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The purpose of this study was to conduct a quality inspection of a detached house’s elec-
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1 Johdanto 

Insinöörityössä tarkastellaan omakotitalon sähköteknistä järjestelmää kuntotutkimuksen 

keinoin. Yksityishenkilön tarve tuntea omistamansa kiinteistön sähköteknisen järjestel-

män kunto muodostaa perustan insinöörityön aiheen valinnalle. 

Kuntotutkimuskohde on 2000-luvun alkupuolella rakennettu omakotitalo Uudellamaalla. 

Omakotitalon kerrosala on 96 m2 ja tilavuus 336 m3. Pihapiiriin on muutama vuosi oma-

kotitalon valmistumisen jälkeen rakennettu autokatos, jonka toisessa päädyssä on pieni 

erillinen asuintila, jota on myöhemmin 2010-luvulla laajennettu. Nykyisellään erillisen 

asuintilan kerrosala on 20 m2 ja tilavuus 56 m3. Pihapiirissä on lisäksi sähköistettyjä pien-

varastotiloja, joiden pinta-ala on alle 6 m2. Kiinteistön alueella olevista sähköasennuk-

sista on vastannut sama sähköurakoitsija kaikissa eri rakennusvaiheissa.  

Kuntotutkimuksen ensisijaisena tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva sähkötekni-

sestä järjestelmästä, joka kuntotutkimusraportin muodossa luovutetaan kiinteistön halti-

jalle. Kuntotutkimusraportti antaa tilaajalle luotettavan kuvan sähköteknisen järjestelmän 

sen hetkisestä tilasta, kuvauksen mahdollisista puutteista, kustannusarvion korjauksista 

sekä tietoa siitä miten järjestelmästä saadaan nykyvaatimusten mukainen. 

Insinöörityön sisältö poikkeaa kuntotutkimusraportista siinä, että insinöörityössä tarkas-

tellaan lähemmin kuntotutkimusprosessia ja siihen liittyviä ohjeistuksia sekä arvioidaan 

kenttätyön havaintoja ja tuloksia yksityiskohtaisemmin sähkötekniikkaan perustuen. Toi-

saalta insinöörityö antaa suppeamman kuvan kohteesta, sillä yksityisyydensuojan pe-

rusteella insinöörityön sisältöä on rajattu siten, että kuntotutkimuksen kohteena olevaa 

kiinteistöä ei voida yksilöidä. Edellä mainitusta syystä kuntotutkimusraporttia ei ole liitetty 

osaksi opinnäytetyötä, joka itsessään on julkinen asiakirja [1, s. 3]. 
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2 Sähköteknisen järjestelmän kuntotutkimus 

2.1 Insinöörityön kannalta keskeiset käsitteet 

Yleisellä tasolla tarkasteltuna yksittäisten käsitteiden merkityssisällöt voivat poiketa eri 

asiayhteyksissä. Eri alojen asiantuntijoiden käyttämät käsitteet, jotka liittyvät rakennus-

ten tai rakenteiden kunnon tutkimiseen, voivat poiketa siitä, miten osaa käsitteistä käy-

tetään maallikoiden keskuudessa. Insinöörityön aiheeseen liittyy läheisesti erilaisia kä-

sitteitä, joiden merkitys on syytä tuntea epäselvyyksien välttämiseksi. Seuraavassa esi-

tellään insinöörityön kannalta keskeiset käsitteet ja niiden määritelmät. 

Sähkölaitteella tarkoitetaan sähkön tuottamiseen, siirtoon, jakeluun tai käyttöön 
tarkoitettua kojetta, konetta, laitetta tai tarviketta, jolta tai jonka osalta edellytetään 
tiettyjä sähköteknisiä ominaisuuksia. Sähkölaitteistolla tarkoitetaan sähkölaitteista 
muodostettua toiminnallista kokonaisuutta. Järjestelmällä tarkoitetaan järjestel-
mänosista ja ohjelmistoista muodostettua toiminnallista kokonaisuutta. [2, s. 2–3.] 

Edellä esitettyjen määritelmien perusteella tässä insinöörityössä omakotitalon sähkötek-

niseksi järjestelmäksi ymmärretään kokonaisuus, jota voidaan parhaiten kuvastaa 

S2010-sähkönimikkeistön avulla.  S2010-sähkönimikkeistön S-järjestelmälohko pitää si-

sällään kaikki kiinteistössä esiintyvät sähköenergian jakeluun ja käyttöön liittyvät järjes-

telmäkokonaisuudet, joiden ”pääominaisuus on se, että niiden laitteistoissa ja yhteyk-

sissä siirretään, muunnetaan, jaetaan, käsitellään ja käytetään sähköenergiaa johonkin 

kiinteistössä esiintyvään käyttötarkoitukseen” [3, s. 6]. 

Rakennusten, niiden eri osien sekä niiden järjestelmien kunnon selvittämiseksi on käy-

tettävissä erilaisia menetelmiä, joiden sisältö ja taso poikkeavat toisistaan.  Yleisimmät 

nimikkeet ovat kuntoarvio, peruskuntoarvio ja kuntotutkimus. [4, s. 126.] Lisäksi asunto-

kaupan yhteydessä usein törmätään kuntotarkastus -käsitteeseen. 

Kuntotarkastuksen tarkoituksena on tarjota asuntokaupan osapuolille puolueetonta tie-

toa rakennuksen kunnosta ja korjaustarpeista sekä vaurioista. Lisäksi kuntotarkastuk-

sessa huomioidaan mahdolliset terveys- ja turvallisuusriskit. Osana kuntotarkastusta 

laaditaan toimenpide-ehdotukset. Kuntotarkastuksen tekee yleensä rakennustekniikan 

asiantuntija. [5, s.2.] 
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Kuntoarvio on rakennuksen elinkaaren aikaisen kunnossapidon tarpeiden arviointiin tar-

koitettu työkalu, jonka kautta saadaan tietoa pitkän tähtäimen suunnitteluun ja budjetoin-

tiin. Yleensä arviointi kohdistuu rakennukseen kokonaisuutena ottaen huomioon raken-

teet, rakenneosat, tekniset järjestelmät ja laitteet. Kuntoarvioinnissa rakennuksen kuntoa 

ja teknistä toimivuutta arvioidaan astinvaraisesti ja kokemusperäisesti sekä rakennetta 

ja materiaaleja rikkomattomin menetelmin. Kuntoarvion tekee työryhmä, johon kuuluu 

rakennus-, LVIA- ja sähkötekniikan asiantuntija. Kuntoarvion perusteella voidaan tehdä 

tarkempia tutkimuksia kohdistaen ne esimerkiksi tiettyyn rakennuksen osaan tai järjes-

telmään kuntotutkimuksen muodossa. [4, 126; 6, s. 2.] Rakennustietosäätiö on antanut 

erilliset ohjeet kuntoarvion suorittamiseen rivi- ja kerrostaloissa (KH 90-00535) sekä 

pientaloissa (KH 90-00394). 

Peruskuntoarviolla tarkoitetaan ympäristöministeriön suositusten mukaisesti tehtyä kun-

toarviota, jonka osana on asiantuntijan laatima tekninen kunnossapidon PTS-esitys sekä 

energiaselvitys. PTS-esitys on pitkän tähtäimen suunnitelma, joka ottaa huomioon vä-

hintään seuraavat 10 vuotta, sisältäen korjausten ja parannusten tärkeysjärjestyksen ja 

kiireellisyyden. [4, s. 126–127].  

Kuntotutkimuksen avulla saadaan kuntoarviota tarkempaa tietoa rakennuksen osan tai 

järjestelmän kunnosta, jota ei voida todeta kuntoarvion menetelmin. Kuntotutkimuksen 

menetelmiin kuuluu asiakirjoihin ja suunnitelmiin tutustuminen, aistinvaraiset tarkastuk-

set, erilaiset kenttämittaukset ja -tutkimukset sekä näytteenotot ja laboratoriotutkimukset. 

[2, s. 2.] 

2.2 Sähköteknisten järjestelmien kuntotutkimuksia koskevat ohjeistukset 

Sähkötieto ry on julkaissut ST-kuntotutkimusaineiston, jonka ST-kortit on lueteltu julkai-

sussa ST-esimerkit 7 [7, s. 4–5]. Ajan tasalla oleva aineisto on nähtävissä Sähköinfon 

sähköisen Severi-aineistopalvelun kautta hakusanoilla kuntotutkijan aineisto [8]. 

Insinöörityönä suoritettavan sähköjärjestelmän kuntotutkimuksen kannalta keskeiset jul-

kaisut ovat 

• ST-esimerkit 7. Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien kuntotutkimusraportti 
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• ST 51.51 Sähköasennusmääräykset 1930-luvulta nykypäivään 

• ST 70.10 S2010-sähkönimikkeistö 

• ST 95.32 Elinkaarikustannusten vaikutus järjestelmävalintoihin 

• ST 97.00 Sähkö- ja tietojärjestelmien kuntotutkimus 

• ST 97.10 Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien kuntotutkimus. Asennus- ja 
apujärjestelmät 

• ST 97.20 Sähköteknisten järjestelmien kuntotutkimus. Sähköenergian tuo-
tanto, liittäminen ja pääjakelu 

• ST 97.21 Sähköjärjestelmien kuntotutkimus, sähkön laadun arviointi ja mit-
taaminen 

• ST 97.25 Sähkö- ja tietojärjestelmien kuntotutkimus. Ukkos- ja ylijännite-
suojaus 

• ST 97.30 Sähköjärjestelmien kuntotutkimus. Laitteistojen sähköistys 

• ST 97.40 Sähköjärjestelmien kuntotutkimus. Sähkön liitäntäjärjestelmät 

• ST 97.50 Sähköjärjestelmien kuntotutkimus. Valaistus ja valaistusjärjestel-
mät 

• ST 97.65 Sähköjärjestelmien kuntotutkimus. Lämmityskaapelit 

• ST 98.50 Energiatehokkuusvaatimusten huomioiminen rakennusten 
sähkö- ja tietoteknistenjärjestelmien käytössä ja kunnossapidossa. 

