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KOHTEEN	YLEISTIEDOT	
	
A	 KIINTEISTÖHALLINTO	
	
A0	 Yleistiedot	kohteesta	
	
A01	 Rakennuskohde	ja	sen	sijainti	
	
Laitilan	kaupunki	
Terveyskeskus	
Sairaalantie	8,		23800	LAITILA	
	
	
B	 RAKENNUTTAMINEN	
	
B1	 Rakennuttajan	hallinto	
	
B11	 Projektinjohto	
	
Tilaaja:	
Laitilan	kaupunki	
Keskuskatu	30,	23800	LAITILA	
Puh.	(02)	8458	4800,	Telefax	(02)	856790	
Yhteyshenkilö:	Eva	Nurmi	
GSM				040	7549122	
eva.nurmi@laitila.fi	
	
B12	 Valvonta	
	
B121	 Yleisvalvonta	
	
Laitilan	kaupunki	
Keskuskatu	30,	23800	LAITILA	
Puh.	(02)	8458	4800,	Telefax	(02)	856790	
Yhteyshenkilö:	Eva	Nurmi	
GSM				040	7549122	
eva.nurmi@laitila.fi	
	
B122	 Sähkö‐	ja	tietojärjestelmien	valvonta	
	
Suunnittelutoimisto	Enertel	Oy	
Pappilantie	7,	23800	LAITILA	
Yhteyshenkilö:	Ari	Nivola	
Puh.	(02)	8506	401,	telefax	(02)	8506	403	
GSM	044	5506	401	
Sähköposti:	ari.nivola@enertel.fi	
	
B17	 Urakkatarjousten	ja	‐sopimusten	valmistelu	
	
Sopimukset	valmistelee	tilaaja.	
Valmistajille	ei	ole	lähetetty	suunnittelijan	toimesta	suo‐
raan	asiakirjoja	tarjouslaskentaan.	
	
	
	
	
	
	
	

B2	 Suunnittelu	
	
	
B24	 Sähkö‐,	tieto‐	ja	turvajärjestelmäsuunnittelu	
	
Suunnittelutoimisto	Enertel	Oy	
Pappilantie	7,	23800	LAITILA	
Puh.	(02)	8506	400,	telefax	(02)	8506	403	
Yhteyshenkilö:	Ari	Nivola	
GSM	044	5506	401	
Sähköposti:	ari.nivola@enertel.fi	
	
B29	 Kopiointi	ja	ATK	
	
Kaikki	 suunnittelijan	 toimesta	 tehtävä,	 suunnitteluun	
liittyvä	 kopiointi	 ja	 tulostus	 tehdään	 tilaajan	 määrää‐
mässä	kopiolaitoksessa	tilaajan	laskuun.	
Kaikki	 suunnittelumateriaali	on	 laadittu	atk:lla	CAD‐	 ja	
Office	 ‐ohjelmistoilla.	 Toimitettavien	 asiakirjojen	 tulee	
olla	näiden	kanssa	yhteensopiva.	
Rakennuttaja	 toimittaa	 urakoitsijalle	 veloituksetta	 työ‐
piirustusten	 laatimista	 varten	 urakka‐asiakirjoissa	
määritellyssä	 laajuudessa	 seuraavat	 piirustukset	 ja	
asiakirjat:		

 sähkötyöselityksen	piirustusluettelon	mukaiset	
suunnitelma‐asiakirjat	

 tarvittavista	eri	suunnittelijoiden	piirustuksista	
ja	muista	asiakirjoista.	

Mainitut	piirustukset	on	 sähköurakoitsijan	 erikseen	 ti‐
lattava	 rakennuttajalta	 tai	 suunnittelijoilta.	 Muut	
urakoitsijan	 tarvitsemat	 kuulto‐	 ym.	 kopiot	 sisältyvät	
sähköurakkaan.	
	
	
B3	 Liitynnät	ulkopuolisiin	verkostoihin	
	
Kohdetta	palvelevat	seuraavat	alueelliset	viranomaisor‐
ganisaatiot:	
	
B31	 Rakentamisen	viranomaisvalvonta	
	
Laitilan	kaupunki	
Tekniset	palvelut	
Keskuskatu	30,	23800	LAITILA	
Puh.	(02)	8458	4800,	Telefax	(02)	856790	
	
B32	 Jakeluverkkoyhtiö	
	
Vakka‐Suomen	Voima	Oy		
Vihtorinkatu	2,	23800	LAITILA	
Puh.	(02)	85061,	Telefax	(02)	8506700	
asiakaspalvelu,		02	880	880	
	
B33	 Televerkkoyhtiöt	
	
Laitilan	Puhelin	Osk	
Mikaelinkatu	1,		23800	LAITILA	
(02)	85	801	Telefax:	(02)	85	023	
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H01	 URAKAN	LAAJUUS	
	
Työ	 käsittää	 rakennuttajan	 kiinteistössä	 olevan	 sähkö‐
verkon	 osan	 varmentamiseen	 liittyvän	 varavoima‐
koneiston	 hankkimiseen,	 asentamiseen	 ja	
käyttöönottoon	 liittyvät	 työt	 sisältäen	 tarvittavat	 ra‐
kennustyöt.		
Uuden	 varavoimapääkeskuksen	 hankintaan	 liittyvät	
työt	on	määritelty	eri	asiakirjassa	(ei	sisälly	varavoima‐
laitteistohankintaan).		
Työaikataulu	 helmikuu‐maaliskuu	 2020	 sovitaan	 ra‐
kennuttajan	kanssa.		
Tiedot	rakennuskohteesta,	urakkamuoto,	rakennusaika,	
indeksisidonnaisuus,	 maksuerät,	 viivästyssakot	 ja	 va‐
kuudet	esitetään	kaupallisissa	asiakirjoissa.		
Urakoitsijan	 tulee	 tutustua	 kohteeseen	 ennen	 tarjouk‐
sen	jättämistä.	
	
H011	Yleiset	toteutusohjeet	
	
Asennukset	 tehdään	voimassa	olevien	 lakien	 ja	asetus‐
ten	mukaisesti.		
Sähköasennuksissa	 noudatetaan	 SFS	 6000	 standardin	
uusinta	versiota	SFS‐käsikirja	600.	Sähkölaitteiston	tur‐
vallisuutta	 ja	 sähkötyöturvallisuutta	 koskevina	
vaatimuksina	 noudatetaan	 TUKES‐ohjetta	 S10‐2009.	
Sähkö‐	 ja	koneasennuksissa	noudatetaan	voimassa	ole‐
via	kone‐,	EMC‐direktiivejä	sekä	ST‐käsikirjan	37	ja	LVI‐
ohjekortin	66‐10346	Varavoiman	apujärjestelmät	ohjei‐
ta	soveltuvin	osin.	
Muut	 noudatettavat	 määräykset	 on	 mainittu	 erikseen	
järjestelmäkohtaisissa	selostusosioissa.	
	
H012	Laitteita	ja	tarvikkeita	koskevat	yleiset	
vaatimukset	
	
Kaikkien	tarvikkeiden	pitää	olla	Suomessa	käytössä	ole‐
vien	standardien	mukaisia.	Jos	ne	eivät	ole	standardien	
mukaisia,	urakoitsijan	on	osoitettava,	että	ne	vastaavat	
standardien	vaatimuksia.		
Kaikki	 laitteet	 asennetaan	 laitetoimittajan	 antamia	
asennusohjeita	noudattaen.	Laitteiden	keskinäinen	säh‐
kömagneettinen	 yhteensopivuus	 varmistetaan	
noudattamalla	 erillisten	 järjestelmien	 asentamista	kos‐
kevia	standardeja.		
Tarvikkeiden	on	oltava	 ensiluokkaisia	 ja	 rakenteeltaan	
kulloinkin	kyseessä	oleviin	asennusolosuhteisiin	tarkoi‐
tettuja.	 Urakoitsija	 saa	 valita	 tarvikkeet	 ja	
työmenetelmät	itse,	jollei	niitä	työselostuksessa	ole	tar‐
kemmin	 määritelty	 mutta	 rakennuttajalla	 on	 oikeus	
niiden	hyväksymiseen	tai	hylkäämiseen,	mikäli	ne	eivät	
johda	sopimuksen	mukaiseen	tulokseen.	
Sähkö‐	 ja	 konetarvikkeina	 käytetään	 tuotteita,	 joiden	
huolto‐	 ja	 varaosien	 saanti	 on	 turvattu	 vähintään	 10	
vuodeksi.		
Tarvikkeiden	valinnassa	on	otettava	huomioon	Suomes‐
sa	 vallitsevat	 asennusolosuhteet,	 kuten	 lämpötila,	
soveltuvuus	paikalliseen	 rakennustapaan,	 rakennuksen	

ja	sen	sähkölaitteiston	käyttötarkoitukseen	ja	vastaavat	
muut	seikat.	
	
