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1

Johdanto

Opinnäytetyössä käsitellään linjasaneerauskohteiden loppudokumentointia yleisesti
sekä eritoten yhden kohteen näkökulmasta. Kohde on kerrostalo kompleksi joka sijaitsee
Itä-Helsingissä. Kohteessa tehtiin perusteellinen sähkösaneeraus putkisaneerauksen
ohessa. Sähkösaneeraus toteutettiin sähkösuunnitelmien mukaisesti missä muun muassa uusittiin nousujohdot ja kaikki keskukset mukaan lukien pääkeskukset, mittarikeskukset, eritilojen jakokeskukset ja asuntojen ryhmäkeskukset. Opinnäytetyön tavoitteena
oli käsitellä saneerauksen prosessin eri vaiheet ja siihen liittyvät dokumentoinnit ja laatia
niistä lopulta luovutuspiirustukset.
Loppudokumentointi on osa jokaista sähköurakka ja se on olennainen osa sähköurakan
loppuun viemisen kannalta ja sillä sinetöidään urakka. Hyvin tehdyt loppukuvat antavat
yrityksestä positiivisen sekä ammattitaitoisen kuvan. Kuvilla on taloudellisesti myös tärkeä osansa, sillä opinnäytetyössä käsiteltävässä kohteessa, on tietty osuus urakkahinnasta pidätetty hyvin tehtyä loppudokumentointia vastaan.
Loppukuvat laaditaan yleensä sähkösuunnitelmien, työpiirustuksien ja loppukädessä tarkekuvien pohjalta. Loppudokumentoinnissa tulee ilmetä kaikki kohteessa tehdyt asennukset ja muutokset. Loppukuvien tulee olla selkeät ja standardien mukaisesti tehdyt.
Loppudokumentoinnista on vastuussa sähköurakoitsija ja dokumentoinnista koituvat
kustannukset on otettu jo huomioon urakkalaskennassa. Huolellisesti ja määräysten mukaisesti tehdyllä dokumentoinnilla varmistetaan, että tulevilla lisätyö sekä korjaus- tai
huoltotoimenpiteillä on luotettava ja paikansapitävä materiaali turvallista työskentelyä
varten. Aihetta käsitellään eritoten yhden tietyn kohteen näkökulmasta. Syy miksi valitsin tämän kyseisen kohteen on se, että sain toimia kohteen asentajana sekä laatia kohteelle loppudokumentointia.
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2

Lopputarkastukset

Loppu tarkastuksista puhuttaessa viitataan käyttöönotto- sekä varmennustarkastukseen. Sähköasennukset on testattava ja tarkastettava ennen niiden käyttöönottoa sekä
muutos töiden jälkeen, jotta ne voidaan todeta standardin mukaisesti tehdyksi. [1, s.25.]
Puhuttaessa kiinteistä sähköasennuksista tai muista vastaavista sähkölaitteista ja mahdollisesti muista laitteista, tarvikkeista ja rakenteista koostuvia kokonaisuuksia, kutsutaan niitä sähkölaitteistoiksi. Sähkölaitteistoja luokitellaan kolmeen eri luokkaan, ykkösestä kolmoseen. Sähkölaitteistot jaetaan niiden varmennus- ja määräaikaistarkastusten
vaatimusten mukaan näihin luokkiin. Luokat saattavat myös jakaantua eri määritelmien
mukaisesti alaluokkiin.
Saneerauskohde, jota käsitellään tässä opinnäytetyössä, luetaan sähkölaitteisto luokkaan 1. Sähkölaitteistoluokkia on kolme ja ne on tarkasti määritelty valtioneuvoston asetuksessa. Tarkastuksissa on noudatettava sähköturvallisuuslain (1135/2016) ja valtioneuvoston asetuksen sähkölaitteistoista (1434/2016) vaatimuksia. [1, s.25.]

2.1

Sähkölaitteistoluokat

Kuten edellä mainitsin, on sähkölaitteisto luokkia kolme ja ne jakaantuvat valtioneuvoston asetuksen 44§ [2, s.328.] mukaan seuraavanlaisesti.
1) luokan 1 sähkölaitteisto:
- Sähkölaitteisto asuinrakennuksessa, jossa on enemmän kuin kaksi asuinhuoneistoa
- Muu kuin asuinrakennukset sähkölaitteisto, jonka suojalaitteena toimivan ylivirtasuojan nimellisvirta on yli 35 ampeeria ja joka ei kuulu luokkiin 2 tai 3.
2) luokan 2 sähkölaitteisto:
- Sähkölaitteisto, johon kuuluu yli 1000 voltin nimellisjännitteisiä osia, lukuun ottamatta
sellaista sähkölaitteistoa, johon kuuluu vain enintään 1000 voltin nimellisjännitteellä syötettyjä yli 1000 voltin sähkölaitteita tai niihin verrattavia laitteistoja;
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- Sähkölaitteisto, jonka liittymisteho, jolla tarkoitetaan sähkölaitteiston haltijan kiinteistölle tai yhtenäiselle kiinteistöryhmälle rakennettujen liittymien liittymistehojen summaa
on yli 1600 KVA.
3) luokan 3 sähkölaitteisto:
- Verkonhaltijan jakelu-, siirto—ja muu vastaava sähköverkko.
Asetuksessa mainitaan kuitenkin se, että vaikka ollessaan kiinteitäkin sähköasennuksia
niin kuitenkin sähkölaitosluokitusta ei sovelleta viestintäverkkojen, hissien, ilma-alusten
eikä maa- ja vesikulkuneuvojen sähkölaitteistoihin.

