
 

 

ASENNUSPALVELUIDEN TOIMITUSEHDOT 
 
Tilaaja vastaa kustannuksellaan kaikista asennuspalveluiden toimitusehtoihin kirjatuista tilaajan vastuista 
ja velvoitteista. Ellei toisin ole erikseen kirjallisesti sovittu. Toimituskokonaisuuteen sovelletaan tilaajan 
yleisiä sekä lisäksi palvelukohtaisia vastuita- ja velvoitteita. Huomioithan, että vastuut ja velvoitteet 
saattavat poiketa nettotarjouksissa. 
 
Niiden tilanteiden varalta, joita edellä mainitussa dokumentissa ei ole nimenomaisesti mainittu, 
noudatamme voimassaolevia Teknisen Kaupan konevuokraamojen yleisiä vuokrauksen ja palveluiden 
toimitusehtoja (TK Konevuokraus). 
 
Yleiset tilaajan vastuut ja velvoitteet 

- työkohteeseen liittyvistä viranomaisluvista 
- työmaan vakuutuksista 
- työsuojelumääräysten mukaisesta urakka-alueen rajaamisesta 
- työmaalla/ asennusalueella olevien rakenteiden purku ja asennustöistä 
- asennus-/ työalueen siisteydestä ja käytettävyydestä niin, että asennustyö voidaan suorittaa 

keskeytyksettä yhtäjaksoisesti 
- tarvittavista sosiaali-, varastointi purku- ja lastausalueista sekä niiden suojauksesta 
- sähköistyksestä ja sähköliitännöistä asentajien käyttöön 
- vesi ja energiakuluista 
- jätteiden kuljetuksista, käsittelymaksuista ja veroista 
- työmaan vartioinnista 
- kaikista kaivuutöistä, maatäytöistä, maanvaihdoista, maan tiivistyksistä ja haalaustöistä 
- kaikista tarvittavista siirto-, nosto- tai henkilönostinkalustosta (myös telineistä) 
- kaikista suunnittelua varten tarvittavista arkkitehdin asema- ja pohjapiirustukset dwg-muodossa 
- pysäköintimahdollisuudesta Cramon autolle työmaalla/ läheisyydessä 
- esteettömästä pääsystä työkohteen välittömään läheisyyteen kuorma- ja/ tai muulla autolla 
- esteettömästä pääsystä työkohteeseen 
- Ilmoittaa Cramolle välittömästi jos laitteiden toiminnassa tai kunnossa havaitaan ongelmia, 
- kiireellisissä vika- ja ongelmatilanteissa Cramo päivystykseen (040 517 1739) 
- lumitöistä työmaalla, myös vuokrattavaan tai käytettävään kalustoon liittyen 
- neuvottelee Cramon kaluston käyttämisestä mainontaan tai mainosten kiinnittämisestä kalustoon 
- läpivienneistä ja niiden asennus ja purkutöistä sekä paikkauksista 
- viikko-, kuukausi- ja kunnossapitotarkastuksista ellei kirjallisesti ole toisin sovittu 
- jos ankkurointi- tai kiinnityspaikka ei ole riittävän kestävä ja toimittaja joutuu käyttämään 

ankkuroinnissa normaalista poikkeavia menetelmiä, toteutetaan ankkurointi urakkaan 
kuulumattomana tuntityönä. 

 
Lämmityspalvelut 

- sähkön  ja veden saannista työkohteen/ kaluston välittömässä läheisyydessä 
- kiinnitys- ja kannakointi jälkien paikkauksista 
- rakenteisiin tai pintaan asennettujen LVIS- putkistojen ja/ tai kaapeleiden suojaamisesta, 

kunnosta sekä vaurioista  
- määrittelee kaluston ja muiden tarvikkeiden kiinnityspisteet ja niiden sijainnit  
- vedenohjauksesta ja viemäröinnistä 

 
Mittauspalvelut 

- tulppauksista, tiivistyksistä, osastoinneista ja näihin liittyvistä asennus- ja purkutöistä 
- porareikien paikkauksista 
- rakenteiden purkamisista ja siivouksista 

 
Kartoituspalvelut 

- pääsystä esteettömästi kiinteistöön ja huoneistoon 
- mahdollisista purkutöistä 
- kalusteiden siirrosta 

 
  



 

 

Lämpökuvaukset 
- toimittaa työnsuorittajan käyttöön tarvittavat pohjapiirrokset ja rakenneleikkaukset  
- järjestää pääsyn kuvattaviin tiloihin 
- tiedottaa kohteen käyttäjiä / asukkaita suoritettavasta kuvauksesta 
- siirtää vähintään 12 tuntia ennen lämpökuvausta irtokalusteet niiltä ulkoseiniltä joille kuvaus 

halutaan tehdä.  
- ikkunaverhot on poistettava tai siirrettävä ikkunan keskelle 12 tuntia ennen lämpökuvausta.  
- kuvattavien tilojen ilmastoinnin ja lämmityksen tulee olla normaalin käyttötilanteen säädöillä 

vähintään 24 tunnin ajan ennen kuvausta. 
 