Edellä luetteloitujen ohjeistuksien lisäksi on laadittu sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien 

kuntotutkimusohjeita mm. varavoima-, antenni-, yleiskaapelointi-, turva-, murtoilmaisu- 

ja rakennusautomaatiojärjestelmien osalta. 

2.3 Sähköteknisen järjestelmän kuntotutkimuksen tavoitteet 

Sähkölaitteiston kuntotutkimuksen tavoitteena on sellaisten ohjeiden laatiminen ”järjes-

telmien korjaussuunnittelua ja toteutusta varten, joihin perustuen toimenpidepäätökset 

voidaan tehdä” [7, s. 7]. Toisaalta on huomattava, ettei kuntotutkimus ole ensisijaisesti 

vianetsintää, sillä kuntotutkimuksen tavoitteena on ”selvittää mahdollisimman luotetta-

vasti järjestelmien nykyinen kunto ja toimivuus sekä kuvata, kuinka niistä saadaan toimi-

via ja nykyvaatimusten mukaisia” [2, s. 2]. Kuntotutkimuksessa on tällöin turvallisuuden 

lisäksi näkökulmana sähköteknisen järjestelmän käytettävyys ja toimivuus niin tutkimus-

hetkellä kuin tulevaisuuden tarpeiden valossa. 
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Sähköteknisen järjestelmän kuntotutkimuksen tavoitteena ei pääsääntöisesti ole kiinteis-

tön energiataseen selvittäminen vaan se yleisemmin suoritetaan osana energiakatsel-

musta. Sähköteknisen järjestelmän kuntotutkimuksen osana on kuitenkin hyödyllistä tar-

kastella energiatehokkuutta järjestelmän parannusehdotusten yhteydessä. [2, s. 8.] 

2.4 Sähköjärjestelmän kuntotutkimus prosessina 

Kuntotutkimus voidaan jakaa seuraaviin vaiheisiin [2, s. 3]: 

• sopimus 

• lähtötietojen hankinta 

• aloituspalaveri kohteessa 

• kenttätyö 

• mittaukset ja näytteidenotto 

• tutkimustuloksien analysointi 

• toimenpide-ehdotukset ja niiden toteutuskustannuksien arviointi 

• raportin kirjoittaminen 

• raportin luovuttaminen tai lähettäminen tilaajalle 

• raportin esittely (loppupalaveri). 

 

Kuntotutkimuksen aikana tutustutaan saatavilla oleviin sähkösuunnitelmiin ja käyttöön-

ottotarkastuspöytäkirjoihin. Kohteessa suoritetaan aistinvaraisia tarkistuksia sekä säh-

köjärjestelmän kunnon määrittämisen kannalta olennaiset mittaukset, joiden perusteella 

voidaan muodostaa tarkempi käsitys sähköjärjestelmän turvallisuudesta sekä mahdolli-

sesti esiin tulevien vikojen syistä. 

2.5 Sähkölaitteiston kuntotutkijan pätevyys 

Sähkölaitteistojen kuntotutkijan pätevyys on sähköalan ja kiinteistöjen edustajien val-

voma vapaaehtoinen pätevyys. Sähköinfo Oy järjestää sähkölaitteiston kuntotutkijakou-

lutuksia, joissa käydään läpi kuntotutkimusprosessi kokonaisuudessaan. Sähkölaitteis-

ton kuntotutkijan pätevyystodistuksen myöntää Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy, joka 
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ylläpitää rekisteriä kuntotutkijoista. Vapaaehtoinen pätevyys perustuu ympäristöministe-

riön hankkeeseen, jonka tavoitteena on saada Suomeen päteviä ja valvottuja kuntotut-

kijoita niin sähkölaitteistojen kuin muidenkin rakennusteknisten järjestelmien tutkimiseen 

ja arviointiin. [9; 10.] 

Kuntotutkijan pätevyyden saamisen edellytyksenä on [10] 

• sähköpätevyys 1 tai 2 tai A-, B, tai C-luokan pätevyystodistus 

• sähkölaitteiston kuntotutkijan koulutusohjelmasta saatu hyväksytty todistus 

• voimassa oleva todistus sähkötyöturvallisuuskoulutuksesta 

• SETI Oy:lle toimitettu raportti tehdystä kuntotutkimuksesta. 

2.6 Kuntotutkimus opinnäytetyönä 

Tämän insinöörityön tekijällä on itsellään sähköpätevyys 2, voimassa oleva todistus säh-

kötyöturvallisuuskoulutuksesta sekä työkokemusta kiinteistöjen sähkö- ja automaatio-

asennuksista yhteensä viisi vuotta. Näiden tietojen perusteella kyseinen henkilö on riit-

tävän pätevä ja oikeutettu toimimaan kuntotutkimusprosessin edellyttämällä tavalla. 

Insinöörityön tavoitteena on perehtyä kuntotutkimusprosessiin sekä siihen liittyviin oh-

jeistuksiin. Huomionarvoista on, että opinnäytetyö ei liity vapaaehtoisen kuntotutkijan 

koulutusohjelmaan, jota SETI Oy järjestää. Insinöörityönä suoritettavaa kuntotutkimusta 

ei myöskään pidä rinnastaa Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n myöntämän kuntotukijan 

pätevyyden omaavan henkilön suorittamaan kuntotutkimukseen. Opinnäytetyönä suori-

tettavan kuntotutkimuksen tuloksia voidaan kuitenkin hyödyntää kohteen sähköteknisen 

järjestelmän kunnossapidossa ja korjaustöissä. 
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3 Kuntotutkimuskohteen sähköteknisen järjestelmän kuvaus 

Sähköjakeluyhtiö on rakentanut alueelle uuden puistomuuntamon, joka on korvannut 

aiemmin kiinteistöä palvelleen pylväsmuuntajan. Sähköjakeluverkon luotettavuus on pa-

rantunut maakaapeloinnin ansiosta, joka ulottuu lähes kiinteistön tontin rajalle asti. Säh-

köjakeluverkkoon on jäänyt noin 80 metrin ilmajohto-osuus. Kiinteistön sähköliittymän 

liittymispiste sijaitsee tontin rajalla pylväässä, josta matkaa pääkeskukselle on noin 20 

metriä. 

Uuden puistomuuntajan myötä oikosulkuvirrat näyttävät kasvaneen. Käyttöönottotarkas-

tuspöytäkirjan mukaan kiinteistön keskuksesta on mitattu suurimmillaan 450 A:n yksivai-

heinen oikosulkuvirta. Kuntotarkastuksen yhteydessä pääkeskuksesta mitattiin 528 A:n 

yksivaiheinen oikosulkuvirta, joten muutos on ollut melko huomattava. 

Pääkeskus (PK), jossa on etäluettava suora sähkönmittaus, sijaitsee omakotitalon ulko-

seinässä. Omakotitalon eteisaulassa sijaitsee ryhmäkeskus (RK1) kuten myös autoka-

toksessa (RK2) sekä erillisessä asuintilassa (RK3). Pääkeskuksen yhteydessä on kak-

siosainen ohjauskeskus (OK), joiden releillä ohjataan piha-alueen valaistuspistorasioita 

sekä kiinteäasenteista valaistusta. Kuntotutkimuksen aikana laadittiin nousujohtokaavio 

(kuva 1). 

 

Kuva 1. Ote kuntotutkimuksen aikana laaditusta kiinteistön sähköjärjestelmän nousukaaviosta. 
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Sähkölämmitys on kiinteistön asuintilojen pääasiallinen lämmitysmuoto. Omakotitalon 

olohuoneessa on lisälämmönlähteenä varaava takka. Asuintilojen pesu- ja WC-tiloissa 

on lattialämmitys. Muutoin lämmitys on toteutettu sähkölämmittimin, jotka omakotita-

lossa vuorottelevat kiukaan kanssa.  

Yöajanapureleen sekä kaksiasentoisen kytkimen avulla lämminvesivaraaja voidaan oh-

jata toimimaan talvisaikaan edullisemman sähkön aikana yöllä klo 22–06 välisenä ai-

kana. 

Varustelutaso asuintiloissa on tavanomainen, joskin kiinteistön alueella on tavanomaista 

enemmän pihavalaistusta. Piha-alueelta löytyy yhteensä 21 pihavalaisinta, 16 seinäva-

laisinta sekä useita pistorasioita, jotka on asennettu pistotulppaliitännäisiä valaisimia var-

ten. 

Taajama-alueen tuntumassa sijaitsevalla kiinteistöllä on oma kaivo, jonka sähkötoiminen 

pumppu on hiljattain uusittu. 
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4 Kuvaus suoritetusta kuntotutkimuksesta 

Sähköteknisen järjestelmän kuntotutkimusta voidaan kuvata kuvan 2 prosessikaavion 

avulla. 

 

Kuva 2. Kuntotutkimusprosessi [2, s.4]. 

Opinnäytetyönä suoritettavassa kuntotutkimuksessa korostuu suunnittelun ja toteutuk-

sen syklinen luonne. Tutkimus- ja kenttätyövaiheessa esiin nousevat selvitystarpeet joh-

tavat tutkimusohjelman tarkistamiseen ja sitä kautta tutkimus- ja kenttätyöskentelyn laa-

jentamiseen tai uudelleen fokusoitumiseen. Opinnäytetyössä edellä kuvattuun sykliseen 

prosessiin liittyy myös sähkötekniikan julkaisuihin, kuten esimerkiksi ST-kortiston ohjeis-

tuksiin perehtyminen. 

4.1 Sopimus 

Asiakkaan kanssa on sovittu insinöörityönä suoritettavasta sähköteknisen järjestelmän 

kuntotutkimuksesta. Sopimus käsittää S2010-sähkönimikkeistön S-järjestelmälohkon 



10 

 

mukaisten järjestelmien tarkastelun, joka kattaa sähköenergian jakelu- ja käyttöjärjestel-

mät. Sopimukseen ei sisälly taloudellista korvausta tehdystä kuntotutkimuksesta tai insi-

nöörityöstä. 

