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1 JOHDANTO 

 

Turvallisuus on tärkein asia, kun sähkön kanssa ollaan tekemisissä ja sitä käytetään. 

Jokainen meistä varmasti haluaa, että sähkölaitteiden ja -laitteistojen käyttö on turval-

lista, eikä niiden käyttöä tarvitse pelätä. Riittävän hyvä turvallisuuden saavuttamiseksi 

laki velvoittaa tarkastamaan sähkölaitteistot ja -laitteet ennen niiden käyttöönottoa tai 

päätymistä markkinoille. Standardeissa määritellään kuinka tarkastukset tulee tehdä 

ja annetaan mahdollisien mittauksin suoritettavien tarkastuksien mittaustulosten raja-

arvot. 

 

Rakennuksien sähköistyksessä sähköturvallisuutta mietitään heti sähkölaitteiston 

suunnitteluvaiheessa, esimerkiksi valitsemalla eri tiloihin niihin tarkoitetut sähkölait-

teet. Sähköasennuksia tehdessään sähköasentajat itse sekä sähkötöitä valvova hen-

kilö vastaavat sähkötyöturvallisuuden toteutumisesta. Sähkölaitteistolle voi olla käyt-

töönottotarkastuksen lisäksi tehtävä varmennustarkastus sekä määräaikaistarkastus 

tietyin aikavälein sähkölaitteiston luokituksen mukaan. 

 

Tämä opinnäytetyö keskittyy pienjännitteisten rakennusten sähköasennusten tarkas-

tuksiin. Pienjännitteellä tarkoitetaan 50 - 1000 V AC tai 120 - 1500 V DC jännitteitä. 

Työssä tehtiin Juankosken terveyskeskuksen sähkölaitteistolle käyttöönottotarkas-

tukseen liittyviä mittauksia. Pääpaino tässä opinnäytetyössä on tämän vuoksi käyt-

töönottotarkastuksessa. Myös muut sähkölaitteistoille tehtävät tarkastukset esitellään. 

Kyseisellä terveyskeskuksella on sähköasennuksien kannalta erikoistiloja, minkä 

vuoksi tarkastuksissakin vaaditaan, esimerkiksi normaaleihin asuintaloihin nähden, 

erikoismenettelyjä tai lisätarkastuksia. 
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2 LAINSÄÄDÄNTÖ JA STANDARDIT 

 

Suomen laki ja säädökset määrittelevät, mitä tarkastuksia sähköasennuksille teh-

dään, milloin ne tehdään ja kuka ne saa tehdä. Standardit puolestaan määrittelevät, 

miten tarkastukset tehdään, millaisia välineitä tarkastusten tekemiseen vaaditaan ja 

millaiset eri tarkastuksien vaatimukset ovat. 

 

Sähköturvallisuuteen liittyviä asioita ja määräyksiä eduskunnan päätösten mukaan on 

säädetty sähköturvallisuuslaissa 410/1996. Sähkölaitteiden käyttöön ja käyttöönot-

toon liittyviä päätöksiä esitetään kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksestä sähkö-

laitteistojen käyttöönotosta ja käytöstä 517/1996. Samaisen säädöksen pykälässä 

kaksi on esitetty määritelmät sähkölaitteistojen luokituksille. Sähköalan töihin liittyviä 

lainvoimaisia päätöksiä on esitetty kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä säh-

köalan töistä 516/1996. Päätökset edellä mainittuihin säädöksiin 516/1996 ja 

517/1996 on tehty sähköturvallisuuslain 410/1996 nojalla. 

  

Pienjännitteisten sähköasennusten tarkastusten vaatimukset määritellään standardi-

sarjassa SFS 6000. Sähkötyöturvallisuuteen liittyvät määräykset, joita sähkölaitteisto-

jen tarkastuksiakin tehtäessä noudatetaan, määritellään standardissa SFS 6002. 
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3 KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS 

 

Suomessa uuden sähkölaitteiston saa ottaa käyttöön vasta, kun sille on tehty lain 

määräämä käyttöönottotarkastus, jossa on riittävässä laajuudessa todettu, että säh-

köasennukset on tehty niille asetettujen vaatimusten edellyttämällä tavalla. Myös laa-

jemmille lisä- ja muutostöille on tehtävä käyttöönottotarkastus. (Kauppa- ja teolli-

suusministeriön päätös sähkölaitteistojen käyttöönotosta ja käytöstä KTMp 1996/517, 

§ 3.) 

 

Käyttöönottotarkastuksen suorittaminen voidaan jaotella kolmeen vaiheeseen: aistin-

varaisiin tarkastuksiin, testauksiin sekä dokumentointiin. 

 

Käyttöönottotarkastuksen tekijän täytyy olla sähköalan ammattihenkilö ja pätevä te-

kemään tarkastuksia. Tarkastajalla täytyy olla sähköasennuksesta riittävästi doku-

mentointia saatavilla. Käyttöönottotarkastukseen täytyy sisältyä tarkastuksen tulosten 

ja vaatimusten välinen vertailu, josta voidaan todeta, täyttyvätkö standardisarjan SFS 

6000 vaatimukset. Käyttöönottotarkastusta tehtäessä on toimittava siten, ettei tarkas-

tuksesta aiheudu vaaraa tai vahinkoa henkilöille, sähköasennuksille eikä omaisuudel-

le. (SFS 6000-6, 3.) 

 

 

3.1 Aistinvarainen tarkastus 

 

Aistinvarainen tarkastus määritellään seuraavalla tavalla: ”Sähköasennuksen tutkimi-

nen käyttäen kaikkia aisteja, joiden avulla todetaan, että asennus on tehty vaatimus-

ten mukaisesti.” Tästä tarkastuksesta on aiemmin käytetty myös nimitystä silmämää-

räinen tarkastus. (SFS 6000-6, 2.) 

 

Tarkastuksen nimi kertoo jo tarkastuksen luonteen: sähkölaitteistoa tarkastetaan ais-

tinvaraisesti ilman mittalaitteita. Esimerkiksi tarkistetaan, ovatko sähkölaitteiden kote-

lointiluokitukset oikeat siihen tilaan, johon ne asennetaan, tai onko kytkennät tehty 

jakorasiassa oikein. Aistinvaraista tarkastusta tehdään koko asennuksen ajan ja sitä 

tekevät sekä sähköasentajat itse että sähkötöitä valvova henkilö. Käyttöönottotarkas-

tuksen tekijä vielä asennusten valmistuttua tarkistaa kaikki tilat aistinvaraisesti. 

 

SFS 6000-6 -standardissa on listattu seuraavasti, mitkä aistinvaraiset tarkastukset 

tulisi käyttöönottotarkastuksessa vähintään tehdä. Sulkeissa viitataan standardisarjan 

SFS 6000 kohtiin, joista löytyy tarkempaa tietoa kyseisistä asioista. 
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a) sähköiskulta suojaukseen käytetyt menetelmät (osa 4-41) 
b) palosuojuksien käyttö ja muut palon leviämisen estämiseksi ja lämpövaikutuksilta 
suojaamiseksi tehdyt toimenpiteet (osa 4-42 ja luku 527) 
c) johtimien valinta kuormitettavuuden, sallitun jännitteenaleneman ja häiriösuojauk-
sen kannalta (osat 4-42, 4-44 ja luvut 523 ja 525) 
d) suoja- ja valvontalaitteiden valinta ja asettelu (osa 5-53) 
e) erotus- ja kytkentälaitteiden valinta ja oikea sijoitus (luku 537) 
f) sähkölaitteiden ja suojausmenetelmien valinta ulkoisten tekijöiden vaikutuksen mu-
kaan (osa 4-44, kohdat 422, 512.2 ja 522) 
g) nolla- ja suojajohtimien tunnukset (kohta 514.3) 
h) yksivaiheisten kytkinlaitteiden kytkentä äärijohtimiin (luku 537) 
i) piirustusten, varoituskilpien tai vastaavien tietojen olemassaolo (kohta 514.5) 
j) virtapiirien, varokkeiden, kytkimien, liittimien yms. tunnistettavuus (luku 514) 
k) johtimien liitosten sopivuus (luku 526) 
l) suojajohtimien, mukaan luettuna suojaavien potentiaalintasausjohtimien ja lisäpo-
tentiaalintasausjohtimien olemassa olo ja sopivuus (osa 5-54) 
m) sähkölaitteiston käytön, tunnistamisen ja huollon vaatima tila (luvut 513 ja 514 ja 
osa 8-810) 
 

 

3.2 Testaukset 

 

Testaus määritellään siten, että se on sähköasennuksessa tehtävä mittaus, jonka 

avulla sähköasennuksen turvallisuus osoitetaan (SFS 6000-6, 2). Testaukset tehdään 

jännitteettömänä tai jännitteellisenä sen mukaan, mitä testiä ollaan tekemässä. Suu-

rin osa käyttöönottotarkastuksessa tehtävistä testauksista on määritelmässä mainittu-

ja mittauksia. Mittauksien lisäksi tehdään kuitenkin myös konkreettisia toimintakokei-

ta. Testataan esimerkiksi, syttyvätkö huoneiston valot tarkoitetulla tavalla tai toimiiko 

löylyhuoneeseen asennettu kiuas. 

 

Standardisarjassa EN 61557 määritellään, millaisia mittaus- ja tarkastuslaitteita sekä 

menetelmiä testauksissa tulee käyttää. Samassa standardisarjassa mainitaan myös, 

etteivät mittalaitteiden turvallisuustaso ja ominaisuudet saa olla huonompia, jos käy-

tetään muita kuin kyseisen standardin määrittelemiä mittalaitteita. (SFS 6000-6, 4.) 

 

Testaukset suositellaan tehtäväksi seuraavaksi esitetyssä järjestyksessä ja ne on 

tehtävä, jos ne liittyvät tarkastettavaan työsuoritukseen. Seuraavaksi esitetyt tes-

tausmenetelmät ovat referenssimenetelmiä, mutta testaukset saa tehdä myös eri 

menetelmää käyttäen, kunhan kyseistä menetelmää käyttäen testaustulokset ovat 

vähintään yhtä luotettavia. (SFS 6000-6, 4.) 
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3.2.1 Suojajohtimien jatkuvuus 

 

Suojajohtimien jatkuvuusmittaus on tehtävä koko asennuksen kattavasti, eli kaikki 

suojajohtimet on mitattava, mukaan lukien pää- ja lisäpotentiaalintasausjohtimet. 

Näin todetaan suojajohtimien jatkuvuus ja liitoksien kunnollisuus sekä varmistetaan, 

että syötön automaattisen poiskytkennän suojausehdot täyttyvät. (SFS 6000-6, 5; 

18.) 

 

Suojajohtimien jatkuvuus mitataan sähkölaitteiston ollessa jännitteetön, ja mittauksia 

varten on nolla- ja suojajohtimet erotettava toisistaan. Nolla- ja suojajohtimien erotus 

tehdään siksi, että esimerkiksi ketjutetuissa laiteasennuksissa voidaan todeta, ettei-

vät suojamaa ja nolla ole vaihtaneet paikkaansa. Mittalaitteen mittausjännitteen on 

kuormittamattomana oltava 4 - 24 V DC tai AC ja mittausvirran vähintään 200 mA. 

(Saastamoinen & Saarelainen 2007, 20; Tiainen 2009, 325 - 327.) 

 

Käyttöönottotarkastuspöytäkirjassa ei tarvitse esittää yksittäisiä mittaustuloksia suo-

johtimien jatkuvuuksista, vaan riittää, että todetaan keskusalueittain suojajohtimien 

jatkuvuusvaatimusten täyttyminen (Tiainen 2009, 327). Jokaisen mittaustuloksen 

kirjaamisesta ei tietenkään ole mitään haittaa. Varsinkin sellaisella mittarilla, jossa on 

muisti ja josta tulokset voidaan siirtää tietokoneelle, on kaikkien mittaustulosten do-

kumentointi helppoa. 