2.2

Vaadittavat tarkastukset

Vaadittuja tarkastuksia tarkastellaan ainoastaan sähkölaitteistoluokan 1 näkökulmasta.
Luokka 1 eroaa siten kahdesta muusta luokasta, että sille ei tarvitse tehdä huolto- ja
kunnossapito-ohjelmaa, sillä valtioneuvoston asetuksen 48§ mukaan ’’Sähkölaitteiston
haltijan on huolehdittava, että luokkien 2 ja 3 sähkölaitteistoille laaditaan sähköturvallisuuden ylläpitävä kunnossapito-ohjelma’’. Kun kyseessä on luokan 1 sähkölaitteisto, on
sähkölain mukaan tehtävä kolme erityyppistä tarkastusta, käyttöönotto-, varmennussekä määräaikaistarkastus. [2, s.329.]

2.2.1

Sähkölaitteiston käyttöönottotarkastus

Sähköturvallisuuslain mukaan sähkölaitteiston saa ottaa käyttöön vain, kun se täyttää
laissa sille asetetut vaatimukset. Tarkemmin sanottuna sen saa ottaa vasta siinä vaiheessa käyttöön, kun laajuudeltaan riittävässä käyttöönottotarkastuksessa on todettu ja
selvitetty että siitä ei aiheudu vaara taikka häiriötä, joita on määritelty 6. §:ssä. Ei sähköisesti eikä sähkömagneettisesti. Laitteisto katsotaan otetuksi käyttöön ajankohtana,
jolloin laitteistoon kytketään jännite sen käyttöä varten, lukuun ottamatta valvottuja
käyttö- ja testitilanteita.
Sähkölaitteita- ja laitteistoja koskevat yleiset vaatimukset on määritelty pykälässä 6 seuraavasti:

4

Sähkölaitteet- ja laitteistot on suunniteltava, rakennettava, valmistettava ja korjattava niin sekä niitä on huolettava ja käytettävä käyttötarkoituksensa mukaisesti
niin, että: 1) niistä ei aiheudu

kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle

vaaraa; 2) niistä ei sähköisesti tai sähkömagneettisesti aiheudu kohtuutonta häiriötä; 3) niiden toiminta ei häiriinny helposti sähköisesti tai sähkömagneettisesti.
Jos sähkölaite- tai laitteisto ei täytä 1 monumentissa säädettyjä edellytyksiä, sitä ei
saa saattaa markkinoille, luovuttaa toiselle eikä ottaa käyttöön. [2, s.323.]

Käyttöönottotarkastusta ei tehdä pelkästään uudiskohteissa vaan ne pitää myös tehdä
sähkölaitteiston muutos- ja laajennustöissä. Muutos- ja laajennustöitä tehdessä tulee
varmistaa, ettei työ heikennä olemassa olevien asennusten turvallisuutta. Vastuu sähkölaitteiston käyttöönottotarkastuksesta lankeaa laitteiston rakentajalla eli tässä tapauksessa sähköurakoitsijalle. Sähköurakoitsija on velvollinen laatimaan käyttöönottotarkastuksesta sähkölaitteiston haltijan käyttöön tarkastuspöytäkirjan, vähäisiksi katsottavia
töitä lukuun ottamatta. Vähäisiksi katsottavista töistä on myös esitettävä testausten tulokset haltijan niin vaatiessa [2, s.328; 1, s.440.]
Myös tele- ja tietojärjestelmien mittaukset ovat osa käyttöönottotarkastusta.
Käyttöönottotarkastus koostuu koko asennusajan suoritettavista aistinvaraisista tarkastuksista sekä asenustyön loppuvaiheessa suoritettavista mittauksista ja testauksista
Tarkastusten toteuttamista varten suositellaan laadittavaksi työmaantarkastussuunnitelma, johon kuuluvat edellä mainitut aistinvaraiset tarkastukset, mittaukset, testaukset
ja muut tarkastukset, joita on tarkoitus tehdä projektinaikana. Tarkastussuunnitelman
merkitys korostuu etenkin perusparannus- ja korjausrakentamisessa, sillä kun tarkastus
on tehty hyvin, tulee virheitä tehtyä vähemmän ja vältetään sekaannusta. Kaikki tarkastuskohdat tulee käydä läpi vain kerran ja johdonmukaisessa järjestyksessä, jolloin tulee
säästettyä kallisarvoista työaikaa. Suunnitelman kätevyys korostuu etenkin isommilla
työmailla, joilla vastuu on jaettu useammalle henkilölle.
Tarkastusten toteutumista edellyttää se, että tarkastuksen suorittajalla on riittävät tiedot
tarkastettavasta sähkölaitteistosta. Tiedot, joihin kuuluvat kaaviot, piirustukset ja taulukot, joista ilmenevat kaikki oleellinen tieto mm.
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 johdotuksen laji ja johdin poikkipinnat, johtoreitit, maadoitus- ja potentiaalintasausjohtimien sekä niiden kytkentäpisteiden sijainti ja poikkipinnat, TN-S-järjestelmän eriytymiskohta
 keskusten ja kulutuspisteiden sijainti, moottorien nimellisvirrat ja käynnistystapa
 suoja- ja kytkinlaitteiden ominaisuudet ja sijoitus [3, s.342.]

Aistinvarainen tarkastus
Koko rakentamisen ajalle ajoittuvat aistinvaraiset tarkastukset tehdään ennen mittauksia
ja yleensä jännitteettömässä laitteistossa. Havaitut puutteet korjataan työn edetessä tai
viimeistään ennen laitteiston käyttöönottoa.
Aistinvaraisessa tarkastuksessa tulee huomioida, että asennettavat tarvikkeet ja sähkölaitteet ovat turvallisuusvaatimusten mukaisia. Turvallisuusvaatimukset todetaan parhaiten ja helpoiten katsomalla, onko asennettavassa laitteessa tai sen pakkauksessa CEmerkki, jolla laitteiden ja tarvikkeiden valmistajat vakuuttavat tuotteidensa täyttävän pienjännite- ja EMC-direktiivin olennaiset vaatimukset. (kuva 1).

Kuva 1. CE-merkintä.

