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ESIPUHE
Lainsäädäntö asettaa laitteiston haltijalle velvollisuuksia laitteiston kunnossapidosta.
Usein nämä velvollisuudet eivät ole haltijan tiedossa. Voi olla jopa epäselvyyttä, kuka oikeastaan on laitteiston haltija. Lisäksi sähkölaitteiston käytöstä on oltava joku vastuullinen henkilö,
eikä tämäkään aina ole selvillä. Tässä oppaassa käydään läpi sitä osaa sähköturvallisuuteen
liittyvästä lainsäädännöstä ja standardeista, jotka nimenomaan käsittelevät laitteiston käyttöönottoa, käyttöä ja kunnossapitoa ja siten myös haltijan vastuita. Haltijasta puhuttaessa voi
kyseessä olla monikin eri taho, mutta yritysmaailmassa – työpaikalla vastuu on pääsääntöisesti yrityksen toiminnanharjoittajalla.
Tämän oppaan on tehnyt Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry. Opas on tavallaan jatkoa
aiemmin tehdylle rakennusalan sähköistysoppaalle, joka on suunnattu erityisesti rakennusalalle. Tämän oppaan kohderyhmänä on rakennusten haltijat; kiinteistöyhtiöt, toiminnanharjoittajat, joilla on yrityksen toimi- ja tuotantotiloja, tarkastajat ja paloviranomaiset. Opas käsittelee
siis olemassa olevien rakennusten sähkölaitteiston kunnossapitoa ja tarkastuksia ja antaa
tietoa niistä vastuista ja velvoitteista, jota laitteiston turvallinen käyttö edellyttää. Opas antaa
myös neuvoja kunnossapidon organisointiin ja tekijöiden osaamisen ja ammattitaidon varmentamiseen.
Vaikka oppaan alku käsitteleekin lainsäädäntöä ja kunnossapitoa lähestytään vaatimusten
näkökulmasta, on opas myös omiaan antamaan ymmärryksen oikeista tavoista saada laitteiston kunnossapito sille toivotulle tasolle, että esim. yrityksen toiminta on turvattu ainakin
sähkölaitteiston toimintakunnon ja turvallisuuden puolesta. Hoitamattomien sähkölaitteistojen
takia maassamme tapahtuu lukuisia sähköpaloja vuosittain. Osa paloista johtaa täydelliseen
toiminnan loppumiseen, mutta tuotannon katkoksetkin ovat omiaan aiheuttamaan taloudellisia
vahinkoja ja kallisarvoisen maineen sekä asiakkaiden menetyksiä. Kaikkea ei edes vakuutus
voi korvata.
Espoo 2017
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry
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1

RAKENNUSTEN SÄHKÖLAITTEISTON
KÄYTTÖÖNOTTOA, KUNNOSSAPITOA JA
TARKASTUKSIA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET JA
OHJEET

Sähköasennusten tekeminen on Suomessa luvanvaraista työtä, josta on säädetty useissa laeissa, asetuksissa, ministeriön päätöksissä ja standardeissa. Lisäksi näistä on alaa valvovan viranomaisen ohjeita,
jotka määrittelevät mm. kulloinkin noudatettavat asennus- ja työturvallisuusstandardit. Tässä oppaassa
keskitytään lähinnä sähkölaitteiston kunnossapitoa ja käyttöä koskeviin määräyksiin ja ohjeisiin. On kuitenkin syytä muistaa, että sähkölaitteiston kunnossapitotyökin on pääsääntöisesti sähkötyötä ja siinä
tulee noudattaa tällöin sähkötyötä koskevia määräyksiä.

1.1

Sähkölaitteiston käyttöä ja kunnossapitoa koskevat määräykset

1.1.1 Sähköturvallisuuslaki 1135/2016 ja
Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistosta 1434/2016
Sähköturvallisuuslaki on uusittu ja uusi laki tullut voimaan 1.1.2017. Lain sisältö ei kovinkaan paljoa muuttunut aiemmasta lainsäädännöstä, mutta lain rakenne muuttui siten, että asiat, jotka aiemmin oli kirjoitettu
asetuksissa ja päätöksissä, on nyt kirjoitettu lakiin ja ovat siten vahvempia vaatimuksia. Joitain todellisia
muutoksiakin on tullut myös laitteiston haltijan kannalta. Sähkölaitteiston haltijan kannalta yksi merkittävä
muutos on laitteistoluokkiin ja määräaikaistarkastusväleihin tehdyt muutokset.
Sähköturvallisuuslain 6 § määrää sähköturvallisuuden tason:
Sähkölaitteet ja -laitteistot on suunniteltava, rakennettava, valmistettava ja korjattava niin sekä niitä on
huollettava ja käytettävä käyttötarkoituksensa mukaisesti niin, että
–– niistä ei aiheudu kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle vaaraa
–– niistä ei aiheudu sähköisesti tai sähkömagneettisesti kohtuutonta häiriötä sekä
–– niiden toiminta ei häiriinny helposti sähköisesti tai sähkömagneettisesti.
Jos sähkölaite tai -laitteisto ei täytä em. vaatimuksia, sitä ei saa saattaa markkinoille, luovuttaa eikä ottaa
käyttöön.
Edellinen käytännössä asettaa sähkölaitteiston rakentamisen lisäksi myös laitteiston haltijalle lakisääteisen vastuun laitteiston kunnosta. Mikäli laitteiston rakentaja ei huolehdi rakentamansa laitteiston tur-
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vallisuudesta mm. tekemällä vaadittavan käyttöönottotarkastuksen ja mm. laitteiston luokasta riippuen
varmennustarkastuksen teettämisestä valtuutetulla tarkastajalla tai laitoksella, voi sekin vastuu langeta
rakennuttajalle tai laitteiston haltijalle. Tämä voi tulla eteen jo esim. muuttolupaa tms. haettaessa. Luvattomat sähkötyöt voivat ilmetä myös myyntitilanteessa esim. puuttuvien käyttöönottotarkastuspöytäkirjojen
kautta ja sen myötä turvallisuuspuutteina.

Käyttöönottotarkastus
Sähkölaitteistolle on lain 43 § mukaan tehtävä käyttöönottotarkastus, jossa todetaan, että laitteisto turvallinen eikä siitä aiheudu 6 § tarkoitettua vaaraa tai häiriötä. Käyttöönottotarkastuksesta tulee laatia – ja
laitteiston haltian näkökulmasta – tulee myös vaatia tarkastuspöytäkirja. Vähäisiksi katsottavista töistä ei
välttämättä edellytetä pöytäkirjaa, mutta tällöinkin tarvittaessa testausten tulokset on annettava haltijan
käyttöön.
Tarkastuspöytäkirjasta tulee käydä ilmi kohteen yksilöintitiedot, selvitys sähkölaitteiston säännösten ja
määräysten mukaisuudesta, yleiskuvaus käytetyistä tarkastusmenetelmistä sekä tarkastusten ja testausten tulokset. Tarkastuksen tekijän on allekirjoitettava tarkastuspöytäkirja.
Käyttöönottotarkastuspöytäkirjaa ei edellytetä vähäisiksi katsottavista töistä (5 §)
–– sellaisista sähköalan töistä, joista voi aiheutua vain vähäistä vaaraa tai häiriötä
–– nimellisjännitteeltään enintään 50 voltin vaihtojännitteisten tai 120 voltin tasajännitteisten sähkölaitteistojen asennuksista
–– yksittäisten komponenttien vaihdoista tai lisäyksistä taikka näihin verrattavista toimenpiteistä
–– yksittäisten kojeiden syöttöön liittyvistä muutostöistä enintään 1 000 voltin nimellisjännitteellä
–– nimellisjännitteeltään enintään 1 000 voltin kytkinlaitoksiin kohdistuvista muutostöistä, joissa kytkinlaitoksen nimellisarvoja ei muuteta eikä
–– sellaisen tilapäislaitteiston asennuksesta, joka on koottu standardien mukaisista työmaakeskuksista.
Laitteiston haltija voi halutessaan vaatia käyttöönottotarkastuspöytäkirjan myös näistä luetelluista pienistä töistä, mutta silloin on järkevää sopia asiasta jo ennen työn tilaamista.
Kyseessä katsotaan kuitenkin olevan merkittävä sähkölaitteiston asennustyö, jos sähkölaitteisto sijaitsee
(valtioneuvoston asetus 1434/2016 6 § 2. momentti)
–– räjähdyskelpoisten ilmaseosten työntekijöille aiheuttaman vaaran torjunnasta annetun valtioneuvoston
asetuksen (576/2003) liitteessä 1 tarkoitettujen tilaluokkien 0, 1, 20 tai 21 mukaisissa räjähdysvaarallisissa tiloissa
–– räjähteiden valmistustiloissa
–– sairaaloiden tai lääkäriasemien leikkaussaleissa.