H013	 Urakoitsijoiden	 väliset	 työt	 ja	 velvoit‐
teet	
	
YSE	1998,	2§.	
	
H014	 Rakennusaikainen	käyttö	
	
Lopullisiksi	jäävien	laitteiden	tms.	käytön	ohjeet	on	esi‐
tetty	urakkarajaliitteessä.	
	
H02	 ASIAKIRJOJEN	PÄTEVYYSJÄRJESTYS	
	
Noudatetaan	YSE	1998,	13§.		
Jos	 asiakirjojen	 pätevyysjärjestys	 poikkeaa	 edellisestä	
on	se	esitetty	urakkaohjelmassa.	
	
H03	 SÄÄDÖSPERUSTEISET	TARKASTUKSET	
	
Toimitukseen	 sisältyy	 säädösperusteisten	 sähköasen‐
nusten	 tarkastusten	 kustannukset	 lukuunottamatta	
niitä	 tarkastuksia,	 jotka	 sisältyvät	 rakennusvalvonta‐
maksuun.	
Asennetun	laitoksen	tulee	olla	viranomaisten	vaatimus‐
ten	 mukainen.	 Viranomaisiin	 pidetään	 yhteyttä	 ja	
hyväksytetään	 säännösten	mukaisesti	 käytetyt	 laitteet	
ja	asennettu	laitos.	
	
H031	 Käyttöönottotarkastukset	
	
Urakkaan	 sisältyy	 toimittajan	 suorittama	 sähkölaitteis‐
ton	käyttöönottotarkastus.	
Toimittaja	 luovuttaa	 käyttöönottotarkastuksien	 pöytä‐
kirjat	rakennuttajalle	ennen	vastaanottotarkastusta.	
	
H032	 Varmennustarkastukset	
	
Kohteen	sähköasennusten	varmennustarkastuksen	suo‐
rittaa	 Turvatekniikan	 keskuksen	 valtuutettu	 tarkastaja	
urakoitsijan	tilauksesta	ja	kustannuksella.	Tarkastuksen	
katsotaan	kuuluvan	yhtenä	osana	urakkasuoritukseen		
Tarkastus	tulee	suorittaa	urakkaan	sisältyvänä	vastaan‐
ottotarkastukseen	 mennessä.	 	 Urakoitsijan	 tulee	
huolehtia	 tarkastuksen	 tilaamisesta	 riittävän	 ajoissa.	
Kolmen	 kuukauden	 jälkitarkastusaikaa	 ei	 hyväksytä	
kohteessa.	
Tarkastuspöytäkirjat	 tulee	 luovuttaa	 rakennuttajalle	
vastaanottotarkastuksen	yhteydessä.	
	
H044	 Vastaanottotarkastus	
	
Jäljempänä	määriteltyjen	 tarkastusten	 jälkeen	 suoritet‐
tavassa	 vastaanotto‐tarkastuksessa	 keskitytään	
virallisiin	 asiakirjoihin,	 vastuukysymyksiin	 ja	 muihin	
kokousasioihin,	 joten	 tätä	 ennen	 urakoitsija	 ja	 valvoja	
suorittavat	 kierroksen	 kohteessa	 ja	 laativat	 muistion	
kierroksellaan	 havaitsemistaan	 urakan	 suorittamiseen	
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liittyvistä	 asioista.	Urakoitsijalla	 tulee	 olla	 tällä	 tarkas‐
tuskierroksella	 mukanaan	 yksi	 sarja	 väliaikaisia	
käyttöpiirustuksia.	Mikäli	 rakennuttaja	haluaa,	 suorite‐
taan	 vastaanottotarkastuksen	 yhteydessä	 kierros	
uudelleen.		
Vastaanottotarkastuksessa	 todetaan,	 että	 tilaajalle	 luo‐
vutetaan	 sopimus‐asiakirjojen	 mukaiset	 laitteet	 ja	
järjestelmät,	 täydessä	 käyttökunnossa,	 viat	 ja	 puutteet	
korjattuna	 ja	 poistettuna,	 luovutuspiirustukset,	 suo‐
menkieliset	käyttö‐	ja	huolto‐ohjeet	kansioituna	tilaajan	
tarkastamina	ja	hyväksyminä,	laitekohtaiset	takuutodis‐
tukset	sekä	pöytäkirjat	viranomaisten	suorittamista	ym.	
tarkastuksista.	
	
H046	 Takuu	
	
Kaikista	töistä	ja	asennettavista	tarvikkeista	on	annetta‐
va	kahden	(2)	vuoden	takuu	luettuna	siitä	päivästä,	jona	
tilaaja	 on	 hyväksynyt	 laitteet	 asennuksineen	 asianmu‐
kaisesti	tarkastettuina	käyttöönsä.	
Urakoitsija	tekee	puolen	vuoden	kuluttua	luovutuksesta	
varavoimakoneistolle	ensihuollon	ja	tarkastuksen,	jonka	
yhteydessä	 tehdään	 kohdassa	H2047	mainittu	 täyden‐
tävä	koulutus	ja	käytön	perehdytys.		
Lisäksi	 urakoitsija	 tekee	 laitteistolle	 laajan	 huollon	 ja	
tarkastuksen	 kaksi	 kuukautta	 ennen	 takuuajan	 päätty‐
mistä.	
	
H05	 DOKUMENTOINTI	 SUUNNITTELU‐	 JA	
TOTEUTUSVAIHEESSA	
	
H051	 Sopimuspiirustukset	
	
Tämä	työselostus	ja	siihen	liittyvät	piirustukset	täyden‐
tävät	toisiaan.		
Ellei	 asennustapa	 tai	 haluttu	 lopputulos	 käy	 selville	
työselityksestä	ja	piirustuksista,	tai	jos	se	on	tulkinnan‐
varainen,	 urakoitsija	 on	 velvollinen	 pyytämään	
lisäselvityksiä.		
Sopimusasiakirjojen	 ja	 ‐piirustusten	mahdolliset	tulkin‐
nanvaraisuudet	 ja	 ristiriitaisuudet	 selvitetään	
suunnitelmakatselmuksessa	 ennen	 sopimuksen	 allekir‐
joittamista.	 Suunnittelija	 korjaa	 havaitut	 puutteet	
sopimuspiirustuksiin	rakennuttajan	toimeksiannosta.	
	
H052	 Asennuspiirustukset	
	
Urakoitsija	laatii	kaikki	varavoimakoneeseen	ja	sen	apu‐
laitteisiin	oleellisesti	 liittyvien	 laitteiden	 ja	koneistojen	
asennuspiirustukset,	 toimintakaaviot	 ja	 osaluettelot.	
Asennuspiirustukset	sisältyvät	urakkaan.		
Asennustöiden	 tekijä	 vastaa	 siitä,	 että	 asennustyöt	 ja	
hankinnat	 ovat	 hyväksyttyjen	 piirustusten	 mukaisia.	
Urakoitsija	merkitsee	työmaan	tarkepiirustussarjaan	eri	
urakoitsijoiden	laitteiden	keskinäisestä	sovittelemisesta	
tai	muista	syistä	tehtävät	pienehköt	suunnitelmatarkis‐
tukset.		
Rakennuttaja	 teettää	muutossuunnitelman	 laajemmista	
tai	ratkaisuja	periaatteellisesti	muuttavista	muutoksista.		

Tarvitsijan	 pitää	 laatia	 muut	 piirustukset	 itse	 mikäli	
asennustyön	suorittamiseksi	niitä	edellytetään.	
	
