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1 Johdanto
Tämä diplomityö on tehty projektityöntekijälle auttamaan muistamaan ne asetukset
ja velvoitteet, jotka teollisuuden rakennustyöprojekteissa tulee täyttää. Teollisuuden rakennustyöprojektit ovat monipuolisia ja tämän takia määrittäviä asetuksia
työn teolle tulee usealta eri osa-alueelta. Tämän lisäksi uusia asetuksia tulee jatkuvasti lisää ja tällaisen yleiskatsauksen tekeminen täytettäviin asetuksiin on tarpeellista tehdä.
Diplomityön tavoite on muodostaa tärkeimmistä osa-alueista projektityöntekijälle
käsikirja, josta esimerkiksi projektipäällikkö voi tarkastaa, onko vaadittavat asetukset täytetty. Työ on jaettu neljään osa-alueeseen: Rakentaminen, painelaitteet, sähköistys ja turvallisuus. Missään osa-alueessa ei pohdita nyansseja, koska asetuksien
täyttämisen voi tehdä monesti eri tavoin. Diplomityössä käydään asetukset läpi ja
kerrotaan esimerkki kuinka asetuksen voi täyttää.
Diplomityön näkökulma käsikirjaan on nimenomaan tilaajan puoli. Useasti teollisuuden rakennustyöprojekteissa tilaajan puolella on muodostettu projektiorganisaatio, joka toimittaa osan teollisuuskokonaisuudesta ja valvoo projektin kokonaisuutta. Toisaalta sellaisen vaihtoehdon, jossa tilaaja ostaa kokonaistoimituksen on
turha tarkastella, koska vastuut tällöin on hyvin pienet. Tämä diplomityö auttaa valvomaan teollisia toimituksia toimittajaa, jotta saadaan sitä mitä on tilattu. Ed. mainittujen neljän osa-alueen kautta parannetaan toimituksen laatua ja turvallisuutta.
Tämä diplomityö ei koske alihankkijoiden laadunvarmistusta esimerkiksi konepajoilla.
Tämän työn tavoitteisiin pyritään pääsemään tutkimalla ed. mainituille neljälle osaalueelle määritettyjä asetuksia, keskustelemalla viranomaisten ja projektityöntekijöiden kanssa. Tarkoitus on esittää asetuksen tai lain ensin, mikäli siinä on epäselvyyksiä, keskustella viranomaisten kanssa oikean tulkinnan saamiseksi ja viimeiseksi esittää yksi tapa täyttää asetuksen vaatimus. Tämän työ on aloitettu huhtikuussa 2015 ja tarkoitus saada valmiiksi syyskuun 2015 loppuun mennessä.
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2 Työturvallisuus
2.1 Terminologia
Teollisuuden rakennustöissä noudatetaan 205/2009 valtioneuvoston asetusta rakennustyön turvallisuudesta. Asetus määrittää osapuolien velvollisuudet ja oikeudet rakennustyön edetessä. Tämän lisäksi noudatetaan myös yleistä työturvallisuuslakia
738/2002. Näitä termejä tullaan käyttämään myös työturvallisuus osion jälkeisissä
kappaleissa. Asetuksessa 205/2009 määritetään aluksi muutamia termejä, joita käytetään asetuksessa jatkuvasti. Asetuksen sisäistämisen vuoksi on tärkeää avata ne
myös tässä diplomityössä.
·

Yhteinen rakennustyömaa: Tarkoittaa sellaista rakennustyömaata, jossa toimii useampi työnantaja.

·

Rakennuttaja: Yksittäinen henkilö tai organisaatio, joka aloittaa rakennushankkeen. Voi olla myös tilaaja.

·

Turvallisuuskoordinaattori: Myöhemmin esiteltävistä vastuista, rakennuttajan osuudesta vastaa turvallisuuskoordinaattori.

·

Päätoteuttaja: Rakennuttaja nimeää päätoteuttajan tai ottaa itse myös päätoteuttajan roolin rakennustyöprojektissa.

(205/2009 2 §)

2.2 Työmaalla toimivat osapuolet
Teollisuuden rakennustyöprojekteissa on usein useita eri työnantajia ja urakoita.
Tällaisella yhteisellä työmaalla kokonaiskoordinoinnin hoitaminen tehdään usein
tilaajan toimesta. Tämä tarkoittaa rakennuttajan ja päätoteuttajan rooleja yhteisellä
työmaalla. Ed. mainituilla rooleilla on suuri vastuu työmaan työturvallisuudesta ja
koordinoinnista. Usein projektin isokaan toimittaja ei ota näitä vastuita ilman suhteellisen suurta rahallista korvausta.
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Teollisuuden rakennustyöprojekteissa on usein tilaaja ja päälaitetoimittaja. Näiden
kahden toimijan alla toimii vaihteleva määrä alihankkijaportaita. Tilaaja ja päälaitetoimittaja kaksi tahoa ratkaisevat sopimusvaiheessa, minkälaisen osakokonaisuuden kukin hoitaa. Työjako voi olla esimerkiksi seuravanlainen: Tilaaja rakentaa teollisuusrakennuksen perustukset ja päälaitetoimittaja vastaa rakennuksen teräsrakenteesta, ulkokuorista ja prosessilaitteista.
Tässä työssä ei ole perusteltua käydä läpi tilannetta, jossa pohditaan pelkästään tilaajan vastuita tilanteessa, jossa on ostettu isolta laitetoimittajalta kokonaistoimitus,
kansan kielessä ”avaimet käteen”- toimitus. Tällöin työn sisältö olisi olematon. Ed.
mainittujen asioiden vuoksi on syytä keskittyä tilanteeseen, jossa tilaaja on rakennuttaja ja päätoteuttaja.
Kuva 1 on tehty havainnollistamaan osapuolien välisiä suhteita yhteisellä työmaalla. Projektin johtaja tilaajan puolelta nimittää turvallisuuskoordinaattorin, joka
on vastuussa rakennuttajalle ja päätoteuttajalle kuuluvista velvollisuuksista. Projektin johto on vastuussa, että turvallisuuskoordinaattori täyttää hänelle tarkoitetut tehtävänsä. (205/2009 5 §)

Kuva 1 Osapuolien väliset suhteet yhteisellä työmaalla

Turvallisuuskoordinaattori ohjeistaa asetuksen 205/2009 mukaiset menettelyt, käyttöönottaa ja valvoo niiden toteutumisen työmaalla työskentelevien osalta. Töissä on
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otettava huomioon myös yleinen työturvallisuuslaki 738/2002. Turvallisuuskoordinaattori valvoo myös näiden toteutumista, mutta työnantajien on myös velvollinen
valvomaan, että heidän työntekijänsä noudattavat työturvallisuuslakiin perustuvia
pykäliä perustuen yleiseen huolehtimisvelvoitteeseen. Työnantajalla tulee lisäksi
olla vaara- ja riskienarviointi omista töistään kirjallisesti, joiden pohjalta kyetään
opastamaan ja perehdyttämään omat työntekijät. Työntekijöiden ovat vastuussa
omassa työssä toteutettavasta työturvallisuudesta ja lisäksi velvollisia ilmoittamaan
mikäli havainnoivat turvalisuusriskejä. (738/2002 8, 10, 14 ja 18 §).
Työturvallisuuslaki ja valtioneuvoston asetus rakennustöiden turvallisuudesta edellyttävät työmaalla osapuolien väliseen työsuunnitteluun. Työturvallisuuslaki ottaa
kantaa työnantajan vastuuseen tiedottaa uusista ja vanhoista työturvallisuuden tai
työolosuhteiden muuttumisesta. Valtioneuvoston asetus rakennustöiden turvallisuudesta edellyttää päätoteuttajaa, eli turvallisuuskoordinaattoria huolehtimaan turvallisuuden kannalta riittävästä yleisjohtamisesta ja yhteistoiminnasta työmaalla. § 12
mainitaan myös tiedonkulun järjestäminen ja työmaan siisteys. Tavallisesti työmaalla tällainen hoidetaan viikoittaisilla työmaakokouksilla ja tarvittaessa päivittäisillä aloituspalavereilla.(738/2002 § 17 ja 205/2009 § 12 )
Kuvitellaan esimerkki ed. kuvattuun asetushierarkiaan. Projektin turvallisuuskoordinaattori määrittää turvallisuussäännöissä, että työmaalla töitä tehdessä on oltava
suojalasit. Työnantajat hankkivat työntekijöilleen suojalasit. Työntekijät on velvoitettu tällöin käyttämään suojalaseja. Työnantaja valvoo, että töitä tehdessä suojalaseja käytetään ja korjaa tarvittaessa työskentelyä. Tämän lisäksi turvallisuuskoordinaattorin tulee valvoa asettamiaan turvallisuussääntöjä säännöllisesti (205/2009 16
§). Diplomityön kohdassa 5.3 selvitetään lisää § 16:sta. (738/2002 8, 15, 16 ja 18
§).

2.3 Tilaajan velvollisuudet
Tilaajan täytyy nimittää turvallisuuskoordinaattori. Turvallisuuskoordinaattori on
vastuussa rakennuttajan ja päätoteuttajan vastuista. 205/2009 § 5 mainitaan, että rakennuttajan tulee todeta turvallisuuskoordinaattorin olevan tarpeeksi pätevä hoitamaan tehtäviään.
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Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät ennen rakennustöiden aloittamista:
·

4§ mukainen ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaiselle työmaan aloittamisesta. Tämä tulee tehdä ennen rakennustöiden aloittamista. 205/2009 liitteessä 1 on esitetty ilmoitettavat tiedot. Rakennustyön ennakkoilmoitus tulee olla työmaan yhteydessä selvästi esillä.

·

Rakennuttajaa edellytetään vaatimaan niiltä suunnittelutoimistoilta, joita
käyttävät rakentamisen suunnitteluun, noudattamaan työturvallisuuslain
738/2002 § 57:ää. Pykälä 57 vaatii suunnittelussa ottamaan huomioon työturvallisuuden. Rakennuttajan on vastaavasti luovutettava suunnittelutoimistoille sellaiset tiedot kohteesta, että suunnittelijat kykenevät täyttämään
§ 57.

·

Turvallisuusasiakirja: Sisältää rakennusprojektin riskienarvioinnin ja esittämisen. Tällaisen asiakirjan esimerkki sisältö on esitetty tämän lopputyön
liitteenä 1. (205/2009 § 8)

·

Turvallisuussäännöt: Säännöt koostuvat työmaan yhteisistä toimintamalleista. Turvallisuussäännöissä on ohjeet aina henkilökohtaisesta suojavarustuksesta työmaakokouksien aikatauluihin. Tarkempi luettelo 205/2009 § 8.

