RAU) toimittamat venttii-
lit yms. paikoilleen

· PU hankkii ja asentaa LVIA-suunnitelmissa esitetyt putkistoihin tulevat
paine-, yms. hälyttimet ja muut toimittamiensa uusien järjestelmien toi-
mintahäiriöistä ilmoittavat hälytyslaitteet

· PU asettaa toimittamiensa hälytyslaitteiden hälytysrajat

7.5.1.5 Ilmanvaihtourakoitsijan yleiset velvoitteet

Ilmanvaihtourakkaan kuuluvat asiakirjaluetteloissa mainittujen suunnitel-
mien mukaiset ilmanvaihtotyöt sekä muissa tarjouspyyntöasiakirjoissa ky-
seiselle urakalle asetetut työt ja velvollisuudet.

Lisäksi ilmanvaihtourakoitsijan (IU) yleisiin velvoitteisiin kuuluu

· Takuuajan huollot

· Huoltokirja- ja luovutusaineistovelvoitteet omalta osaltaan

· Koneiden, puhaltimien, kanavien ja päätelaitteiden sisäpuolinen puhdis-
taminen vaaditun puhtausluokan tasoon (P1) ennen toimintakokeita,
mikäli ilmanvaihtojärjestelmän sisäpuolinen pintapölykertymä ylittää
puhtausluokan P1 raja-arvon (5 %).

· IU suojaa hankkimansa materiaalin lialta ja pölyltä, kanavat toimitetaan
työmaalle ja säilytetään siellä sääolosuhteilta ja ympäristön kosteudelta
suojattuna, työmaan pölynhallinta- ja puhtaussuunnitelman mukaisesti
P1.

· IU:lle kuuluu sisä- ja ulkosäleikköjen hankinta.
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· IU:lle kuuluu tuloilma- ym. säleikköjen, venttiilien, luukkujen ja niihin liit-
tyvien kehysten hankinta.

· IU-urakoitsija vastaa hankkimiensa tarvikkeiden kiinnityksestä merkki-
kilpineen, lukuun ottamatta palopeltien kiinnitystä.

· IU:lle kuuluu muiden urakoitsijoiden sekä tilaajan ja käyttäjien hankki-
mien kojeiden, laitteiden ja kalusteiden liittäminen ja kytkentä kanavis-
toihin

· IU:lle kuuluu ilmanottolaitteiden, huippuimureiden ja ulospuhallusha-
jottimien tehdasvalmisteisten vesikattoläpivientien hankinta ja niiden
toimittaminen työmaalle

· IU hankkii toimittamiensa laitekeskuksien Cu/Al-kaapeliliittimet laitetoi-
mituksessa.

· IU:lle kuuluu IV-koneisiin tarvittavien läpivientireikien teko sähkö- ja
RAU- asennuksia varten.

· IU tekee mittausantureiden, säätöventtiilien ja muiden säätökaavioihin
merkittyjen säätö- ja valvontalaitteiden asentamiseksi tarvittavat asen-
nus- ja muutostyöt kanavistoihin

· IU tekee eristettäviin kanaviin tarvittavat syvennykset mittausanturei-
den yms. laitteiden asianmukaista asentamista varten.

· IU laatii luettelon IV-kojeiden puhtaiden/likaisten suodattimien paine-
eroista

· IU asettaa toimittamiensa hälytyslaitteiden hälytysrajat

· IU hankkii ja asentaa LVI-suunnitelmissa esitetyt palopellit 24V-ohjauk-
sella ja hälytysmikrokytkimillä varustettuina sekä merkitsee ne suunni-
telmissa esitetyillä tunnuksilla (kilvet).

7.5.1.6 Rakennusautomaatiourakoitsijan yleiset velvoitteet

Rakennusautomaatiourakkaan kuuluvat asiakirjaluetteloissa mainittujen
suunnitelmien mukaiset rakennusautomaatiotyöt sekä muissa tarjouspyyn-
töasiakirjoissa kyseiselle urakalle asetetut työt ja velvollisuudet.