 

 

3.2.2 Sähköasennuksen eristysresistanssi 

 

Sähköasennuksen eristysresistanssien mittaus on tehtävä koko asennuksen katta-

vasti. Eristysresistanssi mitataan kaikkien jännitteisten johtimien ja maan väliltä. Mit-

taus tehdään sähkölaitteiston ollessa jännitteettömänä. Laitteet, jotka todennäköisesti 

vaikuttavat testiin tai saattavat rikkoutua testissä, on erotettava sähkölaitteistosta 

testauksen ajaksi. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi elektroniset laitteet tai ylijänni-

tesuojat. Jos edellä mainitun kaltaisia laitteita ei voida helposti erottaa laitteistosta, 

voidaan koejännite pienentää 250 V DC jännitteeksi. Tällöin eristysresistanssin arvon 

täytyy olla vähintään 1 MΩ. Eristysresistanssin pienimmät sallitut arvot ja koejännit-

teet erilaisilla virtapiireillä on esitetty taulukossa 1. (SFS 6000-6, 5; 18.) 
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TAULUKKO 1. Eristysresistanssin pienimmät sallitut arvot (SFS 6000-6, 5). 

Virtapiirin nimellis-
jännite [V] 

Koejännite (tasajän-
nite) [V] 

Eristysresistanssi 
[MΩ] 

SELV ja PELV 250 ≥ 0,5 

Enintään 500 V, 
FELV mukaan luet-

tuna 
500 ≥ 1,0 

Yli 500 V 1000 ≥ 1,0 

 

 

3.2.3 SELV- ja PELV-piirien tai sähköisesti erotettujen piirien erotus 

 

ELV (Extra Low Voltage) tarkoittaa pienoisjännitettä. Jännite on pienoisjännitettä kun 

se ei ylitä jännitettä 50 V AC tai 120 V DC. SELV (Safety Extra Low Voltage) tarkoit-

taa pienoisjännitteistä järjestelmää. Jos pienoisjännitettä tuotetaan muuntajalla nor-

maalista sähköverkosta, täytyy muuntajan ensiö- ja toisiopuolen olla galvaanisesti 

erillään toisistaan sekä toisiopuolen olla erillään suojamaadoituksesta. Erotus tarkas-

tetaan mittaamalla eristysresistanssi ensiö- ja toisiopuolen väliltä sekä toisiopuolen ja 

suojamaadoituksen väliltä. Tarkastuksessa noudatetaan taulukon 1 mukaista koejän-

nitettä ja eristysresistanssin vähimmäisarvoa. (Saastamoinen & Saarelainen 2007, 

26.) 

 

Myös PELV (Protective Extra Low Voltage) on pienoisjännitejärjestelmä. PELV-

järjestelmä eroaa SELV-järjestelmästä siten, että PELV-järjestelmässä toisiopuolen 

toisen navan tai jännitteelle alttiit kosketeltavat osat voi yhdistää suojamaadoituk-

seen. Jos pienoisjännitettä tuotetaan muuntajalla tässä järjestelmässä normaalista 

sähköverkosta, erotus tarkastetaan vain ensiö- ja toisiokäämin väliltä. Tässäkin tar-

kastuksessa noudatetaan taulukon 1 mukaista koejännitettä ja eristysresistanssin 

vähimmäisarvoa.  (Saastamoinen & Saarelainen 2007, 26.) 

 

Sähköinen erotus on suojausmenetelmä, jossa ensiö- ja toisiopiiri erotetaan toisis-

taan galvaanisesti. Sähköverkkoon laitetaan siis muuntaja minkä jännite ensiö- ja 

toisiopuolella pysyy samana. Sähköinen erotus tarkastetaan mittaamalla eristysresis-

tanssi muuntajan ensiö- ja toisiopuolen väliltä sekä suojamaadoituksen ja toisiopuo-

len väliltä. Tarkastuksessa noudatetaan taulukon 1 mukaisia koejännitteitä ja eristys-

resistanssin vähimmäisarvoa. (Saastamoinen & Saarelainen 2007, 26.) 
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3.2.4 Lattia- ja seinäpintojen resistanssi 

 

Jos tilan suojausmenetelmänä käytetään eristävää ympäristöä, tulee lattia- ja seinä-

pintojen resistanssi mitata. Tilassa tulee tehdä vähintään kolme mittausta, joista vä-

hintään yksi noin yhden metrin päässä kyseisen tilan muusta kosketeltavasta johta-

vasta osasta. Loput mittaukset suoritetaan kauempaa. (SFS 6000-6, 6.) 

 

Eristävien pintojen eli lattioiden tai seinien impedanssi tai resistanssi mitataan joko 

mitattavan kohteen sähköjärjestelmän jännitteellä ja nimellistaajuudella maahan tai 

standardin SFS 6000-6 liitteen 6A mukaisesti. Tämä mittaus tulee tehdä kaikille mit-

tausta vaativille pinnoille tässä luvussa mainitulla tavalla. (SFS 6000-6, 6.) 

 

 

3.2.5 Syötön automaattisen poiskytkennän toiminta 

 

Syötön automaattinen poiskytkentä on yksi SFS 6000-4-41 -standardissa mainituista 

suojausmenetelmistä. Tämä testaus vaaditaan vikasuojauksen (kosketusjänni-

tesuojauksen) vaatimusten täyttymisen varmistamiseksi (SFS 6000-6, 6). 

 

 

a) TN-järjestelmä 

 

Vikavirtapiirin impedanssin mittauksella on tarkistettava, ettei vian aiheuttama koske-

tusjännite nouse vaaralliseen suureksi standardin SFS 6000-4-41 kohdan 411.4.4 

mukaisesti. Lisäksi on tarkistettava, etteivät suurimmat sallitut poiskytkentäajat säh-

kölaitteistossa ylity vikatilanteessa. Kun ryhmäjohdon vaihejännite on 230 V AC ja 

suojalaitteena on korkeintaan 32 A ylivirtasuoja, vikatilanteessa vaaditaan 0,4 s pois-

kytkentäaika. Vaihejännitteen ollessa 230 V AC, sallitaan 5 s poiskytkentäaika vikati-

lanteessa pääjohdoille ja piireille, joita suojaa yli 32 A ylivirtasuoja. (SFS 6006-6, 6; 

SFS 6006-4-41, 5-6.) 

 

Vikavirtapiirin impedanssin mittausta ei tarvitse tehdä, jos laskelmat vikavirtapiirin 

impedanssista tai suojajohtimien resistanssista ovat käytettävissä ja johtimien pituus 

sekä poikkipinta-ala pystytään tarkistamaan laskelmien mukaisiksi. Tällöin laskennal-

liset arvot sekä suojajohtimien jatkuvuuden mittaus kohdan 3.2.1 mukaisesti riittävät 

syötön automaattisen poiskytkennän toiminnan varmistamiseksi. Mittausta ei myös-

kään normaalisti tarvitse tehdä, jos poiskytkentälaitteena on nimellistoimintavirraltaan 

korkeintaan 500 mA vikavirtasuojakytkin. (SFS 6000-6, 6.) 
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Lisäksi on tarkastettava käytetyn suojalaitteen ominaisuudet standardin SFS 6000-6 

kohdan 61.3.6.1 a) 2) kohdan mukaisesti (SFS 6000-6, 6). 

 

 

b) TT-järjestelmä 

 

Tässä järjestelmässä standardin SFS 6000-4-41 kohdan 411.5.3 vaatimustenmukai-

suus varmistetaan mittaamalla maadoituselektrodin resistanssi sellaisista asennuk-

sen osista, jotka ovat jännitteelle alttiita. Jos maadoituselektrodin resistanssin mittaus 

ei kuitenkaan ole mahdollista, se voidaan korvata mittaamalla vikavirtapiirin impe-

danssi samalla tavalla kuin TN-järjestelmässä. (SFS 6000-6, 7). 

 

Lisäksi on tarkastettava käytetyn suojalaitteen ominaisuudet standardin SFS 6000-6 

kohdan 61.3.6.1 b) 2) kohdan mukaisesti (SFS 6000-6, 7). 

 

 

c) IT-järjestelmä 

 

Tässä järjestelmässä on tarkastettava, ettei kosketusjännite pääse nousemaan en-

simmäisen vian aikana yli sallittujen arvojen. Vaatimukset on esitetty standardin SFS 

6000-4-41 kohdassa 411.6.2. Vaatimukset tarkastetaan laskemalla tai mittaamalla 

ensimmäisen vian aiheuttama vikavirta ääri- tai nollajohtimessa. Mittaus suoritetaan 

vain, jos vikavirtaa ei voida laskennallisesti määrittää. 

 

Jos olosuhteet ovat toisen vian sattuessa TN-järjestelmän mukaiset, tarkastus teh-

dään kuten TN-järjestelmässä. Jos olosuhteet vastaavat TT-järjestelmää toisen vian 

sattuessa, tarkastus tehdään kuten TT-järjestelmässä. Järjestelmän nollapiste ja suo-

jajohdin tulee yhdistää asennuksen alkupisteessä mitattaessa vikavirtapiirin impe-

danssia. Jos tämä ei ole mahdollista, yhdistetään nollapiste ja suojajohdin mittauspis-

teessä pienen impedanssin kautta. (SFS 6000-6, 7). 
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3.2.6 Lisäsuojaus 

 

Lisäsuojauksen toiminnan teho tulee tarkastaa testaamalla sekä aistinvaraisesti. 

(SFS 6000-6, 8.) 

 

Määrätyissä ulkoisissa olosuhteissa ja erikoistiloissa voidaan lisäsuojaus määritellä 

kyseisien tilojen suojausmenetelmäksi. Lisäsuojausmenetelmiä ovat vikavirtasuojien 

käyttö ja suojaavan lisäpotentiaalintasauksen käyttö. (SFS 6000-4-41, 15.) 

 

Jos vikavirtasuojaa käytetään lisäsuojaukseen, tulee syötön automaattisen poiskyt-

kennän tehokkuus tarkastaa standardin EN 61557-6 mukaisella testilaitteella. Tällä 

tarkastuksella varmistetaan standardin SFS 6000-4-41 vaatimusten täyttyminen. Vaa-

timukset vikavirtasuojan testaukselle ovat tiukemmat, jos vikavirtasuojaa käytetään 

lisäsuojaukseen ja vikasuojaukseen. Tällöin tulee mitata vikavirtasuojan toimintavir-

ran lisäksi myös toiminta-aika. (SFS 6000-6, 8.) 

 

 

3.2.7 Napaisuustesti 

 

Napaisuustestissä tarkistetaan että kaikki yksinapaiset kytkinlaitteet on kytketty vai-

hejohtimiin eikä nollajohtimiin. Yksinapaisten kytkinlaitteiden kytkeminen nollajohti-

miin on kielletty. (SFS 6000-6, 8.) 

 

Tämä testi tehdään käytännössä aistinvaraisesti sähkölaitteiden asennusvaiheessa, 

mutta standardi määrittelee napaisuustestin tehtäväksi testausten yhteydessä. 

 

 

3.2.8 Kiertosuunnan mittaus 

 

Monivaiheisissa järjestelmissä tulee tarkistaa kiertosuunnan säilyvyys (SFS 6000-6, 

8). Jos kiertosuuntaa ei tarkistettaisi ja se pääsisi asennusvirheen vuoksi muuttu-

maan, kolmivaihejärjestelmän kiertosuuntaa hyödyntävät sähkölaitteet eivät välttä-

mättä toimisi oikealla tavalla. Esimerkiksi kolmivaihemoottori saattaisi pyöriä eri suun-

taan kuin on tarkoitettu. 
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3.2.9 Toiminta- ja käyttötestit 

 

Toimintatestit on tehtävä kytkin-, lukitus-, käyttö- ja ohjauslaitteille sekä näitä vastaa-

ville laitteille ja toiminnallisille kokonaisuuksille. Toimintatestillä todetaan, että laitteet 

on asennettu, aseteltu ja koottu oikein standardisarjan SFS 6000 vaatimusten mukai-

sesti. Myös suojalaitteille on tarpeen mukaan tehtävä toiminnalliset kokeet, jotta tode-

taan ovatko ne asennettu ja aseteltu oikein. Laitestandardeissa esitetyt kyseisille lait-

teille tehtävät kokeet eivät korvaudu toimintatesteillä. (SFS 6000-6, 8.) 