·

Projektiaikataulun läpikäynti niin, että jokainen työvaihe tarkastellaan ja
ajoitetaan niin, että sen turvallisuusriskit ovat mahdollisimman pienet. Tästä
on tehtävä kirjallinen tuotos. (205/2009 § 10)

·

Rakennustyömaa-alueen käyttö: Työmaan käytöstä tulee tehdä käyttösuunnitelma. Käyttösuunnitelmaan merkittävistä asioista tärkeimmät ovat nostureiden sijoitus, varastointitilat, lastaus- ja purkauspaikat, työmaaliikenne ja
palontorjunta. Helpoin tapa tehdä tällainen suunnitelma on aluepohjapiirustus, jossa on rakennusalue, johon ed. mainitut paikat on sijoitettu. § 11 ei
mainitse, että aluepohjapiirustus tulisi esittää näkyvällä paikalla työmaalla,
mutta se voi monesti helpottaa esimerkiksi uusien työntekijöiden perehtymistä työmaahan. (205/2009 § 11)
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Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät rakennustyön aikana:
·

Rakennustyön johtaminen 205/2009 § 12: Turvallisuuskoordinaattorin on
pidettävä huolta siitä, että työmaalla työskentelevät yritykset sopivat työmaan etenemisestä säännöllisesti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi päivittäisiä
lyhyitä palavereja tai kerran viikossa tapahtuvaa pitempää palaveria. Näiden
keskustelujen tarkoitus on käydä läpi tapahtunut ja tulevat tapahtumat, jotta
työt eivät esimerkiksi ajoitu päällekkäin.

·

Päivitettävä työvaiheiden muuttuessa riskienarviointia ja rakennustyömaaalueen käyttöä (205/2009 § 13) ja ilmoitettava niistä kaikille työmaalla
työskenteleville yrityksille.

·

Päätoteuttaja on oltava ajantasainen lista työmaalla työskentelevistä henkilöistä. Helpoin tapa pitää listaa yllä on sähköinen kulunvalvonta. Kulun valvonnan toteuttaminen on muuttunut jatkuvasti, koska eri viranomaiset vaativat erilaisia listoja työntekijöistä. Esimerkiksi verottajan ilmoitusvelvollisuus-laki, joka tuli voimaan 2014 heinäkuussa (esitellään tässä työssä myöhemmin). (205/2009 § 13)

·

Perehdyttäminen: Turvallisuuskoordinaattori on päätoteuttajan edustajana
vastuussa siitä, että jokainen työmaalle tuleva työntekijä perehdytetään työmaalla olevista vaaroista ja riskeistä. Tavoite on, että työntekijä kykenee
työskentelemään turvallisesti suhteessa omaan työskentelyyn kuin myös
muihinkin työntekijöihin. (205/2009 § 3)

·

Työmaatarkastukset: Työmaalla on tehtävä viikoittain kunnossapitotarkastukset ja turvallisuusseuranta. § 16 määrittää selkeästi turvallisuuteen liittyvät asiat, jotka tulee viikoittain tarkastaa. Tarkastettavia asioita ovat mm.
telineet, nostoapuvälineet ja putoamissuojaus. Tämän lisäksi tulee kiinnittää
huomiota siihen, että tuleviin tapahtumiin valmistaudutaan työmaalla. Tarkastuksen johdossa on turvallisuuskoordinaattori ja työntekijöiden edustajat
saavat osallistua tarkastuksiin. Tarkastuksissa huomatut poikkeamat tulee
saattaa välittömästi kuntoon. Tarkastuksista tehdään pöytäkirja, josta tulee
ilmetä tarkastuksen osallistujat, tarkastuskohteet, poikkeamat ja seuranta
siitä, milloin tehtävät tulevat tehdyiksi. Lopputyön liitteenä 2 on yksi ed.
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mainitut kriteerit täyttävä malli tarkastuspöytäkirjasta. (205/2009 § 16, 17 ja
18)
·

Nostotöitä tekevillä yrityksillä tulee olla käyttöönottotarkastukset nostureille ja tämän lisäksi vaativissa nostoissa tulee olla nostotyösuunnitelma.
Näiden tarkastaminen voi kuulua työmaatarkastuksiin. Vaativan noston kriteerit täyttyvät esimerkiksi silloin, kun nosto suoritetaan useammalla kuin
yhdellä nosturilla (403/2008 § 21).

·

Erityistä huomiota on kiinnitettävä teollisuuden rakennustyöprojekteissa
purkutöihin. Jokaisessa purkutyökohteessa on oltava pätevä henkilö valvomassa purkutyötä. Vanhojen painavien prosessinosien nostamista varten on
määritettävä vanhojen rakenteiden tai rakenneosien lujuus ja kunto. Määrityksen tulos tulee olla sellainen, ettei purkuvaihe ei uhkaa kenenkään työntekijän turvallisuutta. Kuten edellä mainittiin, erityistä huomiota tarvitsee
asiaan kiinnittää. Turvallisuuskoordinaattorin kokonaiskoordinointi- ja valvontavastuun vuoksi on syytä kiinnittää huomiota työnantajien purkusuunnitelmiin ja että ed. mainitut selvitykset ovat tehty ennen nostosuunnitelmia.
(205/2009 § 49)

3 Rakentamisen viranomaisasiat
3.1 Ympäristövaikutusten arviointi
Teollisuuden rakennuttamistöissä on aina otettava huomioon uuden tehtaan tai vanhan laitoksen uuden osan vaikutukset ympäristöön. Ympäristövaikutusten arviointi
tehdään, jotta niin hankkeesta vastaava taho kuin myös kansalaiset ovat tietoisia
hankkeen ympäristövaikutuksista. (Hankkeiden YVA-menettely)
Ympäristövaikutusten arviointi koskee niitä uusia teollisuuslaitoksia, joiden toiminnasta saattaa aiheitua haittaa ympäristölle. Mikäli projektin kohteena on vanha
laitos ja muutokset ympäristön suhteen vähäiset, ei ympäristönvaikutusten arviointia tarvitse tehdä. Muussa tapauksessa arviointi tulee suorittaa. Elinkeino-, liikenne-
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ja ympäristökeskuksen tulee päättää ympäristöohjelman saatuaan, tarvitseeko yrityksen hankkeen kohdalla tehdä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.
(468/1994 4 ja 8 §).
Ympäristövaikutusten arviointimenettely on kaksivaiheinen. Ympäristöarviointiohjelmaan- ja selostukseen. Arviointiohjelman tekee hankkeesta vastaava toimija, eli
esimerkiksi yksityinen yritys. Arvioinnin tarkoitus on tehdä suunnitelma ympäristövaikutusten selvittämiseksi ja järjestämiseksi. Suunnitelma esitetään yhteysviranomaiselle. Yhteysviranomainen tarkoittaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta eli ELY:ä. Ohjelmassa tulee käsitellä seuraavat ympäristöasiat:
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”
·

ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen;

·

maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon
monimuotoisuuteen;

·

yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan ja
kulttuuriperintöön;

·

luonnonvarojen hyödyntämiseen; sekä ed. mainittujen keskinäisiin vaikutuksiin

”
(Luettelo on suora lainaus 458/2006 2 §)

Kun yhteysviranomainen on saanut yritykseltä arviointiohjelman vastaan, on se
vastuussa sen eteenpäin viemisestä. Yhteysviranomainen tekee kuulutuksen lähialueilla kahden viikon ajan. Kuulutus tulee tehdä alueella ilmestyvässä sanomalehdessä ja sähköisesti. Yhteysviranomaisen tulee odottaa vähintään kuukausi (30 päivää) ja enintään kaksi kuukautta (60 päivää) mielipiteitä kuulutuksen jälkeen. Tämän jälkeen yhteysviranomainen muodostaa lausuntonsa (458/2006 8 a ja 9 §).

Arviointiselostus muodostuu arviointiohjelmasta ja yhteysviranomaisen lausunnosta. Yhteysviranomainen luovuttaa lausuntonsa hankkeesta vastaavalle, joka
muodostaa arviointiselostuksen. Arviointiselostus kuulutetaan samoin tavoin kuin
arviointiohje, kahden viikon ajan ja samoin yhteysviranomainen ottaa vastaan mielipiteitä 30 - 60 päivää. Arviointimenettely päättyy yhteysviranomaisen lausuntoon
arviointiselostuksesta. Arviointiselostuksen lausunto tulee antaa kahden kuukauden
kuluessa. Lausunnossa on lyhyesti kuvattu saadut mielipiteet ja lausunnot. Hanketta ei saa aloittaa ennen kuin aluehallintovirasto on saanut ja ottanut huomioon
arviointiselostuksen ja siinä mainitut mielipiteet. Arviointiprosessi on kuvattu kuvassa 2. Yhteensä koko prosessi saattaa kestää vuoden verran hankkeesta vastaavan
arviointiohjelman luovuttamisen jälkeen. (458/2006 10, 11, 12 ja 13 §).
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Kuva 2 Ympäristövaikutusten arviointiprosessi

3.2 Ympäristölupa

3.2.1 Ympäristönsuojelulaki ja valvovat viranomaiset

Teollisuuden rakennustyöprojekteihin on saatava ympäristölupa. Ympäristöluvasta
säädetään ympäristönsuojelulaissa 2014/527. Ympäristöluvan piiriin kuuluu teollisuuslaitokset aina metalliteollisuudesta elintarviketeollisuuteen. Tarkemmin teollisuuden alat ovat lueteltu ed. mainitun ympäristönsuojelulain liitteessä 1. Yleisesti
puhutaan sellaisesta toiminnasta, joka pitää sisällään ympäristölle haitallista tai
kuormittavaa toimintaa (2014/527 27 §).

Ympäristölain valvova viranomainen on elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus
(ELY). ELY:n lisäksi valvova viranomainen on kunnan oma ympäristöviranomainen. Näillä kahdella on omat toiminta-alueensa, mutta tekevät yhteistyötä ainakin
valvonnan osalta. Valvontatyössä ilmi tulevat puutteet ilmoitetaan toiselle viranomaiselle, mikäli se kuuluu toisen viranomaisen valvonnan piiriin. Näiden kahden
viranomaisen lisäksi ympäristölupaviranomaisena toimii aluehallintovirasto. Aluehallintovirasto, eli AVI siis myöntää ympäristöluvat mm. teollisuuden investoinneille, mikäli ne kuuluvat ympäristösuojelulain liitteessä 1 kuvattuihin teollisuuslaitoksiin. Ympäristölupahakemus tulee lähettää sähköisenä ja kirjallisena viranomaiselle, jos tämä ei erikseen ole muuta pyytänyt. Jos laitoksen toiminnasta ei ole
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merkittävää haittaa ympäristölle tai toiminnan taso on vähäistä, lupaviranomaisena
toimii tällöin kunnan lupaviranomainen (527/2014 21, 23, 34 ja 39 §).

3.2.2 Ympäristöluvan tekijät ja sisältö

Ympäristönsuojelulaki edellyttää ympäristölupahakemuksen tekijältä riittävää asiantuntijuutta. Teollisuuden rakennustyöprojekteissa hakemusta voivat olla tekemässä esimerkiksi projektin johtaja, yrityksen ympäristöinsinööri ja muut ylemmät
toimihenkilöt. Teollisuuden rakennustyöprojekteissa tulee ennen ympäristölupahakemusta olla tehtynä ympäristövaikutusten arviointimenettely, joka käsiteltiin edellisessä alaluvussa 3.2.1 (527/2014 39 § ja 713/2014 4 §)

Ympäristölupahakemus koostuu kolmesta osasta: Lupahakemuksen perusrungosta,
hakemukseen liitettävistä tiedoista ja tarpeen mukaan tarpeelliset lisätiedot. Lupahakemuksen perusrungossa on 14 kohtaa:

·

Yrityksen yksilöintitiedot, osoitteet ym. yhteystiedot, tulevan laitoksen
nimi, toimiala ja tulevan laitoksen sijainti

·

Tarkemmat tiedot tuotantolaitoksen tontista ja tontilla toimivista yrityksistä
ja niiden toimialoista.

