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ALKUSANAT  
 

Rauman vs. kaupunginjohtaja Tomi Suvanto perusti työryhmän, joka tutkii Pohjoiskehän koululla 

maanantaina 10.2.2020 sattunutta tapaturmaa, jossa kaappi kaatui lapsen päälle. Ryhmän 

tehtävänä on selvittää tapaturman syyt, toiminta sen yhteydessä sekä sen jälkeen tehdyt toimet. 

Ryhmän tärkeimpänä tehtävänä on saada selville, miten vastaavat onnettomuudet voidaan 

jatkossa välttää. 

Työryhmä kokoontui ensimmäistä kertaa torstaina 27.2. Kokouksessa käytiin läpi tapahtumien 

kulkua ja työryhmän selvitystyön sisältöä ja tavoitteita. 

Työryhmän työllä nähtiin olevan kolme tavoitetta: 

 yleisen turvallisuuden lisääminen ja turvallisuusnäkökulman korostaminen kaikessa 

kaupungin toiminnassa 

 tapaturmien ja vaaratilanteiden ehkäiseminen 

 kokonaisvaltaisen ja konkreettisen riskienhallinnan parantaminen. 

Pohjoiskehän koulun tapaturman osalta selvitetään seuraavat asiat: 

 yhteinen tilannekuva 

 tapaturman taustalla olevat tekijät 

 toiminta tapaturman aikana 

 tapaturman jälkihoito 

Työryhmän jäseniä ovat:  

vs. kaupunginreviisori Johanna Suokanto (työryhmän puheenjohtaja) 

vs. kaupunginjohtaja Tomi Suvanto 

sivistystoimen toimialajohtaja Soile Strander 

tilapalvelujohtaja Olli-Pekka Kumpula 

rakennuttajapäällikkö Kimmo Salminen 

opetus- ja nuorisojohtaja Hanna Viljanen-Lehto 

kaupunginlakimies Mikajuhani Numminen 

työhyvinvointipäällikkö Ulla-Maija Leppäkoski 

strateginen viestintäasiantuntija Kristiina Lehtonen (työryhmän sihteeri) 
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Pohjoiskehän koulussa helmikuun alussa sattunutta tapaturmaa selvittävä kaupungin työryhmä 

palkkasi avukseen kaksi onnettomuustutkinnan ammattilaista kaapin kaatumiseen johtaneiden 

seikkojen selvitystyön tekemiseen. 

Onnettomuustutkijat Pertti Granqvist ja Antti Nenonen ovat pitkän linjan tutkijoita, jotka ovat 

tehneet tutkintatyötä muun muassa Onnettomuustutkintakeskukselle. 

Käytännön tutkintatyö käynnistyi perjantaina 6.3. tapahtumapaikan tutkimisella ja kokonaiskuvan 

luomisella ryhmähaastattelun avulla. Paikkatutkinta ja alkuvaiheen selvittelyt tehtiin yhteistyössä 

Pohjoiskehän koulun henkilökunnan ja työryhmän sekä onnettomuustutkijoiden kanssa. Tutkijat 

perehdytettiin tapahtuman taustalla oleviin tekijöihin kuten kaupungin töiden organisointiin ja 

toimintatapoihin. 

Turvallisuustutkinnan tarkoituksena on yleisen turvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien ja 

vaaratilanteiden ehkäiseminen sekä onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen torjuminen. 

Turvallisuustutkintaa ei tehdä oikeudellisen vastuun kohdentamiseksi. 

Tutkinnassa selvitetään erityisesti, onko turvallisuus huomioitu riittävästi onnettomuuteen 

johtaneessa toiminnassa sekä onnettomuuden aiheuttaneen kaapin asennuksessa, käytössä tai 

sijoittelussa. Lisäksi selvitetään, onko johtamis-, valvonta- ja tarkastustoiminta asianmukaisesti 

järjestetty ja hoidettu. Tarvittaessa on myös selvitettävä mahdolliset puutteet turvallisuutta ja 

viranomaisia koskevissa säännöksissä ja määräyksissä. Tutkintaselostus sisältää selostuksen 

onnettomuuden kulusta, onnettomuuteen johtaneista tekijöistä ja onnettomuuden seurauksista 

sekä asianomaisille viranomaisille ja muille toimijoille osoitetut turvallisuussuositukset sellaisiksi 

toimenpiteiksi, jotka ovat tarpeen yleisen turvallisuuden lisäämiseksi, uusien onnettomuuksien ja 

vaaratilanteiden ehkäisemiseksi ja vahinkojen torjumiseksi.  
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TAUSTATIEDOT  
 