 

 

3.3 Lääkintätilat 

 

Lääkintätilat ryhmitellään eri tilaluokkiin G0-, G1- ja G2-tiloihin. Tilat ryhmitellään nii-

den käyttötarkoituksen mukaan. Tämän takia lääkintätilojen tilaluokittelusta ei voida 

antaa täsmällistä luetteloa. Sähkölaitteistolle tiukimmat määräykset ja turvajärjestel-

mät on G2-tiloissa. G2-tila on sellainen tila, missä on tarkoitus käyttää sähkökäyttöi-

sen lääkintälaitteen liityntäosia niin, että sähkönsyötön katkeamisesta voi aiheutua 

hengenvaara. Tällaisia tiloja voivat olla esimerkiksi leikkaussalit, anestesiatilat ja he-

räämöt. G1-tila on sellainen tila, missä on tarkoitus käyttää sähkökäyttöisen lääkintä-

laitteen liityntäosia. G1-tiloissa on lievemmät turvajärjestelmät kuin G2-tiloissa. G1-

tiloja voivat olla esimerkiksi dialyysihuone, potilashuone tai synnytyssali. G0-tila on 

sellainen tila, missä ei ole tarkoitus käyttää sähkökäyttöisen lääkintälaitteen liityntä-

osia. G0-tilassa on lievimmät turvajärjestelyt näistä kolmesta lääkintätilasta. Esimer-

kiksi hierontahuone voi olla G0-tila. Standardin SFS 6000-7-710 liitteessä 710B on 

esimerkkejä lääkintätilojen tilaluokittelusta. (SFS 6000-7-710, 3; 14.) 

 

Kun käyttöönottotarkastusta tehdään kohteeseen, missä on lääkintätiloja niin tarkas-

tusten kaikki ajankohdat ja tulokset on dokumentoitava. Normaalin käyttöönottotar-

kastuksen lisäksi lääkintätiloihin on ennen käyttöönottoa sekä korjausten ja muutos-

ten jälkeen ennen käyttöönottoa tehtävä seuraavat SFS 6000-7-710 -standardin vaa-

timat testaukset. Luettelossa viitataan standardisarjan SFS 6000 kohtiin, mistä löytyy 

lisätietoa kyseisistä asioista. (SFS 6000-7-710, 11.) 

 

a) lääkintä IT-järjestelmän eristystilan valvontalaitteiden ja akustisen/optisen hälytys-
järjestelmien sekä lääkintä IT-järjestelmän muuntajan ylikuormitusvalvontalaitteiden 
toimintakoe; 
b) mittaukset lisäpotentiaalintasauksen toteamiseksi kohtien 710.415.2.1 ja 
710.415.2.2 mukaiseksi 
c) kohdassa 710.415.2.3 potentiaalintasaukselle asetettujen vaatimusten täyttymisen 
toteaminen 
d) kohdan 710.556 mukaisten turvatoimintojen kunnossa olo 
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e) lääkintä IT-järjestelmän muuntajien vuotovirran mittaus ulostulopiiristä ja kotelosta 
tyhjäkäynnissä 
f) vikavirtavalvontajärjestelmän (jos sellainen on asennettu) toiminnan testaus ja tar-
vittaessa säätö 
 

 

3.4 Räjähdysvaaralliset tilat 

 

Normaalin käyttöönottotarkastuksen lisäksi on räjähdysvaarallisissa tiloissa ennen 

sähkölaitteiston käyttöönottoa tarkistettava että asennettujen sähkölaitteiden räjäh-

dyssuojausrakenne on asianmukainen ja asennukset on tehty oikein. Tarkastusten 

tulee olla yksityiskohtainen SFS-EN 60079-17 -standardissa määriteltyjen tarkastus-

listojen mukaisesti. (SFS-EN 60079-17, 12). 

 

 

3.5 Yleiskaapelointi 

 

Myös rakennuksen yleiskaapeloinnin kunto ja oikeanlainen toiminta testataan ennen 

sähkölaitteiston varsinaista käyttöönottoa. Tämä testaus suoritetaan yleensä käyt-

töönottotarkastuksen yhteydessä. Testaus suoritetaan standardin SFS-EN 50346 

mukaisesti, mikä käsittelee tietotekniikka kaapeloinnin asentamista ja asennetun 

kaapelointien testausta. Yleistä tietoa yleiskaapeloinnista löytyy standardisarjasta 

SFS-EN 50173. 

 

 

3.6 Dokumentointi 

 

Käyttöönottotarkastuksesta on tehtävä pöytäkirja, mikä luovutetaan sähkölaitteiston 

haltijalle. Pöytäkirjaa ei kuitenkaan edellytetä tehtäväksi KTMp 517/1996 4 § toisessa 

momentissa mainituille vähäisille sähkötöille. Vaikka pöytäkirjaa ei tarvitsisikaan teh-

dä, niin sähkölaitteiston haltijalle on tarvittaessa toimitettava sähkölaitteiston testaus-

ten tulokset. Tarkastuksen tekijän tulee allekirjoittaa pöytäkirja tai muulla tavoin todis-

taa se oikeaksi. (KTMp 517/1996, § 4.) 

 

Käyttöönottotarkastuspöytäkirjassa pitää olla tarkastetun sähkölaitteiston yksilöintitie-

dot, kyseisen sähkölaitteiston rakentajan yhteystiedot, tarkastuksien tulokset, todettu 

täyttyvätkö standardien ja säädösten vaatimukset sekä testattujen piirien tiedot ja 

testaustulokset. (SFS 6000-6, 9.) 
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SFS 6000-6 -standardin mukaan käyttöönottotarkastuksen pöytäkirjan tulisi sisältää 

vähintään seuraavat testaustulokset seuraavaksi esitetyssä laajuudessaan. 

 

a) eristystilan mittaustulokset: kiinteät asennukset, kytkinlaitteen takaiset asennukset, 
lämmityskaapeli- ja kelmuasennukset, SELV- ja PELV-järjestelmien asennukset, 
sähköisen erotuksen asennukset 
b) jatkuvuusmittaukset keskusalueittain, yksittäisiä mittaustuloksia ei tarvitse kirjata 
vaan riittää toteamus vaatimusten täyttymisestä 
c) oikosulkuvirtamittaukset keskusalueittain epäedullisemmissa pisteissä 
d) vikavirtasuojien toiminnan testaus kattavasti, tarvittaessa toiminta-ajat 
e) kiertosuunta keskuskohtaisesti 
 

Tarkastuspöytäkirjan ei tarvitse olla minkään tietyn mallin mukainen. Riittää että pöy-

täkirjasta löytyy vaaditut asiat. Esimerkki käyttöönottotarkastuksen pöytäkirjasta täyt-

töohjeineen on esitetty liitteessä 1. (Tiainen 2009, 334.) 
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4 VARMENNUSTARKASTUS 

 

Käyttöönottotarkastuksen lisäksi uusille sähköasennuksille on tehtävä myös varmen-

nustarkastus. Varmennustarkastus tulee tehdä luokkien 1 - 3 sähkölaitteistoille. Säh-

kölaitteistoille, joille varmennustarkastus on tehtävä, tehdään varmennustarkastus 

myös näiden sähkölaitteistojen muutostöille, joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. 

Poikkeukset, jolloin sähkölaitteistojen muutostöille ei edellytetä varmennustarkastus-

ta, esitetään KTMp 517/1996 neljännen pykälän toisessa momentissa ja viidennen 

pykälän toisessa momentissa. (KTMp 517/1996, § 5.) 

 

Varmennustarkastus on pistokoeluontoinen tarkastus. Tämä tarkoittaa sitä, että säh-

kölaitteistolle tehdään riittävässä laajuudessa satunnaisesti pistokokein tai muulla 

soveltuvalla menetelmällä tarkastuksia. Koko sähkölaitteistoa ei siis tarkasteta katta-

vasti kuten käyttöönottotarkastuksessa. Varmennustarkastuksen tarkoituksena on 

varmistaa että sähköturvallisuudelle asetettu taso täyttyy, ja että asianmukainen käyt-

töönottotarkastus on suoritettu tarkastettavassa sähkölaitteistossa. (KTMp 517/1996, 

§ 6.) 

 

Varmennustarkastuksen ajankohta määräytyy sähkölaitteiston luokituksen perusteel-

la. Yleensä varmennustarkastus on tehtävä ennen sähkölaitteiston ottamista sen var-

sinaiseen käyttötarkoitukseensa. Poikkeuksena luokan 1 ja 2 sähkölaitteistoille voi 

varmennustarkastuksen tehdä kolmen kuukauden kuluessa sähkölaitteiston käyt-

töönotosta. Sähköverkoille mitkä verkonhaltija on kalenterivuoden aikana rakentanut, 

voidaan varmennustarkastus tehdä seuraavan kalenterivuoden kuluessa. (KTMp 

517/1996, § 7.) 

 

Varmennustarkastuksen tekijä määräytyy sähkölaitteiston luokituksen perusteella. 

Tarkastuksen voi suorittaa valtuutettu laitos. Luokan 1 ja 2 sähkölaitteistossa tarkas-

tuksen voi tehdä myös tarkastettavan kohteen sähkölaitteiston rakentamisesta vas-

tannut tai rakentanut sähköurakoitsija, jolla on tähän oikeus. Myös valtuutettu tarkas-

taja voi tehdä varmennustarkastuksen luokan 1 ja 2 sähkölaitteistolle. (KTMp 

517/1996, § 8.) 

 

Varmennustarkastuksesta tulee laatia tarkastustodistus sähkölaitteiston haltijan käyt-

töön. Tarkastuksen tekijän tulee varmentaa tarkastustodistuksen oikeellisuus allekir-

joituksella. (KTMp 517/1996, § 9.) 
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5 KUNNOSSAPITOTARKASTUS 

 

Jos sähkölaitteistossa ilmenee puutteita tai vikoja, sähkölaitteiston haltija on velvolli-

nen huolehtimaan siitä, että ne poistetaan riittävän nopeasti (KTMp 517/1996, § 10). 

Sähkölaitteiston haltijan säännöllisin väliajoin tekemiä tarkastuksia, sähkölaitteiston 

kunnossapidon ja turvallisen käytön varmistamiseksi, kutsutaan kunnossapitotarkas-

tuksiksi (SFS 6000-6, 9). 

 

Vanhalle tai sellaiselle sähkölaitteistolle, jossa on ilmennyt ongelmia, voi olla perus-

teltua tehdä kunnossapitotarkastus. Laki ei kuitenkaan velvoita tekemään kunnossa-

pitotarkastuksia. Sen sijaan huolto- ja kunnossapito-ohjelma velvoitetaan tekemään 

sellaisille sähkölaitteiston järjestelmien osille, jotka vaativat säännöllistä huoltoa, ku-

ten suoja- ja turvajärjestelmät sekä niitä vastaavat järjestelmät. Jos edellä mainituissa 

järjestelmissä sähkölaitteiston huolettavia osia on vain muutama ja sähkölaitteiston 

liittymän nimellisjännite on enintään 1000 V, laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeet katso-

taan riittäväksi eikä huolto- ja kunnossapito-ohjelmaa velvoiteta laadittavaksi. (KTMp 

517/1996, § 11; Tiainen 2009, 341.) 

 

Kunnossapitotarkastuksen saa tehdä sähköalan ammattihenkilö. Kaikentyyppisille 

sähkölaitteistoille voidaan tehdä kunnossapitotarkastus. Myös kunnossapitotarkas-

tuksesta laaditaan tarkastuspöytäkirja. (Tiainen 2009, 341.) 
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6 MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS 

 

Kun sähkölaitteisto on ollut käytössä riittävän pitkään, sille on tehtävä määräaikais-

tarkastus. Asuinrakennuksia lukuun ottamatta on luokan 1 sähkölaitteistolle tehtävä 

määräaikaistarkastus viidentoista vuoden välein. Verkonhaltijan sähköverkkoa lukuun 

ottamatta on luokan 2 sähkölaitteistolle tehtävä määräaikaistarkastus kymmenen 

vuoden välein. Määräaikaistarkastus on tehtävä viiden vuoden välein luokan 3 sähkö-

laitteistolle ja verkonhaltijan sähköverkolle. (KTMp 517/1996, § 12.) 