H055	 Työmaan	piirustuskäytäntö	
	
Piirustukset	 ja	 tekniset	 tiedot	 toimitetaan	kahtena	 sar‐
jana	 A4‐kokoon	 taitettuna	 rakennuttajan	
tarkastettavaksi.	 Toinen	 sarja	 palautetaan	 tarkastus‐
merkinnöin	 varustettuna	 piirustusten	 laatijalle.	
Piirustukset	 toimitetaan	 tarkastettavaksi	 siten,	 että	 ra‐
kennuttaja	 ehtii	 tarkastaa	 ne	 ennen	 asennus‐	 tai	
purkutöiden	alkamista.	Toteutusta	palvelevat	piirustuk‐
set	 tarkastutetaan	 viranomaisilla	 ja	 ulkopuolisten	
verkkojen	haltijoilla	ao.	viranomaisen	tai	verkon	haltijan	
erillisohjeiden	mukaisesti.	
	
H056	 Luovutuspiirustukset	
	
Urakoitsija	siirtää	työmaalla	tehdyt	muutokset	tarkepii‐
rustuksista	 luovutuspiirustuksiin	 ja	 luovuttaa	 luovutus‐
piirustukset	 rakennuttajalle	 viimeistään	 kuukauden	
kuluttua	vastaanotosta.	
	
Ennen	 loppupiirustusten	 luovutusta	 rakennuttajalle	
tarkastaa	 suunnittelija	 yhden	 loppupiirustuskansion	 ja	
palauttaa	sen	kommentoituna	viimeistelyä	varten.	
Kaikki	 luovutettavat	 piirustukset	 ja	 piirustusluettelot	
merkitään	 tekstillä	 LUOVUTUSPIIRUSTUS.	 Työstä	 vas‐
taava	 henkilö	 varmentaa	 allekirjoituksellaan	 piirustus‐
luettelot.	
Urakoitsija	 toimittaa	 hyväksyttyjä	 luovutuspiirustuksia	
seuraavasti:	
	
Luovutuspiirustustiedostot	
Urakoitsija	 luovuttaa	 tiedostot	sähköisessä	 rakennutta‐
jalle.	
	
Piirustusluettelossa	tulee	määritellä:	
‐ piirustusten	 tiedostonimet	 ja	 tyypit	 (esim.	 DWG,	

PIC	 jne.)	sekä	sen	cd‐levyn	 järjestysnumero,	 jonne	
ko.	piirustus	on	tallennettu	

‐ millä	ohjelmalla	ko.	piirustus	on	laadittu	
	
Paperikopiot	
Paperikopiosarjoja	 toimitetaan	 muovikantisessa	 ren‐
gaskansiossa	 A4‐kokoon	 taitettuna	 ja	 seläkkeillä	
varustettuna:	
‐ 2	 sarjaa	 rakennuttajalle	 (1	 kpl	 arkistoon	 ja	 1	 kpl	

kiinteistöhuollolle)	
‐ 1	sarja	kiinteistön	pääkeskushuoneeseen		
Ennen	loppupiirustusten	luovutusta	suunnittelija	tarkis‐
taa	yhden	kansion.	
Urakoitsija	toimittaa	jakokeskusten	läheisyyteen	seinäl‐
le	 tai	 keskuskomeroon	 sekä	 sähköteknisten	
tietojärjestelmien	 keskuslaitteiden	 läheisyyteen	 lujan	
A4‐kokoisen	muovikotelon,	 johon	 sijoitetaan	käyttöpii‐
rustukset	 (paperikopiot)	 keskuksen	 pää‐	 ja	
kokoonpanopiirustuksista	 ja	 piirikaavioista	 sekä	 ta‐
sopiirustus,	johon	on	selvästi	ryhmänumeroilla	merkitty	
keskukseen	liittyvät	ryhmäjohdot.	
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Käyttö‐	ja	huolto‐ohjeet	
	
Urakoitsija	 toimittaa	 luovutusasiakirjojen	yhteydessä	2	
sarjaa	 järjestelmä‐	 tai	 laitekohtaisia	 käyttö‐	 ja	 huolto‐
ohjeita	kaikista	toimitettavista	järjestelmistä.	
Urakoitsija	 laatii	 varavoimakoneiston	 ja	 apulaitteiden	
käyttöön	 ja	 ylläpitoon	 käyttöohjekansion,	 joka	 sisältää	
seuraavaa:	

 toimittajan	yhteystiedot	ja	vastuuhenkilöt	
 varavoimakoneiston	ja	sen	osien	nimellisarvot	

ja	tekniset	tiedot	
 kone‐	 ja	 sähköjärjestelmiä	 koskevat	 yleisluo‐

toiset	kaaviot	tai	pääkaaviot	
 kone‐	 ja	 laitekohtaiset	yksityiskohtaiset	kaavi‐

ot	
 dieselmoottorin	käyttöohje	
 dieselmoottorin	 varaosakuvat	 ja	 varaosaluet‐

telo	
 suositus	 tavanomaisista	 kuluvista	 varaosista	

(suodatinpatruunat,	hihnat	etc.)	
 suositus	 tavanomaisista	kuluvista	 tarvikkeista	

(moottoriöljy,	jäähdytysneste)	
 generaattorin	tekninen	ohje	
 generaattorin	varaosakuvat	ja	varaosaluettelo	
 automatiikan	logiikkaosan	tekniset	tiedot	
 logiikan	parametriluettelo	paperisena	
 syötönvaihdon	katkaisijoiden	tekniset	tiedot	
 automatiikan	komponenttien	tekniset	tiedot	ja	

asetusarvot	
 vastaanottotarkastusten	pöytäkirjojen	kopiot	
 käyttöohje	eri	tilanteisiin	
 huolto‐ohje	
 koekäyttöjen	lokikirja	

Urakoitsija	 valmistaa	 ja	 kiinnittää	 laminoidun	 varavoi‐
masyötön	pääkaavion	ja	maadoituskaavion	laminoituna	
varavoimakonehuoneen	seinään.	
	
H057	 Piirustuskustannukset	
	
Rakennuttaja	 toimittaa	 urakoitsijalle	 veloituksetta	 so‐
pimuspiirustuksista	 yhden	 sarjan	 tiedostoja	 ja	 kaksi	
sarjaa	paperikopioita.	
Kaikkien	urakoitsijan	 laatimien	 ja	urakkaan	 sisältyvien	
piirustusten	 ja	 asiakirjojen	 kopiointi‐	 ja	 jakelukustan‐
nukset	sisältyvät	urakkaan.	
	
H06	 YLEISET	ASENNUSOHJEET	
	
Mikäli	 urakoitsija	 haluaa	 käyttää	 suunnitelmista	 poik‐
keavaa	 asennustapaa,	 hänen	 on	 saatava	 siihen	
rakennuttajan	lupa.		
Kiinteistön	 toiminnalle	 tulevat	sähkökatkot	 tulee	 tehdä	
vähäisiksi	 ja	niille	tulee	saada	rakennuttajan	hyväksyn‐
tä.	Katkoista	tulee	tiedottaa	käyttöhenkilökunnalle	kaksi	
vuorokautta	ennen	katkon	toteutusta.		
	
H061	 Tarvikkeet	
	

Käytettävien	 tarvikkeiden	 tulee	 olla	 niitä	 koskevien,	
voimassa	 olevien	määräysten	 ja	 direktiivien	mukaisia.	
Tästä	osoituksena	 tulee	niissä	sähkölaitteissa	 ja	 tarvik‐
keissa,	 joita	 merkintävelvollisuus	 koskee,	 olla	 CE‐
merkintä.	 Jokaisessa	 tarvikkeessa	 ja	 pakkauksessa	 on	
oltava	vähintään	 todistus	asianomaisesta	hyväksynnäs‐
tä.	 Kyseisistä	 laitteista	 ja	 tarvikkeista	 tulee	 olla	
saatavilla	valmistajan	vakuutus.	
Tarvikkeina	 käytetään	 vain	 tuotteita,	 jotka	 soveltuvat	
suomalaisiin	olosuhteisiin.	
Urakoitsijan	on	hyväksytettävä	tarvikkeet	 ja	 laitteet	 tä‐
män	 sähköselostuksen	 järjestelmäkohtaisten	 ohjeiden	
mukaisesti	rakennuttajalla.	
Tarvikkeiden	on	oltava	rakenteeltaan	kulloinkin	kysees‐
sä	 oleviin	 asennusolosuhteisiin	 tarkoitettuja.	 Ellei	
sähköselostuksessa	tai	piirustuksissa	ole	työmenetelmiä	
taikka	tarvikkeita	tarkemmin	määritelty,	urakoitsija	va‐
litsee	ne	itse.	
Käytettävissä	 tarvikkeissa,	niiden	 pakkauksissa	 tai	 toi‐
mitusasiakirjoissa	on	oltava	merkintä,	jonka	perusteella	
tarvikkeiden	 laatu	 on	 todettavissa,	 tai	 nämä	 tiedot	 on	
ilmoitettava	muulla	tavalla.	
Varaosien	 on	 oltava	 asianmukaisesti	 pakattuja	 ja	 pak‐
kauksen	päällä	on	oltava	merkintä	sen	sisällöstä.	
Tarvikkeiden	 toimitusajat	 sovitetaan	 rakennusaikatau‐
lun	 mukaan.	 Tarpeetonta	 varastointia	 työmaalla	 on	
vältettävä.	
	