Rakennus 
 

Koulutyö alkoi rakennuksessa 8.8.2019. Kiinteistön henkilömäärät ovat noin 430 opiskelijaa ja 100 

henkilökuntaan kuuluvaa. Tiloissa toimii perusopetuksen yleisryhmiä 16 kpl ja erityisopetuksen 

pienryhmiä 13 kpl. Lisäksi kiinteistössä on 3 esiopetusryhmää ja iltapäiväkerhossa on yli 80 lasta. 

 

Rakennushanke ja kalustehankinta 
 

Rakennushankkeeseen varattiin määrärahaa vuosien 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 ja 2019 

talousarvioissa. Kaupunginhallitus teki rahoituspäätöksen 29.5. 2017 ja tarjouspyynnöt 

Pohjoiskehän koulun KVR-urakasta pyydettiin 27.6.2017 ja ne saapuivat määräaikanaan 

20.10.2017 mennessä. Tekninen valiokunta päätti urakoitsijasta 12.12.2017. Rakentaminen alkoi 

tammikuussa 2018.  

Rauman kaupunki lähetti toimitilojen pohjakuvat sopimustoimittajalle 11.1.2019. Kalustetoimittaja 

esitteli luonnokset kalustamisesta 31.1.2019 ja 1.2.2019. Iltapäiväkerho teki kalustelistauksen 

projekti-insinöörille 13.3.2019. Päivitetyt kalustekuvat tulivat 3.4.2019 ja Rauman kaupungin 

tilapalveluiden arkkitehti teki katselmuksen kalustetoimittajan edustajan kanssa 16.4.2019 

hallintotiloissa, opettajien taukotilassa ja esikoulun kolmessa ryhmätilassa. Uudet pohjakuvat 

kalustuksesta tulivat 29.4.2019. Kalustetilaus tehtiin 13.5.2019 ja 21.5.2019 kalustetoimittajalta 

tuli tilausvahvistus, jossa todettiin tilausehto: ”perille toimitettuna, paikoilleen asennettuna ja 

pakkausmateriaalit pois vietynä”. 

Keltaisen osan lopputarkastus ja luovutus oli 1.7.2019 ja käyttäjille tuli samalla lupa kalusteiden 

tuomiseen. Kaappi toimitettiin 9.7.2019 ja se oli varastoituna muiden kalusteiden kanssa ruokalan 

lattialla. Rakennusvalvonta teki käyttöönottotarkastuksen 30.7.2019 ja loppuosan lopputarkastus 

sekä luovutus oli 31.7.2019. 

 

Kaapin kiinnittämättömyys 
 

Iltapäiväkerhon tila oli kalustettu 5.8.2019, jolloin Iltapäiväkerhon henkilökunta tutustui tilaan. 

Tutustumisen seurauksena henkilökunta pyysi kalustetoimittajan miehiä siirtämään kaappeja, 

koska ne oli kalustetoimittajan suunnitelmassa sijoitettu patterien eteen. Lisäksi henkilökunta 

pyysi kiinnittämään korkeat kaapit seinään. Kalustetoimittaja lupasi hoitaa kiinnityksen 

myöhemmin. 

6.8.2019 kaappi oli siirretty, mutta sitä ei ollut kiinnitetty seinään. Henkilöstö aloitti työnteon 

8.8.2019. Rakennusvalvonnan loppukatselmus oli 9.8.2019. Koulu alkoi 12.8.2019. Iltapäiväkerhon 

ohjaajat toimittavat 22.8.2019 apulaisrehtorille puutelistan, jossa kaapin kiinnitys oli mainittu. 
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Kalustelaskun tarkastus oli 23.8.2019 ja sen hyväksyntä 26.8.2019. Kalustetoimittajan edustaja 

kävi koululla 9.9.2019, kaapista ei ollut tällöin puhetta. 12.9.2019 laaditaan 

vastaanottotarkastuksen jälkitarkastuspöytäkirja. Syys-lokakuun vaihteessa iltapäiväkerhon 

ohjaajat mainitsevat kaapin kiinnitystarpeesta oppilaitoksen laitosmiehelle. 16.9.2019 rehtori 

toimitti puutelistan tilojen havaituista puutteista tilapalveluille, tässä oli myös kaapin 

kiinnittämättömyys mainittu. 