·

Toiminnan yleiskuvaus ja alaa tuntemattomille ihmisille lyhyt kuvaus lupahakemuksen sisällöstä

·

Riittävä määrä tietoa uuden laitoksen toiminnan prosesseista ja laitteistoista,
jotta lupaviranomainen pystyy muodostamaan lupaa myöntäessään tarkan
kuvan toiminnan tasosta ja sen vaikutuksesta ympäristöön

·

Uuden toiminnan ympäristöolosuhteet
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·

Päästöjen määrä ja laatu veteen, ilmaan ja maaperään. Lisäksi tiedot melusta ja tärinästä

·

Rakentamisen aiheuttamat jätteet

·

Toiminnan kokonaisvaikutukset ympäristöön

·

Tuotannon suunniteltu ajankohta

·

Kiinteistön rajanaapureiden ja sellaisten osapuolten nimeäminen, joihin toiminnan vaikutukset saattavat koskea.

Perusrungon lisäksi ympäristölupahakemusta tulee täydentää seuraavilla lisäkohdilla, jos tuleva toiminta liittyy niihin tai se on hakemuksen kannalta olennaista tietoa:

·

Tämän hetkinen kuvaus ympäristön tilasta

·

Luettelo laitoksen käyttämistä polttoaineista ja arvio niiden kulutuksesta.
Polttoaineiden säilöminen, niiden avulla tuotettu energia ja veden kulutus.

·

Tiedot muista tuotantoon tarvittavista lisäaineista ja niiden varastoinnista

·

Laitoksen energiahyötysuhteen arviointi

·

Ympäristöriskien arviointi, toimintasuunnitelma riskien pienentämiseksi ja
toimintasuunnitelma riskien realisoituessa.

·

Yksityiskohtaiset tiedot laitoksen niistä osista, jotka tuottavat päästöjä ja arvio niiden suuruudesta
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·

Arvio siitä, kuinka laajasti käytetään parasta mahdollista tekniikka.

·

Selvitys kuinka päästöjä on pyritty pienentämään aiheutuvasta tuotannosta

·

Arvio siitä tarvitseeko maaperää ja pohjavettä tarkkailla määrävälein

·

tiedot veden hankinnasta ja viemäröinnistä;

Tiedot alueen suunnitelluista liikennejärjestelyistä. Tämä tarkoittaa toiminnan mukanaan tuomaa lisäliikennettä alueelle.

·

Suunnitelma rakentamisen aiheuttamien jätteiden vähentämiseksi rakennustyön aikana.

·

Mahdollinen ympäristöasioiden hallintajärjestelmä

·

Toiminnan seuranta- ja tarkkailujärjestelmä. Päästöjen mittaaminen, laskenta ja laadunvarmistus

Teollisuuslaitoksia koskevat lisätiedot ympäristölupahakemuksen perusosaan ovat
seuraavat:

1. Jos laitoksella on useita eri toiminnan muotoja, mikä on niistä päätarkoitus.
Jos esimerkiksi rakennetaan sellutehdas, jossa tehdään myös sähköä, tulee
ilmoittaa sellun tekeminen pääasialliseksi toiminnan tarkoitukseksi.

2. Kuvaus niistä tekniikoista, joilla pyritään pienentämään laitoksen tuottamia
päästöjä.
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3. Ympäristösuojelulain 78 § säätää käytettäväksi parasta mahdollista olemassa olevaa tekniikkaa päästöjen vähentämiseksi. Jos tästä halutaan poiketa, tulee tehdä erillinen selvitys.

4. Lista ja kuvaus käytettävistä vaarallisista aineista.

(713/2014 3 §)

Edellä mainittujen selvityksien ymmärtämistä voi hankkeesta vastaava selventää
erilaisilla kuvilla. Kuvat havainnollistavat päästöjä aiheuttavia prosessin osia tontilla. Tällainen voi olla ajan tasalla oleva kartta, missä toimintaa tullaan harjoittamaan. Karttaan merkitään päästöjä tuottavat kohteet ja muiden toiminnanharjoittajien kohteet. Toinen mahdollisuus kuvata asia on asemapiirroksessa. Prosessikaaviolla voidaan kuvata sama asia kuin edellisissä yksinkertaistettuna ilman asiayhteyttä prosessin osien sijaintiin kiinteistöllä. Toisaalta prosessikaavio auttaa ymmärtämään paremmin päästöjen syntyä. (713/2014 4 §)

Jos toiminta aiheuttaa vesistöille haittaa, tulee ympäristölupahakemukseen hanketta
vetävän toimijan tehdä selvitys vesistöstä, johon päästöt aiotaan purkaa. Selvityksessä tulee käydä läpi virtaamat, veden tämän hetkinen laatu ja alueella suoritettavasta kalastuksesta. Kun ollaan selvillä alueen tämän hetkisestä tilasta, tulee arvioida tulevan toiminnan vaikutukset vesistöön ja vesistön eliöihin. Lopuksi tulee
tehdä suunnitelma vaikutuksien minimoimisesta. (713/2014 5 §)

Mikäli teollisuuden rakennustyöprojekti on vanhan prosessin uusimista tai sen
muuttamista niin, että laitoksen vanhan ympäristölupa ei päde, tulee tehdä hakemus
viranomaiselle luvan tarkistamiseksi. Luvan tarkistamishakemus tehdään ympäristöluvan muotoon vain niiltä osin kuin asiat ovat muuttuneet aikaisemmasta toiminnasta ympäristön suhteen. Toiminnanharjoittajan tulee tehdä selvitys ennen kaikkea
itselleen, sillä sen tulee olla selvillä aiheuttamastaan ympäristölle haitallisista toiminnoista. (713/2014 10 §).
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3.2.3 Ympäristölupahakemuksen käsittely

Ympäristölupahakemuksen käsittely alkaa jo ennen sen varsinaista luovutusta aluehallintoviranomaiselle. Hankkeen vetäjä on saattanut lähettää hakemuksen useita
kertoja, mutta vasta sitten kun se on lupaviranomaisen mielestä riittävän tarkka,
voidaan siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Käsittelyn ensimmäinen vaihe on kuulutus.
Kuulutuksen hoitaa lupaviranomainen. Lupaviranomainen toimittaa hakemuksen
asiakirjat siihen kuntaan, jossa asiasta kuulutetaan lupaviranomaisen haluamissa
paikoissa. Tällainen paikka voi olla paikallinen sanomalehti. Kuulutuksesta käy
ilmi hankkeen perustiedot. Perustiedot kootaan hankkeen vetäjän lähettämästä hakemuksesta lukuun ottamatta kuulutuksen suhteen päätettäviä asioita (713/2014 11
§ ja AVI:n kotisivut).

Kun kuulutus on suoritettu, tulee lupaviranomaisen pyytää lausunnot usealta eri viranomaiselta. Näitä ovat niiden kuntien ympäristö viranomaisilta, terveydensuojelu
viranomaisilta, yleistä etua valvovilta viranomaisilta ja lupaharkinnan kannalta
muilta tarpeellisilta viranomaisilta. Lupaviranomaisen tulee myös kuulla niitä asianosaisia, eli kenen oikeutta tai etua alueella tehtävä toiminta saattaisi haitata.
Niillä yksityisillä henkilöillä, jotka eivät ole asianosaisia voivat myös esittää mielipiteensä. Erityistilanteissa, kuten toiminnan sijoittumisesta ympäristön kannalta erityisen riskialttiisiin paikkoihin määritetään ympäristölaissa erikseen ne viranomaiset, joihin tulee olla yhteydessä (2014/527 42 ja 43 § ja 713/2014 12 §).

Lupapäätös muodostuu kertoelmaosasta ja ratkaisuosasta. Hallintolaki määrittää lupaviranomaisen lupapäätöksen käsittelystä. Lupaviranomaisella on velvollisuus
pyydettäessä antaa arvio lupahakemuksen päätöksestä ja etenemisestä arvio niille
osapuolille, joita hakemus koskee. Lupapäätöksen tulee tehdä mahdollisimman nopeasti ilman turhia viivyttelyitä. Lupapäätöksen sisältö on määrämuotoinen. Lupahakemuksen pohjalta lupaviranomainen muodostaa kertoelmaosan. Alkuperäisten
tietojen lisäksi täysin lupaviranomaisen laatimia kohtia ovat hakemuksen käsittely,
vastaanotetut lausunnot, mielipiteet ja vastineet ja tämän lisäksi alueella tehdyt tar-
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kastukset. Jos vastaanotettuja lausuntoja, mielipiteitä ja vastineita on paljon, muodostetaan näistä tiivistelmä. Lupaviranomainen on vastuussa siitä, että lupahakemuksen antamat tiedot ovat oikeellisia lupapäätöstä muodostettaessa. Lupapäätöksen ratkaisuosassa käsitellään tulleet lausunnot ja mielipiteet. Lupaviranomainen
tarkastaa, että ympäristövaikutusten arvointimenettely on tehty. Tämän jälkeen ratkaisuosassa annetaan useita määräyksiä koskien päästöjä, näiden pienentämistä ja
varautumista ympäristövahingoille altistavien tapahtumien varalle. Lupaviranomainen määrittää myös luvan voimassaolon ja aikavälin milloin lupa tulee tarkistaa.
(713/2014 14 ja 15 § ja 434/2003 31 §).

Ympäristölupaan liittyen ajankohtainen direktiivi on astunut voimaan 2011. Päästörajojen päätöksien suhteen on tullut EU:n teollisuuslaitoksia koskeva päästödirektiivi. Direktiivin nimi on 2010/75/EU ja se koskee käytännössä kaikkia teollisia yrityksiä, tosin ei aivan pienimpiä. Artikla 10 selvittää tarkemmin, mitä kaikkia teollisuuden aloja se koskee. Lyhyesti sanottuna uudet laitokset saavat ympäristöluvassaan olevan päästörajansa kyseisen direktiivin mukaan. Päästörajat tippuvat merkittävästi nykyisestä tasosta. Päästörajoitukset koskevat esimerkiksi polttolaitoksissa
rikkidioksideja, typenoksideja ja hiukkaspäästöjä. Direktiivin voimaantulo koskettaa myös investointeja vanhoihin laitoksiin, koska myös näiden laitosten on täytettävä päästörajat ja uusia ympäristölupa. Kansallinen siirtymäsuunnitelma on ajoitettu vuosien 2016 – 2020 väliin. Näiden vuosien välissä päästörajoitukset tippuvat
portaittain ja investoinnit tulee tehdä viimeistään 2020 mennessä. Direktiivissä puhutaan parhaasta mahdollisesta tekniikasta ympäristöluvan ehtoina. Tämä tarkoittaa, että päästöarvoja vertaillaan uusimpaan tekniikkaan, mitä vastaavanlaisessa ja
kokoisessa laitoksissa on. Direktiivissä mainitaan, että käytettävä tekniikka ei voida
jos toiminnanharjoittajan kannattavuus kärsii kohtuuttomasti. (2010/75/EU 1 artikla kohta 10, liite V 1 osa ja 32 artikla)
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3.3 Rakentaminen