4.2 Aloituspalaveri ja lähtötietojen kerääminen 

Ensimmäisen käynnin aikana pidettiin aloituspalaveri, jossa käytiin läpi kohteesta ole-

massa oleva dokumentaatio, haastateltiin asiakasta havainnoista sähköjärjestelmään 

liittyen, tutustuttiin kohteen sähköjärjestelmän rakenteeseen, suoritettiin keskusten yksi-

vaiheisia oikosulkumittauksia ja tarkasteltiin asiakkaan havaitsemia ongelmakohtia. [Liite 

1.]  

Aloituspalaverin yhteydessä käytiin läpi kohteeseen liittyvä dokumentaatio. Rakennus-

hankkeeseen ryhdyttäessä omakotitalosta on teetetty ensimmäisten arkkitehtipiirustus-

ten pohjalta sähkösuunnitelmat. Sähkösuunnitelmia on osittain päivitetty rakennusvai-

heessa. Rakennusaikana syntyneet muutokset eivät ole kuitenkaan kaikki päätyneet 

sähköpiirustuksiin asti. 

Aloituspalaverin yhteydessä osana lähtötietojen keruuta suoritettiin yksivaiheiset oiko-

sulkuvirtamittaukset kiinteistön keskuksista. 

Taulukko 1. Yksivaiheiset oikosulkuvirrat keskuksissa. Mittalaitteena Fluke 1653B -asennus-
testeri. 

Keskus PK RK1 
Omakotitalo 

RK2 
Autokatos 

RK3 
Erillinen asuintila 

Oikosulkuvirta IK1 528 A 515 A 365 A 340 A 

Taulukossa 1 esitettyjä mittaustuloksia oli mahdollista hyödyntää esimerkiksi kenttätyö-

vaiheessa arvioitaessa sähköteknisen järjestelmän tilaa, toimivuutta ja määräystenmu-

kaisuutta. 

Asiakkaan myöntämän valtakirjan nojalla hankittiin kiinteistön sähköliittymää ja sähkön-

kulutusta koskevia tietoja jakeluverkkoyhtiöltä. Jakeluverkkoyhtiön ilmoittamat oikosul-

kuvirrat liittymäkohdassa ovat IK3 1408 A ja IK1 544A [11]. 
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Kuva 3. Kohteen sähkökulutustiedot ja alueen keskilämpötila v. 2015–2018. Sähkökulutustiedot 
on ilmaistu muodossa kWh kuukaudessa [12].  

Käytettävissä olevista tuntikohtaisista sähkökulutustiedoista saatiin tietoon kiinteistön 

tuntihuipputeho 11,90 kWh (marraskuu 2018). Vuositasolla kiinteistön huipputeho on 

vaihdellut 10,37–11,90 kWh:n välillä. Kohteessa ulkolämpötilalla on suuri vaikutus koko-

naissähkökulutukseen, kuten on nähtävissä kuvasta 3. 

4.3 Tutkimusohjelman laadinta ja kenttätyö 

Kuntotutkimuskohteen dokumentaation ja asukashaastattelun perusteella kuntotutki-

muksessa päädyttiin ensimmäiseksi selvittämään sähköteknisen järjestelmän rakenne. 

Sähkökeskuksista PK, RK2 ja OK laadittiin keskuskaaviot helpottamaan sähköteknisen 

järjestelmän kuntotutkimusprosessin läpiviemistä. Asiakkaan havainnot sähköteknisten 

järjestelmän poikkeavasta toiminnasta keskittyi kyseisten sähkökeskuksien vaikutusalu-

eelle. 

Kun kuntotutkimuskohteesta oli saatu muodostettua kokonaiskuva, siirryttiin arvioimaan 

ST-kortiston ohjeistuksien perusteella sähköteknisen järjestelmän eri osa-alueita. Seu-

raavassa on esimerkkejä eri järjestelmien osalta siitä, mihin kuntotutkimuksessa on kiin-

nitetty huomiota: 

• S150 asennusreittien läpiviennit: tarkistetaan rakenteiden kunto [13, s. 2]. 

• S211 sähköliittymä: liittymisjohdon kunto ja kuormitettavuus, oikosulkuvirta 
pääkeskuksessa ja sen riittävyyden arviointi, tuntitehojen läpikäyminen [14, 
s.2–3]. 
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• S222 pääjakelujärjestelmä: keskusten aistinvarainen tarkistus, merkintöjen 
tarkistus, vikavirtasuojien testaaminen testi painikkeella, laajennusvara 
keskuksissa [14, s. 4–7]. 

• S2226 ylijännitesuojaus: ylijännitesuojat, maadoitusjärjestelmän rakenne 
[15, s. 9–12]. 

• S23 kiinteistön laitteiden ja laitteistojen sähköistys: asennuspaikan tila-
luokituksen ja suojaluokituksen arviointi, laitetiedot (teho yms.) [16, s. 1–2]. 

• S24 sähköliitäntäjärjestelmät: pistorasioiden riittävyys ja kunto, vikavir-
tasuojien toimivuus, kaapeleiden eristysvastusmittauksia tarpeen mukaan 
vikaa epäiltäessä, autonlämmityspistorasioiden kunto [17, s. 1–3]. 

• S25 valaistusjärjestelmät: valaisimien kunto, lamppujen tyyppi, energiate-
hokkuus [18, s. 1–7]. 

• S262 lattialämmitysjärjestelmä: aistinvarainen tarkistus, dokumentaation 
tarkistus [19, s. 1–5]. 

Valaistusta ja valaistusjärjestelmiä koskevan kuntotutkimusohjeen (ST 97.50) osalta va-

laistusvoimakkuuteen, luminanssiin, värintoistoon, häikäisyyn ja varjonmuodostumiseen 

sekä kiiltokuvastumiseen liittyvät seikat on rajattu kuntotutkimuksen ulkopuolelle. 

Kuntotutkimuskohteen sähköasennukset on suoritettu suurimmaksi osaksi vuosina 

2001–2005. Ajankohtana on ollut voimassa SFS 6000:n (1997) määräykset. Autokatok-

sen yhteydessä olevan erillisen asuintilan laajentamisen aikana on vastaavasti ollut voi-

massa SFS 6000:n (2012) määräykset. Asennusajankohdan vaatimukset on otettu huo-

mioon kuntotutkimusta tehtäessä. 

Kenttätyön aikana tarkennettiin alustavaa tutkimusohjelmaa. Kohteessa käytiin teke-

mässä kenttätyöhön liittyviä selvityksiä ja mittauksia yhteensä neljänä eri kertana. Kent-

tätyön tulokset ja toimenpide-ehdotukset kirjattiin loppuraporttiin, joka on luovutettu asi-

akkaalle. 
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5 Kuntotutkimuksessa esiin nousseita aiheita 

5.1 Asiakkaan havainnot sähköteknisestä järjestelmästä 

Kuntotutkimusprosessin aikana tarkasteltiin asiakkaan tekemiä havaintoja sähkötekni-

sen järjestelmän toiminnasta [liite 1]. 

Pääkeskuksen vikavirtasuojakytkimen laukeamisen syyksi paljastui vaurioitunut maa-

kaapeli. Eristysvastusmittauksen perusteella (���� � 0	Ω) maakaapelin johtimet ovat 

vaurioituneet (kuva 4). Pääkeskuksen vikavirtakytkimet ovat nelinapaisia, jolloin vaurio 

on vaikuttanut myös muiden vikavirtasuojakytkimeen liitettyjen ryhmälähtöjen toimin-

taan.  

 

Kuva 4. Eristysvastusmittauksen perusteella löydettiin vika piha-alueen kaapeloinnissa. Vaurio-
kohta kaapelissa on merkitty punaisella teipillä. 

Autokatoksen ryhmäkeskuksesta (RK2) syöttönsä saavien piha-alueen reunustan va-

laistuskäyttöä varten asennettujen pistorasioiden käyttö on aiheuttanut vikavirtasuojakyt-

kimen laukeamisia. Pistorasioiden kotelointiluokitus on asianmukaisesti IPX4. Asennus-

korkeuden vaihdellessa 0–20 cm:n korkeudella maanpinnan yläpuolella tarkoittaa sitä, 

että pistorasiat jäävät talvisin lumen peittoon. Standardin SFS 6000-8-804 mukaan pis-

torasioiden asennuskorkeuden tulee olla sellainen, etteivät ne joudu lumen peittämiksi 

talviaikaan. Pistorasioiden kunto onkin heikko oletettavasti nykyisen asennustavan seu-
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rauksena. Pistorasian turvasulut ovat rikkoutuneet ja osasta pistorasioita myös suoja-

kansi on irronnut. Näin ollen pistorasian jännitteiset osat ovat alttiita vedelle ja kosteu-

delle, mikä tilanteesta riippuen voi kasvattaa vuotovirran määrää ja siten aiheuttaa vika-

virtasuojakytkimen laukeamisen. Pistokoeluontoisesti avatun pistorasian sisältä löytyi li-

säksi huomattava määrä maa-ainesta (kuva 5). 

 

Kuva 5. Vaurioinut pistorasia, joka on osaltaan aiheuttanut vikavirtasuojakytkimen laukeamisen. 
Pistorasian sisälle on kertynyt huomattava määrä maa-ainesta rikkinäisten turvasulku-
jen ja suojakannen myötävaikutuksesta. 

Osa valaistuskäyttöön asennetuista pistorasioista on jäänyt kytkemättä rakennusvai-

heessa. Tästä löytyy maininta omakotitalon käyttöönottotarkastuspöytäkirjasta. Piha-

alueen asennuksista ei ole kuitenkaan olemassa dokumentaatiota.  Kuntotutkimuksen 

yhteydessä kaapelit paikannettiin. Kaapelit on päätetty irtoliittimin ohjauskeskuksen 

alempaan osaan. 