14.-25.10.2019 iltapäiväkerhon ohjaajat huomauttavat kaapin kiinnitystarpeesta usealle 

kalustetoimittajan miehelle, jotka olivat koululla. Kalustetoimittaja lupasi hoitaa kiinnityksen 

myöhemmin. 26.11.2019 on tehty sisäinen riskienarviointi, johon on kirjattu kaappien kiinnityksen 

puuttuminen. 

 

ONNETTOMUUS 
 

Onnettomuus tapahtui, kun iltapäiväkerholainen lapsi oli mennyt kaapille, avannut sen ovet ja 

etsiskellyt sieltä todennäköisesti jotain lautapeliä tms. Hän oli ollut ovenkahvoissa kiinni ja hieman 

venytellyt itseään niistä taaksepäin, kädet kiinni kahvoissa. Kaappi oli ensin heilahtanut, jolloin yksi 

ohjaaja huudahti lapselle varoitusta ja omien sanojen mukaan lähti heti kaapin suuntaan. Kaappi 

kuitenkin heilahti heti toisen kerran ja kaatui lapsen päälle. 

Tapahtumaan tulivat avuksi Iltapäiväkerhon ohjaajat, yksi opettaja, terveydenhoitaja ja rehtori. 

Lisäapua hälytettiin heti (112). Paikalle tuli sairaankuljetusauto sekä lääkärihelikopteri FinnHems 

20 (Turku), joka kuljetti vaikeasti loukkaantuneen potilaan Turkuun TYKSiin hoitoon. 

 

JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Kaappi kaatui, koska sitä ei ollut kiinnitetty seinään. Kaapin stabiliteetti mitattiin vetämällä sitä 

siten, että digitaalinen vaaka näytti tarvittavan vetovoiman kohtisuoraan ovista poistäin, ovien 

ollessa avoinna (LIITE). 

Kaapin kaatamiseen tarvittava vetovoima oli vaakasuoraan mitattuna 5,88 kg. 

 

KALUSTETOIMITTAJAN VASTINE 
 

Kalustetoimittaja on 31.3.2020 antamassaan sähköpostiviestissä todennut, että Porin 

myynnille/asennukselle ei ole tullut kertaakaan pyyntöä kaapin/kaappien kiinnittämisestä.   

Edelleen kalustetoimittaja toteaa, että kalusteiden asentaja on asennusvaiheessa kertonut koulun 
edustajalle, että kaapit olisi hyvä kiinnittää seinään sen jälkeen, kun ne löytävät lopullisen 
paikkansa - lähes poikkeuksetta koulukohteissa koulun henkilökunta haluaa siirtää kalusteita eri 
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paikkaan kuin mitä ne ovat asennuskuvissa. Koulukohteissa on myös samanaikaisesti 
kalusteasennuksien kanssa av, sähkö, ilmoitus/akustiikkataulujen asennuksia ja kalusteita pitää 
siinä vaiheessa vielä siirrellä. Asentaja on myös kertonut, että kaapit pitää kiinnittää koska 
koulukäyttö ei ole kalusteiden normaalikäyttöä – normaali toimistokäytössä kaappeja ei tarvitse 
kiinnittää seinään (Lähde: sähköposti Nenonen-kalustetoimittaja). 
 

KAUPUNGIN NÄKÖKULMA KALUSTETOIMITTAJAN VASTINEESEEN 
 
Kaupunki on 21.5.2019 päivätyllä tilausvahvistuksella tilannut kalusteet toimitusehdolla ”Perille 
toimitettuna, paikoilleen asennettuna ja pakkausmateriaalit pois vietyinä”. Toimitusehto itsessään 
sisältää sekä kiinnityspyynnön niiden kalusteiden osalta, jotka kiinnitystä edellyttävät, että 
vaatimuksen siitä, että kalustetoimittaja hoitaa kiinnityksen. Kiinnitystä kalustetoimittajalta ovat 
mainitun lisäksi erikseen pyytäneet koulun rehtori ja iltapäiväkerho-ohjaajat siinä vaiheessa, kun 
kaappeja oli kalustetoimittajan laatiman suunnitelman virheellisyyksien takia jouduttu 
sijoittamaan toisaalle. Mainitussa suunnitelmassa kaappeja oli sijoitettu lämmityspattereiden 
eteen. 
 