3.3.1 Rakentamiseen liittyvät viranomaiset ja heidän vastuualueet

Jokainen Suomen kunta on velvoitettu suunnittelemaan alueensa rakentamista. Rakentaminen on suunniteltava niin, että alueella asuvien ihmisten, eliöstön ja ympäristön toiminta ei häiriinny teollisten laitoksien toiminnasta. Toisaalta taas suunnitelman tulee tukea elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Kunnan alueen suunnitelmien kirjallisiksi tuotoksiksi tehdään yleiskaavat ja asemakaavat. Yleiskaavat ovat
isojen alueiden esimerkiksi koko kunnan kokoisia periaatteellisia jakoja rakentamisen suhteen. Yleiskaavan tarkoitus on ohjata eri toimintojen yhteensovitus kunnan
alueella. Asemakaavoituksen tarkoitus on ohjata alueellisesti toimiva kokonaisuus
rakentamisen suhteen. Asemakaavat ovat yleiskaavan alueelta pienempiä yksiköitä,
joissa alueen käyttö on määritelty tarkemmin. Kunta on vastuussa kaavan kehittämisestä säännöllisin väliajoin. (1999/132 5,7,8, 20 §)

Kuva 3 Kaavoituksen ja rakentamisen viranomaisvastuut

Kuvassa 3 on esitetty kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyvät viranomaisvastuut.
Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen (ELY) tulee valvoa, että kaavoituksessa
ja rakentamisessa otetaan huomioon kansalliset alueiden käyttötavoitteet. Käyttötavoitteet ja niiden kehittämisestä on vastuussa ympäristöministeriö. Kaavoitukseen
ja rakentamiseen liittyvät vastuut kunnan sisällä tulee jakaa rakennustarkastajan ja
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kunnanhallituksesta erillinen lautakunta. Rakennustarkastaja on vastuussa valvonnasta ja neuvonnasta ja lautakunta käsittelee viranomaisasiat. (1999/132 17, 18, 20
ja 21 §)

Pelastusviranomaiset liittyvät keskeisesti rakennustarkastajan kanssa teollisuuden
rakennustyöprojektien rakentamisen ennakkoneuvotteluihin ja osittaiseen loppukatselmukseen. Heidän tulee valvoa rakennuksen paloturvallisuutta, pelastautumisturvallisuutta ja pelastustoimen laitteistosta. Teollisuusrakennuksella, jonka koko on
yli 1500 m2, tulee olla pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelmasta vastaa rakennuksen haltija tai omistaja. Suunnitelman teko on siis tilaajan töitä. Toinen tilaajan
tehtävä on poistumisturvallisuussuunnitelman laatiminen esimerkiksi palotilanteissa. Toiminnan harjoittajan vastuulla on tehdä poistumisturvallisuussuunnitelma.
Pelastusviranomainen tarkastaa myös, että pelastustoimen laitteet ovat suunnitelmien mukaiset. Suomen rakennusmääräyskokoelman osa E1:ssä on tarkemmin rakennusten paloturvallisuuden määräyksistä. (407/2011 1 §, 379/2011 15 §,
292/2014 1 ja 2 §).

3.3.2 Rakentamisen suunnittelu ja rakennuslupahakemus

Teollisuuden rakennustyöprojekteissa voi tilaajan vastuulla olla rakennuksen maanmuokkaus-, perustus- tai kaikki rakentamiseen liittyvät työt. Jos tilaajan vastuulla
on maanmuokkaus- ja perustustyöt, saa tilaaja päälaitetoimittajalta piirustukset
siitä, minkälaiset perustukset tulevalle laitokselle tulee tehdä. Tilaaja ottaa tällöin
rakennushankkeen vetäjän roolin. Rakennushankkeen vetäjän vastuulla on, että rakentaminen ja sitä edeltävä suunnittelu tehdään saadun rakennusluvan mukaisesti
(132/1999 153 §).

Oli rakennuksen piirustuksista vastaava sitten tilaajan tai toimittaja, joudutaan rakennussuunnittelussa turvautumaan yleensä ulkopuoliseen yritykseen. Prosessitoimittajilla ei yleensä ole rakennussuunnittelua omana osastonaan, saati tilaajalla.
Rakennushankkeen vaativuuden mukaan tulee valita suunnittelijatyön tekevä suunnittelija. Kriteerit suunnittelijan valinnalle on kerrottu tarkemmin rakentamisen
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määräyskokoelmien osassa A2. Lyhyesti kuvattuna, mitä vaativampi rakennustyöprojekti on, sitä kokeneempi ja korkeammin koulutetumpi suunnittelijan tulee olla.
Vastuu suunnittelijan valinnan onnistuvuudesta siirtyy rakennusviranomaiselle tämän hyväksyttyä rakennusluvan (RT 11-10781 kohta 2.4).

Teollisuuden rakennustyöprojektit ovat vaativia rakennustyöprojekteja. Ennen varsinaisen hankkeen aloittamista, tulee hankkeen vetäjän järjestää, yleensä useampi,
ennakkoneuvottelu rakennusviranomaisen kanssa. Muita ennakkokokouksiin osallistujia ovat suunnittelijat, ympäristökeskus ja pelastusviranomaiset. Näissä kokouksissa määritetään hankkeen vaativuusluokka ja lupahakemuksen kannalta
olennaiset luvat, jotka tulee hankkia ennen rakennusluvan myöntämistä. Ennakkoon tehdyt neuvottelut alustavat aloituskokousta, jotta myöhemmin hankkeen eteneminen ei yhtäkkiä pysähdy. Aloituskokoukseen osallistuu edellisten lisäksi myös
vastaava työnjohtaja. Aloituskokouksessa kirjataan ylös seuraavat asiat:

·

rakennushankkeen vetäjän velvoitteet

·

rakentamisessa ja suunnittelussa käytettävät toimijat

·

viranomaiskatselmukset- ja tarkastukset

·

lisäksi muut tarvittavat selvitykset.

Tämän lopputyön tarkoituksena ei ole läpikäydä rakennussuunnittelussa käytettäviä
asetuksia, mutta tilaajan näkökulmasta on muutamia seikkoja joihin kannattaa kiinnittää huomiota rakennussuunnitelmissa ennen rakennuslupahakemuksen lähettämistä eteenpäin.

·

Rakennuksen tulee soveltua ympäristöön ja maisemaan. Tämän tarkoittaa,
että rakennus ei saa esimerkiksi olla selkeästi erivärinen kuin muut ympärillä olevat rakennukset.
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·

Rakennuksen tulee täyttää tekniset vaatimukset. Teknisillä vaatimuksilla
tarkoitetaan maankäyttö- ja rakennuslain pykälän 117 alakohtia. Nämä ovat
esimerkiksi rakenteiden lujuus ja vakaus, paloturvallisuus ja lämmitysjärjestelmän arviointi.

·

Rakennuksen on vastattava tarkoitustaan, rakennuksen on oltava korjattavissa ja muunneltavissa.

(132/1999 117 a - i §)

Rakennuslupahakemus toimitetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Rakennuslupahakemuksen asiakirjat jakautuvat neljään osaan: Rakennuspaikkaa koskevat selvitykset, pääpiirustukset, muut lupahakemusasiakirjat ja erikseen vaadittuihin lisäselvityksiin. Rakennuspaikkaa koskevat selvitykset ovat seuraavat:

Rakennuspaikkaa koskevat selvitykset
-

Pääpiirustukset

Ote alueen peruskartasta (asemakaavan
- Asemapiirros
ulkopuolella) tai asemakaavaote
- Pohjapiirrokset
- Rakennuslupakartta
- Leikkauspiirrokset
- Selvitys rakennuspaikan pohjaolosuh- Julkisivupiirrokset
teista ja perustamistavasta
- Soveltuminen ympäristöön
Kuva 4 Rakennuspaikkaa koskevat selvitykset ja pääpiirustukset
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Muut lupahakemusasiakirjat

Erikseen vaadittavat selvitykset

-

Esimerkkeinä:
lupahakemus
- LVI-suunnitelmat
tilastolomakkeet
- kosteustekninen toimivuus
todistus tontin hallintaoikeudesta ja karttaote kiinteistörekisteristä
- rakenteiden kokonaisvakavuus ja lujuus
- energiatodistus
- poistumisaikalaskelma
- muut hankekohtaiset erikoisluvat/selvi- ympäristövaikutusten arviointi
tykset
Kuva 5 Muut lupahakemukset ja erikseen vaadittavat selvitykset

*) kuvat 4 ja 5 lähde RT 11-10781 ja 132/1999 131 §

3.3.3 Rakennuslupaprosessi ja rakentamisvaihe

Rakennuslupahakemus lähetetään hankkeen vetäjän toimesta ja se on tehtävä kirjallisesti. Rakennusvalvontaviranomainen otettuaan vastaan rakennuslupahakemuksen
voi viran puolesta hoitaa kuulutuksesta ilmoituksen paikalliseen lehteen. Kuuluttaminen tulee kestää vähintään kaksi viikkoa siitä, kun kuuluttaminen on aloitettu.
(RT 11-10781 3.1). Jos ennakkoneuvotteluissa sovituissa asioista on pidetty kiinni
suunnittelussa ja asiat ovat käyty tarkasti ennen varsinaisen lupahakemuksen lähettämistä, on luvan myöntäminen huomattavasti vaivattomampaa.

Kaava-alueella haettaessa rakennuslupaa teollisuusrakennukselle, tulee tontin olla
kaavassa tällaiseen toimintaan tarkoitettu. Muuten joudutaan anomaan asemakaavan muutos. Asemakaavan ulkopuolelle haettaessa rakennuslupaa, tulee tontin olla
rakennuspaikan täyttää rakennuslain 116 § kohdat. Pykälä määrittelee mm. hieman
isompi kuin kaava-alueelle vastaavan kokoisen rakennelman koko ja tontin maaperä tulee olla sovelias rakennukselle. Rakennuspaikalle tulee lisäksi käyttöä vastaan tasoinen tie tai sellaisen suunnitelma. Jätevedet ja vedensaanti tulee hoitaa siten, ettei niistä koidu kohtuutonta haittaa ympäristölle. Teollisuuslaitokset (direktiivilaitokset) tarvitsevat usein ympäristöluvan ja voi olla esteenä rakennusluvan
myöntämiselle niin kauan kun se on saatu. Rakennuslain pykälä 117 määrittää tarkemmin rakennusluvan saamiseen tarvittavat edellytykset. Kun edellytykset täytty-
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vät, lupatarkastaja hyväksyy pääpiirustukset rakentamista varten ja määrää pysyvien työskentelytiloja varten huolto-ohjeen tehtäväksi. Huolto-ohjeen tekemisestä
vastaa rakennuslupaa hakeva yritys. Tämän työn kuvissa 3 ja 4 olevilla selvityksillä
pyritään edellytyksiin vastaamaan. (132/1999 116, 117, 131 ja 135§, 527/2014 27
§)

Rakennustyön voi osittain aloittaa rakennusvalvontaviranomaisen suostumuksella
ja asettamalla riittävän vakuuden siltä varalta, että rakennuslupa evätään. Aloitustöinä voivat olla vaikka maansiirto- ja paalutustyöt. Aloitettiin työt ennen tai jälkeen luvan saamisen, tulee siitä ilmoittaa lupaviranomaiselle. Maansiirtotöistä ei
tarvitse ilmoittaa, mutta esimerkiksi valutöiden aloittaminen on ilmoitettava. Töiden alkamisen edellytyksenä on se että lupaviranomainen hyväksynyt vastaavan rakennustyönjohtajan. (132/1999 144, 149c §).