Autokatoksen liiketunnistimen ohjaama valaisin ei ole toiminut. Liiketunnistin on jossakin 

vaiheessa korvattu uudella. Toimenpiteellä ei ole kuitenkaan saatu valaisinta toimimaan. 

Kuntotutkimuksen aikana asennuksen kytkentöjen tarkistuksen yhteydessä paljastui 

puutteellinen kytkentä. 

Erillisen asuintilan lattialämmitys on lakannut toimimasta uuden vikavirtasuojakytkimen 

asennuksen jälkeen. Kuntotutkimuksen aikana asennuksen kytkentöjen tarkistuksen yh-

teydessä löytyi löysä liitos, joka selittää sen, miksi lattialämmitys ei ole toiminut. 
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5.2 Sähköteknisen järjestelmän dokumentaatio  

SFS 6000:n kohdan 514.5 mukaan sähköasennusten dokumentointiin on käytettävä 

kaavioita, piirustuksia ja taulukoita, joista ilmenee 

• virtapiirien laji ja rakenne (kulutuspisteiden sijainti, johtimien lukumäärä ja 
koko, johtolaji, johtojen tyypit) sekä 

• tiedot, joiden avulla suoja- kytkin- ja erotuslaitteiden ominaisuudet voidaan 
tunnistaa. 

Pientalokohteen sähköasennuksista tulisi täten olla käytettävissä seuraavat dokumentit: 

• keskus- ja piirikaaviot 

• maadoituskaavio, ellei maadoitukseen liittyviä tietoja ole esitetty pääkes-
kuksen keskuskaavion yhteydessä 

• tasokuvat 

• käyttöönottopöytäkirjat 

• kiinteästi liitettyjen laitteiden asennus- ja käyttöohjeet sekä kytkentäpiirus-
tukset. 

Lisäksi keskuksien suojalaitteiden tulee olla merkittyinä tavalla, josta selviää virtapiiri 

sekä sen vaikutusalue. [20, s.9.] 

Kuntotutkimuskohteen sähköasennuksista on omakotitalon osalta laadittu sähkösuunni-

telmat ennen rakennustöiden alkamista. Sähköasennustöiden yhteydessä työkuvia on 

päivitetty ja muutokset on kertaalleen viety tasokuviin joitakin puutteita lukuun ottamatta. 

Toinen työkuvasarja on jäänyt päivittämättä tasokuviin. Keskuskaaviot ovat puutteelliset 

ja päivittämättä lopullisen asennuksen mukaisin tiedoin. 

Piha-alueen, autokatoksen ja erillisen asuintilan sähköasennuksista ei ole olemassa mi-

tään suunnittelu-, toteutus- tai loppupiirustuksia keskuskaavioiden, tasokuvien tai piiri-

kaavioiden muodossa. Myöskään päärakennuksen yhteydessä olevasta ohjauskeskuk-

sesta ja siihen liittyvistä sähköasennuksista ei ole olemassa sähkökuvia. 

Kohteesta on olemassa kaksi käyttöönottotarkastuspöytäkirjaa. Ensimmäinen pöytäkirja 

koskee omakotitalon sähköasennuksia (PK ja RK1). Siitä saatavien tietojen perusteella 
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näyttäisi sille, että käyttöönottomittaukset on suoritettu asianmukaisesti. Toisen käyt-

töönottotarkastuspöytäkirjan merkinnöissä on puutteita eikä ole täyttä varmuutta, missä 

laajuudessa käyttöönottotarkastuksia on tehty ryhmäkeskuksien RK2 ja RK3 osalta. 

Pöytäkirjojen perusteella ei ole siis täyttä varmuutta siitä, onko kaikista sähköasennuk-

sista suoritettu määräysten mukaista käyttöönottotarkastusta. 

Lattia- ja saattolämmityksissä käytetyistä kaapelityypeistä ja niiden ominaisuuksista ei 

ole olemassa dokumentaatiota. Asennustöiden yhteydessä tehtävistä mittauksista ei ole 

olemassa mittaustuloksia eikä niistä ole erillistä mainintaa käyttöönottotarkastuspöytä-

kirjoissa. 

Keskusmerkinnät ovat epäselvät erillisen asuintilan ryhmäkeskuksen (RK3) osalta, puut-

teelliset pääkeskuksen osalta (PK) ja puuttuvat kokonaan ohjauskeskuksesta (OK) sekä 

autokatoksen ryhmäkeskuksesta (RK2). Keskusten kaapeleissa ei ole ryhmämerkintöjä, 

joskin joissakin kaapeleissa on teipattuna käyttötarkoitukseen viittaava teksti. Pääkes-

kuksesta (PK) sekä autokatoksen ryhmäkeskuksesta (RK2) puuttuu varoitusmerkintä 

keskuksen ulkopuolisesta ohjausjännitteestä. 

Puutteellinen dokumentaatio ja merkinnät vaikeuttavat ja hankaloittavat sähköteknisen 

järjestelmän käyttötoimenpiteitä sekä korjaustöitä. Suositeltavaa olisi investoida sähkö-

kuvien laatimiseen tulevaisuudessa tapahtuvien muutos- ja korjaustöiden yhteydessä. 

5.3 Energiatase 

Saatavilla olevien tuntitehotietojen perusteella kiinteistön sähkönkulutus on tavanomai-

nen verrokkeihin nähden [21, 22]. Vuosittainen sähkönkulutus on vaihdellut 18222 

kWh:n ja 18732 KWh:n välillä. Kausisähkö on perusteltu valinta sähköliittymäksi kunto-

tutkimuskohteessa. Sähkönjakeluyhtiöltä saadut tiedot vahvistavat, että sähkön kulutus 

on suurinta talvella (kuva 3). 

Kuntotutkimuksen yhteydessä kerättiin tietoa kiinteistön sähkölaitteista. Sähkölaitteiden 

varustelutaso on tavanomainen, joskin erillisen asuintilan myötä kiinteistössä on sähkö-

laitteita tavanomaista enemmän. Erillisen asuintilan sähkölaitteiden tehot ovat kuitenkin 
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pienemmät kuin omakotitalossa esimerkiksi lämminvesivaraajan osalta. Suuritehoisim-

mat yksittäiset laitteet liesien lisäksi ovat kuivausrumpu ja sähkökiuas. 

Edellä mainittujen sähkölaitteiden yhtäaikainen käyttö johtaa hetkelliseen suureen tehon 

tarpeeseen, jolla voi olla tulevaisuudessa vaikutusta sähköstä maksettuun hintaan teho-

maksujen yleistyessä. [23.] Hetkellistä sähkönkulutusta on mahdollista tarkkailla sähkö-

jakeluyhtiön palvelun kautta. Tuntikohtaisten kulutustietojen avulla on mahdollista ha-

vainnoida omia kulutustottumuksiaan ja niiden vaikutusta hetkelliseen tehontarpeeseen. 

Tulevaisuudessa voi syntyä tarve uusien ohjausjärjestelmien asentamiseksi, joiden 

avulla voidaan varmistaa, ettei hetkellinen teho kasva haluttua suuremmaksi. 

5.4 Kohteessa käytetyt vikavirtasuojat 

Standardisarjan SFS 6000 (1999) mukaan ulkotilojen nimellisvirraltaan enintään 32 A:n 

pistorasiat, jotka on tarkoitettu kädessä pidettävien tai käytön aikana siirrettävien sähkö-

laitteiden liittämiseen, oli pääsääntöisesti suojattava vikavirtasuojakytkimillä, joiden ni-

mellistoimintavirta on enintään 30 mA [4, s. 28–29]. Kuntotutkimuskohteessa ulkotiloissa 

olevat pistorasiat on suojattu AC- tai A-tyypin 30 mA:n vikavirtasuojilla. 

AC-tyypin vikavirtasuoja toimii joko nopeasti ilmestyvällä tai hitaasti nousevalla sinimuo-

toisella vaihtovirtamuotoisella vikavirralla. AC-tyypin vikavirtasuoja ei toimi pulssimai-

sella tasavirtamuotoisella vikavirralla, joka voi syntyä sähkölaitteessa olevan elektroni-

sen säädön takia. [24, s.16].  Standardisarjan SFS 6000 (2007) myötä vikavirtasuojat 

eivät enää ole saaneet olla AC-tyyppiä [4, s. 29]. 

Kiinteistön kaikkien rakennusten ja sähkökeskuksien käyttöönotto on tapahtunut stan-

dardisarjan SFS 6000 (1999) ollessa voimassa. Näin ollen pää- ja ryhmäkeskuksista 

löytyvät AC-tyypin vikavirtasuojat ovat asennusajankohtana täyttäneet määräykset. Tu-

levaisuudessa uusittaessa vikavirtasuojia tulee AC-tyypin vikavirtasuojat korvata A-tyy-

pin vikavirtasuojilla. 
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Vikavirtasuojien normaali käyttölämpötila-alue on �5	� �	�40	�. Lämmittämättömissä 

tiloissa, joissa vikavirtasuojat ovat alttiina ympäristön lämpötilalle, tulee käyttää vikavir-

tasuojia, joiden käyttölämpötila-alue on �25	� �	�40	�. Nämä vikavirtasuojat on mer-

kitty valmistajan toimesta symbolilla, joka esittää lumihiutaletta, jonka keskellä on mer-

kintä –25. [24, s.67.] 

Pääkeskus (PK) ja autokatoksen ryhmäkeskus (RK2) sijaitsevat ulkotiloissa ja ovat siten 

alttiita pakkaselle. Autokatoksen ryhmäkeskuksessa sijaitseva Siemens 5SM1342-0 -vi-

kavirtasuoja ei ole tarkoitettu ulkokäyttöön. Kyseinen vikavirtasuoja tulisi vaihtaa käyttö-

olosuhteita vastaavaksi. 