H063	 Työn	suorittaminen	
	
Työ	tulee	suorittaa	aina	tarkoin	kunkin	valmistajan	oh‐
jeita	 noudattaen.	 Työolosuhteet	 ja	 muut	 työn	
suoritukseen	 vaikuttavat	 seikat	 tulee	 tarkistaa	 hyvissä	
ajoin	ennen	asennusten	aloittamista.	
	
H064	 Metallipintojen	käsittely	
	
Kaikkien	 työmaalle	 toimitettavien	 teräsosien	on	oltava	
vähintään	pohjamaalattuja	tehtaalla,	kts.	urakkarajaliite.	
	
H065	 Merkinnät	ja	merkintätarvikkeet	
	
Urakoitsija	 esittää	 ennen	 töiden	 aloitusta	 ehdotuksen	
jäljempänä	mainituista	merkintätarvikkeista	 ja	merkin‐
nöistä	rakennuttajalle	hyväksyttäväksi.	
	
H0653	 Johto‐	ja	johdintunnukset	
	
Pääjohdot,	 laitteiden	 ja	 laitteistojen	 syöttöjohdot	 sekä	
ohjaus‐,	 hälytys‐,	 indikointi‐	 ja	 sähköteknisten	 tieto‐
järjestelmien	 runkojohdot	 merkitään	 molemmista	
päistään	 ja	 haaroituksista	 käyttämällä	 luotettavasti	
kiinnittyvää	kaapelimerkkiä.	Merkintään	käytetään	suo‐
jataskulla	varustettua	merkkauspantaa.	Merkinnät	tulee	
tehdä	koneellisesti.	
Merkinnästä	tulee	ilmetä:	
‐ ryhmätunnus	(vahvavirtajohdot)	
‐ järjestelmätunnus	 (sähköteknisten	 tietojärjestel‐

mien	johdot)	
‐ kaapelin	ryhmä‐	ja/tai	numerotunnus	
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‐ kaapelityyppi	poikkipintoineen	
Merkitseminen	 suoritetaan	kaapelia	asennettaessa.	Ve‐
tovaiheessa	saa	käyttää	vetomerkintänä	teippiä.	
Jako‐	ja	haaroitusrasiat,	kotelot	ja	tuppipäätteet:	
‐ kaikki	kytkentä‐	ja	jakorasiat	merkitään	rasian	kiin‐

teään	osaan	sijoitetulla	merkinnällä	
‐ kytkentärasioissa	tulee	olla	ko.	 järjestelmän	 järjes‐

telmätunnus	(sähkötekniset	 tietojärjestelmät)	sekä	
juokseva	järjestysnumero	

‐ jako‐	 ja	 haaroitusrasioissa	 (sähköenergian	 jakelu‐	
ja	käyttöjärjestelmät)	 tulee	olla	syöttävän	 jakokes‐
kuksen	tunnus	sekä	ryhmänumero	

	
H066	 Johdot	ja	niiden	varusteet	
	
Asennuksissa	 käytetään	 yhtenäisvaippaisia	 Cu‐	 tai	 Al‐
kaapeleita.	
Kaapeleiden	 on	 oltava	 sähkönjohtavuus‐	 ja	 eristys‐
ominaisuuksiltaan	piirustuksiin	merkittyjä	tai	vastaavia.	
Kaapelit	asennetaan	pääsääntöisesti	ilman	jatkoksia.	
Kaapelihyllyillä	 kaapelit	 asennetaan	 oikaistuna	 hyllylle	
risteilyjä	välttäen.	
Johtojen	 asennuksessa	 on	 huomioitava	 ulkoisten	 teki‐
jöiden	 vaikutus,	 mm.	 lämpötila	 sekä	 suurimman	
jatkuvan	virran	vaikutus	kaapelien	lämpötilaan.	
Johtojen	 ja	 varusteiden	 sijoittelussa	 vältetään	 palo‐	 ja	
räjähdysvaarallisia	alueita.	
Kaapelitikkailla	 kaapeli	 kiinnitetään	 kaarikiinnikkeillä	
tikkaan	 yläpäästä	 vähintään	1‐2	kiinnikkeellä	 esim.	60	
cm:n	välein.	Muualla	 tikkaan	osalla	sopiva	kiinnitysväli	
on	joka	neljänteen	tikaspuolaan.	
Kaapelit	kiinnitetään	asennuspaikkaansa	kulloinkin	 so‐
veltuvalla	 menetelmällä	 niin,	 että	 kaapelien	 väliset	
etäisyydet	säilyvät	yhtä	suurina.	
Kiinnikkeinä	käytetään	tukevia	muovikiinnikkeitä,	polt‐
tomaalattuja	 tai	muovitettuja	 ruostumattomia	metalli‐
kiinnikkeitä	 ja	 ruostesuojattuja	 ruuveja.	 Kolmen	 tai	
useamman	 kaapelin	 kulkiessa	 rinnakkain	 käytetään	
kiinnitykseen	rivikiinnikkeitä,	 joiden	aluskiskoihin	 jäte‐
tään	 n.	 30	 %	 jälkiasennusvara,	 kuitenkin	 vähintään	
kolmelle	kaapelille.	
Kaapeli	 kiinnitetään	 asennusalustaansa	 korroosiolta	
suojatuilla	metalli‐	tai	muovikiinnikkeillä.	Ruuveina	käy‐
tetään	 korroosion	 kestäviä	 ruuveja.	 Kiinnitysväli	
kevyellä	 kaapelilla	 (johdin	 6	mm2	 Cu	 tai	 10	mm2	 Al)	
vaakasuorassa	asennuksessa	on	0,25	m	ja	pystysuorassa	
0,3	m.	Raskailla	kaapeleilla	kiinnitysväli	on	20...25	ker‐
taa	 kaapelin	 ulkohalkaisija.	 Ensimmäinen	 kiinnike	
asennetaan	 5...10	 cm	 rasiasta	 tai	 kytkimestä.	 Johdot	
kiinnitetään	keskuksen	ylä‐	 ja	alapuolella	seinään,	kaa‐
pelihyllyyn	 tai	 tikkaaseen	 asianmukaiseen	
järjestykseen.	
Kaapeliasennuksessa	 noudatetaan	 kaapelivalmistajan	
ohjeita	ja	mitoitusarvoja.	
Jos	 kaapeli	 on	 asennuspaikalla	 alttiina	 mekaaniselle	
vaurioitumiselle,	 käytetään	 suojakerroksella	 varustet‐
tua	 kaapelia	 tai	 kaapeli	 suojataan	 muuten	 esim.	
muototeräksellä	tai	vahvalla	asennusputkella.	

Läpivientikohdassa	 johtoasennus	 tehdään	 sellaisella	
johtolajilla,	jonka	käyttö	on	sallittu	läpiviennin	kummal‐
lakin	puolella	olevassa	tilassa.	
Kytkentäliittimet,	 kuten	 kaapelikengät,	 asennetaan	 lii‐
tinvalmistajan	 ohjeen	 mukaisesti	 ao.	 liittimelle	
tarkoitettua	työkalua	käyttäen.	
Kytkentäliittimen	 rakennetta	 ei	 saa	 asennuspaikalla	
muuttaa.	
Ruuviliittimet	 kiristetään	 valmistajan	 ohjeiden	mukai‐
sella	momentilla.	
Kaapelikenkien	 (ja	 kiskojen)	 liitoksissa	 käytetään	 tar‐
koitukseen	 hyväksyttyjä	 aluslaattoja,	 paineentasaus‐
laattoja	 liitoksen	 molemmilla	 puolilla	 sekä	 yhtä	
kartiomaista	puristuslaattaa	mutterin	alla.	
Alumiinijohdot	 liitetään	 Al‐johdoille	 tarkoitetuin	 liitti‐
min.	
Ruuvien	 kiinnittämisessä	 betoniin	 tai	 tiileen	 käytetään	
tehdasvalmisteisia	 tulppia.	 Keskukset,	 kaapelihyllyt	 ja	
muut	suurikokoiset	tai	painavat	laitteet	kiinnitetään	kii‐
la‐	tai	vastaavilla	pulteilla.	
	