Laki edellyttää sähkölaitteistolle tehtäväksi käyttöönottotarkastuksen aina, laitteistoluokasta ja tilanteesta
riippuen varmennustarkastuksen sekä laitteistoluokan mukaan määrävälein tehtävän määräaikaistarkastuksen, jolla osaltaan valvotaan laitteiston kunnossapitoa.
Laitteistoluokat
Luokan 1 sähkölaitteisto:
–– sähkölaitteistoa asuinrakennuksessa, jossa on enemmän kuin kaksi asuinhuoneistoa
–– muuta kuin asuinrakennuksen sähkölaitteistoa, jonka suojalaitteena toimivan ylivirtasuojan nimellisvirta on yli 35 ampeeria ja joka ei kuulu luokkiin 2 tai 3.
Luokan 2 sähkölaitteisto:
–– sähkölaitteistoa, johon kuuluu yli 1 000 voltin nimellisjännitteisiä osia, lukuun ottamatta sellaista sähkölaitteistoa, johon kuuluu vain enintään 1 000 voltin nimellisjännitteellä syötettyjä yli 1 000 voltin
sähkölaitteita tai niihin verrattavia laitteistoja
–– sähkölaitteistoa, jonka liittymisteho, jolla tarkoitetaan sähkölaitteiston haltijan kiinteistölle tai yhtenäiselle kiinteistöryhmälle rakennettujen liittymien liittymistehojen summaa, on yli 1 600 kilovolttiampeeria.
Luokan 3 sähkölaitteisto:
–– verkonhaltijan jakelu-, siirto- ja muuta vastaavaa sähköverkkoa.
Lain viimeisessä uudistuksessa jäivät lääkintätilat ja räjähdysvaaralliset tilat erillisinä sähkölaiteluokkina
pois.

Varmennustarkastus
45 §
Sähköturvallisuuden varmistamiseksi sähkölaitteistolle on käyttöönottotarkastuksen lisäksi tehtävä varmennustarkastus, kun kyseessä on luokan 1–3 sähkölaitteisto. Varmennustarkastus on tehtävä myös
sähkölaitteistojen merkittävälle muutos- ja laajennustyölle.
Varmennustarkastuksesta huolehtii sähkölaitteiston rakentaja, mutta jos tämä laiminlyö velvollisuutensa
tai on estynyt huolehtimaan siitä, tulee sähkölaitteiston haltijan huolehtia tarkastuksesta.
Edellisestä poiketen varmennustarkastusta ei edellytetä, kun kyseessä on
–– 5 § mukainen vähäiseksi katsottava työ tai
–– muutostyön kohteena olevan sähkölaitteiston nimellisjännite on enintään 1 000 volttia sekä työalueen ylivitasuojan nimellis- tai asetteluvirta enintään 35 ampeeria, jos käyttö- ja huoltotöiden johtajaa ei vaadita, ja muutoin 250 ampeeria tai
–– muutostyö kohdistuu kytkinlaitokseen eikä kytkinlaitoksen nimellisarvoja muuteta.
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Varmennustarkastus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa sähkölaitteiston käyttöönotosta seuraavin
poikkeuksin:
–– Varmennustarkastus on tehtävä ennen tilojen ottamista varsinaiseen käyttötarkoitukseensa, kun
kyseessä on asennustyö, joka sijaitsee Vna 1434/2016 6 § 2. momentin mukaisissa räjähdysvaarallisissa-, räjähteiden valmistus- tai leikkaussaleissa.
–– Verkonhaltijan kalenterivuoden aikana rakennetuille sähköverkoille varmennustarkastus on tehtävä
seuraavan kalenterivuoden kuluessa.
Varmennustarkastuksen voi tehdä valtuutettu laitos tai valtuutettu tarkastaja, joka antaa tarkastuksesta
sekä todistuksen, että kiinnittää sähkökeskukseen tai vastaavaan tarkastustarran, josta ilmenee tarkastuksen tekijä, ajankohta ja tarvittaessa seuraavan määräaikaistarkastuksen ajankohta. Sähköturvallisuuslaissa määritellään valtuutetulta laitokselta ja tarkastajalta edellytettävät vaatimukset.

Määräaikaistarkastus
49 § (1135/2016)
Käytössä olevalle sähkölaitteistolle on tehtävä määräaikaistarkastus seuraavasti:
–– luokan 1 ja 2 sähkölaitteistolle asuinrakennuksia lukuun ottamatta kymmenen vuoden välein, mikäli
kuitenkin asuinrakennuksen osana on liiketiloja tai muita pääasiassa muuta käyttöä kuin asumista
palvelevia tiloja, joiden suojalaitteena toimivan ylivirtasuojan nimellisvirta on yli 35 ampeeria, on näiden
tilojen sähkölaitteistoille tehtävä määräaikaistarkastus kymmenen vuoden välein sekä
–– luokan 3 sähkölaitteistolle viiden vuoden välein.
50 §
Määräaikaistarkastuksissa tulee riittävässä laajuudessa pistokokein tai muulla soveltuvalla tavalla varmistua siitä, että
–– sähkölaitteiston käyttö on turvallista ja laitteistolle on tehty huolto- ja kunnossapito-ohjelman mukaiset toimenpiteet
–– sähkölaitteiston käyttöön ja hoitoon tarvittavat välineet, piirustukset, kaaviot ja ohjeet ovat käytettävissä
–– sähkölaitteiston laajennus- ja muutostöistä on asianmukaiset tarkastuspöytäkirjat.
Määräaikaistarkastukseen on aina sisällytettävä kohteessa olevat lääkintätilat, räjähdysvaaralliset tilat ja
palovaaralliset tilat.
Määräaikaistarkastuksen voi tehdä valtuutettu laitos tai valtuutettu tarkastaja. Sähköturvallisuuslaissa
määritellään valtuutetulta laitokselta ja tarkastajalta edellytettävät vaatimukset.

On syytä huomata, että määräaikaistarkastus ei korvaa säännöllistä kunnossapitoa, vaan laitteiston kunnossapito on turvallisuuden ja toiminnan jatkuvuuden kannalta tärkeää. Myöskään lakisääteistä määräaikaistarkastusta ei voida korvata kunnossapitotoimin. Kunnossapito korostuu erityisesti teollisuudessa,
jossa sähkölaitteistoa käytetään hankalissa olosuhteissa (lämpötilat, tärinä, kosteus, kemikaalit, räjähdysvaara jne.). Myös asuinrakennukset ovat tärkeätä huoltaa ja tarkkailla niiden sähkölaitteiston kuntoa, sillä
ne eivät kuulu edes lakisääteisen määräaikaistarkastuksen piiriin.

Haltija ja tarkastettava sähkölaitteisto (Tukes-ohje 16/2017)
Sähkölaitteiston haltijan tulee huolehtia laitteiston määräaikaistarkastuksesta. Velvoite huolehtimisesta
jää käytännössä kiinteistön omistajalle, mikäli omistaja ei osoita tästä vastuussa olevaa muuta haltijaa.
Vuokrasuhteissa määräaikaistarkastuksen teettämisvelvollisuus on pääsääntöisesti sillä, joka vastaa
yleensäkin kiinteistön tai rakennuksen pitkäaikaisesta kunnossapidosta, ellei toisin ole nimenomaisesti
sovittu. Näin ollen monissa tapauksissa teettämisvelvollisuus kohdistuu rakennuksen omistajaan.
Lisäksi on huomattava, että sähkölaitteisto on määritelmänsä mukaan toiminnallinen kokonaisuus. Tästä
syystä usean vuokralaisen tapauksessakin koko rakennuksen sähkölaitteistoa on yleensä tarkasteltava
yhtenä kokonaisuutena eikä jaettuna erillisiin osiin määräaikaistarkastusvelvoitteen suhteen. Tällainen
kohde voi olla esim. kauppakeskus, toimistorakennus tai pienteollisuustalo.
On myös huomattava, että samaan toiminnalliseen sähkölaitteistokokonaisuuteen saattaa eräissä tapauksissa kuulua usean haltijan sähkölaitteistoja. Omistaja voi olla haltija rakennuksen sähkönjakeluverkolle, ja
vuokralainen siihen liitetylle sähkölaitteistolle, joka voi muodostua esim. sähköasennuksista ja tuotantokoneista. Tällöin määräaikaistarkastusvelvoite voi kohdentua kumpaankin osapuoleen.
Vuokralainen voi olla vastuussa määräaikaistarkastuksen teettämisestä esim. silloin, kun teollisuus- tai
liikeyritys on vuokrannut koko kiinteistön pitkäaikaisesti toimintaansa varten. Tällöin vuokralaiselle kuuluvasta kiinteistön kunnossapitovastuusta on yleensä sopimuksissa erikseen mainittu.