Tarkastuksessa tulee todeta, että laitteiden perussuojaus on kunnossa, toteamalla niiden olevan ehjiä ja niiden eristyksien olevan kunnossa, jotta suojaus sähköiskulta toteutuisi. Tarkastuksessa tulee myös ottaa huomioon laitteiden sijoittelu, joka vaikuttaa esimerkiksi palosuojaukseen, sillä laitteen lämpö saattaa aiheuttaa ympäristöön tai laitteen
itsensä vaarallista lämpenemistä. Lämpöä tuottavien laitteiden etäisyydet ja sijoittelu
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tulee tehdä valmistajan ohjeiden mukaisesti. Etäisyyksiä tulee myös ottaa huomioon
suojamaadoittamattomien ja suojamaadoitettujen sijoittelussa, sillä etäisyys näiden kahden välillä on oltava SF-600-standardisarjan mukaan vähintään neljä metriä, pistorasioiden ollessa samassa tilassa. Edellä mainittu seikka on oleellinen linjasaneerauskohteissa, joissa vanhaa ja uutta järjestelmää on rinnakkain. [3, s.344.]
Aistinvaraisessa tarkastuksessa tulee katsoa, että asennuksissa on käytetty suunnitelmien mukaisia tarvikkeita ja laitteita, joiden avulla todetaan turvavaatimuksien täyttyminen, laitteiden suojaluokituksien, oikeiden johdinpoikkipintojen ja asennustapojen osalta.
Myös laitteiden kotelointiluokat tulee todeta riittäviksi aistinvaraisesti, asennettavaan tilaan nähden mm. pölyn, kosteuden ja lämpötilan osalta.
Suuritehoisimpien laitteiden ja sähkötilojen yhteydessä täytyy tarkastaa, että todellisuutta vastaavat varoituskilvet ja merkinnät ovat nähtävillä.
Käytännön esimerkkinä aistinvaraisesta tarkastamisesta on pinta-asennuksena tehty
pistorasia. Tarkastuslistan mukaisesti voidaan miettiä, onko kyseinen pistorasia asennettu tukevasti seinään ja onko kansi ruuvattu siihen hyvin, että sitä on turvallista käyttää.
Jakokeskuksien osalta tarkastetaan, onko johtimet ruuvattu hyvin, kiertävätkö ne turvallisesti siellä keskuksen reunoilla eivätkä esimerkiksi poukkoile johdonsuojakatkaisijoiden
yli tai nolla- ja maadoituskiskon lomitse. Voidaan todeta, että aistinvaraisella tarkastamisella havaitaan esimerkiksi eri sähkölaitteiden virheet asennuskorkeudessa tai suojaetäisyydet märkätiloissa. Sulakkeiden selkeät merkinnät ja asianmukaiset varoitusmerkinnät
ja kilvet kuuluvat myös aistinvaraiseen tarkastukseen.

Mittaukset ja toiminnalliset kokeet
Mittauksilla ja testauksilla täydennetään aistinvaraisia tarkastuksia. Mittauksia tekemällä
varmistetaan, että suojausjärjestelmät ovat toimivia. Mittauksilla myös todetaan hengenvaaralliset kytkentävirheet, joita ei aistinvaraisesti pysty välttämättä toteamaan. Ennen
testauksia asennusten on oltava testattavalta osaltaan täysin valmiita.
Seuraavaksi esitetään standardin SFS-6000 vaatimuksien mukaisesti oikeassa järjestyksessä tehtynä toimenpiteet laitteiden vaatimustenmukaisuuden toteamiseksi.
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Suojajohtimen jatkuvuuden mittaamisen tarkoituksena on todeta, että vikasuojauksen
edellyttämät suojajohdinpiirit ovat koko matkaltaan jatkuvia ja liitokset kunnollisia. Testauksella todetaan myös suojajohtimen kunto. Testaus suoritetaan jännitteettömänä mittaamalla jännitteelle alttiin osan ja sitä lähimpänä olevan pääpotentiaalintasaukseen liitetyn pisteen välinen suojajohtimen resistanssi. Jokainen suojajohdinyhteys tulee mitata
ja mittaus tulee tehdä laitekohtaisesti.
Mahdollisimman alhainen resistanssiarvo tarkoittaa käytännössä sitä, että vikavirta pääsee kulkemaan suojajohdinta pitkin vaivattomasti. Hyväksyttävälle mittaustulokselle ei
ole annettu tarkkaa raja-arvoa vaan sen määrittämisessä tulee ottaa huomioon suojajohtimen paksuus ja pituus. Resistanssiarvo saa yleensä olla enintään 1 ohmia. Lyhyestä matkasta puhuttaessa, vaikkapa eteisessä olevasta maadoitetusta pistorasiasta ja
samassa tilassa olevasta jakokeskuksesta, resistanssiarvon pitäisi olla mahdollisimman
pieni. Mitä lähempänä nollaa se on sen parempi, mutta jos arvo nousee yllättävän suureksi, tyypillisimmät syyt siihen ovat esimerkiksi vioittunut suojajohdin tai huono liitos eli
huonosti kiinnitetty johdin joko pistorasian tai keskuksen päässä.
Sähköasennuksen eristysresistanssimittauksella varmistetaan, että jännitteiset osat eli
vaihe ja nolla, ovat riittävästi eristettyjä maasta. Eristysresistanssimittarilla tehtävä mittaus tehdään jännitteettömässä asennuksessa ennen laitteiston käyttöönottoa. Valmiin
laitteiston mittaaminen yhdestä kohtaa riittää kattamaan asennuksen kokonaisuudessaan, kun se tehdään pääkeskuksessa. Kun halutaan ottaa osa sähkölaitteistosta käyttöön ennen laitteiston lopullista valmistumista, on tällöin tehtävä eristysresistanssimittaus erikseen tietyille kokonaisuuksille, esimerkiksi keskuskohtaisesti. Erityislaitteistoihin
luettaville lämmityskaapeleille ja -kelmuille on tehtävä eristysresistanssimittaus.
Eristysresistanssin mittaaminen sähköasennuksissa on yksi tapa todeta johtimien
kunto. Hyvänä esimerkkinä eristysresistanssi mittauksen tärkeydestä voidaan käyttää
lattialämmityskaapelin asennusta kylpyhuoneremontissa. Kuten nähdään kuvassa 2,
kaapelia asennetaan lattialle liimaten tai nippusiteillä teräsverkkoon ennen lattian valamista. Lämmityskaapeli saattaa vaurioitua asennuksen yhteydessä tai sen jälkeen, jos
esimerkiksi asentaja huomaamattaan kävelee tai hankaa sitä jollain terävällä esineellä
vahingossa ja yksi johtimista menee poikki paksusta eristyskerroksesta huolimatta. Ainoa tapa todeta kaapelin kunto on nimenomaan eristysresistanssin mittaus ja jos sitä ei
tehdä ennen lattian valamista ja sen kuivumista, kaapelin korjaamisesta tulee hankala
toimenpide. Hankalaksi toimenpiteen tekee se, että se on miltei mahdotonta selvittää,
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missä kohtaa kaapeli on mennyt joko kokonaan tai osittain poikki. Sitä saatetaan joutua
piikkaaman isommalta alueelta, jotta korjaustoimenpidettä eli jatko liitosta voidaan tehdä.
Lattian piikkaaminen auki tietenkin teettää lisätyötä muille tahoille, mm. rakennusmiehille
ja valumiehille, jonka jälkeen mietitään, kenen maksettavaksi kyseinen virhe jää. Toinen
vaihtoehto on, että asiakkaalle annetaan hyvitys. Hyvityksessä huono puoli on tietenkin
pettynyt asiakas sillä asiakas yleensä odottaa saavansa kalliissa ja erikoisjärjestelyjä
vaativassa (mm. tilapäinen majoitus) remontissa kaikki nykyaikaiset mukavuudet.
.