 

Määräaikaistarkastus tehdään pistokokein tai muulla soveltuvalla menetelmällä. Tar-

kastuksessa tulee varmistua siitä, että sähkölaitteistolle on suoritettu tarvittavat toi-

menpiteet huolto- ja kunnossapito-ohjelman mukaisesti. Myös sähkölaitteiston käytön 

turvallisuus varmistetaan määräaikaistarkastuksessa. Lisäksi varmistetaan, että säh-

kölaitteiston hoitoon ja käyttöön tarvittavat ohjeet, piirustukset, kaaviot ja välineet ovat 

käytettävissä. Jos sähkölaitteistoon on tehty laajennus- tai muutostöitä, varmistetaan 

määräaikaistarkastuksessa asianmukaisten tarkastuspöytäkirjojen olemassaolo näi-

den töiden osalta. (KTMp 517/1996, § 13.) 

 

Määräaikaistarkastuksen tekee valtuutettu laitos. Valtuutettu tarkastaja voi tehdä 

määräaikaistarkastuksen luokan 1 ja 2 sähkölaitteistolle. Luokan 1 laitteistolle mää-

räaikaistarkastuksen voi tehdä myös sähköurakoitsija, jos tämä on tehnyt sähkötur-

vallisuuslain 12 §:n mukaisen ilmoituksen sähköturvallisuusviranomaiselle. Tarkas-

tuksen luokan 1 sähkölaitteistolle voi tehdä myös sellainen henkilö, jolla on kyseisen 

laitteiston sähkötöiden johtamiseen oikeuttava pätevyystodistus. (KTMp 517/1996, § 

14.) 

 

Myös määräaikaistarkastuksesta on tehtävä tarkastuspöytäkirja. Tarkastuksen tekijän 

tulee allekirjoituksellaan todistaa tarkastuspöytäkirjan oikeellisuus. (KTMp 517/1996, 

§ 14.)  
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7 MITTAUKSET KOHTEESSA 

 

 

7.1 Kohteen esittely 

 

Käyttöönottotarkastuksen testauksiin liittyviä mittauksia tehtiin Juankosken terveys-

keskuksella. Työn tilaaja oli kohteen sähköurakoitsija Koillis-Savon Sähkö Oy. Terve-

yskeskuksella oli meneillään rakennuksen peruskorjaus, joka oli niin loppuvaiheilla, 

että sähkölaitteistolle pääsi tekemään käyttöönottotarkastusta. Rakennuksen brutto-

pinta-ala on noin 4 300 m2, ja sähkölaitteistoon kuuluvia sähkökeskuksia rakennuk-

sessa on 16 kappaletta. Rakennuksessa on G1-tiloja, joissa vaaditaan suojausmene-

telmänä käytettäväksi lisäpotentiaalintasausta sekä enintään 30 mA vikavirtasuojia 

kaikissa korkeintaan 32 A ryhmäjohdoissa (Säisä 2008, 9). Kohteessa on myös tur-

vasyöttöjärjestelmä, johon liitettäväksi vaaditan mm. G1-tilojen valaistusta ja pisto-

rasioita (Säisä 2008, 11). Rakennuksessa on kolme kerrosta. Ylimmässä kerroksessa 

on mm. hammaslääkäritiloja. Katutasossa on mm. potilashuoneita, röntgen, neuvola 

ja ensihoitotila. Myös alimmassa kerroksessa on joitakin ryhmän 1 lääkintätiloja. 

 

 

 

 

KUVA 1. Juankosken terveyskeskus peruskorjauksen ollessa vielä käynnissä. (Kuva 

Juuso Itkonen 2011) 
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7.2 Käytetyt mittalaitteet ja tarvikkeet 

 

Tehdyissä mittauksissa tarvittiin pääasiallisesti vain yhtä mittalaitetta, Megger CM500 

-asennustesteriä (kuva 2). Lisäksi käytettävissä oli Fluke 175 -yleismittari, Finest 850 

AC -pihtivirtamittari ja Fluke T100 -jännitteenkoetin (kuva 3 ja 4). 

 

 

 

 

KUVA 2. Megger CM500 -asennustesteri ja 10 metrin mittajohtokela. (Kuva Juuso 

Itkonen 2011) 

 

 

Mittauksissa käytetyllä asennustesterillä pystyy mittaamaan jatkuvuudet, eristysresis-

tanssit, silmukkaimpedanssit, oikosulkuvirrat ja vikavirtasuojakytkimet. Asennustesteri 

täyttää standardin EN 61557 vaatimukset (liite 2). Kyseisestä asennustesteristä pys-

tyy kalibroimaan mittajohtimien resistanssin pois. Tämä oli hyödyllinen toiminto jatku-

vuuksia mitattaessa, jottei lopullisista tuloksista enää tarvinnut vähentää mittajohtojen 

resistansseja ja saatua mittaustulosta pystyi heti tulkitsemaan oikein. Mittarissa on 

suoja, niin ettei esimerkiksi eristysresistanssia tai johtimen jatkuvuutta pysty mittaa-

maan jännitteellisestä sähkölaitteistosta. Jos eristysresistanssia tai johtimen jatku-

vuutta yrittää mitata jännitteellisenä, mittari antaa virheilmoituksen, jossa ilmoitetaan, 

että laitteistossa on jännite. Mittarissa on myös muisti, johon mittaustuloksia voi tal-

lentaa. Mittaustulosten tietokoneelle siirtoa varten olisi pitänyt kuitenkin olla erikseen 

hankittava ohjelmisto sekä tiedonsiirtokaapeli, eikä näitä ollut käytettävissä. Mittaus-

tulokset kirjattiin näin ollen paperille ja myöhemmin ne tallennettiin myös tietokoneel-

le. 
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KUVA 3. Fluke 175 -yleismittari ja Finest 850 AC -pihtivirtamittari. (Kuva Juuso Itko-

nen 2011) 

 

 

Yleis- ja pihtivirtamittaria tarvitsi mittauksia tehtäessä melko vähän. Ne on kuitenkin 

hyvä olla mukana, jos tarvitsee tarkemmin mittailla jännitteitä ja virtoja sähkölaitteis-

tosta. Etenkin pihtivirtamittari on erittäin hyödyllinen mittalaite vianetsinnässä. Pihtivir-

tamittarin etu virtamittauksessa yleismittariin nähden on se, ettei mittaria tarvitse liit-

tää galvaanisesti virtapiiriin. Pihtivirtamittarilla pystytään mittaamaan myös huomatta-

vasti isompia virtoja kuin yleismittarilla. 
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KUVA 4. Fluke T100 -jännitteenkoetin. (Kuva Juuso Itkonen 2011) 

 

 

Jännitteenkoetin kuuluu sähkömiehen perustyökaluihin. Sillä pystytään helposti ja 

luotettavasti toteamaan tarkasteltavan sähkölaitteiston jännitteellisyys. Jännitteelli-

syyden toteamiseen soveltuisi tietenkin yhtä hyvin myös yleismittari. Jännitteenkoet-

timen kuljettaminen ja käyttäminen on kuitenkin huomattavasti helpompaa ja nope-

ampaa kenttäolosuhteissa, kun tarvitaan todeta vain sähkölaitteiston jännitteettömyys 

tai jännitetaso. Hyvät jännitteenkoettimet rakennetaan kestäväksi, ja ne ovat yleensä 

kotelointiluokaltaan ja mittalaitekategorialtaankin huippuluokkaa. Kuvassa 4 esitetyllä 

jännitteenkoettimella pystytään jännitetason mittaamisen lisäksi myös toteamaan 

johtimen jatkuvuus, kolmivaihejärjestelmän kiertosuunta, laukaisemaan 30 mA vika-

virtasuojakytkin sekä yksinapaisesti koettamaan jännitteellisyys. Kyseisen jännitteen-

koettimen mittalaitekategoria on 600 V CAT IV ja suojausluokka IP65. Jännitteen-

koetin oli aktiivisessa käytössä mittauksia tehtäessä. 

 

Mittareiden lisäksi tarvittiin mittajohtoja ja -päitä. Kuvassa 5 on esitetty joitakin mitta-

uksissa käytettyjä mittajohtimia ja -päitä. Hauenleuka-mittapäillä oli hyvä tarttua esi-

merkiksi lisäpotentiaalintasauskiskoon suojajohtimien jatkuvuuksia mitattaessa. 

Asennustesterin mukana oli siihen kuuluvia tarvittavia erilaisia mittajohtoja. Myös 

erittäin pitkiä mittajohtoja tarvitaan. Esimerkiksi suojajohtimien jatkuvuuksia mitatta-

essa kuvassa 2 esitetty 10 metriä pitkä kelassa oleva mittajohto oli tarpeellinen. 
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KUVA 5. Mittajohtoja ja -päitä. (Kuva Juuso Itkonen 2011) 

 

 

7.3 Mittaukset 

 

Juankosken terveyskeskuksella tehtiin käyttöönottotarkastukseen liittyviä mittauksia. 

Työ rajattiin muutamiin eri mittauksiin kohteen laajuuden vuoksi. Mittauksin tutkittiin 

suojajohtimien jatkuvuuksia, eristysresistansseja sekä vikavirtasuojakytkimien lau-

kaisuvirtoja ja -aikoja. Sähköurakoitsija huolehti käyttöönottotarkastuksen jäljelle jää-

neen osuuden suorittamisesta. Seuraavaksi kerrotaan tarkemmin tehdyistä mittauk-

sista. 

 

 

7.3.1 Suojajohtimien jatkuvuudet 

 

Ensimmäisenä tehtävänä suoritettiin jatkuvuusmittauksia. Urakka aloitettiin mittaa-

malla valmiiden G1 -tilojen lisäpotentiaalintasauksen (LPT) jatkuvuudet. Maadoitus-

kaaviosta katsottiin aina LPT -kiskojen tarkka sijainti. Yleensä kiskot sijaitsivat mitat-

tavan tilan alakatossa kaapelihyllyihin kiinnitettynä. Kattolevy piti irrottaa LPT-kiskon 

kohdalta mittauksen ajaksi, jotta mittajohdon saisi kiinni kiskoon.  

 

Jatkuvuusmittaus tehdään kaksinapaisesti. Mittauksissa käytettiin apuna kuvassa 2 

esitettyä kelalla olevaa pitkää mittajohtoa. Toisessa asennustesterin kahdesta mitta-

johdosta oli kiinteä piikki-mittapää ja toisessa liitin, johon pystyi liittämään mittajohto-

kelan. Mittajohtokelaan puolestaan piti laittaa vielä kiinni lyhyt mittajohto, johon mitta-
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pääksi laitettiin hauenleuka. Kun mittajohdot oli kytketty asennustesteriin kokonai-

suudessaan, kalibroitiin jatkuvuusmittauksista pois mittajohtimien resistanssin. Mitta-

johtimien resistanssin poiskalibrointi onnistui kytkemällä yhteen mittajohtimien päät ja 

suorittamalla kalibrointi asennustesterillä. Tämän jälkeen kaikki oli valmista jatku-

vuusmittauksien tekemiselle. Hauenleuka eli toinen mittauspää, kiinnitettiin LPT-

kiskoon. Toinen eli piikki-mittauspää painettiin aina kiinni mitattavaan kohteeseen ja 

mittaus suoritettiin. Jatkuvuusmittaus tehtiin kaikkien lisäpotentiaalintasaukseen liitet-

tyjen elementtien ja LPT-kiskon väliltä kyseisessä tilassa. Alla olevassa kuvassa 6 on 

esimerkki siitä, kuinka pesualtaan viemäri- ja vesiputket on liitetty lisäpotentiaalin-

tasaukseen. 

 

 

 

 

KUVA 6. Vesi- ja viemäriputkien lisäpotentiaalintasaus G1-tilassa. (Kuva Juuso Itko-

nen 2011) 

 

 

LPT-kiskot liittyvät sähkökeskuksien potentiaalintasauskiskoihin, joten näidenkin välil-

tä mitattiin jatkuvuus. Keskuksen potentiaalintasauskisko puolestaan liittyy keskuksen 

PE-kiskoon. Tältäkin väliltä mitataan jatkuvuus. Jatkuvuusmittaukset toistettiin kaikki-

en valmiiden tilojen LPT-kiskojen ja niihin liittyvien elementtien väliltä. Lisäksi toistet-

tiin myös valmiiden keskusalueiden LPT-kiskojen, potentiaalintasauskiskojen ja kes-

kuksien välinen jatkuvuusmittaus. Kaikki mittaustulokset dokumentoitiin. Kuvassa 7 

näkyy erään jakokeskuksen potentiaalintasauskisko, joka on kiinnitetty keskustilan 

seinään keskuksen yläpuolelle. 