Ilmatiiveysmittaukset 
- tulppauksista tai tiivistyksistä, vaipan läpivienneistä, viemäreissä ja lattiakaivoissa sekä 

mahdollisia kurakaukaloita 
- ilmavaihtokoneen sulkupeltien sulkeutumisesta vaaditulla tavalla 
- tiedottaa mistä rakennuksen ilmanvaihtokone/-koneet suljetaan 
- liikkumisesta rakennuksessa niin että, mittauksen aikana Cramon mittaajalla on esteetön kulku 

kaikkiin rakennuksen tiloihin mitä mittauksen suorittaminen edellyttää. 
 
Sähköistys ja valaistus 

- tarvittavista maa- asennuspinnan korko muutoksista Ilmalinjan minimikorkeuden saavuttamiseksi 
- kaikista kaivuutöistä, maatäytöistä, maanvaihdoista, maan tiivistyksistä ja haalaustöistä 
- rakenteidenpurkutöistä, läpivienneistä sekä putkituksista yms. 
- porausten ja läpivientien paikkauksista 
- kiinnitys- ja kannakointi jälkien paikkauksista 
- rakenteisiin tai pintaan asennettujen kaapeleiden, suojaamisesta kunnosta ja vaurioista  
- määrittelee kaluston ja muiden tarvikkeiden kiinnityspisteet ja niiden sijainnit  

 
Telineet ja sääsuojat 

- ankkurointi- ja kiinnityspaikkojen suunnittelusta, määrittelystä ja rakenteiden lujuudesta 
- ankkurointi- ja kiinnitysjälkien paikkauksista 
- materiaalin ja kaluston siirroista asennusalueelle (työmaalla) 
- maaperän tai alapuolisten rakenteiden kantavuudesta ja tuennoista 
- työntekijöiden perehdyttämisestä ja ohjeistamisesta kaluston käyttöön 

 
Hissit ja mastolavat 

- ankkurointi- ja kiinnityspaikkojen suunnittelusta määrittelystä ja rakenteiden lujuudesta 
- ankkurointi- ja kiinnitysjälkien paikkauksista 
- läpivienneistä ja niiden asennus ja purkutöistä sekä paikkauksista 
- materiaalin ja kaluston siirroista asennusalueelle (työmaalla) 
- maaperän tai alapuolisten rakenteiden kantavuudesta ja tuennoista 
- kaikista kaivuutöistä, maatäytöistä, maanvaihdoista, maan tiivistyksistä ja haalaustöistä 
- työntekijöiden perehdyttämisestä ja ohjeistamisesta kaluston käyttöön 

 
Työmaatilat 

- vakuuttamaan elementit niiden vakuutusarvosta tilaajan järjestämien kuljetusten ajaksi 
- materiaalin ja kaluston siirroista asennusalueelle (työmaalla) 
- maaperän tai alapuolisten rakenteiden kantavuudesta ja tuennoista 
- kaikista kaivuutöistä, maatäytöistä, maanvaihdoista, maan tiivistyksistä ja haalaustöistä 
- sähkö, vesi ja viemäri -liitospisteet yhden metrin päähän tiloista 
- tilauksen päätyttyä kaikista asennuksiin käytetyistä materiaaleista ja tarvikkeista 
- rakenteisiin tai pintaan asennettujen LVIS- putkistojen ja/ tai kaapeleiden suojaamisesta, 

kunnosta sekä vaurioista  
 
Turvallisuus 

- ankkurointi- ja kiinnityspaikkojen suunnittelusta, määrittelystä ja rakenteiden lujuudesta 
- ankkurointi- ja kiinnitysjälkien paikkauksista 

 
  



 

 

Etävartiointi 
- sopimuksesta paikallisen vartiointiliikkeen kanssa 
- sähkön saatavuudesta ja syötöstä kameralle 
- hankkii murtohälyttimen puhelinliittymän (GSM SIM-kortti) 
- sopii vartiointiliikkeen kanssa hälytysten vastaanotosta ja mahdollisista hälytyskäynneistä 
- asentaa kameran katseluohjelmiston asennuspäivään mennessä 

 
Kulunvalvonta 

- asennuspaikan 2/3G/4G DNA verkosta 
- tilaajan on kuuluttava Tilaajavastuu.fi luotettava kumppani ohjelmaan 
- antaa luvan käyttää Tilaajavastuu.fi tuottamaa aineistoa VALVOMO ohjelmassa sekä toimittaa 

Cramolle Tilaajavastuun liitäntäpalvelun tunnuksen. 
- vastaa verottajan mahdollisista sopimusaikana tapahtuvista muutoksista tai tulkinnallisista 

epäselvyyksistä. 
- syötettävän datan sisällöstä verottajan vaatimusten mukaisesti 
- kaiken materiaalin arkistoinnista lainvelvoitteiden mukaisesti 
- Katso-valtuutuksen antamisesta ohjelmistotoimittajalle 

 
Huoltopalvelut 

- huoltopalveluiden hinnoittelu sisältää matkakustannukset 40 kilometrin osalta (Cramo – työmaa – 
Cramo) 

- käyttökatkojen tiedottamisesta ja mahdollisista kuluista työmaalla tarkastuksen aikana. 
- tarkastuksessa havaituista puutteista ja vioista vastaa tilaaja omalla kustannuksellaan 

 
Kuivauspalvelut 

- ettei rakenteeseen tule enää uutta kosteutta 
- osoittaa tarvittaessa kostean ilman poistopaikan 
- putkien ja kaapeleiden paikantamisesta rakenteessa 