Kuva 2. Lattialämmityskaapeli.

Vikasuojauksilla on vaatimukset ja ne täyttyvät, kun vian aiheuttama vaarallinen kosketusjännite kytkeytyy automaattisesti pois vaatimusten edellyttämässä ajassa tai vian aiheuttama kosketusjännite rajoitetaan vaarattomaan arvoon.
Vikasuojausten toimivuutta todetaan syötön automaattisen pois kytkennän tarkastamisella. Tämä tehdään mittaamalla pieni oikosulkuvirta vaiheen ja suojajohtimen välisessä
viassa. Toinen vaihtoehto todeta vikasuojauksen toimivuutta on tarkastaa arvot suunnitteludokumentteihin liittyvistä laskelmista ja todeta asennuksen toteutuksen vastaavan
suunnitelmia. Suojauslaskelmiin viittaamisesta huolimatta on syytä tehdä vähintään
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kontrollimittauksia niiden oikeellisuuden tarkastamiseksi. Laskelmien puuttuessa laajennustöiden yhteydessä on silmukkavastusmittarilla tehtävä vikavirtapiirin impedanssin
mittaus. Ryhmäjohdon kohdalla mittaus suoritetaan kauimmaisesta pisteestä. [3, s.356.]
Vaihtoehtoinen tapa tarkastaa vikasuojauksen toiminta on vikavirtapiirin oikosulkuvirran
mittaaminen. Mittausten jälkeen on varmistettava kuvassa 3 ja 4 näkyvien taulukkojen
41,4a ja 41,4b sekä 41.5 avulla, että oikosulkuvirta riittää laukaisemaan suojalaitteen
nopeasti. Koska mittaukset suoritetaan kuormittamattomissa piireissä, on mitatun arvon
oltava neljännes suurempi kuin vaadittu arvo, jolloin (suunnitelmissa) lasketut ja mitatut
arvot täsmäävät. Oikosulkusuojauksen toiminta otetaan huomioon suunnitteluvaiheessa
SFS 600:n kohdan 434 mukaan. [3, s.357.]

Kuva 3. Taulukot 41,4a ja 41.1b.

Kuva 4. Taulukko 41.5.

Johdonsuojakatkaisijalla on kaksi toiminta-aluetta, ylikuormitussuojana toimiva terminen
laukaisualue sekä oikosulkusuojana toimiva magneettinen laukaisualue. Jälkimmäinen
perustuu oikosulkuvirtaan ja sen pitää olla tarpeeksi suuri, jotta poiskytkentä toteutuu.
Erityyppisillä johdonsuojakatkaisijoilla on eri toiminta-arvot.
Asuinhuoneistoissa käytetään yleensä kuvassa 5 näkyvät B. ja C. käyrän katkaisijoita.
Ison käynnistysvirran takia taas moottoreissa käytetään kuvassa 5 näkyvässä D. käyrän
johdonsuojakatkaisijoita. Korkean teho häviön johdosta lämpenevät johdonsuojakatkaisijat huomattavasti enemmän kuin gG-sulakkeet. Jos katkaisijoita on useampaa ja ne
ovat suuresti kuormitettu tai lähelle niiden nimellisarvoa, vaikuttavat ne suuresti
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keskuksen lämpötilaan, mikä taas osaltaan vaikuttaa johdonsuojakatkaisijoiden toimintaarvoihin. Sen johdosta ovat jotkut sähkövalvojat ottaneet tavaksi lämpökuvata jakokeskuksia osana käyttöönottotarkastusta. Lämpökamera kertoo myös huonoista liitoksista
ja höllästi ruuvatuista johtimista keskuksissa.

Kuva 5. Johdonsuojakatkaisijoiden tyypit.

Kun käytetään yhteistä maadoitusta pien- ja suurjännitepuolella, tulee maadoitusresistanssi mitata ja verrata SFS 6001-standardin antamiin arvoihin. TN-järjestelmässä ei tätä
mittausta tarvitse tehdä mutta elektrodin eheys tulee kuitenkin tarkastaa.