Lisäksi rakennusautomaatiourakoitsijan (RAU) yleisiin velvollisuuksiin kuu-
luu
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· Takuuajan huollot

· Huoltokirja- ja luovutusaineistovelvoitteet omalta osaltaan

· RAU laatii kaapelinvetoluettelot sekä kytkentäpiirustukset kaikkien ra-
kennusautomaatiojärjestelmään liittyvien kojeiden ja laitteiden kaape-
loinnista (AK:t, riviliitinkotelot, kenttälaitteet, kojekeskukset jne) suun-
nittelijoiden sekä sähkö- ja LVI-urakoitsijoiden toimittamien kytkentätie-
tojen pohjalta. Piirustukset on hyväksytettävä tilaajalla.

· RAU toimittaa kaapelinvetoluettelot sekä kytkentäpiirustukset riittävän
ajoissa rakennus-, sähköurakoitsijalle ja tilaajalle, jotta tarvittavat uppo-
asennustiet ja putkitukset rakenteisiin voidaan tehdä riittävän aikaisessa
vaiheessa.

· RAU asentaa kaikki järjestelmään sisältyvät mittausanturit

· RAU kytkee omalta osaltaan tilaajan toimittamat kalusteet ao. työselos-
tuksen mukaisesti

· RAU toimittaa putkistoihin tulevat laitteet ja anturitaskut putkiurakoit-
sijalle asennettavaksi

· RAU hankkii väyläliitännäiset vesi- ja energiamittarit

· RAU hankkii ja toimittaa väyläliitännäiset sähkömittarit sähköurakoitsi-
jan valitseman keskusvalmistajan asennettavaksi

· RAU hankkii ja toimittaa väyläliitännäiset verkkoanalysaattorit sähkö-
urakoitsijan valitseman keskusvalmistajan asennettavaksi

· RAU:lle kuuluu taajuusmuuttajien hankinta, asennus sekä viritys. Taa-
juusmuuttajat tulee olla EMC- vaatimukset täyttäviä

· RAU kytkee kaikki toimittamaansa rakennusautomaatiojärjestelmään lii-
tetyt alle 230 V kaapelit molemmista päistä lukuun ottamatta sähköura-
koitsijan toimittamia sähkökeskuksia

· RAU vastaa hankkimiensa pientarvikkeiden kiinnityksestä merkkikilpi-
neen.

· RAU antaa asennusohjeet ja tarkat paikat putkistoihin liitettävistä lait-
teista

· RAU antaa asennusohjeet ja tarkat paikat huonetiloihin asennettavista
laitteista
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· RAU antaa asennusohjeet ja tarkat paikat kanavistoon liitettävistä lait-
teista

· RAU suojaa hankkimansa materiaalin lialta ja pölyltä, putket toimitetaan
työmaalle ja säilytetään siellä sääolosuhteilta ja ympäristön kosteudelta
suojattuna, työmaan pölynhallinta- ja puhtaussuunnitelman mukaisesti
P1.

· RAU laatii sähköurakoitsijan kanssa aikataulun, josta käy tiloittain ja jär-
jestelmittäin selville ne ajankohdat, jolloin säätö- ja valvontalaitteet on
asennettu paikoilleen tai merkitty siten, että sähkötyöt niiden osalta voi-
daan aloittaa. Ko. aikataulun on sovelluttava työmaan yleisaikatauluun

· RAU täydentää omien kytkentöjensä osalta sähköurakoitsijan piirustuk-
set ns. punakynämerkinnällä. Ko. kuvien puhtaaksi piirrosta huolehtii
sähköurakoitsija.

· RAU kytkee kaikki toimittamiensa laitteiden pienjännitteiset johdot

· RAU hankkii ja asentaa alakeskukset sekä mittauksia, säätöjä, hälytyksiä
ja ohjauksia varten tarvittavat ohjauselimet (kuten alakeskusten apulait-
teet, venttiilimoottorit, pellintoimilaitteet, mittausanturit, termostaatit
yms.)