Tämänkin jälkeen kalustetoimittajan asentajille esitettiin useita kaapin kiinnittämistä koskevia 
pyyntöjä suullisesti.  
 
Toimitusehdon edellyttäessä kalusteiden asentamista paikoilleen, olisi kalustetoimittajan joka 
tapauksessa tullut huolehtia siitä, että kaappi tulee kiinnitetyksi viipymättä. 
 

YHTEENVETOA 
 

Rauman kaupungilta saadun tiedon mukaan kalusteiden kiinnitystä on pyydetty useaan kertaan 

”kalustetoimittajan pakettiautolla liikkuvilta miehiltä”. Miehet ovat suorittaneet kalusteiden 

asennuksia koulun tiloissa. Vastaukset ovat yleensä ollut ”tuonnempana” tai ”myöhemmin” – 

tyyppisiä. 

Kyseisiä miehiä ei ole voitu yksilöidä, muuta kuin heidän käyttämänsä ajoneuvon mukaisesti, jossa 

oli kalustetoimittajan tunnukset. 

Kalustetoimittaja taas kieltää saaneensa tietoa koulun tarpeesta saada kaapit kiinnitettyä. Tämän 

mukaisesti tieto kiinnitystarpeesta ei ole jatkanut matkaansa kalustetoimittajan pakettiautolla 

liikkuneelta kalusteasentajalta työnjohdolle tai kalustetoimittajan senkaltaiselle edustajalle, joka 

olisi pyynnön dokumentoinut ja varmistanut asian hoitamisen. 

Kalustetilausta oli täydennetty joulukuuhun 2019 saakka ja tilanteen eläessä olisi 

kokonaiskoordinointi kalusteiden paikalle tulosta ja asennuksista  suoritettava tehokkaasti. 
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TURVALLISUUSSUOSITUKSET  
 

Tilankäytöt 
 

Tilojen ollessa jo käytössä ei samanaikaisesta tulisi käyttää tiloja kalusteiden tai muun tavaran 

varastointiin, koska se lisää käyttäjien loukkaantumisvaaraa. 

 

Tilauskäytäntö 
 

Tilatut kalusteet pitäisi tilata siten, että maksuerätaulukossa on loppuerä, jonka avulla voidaan 

varmistaa kalusteiden lopullinen sijoitus ja kiinnitys paikoillensa. Loppuerä maksetaan vasta sitten, 

kun kaikki tilatut toimet on loppuun saatettu. 

Kalusteiden osalta pitäisi pitää katselmus, jossa todetaan tilojen turvallisuus myös 

liikkumattomuuden osalta. Tähän katselmukseen on tilojen loppukäyttäjien osallistuminen 

tärkeätä. 

 

Aikajana 
 

Käyttäjille varattu aikajana tilojen luovutuksesta niiden käyttöönottoon tulisi olla riittävän pitkä, 

että kaikki kalusteet saadaan kiinnitettyä ja sijoitettua omille paikoilleen. Kaapit on hyvä kiinnittää 

aina kun kaappien korkeus ylittää 1000 mm varsinkin tiloissa, joiden käyttäjät voivat tukeutua 

niihin. 

Tilojen käyttäjille on varattava riittävä mahdollisuus tarkastaa käyttöönsä tulevat tilat ennen 

toiminnan alkamista. 

Toimintaa ei saisi aloittaa siten, että toiminnan ollessa käynnissä tiloissa suoritetaan vielä 

asennustehtäviä. 

 

Dokumentoinnit 
 

Kaikki dokumentoinnit, ml. kalusteiden päivitetyt lopulliset sijaintipiirrokset on luovutettava 

tilaajalle loppukatselmuksen yhteydessä. Tämä olisi hyvä varmentaa kirjatulla 

viivästyssakkomaksulla sopimusten teon yhteydessä tai se voisi kytkeytyä maksuerätaulukkoon, 

jossa olisi viimeinen erä ikään kuin panttina näihin asioihin. 
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Vastuunjako 
 

Vastuunjako olisi aina dokumentoitava siten, että eri hankinnat, asennukset ja muut työvaiheiden 

vastuuhenkilöt löytyvät helposti ja yksiselitteisesti kunkin hankkeen yhteydessä. Tämä on selkeintä 

varmentaa tilaajan hankintaohjeeseen tai – käsikirjaan. 