Sähkölaitteistojen käyttö
Huolto ja kunnossapito
47 § (1135/2016)
Sähkölaitteiston haltijan on huolehdittava siitä, että laitteiston kuntoa ja turvallisuutta tarkkaillaan ja että
havaitut puutteet ja viat poistetaan riittävän nopeasti.
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48 §
Luokkien 2 ja 3 sähkölaitteistoille on laadittava ennalta sähköturvallisuuden ylläpitävä kunnossapito-ohjelma. Muiden sähkölaitteistojen osalta ohjelma voidaan korvata laitteiden ja laitteistojen käyttö- ja huolto-ohjeilla.
Ohjelmaan sisällytetään kunnossapitoon kuuluvina mm. seuraavaa niihin kuuluvine huolto-, kunnossapitoja korjaustöineen: (Tukes-ohje 16/2017)
–– riittävä sähköturvallisuuden edellyttämä kunnon ja vikojen valvonta
–– perussuojaus ja mekaaninen suojaus
–– vikasuojaus (suojalaitteiden asetteluarvot)
–– toimenpiteet palo- ja räjähdysvaaran ehkäisemiseksi
–– ilmajohtojen turvaetäisyydet, vapaa johtoaukea ja kiipeämisen esto
–– sähköpylväiden kunto ja lahoisuustarkastus.
–– sähkötilojen lukitukset, niihin pääsy ja varoituskilvet.
–– maadoitukset ja potentiaalintasaukset.

1.1.2 Valtioneuvoston asetus sähkötyöstä ja käyttötyöstä (1435/2016)
Valtioneuvoston asetus sähkötyöstä ja käyttötyöstä täydentää sähköturvallisuuslakia. Sähköturvallisuuslaki määrittelee sähköpätevyys- ja ammattitaitovaatimukset, mutta tässä asetuksessa annetaan mm. tarkentavat vaatimukset mm. oppiainesisällöistä, jotka sähköalan ammattilaisilta ja sähköpätevyyttä hakevalta edellytetään.
Mikä on sähkötyötä? Sähkötyöllä tarkoitetaan sähkölaitteiden korjaus- ja huoltotöitä sekä sähkölaitteistojen rakennus-, korjaus-, ja huoltotöitä. Sähkölaitteistolla tarkoitetaan sähkölaitteista koostuvaa asennuskokonaisuutta yksittäisen laitteen lisäyksestä johdotuksineen aina mittaviin teollisuuslaitosten tai kantaverkkojen sähköasennuksiin.
Rakennustyön kannalta olennaista on, että sähkötyöksi ei katsota sähkölaitteen ja -laitteiston purkutyötä,
jos laitteen tai laitteiston on sähköalan ammattilainen tehnyt luotettavasti ja asianmukaisesti jännitteettömäksi. Käyttötyöllä tarkoitetaan sähkölaitteiston käyttötoimenpiteitä ja sähkölaitteistoon kohdistuvia
tarkastustoimenpiteitä. Perusvaatimus työn tekijälle sekä sähkötöissä että käyttötöissä on riittävä perehtyneisyys tai että hänet on opastettu työn vaatiman ammattitaidon lisäksi.
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KUVA 1.1.
Purkutyö ei ole sähkötyötä, jos
sähköalan ammattilainen on tehnyt
laitteiston luotettavasti jännitteettömäksi.

Sähkötöiden johtaja:
Sähkötöitä tekevässä yrityksessä on oltava nimetty sähkötöiden johtaja, joka vastaa siitä, että toiminta
on sähköturvallisuudesta annettujen säännösten ja määräysten mukaista. Sähkötöiden johtajien pätevyyksiä arvioi ja pätevyystodistuksia myöntää Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy.
Sähkötöiden johtaja huolehtii siitä, että
–– sähkötöissä noudatetaan sähköturvallisuuslakia sekä sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä
–– sähkölaitteet ja -laitteistot ovat sähköturvallisuuslaissa sekä sen nojalla annetuissa säännöksissä ja
määräyksissä edellytetyssä kunnossa ennen käyttöönottoa tai toiselle luovuttamista sekä
–– sähkötöitä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoisia ja riittävästi opastetut tehtäviinsä.
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Sähkötöiden johtajan ja käytön johtajan on tunnettava kulloinkin voimassa olevat sähköturvallisuutta koskevat vaatimukset ja muutoinkin jatkuvasti ylläpidettävä ammattitaitoaan.
Yleensä sähkötöiden johtaja on sähköasennustöitä tekevän yrityksen omistaja tai toimitusjohtaja, mutta
hän voi myös olla muu yrityksen palveluksessa oleva henkilö. Sama henkilö saa olla nimettynä enintään
kolmen toiminnanharjoittajan sähkö- tai hissitöiden johtajaksi samanaikaisesti
Sähkölaitteiston haltijan on nimettävä käyttötöitä varten käytön johtaja,
–– jos sähkölaitteistoon kuuluu yli 1 000 voltin nimellisjännitteisiä osia, lukuun ottamatta enintään 1 000
voltin nimellisjännitteellä syötettyjä yli 1 000 voltin sähkölaitteita tai niihin verrattavia laitteistoja, tai
–– jos sähkölaitteiston liittymisteho, jolla tarkoitetaan sähkölaitteiston haltijan kiinteistölle tai yhtenäiselle
kiinteistöryhmälle rakennettujen liittymien liittymistehojen summa, on yli 1 600 kilovolttiampeeria.
Ensimmäinen kohta tarkoittaa tyypillisesti, että kiinteistössä on oma kuluttajamuuntamo ja käytön johtajalla on oltava sähköpätevyys SP1. Enintään 20 kilovoltin nimellisjännitteisissä laitteistoissa riittää
rajoitettu sähköpätevyys 1.
3 § määrittelee käytönjohtajan palvelusuhteen eri tilanteissa:
–– Käytön johtajan tulee olla sähkölaitteiston haltija tai tämän palveluksessa.
–– Käytön johtajana voi toimia myös sellaisen yhteisön palveluksessa, jolla on sähkölaitteiston haltijan
kanssa sähkölaitteistoa koskeva kunnossapitosopimus.
–– Lisäksi henkilö, joka ei ole sähkölaitteiston haltijan palveluksessa voi olla käytön johtajana, kun sähkölaitteistoon kuuluu enintään kolme nimellisjännitteeltään enintään 20 kilovoltin muuntamoa tai muuntamoon rinnastettavaa erillistä yli 1000 voltin nimellisjännitteistä kytkinlaitosta.
Käytön johtaja on nimettävä kolmen kuukauden kuluessa sähkölaitteiston käyttöönotosta tai siitä, kun
käytön johtaja vaihtuu tai on estynyt hoitamasta tehtäväänsä muuten kuin lyhytaikaisen poissaolon (esim.
kesäloma) vuoksi sekä on tehtävä ilmoitus nimetystä käytön johtajasta Tukesille. Ilmoituksesta on käytävä ilmi sähkölaitteistoa ja käytön johtajaa koskevat tiedot ja käytön johtajan suostumus tehtävään.
Sähkölaitteiston haltijan ja käytön johtajan muutoksista on ilmoitettava Tukesille kuukauden kuluessa
muutoksesta. Ilmoitukset voidaan tehdä lomakkeella SL 2 A, joka on tulostettavissa Tukesin www-sivuilta
tai lähitulevaisuudessa sähköisesti Tukesin nettisivuilla. Lisäksi paikalliselle verkkoyhtiölle voi olla hyödyllistä ilmoittaa käytön johtajan yhteystiedot.
Sähkölaitteiston haltijan on
–– annettava käytön johtajalle riittävät mahdollisuudet johtaa ja valvoa sähkölaitteiston käyttö-, huolto- ja
kunnossapitotöitä.
–– huolehdittava siitä, että sähkölaitteiston kuntoa ja turvallisuutta tarkkaillaan ja että havaitut puutteet ja
viat poistetaan riittävän nopeasti