Rakentamisen aikana voi lupaviranomainen, hänen määräämä asiantuntija tai ulkopuolinen tarkastaja, vain painavasta syystä tehdä tarkastuksen työmaalla ilman, että
se on ennalta sovittu lupahakemuksessa tai aloituskokouksessa. Työn aikana tulee
työmaalla työskentelevien työnjohtajien tarkastaa töiden onnistuvuus. Tarkastukset
kirjataan tarkastusasiakirjaan. Tarkastusasiakirjaan merkittävät tarkastukset tulevat
suoraan valvontasuunnitelmasta, jonka tekemisestä ja noudattamisesta rakennushankkeen vetäjä, eli tämän lopputyön näkökulmasta ilmaistuna tilaaja vastaa. Tilaaja vastaa myös valvontasuunnitelman päivittämisestä. (132/1999 150a-c, f ja
151a §).)

3.3.4 Loppukatselmus

Loppukatselmukseen osallistujat ovat rakentamisesta vastaava työnjohtaja, hankkeesta vastaavan edustaja ja sellaiset rakennuksen suunnittelijat, joilta voidaan kysyä yksityiskohtia tarvittaessa liittyen heidän suunnitelmiin. Loppukatselmus tehdään kun rakennus on valmis. Rakennushankkeesta vastaava on ilmoittaa rakennusvalvontaviranomaiselle, että seuraavat asiat ovat tehty:
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·

Rakennus on saatettu valmiiksi rakennusluvassa olevien suunnitelmien mukaan

·

Jos rakennusvalvontaviranomainen on aiemmin vaatinut katselmuksia työmaalle, tulee ne olla tehty. Mahdolliset puutteet, jotka on havaittu katselmuksissa, pitää olla korjattu.

·

Myös muut kuin rakennuslain ja asetuksien määräämät tarkastukset ja toimenpiteet liittyen rakennuksen turvallisuuteen tulee olla täytetty. Muut tällaiset turvallisuustekijät voivat olla esimerkiksi sähköturvallisuuteen liittyvät tekijät.

·

Tarkastusasiakirja on olemassa ja sen yhteenveto on toimitettu lupatarkastajalle

·

Huolto-ohje työskentelytiloille on tehty

Loppukatselmuksen jälkeen lupaviranomainen tekee pöytäkirjan katselmuksesta.
Mikäli huomauttamista ei löydy katselmuksen aikana, lupaviranomainen hyväksyy
rakennuksen käyttöönotettavaksi. Vasta käyttöönoton jälkeen rakennus voidaan virallisesti ottaa käyttöön. (132/1999 153 §)

Loppukatselmus toteaa rakennuksen ja sen ympäristön suunnitelmien mukaiseksi.
Usein rakennus halutaan nopeammin käyttöön ja tällöin voidaan hyödyntää rakennuslain pykälää 153 b:tä, jossa rakennuslupaviranomaisella on mahdollisuus ottaa
rakennus tai sen osa todeta käyttöön otetuksi.

Keski-Suomen pelastuslaitoksen palotarkastaja Atte Kiander toteaa Jyväskylän alueella toteutettavan käytäntöä, jossa aloituskokoukseen kirjataan osittaiseen loppukatselmukseen osallistujaksi myös palotarkastaja. Aloituskokouksessa tai muussa
aloitusvaiheen palaverissa rakennushankkeesta vastaavalle annetaan rakennuksen
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paloturvallisuuden perustietolomake. Tämä lomake liitetään rakennuslupahakemuksen yhtenä asiakirjana. Asiakirjassa, joka on tämän työn liite 2, rakennushankkeen vetäjä merkitsee miten rakennuksen suunnittelussa on otettu huomioon paloturvallisuus. ”Rakennuslupahakemuksen saatuamme tarkastan, että suunnitelma on
palolainsäädännön mukainen ja osittaisessa rakennustarkastuksessa tarkistetaan,
että laitteet ja rakennelmat vastaavat hyväksyttyä suunnitelmaa” – Atte Kiander toteaa. Varsinainen loppukatselmus tehdään usein esimerkiksi vuoden kuluttua osittaisesta loppukatselmuksesta. (Kiander, 2015)

3.4 Tilaajavastuu

3.4.1 Tilaajavastuulain sisältö

Tilaajavastuulaki 1233/2006 ”Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä” on tehty yritysten tasaveroisen kilpailun ja lakisääteisten velvoitteiden täyttämisen varmistamiseksi. Laki määrittää elinkeinonharjoittajan, joka ostaa alihankintana palvelun, johon sisältyy työtä tilaajayrityksen tiloissa tai työmaalla, pyytämään ennen alihankintasopimuksen allekirjoittamista
seuraavat asiakirjat:

·

Onko yritys seuraavissa rekistereissä: ennakkoperintä-, työnantaja- ja arvonlisävelvollisen rekisterissä.

·

kaupparekisteriote

·

todistus, että verot on maksettu tai verovelkojen maksusuunnitelman esittäminen

·

Eläkevakuutus ja todistus, että se on maksettu

·

Alihankkijayrityksen soveltama työehtosopimus

(1233/2006 5 §)
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Ed. mainitut todistukset eivät saa olla yli kolmea kuukautta vanhoja tarkistusvaiheessa. Tilaajan tulee ottaa nämä asiakirjat talteen ja säilyttää niitä vähintään 2
vuotta. (1233/2006 5 §)
Mikäli työsuhde on yli 12 kuukautta pitkä, tulee alihankintayrityksen toimittaa todistukset verojen maksamisesta tai maksusuunnitelmasta ja eläkevakuutusmaksujen
suorittamisesta uudelleen. Näiden todistusten tapahtuu aina 12 kuukauden välein.
(1233/2006 5 §)
Tilaajavastuulaki mainitsee, ettei lain edellyttämiä asiakirjoja tarvitse pyytää jos

·

sopijaosapuolena on kunta, valtio tai muu vastaava

·

sopijaosapuoli tekee työtä vakiintuneesti tilaajan tiloissa tai

·

peräkkäisiä sopimuksia on useita. (§ 5 ja 7 1233/2006)

Laki ei lisäksi koske sellaisia alihankintasopimuksia, joiden arvo ilman arvonlisäveroa on 7500 € tai työpäivien yhteenlaskettu summa on yli 10 päivää. Laki määrittelee, että peräkkäiset työsopimukset tilaajan tiloissa on laskettava yhteen
(1233/2006 § 4).
Laki ei määrittele, mikä on se sopimuksien määrä, jolloin katsotaan että toiminta
sopimusosapuolten välillä on vakiintunutta. Tulkintaeroja on varmasti työsuojelun
(aluehallintovirasto) vastuualueiden välillä. Olin yhteydessä Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun tarkastajaan Marjut Valta-Taiposeen. Valta-Taiponen kertoi, että hallituksen esityksessä (HE 114/2006 vp) tulkitaan, että toiminta on vakiintunutta kun toiminta on jatkunut vähintään kolme vuotta. Tilaajalta ja sopijaosapuolelta ei vaadita näin pitkää yhteistä työsuhdetta. Jos sopimuksien kesto on vähintään kaksi vuotta, voidaan katsoa että sopijaosapuoli tekee vakiintuneesti töitä
tilaajalle. Tilaajavastuulakia päivitettiin pykälällä 5 a §, joka tarkentaa 5 §. 5 a §
eriyttää rakentamisen muusta työstä, jos mainittu työ on rakentamista, niin tilaaja ei
vapaudu selvitysvelvollisuudestaan toiminnan tai yhteistyön vakiintuneisuuden perusteella.
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3.4.2 Tilaajan käytännön toimenpiteet tilaajavastuulain täyttämiseksi

Teollisuuden rakennustyöprojekteissa alihankintaketjut ovat pitkiä, mutta tulee
muistaa että tilaajavastuulaki koskee vain kahden yrityksen välistä sopimussuhdetta. Jos työn tilaajan sopimuskumppani tekee alihankintasopimuksen toisen yrityksen kanssa, koskien osakokonaisuutta alkuperäisen tilaajan ja alihankkijan välisestä urakasta, ei alkuperäisellä tilaajalla ole tilaajavastuulainmukaista selvitysvelvollisuutta alihankkijan alihankkijasta. Käytännössä voidaan ajatella, että vain ne
yritykset, joille tilaaja suoraan maksaa työstä työmaalla korvauksen, tulee tilaajan
tehdä selvitysvelvollisuuden alaiset tarkastukset. Poikkeukset näistä on mainittu
kohdassa 2.4.1.
Tilaajalla on kaksi vaihtoehtoa ennen sopimuksen allekirjoittamista selvityksien
tarkastamiseen. Tilaaja voi

1. Pyytää suoraan kirjallisesti tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset alihankkijayritykseltä ja tarvittaessa uudelleen 12 kuukauden välein
tai
2. Velvoittaa yritystä rekisteröitymään ”tilaajavastuu.fi”-palveluun tai vastaavaan aluehallintoviraston hyväksymään palveluun, johon yritykset ilmoittavat suoraan tilaajavastuulain edellyttämät asiakirjat ja päivittävät niitä palveluun aina kolmen kuukauden välein. Palvelusta tilaajat voivat tulostaa sopimusvaiheessa ajan tasalla olevat asiakirjat ja tarkkailla sopimuskumppaniensa asioiden hoitamista tilaajavastuulain edellyttämistä velvollisuuksista.

Asiakirjoja ei ole pakko säilyttää kirjallisesti, jos ne löytyvät sähköisesti jostakin.
Kuitenkin oman kokemukseni mukaan varmin tapa säilyttää tällaisia asiakirjoja on
kansiossa. Asiakirjoja tulee kuitenkin tilaajavastuulain § 5 mukaan vähintään kaksi
vuotta, joten sähköinen tallennustapa on aina epävarmempi.
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3.4.3 Tilaajavastuun muutokset 1.9.2015 eteenpäin

Tilaajavastuulakia päivitetään kuluvana syksynä. Päivityksen yhteydessä lisätään
tilaajan selvitysvastuisiin työterveyshuollon järjestäminen alihankkijayrityksessä.
Lisäksi säädetään, että sellaisen yrityksen kanssa, jolla on verovelkaa, voidaan
tehdä sopimus jos tiedetään verovelan suuruus ja arvioitu tuleeko yritys maksamaan verovelvoitteensa. Tilaajavastuulakia tarkennetaan erityisesti ulkomaalaisten
työntekijöiden osalta. Tilaajan tulee varmistua, että ulkomaalaisilla työntekijöillä
on eläkevakuutukset kunnossa ja sosiaaliturvan määräytyminen. Tilajaavastuun piiriin kuuluvat sopimukset ovat ennen 1.9.2015 olleet yli 7500 €, mutta sen jälkeen
raja tulee olemaan 9000 €. (342/2014 vp)

3.5 Rakentamisen ilmoitusvelvollisuus

3.5.1 Ilmoitusvelvollisuuden sisältö

Rakentamisen ilmoitusvelvollisuus säädettiin 1.7 2013 ja se tuli voimaan 1.7.2014.
Lakia päivitettiin 22.5.2014. Lain tarkoituksena on vähentää harmaan talouden
määrää Suomessa. Ilmoitusvelvollisuus pohjautuu erityisesti verotusmenettelyn
(1558/1995) ja työturvallisuuslain (738/2002) päivittämiseen seuraavilla laeilla
”Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta” (363/2013) ja ”Laki työturvallisuuslain muuttamisesta” (364/2013). Näiden pohjalta verottaja on tehnyt ohjeistuksen Internet-sivuilleen siitä, mistä ilmoitusvelvollisuudessa on kyse. (Rakentamisen tiedonantovelvollisuus, 2015)
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Kuva 6 Verottajalle annettavat kuukausittain annettavat tiedot