H1	 ASENNUSREITIT	
	
H100	 Yleistiedot	
	
Tehdasvalmisteiset	 johtotiet	 asennetaan	 samaan	 sar‐
jaan	kuuluvista,	valmiiksi	pintakäsitellyistä	osista.	
Asennukset	tehdään	valmistajan	ohjeiden	mukaisesti	ot‐
taen	 huomioon	 mahdollisesti	 esitetyt	 erityisvaati‐
mukset.		
Kulmat,	kaaret,	 risteilyt	 jne.	 tehdään	siten,	ettei	kaape‐
leita	 asennettaessa	 jouduta	 alittamaan	 niiden	 pienintä	
taivutussädettä.	
Varavoimalaitetoimittajan	 hankintaan	 sisältyvät	 tarvit‐
tavat	johtotierakenteet	asennettuna.	
	
H105	 Läpiviennit	
	
Järjestelmän	yleiskuvaus,		sisältö	ja	laajuus	
Johdot	 ja	 johtotiet	 suojataan	 läpivientikohdissa	mekaa‐
nista	 vaurioitumista	 vastaan.	 Kaikki	 kaapeleiden	 ja	
johtoteiden	 läpiviennit	 suljetaan	 lävistetyn	 rakenteen	
ominaisuuksia	vastaaviksi	palo‐,	ääni‐,	 lämpö‐,	kosteus‐	
ja	ilmastointitekniikoiden	sekä	ulkonäön	kannalta.	
Läpivientien	 urakkarajat	 on	 määritelty	 urakkarajaliit‐
teessä.	
	
Tekniset	vaatimukset	ja	ratkaisut	
Läpivientien	 sulkeminen	 toteutetaan	materiaalivalmis‐
tajien	ohjeiden	mukaisesti.	
Paloalueläpiviennit	tehdään	tyyppihyväksytyllä	(TTY	tai	
VTT)	 palokatkotuotteella	 (paloseinien	 läpimenot).	 B1‐
luokan	uretaanivaahtoa	ei	saa	käyttää.	Palokatkoraken‐
teissa	on	noudatettava	seuraavia	ohjeita	ja	määräyksiä:		

RakMK	E1	7.4.1	rakennusten	paloturvallisuus,		
RakMK	E7	ilmanvaihtolaitteistojen	paloturvallisuus,		
SFS	6000‐5‐52,	 sähkölaitteiden	 valinta	 ja	 asentami‐
nen,		
työturvallisuuslaki	738/2002,		
Pelastuslaki	N:o	468,	2003.		
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Palokatkon	 tulee	olla	palossa	 laajenevaa	 tyyppiä.	Palo‐
osastojen	 läpivientien	 palonkestoaika	 tulee	 olla	 sama,	
kuin	osastoivan	rakenteen	paloluokka.		
Vesi‐	 ja	kosteuseristysten	 läpivientinä	käytetään	 laipal‐
lista,	 ruostumattomasta	 teräksestä	 tehtyä	 putkihylsyä,	
jonka	laippa	liitetään	kosteus‐	tai	vedeneristykseen.		
	
Asentaminen	
Läpiviennit	tiivistetään	muita	rakenteita	vastaaviksi	pa‐
loalueiden	 rajoilla	 palotekniikan	 kannalta	 ja	
piirustuksissa	 erikseen	määriteltyjen	 huoneiden	 osalta	
akustiikan	kannalta.	
Yksittäinen	 johto	 suojataan	 metallisella	 läpivientiput‐
kella	 32	mm	 halkaisijaan	 saakka.	 Täysin	mekaanisilta	
rasituksilta	 vapaassa	 paikassa	 voidaan	 suojaus	 tehdä	
muoviputkea	käyttäen.		
	
Laadunvarmistus	
Luovutustarkastuksessa	painotetaan	 teknisen	toteutuk‐
sen	lisäksi	erityisesti	ulkonäköseikkoja	näkyville	jäävien	
läpivientitoteutusten	osalta.	
	
	
H2	 SÄHKÖN	PÄÄJAKELUJÄRJESTELMÄT	
	
H200	 Yleistiedot	
	
Tekniset	vaatimukset	ja	ratkaisut	
Rakennuksen	saneerattavan	osan	sähkönjakelu	toteute‐
taan	 kokonaisuudessaan	 TN‐S‐järjestelmällä	 (5‐
johdinjärjestelmä).	
Rakennuksen	 pienjännitteinen	 sähkönjakelu	 tapahtuu	
Vakka‐Suomen	 Voima	 Oy:n	 muuntamorakennuksesta	
liittymiskaapelin	 kautta	 ja	 rakennuksessa	 olevan	 pää‐
keskuksen	välityksellä.		
Järjestelmäkaavio	 on	 esitetty	 piirustuksessa	 numero	
4822‐01001‐S200B.	
	
H204	 Varavoimajärjestelmät	
	
Varavoiman	 jakelu	kerroskeskuksiin	 tapahtuu	 varavoi‐
mapääkeskuksesta	VVK‐1	(tilaajan	oma	hankinta).		
Pääkeskukseltaa	 PK	 kaapeloidaan	 tilaajan	 omana	 han‐
kintana	 100	 A	 sulakkeilla	 varustetusta	 lähdöstä	
verkkosyöttö	 varavoiman	 ohjauskeskukseen	 VVOK,	 jo‐
hon	 on	 myös	 liitetty	 80	 kVA:n	 varavoimakoneen	
generaattorisyöttö.	Syötönvaihto	tapahtuu	kontaktoreil‐
la	 VVOK:ssa.	 Varavoimaohjauskeskus	 VVOK	
kaapeloidaan	 varavoimapääkeskuksen	 VVK‐1	 tilaajan	
omana	hankintana.		
Kaikkien	 kaapeleiden	 kytkenta	 varavoiman	 ohjauskes‐
kuksella	VVOK	sisältyy	varavoimatoimitukseen.	
Varavoimapääkeskuksen	VVK‐1	dieselvarmennetun	va‐
ravoima‐osion	 kuormana	 ovat	 ryhmäkeskukset	
rakennuksen	eri	kerroksissa.		
Varmennetun	 verkon	 kuormana	 on	 merkittävästi	 sai‐
raala‐	ja	atk‐laitteistoa.	Lisäksi	kuormana	on	valaistusta	
ja	kiinteistötekniikkaa.		

Varavoimapääkeskus	 VVK‐1	 hankitaan	 rakennuttajan	
toimesta	 ennen	 varavoimakoneiston	 uusimista.	 Järjes‐
telmäkaavio	‐S200B.		
Varavoimapääkeskuksen	VVK‐1	normaaliverkko‐osioon	
tulee	3	x	10	A	johdonsuojakatkaisijoilla	varustettu	lähtö	
varavoima‐automatiikan	verkontunnistukselle.	
Varavoimapääkeskuksen	VVK‐1	normaaliverkko‐osioon	
tulee	3	x	16	A	johdonsuojakatkaisijoilla	varustettu	lähtö	
varavoimakoneiston	 sellaisille	 toiminnoille	 joiden	 ei	
tarvitse	toimia	verkkohäiriössä	(esilämmitin,	verkkova‐
raaja	yms.).	
	