Mikäli vikasuojaus on toteutettu vikavirtasuojalla, täytyy vikavirtasuojan toiminta tarkastaa. Edellä mainittuja virtapiirin silmukkaimpedanssia eikä oikosulkuvirtaa tällöin tarvitse
selvittää. Testaus suoritetaan yleensä sinimuotoisella vaihtovirralla.
Sulakkeiden ja johdonsuojakatkaisijoiden toimintakoe on yksi tärkeimmistä ja kriittisimmistä osa-alueista käyttöönotto tarkastuksessa, sillä se on tärkein komponentti, jolla suoritetaan henkilö- ja laitesuoja. Toimintakoe koostuu mekaanisesta toimintakokeesta, joka
tapahtuu kääntämällä kytkintä päälle ja pois päältä. Sen lisäksi myös testipainiketta tulee
testata vikavirtasuojakytkimessä, joka saattaa jumittua vaikkapa pölyn takia. Märkätilaasennuksissa testipainikkeen testausta tulisi tehdä kuukausittain.
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Edellä mainitun mekaanisen toimintakokeen jälkeen suoritetaan mittaus sinimuotoisella
vaihtovirralla, jolloin vikavirtasuojan toimintavirta ei saa ylittää laitteen nimellisvirtaa.
Käyttöönottotarkastuksen kannalta vikavirtasuojakytkimestä testataan laukaisuaika ja virta. Hyväksytyt arvot ovat laukaisuvirralle 15 mA-30 mA ja laukaisuajalle 15 ms-30 ms.
Kummassakin arvossa, jos mennään alle 15 niin laite on lian herkkä ja saattaa räpsähdellä kiinni vuotovirrasta, ja jos mennään yli 30 niin on laite lian hidas. Toiminta-ajan
mittaamisesta ei ole vaadittu kaikissa tapauksissa mutta on suositeltavaa tehdä se aina.
[3, s.358.]
Aiemmin vikavirtasuojakytkimet olivat pakollisia ainoastaan huoneistojen pistorasiaryhmille uudisrakennuksissa mutta SFS 6000-pienjännitestandardin uusimman vuoden
2017 painoksen mukaan myös kaikki valaistusryhmät täytyy laittaa vikavirtasuojakytkimen taakse. Tämä koskee myös ulkovalaistusta. Poikkeuksena yleistentilojen valot kerrostaloissa. Myös 32 A asti olevat voimapistorasiat täytyy laittaa vikavirtasuojaukseen
uusimman standardin mukaan.
Vikavirtasuojakytkin on summavirtamuuntaja, joka mittaa siihen kytketyn virtapiirin menevän ja sieltä palaavan virran sekä virtojen suunnat. Summavirran poiketessa mitoitusvirrasta avautuvat vikavirtasuojat koskettimet ja tekevät täten ryhmän jännitteettömäksi.
Ylivirtasuojana vikavirtasuojakytkimelle toimii johdonsuojakatkaisija tai sulake.
Verkon kiertosuuntaa selvitetään mittalaitteella.
Toiminnallistenkokeiden laajuus riippuu sähkölaitteiston monimutkaisuudesta. Jotta toiminnalliset kokeet olisivat tarpeeksi kattavat, on niitä hyvä suunnitella etukäteen. Toimintakokeisiin luettavat laitteet ovat esimerkiksi kokonaisuuksia muodostavat lukituslaitteet,
releet ja suojalaitteet.
Jännitteenalenemaa ei tarvitse käyttöönottotarkastuksessa todeta, koska standardissa
ei ole vaadittu niin. Jännitteenaleneman toteamista voidaan kuitenkin tehdä mittaamalla
tai laskemalla, jos näin on vaadittu erikseen.
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Käyttöönottotarkastusten dokumentointi
SFS 6000-sarjan standardin mukaan käyttöönottotarkastukset tulee laatia tarkastuspöytäkirja (kuva 4) sähkölaitteiston haltijan käyttöön, joista ilmenee
 kohteen yksilöintitiedot
 selvitys sähkölaitteiston säännösten ja määräysten mukaisuudesta
 yleiskuva käytetyistä tarkastusmenetelmistä
 tarkastusten ja testausten tulokset, joihin kuuluvat
o

eristysresistanssimittauksista kaikki mittaustulokset

o

silmukkaimpedanssimittauksista kaikki tulokset epäedullisimmassa pisteessä

o

vikavirtasuojien mittaustulokset

o

jatkuvuusmittauksista vaatimusten toteutuminen keskuskohtaisesti

o

kiertosuunta keskuskohtaisesti

Tarkastuksen tekijän on allekirjoitettava, tai varmennettava jollain muulla luotettavalla
tavalla tarkastuspöytäkirja. Sähkötöidenjohtajan yhteystiedot on myös löydyttävä tarkastuspöytäkirjasta. Esimerkki mittauspöytäkirjasta näkyy kuvassa 6.
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Kuva 6. Esimerkki käyttöönottotarkastuspöytäkirjasta.