Mikäli joku asia selkeästi uhkaa turvallisuutta, se on hyvä saattaa heti valmiiksi vaikkakaan ei 

saataisi varsinaista vastuunkantajaa sitä tekemään. Riskienhallinnan kautta riskin poistaminen on 

aina se tavoiteltavin vaihtoehto. 

Varataan tilaajan toimesta vastuullinen henkilö koordinoimaan yksinomaan puutelistaa, jolloin sen 

ajantasaisuus tulisi aina dokumentoitua ja epäkohtiin puututtua. Tällöin tehdyt ja tekemättömät 

puutteet olisivat aina tarkistettavissa. 

 

Tiedonkulku 
 

Oppilaitoksen loppukäyttäjän edustajat ovat olleet kiinnityksen vuoksi yhteydessä 

myyntiorganisaatioon, kalustetoimittajan omiin asentajiin. Tämän takia loppukäyttäjä on ollut siinä 

uskossa, että kalusteiden kiinnitys tultaisiin hoitamaan asianmukaisesti.  

Näin ei kuitenkaan jostain syystä ollut käynyt. Tieto kiinnitystarpeesta ei ole siirtynyt 

myyntiorganisaatioon, vaan se on jäänyt kalustetoimittajan asentajan ”korvan taakse”.  

Oppilaitoksen sisällä oli tiedostettu kalusteiden kiinnittämättömyys jo elokuussa 2019 ja tieto oli 

siirretty kalustetoimittajan asentajille lokakuussa 2019. Tänä aikana oli myös ilmoitettu Rauman 

kaupungin tilapalveluille, rakennuttajan edustajalle ja (rakennus)urakoitsijalle kaappien 

kiinnittämättömyydestä, mutta (rakennus)urakointiin ei kuulunut näiden kalusteiden kiinnitys. 

Tästä tiedonsiirrosta noin neljä (4) kuukautta myöhemmin tapahtui onnettomuus. Kyseinen 

aikajana on ehdottomasti liian pitkä siihen, jonka aikana asiat olisi voitu hoitaa kuntoon eli kaappi 

kiinnittää.  

Kalustetoimittajan kannattaisi käyttää asentajillaan vaikka muistivihkoa, johon kirjataan kohteista 

tulleet työpyynnöt ja tiedot tulleista työpyynnöistä siirretään joka työviikon lopulla oman 

organisaation vastuuhenkilölle jatkotoimia varten. Tieto työpyyntöjen etenemisestä 

vastuuorganisaatiolle on myös saatettava tilaajaorganisaation tietoon. 

Samoin mahdollisia jälkiselvittelyjä ja varsinkin laadunhallintaa ajatellen korostuu dokumentoinnin 

tärkeys koko hankintaprosessin aikana koskien kaikkia sen osapuolia. 

  

Porissa ja Tuusulassa 27.5.2020 

 

Pertti Granqvist    Antti Nenonen 
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Tapahtumien aikajana
Alusta päättyen urakoitsijan valintaan

Vuosi 2014 Vuosi 2015 Vuosi 2016 Vuosi 2017

Talousarvio 
(talonrak.): 
Pohjoisen 
alueen 
päiväkoti ja 
koulu 0,2 Me

Talousarvio 
(talonrak.): 
Pohjoiskehän 
koulu 0,1 Me

Talousarvio 
(talonrak.): 
Pohjoiskehän 
koulu 0,3 Me

Talousarvio 
(talonrak.): 
Pohjoiskehän 
koulu 5,0 Me

27.6. 20.10. 12.12.

27.6. Tarjouspyyntö 
Pohjoiskehän koulun 
KVR-urakasta

20.10. Tarjoukset 
saapuneet 
(määräaika)

12.12. Teknisen 
valiokunnan päätös 
urakoitsijan 
valinnasta

29.5. 
Kaupunginhallituksen 
rahoituspäätös 
(= Hanke-esityksen 
hyväksyminen 
jatkovalmistelun 
perustaksi)

Esittelytekstissä todetaan:
- uutta koulurakennusta Pohjoiskehän varteen on 
valmisteltu pitkään
- hanke toteutetaan KVR-urakkana
- tavoitteena, että tilat saadaan käyttöön syksyllä 2019
- tilaohjelman mukainen kustannusarvio n. 17-18 Me

KVR-urakka = Kokonaisvastuurakentaminen, jossa 
urakoitsija huolehtii rakennuskohteen toteuttamisesta ja 
siihen liittyvästä kokonaiskoordinoinnista sekä 
suunnittelusta.