H2041	 Uusi	varavoimakoneisto	
	
Uuden	varavoimakoneiston	tehon	on	oltava	60	kVA.		
Uusi	 koneisto	 sijoitetaan	 uuteen	 varavoimakonehuo‐
neeseen	 tai	 vaihtoehtoisesti	 koteloituna	 ulkotilaan.	
Laitetoimittajan	 tulee	antaa	hinta	kummastakin	vaihto‐
ehdosta.	
Laitteisto	sisältää	tarvittavat	verkon	valvonta‐,	tahdistus	
ja	 ohjauslaitteistot	 sekä	 varavoimakoneiston	 ympärys‐
laitteiden	 ohjauskoneistot	 itsenäiseen	 ja	
miehittämättömään	toimintaan.		
Diesel	 käynnistyy	 automaattisesti	 verkonvalvontalait‐
teiston	ohjaamana	 ja	käynnistymisen	sekä	 jännitteen	 ja	
taajuuden	asettumisen	jälkeen	ohjaa	generaattorisyötön	
varavoimakuormalle.	
Verkkosyötön	palattua	 varavoimakone	 jatkaa	 viiveajan	
generaattorisyöttöä	 ja	viiveajan	kuluttua	 tahdistaa	ver‐
kon	rinnalle	 ja	siirtää	katkotta	varavoimapääkeskuksen	
VVK‐1	 syötön	 verkkosyötölle.	 Diesel	 jatkaa	 käyntiään	
ilman	 kuormaa	 automatiikalle	 asetetun	 jälkikäyntiajan	
ja	pysähtyy	asettuen	automaattiseen	valmiustilaan.		
Ylikuormitus	tai	suojalaitteiden	toiminta	avaa	generaat‐
torikatkaisijan,	 pysäyttää	 dieselin	 ja	 aiheuttaa	
hälytyksen.		
Varavoimakoneistoa	 koekäytetään	 säännöllisesti	 aja‐
malla	sitä	ohjatusti	verkon	rinnalle	niin,	että	se	asettuu	
syöttämään	noin	60%	 teholla	sen	nimellistehosta.	Koe‐
käytön	on	tapahduttava	katkotta.	Saarekeajoa	ei	käytetä	
koeajona,	koska	 varavoimajärjestelmässä	 alakeskuksis‐
sa	on	erillisiä	syötönvaihtoja.		
Polttoaineena	on	polttoöljy.	Varavoimakoneen	moottori	
ja	 generaattori	 on	 oltava	 teräsalustalle	 asennettuja	 –	
mielellään	ei	alapuolista	polttoainesäiliötä	 tai	 se	ohite‐
taan.		
Moottorin	 tulee	olla	 teollisuusdieselmoottorityyppinen,	
jonka	 teho	 riittää	 käyttämään	 generaattoria	 vaaditulla	
teholla.		
Moottorin	varusteet:	

 laturi,	sähköjärjestelmä	24	VDC	
 letkuasenteinen,	termostaattiohjattu	esilämmi‐

tin	 (ei	 lohkolämmitintä),	 lämpötila	
aseteltavissa,	sulkuhanat	letkulähdöissä	

 radiaattorijäähdytys,	 jäähdyttimessä	 tyhjen‐
nyshana	 (ei	 pelkkää	 tulppaa),	 moottorin	
lohkossa	jäähdytysnesteen	tyhjennyshana	

 ahtimen	ja	pakosarjan	kosketussuoja	
 öljypohjassa	 tyhjennyshana	 ja	 alustassa	 asen‐

nettuna	moottoriöljyn	tyhjennyspumppu	
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 irrallinen	vuotoallas	moottorin	alla	
 elektronisesti	ohjattu	käynninsäätö	
 pyörimisnopeusanturi	
 erillinen	ylinopeusanturi	
 painekytkin	ja	öljynpaineen	anturi	
 jäähdytysnesteen	ylilämmön	kytkin	ja	erillinen	

jäähdytysnesteen	lämpötilan	anturi	
 radiaattorissa	 jäähdytysnesteen	määrän	alara‐

jan	 hälyttävä	 anturi	 ja	 erillinen,	 vähäisestä	
jäähdytysnesteestä	pysäyttävä	anturi	

 moottorin	huohotus	joko	erillisen	suodattimen	
kautta	 imukanavaan	 ja	 valutus	 öljypohjaan	 tai	
letkulla	radiaattorin	ohi	poistoilmakanavaan	 ja	
takaisinkierrätyksen	ohi.	

 käynnistysmoottori,	 geeli‐	 tms.	 pitkäikäiset	
käynnistysakut	ja	akkujen	ja	käynnistysmootto‐
rin	väliset	kaapelit	

 akkukotelo,	käynnistysakusto	sijoitetaan	vara‐
voimakoneen	 viereen	 niin,	 että	 akkukaapelit	
ovat	mahdollisimman	lyhyet	

 akkuvirran	päävirtakytkin	
 käynnistysakut	 toimivat	automatiikan	 jännite‐

lähteenä	ja	sen	johdotus	sekä	varaajan	johdotus	
tuodaan	 akun	 napoihin,	 ei	 käynnistysmootto‐
riin.	

 imuilman	 suodattimet,	 tukkoisuuden	 osoitin	
imukanavassa	

 pakosarjan	 liittämiseen	pakoputkeen	 joustava,	
laipallinen	metallipalje	

 äänenvaimennin	erillisenä	
 polttoaineletkut	 polttoaineputkien	 ja	mootto‐

rin	 väliin,	 tulevan	 nesteen	 polttoainehana	
kuuluu	putkitöihin	

 varaosakirja	täydellinen	kahtena	kappaleena	
 huolto‐ohjekirja	kahtena	kappaleena	
 käyttöohjekirja,	 öljy‐	 ja	 jäähdytysnestesuosi‐

tukset	suomenkielisenä	
Generaattorin	on	oltava	harjaton,	kolmivaiheinen,	 itse‐
heräävä	sisänapatahtigeneraattori	

 tehon	 tulee	 olla	 vähintään	 60	 kVA	 cosphi	 0,8	
ind.	

 moottorin	 ja	 generaattorin	 välille	 joustava	
kytkin,	 jossa	erilliset	momentin	siirtävät	kumi‐
osat	

 kotelointi	vähintään	IP23	
 2‐laakerinen	
 itsesäätöinen	
 jännitteen	on	noustava	viimeistään	2	sekunnin	

kuluttua	 siitä	 kun	 pyörimisnopeus	 on	 noussut	
nimelliseksi	

 jännite	3‐vaihe	50	Hz	400	V	/	230	V	
 kierrosluku	1500	r/min	
 jännite	 tulee	 olla	 portaattomasti	 aseteltavissa	

+/‐	5%	nimellisarvosta	 ja	asettelusta	ei	saa	ai‐
heutua	jännitekatkoa	

 jännitteensäädin	 sellainen,	 että	 sitä	 voidaan	
hienosäätää	 automatiikasta	 tahdistusta	 ja	 rin‐
nanajoa	varten	

 PEN	 ja	N‐yhdistys	 generaattorikotelon	 sisään,	
jos	syötönvaihto	on	nelinapainen	

 tekniset	 vaatimukset	 ISO	 8582	 mukaan	 tar‐
kennetaan	erikseen	

Ohjaus‐	 ja	 valvonta‐automatiikka	 on	 metalliseen	 oh‐
jauskeskukseen	 (VVOK)	 koottu	 laitteisto,	 joka	
sijoitetaan	 joko	varavoimakonehuoneeseen	(voi	olla	te‐
lineessä	 generaattorin	 edessä).	 Ohjauskeskuksen	
automatiikan	käyttöjännite	on	24	VDC	 ja	se	saa	käyttö‐
jännitteen	 dieselgeneraattorin	 akustosta.	
Ohjauskeskuksessa	on	muita	jännitteitä	–	verkontunnis‐
tuksen	 ja	 omakäyttösähkön	 vaihtovirtajännitteet	 sekä	
ympäryslaitteiden	 eli	 ilmastoinnin	 ja	 polttoainesiirron	
toimilaitteiden	ja	ohjauksen	jännitteet.	

 automatiikka	on	elektroninen	ohjelmoitava	oh‐
jaus‐	ja	valvontalogiikka	

 tyyppi	ComAp	InteliGen	tai	vastaava	
 laajennusyksiköineen	ja	sovitusosineen	tahdis‐

tuksen	 ja	 jatkuvan	rinnankäytön	mahdollistava	
kokonaisuus	

 synkronoskooppi	tulee	olla	logiikan	näytössä	
 logiikan	 ja	 vikailmoitusten	 tekstien	 tulee	 olla	

suomenkielisiä	
 ohjelman	 dokumentoinnin	 tulee	 olla	 suomen‐

kielinen	
 parametriluettelo	 toimitetaan	 paperisena	 ja	

levykkeelle	tallennettuna	
VVOK	sisältää	myös	seuraavat	varusteet:	

 koekäytön	 valintakytkin:	 0	 –	 koe	 ilman	 kuor‐
maa	–	koe	rinnanajolla	–	koe	saarekekäyttönä	

 hätäpysäytys	VVOK:ssa	ja	konehuoneessa	
 taajuuden	säätö	käsikäytöllä	
 jännitteen	säätö	käsikäytöllä	
 esilämmityksen	kytkin	
 merkkilamppujen	koestus	
 vaihevirtojen	mittarit	
 vaihejännitteen	valitsin	ja	jännitemittari	
 akkujännitteen	mittari	
 varausvirran	mittari	
 käyntikertalaskuri	 ja	käyttöaikamittari	(voivat	

olla	myös	logiikassa)	
Ohjauskaappiin	 sijoitetaan	 syötönvaihdon	 kompakti‐
katkaisijat	 verkkosyötölle	 ja	 generaattorisyötölle	 ja	
niiltä	edellytetään	seuraavaa:	

 generaattorikatkaisija	 on	 pääkytkinvaatimuk‐
set	täyttävä,	

 viritysmoottori	
 katkaisijan	kiinniohjauskela	
 kosketinohjattava,	painonappisuojat	
 suojareleet	
 lisäapukoskettimet	asennonosoituksia	varten	