Kuvassa 6 on kuvattu ilmoitusvelvollisuuden tiedonkulku rakennetta aina verottajalle asti. Päätoteuttajalla tai pääurakoitsijalla on velvollisuus toimittaa verottajalle
työmaalla työskentelevien henkilöiden tiedot, näitä kutsutaan työntekijätiedoiksi.
Teollisuuden rakennustyöprojekteissa vastuu on usein tilaajalla eli päätoteuttajalla.
Tästä mainitaan tämän lopputyön kohdassa 2.2. Työmaalla työskentelevät yritykset
ovat velvollisia toimittamaan päätoteuttajalla tarvittavat tiedot työmaalla työskentelevistä työntekijöistä, jotta tämä voi tehdä verottajalle ed. mainitun ilmoituksen.
(364/2013 § 52 b, 363/2013 § 15 d)
Työntekijätietojen lisäksi, päätoteuttaja on velvollinen ilmoittamaan verottajalle
joka kuukausi työmaalla työskenteleville yrityksilleen maksamista urakkasummista. Jos työmaalla olevalla yrityksellä on alihankkijoita työskentelemässä päätoteuttajan yhteisellä työmaalla, on yritys ilmoitusvelvollinen verottajalle maksamistaan urakkasummista. (363/2013 ja Rakentamisen tiedonantovelvollisuus, 2015)

31
3.5.2 Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat työt

Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluu rakentamiseen, rakennusta palveleviin tai rakennusta koskeviin kunnossapitoon liittyvät työt. Rakennusta palvelevat työt ovat
esimerkiksi sähkö- tai LVI-työt. Sähkötöillä tarkoitetaan siis nimenomaan rakennusta palveleviin järjestelmiin liittyviä töitä, tällainen voi olla vaikka valaistuksen
liittyvät työt. Kunnossapitotyöt voivat liittyä esimerkiksi palosammutusjärjestelmään. Huomioon otettavaa teollisuuden rakennustyöprojekteissa on, että prosessiin
liittyvät sähköistykset eivät ole ilmoitusvelvollisuuden piirissä. Näin ollen päätoteuttajan on tehtävä ero rakennusta ja prosessia palvelevien töiden välillä. Esimerkkinä työstä, jota ei tarvitse ilmoittaa voisi olla syöttövesipumpun sähköistys voimalaitoksella. Verottajalle ilmoitettava työ voisi olla esimerkiksi syöttövesipumppujen
tilan valaistuksen sähköistys ja asennus. Ilmoitusvelvollisuus ei koske erikseen
hankittua suunnittelua, valvontaa tai tavaran toimitusta. (Rakentamisen tiedonantovelvollisuus, 2015)

Urakkatietoja käsitellään sopimuskohtaisesti, ei työmaakohtaisesti kuten työntekijätietoja. Yksittäisen urakoitsijan urakkasumman jäädessä alle 15 000 €, ei ilmoitusvelvollisuutta ole tämän urakan osalta. 15 000 €:n rajassa ei ole mukana arvonlisäveroa. Useat perättäiset samaan työhön liittyvät työt katsotaan yhteiseksi urakaksi, jolloin urakkasummat lasketaan yhteen. Näin ollen ei voida kiertää lakia tekemällä useita alle 15 000€ sopimuksia. Urakoitsijan tehdessä samalla työmaalla
useamman sopimuksen, joiden työpanokset koskevat täysin eri asioita, ei urakkasummia summata yhteen. Ilmoitusvelvollisuutta ei ole takautuvasti. Tämä tarkoittaa, että jos yritys tekee alustavasti töitä alle 15 000 € sopimuksella, mutta työn laajentuessa ylittääkin raja-arvon, tulee ilmoitus urakasta tehdä siitä kuukaudesta alkaen, milloin raja-arvo ylitetään. Työntekijätietoja ei tarvitse ilmoittaa, mikäli työmaakohtaisen kokonaisurakka kokonaissumma jää alle 15 000 €. (Rakentamisen
tiedonantovelvollisuus, 2015)
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Tiedot annetaan verottajalla joka kuun viidenteen päivään mennessä loppunutta
kuukautta edeltävältä kuukaudelta. Ilmoitusvelvollisuus alkoi 1.7.2014, joten ensimmäinen ilmoitus tuli tehdä verottajalle 5.9.2014. Henkilöluettelot tulee säilyttää
työntekijätietojen osalta kuusi vuotta. Urakkasummia ei tarvitse säilyttää työmaan
loppumisen jälkeen (Rakentamisen tiedonantovelvollisuus, 2015).

3.5.3 Ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen työmaalla

Työntekijätiedot ilmoitetaan verottajalle määrämuotoisena ja vain sähköisessä
muodossa, joko suomi.fi- tai ilmoitin.fi – palveluissa. Työntekijätiedoston tuottaminen on helpointa siihen tarkoitetuilla järjestelmillä. Tällaisia palveluja tuottavat
ainakin seuraavat yritykset: Ramirent Finland Oy ja Gramo Finland Oy. Järjestelmiin kuuluu leimauspiste ja Internetin välityksellä toimiva käyttöliittymä. Käyttöliittymän avulla voidaan nähdä ketä työmaalla on tällä hetkellä ja lisätä työmaalla
henkilöitä antamalla heille kulkuoikeudet työmaalle.

Kuva 7 Ohjelmiston toiminnan periaatteet (kuva koottu lähteistä nro 3)
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Veronumero.fi on työmaarekisteripalvelu, johon rekisteröitymällä voidaan ilmoittaa työntekijät seuraavalle työmaalle. Jokaisella työmaalla on ns. työmaa-avain,
jonka avulla urakoitsija pääsee ilmoittamaan työntekijät työmaalle. Työmaa-avaimen päätoteuttaja saa kun perustaa uuden projektin. Päätoteuttajan nimetty henkilö
lisää työmaalle tulevia työntekijöitä käyttöliittymän kautta. Työntekijän ollessa työmaan alla työmaarekisteripalvelussa, löytää työmaan seurantaohjelmisto tämän veronumeron perusteella työmaarekisteripalvelusta. Tuleville työntekijöille ohjelmoidaan RFID-kortti tai lisätään työntekijän henkilökorttiin, joka on varustettu RFIDsirulla, pääsyoikeudet työmaalle. Tällaisia kortteja käytetään päivittäiseen kirjautumiseen työmaalle. Tällainen leimauspiste voi olla esimerkiksi työmaan portilla. Jokaisesta kuukaudesta muodostuu raportointijakso ja jokaisesta raportointijaksosta
oma työntekijäraportti. Tämä työntekijäraportti lähetetään verottajalle.

Työntekijätietojen lisäksi verottajalle lähetetään urakkasummat. Käytännössä tämä
tapahtuu teollisuusyrityksessä kuukausittain siten, että yrityksen laskentatoimi kokoaa yrityksen maksamat urakkasummat koskien projektia. Tästä esimerkiksi projektin ryhmän jäsen kokoaa selvyyden vuoksi taulukon raportoitavan kuukauden
menoista. Tavallisesti yrityksissä raha-asioiden hoito kuuluu laskentatoimelle. Tämän vuoksi on johdonmukaista, että rahasummien ilmoittaminen verottajalle tehdään heidän toimestaan. Urakkasummien lähettämiseen on kaksi tapaa. Toinen on
Internet-sivu: http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/asioi_verkossa/lomakkeet/vh_ur/index.html. Tällä sivulla urakkasummat voi ilmoittaa kirjoittamalla ja
toinen on Ilmoitin.fi-palvelu, joka vaatii käyttäjätunnuksen ja tunnistautumistiedot.
Kyseiseen palveluun tiedot ilmoitetaan tiedostossa, jota varten on verottaja Internet-sivuillaan ilmoittanut ohjelmointirakenteen. Käytännössä tiedoston luonti vaatii
ohjelman, joita tarjoavat eri kaupalliset toimijat. (Rakentamisen tiedonantovelvollisuus, 2015)
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4 Painelaitteet
4.1 Painelaitteiden luokittelu

Painelaitteisiin lukeutuvat ne säiliöt, putkistot, höyry- ja kuumavesikattilat, varolaitteet ja paineenalaiset lisälaitteet, joiden suurin sallittu käyttöpaine ylittää 0,5
bar. Painelaitteet luokitellaan painelaitelain mukaan ja luokituksen perusteella painelaitteelle tai laitekokonaisuudelle tulee kriteerit niiden arviointimenettelyn suhteen.

Kuva 8 Painelaitteiden luokittelu

Luokituksen tekeminen selostetaan painelaitelaissa, mutta siitä on muodostettu yhteenvetotaulukko Tukes:n (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto) painelaite oppaassa
(2014). Kuvan 8 taulukon kohdassa 1 määritetään painelaitteen tyyppi. Kun painelaite on säiliö, määräytyy sen riskiluokka arvolla, joka saadaan kaavalla

∗

=

∗

(1)

missä PS on säiliössä oleva suurin paine (bar) ja V on säiliön tilavuus litroina.

Jos se olisi putkisto, vastaava kaava olisi

∗

=

∗

missä PS tarkoittaisi putken suurinta painetta (bar) ja DN putken halkaisija.

(2)
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Riippuen siitä minkälainen painelaite on kyseessä, valitaan kuvan kahdeksan mukainen luokitusperuste (kohta 2). Kolmannessa kohdassa valitaan painelaitteen sisällä oleva tai läpivirtaava aine. Aineet jaetaan painelaitelaissa kahteen ryhmään.
Ryhmä yksi koostuu sellaisista aineista, jotka ovat herkästi syttyviä tai myrkyllisiä.
Muut aineet kuuluvat ryhmään kaksi. Kohdassa viisi edellä olevan mukaan tehdyn
luokittelun perusteella viitataan painelaitelain liitteessä kaksi oleviin kuviin numeroilla 1 – 8. Alla olevassa kuvassa on näistä kuvista numero yksi. Jos luokittelu
viittaisi kuvaan yksi, olisi meillä kyseessä painelaite, jossa olisi jotain kemikaalia
tai herkästi syttyvää ainetta. Nyt kaavalla yksi saatu arvo sijoitetaan kuvaan 9. Jos
arvoksi saataisiin esimerkiksi 9000 bar*L, olisi painelaitteen riskiluokka IV eli
luokka neljä. Kuva 9 on painelaitelain 938/1999 liitteessä 2.

Kuva 9 Vaatimustenmukaisuuden arviointikuva 1

Arviointimenettelyn kriteerit, eli moduulit määräytyvät sen mukaan mihin riskiluokkaan painelaite kuuluu. Painelaite voi olla myös hyvän konepajakäytännön
mukainen. Tällöin laitteen laskettu riskiluokka arvo olisi luokan yksi alle.
(938/1999 6 ja 11 §)
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Luokkien moduulit ovat lopputyön liitteenä 8.4. Mitä suurempaan riskiluokkaan
painelaite kuuluu, sitä suurempi määrä moduuleita tulee täyttää. Moduulit koskevat
valmistuksen tarkastusta, laadunvalvontaa valmistuksen aikana ja sitä kuinka paljon ilmoitettu laitos on näissä mukana. Ilmoitettu laitos on viranomaistaho, josta lisää tämän luvun kohdassa 4.2 (938/1999 3 §).

