
Skanska Konevuokraukselta 
työmaan sähköistyksen  
ratkaisut avaimet käteen 
-palveluna

Huolehdimme työmaan sähköistyksestä kokonaisvaltaisena 
palveluna, suunnittelusta asennukseen - Sähkö on käytössäsi 
sovitulla hetkellä. Autamme myös erikoistilanteissa ja asioinnissa 
verkkoyhtiöön.

Miksi ottaa työmaan sähköistys meiltä?

1. Omaamme laajan kokemuksen työmaiden sähköistyksestä ja osaamme       
    siksi tarjota parhaan ratkaisun eri tilanteisiin
2. Meidän kautta saat aina ammattimaisen kaluston ja asennuspalvelun
3. Palvelumme on joustavaa ja ketterää - hoidamme kaikenkokoiset projektit



Teemme tarkan suunnitelman, jonka avulla saadaan varmuus 
riittävästä kapasiteetista ja oikeasta mitoituksesta työmaalle.

Ammattitaitoinen ja osaava henkilöstömme asentaa pää- ja 
alakeskukset, sekä valaistuskaluston työmaalle aina turvallisesti.

Virtaa silloin, kun sitä tarvitaan.

Hyvällä suunnittelulla säästetään kuluja ja varmistut-
aan siitä, että riittävä sähkökapasiteetti työmaan 
toimintaa varten mitoitetaan heti alussa. Hyvällä 
suunnittelulla varmistetaan työmaan toimivuus koko 
hankkeen aikana ja pystytään välttämään häiriöistä 
aiheutuvia pysähdyksiä.

Kartoitus- ja suunnittelupalvelut

Suunnittelussa huomioidaan työmaalla käytettävä 
kalusto, mm. nosturit, työmaatilat ja hissit. Suun-
nitelmissa voidaan esittää asiakkaan tarpeen mu-
kaan myös valaistusratkaisu. Käymme suunnittelun 
alussa asiakkaan kanssa tarkan keskustelun työmaan 
todellisesta tarpeesta ja kartoitamme tarpeet mah-
dollisimman pitkälle työmaan edetessä. 

Liittymispalvelut

Selvitämme paikalliselta jakeluyhtiöltä liittymispis-
teen sijainnin ja pisteestä saatavan tehon. Teemme 
myös liittymissopimukset ym. tarvittavat sopimukset 
puolestanne.

Asennuspalvelut

Meiltä saat työmaan sähköistykset avaimet käteen 
-pakettina. Asennamme pää- ja alakeskukset, sekä 
valaistuskaluston. Ylläpidämme työmaan sähköverk-
koa ja rakennamme tarvittaessa myös ilmalinjat, sekä 
hoidamme sähköpylväille sijoitukseen liittyvät luvat. 
Työmaasähköistyksessä kiinteän liitännät vaativat 
aina sähköurakointioikeudet omaavan toimijan, joka 
vastaa asennusten ja työn turvallisuudesta. Konevuo-
krauksella on urakointioikeudet sekä sähkötyöturval-
lisuuskurssin ja ensiapukoulutuksen sähkötöihin 
saaneet asentajat.

Tunnelipalvelut

Asennamme ja ylläpidämme myös infrarakentamisen 
sähköverkkoja, 690/1000 V. Meiltä löytyy muuntajat 
690/1000 V ja VYK-keskukset sekä varaosat näihin.



Sähkökalusto 

Meillä on ajantasainen ja ammattimainen 
sähköistyskalusto, joka on suunniteltu työmaa- ja 
tapahtumakäyttöön. Vuokraamalla kaluston, 
pienennät työmaan aiheuttamia päästöjä ja vapau-
tat pääomasi ydinliiketoimintaasi.

Tuotevalikoimamme on valittu yhdessä rakentamisen 
ammattirakentajien kanssa ja vastaa siksi myös am-
mattilaisten vaatimuksia. Tuotteet ovat CE -merkittyjä 
ja valmistettu pohjoismaissa.  

Monipuolinen sähkökalusto

• Pää- ja alakeskukset 
• Maakaapelit
• Jatkojohdot 
• Ilmajohdot 
• Pylväät sekä jalustat

• Generaattorit 

Valaistus

Hyvällä valaistuksella varmistat työmaalla turvallisen 
liikkumisen sekä ohjaamalla valaistusta tarpeen 
mukaan, säästät energiakustannuksissa.  Valikoi-
mastamme löytyvät energiatehokkaat valaisimet ja 
näiden etäohjaamiseen tarvittavat ratkaisut. Kaikki 
valaisimemme ovat LED-tekniikkaan perustuvia. 

Valaistuskalusto

• Yleisvalaistus verkkojännitteellä 230 V
• Yleisvalaistus turvajännitteellä 48 V
• Akkuvarmenteiset valaisimet
• Valoheittimet 
• Valonauhat
• Siirrettävät valaisinmastot

• Valonohjauskeskukset

Huolto

Kiinteät liitännät vaativat työmaasähköistyksessä 
aina sähköurakointioikeudet omaavan toimijan, 
joka vastaa asennus- ja huoltotyön turvallisuudesta. 
Kalustomme on aina ammattimaisesti ja ohjeiden 
mukaisesti huollettu. Näin varmistetaan turvallinen, 
puhdas ja toimintavarma kalusto asiakkaan käyttöön. 
Laadukas kalustomme minimoi työmaalla tapahtuvat 
kalustosta johtuvat häiriöt ja asiakkaamme voikin 
keskittyä ydintekemiseensä - rakentamiseen. 

kuvateksti

Sähkökalusto huolletaan aina asianmukaisesti ja noudattaen 
työturvallisuutta.



Olemme apuna rakentamisen kaikissa vaiheissa ja
kartoitamme energia- ja kustannustehokkaimmat 
ratkaisut työmaan sähköistykseen ja lämmitykseen.

Palvelemme ympäri Suomen, 
yhteensä 13 toimipisteen kautta. 
Lähimmän toimipisteen yhteystiedot löydät 
verkkosivuiltamme.
www.skanskakonevuokraus.fi  

Qr-koodin takaa löydät lisätietoa 
sähköistyspalveluista ja yhteystiedot 
lähimpään toimipisteeseen.