–– huolehdittava, että sähkölaitteistolle laaditaan ennalta sähköturvallisuuden ylläpitävä kunnossapito-ohjelma
–– huolehdittava säädettyjen tarkastusten, ilmoitusten yms. suorittamisesta
–– annettava käytön johtajalle tarvittavat tiedot sähkölaitteiston rakennus-, muutos- ja korjaustöistä sekä
niihin liittyvistä tarkastuksista.
Käytön johtajan on huolehdittava siitä, että
–– sähkölaitteiston käytössä ja huollossa noudatetaan sähköturvallisuuslakia sekä sen nojalla annettuja
säännöksiä ja määräyksiä sekä
–– sähkölaitteisto on käytön aikana sähköturvallisuuslain edellyttämässä kunnossa
–– käyttötöitä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoisia ja riittävästi opastetut tehtäviinsä.
Käytön johtaja huolehtii tai valvoo omasta ja haltijan puolesta mm. seuraavaa:
–– Sähkölaitteiston kuntoa valvotaan riittävästi esim. säännöllisillä huoltoon ja kunnossapitoon kuuluvilla
katselmuksilla. Sähkölaitteistossa havaitut puutteet ja viat poistetaan riittävän nopeasti.
–– Sähkölaitteiston käyttötöitä ja niihin rinnastettavia töitä itsenäisesti tekevillä ja valvovilla henkilöillä on
riittävä kelpoisuus tai muuten riittävä ammattitaito ja että henkilöt ovat opastetut tehtäviinsä.
–– Sähkölaitteistolle on olemassa sähköturvallisuuden ylläpitävä kalenteriaikaan sidottu kunnossapito-ohjelma.
–– Sähkölaitteiston käyttö on turvallista ja laitteistolle tehdään huolto- ja kunnossapito-ohjelman mukaiset
toimenpiteet. Ohjelman mukaisten töiden suorituksesta pidetään kirjaa.
–– Sähkölaitteistolle suoritetaan säädösten edellyttämät määräaikaistarkastukset (valtuutettu tarkastaja
tai laitos). Pöytäkirjoissa mahdollisesti todetut puutteet korjataan.
–– Säädösten edellyttämät käyttöönotto- ja varmennustarkastukset lisäys-, muutos- sekä laajennustöille
on tehty. Haltijalle on luovutettu tarkastuspöytäkirjat ja havaitut puutteet on korjattu.
–– Haltijan velvoitteisiin kuuluvat ilmoitukset tehdään.
–– Sähkölaitteiston käyttöön ja hoitoon tarvittavat välineet, piirustukset, kaaviot ja ohjeet ovat käytettävissä ja ajan tasalla. Käytössä on töiden tekemisen kannalta tarpeelliset tilat.
Sähkölaitteiston haltijan ja käytön johtajan on tarkoituksenmukaista sopia käytön johtajan tehtävien hoidosta kirjallisesti. Sopimuksesta tulisi selvästi käydä ilmi, miten tehtävät hoidetaan ja kumpi sopijaosapuolista huolehtii käytännön suorituksesta. Käytön johtaja on joka tapauksessa velvollinen valvomaan,
että toiminta on säädösten ja määräysten mukaista.
On syytä huomata, että käytön johtaja ei ole sama asia kuin joskus aikaisemmin käsitteenä ollut muuntamon hoitaja, vaan käytön johtajuus koskee koko sähkölaitteistoa aina viimeiseen pistorasiaan asti.
Käytön johtajuus voidaan toki jakaa useammalle henkilölle jolloin nimetään esim. jänniteportaan mukaan
eri käytön johtajat.
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1.2

Työturvallisuus ja yhteinen työmaa

Sähkötyöturvallisuus on yksi osa työturvallisuutta. Työturvallisuudesta säädetään työturvallisuuslaissa
sekä useissa tätä täydentävissä laeissa ja asetuksissa.
Rakennuttaja tai korjaus-, laajennus- tai kunnossapitotyön tilaaja on velvollinen huolehtimaan työn turvallisuudesta hallitsemassaan työkohteessa. Jos samalla työmaalla työskentelee useita eri työnantajia joko
samanaikaisesti tai peräkkäin, tulee tilaajan huolehtia näiden toimintojen työturvallisuuden koordinoinnista. Tilaaja voi antaa turvallisuuteen liittyvät käytännöntoimet sopimuksella hoidettavaksi pääasiallista
määräysvaltaa käyttävälle pääurakoitsijalle. Työturvallisuutta koskee työturvallisuuslain lisäksi monet mm.
alakohtaiset lait ja asetukset. Sen lisäksi, että jokainen toiminnanharjoittaja tunnistaa omaa alaansa koskevat vaatimukset ja toteuttaa vaaditut turvallisuustoimet sekä riittävästi, on tilaajan/päätoimijan/pääurakoitsijan selvitettävä myös työmaalla eri työnantajien toiminnasta aiheutuvia riskejä turvallisuustoimien
yhteensovittamiseksi.
Yhteisellä työpaikalla tulee pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan huolehtia
–– työpaikalla toimivien työnantajien ja itsenäisten työnsuorittajien toimintojen yhteensovittamisesta
–– työpaikan liikenteen ja liikkumisen järjestelyistä
–– työpaikan yleisestä turvallisuuden ja terveellisyyden edellyttämästä järjestyksestä ja siisteydestä
–– muusta työpaikan yleissuunnittelusta
–– työolosuhteiden ja työympäristön yleisestä turvallisuudesta ja terveellisyydestä
–– ja rakennustyömaan ollessa kyseessä siitä, ettei työstä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville eikä
muillekaan työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille.
Yhteisen rakennustyömaan päätoteuttaja on velvollinen pitämään ajantasaista luetteloa työmaalla työskentelevistä henkilöistä (TyöturvallisuusL 52 b §).
Jokainen työmaalla toimiva työnantaja on velvollinen antamaan päätoteuttajalle tarvittavat tiedot omista
työntekijöistään.

1.3

Standardit

Sähköasennuksia koskevat olennaiset turvallisuusvaatimukset on esitetty Valtioneuvoston asetuksessa
sähkölaitteistoista (1434/2016). Asetus täydentää sähköturvallisuuslakia ja siinä esitettyjä olennaisia turvallisuusvaatimuksia on noudatettava. Käytännössä nämä vaatimukset on helpointa toteuttaa noudattamalla voimassa olevia sähköalan standardeja, joista tärkeimpiä ovat standardisarjan SFS 6000 standardit.
Standardeja ei kuitenkaan ole määrätty absoluuttisen pakollisesti noudatettaviksi, vaan muukin ratkaisu
on hyväksyttävissä, jos poikkeaman tekijä pystyy osoittamanaan, että ratkaisu täyttää olennaiset tur-

vallisuusvaatimukset. Poikkeusmenettelyä ei kuitenkaan ole tarkoitus käyttää jälkikäteen virheiden paikkailuun, vaan poikkeaminen on suunniteltava etukäteen, harkiten ja perustellen. Poikkeusmenettelystä
vastaa sähkötöiden johtaja.
Suomessa sähköalan SFS-standardien valmistelusta ja julkaisemisesta vastaa Suomen Sähköteknillinen
Standardisoimisyhdistys (SESKO ry).

1.3.1 SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset
Pienjännitesähköasennuksia koskevat turvallisuusvaatimukset on esitetty standardisarjassa SFS 6000.
Standardisarja sisältää tekniset turvallisuusvaatimukset enintään 1000 V vaihtojännitteisten ja enintään
1 500 V tasajännitteisten sähköasennusten toteuttamiseksi. SFS 6000 -standardin viimeisin painos on
julkaistu lokakuussa 2012 käsikirjana SFS 600-1 (uusi painos ilmestyy syksyllä 2017).
SFS 6000 ei käsittele yli 1000 V sähköasennuksia eikä kaikkia erityistilojen sähköasennuksia. Näistä
löytyy omia standardeja, esim. SFS 6001 Suurjännitesähköasennukset sekä räjähdysvaarallisten tilojen standardit. Esimerkiksi räjähdysvaarallisten tilojen sähköasennusten tarkastusta ja kunnossapitoa
käsitellään standardissa SFS- EN 60079-17.
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) pitää luetteloa standardeista, joita noudattamalla olennaiset turvallisuusvaatimukset täyttyvät. Luettelo on julkaistu Tukes-ohjeena S10. Ohje on päivitetty viimeksi tammikuussa 2017 (Tukes-ohje 19/2017).