2.2.2

Varmennustarkastus

Käyttöönottotarkastuksen lisäksi on jokaiselle kolmelle sähkölaitteistoluokalle tehtävä
myös varmennustarkastus. Luokan 1 ja 2 sähkölaitteistolle, johon työssä tarkasteltava
kohde kuuluu, on varmennustarkastus tehtävä 3 kk:n kuluessa käyttöönotosta. Uudiskohteen lisäksi myös merkittävälle muutos- ja laajennustyölle on myös tehtävä varmennustarkastus kuten kyseisessä linjasaneerauskohteessa. Sähkölaitteiston rakentaja eli
sähköurakoitsija on velvollinen huolehtimaan varmennustarkastuksen toteutumisesta ja
sen toteuttaa valtuutettu laitos tai tarkastaja. Pistokoemaisesti toteutetun toimenpiteen
jälkeen valtuutettu tarkastaja laittaa tarkastustarran kiinni esimerkiksi pääkeskukseen.
Tarrasta tulee ilmetä tarkastuksen tekijä sekä päivämäärä. [3, s.343.]
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2.2.3

Määräaikaistarkastus

Määräaikaistarkastus suoritetaan sähkölaitteistoluokille 1 ja 2 kymmenen vuoden välein,
lukuun ottamatta asuinrakennuksia, ellei niiden osana ole liiketiloja tai muuta käyttöä
varten kuin asumista olevia tiloja, joiden ylivirtasuojan nimellisvirta on yli 35 ampeeria.
Tarkastuksen tekijän on laadittava laitteiston haltijalle tarkastuspöytäkirja ja kiinnitettävä
tarkastustarra pääkeskukseen tai johonkin vastaavaan kohtaan.
Esimerkki kohteessa suoritettiin takuutarkastus kahden vuoden jälkeen sähkölaitteiston
käyttöönotosta, jolloin kaikki asennusvirheistä ja muista selittämättömistä syistä johtuvat
viat korjattiin urakoitsijan piikkiin.
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3

Dokumentointi

Kuva 7. Kuva kohteesta.
Opinnäytetyössä käsiteltävä kerrostalokohde, joka näkyy kuvassa 7, toteutettiin saneeraus perinteisellä kokonaisurakkamenetelmällä, jossa tilaaja eli taloyhtiö tässä tapauksessa taloyhtiö, teki urakkasopimuksen rakennustöistä yhden urakoitsijan kanssa, joka
toimii niin sanotusti pääurakoitsijana. Pääurakoitsija toteuttaa rakennustyön tilaajan laatimien asiakirjojen pohjalta. Tämä tarkoittaa sitä, että tilaaja on tilannut suunnitelmat
suunnittelutoimistolta ja suunnitelmien pohjalta kilpailuttanut suunnitelmien toteuttajaa.
Pääurakoitsija voi käyttää aliurakoitsijoita mutta siitä huolimatta pääurakoitsija vastaa
kokonaisurakassa rakennustyöstä kokonaisuudessaan mikä on taasen tilaajan kannalta
selkeämpää, kun ei tarvitse ottaa kantaa urakoitsijan ja aliurakoitsijoiden välisiin sopimussuhteisiin ja vastuuasetelmiin. Ongelmatilanteissa tilaajan on helppo kääntyä yhden
osapuolen suuntaan jonka kanssa on sopimuksessa ja joka vastaa urakasta kokonaisuudessaan. Edustamani sähköurakointiyritys oli aliurakoitsijana kyseisessä kohteessa.
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3.1

Sähkötekniset dokumentit

Suunnittelutoimisto toimittaa urakoitsijalle piirustusluettelon mukaiset suunnitelmapiirustukset Dwg-muodossa, jotta urakoitsija voi tehdä sekä ylläpitää ne ajan tasalla työpiirustukset. Pakatussa kansiossa on Dwg-tiedostojen lisäksi


Piirustusluettelo.



Valaisinluettelo



Sähkötyöselostus

Dwg-tiedostoihin kuuluvat

3.2



Asemapiirustus.



Tasopiirustukset



Järjestelmäkaaviot



Keskuskaaviot

Sähkötyöselostus

Suunnittelijan laatima sähköselostus sekä piirustusluettelon mukaiset piirustukset muodostavat toisiaan täydentäen kohteen sähkösuunnitelman. Työselostuksessa kerrotaan,
Mikäli työselostuksen liitteenä olevat taulukot, luettelot, kaaviot ja piirustukset ovat sisällöltään ristiriitaisia, on niiden pätevyysjärjestys seuraavanlainen: työselitys, taulukot ja
luettelot, kaaviot, piirustukset.
Ristiriitatilanteissa urakoitsijalla on velvollisuus ilmoittajaan tilaajalle viipymättä. Piirustuksia ohjeistetaan laadittavan voimassa olevien piirustusstandardien mukaan ja niiden
sisällön tulee täyttää sekä hankkeen valmiiksi saattamiseksi että käytön ja huollon suorittamiseksi asetetut tavoitteet. Työt tehdään SFS 6000 pienjännitesähköasennukset
SFS-6000-standardisarjaa noudattaen.
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Työpiirustukset
Työpiirustukset ovat sähköasentajien työkohteissa käyttämiä piirustuksia. Sähkösuunnitelmat muokataan työpiirustuksiksi ennen urakoinnin alkamista, ja niihin on mahdollista
tehdä urakan aikana korjauksia ja muutoksia, joista sitten tulostetaan ajan tasalla olevat
työpiirustukset. Tämän kohteen työselosteessa annetaan tarkat ohjeet työpiirustuksien
tekemiseen, ja ne tehdään ST 71.31: n ohjeiden mukaan. Niiden lisäksi tehdään myös