 27 

 

 

 

KUVA 7. Jakokeskuksen potentiaalintasauskisko. (Kuva Juuso Itkonen 2011) 

 

 

Ryhmäjohtotasolla mitattiin keskuskohtaisesti suojamaadoitusjohtimien (PE) jatku-

vuuksia. Jatkuvuudet mitattiin siten, että suojamaadoitusjohtimet tulivat kunkin mita-

tun ryhmän osalta kattavasti mitatuksi. Esimerkiksi jos suojamaadoitusjohdin haarau-

tuu jossakin paikassa, niin jokainen haara on mitattava erikseen, jotta kattava mittaus 

toteutuu. Sähköpiirustuksista katsottiin, kuinka ryhmät on johdotettu ja mittaukset 

toteutettiin tämän perusteella. Tästäkin mittauksesta kaikkien tehtyjen mittausten tu-

lokset dokumentoitiin. 

 

Joissakin tiloissa tarvitaan myös potentiaalintasauspistorasioita. Näitä pistorasioita 

käytetään siirrettävien sähkölaitteiden tai metallisten välineiden potentiaalintasauk-

seen. Tällaisia pistorasioita oli kohteessa ensihoitotilassa. Pistorasia on liitettynä tilan 

LPT-kiskoon yhtenä elementtinä, kuten esimerkiksi vesiputket tai lämmitysputket. 

Johtimen jatkuvuus mitataan potentiaalintasauspistorasian ja LPT-kiskon väliltä sa-

maan tapaan kuin muitakin LPT-jatkuvuuksia mitatessa. Kuvassa 8 on esitetty miltä 

potentiaalintasauspistorasiat näyttävät. 
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KUVA 8. Potentiaalintasauspistorasioita johtokourussa. (Kuva Juuso Itkonen 2011) 

 

 

7.3.2 Eristysresistanssit 

 

Eristysresistansseja mitattiin nousujohdoista ja jakokeskusten ryhmäjohdoista. Eris-

tysresistanssien mittaukset tehtiin keskuksien päästä, mistä ne luonnollisesti on hel-

pointa tehdä. Ennen mittausten tekemistä testattiin mittajohtojen kunto kytkemällä 

mittapäät yhteen ja suorittamalla eristysresistanssimittaus. Mittaukset tehtiin katta-

vammin kuin standardit vaativat mittaamalla eristysresistanssi kaikkien johdinkombi-

naatioiden väliltä. Esimerkiksi yksivaiheisen ryhmän eristysresistanssi mitattiin PE - L, 

PE - N ja N - L väliltä ja kolmivaiheisen ryhmän eristysresistanssi PE - L1, PE - L2, 

PE - L3, PE - N, N - L1, N - L2, N - L3, L1 - L2, L1 - L3 ja L2 - L3 väliltä. Kaikki tehty-

jen mittausten tulokset dokumentoitiin. 
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KUVA 9. Jakokeskuksen riviliittimet. (Kuva Juuso Itkonen 2011) 

 

 

Yllä olevassa kuvassa 9 näkyy erään jakokeskuksen riviliittimet, mistä ryhmien eris-

tysresistanssit on helppo mitata piikki-mittapäitä käyttäen. Lähdöt on numeroitu, ku-

ten niiden pitääkin, joten on helppo selvittää keskuskaaviosta tai keskuksen merkin-

nöistä, mihin mikäkin lähtö menee. Ennen eristysresistanssien mittausta on tietenkin 

tehtävä keskus jännitteettömäksi sekä erotettava N ja PE toistaan. Myös vikavirta- ja 

johdonsuojakytkimet tulee kääntää OFF-asentoon. Jännitteettömäksi keskus saa-

daan pääkytkimestä ja jos se on nelinapainen kytkin, niin silloin N ja PE erotuskin 

toteutuu samalla. Kuvassa 10 on erään keskuksen pääkytkin, mikä on 4-napainen. 
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KUVA 10. Jakokeskuksen 4-napainen pääkytkin. (Kuva Juuso Itkonen 2011) 

 

 

7.3.3 Vikavirtasuojat 

 

Vikavirtasuojakytkimistä mitattiin laukaisuvirta ja -aika. Mittaukset tehtiin siniaaltoisel-

la testivirralla jännitteen nousevalla reunalla. Aluksi keskuksella testattiin vikavir-

tasuojakytkimen omasta testipainikkeesta, laukeaako vikavirtasuojakytkin. Tämän 

jälkeen käytiin kytkemässä asennustesteri esimerkiksi pistorasiaryhmää syöttävän 30 

mA vikavirtasuojakytkimen pistorasiaan pistotulppa-mittajohdolla. Testeristä valittiin 

vikavirtasuojakytkimen nimellistoimintavirraksi 30 mA ja mitattiin laukaisuaika. Vika-

virtasuojakytkin laukesi ja mittaustulos ilmestyi asennustesterin näytölle. Mittaustulos 

kirjattiin paperille. Seuraavaksi keskukselta piti kyseinen lauennut vikavirtasuokytkin 

käydä nostamassa takaisin ON-asentoon, minkä jälkeen mentiin takaisin saman pis-

torasian luo ja kytkettiin taas asennustesteri siihen. Tällä kertaa mitattiin kyseisen 

vikavirtasuojakytkimen laukaisuvirta ja mittaustulos kirjattiin taas paperille. Nyt vika-

virtasuojakytkin oli testattu ja voitiin testata seuraava. Kuvassa 11 on esitetty 2-

napaisia eli yksivaiheisia vikavirta-johdonsuojayhdistelmiä. Yhdistelmien vikavir-

tasuojan nimellinen toimintavirta on 30 mA ja johdonsuojan tyyppi C ja nimellisvirta 

16 A. 

 



 31 

 

 

 

KUVA 11. Jakokeskuksen 2-napaisia vikavirta-johdonsuojayhdistelmiä. (Kuva Juuso 

Itkonen 2011) 

 

 

7.4 Tulosten käsittely 

 

Tehdyistä mittauksista dokumentoitiin kaikki mittaustulokset, jotka luovutettiin sähköi-

sessä muodossa kohteen sähköurakoitsijan käyttöön. Mittaustuloksia tulkittiin jo heti 

mittausvaiheessa ja mahdolliset viat tai puutteet korjattiin heti. Standardien vaatimuk-

sien ja mittaustulosten välinen loppuvertailu oli helppo tehdä tietokoneella, kun mitta-

ustulokset oli kirjattu Excel-taulukkoihin. Seuraavaksi esitetään otteita kohteen mitta-

ustuloksista ja pohditaan niiden oikeellisuutta. 
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7.4.1 Suojajohtimien jatkuvuudet 

 

Suojajohtimen jatkuvuuksien mittaustuloksille ei ole määritelty mitään tarkkaa raja-

arvoa. Tuloksia verrataan mitattujen johtimien poikkipinta-alan ja pituuden perusteella 

laskettavissa oleviin arvoihin. Jos laskennallisesti määritetyt ja mitatut suojajohtimien 

jatkuvuuden arvot poikkeavat toisistaan oleellisesti, syy täytyy selvittää. Yleensä re-

sistanssinarvo saa olla enintään noin 1 Ω, mutta pitkillä johtopituuksilla arvo voi olla 

enemmänkin. (Tiainen 2009, 325 - 326.) 

 

Seuraavaksi verrataan mitattuja suojajohtimien jatkuvuusarvoja laskennallisesti arvi-

oitaviin arvoihin. Esimerkkinä käytetään kohteen erään G1-tilan LPT-kiskon ja tilan 

lisäpotentiaalintasaukseen liitettyjen elementtien välisiä mittaustuloksia (taulukko 2). 

 

 

TAULUKKO 2. Erään G1-tilan LPT-mittaustulokset. 

Tila / LPT-kisko Mittaus 

1131 [Ω] 

Johtotiet 0,01 

Kaasuputket 0,01 

Lämmitysputket 0,00 

Lämmitysputket 2 0,00 

Oven karmi 0,07 

Potilaskouru 0,02 

Verhotanko 1 0,02 

Verhotanko 2 0,01 

 

 

Oikean resistanssin arvon voi laskennallisesti määrittää, jos tiedetään johtimen poik-

kipinta-ala, pituus ja ominaisresistanssi. Johtimen resistanssi voidaan laskea käyttä-

mällä kaavaa 1 (Mäkelä, Soininen, Tuomola & Öistämö 2005, 120). 

 

   
 

 
     (1) 

 

Jossa R on johtimen resistanssi, ρ on ominaisresistanssi, l on pituus ja A on poikki-

pinta-ala. 

 

Lasketaan esimerkiksi tilan, josta taulukon 2 mittaustulokset ovat, lisäpotentiaalin-

tasausjohtimen resistanssi. Kyseisen tilan LPT-johtimet ovat kuparia ja niiden poikki-

pinta-ala on 6 mm2. Kuparin ominaisresistanssi on +20 °C:n lämpötilassa 17,2 * 10-9 
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Ωm (Mäkelä ym. 2005, 177). Johtimien tarkkaa pituutta on hankala määrittää, koska 

johtimet ovat rakenteiden sisässä. Arvioidaan, että kyseisen tilan LPT-johtimet ovat 

korkeintaan noin 10 metriä pitkiä. Poikkipinta-ala täytyy muuntaa kaavaan neliömilli-

metreistä neliömetreiksi. Näillä tiedoilla johtimen resistanssiksi saadaan seuraava 

arvo. 

 

   
 

 
              

    

 
    

  
        

 

Laskennallinen arvo tukee taulukon 2 mittaustuloksia ja osoittaa ne oikean suuruisik-

si. Ainoastaan oven karmista mitattu resistanssi on enemmän kuin laskettu resistans-

si. Tämä voi johtua karmin rakenteesta, johtavuudesta tai liitoksista. Tulos on kuiten-

kin hyvä eikä poikkea muista tuloksista niin paljoa, että se edellyttäisi toimenpiteitä. 

 

Taulukon 2 tilan lämmitysputkien resistanssin arvoksi asennustesteri antoi 0,00 Ω. 

Tämä ei tarkoita sitä, että resistanssi olisi tasan nolla vaan, että resistanssi on alle 

0,005 Ω ja mittari pyöristää sen kahden desimaalin tarkkuuteen, eli mittaustulokseksi 

saadaan 0,00 Ω. Näistä mittaustuloksista voidaan päätellä, että lämmitysputkien ja 

LPT-kiskon välillä olevan lisäpotentiaalintasausjohtimen täytyy olla melko lyhyt, koska 

resistanssi tällä välillä on näin pieni. Joissakin tiloissa LPT-kisko oli hyvin lähellä 

lämmitysputkien LPT-liityntäkohtaa, joten tulos voidaan todeta järkeväksi. Sovelta-

malla kaavaa 1 voidaan laskennallisesti määrittää, kuinka lyhyt johtimen täytyy olla, 

että tulokseksi saadaan alle 0,005 Ω.  

 

   
 

 
         

   

 
 
         

 
    

  

            
        

 

Yllä olevan yhtälön mukaan 6 mm2 suojajohtimen pituus tulee olla alle 1,74 m, jotta 

mittaustulokseksi saataisiin alle 0,005 Ω. 

 

Taulukossa 2 esitetyn esimerkkitilan (1131) LPT-kiskon ja keskuksen potentiaalin-

tasauskiskon välisen jatkuvuusmittauksen tulos on mittauspöytäkirjasta katsottuna 

0,01 Ω. Vaikka LPT-johtimen pituus keskuksen potentiaalintasauskiskolta esimerkkiti-

lan LPT-kiskolle on paljon pidempi kuin kyseisen tilan sisäiset LPT-johtimet, silti jat-

kuvuusmittauksen tulos on noinkin pieni. Tämä selittyy sillä, että keskuksen potenti-

aalitasauskiskolta LPT-kiskolle tulevan johtimen poikkipinta-ala (16 mm2) on paljon 

suurempi kuin esimerkkitilan LPT-kiskon ja tilan elementtien välisien johtimien poikki-



 34 

 

pinta-alat. Näin ollen kaavan 1 perusteella tämä jatkuvuusmittaus on oikeaa suuruus-

luokkaa. 