5.5 Ylivirtasuojaus ja vikasuojaus kuntotutkimuskohteessa 

Kuntotutkimuskohteessa on piha-alueen asennuksissa käytetty yksinomaan C-tyypin 

johdonsuojakatkaisijoita. C-tyypin johdonsuojakatkaisija sietää paremmin suurempia 

käynnistysvirtoja kuin B-tyypin johdonsuojakatkaisija, mutta vaatii suuremman oikosul-

kuvirran, jotta syötön automaattinen poiskytkentä tapahtuu standardin määrittelemässä 

ajassa. Liitteessä 2 on esitetty standardin EN 60 898 mukaiset laukaisukäyrät [25, s.692]. 

Kuntotutkimuksen aikana suoritettiin pistokoeluonteisesti yksivaiheisia oikosulkuvirta-

mittauksia piha-alueella pisimpien ryhmäjohtojen ryhmäkeskukseen nähden etäisim-

mistä pistorasioista. Mittaustulokset on esitetty taulukossa 2. 

Taulukko 2. Pistokoeluontoisesti mitatut yksivaiheiset oikosulkuvirrat etäisimmiksi oletetuista 
pisteistä kiinteistön piha-alueella. 

Keskus Kuvaus Ylivirtasuoja Mitattu oikosulkuvirta IK1 
(L-PE) 

RK2 PR komposti C16 170 A 
RK2 PR rajalla C10 80 A 
RK2 PR (PJP 2.4) C10 127A 
RK2 PR (PJP 3.2) C10 129 A 
PK PR (PJP 3.1) C16 158A 

Mitattujen oikosulkuvirta-arvojen tulee olla 25 % suurempia kuin johdonsuojakatkaisijoi-

den toimintarajavirtojen, koska mittauslämpötila on alhaisempi kuin oikosulun aikainen 
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lämpötila. Oikosulun aikana johtimen resistanssi kasvaa mittaustilanteeseen nähden, jol-

loin oikosulkuvirta on pienempi kuin mittaushetkellä. C-tyypin johdonsuojakatkaisijoiden 

C10 mitatun arvon tulee olla 125 A ja C16 vastaavasti 200 A. [26, s. 245.] 

Taulukon 2 mittaustuloksista huomataan, ettei mittaamalla ole saavutettu kaikissa ryh-

missä vaadittavaa oikosulkuvirta-arvoa. Näiden ryhmien osalta vikasuojaus syötön au-

tomaattisena poiskytkentänä ylivirtasuojien avulla ei toteudu. 

Syötön automaattiseen poiskytkentään käytetään normaalisti TN-järjestelmissä ylivir-

tasuojia. Standardin SFS 6000-4-41 kohdan 411.4.5 mukaan suojalaitteena voidaan 

myös käyttää vikavirtasuojaa. Vikavirtasuojia käytetään tilanteissa, joissa asennuksen 

pienin yksivaiheinen oikosulkuvirta vaiheen ja maan välillä ei takaa sulakkeen tai katkai-

sijan toimintaa standardin edellyttämässä ajassa. [24, s.16, 67.] Taulukossa 2 esitetyissä 

ryhmissä, joissa oikosulkuvirta on liian pieni, syötön automaattinen poiskytkentä stan-

dardin edellyttämässä ajassa toteutuu 30 mA:n vikavirtasuojien avulla, jotka toimivat vii-

sinkertaisella mitoitustoimintavirralla ���. [27, s. 9–12.] 

Vikavirtasuojan käyttö vikasuojaukseen edellyttää kuitenkin piirin suojaamista myös yli-

virtasuojalla standardin SFS 6000-4-43 mukaisesti [27, s. 11]. Oikosulkusuojauksen teh-

tävänä on suojata johtimia oikosulkutilanteessa syntyvältä lämmöltä ja sen aiheuttamilta 

vaurioilta. Oikosulkusuojan on pystyttävä katkaisemaan virtapiirissä esiintyvä prospektii-

vinen oikosulkuvirta ja poiskytkennän on tapahduttava ennen kuin suojalaitteen suojaa-

mat virtapiirit vaurioituvat [28, s. 142]. 

Enintään 5 s kestävissä oikosuluissa voidaan laskea aika �, jonka kuluessa johtimen 

lämpötila nousee sallittuun rajalämpötilaan. Käytettäessä kaavaa (1) pidempään kestä-

villä oikosuluilla saadaan ajan � arvoksi luku, joka on ns. turvallisella puolella lämpene-

misen suhteen, sillä johdin luovuttaa lämpöä ympäristöön eikä kaikki lämpö jää johti-

meen. [29, s. 12.]  

� � �� � �/���    (1) 

� on aika 

� on johtimen poikkipinta-ala [mm2] 



20 

 

� on tehollinen oikosulkuvirta [A] tehollisarvona [r.m.s.] 

� on kerroin, joka ottaa huomioon johdin materiaalin resistiivisyyden, läm-
pötilakertoimen ja lämmönvarauskyvyn sekä sopivat alku- ja loppulämpöti-
lat (� = 115, kun johtimen eristeenä on PVC, poikkipinta-ala on �300 mm2 
ja johtimen materiaali on kupari).  

 

Taulukossa 3 on esitetty laskennalliset ajan arvot �, jonka kuluessa oikosulkusuojauksen 

on toimittava. Laskennassa on käytetty � [A] laskettua arvoa, joka ottaa huomioon sen, 

että � [A] mitattu arvo on 25 % suurempi kuin oikosulkutilanteessa esiintyvä oikosulku-

virta.  

Taulukko 3. Kaavan (1) avulla lasketut arvot ajalle �. 

Keskus Ylivirta-
suoja 

�	����  �	�!  
mitattu 

�	�!  
laskettu 

� �	�"  

RK2 C16 2,5 170 136 115 4,47 
RK2 C10 2,5 80 64 115 20,18 
PK C16 2,5 158 126,4 115 5,17 

Verrattaessa taulukon 3 laskettuja ajan � arvoja sekä laskettua oikosulkuvirtaa � [A] ni-

mellisvirran moninkertana C-tyypin johdonsuojakatkaisijan laukaisukäyrään nähdään ku-

vasta 6, että oikosulkusuojaus toimii ennen laskennallista ajanarvoa �.  Oikosulkusuojaus 

on riittävä. 
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Kuva 6. C-tyypin johdonsuojakatkaisijoiden toiminta lasketun laukaisuajan ja oikosulkuvirran 
mukaan [25, s. 692]. 

Standardi SFS 6000 453.1 käsittelee yhdellä suojalaitteella toteutettavaa ylikuormitus- 

ja oikosulkusuojausta. Standardin kansallisessa lisähuomautuksessa todetaan, että jos 

suojalaite toimii ylikuormitussuojana ja sen katkaisukyky on riittävä, katsotaan, että suo-

jalaite suojaa johtimet myös oikosulkuvirran lämpövaikutuksilta [29, s.14]. 

5.6 Ylijännitesuojaus 

Standardin SFS 6000-4-44:2017 mukaan asuinrakennuksissa pitää toteuttaa ylijännite-

suojaus silloin, kun ne liittyvät ilmajohtoverkkoon [30, s.13]. Asennusajankohtana vaati-

musta ei ole ollut ja näin ollen kohteeseen ei ole asennettu ylijännitesuojia. Standardissa 

määritellään riskien arviointimenetelmä, jonka avulla voidaan selvittää, vaaditaanko suo-

jausta transienttiylijännitteiltä. 

Laskettu riskitaso CRL saadaan kaavasta 2 [30, s.13–14]: 

��# �
$%&'

�(�)*
    (2) 

+,�- on ympäristökerroin asuinrakennuksille maaseutu- ja taajamaympäris-
tössä (+,�- � 255) 
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./	on salamatiheys (Suomessa ./ � 0,38) 

#3 on kaapelin/johdon pituus. 

 

Riskin arvioinnissa käytettävä pituus #3 saadaan kaavasta 3: 

 

#3 � 2#45� � #46� � 0,4#457 � 0,2#467    (3) 

#45� 	on pienjänniteilmajohdon pituus (km)  

#46� 	on pienjännitemaakaapelin pituus (km) 

#457	on suurjänniteilmajohdon pituus (km) 

#467	on suurjännitemaakaapelin pituus (km) 

 

Kokonaispituus on rajoitettu yhden kilometrin pituuteen tai etäisyyteen ensimmäiseen 

jakeluverkkoon asennetusta ylijännitesuojasta asennuksen sisäänmenokohtaan saakka. 

Kohteen läheisyyteen on rakennettu uusi puistomuuntamo, jossa on ylijännitesuojat. 

Näin ollen kuntotutkimuskohteessa #45� � 0,08 ja  #46� � 0,2 muiden muuttujien saa-

dessa arvon nolla. Tällöin ���-arvoksi saadaan kaavan 2 avulla: 

 

��� �
+,�-

�#3 � ./�
�

255

�2	 � 	0,08 � 0,2� � 0,38
8 1864 

 

Laskennan tuloksena saatu ���-arvo ylittää SFS 6000 (2017) standardissa esitetyn ala-

raja-arvon 1000. Laskennan perusteella kohteessa ei tarvita ylijännitesuojausta. 
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6 Kuntotutkimuksen tulokset 

6.1 Sähköteknisen järjestelmän elinkaari 

Kuntotutkimuskohteen vanhimmat sähköasennukset ovat nyt noin 18 vuotta vanhoja, 

jolloin on saavutettu joidenkin sähkölaitteistojen osalta niiden laskennallinen elinkaaren 

pää. Toisaalta taloudellisesti arvokkaimpien investointien osalta, kuten sähkönjakelujär-

jestelmien ja sähkökeskuksien osalta, laskennallinen elinkaari on 30–50 vuotta, jolloin 

lähitulevaisuuden investointitarpeet ovat taloudellisesta näkökulmasta katsottuna maltil-

lisia. Kuntotutkimuksessakin esiin tulleet asiakkaan havainnot vahvistavat, että on syytä 

jatkossa varautua sähkölaitteiston osien uusimiseen vuosittaisella tasolla. Yksittäisten 

pistorasioiden, kytkimien ja valaisimien sekä kodinkoneiden ja kiukaan uusimiseen on 

varauduttava. [2, Liite 1.] 