ryhmityspiirustusten täydentäminen



kojeistojen ja keskusten kokoonpano piirustukset



piirikaaviot ja johdotuspiirustukset



kojetaulukot



ohjaus- ja valvonta-, telejärjestelmien yleiskaaviot ja kytkentätaulukot



luetteloiden täydentäminen



viranomaisten vaatimat piirustukset

Kaikki edellä mainitut työpiirustukset täytyy hyväksyttää rakennuttajalla ja asianosaisilla
viranomaisilla (mm. sähkövalvoja) ennen niiden käyttöä työmaalla tai niiden perusteella
hankintojen suorittamista.
Ennen työpiirustuksien tekoa tulee sähköurakoitsijan lähettää sähkösuunnitelmat keskusvalmistajalle, joka sitten suunnittelee kohteeseen sopivat keskukset. Keskuksia ovat
esimerkiksi huoneistojen jakokeskukset, eri yleistilojen keskukset (mm. väestösuojankeskus ja pesutuvan keskus), rappukohtaiset mittarikeskukset, nousukeskukset ja pääkeskukset. Keskusvalmistajalta saa keskuksien kokoonpanokuvat Dwg-muodossa. Keskuskaavioiden numeroinnit on yleensä tehty käsin ja sen jälkeen skannattu, mikä tekee
niistä välillä vaikealukuista kuten kuvassa 8 näkyy. Piirikaaviotkin ovat myös yleensä käsin piirrettyjä, ja tulee urakoitsijan vastuulle piirtää ne puhtaaksi.
Lisätyöt, jotka myydään osakkaille, piirretään myös työpiirustuksiksi ennen niiden tulostamista osana huoneistokorttia
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Kuva 8. Käsin skannattu keskuskaavio
Tarkepiirustus
ST-kortissa 13.30 Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien käyttödokumentit kerrotaan, että
tarkepiirustus on piirustus, jossa työpiirustuksiin on tehty muutosmerkintöjä (yleensä
kirkkaalla värillä ja veteen liukenematonta ohutkärkistä kynää käyttäen) todellisen suorituksen mukaisesti ja jonka perusteella loppupiirustukset laaditaan. Esimerkkikohteen
työselostuksessa vaaditaan, että työmaalla on oltava työmaapäiväkirja sekä tarkepiirustussarja, johon merkitään rakennusaikaiset muutokset, päiväys ja allekirjoitus, jotka
kaikki ovat sähköurakoitsijan vastuulla. [6, s.7.]

Luovutuspiirustukset
Seuraavaksi käsitellään käyttö- eli luovutuspiirustuksia, jotka ovat kaikkien aikaisemmin
mainittujen piirustuksien lopullinen versio ja valmista toteutusta vastaava piirustus ja
jotka ovat rakennuksen käytön ja kunnossapidon kannalta välttämättömiä. Niistä
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tulostetaan useampi kappale, joista osa jäävät urakoitsijoille ja ainakin yksi kopio asennuskohteeseen kohteen käyttäjälle.
ST- kortissa 13.32 Käyttöpiirustusten (loppupiirustusten) laatimisohjeita annetaan suppeasti ohjeita loppupiirustusten laatimiseen mutta siinä on hyviä yleisohjeita, joita voi
soveltaa muihin piirustuslajeihin. Kortissa esimerkiksi suositellaan laadittavaksi kuukausittain uudet versiot työpiirustuksista tai jopa useamminkin tarpeen niin vaatiessa. Kortissa painotetaan, että erittäin tärkeää työpiirustuksia tehtäessä, että arkkitehtipohjasta
on käytössä aina viimeisin versio. On tärkeää myös merkitä muutoksen tekijä sekä muutoksen päiväys piirustuksiin. Sillä tavalla helpotetaan loppukuvien tekoa, sillä loppukuvien laatija voi ottaa yhteyttä merkinnän tekijään lisätietoa varten, jos niille on tarvetta,
mikä osaltaan taas selkeyttää ja nopeuttaa niiden tekemistä. Muutoksista on hyvä informoida kaikkia, joihin kyseinen muutos vaikuttaa, esimerkiksi muita aliurakoitsijoita. Esimerkiksi kaapelihyllyjen reitin muutokseen saneerausta tehdessä täytyy olla hyvä syy
vaihtaa reittiä sekä informoida siitä rakennus ja LVI-urakoitsijoille, muutoin saattaa tulla
lian ahdasta. Jos samalle paikalle on vaikkapa kaavailtu vesiputket ja hyllyn halutaan
kulkevan samasta kohdasta saattaa hyllyn asennuskorkeus laskea sen verran alas, että
siihen liittyy riskejä. Siihen voi lyödä päänsä huomaamatta tai ulkopuoliset pääsevät käsiksi kaapeleihin, mikä on osaltaan sähköturvallisuusriski.
Kohteen työselostuksessa annetaan vielä tarkemmat ohjeet loppukuvien laatimiseen ja
siinä painotetaan, että kaikki luovutuspiirustuksina toimitettavat työpiirustukset ja muut
asiakirjat korjataan lopullisia asennuksia ja olosuhteita vastaaviksi. Piirustuksesta poistetaan urakan aikaiset merkinnät. Piirustuksiin liitetään kopiot mittauspöytäkirjoista sekä
käyttöönottotarkastuspöytäkirjoista. Kaikki luovutusasiakirjat merkitään LUOVUTUSPIIRUSTUS-tekstillä, päiväyksellä sekä urakoitsijan nimellä. Myös piirustusluetteloon merkitään samat merkinnät ja niiden lisäksi vielä urakoitsijan edustajan allekirjoitus. Ns. luovutuskansioon sisällytetään piirustuksien lisäksi keskuskaaviot, järjestelmäkaaviot, valaisinluettelo, piirustusluettelo sekä sähkötyöselostus. Selosteessa sanotaan, että urakoitsija on toimitettava tilaajan palkkaamalle konsultille eli sähkövalvojalle tarkistettavaksi luovutuspiirustukset paperikopioina (kiireellisissä tapauksissa myös sähköisenä)
sekä kaikki käyttöönottotarkastus- ja telejärjestelmien yms. mittauspöytäkirjat ennen lopullisen määrän kopiointia. Luovutuspiirustuksien toimittamisesta annetaan seuraavanlaiset ohjeet. Luovutuspiirustuksia toimitetaan seuraavasti:


Täydelliset, korjatut, valvojan tarkastamat loppupiirustukset
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Paperikopiosarja muovikantisessa rengaskansiossa A4-kokoon taitettuna ja
seläkkeillä varustettuna, joista


yksi sarja suunnittelijalle



yksi sarja rakennuttajalle.



yksi sarja kiinteistön pääkeskushuoneeseen.



yksi sarja käytöstä ja ylläpidosta vastaavalle yksikölle tai henkilölle, esimerkiksi huoltoyhtiölle.



pääkeskustiloihin laminoidut seinätaulut, pää-, pääjohto- ja maadoituskaavioista



jakokeskusten läheisyyteen sekä pääkeskushuoneen seinälle hankitaan luja kovamuovikotelo (A4 kokoa), johon sijoitetaan kaikki keskusta koskevat piirustukset
sekä tasopiirustus, jossa on numeroilla osoitettu keskuksen lähtöihin liitetyt johdot



luovutusasiakirjat cd-levykkeellä rakennuttajalle, tiedostot pdf-muodossa.