1.3.2

SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus

Valtioneuvoston asetuksen 1435/2016 liitteessä 1 on sähkötyötä koskeva osuus, joka täydentää lakia
ja antaa lakitaustan standardin vaatimuksille. Liite sisältää olennaiset turvallisuusvaatimukset sähkötyön
turvalliseen suorittamiseen.
Lähtökohtana on, että sähköalan työ on tehtävä siten, että työstä tai siihen liittyvistä toimenpiteistä ei
aiheudu vaaraa työn tekijän tai muiden henkilöiden hengelle tai terveydelle. Sähköalan työn tekemisessä
on noudatettava päätöksessä säädettyjä olennaisia turvallisuusvaatimuksia.
Sähköalan työn ja muun päätöksen soveltamisalaan kuuluvan työn katsotaan täyttävän olennaiset turvallisuusvaatimukset, kun työ tehdään noudattaen sähkötyöturvallisuusstandardia SFS 6002 (3. painos/2015).
Jos työn suorittamisessa poiketaan standardista, on poikkeavasta menettelystä laadittava vastaava kirjallinen ohje ennen työn aloittamista. Poikettaessa standardista on sähkötyömenetelmän täytettävä päätökseen sisältyvät olennaiset sähkötyöturvallisuusvaatimukset.
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Kaikille sähköalan töitä tekeville henkilöille, mukaan luettuna työnjohto-, käyttö- ja asiantuntijatehtävissä
toimivat henkilöt, on annettava yleinen sähkötyöturvallisuutta koskeva koulutus, joka sisältä vähintään
seuraavat asiat:
–– sähkön aiheuttamat vaarat ja sähköstä johtuvat tapaturmat
–– sähkötyöturvallisuutta koskevien keskeisten säädösten ja standardin SFS 6002 sisältö.
Koulutus on uusittava siten, että koulutusten väli on enintään 5 vuotta.

1.4

Muita sähköasennuksia sekä niiden kunnossapitoa
koskevia ohjeita

1.4.1 Sähkötietokortisto
ST-kortisto on kattava sähköalan ammattilaisten käyttämä tiedosto sekä suunnittelu- ja asennusohjeisto.
Kortiston keskeisenä tarkoituksena on yhtenäistää sähköistyshankkeiden eri osapuolten välistä tiedonvaihtoa sekä edistää hyvää suunnittelu- ja rakennustapaa. Kortistoa toimitetaan ja ylläpidetään sekä painettuna että sähköisenä versiona. Kortiston julkaisija on Sähkötieto ry ja kustantajana Sähköinfo Oy.
ST-Kortisto kattaa sähköisen talotekniikan kaikki keskeiset osa-alueet sisältäen yli 500 ST-korttia, yli 20
ST-käsikirjaa sekä noin 20 ST-ohjeistoa, -esimerkkiä ja -raporttia. Laajan ST-aineiston sisältöä päivitetään
ja uudistetaan jatkuvasti viiden laaja-alaisen asiantuntijaryhmän, sähköistys, dokumentointi, tietojärjestelmät, kiinteistöautomaatio ja kunnossapito, ohjauksessa.
ST-kortistosta löytyvät työkalut ja ohjeet alan hyviin käytäntöihin sekä määräysten ja standardien soveltamiseen sähkö- ja tietoteknistenjärjestelmien suunnittelijoille, urakoitsijoille, kunnossapitäjille, rakennuttajille sekä alan opiskelijoille.
Rakennuttajille ST-aineistosta löytyy muun muassa:
–– järjestelmäkohtaista hankesuunnittelussa tarvittavaa tietoa
–– suunnittelun tehtäväluettelot, yleiset sopimusehdot sekä sopimusmallit
–– kaupalliset asiakirjat ja lomakemallit mm. tarjouspyyntöjen tekemiseen
–– toteutusten laadun valvontaan ja dokumentointiin liittyvät ohjeet ja lomakkeet
–– käyttäjäkoulutuksiin soveltuvaa materiaalia.
ST-kortiston voi tilata kokonaisuutena tai verkkotuotelisensseihin sisältyvänä. Käyttöoikeuden hankkimisen jälkeen palvelut ovat käytettävissä verkossa osoitteessa www.sahkoinfo.fi/severi/.

1.4.2 Sähköalan tietokansio
Sähköalan tietokansio on sähköurakoitsijalle välttämätön apuväline alaansa koskevien tietojen ylläpitoon.
Kansiossa on urakoitsijan tarvitsemia tietoja alaa koskevista laeista ja määräyksistä, tulkinnoista ja suosituksista, sähkön käytöstä ja asennusten kunnossapidosta sekä tarkastuksista ja sähkötyöturvallisuudesta.
Kansiota myy Sähköinfo Oy.

1.4.3 Jakeluverkkoyhtiöiden ohjeet
Jakeluverkkoyhtiöt ovat julkaisseet lähinnä liittymän rakentamiseen liittyviä ohjeita. Monet näistä ohjeista
ovat luettavissa jakeluverkkoyhtiön internetsivuilla.

1.4.4 Valmistajan asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet
Sähköasennuksia koskevissa standardeissa ei ole laitteiden asentamisen osalta kovinkaan yksityiskohtaisia ohjeita, jolloin nämä ohjeet täytyy löytyä valmistajan toimittamista asennusohjeista. Laitteiden käyttöön liittyviä ohjeita tarvitaan myös silloin, kun rakennukselle kootaan huoltokirjaa. Laitteen valmistaja on
vastuussa laitteen mukana toimitettavien ohjeiden riittävyydestä ja oikeellisuudesta.
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RAKENNUSTEN VIESTINTÄ- JA TIETOVERKKOJEN
SEKÄ TURVALLISUUSJÄRJESTELMIEN ASENTAMISTA
KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET JA PÄTEVYYDET

Tänä päivänä rakennuksissa on mittava määrä erilaisia tele- ja turvalaitejärjestelmiä. Ainoa keino varmistaa
näiden järjestelmien vaatimusten mukainen asennus ja oikea toiminta on käyttää asennus- ja huoltotyössä
tarvittavan pätevyyden omaavaa asennusliikettä, joka tuntee alaa koskevat määräykset ja vaatimukset ja
osaa toteuttaa työn niiden mukaisesti.
Sähköalan pätevyydet jakautuvat lakisääteisiin ja vapaaehtoisiin pätevyyksiin. Telealan pätevyydet ovat
vapaaehtoisia pätevyyksiä, joiden kriteerit on hyväksytty yhteisesti alalla toimivien ja palveluja käyttäjien
muodostamissa ryhmissä. Pätevyydet ovat henkilöpätevyyksiä, jotka voivat olla ehtona yrityshyväksynnöissä ja sertifioinneissa.
Turva-alan töistä paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen asennus- ja huoltotoiminta on lakisääteistä toimintaa ja edellyttää vastuuhenkilöä, jolla on kyseisiin töihin pätevyystodistus. Muissa turva-alan töissä on
syytä käyttää liikettä, jolla on rakennuttaja- ja urakointialan suosittelema TU-sertifiointi.

2.1

Viestintä- ja tietoverkkojärjestelmien asennusten
määräykset ja pätevyydet

2.1.1 Antenni- ja yleiskaapelointijärjestelmien määräykset
Kiinteistön sisäisten viestintäverkkojen, kuten sisäjohtoverkkojen ja yhteisantennijärjestelmien asennuksessa ja ylläpidossa on noudatettava Viestintäviraston määräyksiä. Tämä koskee myös vanhoihin rakennuksiin asennettavia uusia järjestelmiä.
Viestintävirasto on julkaissut määräyksen 65 B / 2016 M kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista.
Määräyksen voimaantulopäivä on 1.7.2016 ja sillä muutetaan 1.1.2015 voimaan tullutta määräystä 65 A
/ 2015 M.
Määräys 65 B / 2016 M asettaa vaatimuksia kiinteistön sisäjohtoverkon rakenteelle, vastaanottotarkastukselle ja mittauksille. Se koskee kaikkia vakinaiseen asumiseen tarkoitettuja asuinkiinteistöjä ja
toimitilakiinteistöjä.
Yhteisantennijärjestelmästä määräys asettaa vaatimukset verkon rakenteelle, suorituskyvylle ja vastaanottotarkastukselle mittauksineen ja pöytäkirjoineen.