Asiakkaan havainnot sähköteknisen järjestelmän toiminnasta sekä kuntotutkimuksen ai-

kaiset havainnot osoittavat sen, että sähkölaitteiston eri osat ovat elinkaarensa odote-

tussa vaiheessa. Poikkeuksen tekee asennustavasta johtuen ulkoalueiden valaistuspis-

torasiat, jotka ovat elinkaarensa päässä. Sähköjärjestelmien elinkaari voi lyhetä merkit-

tävästi, jos sähkölaitteet asennetaan sopimattomiin ympäristöolosuhteisiin ja vastoin val-

mistajan ohjeita tai SFS 6000 määräyksiä. [31, s. 7.] 

Pääkeskuksen sekä ryhmäkeskuksien lähdöt ovat kaikki käytössä pois lukien RK2, jossa 

on edelleen vapaita C10 ja C16 lähtöjä. Keskuksissa ei ole myöskään vapaita moduuli-

paikkoja. Tulevaisuudessa sähköteknistä järjestelmää laajennettaessa on varauduttava 

keskuksien vaihtoon tai laajentamiseen. 

6.2 Toimenpidesuositukset asiakkaan havaintoihin liittyen 

Kuntotutkimuksen perusteella suositellaan seuraavia toimenpiteitä asiakkaan havaintoi-

hin liittyen. 

• Piha-alueella sijaitsevat valaistustarkoitusta varten asennetut pistorasiat 
eivät täytä standardin SFS 6000-8-804 määräyksiä sijoituksena puolesta. 
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Useimmat pistorasiat ovat rikki ja kaipaavat vaihtoa. Ennen rikkinäisten pis-
torasioiden vaihtoa olisi syytä miettiä pistorasioiden määrää ja tarpeelli-
suutta. Pistorasioiden sijaan suositellaan kiinteää asennustapaa kaiken 
piha-valaistuksen osalta. Jos pistorasiat koetaan tarpeellisena, suositel-
laan ulkokäyttöön soveltuvien piharasioiden asentamista nykyisten pistora-
sioiden tilalle siten, että ne eivät jää lumen ja jään peittämiksi talven aikana. 

• Piha-alueella sijaitseva vaurioitunut maakaapeli on korjattavissa. Korjauk-
sen yhteydessä suositellaan jakorasian uusimista ja sen asianmukaista 
täyttämistä valuhartsilla tai -muovilla. Lisäksi suositellaan kiinnittämään 
huomiota maakaapelin sijoittamiseen maahan riittävän syvälle vahinkojen 
välttämiseksi tulevaisuudessa. 

• Piha-alueella sijaitseville pistorasioille, joita ei ole vielä otettu käyttöön on 
tehtävä käyttöönottotarkastus. Edellä aiemmin esitetyn perusteella suosi-
tellaan harkitsemaan pistorasioiden korvaamista ensisijaisesti kiinteästi 
asennetuilla pihavalaisimilla tai piharasioilla. 

• Omakotitalon pesuhuoneen oven viereinen rikkinäinen 5-kytkin suositel-
laan vaihdettavaksi (valmistaja: ABB; asennuskalustemalli: Jussi). 

• Omakotitalon pesuhuoneen kattovalaisin on saavuttanut elinkaarensa 
pään ja on korjauskelvoton. Suositellaan uuden valaisimen asennusta. 

• Suositellaan autokatoksen liiketunnistimen kytkentöjen korjaamista. 

• Suositellaan erillisen asuintilan lattialämmityksen kytkentöjen tarkistamista. 

6.3 Muut toimenpidesuositukset kuntotutkimuksen perusteella 

Kuntotutkimuksen aikana vastaan tulleiden aiheiden perusteella esitetään seuraavia toi-

menpiteitä. 

• Keskuksista laaditaan keskuskaaviot sekä piirikaaviot. 

• Keskusmerkinnät tarkistetaan ja täydennetään puuttuvat tiedot. Keskuksiin 
(PK, OK ja RK2) on lisättävä varoitusmerkintä vieraasta ohjausjännitteestä. 

• Piha-alueen valaistustarkoituksia varten asennettujen pistorasioiden kor-
jaustöiden tai muutostöiden yhteydessä suoritetaan jatkuvuus- ja eristys-
vastusmittaukset eri ryhmistä. 

• Pääkeskuksen uusiminen. Pääkeskuksessa laajennusvara on käytetty lop-
puun ja ylitetty kytkemällä useita ryhmäjohtoja samoihin johdonsuojakat-
kaisijoihin sekä toteuttamalla kytkentöjä irtoliittimillä riviliittimien sijaan. 
Uusi pääkeskus voitaisiin suunnitella siten, että ohjauskeskuksen kojeet 
siirretään osaksi pääkeskusta. Tällä tavalla saataisiin sähköasennuksista 
kokonaisuudessaan selkeäpiirteisempiä. 

• Liittymisjohdon vedonpoisto on tarkistettava ja tarpeen tullen korjattava. 
Tämä on erityisen tärkeätä pitkän ajan näkökulmasta tarkasteltuna, kun 
otetaan huomioon alueella oleva maanpainumisilmiö. 
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• Vaihdettaessa vikavirtasuojia keskuksiin on jatkossa huolehdittava siitä, 
että käytetään A-tyypin vikavirtasuojia. 

• Autokatoksen ryhmäkeskuksessa (RK2) sijaitseva Siemens 5SM1342-0 ei 
ole tarkoitettu käytettäväksi lämmittämättömässä tilassa. Suositellaan vika-
virtasuojan vaihtoa. 

• Pää- (PK), ohjaus- (OK) ja ryhmäkeskuksesta (RK2) tulevat kaapelit tulisi 
suojata metallista tehdyllä potkusuojalla. 

• Omakotitalon sisätilojen valaistuksen osalta spottivalojen (19 kpl) halogee-
nipolttimot korvataan ajan saatossa LED-polttimoilla, joiden avulla on mah-
dollista saavuttaa vähintään 75 %:n säästö energiankulutuksessa ja 50 
%:n säästö kokonaiskustannuksissa. 

6.4 Kustannusarvio 

Valaistuspistorasiat 

Merkittävin kustannustekijä on pihavalaistukseen tarkoitettujen pistorasioiden uusiminen 

ja vaihtaminen piharasioihin. Yksittäinen piha-rasia, jossa on 2-osainen pistorasia ja vi-

kavirtasuoja ilman kello-ohjausta maksaa arviolta 100 € (alv 0%). Asennuskulujen ja ar-

vonlisäveron kanssa kyseisen vaihtotyön kustannus on arviolta 200 € (alv 24%) kappa-

leelta. Lisäksi on otettava huomioon mahdolliset uudelleen kaapeloinnista aiheutuvat 

kustannukset. Piha-alueen valaistuspistorasioiden määrä kannattaa arvioida uudelleen 

ja samalla arvioida kuinka paljon valaistuksista on mahdollista toteuttaa kiinteän asen-

nuksen avulla, jolloin investoimalla uusiin LED-valaisimiin voidaan päästä investointi- ja 

käyttökustannuksiltaan optimaaliseen ratkaisuun. 

Valaistus 

Valaistustasoon on kiinnitetty erityisen paljon huomiota rakennusaikana. Onnistuneiden 

ratkaisujen ansiosta kaikissa tiloissa on riittävä yleisvalaistus, jota käyttäjä voi tarpeen 

mukaan täydentää kohdevalaistuksella. 

Omakotitalon yleisvalaistus on toteutettu suurimmaksi osaksi spottivalaisimien avulla. 

Nykyiset 20 W:n halogeenipolttimot on mahdollista korvata 5 W:n vastaavilla LED-poltti-

moilla. LED-polttimoilla on siten mahdollista saavuttaa huomattava energiansäästö. Li-
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säksi valmistajat lupaavat LED-polttimoille kolminkertaisen eliniän. Taulukossa 4 on esi-

tetty laskelma elinkaarikustannuksista molemmille polttimotyypeille 15 000 h:n käyttö-

ajanjaksolla. 

Taulukko 4. Elinkaarikustannukset käytettäessä halogeenipolttimoa ja LED-polttimoa (15 000 
h). Hinta- ja tuotetiedot [32]. 

 Halogeenipolttimo LED-polttimo 
Malli Osram Energy Saver 

20W 36 astetta 
 

Philips 
5W MR16 36D 

 
Elinikä (h) 5000 15 000 

Hinta €/kpl (sis. alv 24 %) 4,90 € 17,09 € 

Sähkön kokonaiskulutus 15 000 h ajalta (19 kpl) 300 kWh 75 kWh 

Kokonaiskustannukset 15 000 h ajalta (19 kpl) 
sähkön kokonaishinnan ollessa 0,15 €/kWh 

1134,30 € 538,46 € 

Taulukon 4 laskelman perusteella LED-polttimoiden kokonaiskustannukset ovat n. 47 % 

nykyisistä kustannuksista. 

Muualla kiinteistössä on käytetty energiansäästöpolttimoita sekä yhä enenevissä määrin 

erilaista LED-tekniikkaa. Energiansäästöpolttimoista luopuminen ei tuo niin merkittäviä 

taloudellisia säästöjä kuin halogeenipolttimoista luopuminen toisi. Toisaalta LED-poltti-

moihin siirryttäessä saavutetaan täysi valaistusvoimakkuus nopeammassa ajassa, joka 

on huomattavasti käyttäjäystävällisempää tiloissa tai alueilla, joissa vietetään lyhyt aika. 
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7 Pohdinta 

Omakotitalojen sähkölaitteistojen kolmannen osapuolen varmennustarkastuksista luo-

vuttiin Sähköturvallisuuslain 410/1996 myötä. Siirtymäkauden päätyttyä heinäkuusta 

1997 alkaen on omakotitalojen sähköasennuksien säädöstenmukaisuudesta vastannut 

ensisijaisesti sähkölaitteiston rakentaja eli sähköurakoitsija, joka on ollut velvoitettu huo-

lehtimaan sähkölaitteiston käyttöönottotarkastuksesta [33, 19 §]. Sähkölaitteiston raken-

tajan eli sähköurakoitsijan laiminlyödessä käyttöönottotarkastuksen tai ollessa estynyt 

suorittamaan sitä, on laitteiston haltija ollut velvoitettu huolehtimaan käyttöönottotarkas-

tuksen teettämisestä. Uusi sähköturvallisuuslaki ei ole tuonut tilanteeseen muutosta [34, 

43 §]. 