· RAU toimittaa kaikki hankintaansa kuuluvat sähkölaitteet nimellisjännit-
teelle 400/230 V, 50 Hz 5-johdinjärjestelmään soveltuvina. Jos laitteet
käyttävät muita jännitteitä/järjestelmiä, tulee toimitukseen kuulua tar-
vittavat muuntajat ja/tai tasasuuntaajat

· RAU tarkistaa yhdessä sähköurakoitsijan (SU) kanssa kaikkien niiden val-
vontapisteiden toiminnan, joiden valvontakaapeleiden kytkentään säh-
köurakoitsija on osallistunut. Tarkastus suoritetaan kenttälaitteilta ala-
keskukseen asti. Tarkastuksesta laaditaan valvontapistekohtainen tar-
kastuspöytäkirja, jonka kumpikin urakoitsija vahvistaa allekirjoituksel-
laan

· RAU kuorii ja kytkee toimittamiensa RAU-alakeskusten pienjännitteiset
johdot

· RAU kytkee toimittamiensa väylä-moduulien ja kenttälaitteiden kaapelit
sekä tiedonsiirtokaapelit kiinteistön sisällä. Tilaaja vastaa tiedonsiirtoyh-
teyksien kytkennästä kiinteistön ulkopuolella

· RAU ilmoittaa sähköurakoitsijalle kaikki alkuperäiseen rakennusauto-
maatiosuunnitelmaan tehdyt muutokset
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· RAU avustaa tarvittavilta osin vesi- ja ilmamäärien säätötyössä putki-/il-
manvaihtourakoitsijaa

· RAU toimittaa toimitukseensa kuuluvien putki-/ ilmanvaihtourakoitsijan
asennettaviksi määriteltyjen säätö- ja valvontalaitteet asennusohjei-
neen riittävän ajoissa ko. urakoitsijalle

· RAU tarkistaa LVI-urakoitsijoiden kanssa mittausanturien, moottorivent-
tiilien ja valvontalaitteiden lopulliset paikat

· RAU hankkii urakkaansa kuuluvat putkistoon asennettavat säätö- ja val-
vontalaitteet, kuten moottoriventtiilit, mittausanturit suojataskuineen
yms. ja toimittaa ne LVI-urakoitsijalle asentamista varten.

· RAU merkitsee toimittamansa laitteet ja kojeet tms. säätökaavioissa ja
valvontapistetaulukoissa käytetyin tunnuksin puitesopimuksen, raken-
nusautomaatiohankeselosteen ja positiointiohjeiden mukaisesti

· RAU merkitsee IV-kojeiden suodattimien paine-eromittareihin puh-
das/likainen raja-arvot IV-urakoitsijan laatiman kirjallisen luettelon mu-
kaisesti.

· RAU suojaa tarvittaessa rakennusosan tai -alustan sekä muiden urakoit-
sijoiden asentamat laitteistot vahingoittumiselta tai likaantumiselta
oman urakkasuorituksensa aikana

· RAU hankkii, asentaa ja kytkee RAU-alakeskukset sekä säätöjä, ohjausta
ja hälytyksiä varten tarvittavat toimittamansa ohjauselimet (kuten sää-
timet, väylä-modulit, muuntajat, venttiili- ja peltimoottorit, mittausan-
turit, hälyttimet, rajakytkimet, termostaatit, palopeltien hälytyskeskuk-
set ohjauskytkimet, painikkeet, releet yms.). Hankittavat laitteet on esi-
tetty rakennusautomaatiosuunnitelmissa

· RAU hankkii, asentaa, virittää ja dokumentoi RAU-suunnitelmissa esite-
tyt taajuusmuuttajat

· RAU toimittaa tarkat johdotus- ja asennustiedot sähkösuunnittelijalle ja
sähköurakoitsijalle mm. sähköurakkaan sisältyvää putkitusta ja johdo-
tusta varten.

· RAU laatii kytkentäpiirustukset kaikkien rakennusautomaatiojärjestel-
mään liittyvien kojeiden ja laitteiden kaapeloinnista (AK:t, riviliitinkote-
lot, kenttälaitteet, kojekeskukset jne) suunnittelijoiden sekä sähkö- ja
LVI-urakoitsijoiden toimittamien kytkentätietojen pohjalta. Piirustukset
on hyväksytettävä tilaajalla ennen kytkentätöiden aloittamista.
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· Mikäli tarjotussa järjestelmässä tarvitaan suunnitelmissa esitetystä kaa-
peloinnista poikkeavaa kaapelointia, toimittaa RAU-urakoitsija tarvitse-
mansa erikoiskaapelit omalla kustannuksellaan sähköurakoitsijalle asen-
tamista varten. Tästä tulee olla maininta tarjouksessa.

