
*) Dokumentit tallennetaan myös
projektipankkiin sähköisessä
muodossa (pdf)
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Kokoukset
Muistio *) x
Muistio *) (x)
Muistio *) (x)
Muistio *) (x)
2 kpl

Esisuunnitelma
Muistio *) x
Muistio *) x
Muistio *) x
Muistio *) x
Muistio *) x
Muistio *) x
Muistio *) x

Muita suunnittelualoja tukava suunnittelu
Tasopiirustukset *) x
Muistio *) x
Muistio *) x
Muistio *) x
Tasopiirustukset *) x
Tasopiirustukset *) x
Tasopiirustukset *) x
Luettelo *)

AV- järjestelmäsuunnittelu
Luettelo *) x
Selostus *) x

Selostus *) x
Luettelo *) x
Kaavio *) x
Kaavio *) x
Tasopiirustukset *) x
Esityspäädyn ja tilan leikkauksen
erillispiirustukset  *)

x

Muistio / laitevalmistajan
laskentaohjelma tulosteet *)

x

Muistio *) x
x

Tarjouskysely

x

Toimittajan valinta ja toimituksen valvonta

Muistio *) x

(x)
Muistio *) x

Muistio *) x

Muistio *) (x)
Muistio *) (x)

Rakennuksen salin / ruokalan / auditorion suunnitelluilla dataprojektorilla, linssillä,
projisointietäisyydellä ja valkokankaalla laskettu kuvakoko ja kuvan valovoima

Tehtävät Tulosteet Huom.

Liite (AV) AV-suunnittelutehtävien laajuuteen määrittely

Rakennuksen salin / ruokalan / auditorion / tms. suuren yleisötilan suunnitelman
mukaisilla laitteílla mitoitetut projektiot ja leikkaukset kuvanesityksestä ja äänentoistosta

Alustava kustannusarvio
Alustava sähkökuorma-arviot
Alustava lämpökuorma-arviot
Alustava mekaanisen kuormituksen arviot

 x  sisältyy toimeksiantoon
(x) erikseen tilattava työ

Käyttötarkoituksen ja -tapojen määrittely 3)
Toteutuksen laajuuden määrittely 3)

Suunnittelupalaverit 1)
Suunnittelukokoukset, suunnitteluvaiheilmoitukset 2)
Pääsuunnittelukokoukset 2)

Laitteiden ja keskusten sijoituspaikat

Tiedot laitteiden ja keskusten sähkötarpeesta

Alustava mekaanisen kuormituksen arviot

Tilavarausten määrittely 4)
Sähkökuormalaskelmat

3) käyttäjähaastatteluiden ja neuvotteluiden perusteella

Saatujen tarjousten vastaanotto, avaus ja käsittely

Tarjouspyyntökirjeen laatiminen

Kustannusarvio

Toimittajan valinta

Työmaakokoukset, suunnitteluvaiheilmoitukset 2)

Verkkototeutuksen kaaviot
Järjestelmäkaaviot

Pistesijoitussuunnitelmat

Hankintaohjelma JYSE 2014 (palvelut, laitteet) yhteensovitettuna rakennushankkeelle
laadittuun urakkaohjelmaan sekä -rajaliitteeseen.

2) Muulloin sähkösuunnittelijan on velvollisuus huolestia tietonsiirrosta molempiin
suuntiin AV-suunnittelijan ja kokousten välillä

4) Arkkitehti suunnittelee laitetilat ja projisointipinnat, AV- suunnittelijan lähtötietojen
pohjalta. AV-suunnitttelija hyväksyy arkkitehdin suunnitelmat oman toteutustaan varten.

Piirustusluettelo

Kaapeliluettelot

Laiteluettelot teknisine määrityksineen (vähimmäisvaatimustaso)

Liityntäpisteiden sijoituspiirustukset

Mekaanisten kuormien paikat ja määrät
Lämpökuormalaskelmat

1) Lähtötietopalveri ja suunnitelmien esittelypalaveri käyttäjän ja tilaajan kanssa

Työselostus järjestelmäkuvauksineen, -määrittelyineen ja suoritusvelvoitteineen

Dokumenttijakelu 5)
5) AV- suunnittelija toimittaa hyväksytyt dokumentit projektipankkiin sähköisessä
muodossa (pdf) hankinnan kilpailutusta varten.

EU-ilmoituksen teko

Saatujen tarjous, tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen teknisten ominaisuuksien
osalta

Hankinnan valvonta
Virhe- ja puutelistan laadinta vastaanottoa varten, toimituksen sopimuksen
mukaisuudesta asennusten ja toiminnan kannalta

Takuutarkastus

Hankinnan kilpailutuksen järjestäminen

Tarjouspyynnön lisäkirjeiden laadinta

Toimittajan laatiman loppudokumentaation tekninen ja sopimuksen mukaisuuden
tarkastaminen sekä siinä ilmenneiden puutteiden kirjaus
Jälkitarkastukset

Toimittajaehdokkaiden tarjouspyyntöaineistosta tekemien
kysymysten/tarkennuspyyntöjen tekninen kommentointi/ tarvittavat määritysten
tarkentaminen