Vuosittain Suomessa jää kolmannen osapuolen tarkastusten ulkopuolelle arviolta 10 

000–20 000 pienkohdetta. Pienkohteiden sähköasennustyöt eivät kuitenkaan ole jääneet 

täysin ilman ulkopuolista valvontaa, sillä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) suorit-

taa kenttävalvontaa työn alla olevissa pienkohteissa. Tämän lisäksi Tukes on määräajoin 

toteuttanut tilannekartoituksia, joiden tavoitteena on ollut selvittää pienkohteiden sähkö-

asennusten ja käyttöönottotarkastusten säädöstenmukaisuus. [35, s. 1–2.] 

Kuntotarkastuskohteen sijaintikunnan rakennusvalvonta edellyttää käyttöönottotarkas-

tuksen suorittamista ennen rakennuksien käyttöönottokatselmuksen suorittamista. Vas-

taavasti sähköjakeluyhtiö edellyttää käyttöönottotarkastuksen tekemistä, mutta ei edel-

lytä käyttöönottotarkastuspöytäkirjan toimittamista yhtiölle. On siis täysin mahdollista, 

että rakennusprosessin aikana ainoa sähkötekniikkaan perehtynyt toimija on sähköura-

koitsija. 

Sähköturvallisuuslain mukaan kiinteistön haltija on vastuussa laitteiston turvallisuudesta, 

kunnossapidosta ja siitä, että se täyttää Sähköturvallisuuslain vaatimukset. Lisäksi haltija 

on velvoitettu huolehtimaan laitteiston kunnon ja turvallisuuden tarkkailusta sekä huoleh-

timaan havaittujen vikojen ja puutteiden korjaamisesta riittävän nopeasti. [34, 47 §.] Lain-

säädännön näkökulmasta pienkohteen omistaja asetetaan erikoiseen asemaan. Vastuu 

kiinteistön sähköasennuksien määräystenmukaisuudesta on taholla, jonka ei voida olet-
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taa olevan itsenäisesti kykenevä arvioimaan sähkölaitteiston kuntoa tai sähköurakoitsi-

jan työn laatua. Jos sähköurakoitsija ei kanna vastuutaan, ei ole varmuudella olemassa 

tahoa, joka varmentaisi laadun. 

Tuorein Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tilannekartoitusraportti vuodelta 2016 

osoittaa, että pienkohteissa on niin itse sähköasennustöiden teknisessä suorittamisessa 

kuin käyttöönottotarkastuksissa ja sähköasennustöiden dokumentaatiossa huomattavia 

puutteita. Tukes on ilmaissut huolestuneisuutensa tuloksista, jotka ovat huonoimmat 

ajanjaksona, jolloin tilannekartoituksia on tehty. [35, s. 3–6.] 

Kuntotutkimuskohteena olevassa kiinteistössä sähköteknisen järjestelmän puutteet ovat 

linjassa Tukesin tekemien havaintojen kanssa. Suurimmat puutteet liittyvät sähkötekni-

sen järjestelmän dokumentaatioon. Kuntotarkastuskohteen yksittäiset puutteet asennus-

tavoissa eivät aiheuta vaaraa käyttäjälle vaan pikemminkin taloudellista haittaa sähkö-

laitteiden lyhyemmän elinkaaren muodossa sekä häiriöinä sähkönjakelujärjestelmässä 

kiinteistön piha-alueella. 

Tilanteen on vaikea nähdä muuttuvan itsestään paremmaksi pienkohteiden sähköasen-

nusten laadun osalta kolmannen osapuolen jonkinasteisen laadunvarmistusmekanismin 

puuttuessa. Nykyisen lainsäädännön sekä määräysten puitteissa kiinteistön sähköura-

koitsijan valinnasta muodostuu merkittävä teknis-taloudellinen riski, jonka kiinteistön 

omistaja ottaa kantaakseen. Riskiä on kuitenkin mahdollista pienentää eri menetelmin. 

Sähköurakoitsijan valinnassa kannattaa tarkistaa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tu-

kes) ylläpitämästä toiminnanharjoittajarekisteristä sähköurakoitsijan oikeus suorittaa ky-

seisiä sähköasennustöitä [36]. Myös referenssit aiemmista kohteista on hyvä tarkistaa. 

Laadittaessa kirjallista sopimusta sähkötöistä kuluttajan on mahdollista käyttää urakan 

laajuudesta riippuen joko Rakennusalan erikoistöitä koskevia yleisiä sopimusehtoja 

(REYS-8) tai Rakennusalan töitä koskevia yleisiä kuluttajasopimusehtoja (RYS-9). 

Edellä mainituissa sopimusehdoissa otetaan kantaa urakkasuorituksen lisäksi mm. ura-

koitsijan neuvontavelvollisuuteen, urakkasuorituksen virheiden seuraamuksiin ja urakoit-

sijan virhevastuuseen. [37, s. 1–2.] 
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Käyttämällä sähköurakoitsijasta riippumatonta sähkösuunnittelijaa kohteessa voidaan 

vaikuttaa ennalta sähköasennusten laatuun sekä kustannustasoon. Etenkin vaativissa 

kohteissa, joissa halutaan esimerkiksi toteuttaa kiinteistöautomaatioon (KNX) tai valais-

tusohjauksiin (DALI) liittyviä ratkaisuja, on perusteltua käyttää sähkösuunnittelijan palve-

luita.  

Sopimusasiakirjojen huolellisen laatimisen lisäksi kustannustehokkain keino vaikuttaa 

sähköasennusten laatuun on tilaamalla kohteeseen kolmannen osapuolen suorittaman 

vapaaehtoisen varmennustarkastuksen. Varmennustarkastuksen suorittaminen on 

säännösteltyä toimintaa ja sen voi suorittaa valtuutettu tarkastaja tai valtuutettu laitos 

[34, 75 §]. Luokittelemattoman laitteiston varmennustarkastuksen hinta on noin 600 € 

(alv 24 %). Investoimalla vapaaehtoiseen varmennustarkastukseen voidaan hyvin pian 

rakennusvaiheen jälkeen varmentaa sähköteknisen järjestelmän laatu samalla mekanis-

milla kuin vaativammissa kohteissa, ts. luokitelluissa kohteissa, joissa varmennustarkas-

tus on pakollinen. 

 

Kuva 7. Sähköteknisen järjestelmän laatuun vaikuttavia tekijöitä. 

Edellä esitetyistä sähköteknisen järjestelmän laatuun vaikuttavista tekijöistä (kuva 7) 

keskittyminen urakoitsijan valintaan, kirjalliseen sopimiseen sekä vapaaehtoiseen var-

mennustarkastukseen luo useimmissa pientalokohteissa puitteet laadukkaaseen loppu-

tulokseen kustannustehokkaasti. 
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8 Yhteenveto 

Sähköteknisen järjestelmän kuntotutkimus on erittäin vaativaa työtä, jossa eri sähköjär-

jestelmien ja -laitteiden tuntemus on tarpeen. 

Opinnäytetyönä suoritettu kuntotutkimus osoittautui odotettua haastavammaksi. Etukä-

teen ei ollut mahdollista ennakoida kaikkea, mitä sähköasennusten osalta oli tulossa 

vastaan. Aiemmasta työkokemuksesta ja opiskelusta huolimatta kuntotutkimuksen ai-

kana oli palattava yhä uudelleen määräysten, suosituksien ja ohjeistuksien äärelle tar-

kastelemaan sitä, miltä nykyiset asennukset näyttäytyvät niiden valossa. Toisaalta sa-

malla oli mietittävä hyvin laaja-alaisesti sähköteknistä järjestelmää kokonaisuutena ja 

sitä, miten se pystyy vastaamaan käyttäjän tarpeisiin tulevaisuudessa. 

Insinöörityön tuloksena syntynyt sähköteknisen järjestelmän kuntotutkimuksen loppura-

portti antaa laitteiston haltijalle arvokasta tietoa sähköteknisen järjestelmän tämän hetki-

sestä kunnosta sekä siitä, miten järjestelmää voidaan ylläpitää ja korjata ottaen huomi-

oon tulevaisuuden käyttötarpeet. 

Tarkasteltaessa kuntotutkimuksen havaintoja määräysten ja lainsäädännön näkökul-

masta käsin nähdään, että vapaaehtoinen varmennustarkastus on kustannustehokas 

keino vaikuttaa sähköasennusten laatuun. Kiinnittämällä erityisesti huomiota tähän vaih-

toehtoon on mahdollista vaikuttaa siihen, että pientalokohteiden sähköteknisistä järjes-

telmistä saadaan tulevaisuudessa luotettavampia ja turvallisempia. 

Sähköteknisen järjestelmän kuntotutkimus on osoittautunut prosessiksi, jossa vuorovai-

kutuksella on suuri merkitys lopputuloksen kannalta. Avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri 

antaa mahdollisuuden saavuttaa käyttäjän kannalta parhaan lopputuloksen. Tässä vai-

heessa onkin syytä kiittää asiakasta hänen antamastaan panoksesta tähän työhön. 



31 

 

Lähteet 

1 Alhorinne, Jussi; Hovila, Elina; Kankkunen, Antti; Korkeamäki, Aira; Lankinen, 
Pasi; Näyhö, Marjo-Riitta & Savola, Tea. 2017. Insinöörityöohjeet. Metropolia am-
mattikorkeakoulu. < https://oma.metropolia.fi/tyotilat?p_p_id=WorkspacePort-
let_WAR_workspaceportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-
1&p_p_col_count=2&_WorkspacePortlet_WAR_workspaceportlet_struts.port-
let.action=%2Fworkspace%2Findex%20&workspace.id=120520904>. Päivitetty 
24.8.2018. Luettu 13.6.2019. 