 

 

7.4.2 Eristysresistanssit 

 

Alla olevassa taulukossa 3 on esitetty eristysresistanssin mittaustuloksia kohteen 

eräältä keskusalueelta. Taulukossa näkyy yksivaiheisien lähtöjen eristysresistanssin 

arvoja. 

 

 

TAULUKKO 3. Ote erään keskusalueen eristysresistanssien mittaustuloksista. 

JK-14 / VVJK-14 

Lähtö PE - N PE - L N - L 

12 >299 MΩ >299 MΩ >299 MΩ 

13 >299 MΩ >299 MΩ >299 MΩ 

14 >299 MΩ >299 MΩ >299 MΩ 

15 >299 MΩ >299 MΩ >299 MΩ 

16 >299 MΩ >299 MΩ >299 MΩ 

17 >299 MΩ >299 MΩ >299 MΩ 

18 >299 MΩ >299 MΩ >299 MΩ 

19 >299 MΩ >299 MΩ >299 MΩ 

20 >299 MΩ >299 MΩ >299 MΩ 

 

 

Kohdan 3.2.2 taulukon 1 perusteella taulukossa 3 esitetyt eristysresistanssien arvot 

ovat standardien vaatimusten mukaisia. Mitatun sähkölaitteiston nimellinen pääjänni-

te on 400 V ja koejännitteenä mittauksissa käytettiin 500 V DC -jännitettä taulukon 1 

mukaisesti. 

 

 

7.4.3 Vikavirtasuojat 

 

Taulukossa 4 on esitetty kohteen erään jakokeskuksen vikavirtasuojien testaustulok-

sia. Esitetyt laukaisuajat t ovat kyseisten vikavirtasuojakytkinten nimellisellä toiminta-

virralla (30 mA) testattuja. Laukaisuvirrat I ovat mitattuja vikavirran arvoja, joilla vika-

virtasuojakytkin toimii, eli suoja laukeaa. 
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TAULUKKO 4. Ote erään jakokeskuksen vikavirtasuojakytkimien mittaustuloksista. 

JK-13 

Lähtö I [mA] t [ms] 

10 21,0 36,0 

11 21,0 36,7 

12 22,0 45,2 

13 23,0 46,0 

14 23,0 46,6 

15 21,0 35,6 

16 21,0 28,3 

17 23,0 45,7 

18 22,0 35,8 

19 22,0 46,7 

20 22,0 36,7 

 

 

Määräysten mukaan vikavirtasuojan laukaisuajan tulee olla korkeintaan 300 ms vika-

virtasuojan nimellisellä toimintavirralla ja laukaisuvirran 0,5 - 1 kertaa vikavirtasuojan 

nimellinen toimintavirta sinimuotoisella vaihtovirralla (Tiainen 2008, 3). Kaikki lau-

kaisuajat jäävät alle vaaditun 300 ms laukaisuajan ja kaikki laukaisuvirrat ovat 15 - 30 

mA välillä, joten testauksen tulokset voidaan todeta vaatimusten mukaisiksi. 
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8 YHTEENVETO 

 

Tämän työn tavoitteena oli tehdä joitakin käyttöönottotarkastukseen liittyviä mittauk-

sia aloituspalaverissa sovitussa laajuudessa Juankosken terveyskeskuksella. Mieles-

täni tavoitteisiin päästiin hyvin, eli määrätyt mittaukset tulivat tehdyiksi riittävässä laa-

juudessa ja tehtyjen mittausten tulokset täyttivät standardien vaatimukset.  

 

Aluksi kohde tuntui erittäin laajalta, mutta kohteen tilojen tultua tutuiksi mittausten 

edetessä kokonaisuudet alkoivat hahmottua ja kohteen laajuus ei enää haitannut. 

Myös kohteen tasopiirustukset näyttivät aluksi melko vaikeasti luettavilta, koska ne 

olivat niin täynnä ja toisaalta siitäkin syystä, ettei kohde ollut vielä kovinkaan tuttu. 

Lopulta mittausten edetessä piirustuksista etsittävät asiat löytyivät helposti ja kuvat 

näyttivät aivan selkeiltä. 

 

Työstä sai paljon kokemusta käyttöönottotarkastuksen tekemisestä sekä teoreettises-

ti että käytännössä. Myös sähkölaitteiden rakenteet ja asennukset tulivat tutummaksi 

käytännöntasolla. 
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Rakentajan nimi

Kohteen nimi ja yksilöinti Osoite ja postitoimipaikka

Osoite ja postitoimipaikka

Työnumero

1. AISTINVARAINEN TARKASTUS
Koko kohde Vain kyseinen keskusalue

a) Sähköiskulta suojaus  Kunnossa Ei sisälly
Huom!

b) Palosuojaus   Kunnossa Ei sisälly
Huom!

c) Johtimien valinta   Kunnossa Ei sisälly
Huom!

d) Suoja-, käyttö- ja valvontalaitteet Kunnossa Ei sisälly

Huom!

e) Erotus- ja kytkentälaitteet  Kunnossa Ei sisälly
Huom!

f) Sähkölaitteiden suojausmenetelmät Kunnossa Ei sisälly
Huom!

g) Nolla- ja suojajohtimien tunnukset Kunnossa Ei sisälly
Huom!

h) Yksivaiheiset kytkinlaitteet  Kunnossa Ei sisälly
Huom!

i) Dokumentit, varoituskilvet yms. Kunnossa Ei sisälly
Huom!

j) Tunnistettavuus   Kunnossa Ei sisälly
Huom!

k) Johtimien liitosten sopivuus Kunnossa Ei sisälly
Huom!

Liite 1        1(8)



1. AISTINVARAINEN TARKASTUS (jatkuu)
l) Suojajohtimien olemassa olo Kunnossa Ei sisälly

  Maadoituselektrodin rakenne:
Perustusmaadoitus

Muu, mikä?

Perustelut

Ei sisällym) Sähkölaitteiston vaatima tila  Kunnossa
Huom!

n) Erikoistilat   Kunnossa Ei sisälly

  Kohdetta koskevat erikoistilat:
 Lääkintatila  Liite
 Räjähdysvaarallinen tila Liite
    Liite

2. SUOJAJOHTIMIEN JATKUVUUS (PE-, PEN-, maadoitus-, pää- ja lisäpotentiaalintasausjohtimet)

Todettu kaikista laitteista ja pistorasioista

Jatkuvuus todettu vaatimusten mukaiseksi

Suurin resistanssi Ω, ryhmässä

Liitteet:

KESKUKSEN NIMI JA TUNNUS:

3. ERISTYSRESISTANSSI

Re/MΩ Re/MΩ

Eristysresistanssit todettu vaatimusten mukaisiksi

Erikoistoimenpiteet mittausten suorittamisessa:

Liitteet:
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4. SYÖTÖN AUTOMAATTINEN POISKYTKENTÄ
lk /A Zk /Ω Suojalaite ln/A (suojalaitteet)

Keskus

Epäedullisin piste (0,4 s)

Epäedullisin piste (5,0 s)

Oikosulkuvirta- ja silmukkaimpedanssiarvot saatu mittaamalla

Oikosulkuvirta- ja silmukkaimpedanssiarvot saatu laskemalla

Saadut arvot ovat standardin vaatimusten mukaiset

Liitteet:

Vikavirtasuojat
Tyyppi ja 
käyttö- 
tarkoitus

Ryhmä nro Painike- 
testaus

t/ms

Nimellisarvo/mitattu arvo

I∆n

Tyyppi ja 
käyttö- 
tarkoitus

Ryhmä nro Painike- 
testaus

t/ms

Nimellisarvo/mitattu arvo

I∆n

Toiminnat todettu standardien vaatimusten mukaisiksi

Liitteet: 

Käyttötarkoitus: VS = vikasuojaus, LS = lisäsuojaus, PS = palosuojaus

5. KIERTOSUUNNAN TARKASTUS

Keskus 3-vaihepistorasiat Ei sisälly asennukseen

6. TOIMINTA- JA KÄYTTÖTESTIT

Koneet ja laitteet Toiminnalliset kokonaisuudet Ei sisälly asennukseen

7. EMC-SUOJAUS

TN-S-järjestelmä

EMC-suojauksen toteuttamiseksi on kohteessa käytetty seuraavia menetelmiä

Muuta, mitä?

Liitteet:
Sähkölaitteisto täyttää sähköturvallisuuslain ja valtioneuvoston asetuksen 
(1466/2007) sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset

8. HUOLTO- JA KUNNOSSAPITO-OHJELMAN TARVE

vaaditaan

ei vaadita

Kohteen kunnossapito-ohjelma

Kohteessa on huolto- ja kunnossapito-ohjelma

Kohteessa on käyttö-, huolto- ja kunnossapito-ohjeet

Kohteessa on poistumisreittivalaistus Kohteessa on poistumisreittivalaistusta koskeva kunnossapito-ohjelma

9. SEURAAVA MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS

Kohde:    määräaikaistarkastuksen ajankohtavaaditaan

ei vaadita

Huom!

10. KOHTEEN TOTEUTUKSESSA KÄYTETYT STANDARDIT

Toteutuksessa on käytetty standardikäsikirjaa SFS 600/20                 ja  
 

Kohde on todettu edellä mainittujen standardien vaatimusten mukaisesti toteutetuksi

muuta, mitä?
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12. TARKASTUKSEN TEKIJÄ(T)
Päiväys

Allekirjoitus ja nimen selvennysAllekirjoitus ja nimen selvennys

Päiväys

Mittauksissa käytetyt mittalaitteet

Verkkoyhtiö

TUKES

13. LUOVUTUSMERKINTÄ

a) Ilmoitus kohteen valmistumisesta tehty: Verkkoyhtiön nimi

b) Käytön opastus Sovittu pidettäväksi pvm . 20

c) Käyttöönottotarkastuspöytäkirja luovutettu liitteineen

Liitteet:

d) Piirustukset ja muut dokumentit luovutettu

Luettelo piirrustuksista 
ja dokumenteista:

Lisätietoja:

14. TILAAJAN TAI HÄNEN EDUSTAJANSA KUITTAUS

Päiväys Allekirjoitus ja nimen selvennys

Allekirjoitus ja nimen selvennysPäiväys

Olen vastaanottanut kohdassa 12, Luovutusmerkintä, ilmoitetut suoritukset. 
Pöytäkirja säilytettävä ja tarvittaessa esitettävä koko sähkölaitteiston käyttöiän ajan.

 

11. PALOVAROITTIMET

Vakuutamme, että asennetut palovaroittimet täyttävät niille säädöksissä ja määräyksissä asetetut vaatimukset (pelastustoimen laitelaki, 
asetus palovaroittimien teknisistä ominaisuuksista, sähköturvallisuussäädökset jne.) ja että ne on asennettu ao. suunnitelman mukaisesti.

Palovaroittimen käyttö- ja huolto-ohjeet on luovutettu.

Selvitys kuinka palovaroittimien virran ja varavirran syöttö on toteutettu:

Lisätietoja:

Palovaroittimien osalta on laadittu erillinen asennustodistus, jossa on mainittu edellä esitetyt asiat ja joka on tämän pöytäkirjan liitteenä.
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kohdan mukaisena.

Sähkölaitteiston rakentaja
Merkitään sen yrityksen nimi, jonka nimissä tarkas-
tuspöytäkirjasta ilmenevät sähköasennustyöt on tehty.  
Sähkötöiden johtajan kohdalle merkitään työssä sähkötöi-
den johtajana toimineen henkilön nimi. Katuosoite-, posti- 
toimipaikka- ja puhelinnumerotiedoiksi merkitään yrityksen 
työtä hoitaneen kiinteän toimipisteen tiedot.
Sähköpostiosoitteena on sähkötöiden johtajan sähköposti-
osoite.