	
Syötönvaihdon	 katkaisijan	 avauduttua	 suojalaitteen	
toiminnan	johdosta,	uutta	kytkentää	ei	saa	tapahtua	en‐
nen	kuin	häiriö	on	kuitattu.		
Ohjauskaappiin	teipataan	pääpiirikaavio	ja	kojekaappiin	
asennetaan	seuraavat	merkkivalot:	

 verkkojännite,	led‐merkkilamppu	
 generaattorijännite,	led‐merkkilamppu	
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 verkkokatkaisijan	Q1	asennon	osoitin	
 generaattorikatkaisijan	Q2	asennon	osoitin	

Laitteiston	 tulee	 sisältää	 ainakin	 seuraavat	 suojaus‐	 ja	
hälytystoiminnot,	 joiden	ohjaukset	 voivat	olla	 logiikas‐
sa:	

 öljynpaine	matala,	pysäyttävä	
 jäähdytysnesteen	lämpötila	korkea,	hälyttävä	
 jäähdytysnesteen	 lämpötila	 liian	 korkea,	 py‐

säyttävä	
 jäähdytysnesteen	määrä	matala,	hälyttävä	
 jäähdytysnesteen	määrä	 liian	matala,	 pysäyt‐

tävä	
 akuston	alijännite,	aikahidastus,	hälyttävä	
 akuston	jännite	aivan	liian	alhainen,	aikahidas‐

tus,	pysäyttävä	
 dieselin	ylikierrokset,	pysäyttävä	
 hätäpysäytys,	pysäyttävä	
 polttoaineen	määrä	vähissä,	hälyttävä	
 generaattorin	jännite	korkea,	aikahidastus,	py‐

säyttävä	
 generaattorin	jännite	matala,	aikahidastus,	py‐

säyttävä	
 generaattorin	 taajuus	 korkea,	 aikahidastus,	

pysäyttävä	
 generaattorin	taajuus	matala,	aikahidastus,	py‐

säyttävä	
 generaattorin	 ylivirta,	 laukaiseva	 (generaatto‐

rikatkaisija)	
Ylivirtojen	suojaukset	asetellaan	katkaisijoiden	suojare‐
leellä	 ja	 logiikan	 asetuksissa.	 Muut	 hälytystoiminnot	
esimerkiksi	 ei‐automaatilla‐tilasta	 sovitaan	 erikseen.	
Käyttötila‐	ja	häiriöilmoitukset	ovat	logiikassa.		
Ohjauskeskuksella	on	oltava	valmius	siirtää	ohjaus‐,	hä‐
lytys‐	 ja	 mittaustiedot	 kiinteistövalvontaan	 tai	
etäluentaa	varten	ComAp	 InternetBridge‐NT	tai	vastaa‐
van	avulla.		
Koneiston	on	käynnistyttävä	5	sekunnin	kuluessa	verk‐
kohäiriöstä,	kytkeydyttävä	 ja	otettava	vähintään	60%:a	
nimelliskuormasta	 viimeistään	 15	 sekunnin	 kuluttua	
verkkohäiriöstä	ja	loput	100	%:n	kuormitukseen	saakka	
viimeistään	30	 sekunnin	kuluttua	käynnistyksestä.	Ko‐
neen	tulee	kyetä	10	%:n	ylikuormitukseen	yhden	tunnin	
ajan	12	tunnin	 jakson	aikana.	Koneen	 jännitteen	 ja	taa‐
juuden	 staattisen	 vakauden	 on	 pysyttävä	 kaikissa	
käyttötilanteissa	 käsikirjan	 ST‐31	 kohdassa	 5.4	määri‐
tellyn	 luokka	 G2	 vaatimusten	 sekä	 verkonhaltijan	
rinnanajolle	asettamien	vaatimusten	mukaisina.		
Moottorina,	 generaattorina,	 välikytkynä	 ja	 muina	 tar‐
vikkeina	käytetään	 tuotteita,	 joiden	saanti	on	olemassa	
vähintään	kymmenen	vuotta.	
	
	
H2042	 Varavoimakoneiston	ympäryslaitteet	ja	
varusteet	
Radiaattorijäähdytystä	varten	vv‐konehuoneen	 seinään	
tehdään	 aukko	 pihalle.	 Aukon	 suuruus	 on	 noin	 20%	
suurempi	 kuin	 radiaattorin	 koko.	 Aukko	 varustetaan	
suojasäleiköllä.	Aukon	 ja	radiaattorin	väliin	asennetaan	
poistoilmakanava.	Aukon	 kohdalle	 asennetaan	mootto‐

riohjattu	peltikoneisto.	Pelti	avautuu	huonetermostaatin	
ohjaamana.	 Ilmastointikanavan	 sivussa	on	moottorioh‐
jattu	 takaisinkierrätyksen	 peltikoneisto,	 jota	 ohjataan	
em.	 huonetermostaatilla.	 Kun	 takaisinkierrätys	 nostaa	
huonelämpötilaa	 yli	 26	 asteen,	 poistoilmapelti	 alkaa	
avautua	ja	takaisinkierrätyspelti	sulkeutua.	
Tuloilmakanavana	 käytetään	 uutta	 jäähdytysilmakana‐
vaa,	 johon	 asennetaan	 moottoriohjattu	 peltikoneisto.	
Pelti	avautuu	heti	kun	koneisto	alkaa	käydä.		
Uuden	 varavoimakoneen	 pakoputki	 sisältyy	 laitetoimi‐
tukseen	 asennettuna,	 tilaaja	 tekee	 tarvittaessa	 piipun	
perustuslaatan.	 Äänenvaimentimen	 asennus	 määritel‐
lään	erikseen.		
Varavoimakonehuoneeseen	 asennetaan	 polttoainesäi‐
liöksi	 110%:n	 suoja‐altaalla	 varustettu	 1200	 litran	
nailonsäiliö	–	esimerkiksi	Li‐Plast	tai	vastaava.	Säiliö	va‐
rustetaan	 pinnanosoittimella,	 alarajahälyttimellä,	
venttiilillä	varustetulla	polttoaineen	imu‐	ja	paluuliitän‐
nällä	 sekä	 täyttö‐	 ja	 huohotusputkilla.	 Polttoainesäiliö	
yhdistetään	 täyttö‐	 ja	 ylivuotoputkilla	 varastosäiliöön.	
Putkistoon	 asennetaan	 sähköinen	 polttoaineen	 siirto‐
pumppu,	jota	voi	ohjata	käsin	tai	säiliöön	asennettavalla	
ylä‐	 ja	 alaraja‐antureilla.	 Yläraja‐anturi	 ja	 pumpun	 py‐
sähtyminen	 on	 varmistettava	 erillisellä	 ylitäytön	
anturilla	ja	sillä,	että	pumppu	voi	käydä	vain	silloin	kun	
dieselmoottori	käy.	 Jos	diesel	ei	käy	ei	 tarvita	polttoai‐
neen	siirtoakaan.		
Polttoainesäiliön	 ja	 varastosäiliön	 väliset	 asennukset	
LVI‐ohjekortin	66‐10346	mukaisesti.		
Uusi	polttoainesäiliö	 liitetään	kupariputkilla	uuteen	va‐
ravoimakoneeseen.		
Käynnistysakkujen	 varaaja	 sijoitetaan	 varavoiman	 oh‐
jauskeskukseen.	 Ilmastoinnin	 ohjaus	 ja	 toimilaitteiden	
syöttö	sijoitetaan	varavoiman	ohjauskeskukseen	VVOK.		
Polttoaineen	siirron	ohjaus	ja	pumpun	syöttö	sijoitetaan	
varavoiman	ohjauskeskukseen.		
Varavoiman	 ohjauskeskuksen	 VVOK	 ja	 varavoimapää‐
keskuksen	 VVK‐1	 välinen	 verkkosyötön	 kaapeli	
aukotuksineen	 ja	paloeristyksineen	kuluu	 tilaajan	han‐
kintaan.		
Varavoiman	 ohjauskeskuksen	 VVOK	 ja	 pääkeskuksen	
MK‐PK	 välinen	 generaattorisyötön	 kaapeli	 aukotuksi‐
neen	ja	paloeristyksineen	kuuluu	tilaajan	hankintaan.		
Varavoimakoneen	 ja	 varavoiman	 ohjauskeskuksen	
VVOK	 välinen	 suurvirtakaapeli	 kuuluu	 varavoimatyö‐
hön.		
Varavoiman	 ohjauskeskuksen	 VVOK	 ja	 varavoimapää‐
keskuksen	 VVK‐1	 välinen	 verkontunnistuksen	 ja	
omakäyttösähkön	 kaapelointi	 aukotuksineen	 ja	 pa‐
loeristyksineen	kuuluu	tilaajan	hankintaan.	
	