2 ST 97.00.  Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien kuntoarvio ja -tutkimus. 2018. 
Espoo: Sähköinfo Oy. 

3 ST 70.12. S2010-sähkönimikkeistö. Sähköenergian jakelu- ja käyttöjärjestelmät, 
tietotekniset järjestelmät. 2017. Espoo: Sähköinfo Oy. 

4 Sähköremontti. 2016. 4. uudistettu painos. Espoo: Sähköinfo Oy. 

5 KH 90-00394. Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä. 2007. Rakennustieto 
Oy. 

6 KH 90-00535. Asuinkiinteistön kuntoarvio. Kuntoarvioitsijan ohje. 2013. Raken-
nustieto Oy. 

7 ST-esimerkit 7. Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien kuntotutkimusraportti. 2016. 
6. uudistettu painos. Espoo: Sähkötieto ry. 

8 Severi. 2019. Sähköinen aineistopalvelu. Sähköinfo Oy. <https://se-
veri.sahkoinfo.fi/search>. Luettu 13.6.2019. 

9 Kuntotutkijakoulutus. 2019. Verkkoaineisto. Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy. 
<https://www.seti.fi/kuntotutkijakoulutus>. Luettu 3.1.2019. 

10 Sähkölaitteiston kuntotutkijakoulutus. 2019. Verkkoaineisto. Sähköinfo Oy. 
<http://kauppa.sahkoinfo.fi/product/23>. Luettu 3.1.2019. 

11 Käyttöpaikan liittymispisteen tiedot. 2018. Sähköpostiviesti. Kuntotutkimuskoh-
teen sähkönjakeluyhtiö. Luettu 17.12.2018. 

12 Käyttöpaikan sähkönkulutustiedot. 2019. Verkkoaineisto. Kuntotutkimuskohteen 
sähkönjakeluyhtiö. Luettu 7.5.2019. 



32 

 

13 ST 97.10 Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien kuntotutkimus. Asennus- ja apu-
järjestelmät. 2018. Espoo: Sähköinfo Oy. 

14 ST 97.20 Sähköteknisten järjestelmien kuntotutkimus. Sähköenergian tuotanto, 
liittäminen ja pääjakelu. 2018. Espoo: Sähköinfo Oy. 

15 ST 97.25 Sähkö- ja tietojärjestelmien kuntotutkimus. Ukkos- ja ylijännitesuojaus. 
2018. Espoo: Sähköinfo Oy. 

16 ST 97.30 Sähköjärjestelmien kuntotutkimus. Laitteistojen sähköistys. 2019. Es-
poo: Sähköinfo Oy. 

17 ST 97.40 Sähköjärjestelmien kuntotutkimus. Sähkön liitäntäjärjestelmät. 2019. 
Espoo: Sähköinfo Oy. 2017. Espoo: Sähköinfo Oy. 

18 ST 97.50 Sähköjärjestelmien kuntotutkimus. Valaistus ja valaistusjärjestelmät. 
2017. Espoo: Sähköinfo Oy. 

19 ST 97.65 Sähköjärjestelmien kuntotutkimus. Lämmityskaapelit. 2019. Espoo: 
Sähköinfo Oy. 

20 SFS 6000-5-51:2017. Pienjännitesähköasennukset. Osa 5-51: Sähkölaitteiden 
valinta ja asentaminen. Yleiset säännöt. 2017. 5. painos. Suomen Standardoimis-
liitto SFS ry. 

21 Sähkönkulutus yksiössä, kolmiossa ja omakotitalossa. 2019. Verkkoaineisto. For-
tum Oyj. < https://yhdessa.fortum.fi/sahkonkulutus>. 7.1.2019. Luettu 28.7.2019. 

22 Kodin sähkönkulutus. Verkkoaineisto. Vattenfall Oyj. < https://www.vatten-
fall.fi/energianeuvonta/sahkonkulutus/>. Luettu 28.7.2019. 

23 Huuki, Hannu & Karhinen, Santtu. 2019. Miten tehohinnoittelu vaikuttaa pientuo-
tannon kannattavuuteen? Verkkoaineisto. < http://www.sahkoala.fi/ammattilai-
set/artikkelit/muut_jutut/fi_FI/siirtohinta_murroksessa/>.  1.4.2019. Luettu 
28.7.2019. 

24 SFS 6000-5-53:2017. Pienjännitesähköasennukset. Osa 5-53: Sähkölaitteiden 
valinta ja asentaminen. Erottaminen, kytkentä ja ohjaus. 2017. 4. painos. Suo-
men Standardoimisliitto SFS ry. 

25 Johdonsuojakatkaisijat. 2019. Verkkoaineisto. Hager. <https://www.utu.eu/si-
tes/default/files/attachments/johdonsuojakatkaisijat-tekniset-tiedot-11fi0211.pdf>. 
Luettu 13.6.2019. 



33 

 

26 Sähköasennusopas. 2018. 10. uudistettu painos. Espoo: Sähköinfo Oy. 

27 SFS 6000-4-41:2017. Pienjännitesähköasennukset. Osa 4-41: Suojausmenetel-
mät. Suojaus sähköiskulta. 2017. 4. painos. Suomen Standardoimisliitto SFS ry. 

28 D1- 2017. Käsikirja rakennusten sähköasennuksista. 2018. 26. painos. Espoo: 
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry. 

29 SFS 6000-4-43:2017. Pienjännitesähköasennukset. Osa 4-43: Suojausmenetel-
mät. Ylivirtasuojaus. 2017. 4. painos. Suomen Standardoimisliitto SFS ry. 

30 SFS 6000-4-44:2017. Pienjännitesähköasennukset. Osa 4-44: Suojausmenetel-
mät. Suojaus jännitehäiriöiltä ja sähkömagneettisilta häiriöiltä. 2017. 4. painos. 
Suomen Standardoimisliitto SFS ry. 

31 ST 95.32. Elinkaarikustannusten vaikutus järjestelmävalintoihin. 2006. Espoo: 
Sähköinfo Oy. 

32 Taloon.com. Verkkoaineisto. <www.taloon.com>. Luettu 7.5.2019. 

33 Sähköturvallisuuslaki 410/1996. Verkkoaineisto. <https://www.finlex.fi/fi/laki/ajan-
tasa/kumotut/1996/19960410>. Luettu 29.7.2019. 

34 Sähköturvallisuuslaki 1135/2016. Verkkoaineisto. < https://www.fin-
lex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161135>. Luettu 29.7.2019. 

35 Pietilä, Timo; Iholin, Timo & Iivonen, Esko. 2016. Pienkohdeprojekti. Sähköasen-
nustöiden taso uusissa pienrakennuksissa. Loppuraportti. Tukes. 

36 Toiminnanharjoittajarekisteri. 2019. Verkkoaineisto. Tukes. <https://rekisterit.tu-
kes.fi/toiminnanharjoittajat>. Luettu 20.8.2019. 

37 Kuluttajansuojalain soveltaminen sähköurakoinnissa. 2002. Sähköalan tietokan-
sio. Sähköinfo Oy. 

 

 



Liite 1 

  1 (1) 

 

 

Asiakkaan havainnot sähköteknisestä järjestelmästä 

Asiakkaan havaitsemat puutteet sähköteknisessä järjestelmässä:  

• Pihan ulkovalot ja pistorasiat eivät toimi sisäänajoväylällä. 

• Pääkeskuksessa sijaitseva vikavirtasuoja laukeaa saman tien tai lähes sa-
man tien. 

• Käytettäessä piha-alueen reunustan pistorasioita, jotka saavat säh-
kösyötön autokatoksen ryhmäkeskuksesta, laukaisevat vikavirtasuojan. 

• Autokatoksen liiketunnistin ja/tai valaisin eivät toimi. 

• Valaistuskytkin päärakennuksen pesuhuoneen oven vieressä on rikki. 

• Päärakennuksen pesuhuoneen kattovalo kaipaa vaihtoa. 

• Osa pihan valaistuskäyttöön asennetuista pistorasioista ei ole toiminut kos-
kaan. 

• Lattialämmitys erillisessä asuintilassa ei toimi uuden vikavirtasuojan asen-
nuksen jälkeen. 
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B-, C- ja D- tyypin johdonsuojakatkaisijoiden laukaisukäyrät 

 



Liite 3 

  1 (1) 

 

 

Sähkölämmittimet 

Asuintalo 

Tila Lämmitin/Kaapelityyppi Määrä Teho yhteensä 

Olohuone Ensto Lista 208-305 ELTE 4T 2 700 W 

 Ensto Lista 211-500 ELTE 4T 2 1000 W 

 Ensto Lista 211-500/O 1 500 W 

Ruokailutila Ensto Taso 411-800 ELTE 4T 1 800 W 

Keittiö Ensto Taso 405-350 1 350 W 

Eteinen Adax VP906 1 600 W 

Alakerran WC Adax VPS904KT S2 1 400 W 

MH1 Ensto Taso 408-550 ELTE 4T 1 550 W 

MH2 Ensto Lista 217-900 ELTE 4T 1 900 W 

MH3 Ensto 211-500 ELTE 4T 1 500 W 

Lattialämmitys WC tuntematon  tuntematon 

Lattialämmitys KPH tuntematon  tuntematon 

YHTEENSÄ   6,3 kW 

 

Erillinen asuintila 

Tila Lämmitin/Kaapelityyppi Määrä Teho yhteensä 

Olohuone/keittiö Adax VP904 1 400 W 

Eteinen Adax VP904 1 400 W 

WC Ensto Taso 403-200 1 200 W 

Lattialämmitys Olo-
huone/keittiö 

tuntematon  tuntematon 

Lattialämmitys WC tuntematon  tuntematon 

YHTEENSÄ   1,0 kW 

 

Lämminvesivaraajat 

Asuintalo   3,0 kW 

Erillinen asuintila  1,0 kW 

 

Kiuas   6,0 kW 

 