2.1.2 Teleurakoitsijahyväksyntä
Rakennuttaja‐ ja urakointiala korostavat teleurakoitsijan pätevyyden merkitystä. Asunto‐, toimitila‐ ja
rakennuttajaliitto RAKLI ry, Suomen Kiinteistöliitto, Ficom, Finnet‐Liitto, Satelliitti‐ ja antenniliitto SANT ry
ja Sähkö ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ovat käynnistäneet teleurakoitsijoiden sertifioinnin, jonka tavoitteena on kohottaa alan arvostusta ja ylläpitää pätevyyteen perustuvaa teleurakoitsijarekisteriä.
Sertifioinnin käytännön toiminnasta vastaa Henkilö‐ ja yritysarviointi SETI Oy. Järjestöt suosittelevat, että
teleurakoitsijat hankkivat ja ylläpitävät telepätevyyttä.
Teleurakointipätevyydet jakaantuvat seuraaviin luokkiin:
–– AT, antenniverkko‐ ja tietoverkkotyöt
–– A, antenniverkkotyöt
–– T, tietoverkkotyöt
Mistä lisätietoa?
Telepätevyystodistuksia ja teleurakoitsijahyväksyntöjä myöntää hakemuksesta SETI Oy. Teleurakoitsijahyväksynnän sekä henkilönpätevyystodistuksen kriteerit, hakulomakkeet ja ‐ohjeet, hinnasto sekä hyväksyttyjen urakoitsijoiden rekisteri löytyvät osoitteesta www.seti.fi.

2.2

Turvajärjestelmien määräykset ja pätevyydet

2.2.1 Tietotekniset turvallisuusjärjestelmät
Tietoteknisillä turvallisuusjärjestelmillä tarkoitetaan tässä yhteydessä
–– paloilmoitin- ja murtoilmaisujärjestelmiä
–– kamera- ja kulunvalvontajärjestelmiä
–– henkilöturvallisuusjärjestelmiä sekä
–– muita yleisessä käytössä olevia sähköisiä ja tietoteknisiä turvallisuusjärjestelmiä.
Turvaurakoitsijalla tarkoitetaan tässä yhteydessä tietoteknisiä turvallisuusjärjestelmiä asentavaa ja ylläpitävää yritystä

2.2.2 Turva-alaa koskevat lait ja asetukset
Paloilmaisinjärjestelmien määräysten perustana on Pelastuslaki (379/2011), sekä laki pelastustoimen
laitteista (12.1.2007/10). Tämän lain tarkoituksena on varmistaa, että pelastustoimen laitteet ovat turvallisia ja tarkoitukseensa sopivia. Lain tarkoituksena on myös varmistaa, että pelastustoimen laitteiden
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oikealla asennuksella, huollolla ja tarkastuksella turvataan laitteiden tehokas ja luotettava toiminta niiden
käyttötarkoituksen mukaisesti.
Rakentamismääräyskokoelmasta E1 löytyy Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta (6.4.2011). Palovaroittimien asentamiseen liittyvät asetukset palovaroittimien teknisistä ominaisuuksista (29.4.2009/291) ja palovaroittimen sijoittamisesta ja kunnossapidosta (14.4.2009/239) astuivat voimaan 1.1.2010.
Automaattista paloilmoitinjärjestelmää koskevat omat määräykset. Uusi paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoasetus on Sisäministeriön lainsäädäntösuunnitelman 2017–2021 mukaan valmisteltavana ja se
tulee voimaan aikaisintaan syksyllä 2017, jolloin se kumoaa vanhan sammutuslaitteistoasetuksen (A:65).
Vanha paloilmoitinmääräys A:60 on kumoutunut jo aiemmin, mutta edelleen sovellettavissa. Valmisteluaineisto löytyy osoitteesta www.pelastustoimi.fi/valmistelu/hankkeet/62687.
Poistumisvalaistuksesta on annettu Sisäasiainministeriön asetus (SMa 805/2005), joka tuli voimaan
1.1.2006. Asetuksessa on mm.velvoittavia vaatimuksia poistumisvalaistusjärjestelmien kunnossapidon
huolehtimisesta ja kunnossapito- ohjelman tekemisestä.
Yksityiset turvallisuuspalvelut ja turvasuojaustoiminta
Laki yksityisistä turvapalveluista asetuksineen tuli voimaan 1.10.2002. Laki sekä sen asetukset kohdistuvat vartioimisliiketoimintaan ja turvasuojaustoimintaan. 1.1.2017 alkaen yksityisiä turvallisuuspalveluita
koskevat säännökset keskitetään pääosin yhteen lakiin, joka tulee koskemaan vartioimisliiketoiminnan ja
turvasuojaustoiminnan lisäksi järjestyksenvalvojatoimintaa. Osa järjestyksenvalvojatoiminnasta ja turvasuojaustoiminnasta muuttuu luvanvaraiseksi elinkeinoksi kahden vuoden siirtymäajan jälkeen.
Elinkeinoluvan haltijan palveluksessa on oltava vastaava hoitaja, joka vastaa siitä, että luvan haltijan toimintaa hoidetaan laissa olevien säännösten mukaisesti. Tähän poikkeuksena alle viisi henkilöä työllistävien, pelkkää turvasuojausta tekevien yritysten vastaavilla hoitajilla ei ole koulutusvelvoitetta, heillä on
oltava kuitenkin vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta.
Uuden lain mukaisesti elinkeinoluvan piiriin kuuluvaa turvasuojaustoimintaa ovat mm. lukitusjärjestelmien
sekä murtoilmaisu- ja kulunvalvontajärjestelmien asennustyöt niihin kuuluvaa kaapelointityötä lukuun ottamatta. Näiden järjestelmien suunnittelutöitä luvanvaraisuus ei koske, eikä se koske myöskään kameravalvontajärjestelmiä. Lisäksi laissa säädetään muun muassa turvasuojaustehtävien suorittamisesta, turvasuojaajaksi hyväksymisestä ja turvasuojaajakortista sekä salassapitovelvollisuudesta.

23

KUVA 2.1.
Turvasuojaajakortti

Määritelmiä:
–– Turvasuojaustoiminnalla tarkoitetaan ansiotarkoituksessa suoritettavaa, toimeksiantosopimukseen
perustuvaa turvasuojaustehtävien hoitamista.
–– Turvasuojaajalla tarkoitetaan turvasuojausliikkeen palveluksessa olevaa, hyväksymistä edellyttäviä
turvasuojaustehtäviä suorittavaa henkilöä.
–– Turvasuojaustehtävällä tarkoitetaan rakenteellisen suojauksen tai sähköisten valvontajärjestelmien
suunnittelemista, asentamista, korjaamista tai muuttamista sekä muiden turvallisuusjärjestelyjen
suunnittelemista.
–– Hyväksymistä edellyttävällä turvasuojaustehtävällä tarkoitetaan (31.12.2016 asti) turvasuojaustehtävää, johon liittyy pääsy sellaisiin toimeksiantajan turvallisuusjärjestelyjä koskeviin luottamuksellisiksi
määriteltyihin tietoihin, joiden avulla on mahdollista tunkeutua tai olennaisesti helpottaa tunkeutumista
toimeksiantajan hallitsemaan, ulkopuolisilta suljettuun paikkaan.
–– Hyväksymistä edellyttävällä turvasuojaustehtävällä tarkoitetaan (1.1.2017 alkaen) sähköisten ja
mekaanisten lukitusjärjestelmien, murtohälytysjärjestelmien ja kulunvalvontajärjestelmien asentamista, korjaamista tai muuttamista niihin kuuluvaa kaapelointityötä lukuun ottamatta.
–– Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla on
voimassa oleva lupa laissa luvanvaraiseksi säädetyn toiminnan harjoittamiseen.
–– Vastaavalla hoitajalla tarkoitetaan turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa olevaa henkilöä, joka vastaa siitä, että luvan haltijan toimintaa tai liikettä hoidetaan laissa olevien säännösten
mukaisesti.
Rikoslaista löytyy säännöksiä kameravalvontaan.
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2.2.3 Turvaurakoitsijan pätevyysvaatimukset
Pätevyydet ja sertifioinnit luokitellaan lakisääteisiin pätevyyksiin ja vapaaehtoisiin pätevyyksiin ja sertifikaatteihin.
Lakisääteistä turva-alan pätevyyttä edellytetään paloilmoitinvastuuhenkilöiltä. Vapaaehtoisia pätevyyksiä
ja sertifiointeja ovat kehittäneet alan keskeiset rakennuttaja- ja urakointijärjestöt, jotka haluavat näin edistää laadukasta asennus- ja ylläpitotoimintaa. Vapaaehtoiset sertifioinnit ovat yleistyneet etenkin tele- ja
turvaurakoinnissa, jossa kilpailun vapautuminen ja viranomaisvalvonnan väheneminen on tuonut markkinoille entistä enemmän myös epäpäteviä toimijoita. Järjestöt suosittelevat urakoitsijoita ja palvelutoimittajia hankkimaan ja ylläpitämään yritys- ja henkilöpätevyyksiä ja -sertifiointeja ja vastaavasti rakennuttajia
huomioimaan pätevyyden merkityksen turva-alan urakoissa ja palvelutoimituksissa.
Lakisääteiset pätevyystodistukset:
Paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen asennus- ja huoltotoiminta on säänneltyä toimintaa. Näitä töitä
voivat tehdä vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) rekisteriin merkityt liikkeet, joiden palveluksessa on vastuuhenkilö, jolla on kyseisiin töihin pätevyystodistus. Vastuuhenkilön tulee osoittaa pätevyytensä Tukesin tai sen hyväksymän muun, riittävän asiantuntevan tahon järjestämässä kokeessa. Liikkeen
on itse tehtävä tarkastus kaikille asennustöilleen. Paloilmoitinliike tekee tarkastuksestaan käyttöönottotarkastuspöytäkirjan.