· RAU antaa IV-urakoitsijalle ohjeet tarvittavien koteloiden tekemisestä
eristettyihin ilmastointikanaviin sijoitettavien mittausantureiden yms.
säätölaitteiden asianmukaista asentamista varten

· RAU antaa IV-urakoitsijalle ohjeet säätölaitteiden tarvitsemien, ilmas-
tointikanaviin tehtävien tarkastusluukkujen tekemistä varten

· RAU kytkee lattialämmitysjärjestelmän toimilaitteet

7.5.2 Sähköurakoitsijan työt ja velvoitteet

7.5.2.1 Sähköurakoitsijan yleiset velvoitteet

Sähköurakkaan kuuluvat asiakirjaluetteloissa mainittujen suunnitelmien
mukaiset sähkötyöt sekä muissa tarjouspyyntöasiakirjoissa kyseiselle ura-
kalle asetetut työt ja velvollisuudet.

Lisäksi sähköurakoitsijan (SU) yleisiin velvollisuuksiin kuuluu

· Takuuajan huollot

· Huoltokirja- ja luovutusaineistovelvoitteet omalta osaltaan

· Kaikki tele-, sähkö-, säätö- ja valvontalaitekaapeloinnit ja johtotiet, ellei
muissa asiakirjoissa toisin mainita

· SU tekee johtokanavien sisäpuoliset äänieristykset eri tilojen välillä käyt-
täen johtokanavavalmistajan tuotteita

· SU vastaa hankkimiensa pientarvikkeiden kiinnityksestä merkkikilpi-
neen.

· SU hankkii sähkösuunnitelman asemakuvan mukaiset suojaputket ja -
kourut, kaapelit, varoitusnauhat ja vetonarut, jotka rakennusurakoitsija
asentaa paikoilleen

· SU hankkii sähköurakkaan kuuluvien valaisin- ja pistorasiapylväiden val-
misperustukset tai kiinnitysalustat sähkösuunnitelman mukaan

· SU:lle kuuluu kaikkien 230/400 V johtojen kytkentä ja kaikkien ryhmä-
keskuksiin liitettävien johtojen kytkentä
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· SU osallistuu LVI-, säätö- ja valvontaurakoiden tarkistuksiin silloin, kun
tarkastuksen kohteina ovat laitteiden toimintakokeet, kauko-ohjauk-
sien, säätölaitteiden tai hälytyksien kokeilu tai näiden urakoiden vas-
taanotto

· SU asentaa ja kytkee piirustuksissa esitetyssä laajuudessa LVI-laitteiden
vaatimat ohjauskytkimet ja/tai ohjauspainikkeet

· SU sopii LVI-urakoitsijoiden kanssa sähköisten tuntoelimien ja keskusten
paikoista sekä yhteisestä merkitsemistavasta kojeluettelon mukaisesti.
Milloin em. tuntoelimet sijaitsevat muualla kuin IV-konehuoneissa, on
näistä luetteloissa ja kaavioissa paikkatieto

· SU:lle kuuluu muiden urakoitsijoiden sekä tilaajan ja käyttäjien hankki-
mien kojeiden, laitteiden ja kalusteiden liittäminen ja kytkentä sekä
syöttökaapelit

· SU tekee asentamiinsa kaapeleihin lopulliset kaapelimerkinnät.

· SU toimittaa ja asentaa palopeltien ja ilmamääräsäätimien kytkentära-
siat.

· SU suojaa hankkimansa materiaalin lialta ja pölyltä, putket toimitetaan
työmaalle ja säilytetään siellä sääolosuhteilta ja ympäristön kosteudelta
suojattuna, työmaan pölynhallinta- ja puhtaussuunnitelman mukaisesti
P1.

· SU varmistaa EMC- suojauksen toteutumisen taajuusmuuttaja käyttöi-
sissä moottoripiireissä

· SU hankkii ja asentaa palopainikkeiden merkkikyltit

· SU merkitsee kaikki kiinteistöhuollossa tarvittavat omien huoltoa vaati-
vien kohteidensa asennuskohdat alakattopintaan sähkösuunnitelmissa
esitetyn mukaisesti.

· SU peittää kaikki käyttämättömät kojerasiat saman sarjan umpipeitele-
vyin, mikäli rasioita ei ole kytketty ennen rakennuksen vastaanottoa

· SU tekee kaikki järjestelmäkaapeloinnit toimittajien antamien johtokaa-
vioiden, piirikaavioiden sekä kytkentä- ja hälytyspistekaavioiden mukai-
sesti.