Talousarvio 
(Kasvatus ja 
opetus, 
irtaimisto): 
suunnitelma-
vuodelle 
2017 
Pohjoiskehän
kalusteisiin 
0,35 Me

Talousarvio 
(Kasvatus ja 
opetus, 
irtaimisto): 
suunnitelma-
vuodelle 
2018 
Pohjoiskehän
kalusteisiin 
0,2 Me

Talousarvio 
(Kasvatus ja 
opetus, 
irtaimisto): 
Pohjoiskehän 
koulu 
suunnitelma-
vuosille, ei 
tarkkaa 
eurosummaa

= Rakennusurakka

= Kalusteiden hankinta

= Kaapin asennukseen ja kiinnityspyyntöihin liittyvät kohdat

= Katkenneet signaalit

Värien ja symbolien selitykset:



Tapaturma
10.2.2020
Klo 13.20

Vuosi 2018

Vuosi 2019

Vuosi 2020

Irtaimiston 
hankinta alkaa 
1/2019: Projekti-
insinööri lähettää 
pohjakuvat 11.1.
kalustetoimittajalle 
(kilpailutettu KL-
kuntahankintojen 
kautta)

31.7. 
Loppuosan 
lopputarkastus 
ja luovutus

2

Tapahtumien aikajana
alkaen rakentamisen alkamisesta ja päättyen tapaturmaan

Rakentaminen 
alkaa 1/2018

12.8.
Koulu
alkaa

5.8. 
Iltiksen väki
pyytää 
kalusteasentajia 
siirtämään 
kaapit (takana 
patterit)  ja 
kiinnittämään 
korkeat kaapit

22.8.
Iltisohjaajat
toimittavat 
puutelistan 
apulaisrehtorille
(kaapin 
kiinnitystarve 
mukana)

Iltisohjaajat huomauttavat 
suullisesti kiinnityksestä 
useasti kalusteasentajille, 
rehtorille ja iltapäiväkerhon 
esimiehelle

22.812.85.8 14.-25.10.

14-25.10.
Iltisohjaajat huomauttavat 
suullisesti kiinnityksestä 
useasti kalusteasentajille. 

26.11

26.11.
Tehty riskiarvio, johon 
kaappien kiinnityksen 
puuttuminen kirjattu
(tieto ei lähde 
eteenpäin)

12.9. Laaditaan 
vastaanotto-
tarkastuksen 
jälkitarkastuksen 
pöytäkirja 

16.9

Käyttäjälle lupa 
kalusteiden 
tuomiseen. 
Rehtori vastaan-
ottamassa 
kalusteita

9.7. Kaapin 
toimitus 
(Varastointi 
ruokalan 
lattialla)

5.8. 
Asentaja 
lupaa hoitaa 
kiinnityksen 
myöhemmin

13.3.
Iltapäiväkerho 
tekee kaluste-
listauksen, 
jotka tilataan 
(sis. korkeat 
kaapit)

1.3. Kalustetoimittajalta 
päivitetyt kalustekuvat (sis. 
Iltiksen kaapit tilassa B1003)

10.4. Projekti-insinööri 
viestii kalustetoim., että 
havaittu ongelmia 
hallintotilojen 
kalusteiden sijoittelussa 
(patterit, sähkökourut 
jne.) 16.4. Arkkitehdin 
katselmus kalustetoim.
edustajien kanssa: 
hallintotilat, opettajien 
taukotila ja esikoulun 3
ryhmätilaa käydään läpi

13.5.
1. kalustetilaus 
sisältäen 
korkeat kaapit

21.5.
Tilausvahvistus 
Toimitusehto: 
Perille 
toimitettuna, 
paikoilleen 
asennettuna ja 
pakkaus-
materiaalit 
poisvietynä.