KUVA 2.2.
Paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen asentaminen
on säänneltyä toimintaa.

Paloilmoitintöiden vastuuhenkilön tulee olla toiminnan harjoittaja tai vakituisessa työsuhteessa toimintaa
harjoittavaan paloilmoitinliikkeeseen. Paloilmoitintöiden vastuuhenkilönä voi toimia vain henkilö, jolla on
voimassa oleva Tukesin myöntämä pätevyystodistus. Enintään kolme vuotta kerrallaan voimassa olevaa
vastuuhenkilön pätevyystodistusta voi hakea henkilö, joka
–– on hyväksyttävästi suorittanut vähintään sähkö- tai telealan teknikon tutkinnon tai sitä vastaavan oppimäärän ja
–– osoittaa hyväksytysti suoritetulla paloilmoitintutkinnolla tuntevansa voimassa olevat paloilmoitinmääräykset.
Lisätietoja paloilmoitintöiden vastuuhenkilön pätevyydestä, paloilmoitinliikkeen toimintailmoituksesta ja
hyväksyttyjen vastuuhenkilöiden rekisteri sekä toimintailmoituksen tehneiden yritysten rekisteri löytyvät
osoitteesta www.tukes.fi.

Vapaaehtoiset pätevyydet ja sertifikaatit:
TU-yrityssertifikaatti
Yrityssertifikaatti myönnetään hakemuksesta yritykselle, joka asentaa ja/tai ylläpitää tietoteknisiä turvallisuusjärjestelmiä. Toimialueiksi hyväksytään vakiintuneet turvajärjestelmäalueet,
kuten kulunvalvonta-, kameravalvonta-, paloilmoitin-, murtoilmaisu- ja henkilöturvallisuus-järjestelmät. Keskeiset TU-yrityskriteerit ovat seuraavat:
–– yrityksessä on nimetty turvatöiden vastuuhenkilö, jolla on voimassaoleva TU-asiantuntijasertifikaatti
tai vastaava voimassa oleva pätevyystodistus
–– yrityksessä on käytössä myynti- ja toteutusprosessit kattava toiminnanohjausjärjestelmä tai laatujärjestelmä, joka sisältää myynti- ja toteutusprosessikuvaukset ja niihin liittyvät tehtävät
–– turva-alan referenssit, jotka kattavat sertifioinnin piiriin haetut toiminta-alueet
–– yrityksellä on oltava voimassa oleva Tilaajavastuu.fi / Luotettava Kumppani -palvelusopimus
–– turvasuojaustehtäviä suorittavilla henkilöillä on voimassa oleva turvasuojaajakortti.
Toiminnanohjausjärjestelmän vaatimukset
Yrityksen turvaurakointiin liittyvä myynti-, asennus- ja ylläpitotoiminta on ohjeistettua ja yritys toimii kyseisten ohjeiden mukaisesti. Yrityksen turvaurakointiprosesseihin liittyvien menetelmäohjeiden on katettava
seuraavat osa-alueet:
–– myynti-, asennus- ja ylläpitoprosessit
–– henkilökunnan ammattitaito ja sen ylläpito
–– tietoturva ja salassapito
–– toiminnanohjauksen seuranta ja korjaavat toimenpiteet.
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Vaatimustenmukaisen toiminnanohjaus- tai laatujärjestelmän olemassaolo osoitetaan hakemuksen liitteenä toimitettavalla yrityksen toiminnanohjauksen käsikirjalla tai vastaavalla laatukäsikirjalla. SETI Oy
todentaa turvaurakointiprosessien toiminnanohjausjärjestelmän arviointikäynnillä yrityksessä ennen sertifikaatin myöntämistä.
Yrityskohtainen TU-sertifikaatti myönnetään vuodeksi kerrallaan. Vuosiuusinnan edellytyksenä on, että
TU-sertifioitu yritys toimittaa SETI Oy:lle TU-vuosiraportin ennen sertifikaatin voimassaolon päättymistä.
Joka kolmannen uusimisen yhteydessä SETI Oy suorittaa auditointikäynnin yritykseen. TU-sertifioitu yritys on oikeutettu käyttämään ”TU-yrityssertifikaatti”-tunnusta. SETI Oy pitää rekisteriä sertifioiduista
TU-yrityksistä. Yritykset luokitellaan sertifioitujen turva-alan toimialueiden mukaisesti.
TU-yrityskriteerit on kuvattu tarkemmin osoitteessa www.seti.fi > Turvapätevyydet.
TU-asiantuntijasertifikaatti:
Asiantuntijasertifikaatti myönnetään hakemuksesta henkilölle, jolla on turva-alan töihin soveltuva sähkö-, tele- tai turva-alan koulutus ja vaadittava työkokemus. Sertifikaatti mahdollistaa
henkilön toimimisen TU-yrityksen turvatöiden vastuuhenkilönä. Sertifikaatti on voimassa 5
vuotta. Pätevyystodistuksen uusimisen edellytyksenä on, että henkilö on todistuksen voimassaoloaikana toiminut alan tehtävissä ja osallistunut hyväksyttyyn turvapätevyyden ylläpitokoulutukseen. TU-asiantuntijan kriteerit on kuvattu tarkemmin osoitteessa www.seti.fi > Turvapätevyydet.
Mistä lisätietoa TU-sertifioinnista?
TU-sertifikaatteja myöntää hakemuksesta Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy. Sertifiointikriteerit, hakulomakkeet ja -ohjeet sekä hyväksyttyjen TU-yritysten rekisteri löytyvät osoitteesta www.seti.fi.
FK:n murtohälytysjärjestelmäliikehyväksyntä:
Finanssialan Keskusliitto (FK) asettaa vaatimuksia teknisiä turvallisuusjärjestelmiä suunnittelevalle ja/tai
toimittavalle, tai näihin liittyviä palveluita toimittavalle liikkeelle. Yritys, joka täyttää asetetut vaatimukset,
voi hakea FK:n hyväksymäksi turvallisuusjärjestelmä-liikkeeksi. Yrityksen pätevyysalueena voi olla murtohälytysjärjestelmien (MHJ) suunnittelu ja/tai asennus, lukkojen tai lukitusjärjestelmien asennus ja/tai
suunnittelu tai hälytysten vastaanotto. Hyväksytyt yritykset ovat päteviä toimittamaan vakuutussopimuksiin vaikuttavia turvallisuusjärjestelmiä ja/tai palveluita. Vakuutusyhtiöt voivat hyväksyä vakuutustoiminnassaan haluamillaan ehdoilla myös muita turvallisuusjärjestelmien asennus- tai huoltoyrityksiä.

MHJ-hyväksynnän keskeisiä vaatimuksia:
–– henkilöresurssit ja aineelliset resurssit suunnitella, asentaa, tarkastaa ja huoltaa järjestelmiä (mm. päävastuullinen suunnittelija, jolla on voimassaoleva turvallisuusjärjestelmien suunnittelijan sertifikaatti)
–– hyväksytty laadunhallintajärjestelmä (SFS-EN ISO 9001:n mukainen);
–– järjestelmä, joka varmistaa, että kaikki toiminnot dokumentoidaan riittävästi, varsinkin silloin kun
mukana on useampi kuin yksi yhtiö
–– järjestelmä, joka varmistaa, että asiaan kuuluvat standardit ja tekniset asiakirjat ovat aina kaikkien
niiden henkilöstön jäsenten saatavilla, jotka tarvitsevat ko. tietoja
–– huoltopalvelu.
LISÄTIETOJA: www.vahingontorjunta.fi, ST-kortti 600.10
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3

SÄHKÖURAKOINNIN JA -SUUNNITTELUN
SOPIMUSLOMAKKEET JA -EHDOT

Rakennusalalla on sopimuksen teon helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi kehitetty erilaisia sopimuslomakkeita ja yleisiä sopimusehtoja. Sopimuksen teossa on suositeltavaa käyttää valmiita lomakkeita, sillä
valmiissa lomakkeissa on huomioitu ainakin kaikki tärkeimmät seikat, joista on tärkeää sopia. Sopimuslomaketyypin valintaan vaikuttavat sekä tilaajan asema että tilattavan sähkötyön laatu ja laajuus.
Sovellettavista sopimusehdoista on siis tärkeää sopia nimenomaisesti. Erityisesti silloin, kun toinen sopijapuoli ei ole rakennusalan ammattilainen (esim. kuluttajat), on aina syytä ottaa yleiset sopimusehdot
sopimuksen liitteeksi ja käydä ehdot yhdessä läpi sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa.