Työselosteen tärkeimmät ohjeet opinnäytetyön kannalta ovat luovutuspiirustusten laatimisohjeet. Ohjeissa kerrotaan, että ’’kaikki luovutuspiirustuksina toimitettavat työpiirustukset ja muut asiakirjat korjataan lopullisia asennuksia ja olosuhteita vastaaviksi. Piirustuksista tulee poistaa urakka-aikaiset merkinnät. Luovutuspiirustuksiin liitetään kopiot
mittauspöytäkirjoista sekä käyttöönottotarkastuspöytäkirjoista. Kaikki luovutusasiakirjat
merkitään tekstillä LUOVUTUSPIIRUSTUS, päiväyksellä sekä urakoitsijan nimellä’’.
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Kuvassa 9, nähdään, miten edellä olevia ohjeita tulee noudattaa.

Kuva 9. Luovutuspiirustuksen nimiö.
Kuvien lisäksi tulisi ohjeiden mukaan myös toimittaa piirustusluettelo urakoitsijan edustajan allekirjoituksella ja piirustuksia tulee numeroida systemaattisesti. Työselostus liitetään myös liitteeksi kansioon.
Urakoitsijan tulee toimittaa sähkötöiden valvojalle tarkistettavaksi yhden sarjan luovutuspiirustuksia paperikopioina sekä kaikki käyttöönottotarkastus- ja telejärjestelmien yms.
mittauspöytäkirjat ennen lopullisen määrän kopiointia. Tämä sen takia, jos tuleekin viime
hetken muutoksia niin niitä ehtii korjata ennen kuin tulostetaan turhaan monta sarjaa.

4

Yhteenveto

Luovutusdokumentit saatiin laadittua onnistuneesti ja projekti saatiin vietyä loppuun asti
aikataulujen puitteissa. Piirustusten laatiminen oli mielenkiintoista ja alkuhaparoinnista
huolimatta kuvat saatiin tulostettua pdf muodossa, laitettua kansioihin sekä toimitettua
tilaajalle. Kuvien laatimisessa hyvänä puolena oli se, että olin itse laatinut osan
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tarkekuvista, joten oli helppoa niiden pohjalta piirtää ne puhtaaksi. Kun ne osat, joita en
ollut itse laatinut niin olivat ne laatineet työkaverini, joihin sai yllättävän helposti yhteyttä
epäselvyyksien ilmetessä vastaan kuvissa. Epäselvyydet saattoivat esimerkiksi johtua
vaikealukuisesta käsialasta tai esimerkiksi kuluneista ja likaantuneista työmaalla pyörineistä tarkekuvista.
Edellisen pohjalta näkisin, että sähköurakoitsijan on kannattavaa tehdä loppukuvat itse
koska oman työntekijän on helppo selvittää kaikki epäselvät asiat ja parhaimmassa tapauksessa käydä päivittäin työmaalla, jotta saa varmistettua, että tulee laadittua paikkansa pitävät luovutuspiirustukset. Lisätöistä, laatii sähköurakoitsija taloyhtiön osakkaalle työpiirustukset. Työpiirustuksien laatiminen on jo osa loppukuvien laatimisprosessia, mikä osaltaan tarkoittaa sitä, että loppukuvat täydentyvät vaihe vaiheelta.
Urakan ulkopuolisen yrityksen laatiessa kuvat, joutuisi taho ns. luottamaan sokeasti tarkekuviin ja tulkitsemaan ne itse kokemallaan parhaalla tavalla. Ulkopuolisen tahon voisi
myös olla vaikea päästä paikan päälle itse kohteeseen tarpeen vaatiessa mm. aikataulu
syiden takia. Jos ulkopuoliselle kuvien laatijalle riittäisikin aikaa ja halua päästä katsastamaan kohdetta, niin voi tiloihin pääsy olla vaikeaa järjestää, jos tilat on ehditty ottaa
käyttöön niitä varten suunniteltua tarkoitusta varten. Tilat voivat olla esimerkiksi lukitut
tai pääsy on jollain muulla tavalla estetty. Jos sähköurakoitsijalla ei ole mahdollisuutta
tehdä itse loppukuvia, seuraavaksi paras vaihtoehto on antaa ne sähkösuunnitelmien
laatijalle tehtäväksi.
Iänikuisesta ongelmasta liittyen tarkekuvien luettavuuteen ja niiden siisteyteen päätettiin
työyhteisön kanssa sellaiseen loppuratkaisuun, että kaikki työkuvat ladattaisiin yhteiselle
pilvipalvelutilille pdf-muodossa ja kategorioitaisiin työmaittain erikseen omiin kansioihin.
Ladattuihin pdf-kuviin pystyisi jokainen asentaja tekemään omalta osaltaan tehdyt urakasta poikkeavat muutokset reaaliajassa punaisella värillä. Lisähuomautukset tekstinä
merkitään myös punaisella värillä ja selkeällä fontilla. Sähköisesti laaditun tarkekuvan
etuna on myös se, että fontti saadaan pidettyä pienenä, jotta kuvat eivät täyttyisi tekstistä
ja merkinnöistä. Niitä luettaessa jälkeen päin saa ne suurennettua niin paljon kuin on
tarve, jotta niistä saa selkoa. (kuva 10)
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Kuva 8. Punakynäkuva.
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