Muutamia moduulien sisältämiä kohtia, jotka tulee täyttää huolimatta siitä, mitä
moduuleita riskiluokka sisältää ovat valmistajan CE-merkki ja EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus. CE-merkillä valmistaja ilmoittaa, että laite on valmistettu vastaamaan sille asetettuja turvallisuusvaatimuksia. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
on valmistajan tekemä asiakirja, joka on perusteellisempi selvitys kuin CE-merkki
(Tukesin painelaiteopas, 2014, 3.5). Vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on mukana ilmoitetun laitoksen tarkastaja. Asiakirjassa kuvataan painelaite, ilmoitetaan
valmistajat, tarkastajat ja laadunvalvontajärjestelmä. Tarkempi erittely asiakirjan
sisällöstä löytyy painelaitelain liitteestä neljä (938/1999 liite IV).

4.2 Painelaitteisiin liittyvät viranomaiset

Mikäli painelaitteen riskiluokan moduulit vaativat kolmannen osapuolen tarkastusta ennen markkinoille asettamista, tekee sen ilmoitettu laitos. Ilmoitettu laitos on
kauppa- ja teollisuusministeriön nimittämä yritys. Ilmoitettu laitos valvoo, että
markkinoille saatettavat painelaitteet ovat vaatimuksen mukaisia ja antaa materiaaleille eurooppalaiset hyväksynnät. Ilmoitettu laitos hyväksyy valmistajien suunnitelmat ja laatujärjestelmät kun ne vastaavat arviointimenettelyn määrittelyä. Suomalaisia ilmoitettuja yrityksiä ovat Inspecta Oy ja Polartest Oy. Tämän lisäksi Suomessa toimii saksalaisen Dekra:n tytäryhtiö Dekra Industrial Oy. (Työ- ja elinkeinoministeriö - EU:n ilmoitetut laitokset, 2014)

Ilmoitettujen laitosten lisäksi on hyväksyttyjä laitoksia. Hyväksytyt laitokset ovat
Tukes:n hyväksymiä. Tällaiset laitokset kykenevät tekemään määräaikaistarkastuksia olemassa olevista painelaitteista. Lisäksi hyväksytty laitos voi tarkastaa painelaitteen, jolle tehdään muutos- tai korjaustyö. Tällainen laitos ei liity projektityön
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tekemiseen, mutta tulee esille painelaitteen rekisteröinnissä projektin jälkeen. (Tukesin painelaiteopas, 2014, 2.5)

4.3 Tilaajan valvonta

Painelaiteturvallisuuden säädös 953/1999 5 § sanoo, että kaikista rekisteröitävistä
painelaitteista on oltava painelaitekirja. Rekisteröitävän painelaitteen määritelmät
ovat koottu 953/1999 3 §. Teollisuuden rakennustyöprojektissa tilaajan vastuulle
jää painelaitteiden suhteen painelaitekirjan tekeminen. Tämä tehdään varsinaisen
projektin jälkeen. Painelaitekirjassa on koottuna painelaitteen keskeiset tarkastusja hyväksymisasiakirjat. Näin ollen tilaajan tulee projektin edetessä vaatia mm.
seuraavat painelaiteluokituksen mukaiset

·

käyttöohjeet

·

EY-vaatimuksenmukaisuusvakuutukset

·

suunnittelun perusteet

·

materiaalitodistukset

·

hitsaus-, lämpökäsittely- ja NDT-asiakirjat

·

EY-tyyppitarkastustodistus, EY-suunnitelmatarkastustodistus tai EY-vaatimustenmukaisuustodistus.

(Tukesin painelaiteopas, 2014, kohta 3.8)
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Painelaite rekisteröidään ensimmäisen määräaikaistarkastuksen yhteydessä. Ensimmäisen määräaikaistarkastuksen yhteydessä hyväksytty laitos tarkastaa ja on velvollinen korjaamaan painelaitekirjat vaatimuksien mukaiselle tasolle. (953/1999 4
§)
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5 Sähköistys
5.1 Sähköurakoitsija tilaajan projektiorganisaatiossa

Suomessa tehtävissä teollisuuden rakennustyöprojekteissa määritetään sähköurakka
usein tilaajan vastuulle, pois lukien toimittajan kokonaistoimitukset. Sähköurakan
eriyttäminen johtuu muutamasta syystä. Tilaajalla päätoteuttajana on vastuu hyvin
monesta asiasta työmaalla, kuten tämän diplomityön toisessa osiossa kuvataan.
Vastuiden hallintaan tilaajalla on projektiorganisaatio. Projektiorganisaatioon on
edullisempaa ja käytännöllisempää ostaa oma sähkötöiden suunnittelusta ja valvonnasta vastaava toimittaja. Edullisempaa sen vuoksi, että päälaitetoimittaja usein ostaa sähköurakan, johon kuuluu suunnittelu ja toteutus. Tilaajalle urakka tietenkin
myydään kalliimmalla kuin se ostetaan. Oman toimittajan avulla ostetut laitteet
voidaan määrittää vapaammin halutuiksi ja työn jäljen valvominen on helpompaa.
Edellä mainittujen asioiden vuoksi toimittaja, joka on suorassa palkkasuhteessa tilaajaan, on käytännöllisempi. Toisaalta kokonaistoimitukset ovat rajattu tämän diplomityön ulkopuolelle, joten sellaisen tilanteen kuvaaminen ei ole tässä työssä tarkoituksen mukaista.

5.2 Suunnittelusta hankintoihin

Tässä osiossa kuvaan aluksi suunnittelun etenemistä teollisuuden projekteissa. Kuvauksen tarkoituksena on, että lukija saa kuvan mitä, kuka ja missä vaiheessa on
tehty. Kuvattu työn eteneminen on tehty kohdassa 5.1 mainitun tilaajan sähköurakoitsijan näkökulmasta.

Sähköurakoitsijan suunnittelu lähtee kulutuspisteluettelosta. Kulutuspisteluettelo
saadaan prosessisuunnittelijalta, eli yleensä päälaitetoimittajalta. Kulutuspisteluettelossa on koottuna kaikki sähköä kuluttavat laitteet ja niiden perustiedot, kuten nimitys/tunnus, nimellisteho, virta ja jännite. Laitteiden jännitetasot pyritään pitämään järjestelmittäin samoina, koska tällöin ei tarvitse muutaman laitteen vuoksi
asentaa muuntajaa alentamaan jännitettä. Taajuusmuuttajakäytössä suositaan 690 V
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jännitettä, koska kaapeleiden paksuus on pienempi kuin alemmilla jännitteillä. Taajuusmuuttajakäyttöjä teollisuudessa on paljon, joten usein sähkökeskuksissa suositaan 690 V jännitettä. Kun valitut jännitteet ovat selvillä, voidaan aloittaa muuntajien hankinta.

Kulutuspisteluettelosta lasketaan kaikkien laitteiden yhteenlaskettu nimellisteho.
Laitteille valittavan sähkökeskuksen ei tarvitse olla nimellistehon suuruinen, koska
tällöin valitaan todennäköisesti ylimitoitettu keskus. Standardi SFS-EN 61439-1 ja
SFS-EN 61439-3 mukaan sellaisissa sähkökeskuksissa, joissa on yli 10 päävirtapiiriä, on tasauskerroin 0,6. Tämä koskee kiinteistökeskuksia. Teollisuuden prosessisähkökeskuksissa käytetään mitoitusarvona tasauskertoimena yleensä arvoa 0,6,
koska sähkökeskuksissa on tavallisesti yli 10 päävirtapiiriä. Tällä kertoimella kerrotaan nimellisvirta ja lasketaan uudestaan nimellisteho. Lasketun nimellistehon
avulla valitaan sähkökeskus. Sähkökeskuksia valmistetaan luokittain tehon mukaan. Valittu sähkökeskus tulee olla suurempi kuin laskennallinen arvo.

Sähkökeskuksen kokoluokan valinnan jälkeen voidaan aloittaa päävirtapiirikohtainen sähkösuunnittelu. Sähköurakoitsijalla on tiedot asennettavista laitteista ja niiden sähköisistä ominaisuuksista. Tilaajalla ei ole käytössä tarpeeksi isoa suunnitteluorganisaatiota, joten usein sähkösuunnittelu ostetaan ulkopuoliselta alihankkijalta. Kun alihankkija on saanut suunnitelmansa valmiiksi, voi urakoitsija kilpailuttaa haluamansa keskustoimittajat.

Jo suunnitteluvaiheessa tilaajan on syytä jatkuvasti valvoa insinööritoimistojen
suunnittelua, koska käyttöönottotarkastuksen yleensä johtaa tilaajan sähköurakoitsija. Virheiden määrä pienenee kun suunnittelussa tapahtuneet virheet minimoidaan. Tarkkailun kohteena kannattaa erityisesti pitää suojausmenetelmiä ja prosessitiloissa sähkölaitteita kuormittavia olosuhteita kuten lämpö tai kosteus. Yleensä
tällaiset asioita ei ole osattu suunnittelutyöpöydälle ottaa huomioon.

Suojaus sähköiskuilta jakaantuu kolmeen osaan: perussuojaukseen, vikasuojaukseen ja lisäsuojaukseen. Perussuojaus tarkoittaa sähkölaitteen perussuojausta eli
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kohteesta riippuen kotelointia ja eristystä tai käyttämällä esteitä. Esteiden käyttämine on mahdollista silloin kun alue on muuten eristetty. Tällaisia tilanteita ovat
esimerkiksi sähkötilat teollisuuslaitoksissa, joihin pääsee erikseen sarjoitetuilla
avaimilla. Muuten tulee käyttää esimerkiksi kotelointia. (D1-2012 s.78-83)

5.3 Käyttöönottotarkastus

Käyttöönottotarkastuksen tarkoitus on varmistaa, että laitteisto on suunnitelmien
mukainen ja turvallinen käyttää. Tarkastus jakaantuu aistinvaraisiin tarkastuksiin ja
mittauksiin ja testauksiin. Tilaajan sähköurakoitsija valvoo asennustyön etenemistä
ja laatua. Käyttöönottotarkastuksesta tehdään kirjallinen tarkastussuunnitelma ja
sen tekeminen vaatii perehtyneisyyttä tehtyyn sähköjärjestelmään. Tämän vuoksi
on luonnollista, että tarkastuksen tekee tilaajan sähköurakoitsija. Tarkastussuunnitelmassa tulee selvitä aika, tekijät, mittaukset ja mittarit, dokumentointi ja selvitys
puutteista ja niiden korjauksista. (D1-2012 s.331-332)

5.3.1 Aistinvarainen tarkastus käyttöönottotarkastuksessa

Niin asentajien asennustyö kuin sähköurakoitsijan valvontatyö on osa käyttöönottotarkastuksen aistinvaraista työtä. Tarkastusta tehdään läpi asennuksen, mutta erikseen ja kohta kohdalta käyttöönottotarkastuksessa. Tarkastettavia asioita ovat:

·

Sähkötarvikkeiden on oltava vaatimuksen mukaisia ja niiden tulee olla ehjiä. Tilaajan kannattaa jo asennusurakkaa kilpailuttaessaan kirjata, että käytetään vain CE-merkittyjä sähkötarvikkeita. Erityisesti varsinaisessa aistinvaraisessa tarkastuksessa kannattaa varmistaa sähkötarvikkeiden kunto.
Asennuksen nopean tahdin vuoksi on saattanut jotain särkyä projektin aikana. Asennustyöstä tulee tarkastaa myös liitosten oikea koko ja EMC-toteutuminen (mm. maadoituksien oikeanlainen asennus). Asennustyö tulee
tehdä niin, että kunnossapidolle ja käytölle jää riittävä tila.
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·

Palosuojaus tarkistetaan tutustumalla sähkölaitteiden valmistajien asennusohjeisiin. Lisäksi esimerkiksi kaapeleiden läpivientien palokatkot on syytä
tarkastaa.