7.5.2.2 Sähköurakoitsijan velvoitteet LVI-töistä

Edellä lueteltujen yleisten velvollisuuksien lisäksi



URAKKARAJALIITE
Sivu 56/60

SUJUVAA ELOA POSTIOSOITE: Y-TUNNUS:
www.tampereentilapalvelut.fi Tampereen Tilapalvelut Oy, PL 1000, 33101 Tampere 2863261-6

· SU tarkistaa laitteiden lopulliset paikat ja tehot ennen asennustöiden al-
kua ao. urakoitsijalta sekä edellisten pohjalta tarkistaa ryhmäjohtojen
mitoituksen ja määrän

· SU täyttää konekortit sähköurakkaan sisältyvien kaapeleiden, releiden
ja kelakytkimien osalta

· SU asentaa paikoilleen putkiurakoitsijan toimittamat rasvan- ja bensiini-
nerotuskaivojen hälytyslaitteet sekä suorittaa näiden tarvitsemat johdo-
tukset

· SU suorittaa hankkimiinsa ryhmäkeskuksiin liittyvien LVI-laitteiden
moottorikojeiden lämpöreleiden ja -aikojen mittauksen. Säätö- ja ase-
tusarvot sekä mittaustulokset taulukoidaan ja taulukot varmennetaan
urakoitsijan ja tilaajan edustajien allekirjoituksella

· SU varustaa kytkimet, käynnistimet, aikakellot tms. sekä vastaavat ko-
neet ja laitteet LVI-suunnitelman mukaisin numeroin ja merkein merkin-
täohjeen mukaisesti.

· SU kaapeloi LVIA-laitteiden sähköjohdot riittävän pitkinä siten, että lait-
teita voidaan kääntää johtimia irrottamatta

7.5.2.3 Sähköurakoitsijan velvoitteet LVI-urakoiden säätölaitetöistä

Edellä lueteltujen yleisten velvollisuuksien lisäksi

· SU hankkii ja asentaa kaikki hälytys- ja automatiikkalaitteiden vaatimat
sähköjohdotukset ja niiden putkitukset laitekaappien riviliittimille
saakka. Kaappien sisäiset johdotukset kuuluvat säätölaitetöihin.

· SU suorittaa ryhmä- ja ohjausjohtojen asennuksen kojeille ja kojeiden
välille

· SU merkitsee asentamansa kaapelit ja johtimet ao. työselostuksen mu-
kaisesti.

· SU hankkii, asentaa ja kytkee IU:n ja PU:n toimittamien laitteiden väli-
kaapelit

7.5.2.4 Sähköurakoitsijan velvoitteet rakennusautomaatiourakan töistä

Edellä lueteltujen yleisten velvollisuuksien lisäksi

· SU hankkii ja asentaa rakennusautomaatiosuunnitelmissa esitetyt
säätö- ja ohjauslaitteiden kaapeloinnit ja tarvittavat välirasiat.
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· SU hankkii, asentaa ja kytkee rakennusautomaatiosuunnitelmissa esite-
tyt sähköurakoitsijalle kuuluvat säätö- ja ohjauslaitteet

· RAU toimittaa tarkat johdotus- ja asennustiedot sähkösuunnittelijalle ja
sähköurakoitsijalle mm. sähköurakkaan sisältyvää putkitusta ja johdo-
tusta varten.

· SU laatii rakennusautomaatiourakoitsijan kanssa aikataulun, josta käy ti-
loittain ja järjestelmittäin selville ne ajankohdat, jolloin säätö- ja valvon-
talaitteet on asennettu paikoilleen tai merkitty siten, että sähkötyöt nii-
den osalta voidaan aloittaa. Ko. aikataulun on sovelluttava työmaan
yleisaikatauluun

· SU antaa automaatiourakoitsijalle (RAU) luettelot ja riittävät tiedot toi-
mittamistaan keskuksista ja laitteista rakennusautomaatioliitäntöjen
kytkennän suorittamista varten

· SU:lle kuuluu rakennusautomaatiourakoitsijan (RAU) hankkimien väylä-
liitännäisten verkkoanalysaattoreiden asennus, kytkentä ja ohjelmointi
keskuksiin.