Yleistä
”Pöytäkirjan aistinvaraiset tarkastukset” -osa on toimi-
tettava työmaalle heti, kun kohde aloitetaan. Muut osat 
ehtivät käyttöön myöhemminkin. Sivut sidotaan toisiinsa 
ja järjestetään pöytäkirjanumeron avulla. Yleistietoja ei 
tarvitse toistaa.
Myös kohteeseen kuulumattomat aistinvaraisen tarkas-
tuksen alakohdat (tarkastukset joita ko. kohteessa ei ole 
tehtävissä tai ei tarvitse tehdä) on merkittävä sarakkee-
seen ”Ei sisälly”.
Keskeneräisessä työssä on varmennettava, että käyttöön 
ottamattomat asennukset jäävät turvalliseen kuntoon eikä 
niitä voida ottaa käyttöön maallikolle sallituilla toimenpi-
teillä.
Pöytäkirjaa ST 51.21.05 on saatavana sekä paperiversiona 
että sähköisenä, dynaamisena versiona. Dynaamisessa 
versiossa on ominaisuuksia, joilla esim. rivimääriä voidaan 
liukuvasti kasvattaa, ja toisaalta siitä poistuu automaatti-
sesti kohtia, joita ei tarvita. Näin lopullisesta lomakkeesta 
saadaan luettavampi.
Pöytäkirja ST 51.21.05 on tarkoitettu käytettäväksi ko-
konaisuuksien käyttöönottotarkastuspöytäkirjana. Pöytä-
kirja ST 51.21.06 on tarkoitettu lähinnä pienien korjaus-, 
muutos- tai laajennustöiden sekä osakokonaisuuksien 
käyttöönottotarkastuspöytäkirjaksi silloin, kun laajempaa 
versiota pidetään liian massiivisena.
Pöytäkirjat täyttävät oikein käytettyinä Kauppa- ja teolli-
suusministeriön päätöksen 517, 3 ja 4 §:n vaatimukset. 
Allekirjoitettu käyttöönottotarkastuspöytäkirja on luovutet-
tava laitteiston haltijalle.

KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUSPÖYTÄKIRJAN TÄYTTÖOHJE

1 Aistinvarainen tarkastus
Jos kohde on tarkastettu ja kunnossa, riittää rasti asian-
omaiseen ruutuun. Mikäli alakohdan kirjainmerkinnällä 
ilmoitettu asia ei sisälly tarkastettavaan kohteeseen, rasti-
tetaan kyseinen kohta.
Havaitut puutteet merkitään Huom-sarakkeeseen tai erilli-
seen liitteeseen. Dynaamisessa lomakkeessa Huom-sarak-
keeseen voi jatkaa kirjoittamista vapaasti niin pitkään kuin 
tekstiä riittää. Lomake kasvattaa rivejä automaattisesti. 
Sulussa olevat viittaukset ovat standardin SFS 6000 vuo-
den 2007 painoksen asianomainen kohta, josta selviää 
tarvittaessa lisätietoa.
a) Sähköiskulta suojaukseen käytetty menetelmä (osa  

4-41)
– Perussuojauksen toimivuus varmistetaan aistinvarai-

sesti tutkimalla sellaisten suojuksien ja kotelointien 
olemassaolo, kiinnitys ja eheys yms., joiden teh-
tävänä on estää jännitteisen osan koskettaminen. 
Lisäksi tarkastetaan eri tiloista aiheutuvien kote-
lointiluokkavaatimusten täyttyminen. Myös käyttöön 
liittyvien varoituskilpien ja vastaavien olemassaolo 
on tarkastettava (liite 41A).

– Lisäsuojauksen olemassaolo varmistetaan kohteis-
sa, joissa sitä tulee käyttää. Kohteista voidaan 
mainita mm. vikavirtasuojakytkimet pistorasia- ja 
lämmitysryhmissä tai palovaarallisten tilojen asen-
nuksissa (liite O.41).

b) Palosuojuksien käyttö ja muut palon leviämisen es-
tämiseksi ja lämpövaikutuksilta suojaamiseksi tehdyt 
toimenpiteet (osa 4-42 ja luku 527)
– Tässä kohdassa kiinnitetään huomiota sähkölait-

teiden läheisyydessä olevien materiaalien palami-
seen, syttymiseen tai huononemiseen. Lisäksi tulee 
huomioida mahdollisten palovammojen riskin elimi-
noiminen sekä asennettujen laitteiden turvallisen 
toiminnan mahdollinen huonontuminen (liite 42A). 
Tässä kohdassa tulee tarkastaa myös johtojärjes-
telmien oikea valinta palon leviämisen estämiseksi 
samoin kuin läpiviennit yms. varsinkin eri palo-osas-
tojen välisissä läpivienneissä.

c) Johtimien valinta kuormitettavuuden ja sallitun jännit-
teenaleneman kannalta (Osa 4-43 ja luvut 523–525)
– Todetaan ylikuormitus- ja oikosulkusuojauksien ole-

massaolo sekä oikea sijoittelu. Varmistetaan suoja-
laitteiden asettelut, selektiivisyys ja yhteensopivuus 
sekä kiinnitetään huomiota mahdollisiin johdinpi-
tuuksien muutoksiin alkuperäiseen suunnitelmaan 
verrattuna erityisesti jännitteenaleneman ja lasken-
nallisten oikosulkuvirta-arvojen kannalta.

Käyttöönottotarkastuspöytäkirjan täyttö 
Merkitään rastilla, onko kyseessä käyttöönottotarkastuksen 
osatarkastus, lopullinen käyttöönottotarkastus vai kun-
nossapitotarkastus. Merkittäessä kohta ”Käyttöönottotar-
kastuksen osatarkastus” rastilla ilmestyy dynaamisessa 
lomakkeessa alakohta ”Muuttotarkastus”. Jos kyseessä on 
muu osatarkastus kuin muuttotarkastus, kohta tältä osin 
jätetään täyttämättä.
Laitettaessa rasti kohtaan ”Muu” ilmestyy dynaamisessa 
lomakkeessa rivi, jolle voidaan tämä muu syy kirjata.  
Muu osatarkastuksen syy kirjataan seuraavalle riville tyh-
jään tilaan. Tällaisia muita syitä voivat olla esim. korjaus-
työ, muutostyö, laajennustyö, laajemman kokonaisuuden 
osittainen käyttöönotto yms. Jos huomautuksille tai muille 
lisätiedoille varattu tila ei riitä, kannattaa käyttää erillistä 
liitettä asian selvittämiseksi yksiselitteisesti (maininta liit-
teestä ja sen numero ko. kohtaan).

Kohteen tiedot
Työnumerona voidaan käyttää sähkölaitteiston rakentajan 
kohdekohtaista työ- tai projektinumeroa tai näiden yhdis-
telmää.
Kirjoitetaan kohteen käyttötarkoitus ja nimi, esim. Asuin-
kerrostalo, As.Oy Sähkötele. 
Kohteen nimessä ja yksilöinnissä käytetään tarvittavia 
lisätietoja, esim. onko kyseessä koko rakennus vai jokin 
sen osa. Tärkeää on, että rajaus tehdään riittävän tarkasti 
ja yksiselitteisesti vastuualueen rajaamiseksi.

Katusoite ja postitoimipaikka kirjoitetaan rakentamisajan-
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d) Suoja-, käyttö- ja valvontalaitteiden valinta ja asettelu 
(osa 5-53)
– Varmistetaan suoja-, erotus-, kytkentä- ja ohjauslait-

teiden oikea valinta ja asennus. Tarkastellaan toteu-
tetun ylijännitesuojauksen toteutusta ja toimivuutta. 

e) Erotus- ja kytkentälaitteiden valinta ja oikea sijoitus 
(luku 536)
– Varmistetaan sähkölaitteiden tarvitsemien käyttö- ja 

ohjauslaitteiden sijainti, huollon aikana mahdolli-
sesti tarvittavat poiskytkentälaitteet ja mahdolliset 
hätäkytkentälaitteet sekä näiden tarvitsemat kilvet 
ja käyttömerkinnät.

f) Sähkölaitteiden ja suojausmenetelmien valinta ulkoisten 
tekijöiden vaikutuksen mukaan (kohdat 422, 512.2 ja 
522)
– Varmistetaan sähkölaitteiden ja asennuksen oikeelli-

suus tiloissa, joissa on käsiteltävistä tai varastoitavis-
ta materiaaleista johtuva palovaara. Tässä kohdassa 
varmistetaan myös uloskäytäviin tehtyjen sähköasen-
nusten määräystenmukaisuus. Samoin varmistetaan, 
että ympäristön lämpötila, ulkoiset lämmönlähteet, 
veden esiintyminen, vieraat kiinteät aineet, korroo-
siota tai likaantumista aiheuttavat aineet, iskut, vä-
rähtelyt, muut mekaaniset rasitukset, kasvillisuus ja 
homekasvustot, eläimistön esiintyminen, auringon-
säteily, seismiset vaikutukset, tuuli, käsiteltävien ja 
varastoitavien materiaalien luonne sekä rakenteiden 
suunnittelu on otettu huomioon sähkötarvikkeissa ja 
-asennuksissa.

g) Nolla- ja suojajohtimien tunnukset (kohta 514.3)
– Selvitetään johdinvärien oikea ja standardien mukai-

nen käyttö.
– Muut merkinnät (N, PE yms.).

h) Yksivaiheisten kytkinlaitteiden kytkentä äärijohtimiin 
(luku 536)
– Jo asennusvaiheessa varmistutaan siitä, että yksi-

napaiset kytkimet on asennettu äärijohtimiin.

i) Piirustusten, varoituskilpien tai vastaavien tietojen ole-
massaolo (kohta 514.5)
– Tarkastetaan, että kaikki käytön, hoidon ja huollon 

tarvitsemat dokumentit, varoituskilvet yms. ovat 
kohteessa helposti saatavilla ja käytettävissä.

j) Virtapiirien, varokkeiden, kytkimien, liittimien yms. tun-
nistettavuus (luku 514)
– Varmistetaan, että kohteessa on käyttäjän kannalta 

tarpeelliset merkinnät niin, että sähkölaitteiston tur-
vallinen ja virheetön käyttö on mahdollista.

k) Johtimien liitosten sopivuus (luku 526)
– Tarkastetaan, että liitokset on tehty oikein varustein 

ja menetelmin sekä toteutettu niitä mahdollisesti 
koskevien erityisohjeiden mukaisesti.

l) Suojajohtimien, mukaan luettuna pää- ja lisäpotentiaa-
lintasausjohtimien, olemassaolo ja sopivuus (osa 5-
54)
– Varmistetaan maadoituselektrodin olemassaolo ja 

määräystenmukaisuus. Varmistetaan suojajohtimien 
poikkipinnat ja olemassaolo myös niissä asen-
nuksissa, joissa suojajohdinta ei ensiasennuksen 
yhteydessä oteta käyttöön, mutta varaudutaan kui-
tenkin tulevaisuudessa mahdollisesti toteutettaviin 

muutoksiin (esim. suojausluokan II 2,5 A:n pisto-
rasia-asennukset).

– Kohtaan merkitään myös kohteessa käytetty maa-
doituselektrodirakenne. Mikäli kohteessa on käytetty 
muuta kuin perustusmaadoituselektrodia, perustel-
laan muuntyyppisen maadoituselektrodirakenteen 
valinta.

m) Sähkölaitteiston käytön, tunnistamisen ja huollon vaa-
tima tila (luvut 513 ja 514 ja osa 8-810)
– Varmistetaan, että sähkölaitteiden ja niiden johdotus-

ten ja liitosten luokse pääsee helposti myös myöhem-
pää tarkastusta yms. toimenpidettä varten.

n) Erikoistilat
– Mikäli kohteessa on luvun 7 tai 8 mukaisia erikois-

tiloja tai räjähdysvaarallisia tiloja, varmistetaan niitä 
koskevien määräysten noudattaminen siltä osin kuin 
ne ovat aistinvaraisesti havaittavissa.

– Kohdetta koskevat erikoistilat luetellaan tässä koh-
din.