·

Suunnittelutoimiston suunnitelmia verrataan tehtyihin ja tarkastetaan, että
on käytetty suunnitelmien mukaisia

o johtimia (poikkipinta-ala, malli, väri ja asennuksessa kaapeleiden sijoittelu),

o suoja- ja valvontalaitteita,

o erotus- ja kytkentälaitteita

·

Samalla kun edellä mainitut tarkastukset tehdään, on hyvä tarkastaa asianmukaiset sähkölaitteiden merkinnät: Virtapiirien, varokkeiden, kytkimien ja
liittimien tunnistettavuus. Merkintöjen tulee olla selvästi esillä ja yhdenmukaisia.

·

Samalla tulee tarkastettua, että piirustukset ovat ajan tasalla.

(D1-2012 s.331-337)

5.3.2 Mittaukset ja toiminnalliset kokeet käyttöönottotarkastuksessa

Mittaukset ja toiminnalliset kokeet suoritetaan vasta sitten, kun koko sähkölaitteisto on täysin valmis. Mittauksissa käytettävä mittalaitteisto tulee olla EN 61557
mukainen. EN 61557 ei edellytä mittalaitteen kalibrointia määräajoin. Kalibrointi
perustuu yleensä yrityksen omiin työtapoihin. (D1-2012 s.337-336)
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Jokaiselle laitteelle tulee tehdä suojajohtimien, PEN- ja potentiaalintasausjohtimien
jatkuvuuden testaus. Testin tarkoituksena on selvittää, että vikasuojaus on mahdollinen johtimien jatkuvuuden ja kiinnitysten osalta. Mittauksessa mitataan sähkökeskuksessa olevan PE-kiskon ja kentällä olevan sähkölaitteen PE-johtimen resistanssia. Tämä tarkoittaa, että mittaaja kiinnittää johtimen toisen pään sähkökeskuksen
PE-kiskoon ja toinen pää on kiinni suoraan käytettävässä sähkölaitteessa. Matkan
ja johtimien vaihtelevuuden vuoksi mittaukselle ei ole asetettu raja-arvoja, mutta
yleisesti 1 Ω pidetään sellaisena. Tällöin on selvitettävä johtimien kiinnitykset ja
mahdolliset viat PE-johtimessa. Kuvassa 10 on esitetty periaate PE-johtimen mittaukseen. (D1-2012 s.338-339)

Kuva 10 Suojajohtimen vastusmittaus

Kuvassa 10 suure PE = suojamaa

Sähkölaitteistolle tulee tehdä eristysvastusmittaus. Tällä testillä selvitetään ovatko
vaiheet ja nolla tarpeeksi erillään maasta. Mittauksia ei tarvitse suorittaa laitekohtaisesti ja yleensä suuremmissa sähköjärjestelmissä ne suoritetaan keskuskohtaisesti. Mittauksessa tehdään keskus jännitteettömäksi ja varmistetaan se mittaamalla. Tämän jälkeen vaiheet ja nollajohdin yhdistetään, tästä esimerkki on kuvassa 11. (D1-2012 s.339)
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Kuva 11 Eristysvastusmittauksen esivalmistelut

Kuva 12 Mittausperiaate TN-S järjestelmässä

Kuvassa suureet L1 – L3 = vaihejohtimet, PE = suojamaa Riso = vastusmittaus

Mittaukset suoritetaan kuvan 12 osoittamalla tavalla. Jos järjestelmässä ei ole nollaa, liitetään pelkästään vaiheet yhteen ja mitataan resistanssia vaiheiden ja PE-johtimen välillä. Kuvassa 13 on ilmoitettu koejännitteen arvot ja eristysresistanssin vähimmäisarvot. (D1-2012 s.340)
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Kuva 13 Eristysresistanssiarvot

Kolmas mittaus mikä tulee tehdä, on syötön automaattisen poiskytkennän toiminnan mittaus. Tämä voidaan tehdä kahdella eri tavalla: mitataan vähimmäisoikosulkuvirta vaiheen ja nollan välillä tai tarkastetaan suunnitelmissa olevat suojauslaskelmat ja todetaan asennuksen olevan suunnitelmien mukainen. Turvallisin tapa on
testata käytännössä, toimiiko suojaus. (D1-2012 s.344)

Kuva 14 Silmukkaimpedanssin mittausperiaate

Kuvassa 14 suureet L = vaihejohdin, PE = suojamaajohdin, Ik = virranmittaus

Mittaus tehdään virtapiirin kauimmaisessa kohdassa, mikäli on kyse ryhmäjohdosta. Mittauksessa mitataan pienin oikosulkuvirta vaiheen ja suojajohtimen välisessä viassa. (D1-2012 s.344)
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Neljäs mittaus on vikavirtasuojan testaus. Vikavirtasuojauksen toimivuus testaan
aluksi testinapilla, joka vikavirtasuojissa on. Tämän jälkeen mittarilla syötetään
nousevaa vikavirtaa ja testataan todellinen vikavirran arvo. On olemassa mittareita,
joilla saa samalla mittauksella sekä vikavirran arvon, että ajan missä suojaus on toiminut. Muussa tapauksessa joudutaan mittaamaan kaksi kertaa. (D1-2012 s.345)

Viidentenä mittauksena mitataan verkon kiertosuunta. Tämä testin tekeminen vaikuttaa teollisuudessa käyttöönottoihin, koska moottorien pyörimissuuntien osalta
on todennäköisesti vähemmän virheitä asennuksissa kun verkon kiertosuunnat on
tarkistettu. (D1-2012 s.346)

5.4 Dokumentointi

Käyttöönottotarkastuksien dokumentointi on ennen kaikkea sähkölaitteiston haltijalle dokumentti siitä, että laitteisto on testattu ja turvallinen. Se sisältää kohteen
yksilöintitiedot, selvitys laitteistossa käytetyistä säännöksistä ja määräyksistä, kuvaus käytetyistä tarkastusmenetelmistä ja tarkastusten ja testausten tuloksista. Näiden lisäksi liitetään materiaaliin käyttöönottopöytäkirja mittaustuloksineen. Pöytäkirjassa tulee olla mittaajaan nimi ja allekirjoitus sekä sähköjohtajan yhteystiedot.
Liitteenä viisi on esimerkki käyttöönottopöytäkirjasta. (D1-2012 s.347)
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6 Johtopäätökset
Tavoitteeni tässä diplomityössä oli selvittää mitä asetuksia ja lakeja projektipäällikön tai – insinöörin tulee täyttää, joita eri viranomaiset vaativat teollisissa rakennustyöprojekteissa. Käsikirjaan määritettiin neljä osa-aluetta, jotka ovat rakentaminen, painelaitteet, sähköistys ja työturvallisuus. Mielestäni sain koottua alueisiin
liittyvät asetukset ja tämä lopputyö olisi erinomainen teoriapohja esimerkiksi nuorelle insinöörille perehtyä teollisiin projektitöihin. Koottu teoriapohja tukisi oman
erikoisalueensa ulkopuolelta ja ymmärrys kokonaisuudesta paranisi. Olen kirjoittanut tätä työtä Jyväskylän Energian toteuttaman IED-projektin edetessä. Lopputyö
jää palvelemaan myös käsikirjana myös seuraavia isoja hankkeita.

Työn neljässä eri osa-alueessa jouduin muuttamaan niiden keskinäistä tarkkuustasoa, koska esimerkiksi rakentamiseen liittyviä asetuksia ja lakeja löytyy huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi sähköihin liittyviä. Työn rakenne olisi kärsinyt jos
jokin osa-alue olisi ollut huomattavasti pienempi tai suurempi kuin toinen. Tämän
vuoksi kävin esimerkiksi sähköistys osassa melko tarkasti läpi, miten mittaukset
suoritetaan. Toisaalta rakennusosiossa en kiinnittänyt nyansseihin huomiota. Mielestäni ratkaisu oli onnistunut. Lopputyön näkökulmana oli koota nimenomaan lakien ja asetuksien edellyttämät asiat, joita tilaajan tulee hoitaa. Työssä esitettiin tavoitteiden mukaisesti käytännön malleja täyttää vaatimukset ja epäselvissä asioissa
pyydettiin viranomaisilta selvennys. Lisäksi ajallinen tavoite saada työ valmiiksi
täyttyi.

Pääpaino projektityöntekijällä pitäisi olla siinä, että laitteistot ja tehtaat saataisiin
määräaikaan mennessä toimimaan. Kasvavissa määrin aikaa menee kuitenkin viranomaisasioiden tutkimiseen ja niiden täyttämiseen. Lakien ja asetuksien täytäntöönpanoon kuuluu kuitenkin myös toimivien mallien kehittäminen ja käyttöönotto.
Projektityöntekijän tulee olla tavallaan kaikkien alojen asiantuntija, koska eri viranomaiset vaativat eri asioita. Väistämättä ollaan siinä tilanteessa, että projektien vetämiseen tarvitaan yhä enemmän työvoimaa ja se maksaa. Tämä työ on tämän het-
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ken selvitys niistä asioita, jotka teollisissa projekteissa tilaajan tulee täyttää. Todennäköisesti jo ensi vuonna tulee lisää asetuksia, joten tätä työtä tulisi päivittää vuosittain, jotta se olisi ajan tasalla.

Nykyinen maamme hallitus on tehnyt lupauksen edistää työnteon kannattavuutta
poistamalla liiallista byrokratiaa, joka vaikeuttaa töihin pääsyä. Tutkittuani tämän
diplomityön kuluessa projektityön neljää osa-aluetta tilaajan näkökulmasta, voin
allekirjoittaa että tarvetta sellaiseen on. Työmaalle pitäisi päästä nopeammin ja halvemmalla.
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7 Lähteet
114/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä
132/1999 Maankäyttö- ja rakennuslaki
205/2009 Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta
292/2014 Valtioneuvoston asetus poistumisturvallisuusselvityksestä
342/2014 vp EDUSKUNNAN VASTAUS – Hallituksen esitys tilaajan selvitysvelvollisuutta koskevan lain muuttamisesta
363/2013 Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
364/2013 Laki työturvallisuuslain muuttamisesta
379/2011 Pelastuslaki
403/2008 Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta
407/2011 Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta
434/2003 Hallintolaki
468/1994 Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
527/2014 Ympäristönsuojelulaki
713/2014 Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta
738/2002 Työturvallisuuslaki
938/1999 Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös painelaitteista
1233/2006 Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä
1558/1995 Laki verotusmenettelystä
2010/75/EU EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI teollisuuden päästöistä
AVI:n kotisivut (https://www.avi.fi/web/avi/ymparistoluvat#.VYBxi03z7oo)
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Hankkeiden YVA-menettely: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/Hankkeiden_YVAmenettely
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8 Liitteet
8.1 Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirjan tekijä on Samuli Mäkinen, joka on turvallisuuspäällikkö Jyväskylän Energia Yhtiöillä. Lupa asiakirjan käyttöön on pyydetty.
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8.2 Turvallisuustarkastus pöytäkirja
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8.3 Rakennuksen paloturvallisuuden perustietolomake
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8.4 Vaatimuksenmukaisuuden arviointimenettelyt
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8.5 Käyttöönottotarkastus pöytäkirja
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