1.7. Keltaisen 
osan
lopputarkastus 
ja luovutus

30.7. 
Rakennusvalvonnan 
käyttöönotto-
tarkastus

6.8. Kalustetoim. 
siirtänyt kaapin, 
mutta ei 
kiinnittänyt

9.8. 
Rakennusvalvonnan 
loppukatselmus

23.8.
Kaluste-
lasku
kuitataan 
ok

23.8.
Kaluste-
lasku
tarkaste-
taan

26.8.
Kalustelasku
hyväksytään

9.9.
Kalustetoim.
myynti-
päällikkö käy 
koululla.
Läsnä 
rehtori, 
ap.rehtori ja 
proj.ins. (ei 
puhetta 
illtiksen
kaapista)

Lista puutteista 
lähtee 
urakoitsijalle 
22.10.

16.9. 
Rehtori toimittaa 

puutelistan 
tilapalveluille 

(kaapin 
kiinnitystarve 

mukana)

8.8. 
Henki-
löstön
työ 
alkaa

Syys-lokakuu:
Iltisohjaajat mainitsevat 

kaappien 
kiinnitystarpeesta 

koulun laitosmiehelle

Tilapalveluiden 
rakennuttaja-
insinööri lisää 
kaapin 
kiinnitystarpeen 
pöytäkirjan 
puuteluetteloon

+

27.5.2020

Talousarvio 
(Tilapalvelut.): 
Pohjoiskehän 
koulu 8,5 Me

Talousarvio 
(Sivistys, 
irtaimisto): 
suunnitelma-
vuodelle 2019 
Pohjoiskehän 
koulun 
kalustus 
1,5 Me

Talousarvio 
(Tilapalvelut): 
Pohjoiskehän 
koulu 8,64 Me

Talousarvio 
(Sivistys, 
irtaimisto): 
Pohjoiskehän 
koulun 
kalustus 
1,5 Me

1.2.

Kalustetoimittaja 
esittelee käyttäjille 
(31.1.) ja lähettää 
(1.2.) 1. luonnoskuvat 
kalustetuista 
pohjakuvista 

14.2.

14.2. Palaveri kaluste-
toimittajan edustajien 
kanssa käyttäjien 
toiveista kalusteisiin

13.5.

29.4. Uudet 
kalustetut
pohjakuvat 
(käyttäjät 
tarkistavat ja 
varmistavat 
omansa) -> 
Kalustetoimittaja ei 
päivitä tämän 
jälkeen tulleita 
muutoksia 
pohjakuviin

21.5.1.3.

14.-25.10.
Kiinnitys
luvataan 
hoitaa 
myöhemmin

5.8. Iltiksen
henkilöstö

tutustuu
kalustettuun

tilaan

16.4.

Useita lisätilauksia 
kalustetoimittajalta 
syys-lokakuussa



Kaapin hankinta- ja 
kiinnitysprosessi

13.5.20 ANe



Sivistystoimialan
hankintapäätös 
irtaimistosta.

Sivistystoimialan
tilaus irtaimistosta

Sivistystoimiala
tilaa kiinnityksen 
tarvittaessa 
tilapalveluilta.

Kaluste saapuu 
kiinteistölle.

Kunnossapito 
siirtää 
kiinnitystehtävän 
laitosmiehelle.

Laitosmies 
kiinnittää kaapin.

Laitosmies kuittaa 
työn tehdyksi.

Sivistystoimiala 
saa kuittauksen 
tehdystä 
kiinnityksestä.

13.5.20 ANe

Tilataan paikoilleen asennettuina ja  
kiinnitettyinä suoraan toimittajalta.

Toimittajalle annetaan Rauman kaupungin 
kalusteiden kiinnitysohje.

Asennus.

Havaituista 
kiinnittämättömistä 
kaapeista tehdään 
palvelupyyntö BEM-
ylläpitojärjestelmään.

Missä tahansa havaittuna.

BEM-ylläpitojärjestelmän kuittaus 
tehdystä kiinnityksestä.

Palvelupyynnön tekijä.

Asennettuna hankittu

Itseasennettuna hankittu

Poikkeaman hallinta

Suunnittelu ja
kilpailutus /

tarjouspyynnöt



Kaapin vetorasituspiirros paikan päällä 

 

 

 



300 mm.200 mm.
Kaapin kaatuminen ovet kiinniKaapin kaatuminen ovet auki

Kaapin stabiliteetin menetys
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