Keskuksen nimi ja tunnus
– Kohtaan kirjoitetaan sen keskuksen nimi ja tunnus, 

josta lähteviä asennuksia tarkastus koskee (esim. 
Nousukeskus NK1).

2 Suojajohtimien jatkuvuus
Suoritetaan kattava mittaus, jossa mitataan kaikkien PE-, 
PEN-, pääpotentiaalintasaus- ja lisäpotentiaalintasaus-
johtimien jatkuvuus. Mittaukset suoritetaan ja merkitään 
mittauspöytäkirjaan keskuskohtaisesti suoritetuiksi. Jos 
arvojen todetaan täyttävän vaatimukset, merkitään lisäksi 
rasti kyseiseen ruutuun. Erillisellä liitteellä kannattaa antaa 
mittaustiedot silloin, jos asiakas edellyttää tällaisia tietoja. 
Aina kuitenkin merkitään suurin esiintynyt suojajohtimen 
resistanssiarvo ja sen esiintymispaikka riittävällä tarkkuu-
della.

3 Eristysresistanssi
Mittaamalla varmistetaan kaikkien jännitteisten johtimien 
(L1, L2, L3 ja N) ja maadoitusjärjestelmään kytketyn suoja-
johtimen välinen eristysresistanssi. Palovaarallisissa tilois-
sa suositellaan lisäksi mitattavaksi eristysresistanssi myös 
kaikkien jännitteisten johtimien väliltä. Mittaustulosten on 
täytettävä niitä koskevat vaatimukset, ennen kuin voidaan 
merkitä asennusten täyttävän standardien vaatimukset. 
Mittaustulokset tulee eritellä siten, että niistä on selkeästi 
todettavissa kiinteiden asennusten, kytkinlaitteiden takais-
ten asennusten, lämmityskaapelien ja -kelmujen, SELV- ja 
PELV-piirien samoin kuin suojaerotettujen piirien mittaus-
tulokset. Myös lattia- ja seinäpintojen resistanssi voidaan 
joutua erikoistapauksissa mittaamaan.
Mikäli mittauksen onnistumiseksi on jouduttu käyttämään 
erikoistoimenpiteitä, myös niistä on tehtävä merkintä mit-
tauspöytäkirjaan. Tällaisia voivat olla esim. joidenkin lait-
teiden irrottaminen verkosta mittauksen ajaksi tai madal-
letun mittausjännitteen käyttäminen. Lämmityskaapeleista 
ja -kelmuista voidaan tässä kohden ilmoittaa myös muut 
asennusaikaisetkin tiedot, mutta ne voivat olla myös eril-
lisinä liitteinä. Kyseiseen kohtaan kannattaa laittaa myös 
merkintä siitä, jos eristysresistanssin mittaus tehdään 
PEN-järjestelmään.
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4 Syötön automaattinen poiskytkentä
Mitattaessa silmukkaimpedanssin ja oikosulkuvirran arvot 
on nämä mittaukset tehtävä ja merkittävä pöytäkirjaan 
keskuskohtaisesti siten, että merkinnöistä selviävät sekä 
keskuksen että epäedullisimman pisteen arvot. Joissain 
tapauksissa näitä epäedullisimpia pisteitä voi löytyä useam-
pia käytetyistä johdinpoikkipinnoista ja sulakkeista riippuen. 
Jos käytetään vain laskennallista varmistusta, on pöytäkir-
jan liitteenä oltava kyseiset laskutoimitukset ja mittausten 
osalta riittää suojajohtimien jatkuvuuden tarkastaminen. 
Kohdassa ilmoitetaan myös käytetyn suojalaitteen tyyppi 
ja nimellisvirta. Katkaisijoissa ilmoitetaan katkaisijan aset-
teluarvot kohdassa ”Nimellisvirta”.
Vikavirtasuojien toiminnan oikeellisuus varmistetaan aistin-
varaisella tarkastuksella ja testaamalla. Testipainikkeen 
toiminta varmistetaan painamalla testinappia ja mittaa-
malla todetaan vikavirtasuojan toimivuus nimellisvirrallaan. 
Mittaustuloksina esitetään toiminta-aika vikavirtasuojakoh-
taisesti silloin, kun se on vaatimuksena, ja muu toiminta 
varmistetaan standardien mukaiseksi merkkaamalla rasti 
kyseiseen ruutuun. Tyyppi- ja käyttötarkoituskohtaan mer-
kitään esim. A/S/PS. Merkintä tarkoittaa, että kyseessä 
on A-tyypin selektiivinen vikavirtasuoja, jota käytetään 
palosuojaukseen.

5 Kiertosuunnan tarkastus
Monivaiheisissa piireissä on mittauksin varmistettava kier-
tosuunnan säilyminen samana ja oikeana koko järjes-
telmässä. Pöytäkirjaan merkitään tarkastukset tehdyiksi 
keskuskohtaisesti valmiiksi vasta sitten, kun mittaukset on 
tehty niin keskuksesta kuin siitä syötetyistä monivaiheisista 
pistorasioistakin.

6 Toiminta- ja käyttötestit
Tehdään toimintatestit kaikille kytkin-, käyttö-, ohjaus- ja 
lukituslaitteille ja vastaaville sen toteamiseksi, että ne on 
koottu, asennettu ja aseteltu oikein standardien vaatimus-
ten mukaisesti. Tähän testiin kuuluvat myös toiminnallisten 
kokonaisuuksien testaaminen, eikä pelkkä yksittäisten 
laitteiden testaus riitä. Kohdan testit kuitataan tehdyiksi 
vasta, kun kaikki testit toiminnallisine kokonaisuuksineen 
on toteutettu ja todettu laitteiden toimivan oikein.

7 EMC-suojaus
Kerrotaan, mitä menetelmiä on käytetty EMC-direktiivin 
vaatimusten täyttämiseksi. Jos EMC-suojaukseen on käy-
tetty muita menetelmiä kuin pelkästään TN-S-järjestelmän 
käyttö, on muilta osin järkevintä antaa selvitys erillisen 
liitteen avulla. Tyypillisiä pienkohteissakin käytettäviä lisä-
suojauksia voi esiintyä varsinkin taajuusmuuttajakäytöissä. 
Tällöin liitteessä selvitetään, mitä erikoisvaatimuksia laite-
valmistaja on asennuksille asettanut (esim. häiriösuoja-
tut symmetriset kaapelit taajuusmuuttajalta moottorille, 
EMC-vaatimukset täyttävät läpivientiholkit, maadoituspan-
nat yms.). Laajemmissa kokonaisuuksissa voi olla tarve 
kertoa komponenttien EMC-testauksesta. Kotitalouksissa, 
kaupallisissa rakennuksissa jne. käytettävät komponentit 
tulee testata standardin SFS-EN 61000-6-3 mukaisesti ja 
teollisuudessa käytettävät komponentit standardin SFS-EN 
61000-6-4 mukaisesti.

8 Huolto- ja kunnossapito-ohjelman tarve
Merkitään rastilla, onko kohde sellainen, että tarvitaan 
erillinen huolto- ja kunnossapito-ohjelma, ja onko se val-
miina vai riittävätkö huolto- ja kunnossapito-ohjeet, sekä 
ovatko ne käytettävissä. Mikäli kohteessa on poistumisreitti-
valaistus, on varmistettava, että sitä koskeva kunnossapito-
ohjelma on laadittu.

9 Seuraava määräaikaistarkastus
Mikäli kohdetta koskee lakisääteinen määräaikaistarkastus, 
merkitään tähän kohtaan seuraavan määräaikaistarkas-
tuksen suoritusajankohta. Kun asennettava kohde liittyy 
vanhaan jo olemassa olevaan järjestelmään, voidaan täs-
sä kohdassa esittää suosituksia mahdollisesti tarvittavista 
korjauksista ja parannuksista koskien aiemmin asennettua 
järjestelmää.

10 Kohteen toteutuksessa käytetyt standardit
Merkitään tähän kohtaan, mitä standardeja kohteen toteu-
tuksessa on käytetty. Tässä kohden voi lukea esimerkiksi: 
Standardikäsikirja SFS 600/2007. Jos käytössä on muitakin 
standardeja tai direktiivien määräyksiä, voidaan ne lisätä 
tähän kohtaan. Mikäli on tehty standardista poikkeamia, 
myös ne tulee esittää tässä kohdassa. Muutos- ja laajen-
nustöistä todetaan lisäksi, etteivät tehdyt asennukset hei-
kennä aiempien asennusten turvallisuutta. Jos tiedetään, 
minkä standardien tai määräysten mukaisesti aiemmat 
asennukset on tehty, merkitään tiedot tähän kohtaan. Myös 
tässä kohdassa tulee vielä rastimerkinnällä osoittaa, että 
mainittuja standardeja on kohteessa noudatettu.

11 Palovaroittimet 
Pöytäkirjan kohdassa ”sähkölaitteiston rakentaja” mainittu 
asennusliike vastaa siitä, että palovaroittimet asennetaan 
ao. suunnitelman sekä palovaroittimien asennusohjeen 
mukaisesti.
Rakennuksen käyttöönottokatselmuksen yhteydessä ra-
kennusvalvontaviranomaiselle tulee esittää sähköasennus-
ten käyttöönottotarkastuspöytäkirja tai erillinen asennusto-
distus, jossa mainitaan palovaroittimesta seuraavat asiat:
– vakuutus, että asennetut palovaroittimet täyttävät niille 

säädöksissä ja määräyksissä asetetut vaatimukset (pe-
lastustoimen laitelaki, asetus palovaroittimien teknisistä 
ominaisuuksista, sähköturvallisuussäädökset jne.) ja 
että ne on asennettu ao. suunnitelman mukaisesti

– asennettujen palovaroittimien virran ja varavirran syöt-
töjärjestelyt

– palovaroittimien käyttöönottotarkastuksen päivämäärä 
ja tarkastushavainnot

– asennuksista vastaavan henkilön allekirjoitus.

Palovaroittimien käyttö- ja huolto-ohjeet on liitettävä ra-
kennuksen huoltokirjaan sekä luovutettava asunnon hal-
tijalle.
Palovaroittimen erillisen asennustodistuksen laatimista var-
ten on olemassa lomake ST 662.51.

12 Tarkastuksen tekijän allekirjoitus
Pöytäkirjan allekirjoittaa tarkastuksen tekijä, tai jos tekijöitä 
on useampia, kaikki tekijät.
Mittauksissa käytetyt mittalaitteet yksilöidään tarkastus-
kohtaisesti niin, että on myöhemmin selvitettävissä, millä 
mittalaitteella mikin mittaus on tehty.
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13 Luovutusmerkintä
Riippuen siitä, tuleeko kohteen valmistuminen ilmoittaa 
verkkoyhtiölle vai TUKES:ille, merkitään ilmoituksen teko 
ja päivämäärä oheiseen kohtaan. Käytön opastus -kohtaan 
merkitään joko jo pidetyn opastuksen ollessa kyseessä rasti 
ruutuun tai myöhemmäksi sovitun opastuksen toteutuspäi-
vämäärä. Luetellaan kaikki liitteinä pöytäkirjaan sisältyvä 
materiaali. Tällaisia liitteitä ovat esim. lämmityskelmuille 
ja -kaapeleille tehdyt asennusaikaiset tarkastukset. Myös 
muiden liitteiden, jotka on mainittu käyttöönottotarkastusten 
muissa kohdissa, tulee olla luetteloituina tässä kohdin. 

Samoin piirustuksista ja dokumenteista luetellaan kaik-
ki luovutettu materiaali. Merkitään päivämäärät, jolloin 
asennettua sähkölaitteistoa koskevat mittauspöytäkirjat, 
piirustukset ja muut dokumentit, kuten asennus-, huolto-  
ja käyttöohjeet, on luovutettu tilaajalle tai hänen edusta-
jalleen. Allekirjoituksen tähän kohtaan laittaa se henkilö, 
joka on varmistanut asianomaisen kohdan paikkansapi-
tävyyden.

14 Tilaajan tai hänen edustajansa kuittaus
Tähän kohtaan otetaan tilaajalta tai hänen valtuuttamaltaan 
edustajalta kuittaus, jolla hän varmistaa saaneensa luovu-
tusmerkintöjen mukaiset materiaalit ja toiminnot.
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