	
H2043	 Käyttö‐	ja	huolto‐ohjeet	sekä	ohjekan‐
sion	sisältö	
	
ST‐käsikirja	31/2013	kohdan	10.2	mukaisesti.		
Lokikirja	koekäyttöjen	kirjaamista	varten	
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H2044	 Tehdastarkastukset	ja	–koeajot	
	
Varavoimakoneisto	koekäytetään	valmistavalla	 tehtaal‐
la	niin	lopullisessa	kokoonpanossa	kuin	on	mahdollista.	
Rakennuttajan	edustaja	osallistuu	tehdaskokeisiin.	Teh‐
daskokeessa	on	oltava	mahdollisuus	ajaa	verkon	kanssa	
rinnan.	
Toimintakokeessa	 tehdään	 verkkohäiriökoe,	 jossa	 voi‐
daan	 todeta	 laitteiston	 toiminta	 varavoimatilanteessa:	
käynnistyminen,	generaattorisyöttö	ja	sen	laatu,	tahdis‐
tuminen	 verkon	 rinnalle	 ja	 pysähtyminen	
automaattiseen	valmiustilaan.		
Kuormanottokokeessa	 tehdään	 edellä	mainittu	 toimin‐
takoe	käyttäen	keinokuormaa	niin,	että	voidaan	 todeta	
laitteiston	 antavan	 riittävän	 tehon	 ylikuormitusvaroi‐
neen	sähkön	laadun	pysytellessä	määritellyissä	rajoissa.		
Kokeissa	 todetaan,	 koestetaan	 ja	 kirjataan	 ohjausten,	
lukitusten	 ja	 suojausten	 sekä	 laukaisujen	 ja	 hälytysten	
toiminta.		
Tehdaskokeessa	tehdään	myös	kuormitusajo,	 jossa	kei‐
nokuormalla	 kuormitetaan	 laitteistoa	 yksi	 tunti	
nimellisteholla,	yksi	tunti	110	%	kuormalla	ja	yksi	tunti	
edelleen	nimellisteholla	koneiston	välillä	pysähtymättä.		
Kokeissa	 kuluvat	 ja	 tarvittavat	 polttoaineet,	 voiteluai‐
neet	 ja	 tarvikkeet	 kuuluvat	 varavoimakoneiston	
toimitukseen.		
Tehdaskokeista	 varavoimakoneiston	 toimittaja	 laatii	
mittaus‐	 ja	 koestuspöytäkirjat,	 jotka	 liitetään	 toimitus‐
asiakirjoihin.	
	
H2045	 Tarkastukset	ja	koeajot	työmaalla	Uu‐
sikaupungissa	
	
Työmaalla	 tehtävät	 tarkastukset	 kohdistuvat	 asennus‐
ten	 vastaavuuteen	 asiakirjojen	 ja	 sopimusten	 kanssa,	
viimeistelyyn	ja	merkintöihin.		
Varavoimakoneiston	 toimittajan	 on	 toimitettava	 yksi‐
tyiskohtainen,	 suomenkielinen	 koekäyttöohjelma	 ja	
koestuksen	menettelykuvaus	 viimeistään	 neljä	 viikkoa	
ennen	toimintakokeita	rakennuttajan	hyväksyttäväksi.		
Varavoimakoneiston	toimintakokeet	työmaalla	tehdään,	
kun	 laitteiston	 toimittaja	 on	 ilmoittanut	 laitteiden	 ole‐
van	toiminta‐	ja	koestuskunnossa.		
Toimintakokeet	 suoritetaan	 varavoimakoneiston	 ja	 va‐
ravoimapääkeskuksen	 toimittajien	 toimesta	 yhteisesti	
rakennuttajan	edustajan	ollessa	läsnä.		
Toimintakokeissa	 koestetaan	 kaikki	 tavalliset	 ja	 poik‐
keukselliset	 käyttötilanteet.	 Toimintakokeisiin	 sisältyy	
kuormitusajo,	 joka	voidaan	aloittaa	kun	yksittäiset	 toi‐
minnot	 on	 hyväksytysti	 koestettu.	 Kuormitusajo	 on	 5	
tuntia	 100%	 teholla	 nimellistehoon	 nähden	 ja	 1	 tunti	
110%	teholla.	Kuormitusvastuksen	toimitus	ja	kytkentä	
kuuluu	varavoimatoimittajalle.	Kuormituskoetta	ei	 teh‐
dä	verkkoon.		
Kuormitusajon	 yhteydessä	 tehdään	melutason	mittaus	
varavoimakonehuoneessa	 ja	 sen	 ulkopuolella.	 Kuormi‐
tusajon	 jälkeen	 tehdään	 sähkön	 laadun	mittaus	 ilman	
kuormaa	ja	varmennetun	verkon	kuormalla	saarekeajo‐
na.		

Vastaanottoon	 liittyvä	 ohjeistus	 on	 ST‐käsikirjan	 31,	
kohdan	9	mukainen.	
Koekäytössä	havaitut	viat	ja	puutteet	varavoimakoneis‐
ton	toimittajan	on	korjattava	ensi	tilassa.		
Työmaatarkastuksista	 ja	 toimintakokeista	 varavoima‐
koneiston	 toimittaja	 laatii	 mittaus‐	 ja	 koestus‐	 ja	
tarkastuspöytäkirjat,	 jotka	 liitetään	 toimitusasiakirjoi‐
hin.	
	
H2046	 Vastaanottomenettelyt	
	
Varavoimakoneisto	 voidaan	 toimittaa	 työmaalle	 Uu‐
teenkaupunkiin	 vasta	 hyväksytysti	 suoritettujen	
tehdaskokeiden	jälkeen.		
Vastaanottotoimet	 työmaalla	 ST‐käsikirjan	 31/2013	
kohdan	9.6	mukaisesti.	
	
H2047	 Koulutus	ja	käytönopastus	
	
Urakoitsija	 järjestää	 työmaakoeajon	 yhteydessä	 koulu‐
tuksen	 ja	 käytön	 perehdytyksen	 rakennuttajan	
käyttöhenkilöstölle.		
Koulutuksen	 ja	 perehdytyksen	 laajuus	 on	 vähintään	 1	
tunti	ja	käsittää	seuraavaa:	

 varavoimakoneiston	toimintaperiaate	
 moottorin,	 generaattorin	 ja	 syötönvaihdon	

toiminta	
 apulaitteiden	toiminta	
 automatiikan	 toiminta	 ja	 ohjaus	 eri	 käyttöti‐

lanteissa	
 vikatilanteet,	 vikakoodit	 ja	 niiden	 tulkinta,	

toiminta	vikatilanteissa	
 koneiston	säännöllinen	koekäyttö	
 huolto	ja	kunnossapito	
 asia‐	ja	ohjekirjojen	sisältö	

Luovutuksen	 jälkeen	 urakoitsija	 järjestää	 täydentävän	
koulutuksen	 ja	perehdytyksen	vähintään	1	 tunti	 takuu‐
huollon	suorituksen	yhteydessä.	
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