· SU tarkistaa säätö- ja valvontalaitteiden lopulliset paikat automaatioura-
koitsijalta (RAU) ennen asennustöiden aloittamista

· SU sopii automaatiourakoitsijan (RAU) kanssa alakeskuskoteloiden
asennuspaikat

· SU osallistuu automaatiourakan tarkastuksiin silloin, kun tarkastuksen
kohteina ovat laitteiden toimintakokeet, kauko-ohjauksien, säätölaittei-
den tai hälytyksien kokeilu tai näiden urakoiden vastaanotto

· SU tarkistaa yhdessä automaatiourakoitsijan (RAU) kanssa kaikkien nii-
den valvontapisteiden toiminnan, joiden valvontakaapeleiden kytken-
tään sähköurakoitsija on osallistunut. Tarkastus suoritetaan kenttälait-
teilta alakeskukseen asti. Tarkastuksesta laaditaan valvontapistekohtai-
nen tarkastuspöytäkirja, jonka kumpikin urakoitsija vahvistaa allekirjoi-
tuksellaan

· RAU täydentää omien kytkentöjensä osalta sähköurakoitsijan piirustuk-
set ns. punakynämerkinnällä. Ko. kuvien puhtaaksi piirrosta huolehtii SU

· SU tekee kaapeleihin työaikaiset merkinnät. Automaatiourakoitsija
(RAU) kuorii kaapelit ja vetää ne toimittamiensa kenttälaitteiden ja ala-
keskuskoteloiden holkkitiivisteiden läpi sekä tekee niihin uudet työaikai-
set merkinnät.
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· SU tekee asentamiinsa kaapeleihin lopulliset kaapelimerkinnät.

· SU merkitsee kaikki rakennusautomaatiojärjestelmän kaapelit molem-
mista päistä kaapelinumerolla ja vastakkaisen pään osoitteella käyttäen
kaapelinmerkintäpantoja.

· SU merkitsee kaikki rakennusautomaatiojärjestelmään liittyvät laitteet
jakokeskuksissa yms. ST51.25 ohjeiden mukaisesti noudattaen hyväksyt-
tyä positiointiohjetta

· SU kytkee kaikki asentamansa vahvavirtajohdot.

· SU merkitsee sähkökeskusten valvonta- ja ohjauskaapeleiden kytkentä-
tiedot automaatiourakoitsijan (RAU) toimittamiin kuviin ns. punakynä-
merkinnällä. Ko. kuvien puhtaaksi piirrosta huolehtii automaatiourakoit-
sija (RAU).

· SU toimittaa rakennusautomaatiourakoitsijalle (RAU) kytkentätiedot
kaikista hankintaansa kuuluvista kojeista ja laitteista kytkentäpiirustus-
ten laatimista varten

· SU täyttää konekortteihin asentamistaan rakennusautomaatiojärjestel-
män laitteista tulevat tiedot

· SU hankkii ja asentaa kaikki rakennusautomaatiolaitteiden ryhmä-, oh-
jaus-, mittaus-, valvonta-, säätö- ja viestinsiirtojohdot sekä niiden vaati-
mat putkitukset. Kaapelit kuoritaan työtapaselostuksessa esitettyjen oh-
jeiden mukaisesti. Kaapelit asennetaan niin, että laitteet voidaan irrot-
taa paikoiltaan kytkentöjä irrottamatta.

· SU asentaa säätömoottorien sähköjohdot riittävän pitkinä siten, että
moottoria voidaan kääntää johtimia irrottamatta.

· SU kytkee ja eristää kaapeleiden maadoituslangat riviliitinkoteloissa, vä-
lirasioissa yms. paikoissa, joissa kaapeleiden kytkentä kuuluu sähköurak-
kaan

· Mikäli SU havaitsee kytkentäpiirustuksissa työn aikana virheitä tai puut-
teita, on työ keskeytettävä tältä osin. Työtä voidaan jatkaa vasta korjat-
tujen piirustusten mukaisesti.

· SU hankkii, asentaa ja kytkee voimaryhmäjohdot taajuusmuuttajiin käyt-
täen moottorikaapeleina häiriösuojattuja MCCMK-tyyppisiä kaapeleita
sekä hankkii ja asentaa muuttajien ohjauskaapelit piirikaavioiden mukai-
sesti.
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· SU varmistaa mittaamalla ennen rakennusautomaatiojärjestelmään lii-
tettävien johtimien kytkemistä, että ko. kytkentäpisteissä ei ole sallittuja
jännitetasoja suurempia jännitteitä. Mikäli varmistusmittaukset jäte-
tään tekemättä ja ylijännitteet rikkovat alakeskuksia tms. laitteistoja,
vastaa korjauskustannuksista SU

· SU kokoaa jakokeskuksiin tulevat RAU-liittymät omille riviliittimille. Indi-
kointi- ja hälytysriviliittimet asennetaan omaksi kiskokseen erilleen vah-
vavirtaliittimistä ja heikkovirtajohtimet eristetään vahvavirtajohtimista.

· SU sopii rakennusautomaatiourakoitsijan (RAU) kanssa kenttälaitteiden
sijoituksen ja yhtenäisen merkitsemistavan suunnitelmien ja positioin-
tiohjeen mukaisesti. Ohjeelliset laitesijoitukset on esitetty pistesijoitus-
piirustuksissa.

7.5.2.5 Sähköurakoitsijan velvoitteet rakennusurakan hissitöistä

Sähköurakoitsija

· toimittaa hissikeskuksen sähkösyötön.

· asentaa ulkopuolelle siirrettävien hälytysten tarvitsemat johdotukset
hissien kojekeskuksilta eteenpäin (jännite 24 V)

· asentaa koripuhelimien tarvitseman johdotuksen konehuoneesta
eteenpäin.

7.5.2.6 Sähköurakoitsijan velvoitteet rakennusurakan maalaustöistä

Sähköurakoitsija

· toimittaa sähköurakkaan sisältyvät kojeet ja laitteet, mukaan luettuna
valaisinkiskot ja kaapelihyllyt tarvikkeineen, valmiiksi maalattuina, mi-
käli niiden materiaali vaatii maalauskäsittelyn

· toimittaa sähköurakkaan sisältyvät suojaputket pohjamaalattuina niissä
kohdin, missä niiden asennuspaikka maalataan.

7.5.2.7 Sähköurakoitsijan velvoitteet tilaajan erillisurakoista ja hankinnoista

Sähköurakoitsija
· Toteuttaa AV-laitteiden vaatimat putkitukset, johdotukset, rasioinnit ja

kytkennät asennustarvikkeineen suunnitelmien mukaisesti
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· Toimittaa salin lattiaan induktiosilmukkajohdotuksen tarvittavine tarvik-
keineen ko. toimittajan ohjeen mukaisesti sekä suorittaa valmiille silmu-
kalle sähköisen toiminnan varmistamisen dokumentoidusti.

7.5.2.8 Sähköurakoitsijan velvoitteet sähköisten turvajärjestelmien töistä

Sähköurakoitsija

· Hankkii ja asentaa turva- ja merkkivalaistusjärjestelmän laitteet, kaape-
loinnit, johtotiet ja rasioinnit sekä suorittaa järjestelmän ohjelmoinnin,
säädön ja käyttöönoton.

· Oviympäristön hankinnat, asennukset ja käyttöönotot sähkösuunnitel-
missa esitetyssä laajuudessa.

· Hankkii ja asentaa kulunvalvonta-, työajanseuranta ja hätälukitusjärjes-
telmän laitteet, kaapeloinnit, johtotiet, rasioinnit ja liitäntäpisteet sekä
suorittaa järjestelmän ohjelmoinnin, säädön ja käyttöönoton.

· Hankkii ja asentaa kameravalvontajärjestelmän laitteet, kaapeloinnit,
johtotiet, rasioinnit ja liitäntäpisteet sekä suorittaa järjestelmän ohjel-
moinnin, säädön ja käyttöönoton.

· Hankkii ja asentaa rikosilmoitinjärjestelmän laitteet, kaapeloinnit, johto-
tiet, ja rasioinnit sekä suorittaa järjestelmän ohjelmoinnin, säädön ja
käyttöönoton.

· Hankkii ja asentaa paloilmoitinjärjestelmän laitteet, kaapeloinnit, johto-
tiet, ja rasioinnit sekä suorittaa järjestelmän ohjelmoinnin, säädön ja
käyttöönoton.

· Takuuajan huollot ja testaukset työselityksen mukaisesti

· Huoltokirja- ja luovutusaineistovelvoitteet omalta osaltaan.