3.1

Sopimukset kuluttajien kanssa

Kun sähköliikkeen asiakkaana on yksityishenkilö, kuluttaja, liittyy kaupankäyntiin ja urakointiin monia sellaisia säännöksiä, joita elinkeinonharjoittajien välisessä kaupassa ei sovelleta.
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL on neuvotellut kuluttaja-asiamiehen kanssa kuluttajansuojalain 8
luvussa tarkoitettuja arvonlisäverolliselta hinnaltaan alle n. 10 000 euron urakoita varten urakkasopimuslomakkeen ja yleiset sopimusehdot, REYS-8 1995. Asiakirjoihin liittyy erillinen tarjouslomake. Yli 10 000
euron urakoihin soveltuvat kuluttajansuojalain 9 lukuun perustuvat RYS-9 1998 -ehdot tarjous- ja sopimuslomakkeineen.
Asiakirjoja voidaan käyttää sähköasennustöitä koskevissa urakkasopimuksissa, jos urakan
–– tilaajana on yksityishenkilö
–– kohdetta käytetään pääasiallisesti muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaan.
REYS-8 1995- ja RYS-9 1998 -ehdot on esitelty tämän osan asiakirjassa ”Kuluttajansuoja sähköurakoinnissa ja -suunnittelussa.”
REYS- ja RYS-asiakirjoja myy Sähköinfo Oy.
TILAUSTIEDOT:
Rakennusalan erikoistöitä koskeva tarjous, REYS-8 1995-T
Rakennusalan erikoistöitä koskeva sopimus, REYS-8 1995-S
Rakennusalan erikoistöitä koskevat yleiset sopimusehdot, REYS-8 1995-Y
Tarjous RYS-9 1998-T
Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus RYS-9 1998-S
Rakennusalan töitä koskevat yleiset kuluttajasopimusehdot RYS-9 1998

REYS-8- ja RYS-9-asiakirjat eivät laajuutensa vuoksi sovellu hyvin käytettäviksi pieniin, muutaman työtunnin käsittäviin töihin. Kuluttajavirasto on laatinut näihin tarkoitetun sopimuslomakkeen ”Pienremontin
sopimus”, jota voi tiedustella kunnallisesta kuluttajaneuvonnasta.

3.2

Laskutyösopimus
(elinkeinonharjoittajien välillä)

Laskutyöt ovat usein pienehköjä töitä, joista sovitaan tilaajan kanssa suullisesti. Jos sopimus jää tämän
varaan, syntyy työn kuluessa helposti erimielisyyksiä esim. työn laajuudesta, veloitusperusteista, aikataulusta ja maksuehdoista.
Sähkötieto ry on julkaissut ST-kortistossa laskutyönä tehtävien sähkötöiden tarjoamiseen ja niistä sopimiseen soveltuvan lomakkeen, Laskutyötarjous/Sopimus, ST 43.11.
Lomaketta voidaan käyttää pohjana tarjottaessa esimerkiksi pienehköjä sähkötöitä laskutyönä suoritettavaksi tilaajalle, joka ei ole kuluttaja. Sen lisäksi tehty tarjous voidaan vahvistaa sopimukseksi saman
asiakirjan avulla urakoitsijan ja tilaajan allekirjoituksin. Lomakkeeseen on otettu sopimuksen teon kannalta
tärkeimmät elementit, kuten hinta, maksuehdot, aikataulu, vakuutukset ja suoritusta palvelevat järjestelyt.
Näitä kohtia voidaan myös täydentää suoraan asiakirjaan tai viitata sopimuksen osiksi otettaviin liitteisiin.
Lomakkeeseen liittyy kahdeksan kohtaa käsittävät yleiset sopimusehdot, joissa on määräykset olennaisimmista tällaisissa sopimussuhteissa esiin tulevista asioista, kuten sopijapuolten vastuusta, takuuehdoista, valmistumisajasta, viivästysseuraamuksista ja asiakirjojen pätevyysjärjestyksestä.
Laskutyötarjous/Sopimus-lomaketta (ST 43.11) myy Sähköinfo Oy.
TILAUSTIEDOT:
Laskutyöstarjous/Sopimus ST 43.11

3.3

Laajemmat sähköurakat
(elinkeinonharjoittajien väliset)

Laajemmissa sähkötöissä sekä silloin, kun tilaajana ei ole kuluttaja-asemassa oleva yksityishenkilö, on
syytä käyttää Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 ja niihin kuuluvaa sopimuslomaketta
RT 80260. Lomakkeesta on tehty täyttömalli, RT 16-10667, jossa esimerkkinä on sähköurakka.
Tilaaja voi lisäksi alistaa sähköurakoitsijan kanssa tehdyn sivu-urakan pääurakoitsijalle.
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Alistamismenettelyllä tilaaja vapautuu eri urakoiden yhteensovittamisesta ja töiden valvonnasta. Alistamissopimuksella kaikki urakoitsijat tulevat keskenään sopimussuhteeseen. Tässä tilanteessa käytetään
yleisesti lomaketta Sivu-urakan alistamissopimus RT 80271, joka määrittelee urakoitsijoiden keskinäiset
vastuut ja velvoitteet. Alistamissopimus soveltuu käytettäväksi YSE-ehtojen kanssa. Alistamissopimuksen osalta on tärkeää huolehtia siitä, että kaikki sen osapuolet allekirjoittavat sopimuksen. Alistamissopimus tulee (sopimuksen kohta 1) voimaan sen allekirjoittamisella.

3.4

Pienehköt sähköurakat
(elinkeinonharjoittajien väliset)

Niissä sähköurakoissa, joissa YSE-ehdot sopimuslomakkeineen tuntuvat liian laajoilta ja monimutkaisilta,
voidaan käyttää Pienurakkasopimusta RT 80265.
Yksi ja sama lomake soveltuu eri urakoihin.
Työlajikohtaiset ehdot on otettu huomioon lomakkeen täyttömalleissa. Sähkötöitä varten on oma täyttömalli: Pienurakkasopimuksen laatiminen, Sähkötekniset työt RT 16–10707. Lomakkeet on laatinut Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL on osallistunut lomakkeiden ja erityisesti sähkötöitä koskevan täyttömallin laatimiseen.
Pienurakkasopimus on tarkoitettu käytettäväksi pienissä, lyhytaikaisissa urakkasopimuksissa, jotka solmitaan elinkeinonharjoittajien välillä. Mitään, esimerkiksi urakkasumman suuruuteen perustuvaa rajaa,
lomakkeen käytölle ei ole asetettu, vaan se, käytetäänkö Pienurakkasopimusta vai Rakennusurakan
yleisiä.
sopimusehtoja YSE 1998, on ratkaistava tapauskohtaisesti. Pienurakkasopimusta ei pidä käyttää kuluttajien kanssa solmittavissa urakkasopimuksissa, koska sopimuksessa ei ole otettu huomioon pakottavaa
kuluttajansuojalainsäädäntöä.
Kuluttajaurakoihin on omat REYS-8- ja RYS-9 -lomakkeensa.
Lomakkeeseen on kirjattu YSE 1998 -ehtojen mukaiset menettelytavat mm. takuuajan (2 vuotta), viivästyssakkojen (päiväsakko) ja vakuuksien (lasketaan verottomasta urakkahinnasta) osalta sekä selkiytetty
vakuutuksiin liittyviä eri vaihtoehtoja. YSE 1998 -ehtojen mukaisesti myös käsitteet ”työmaan johtovelvollisuudet” ja ”työmaapalvelut” on sisällytetty Pienurakkasopimukseen.
Pienurakkasopimus (8 sivua) sisältää kaikki urakkasopimuksen ehdot. Pienurakkasopimuksessa ei siis
viitata YSE 1998 -ehtoihin eikä niitä ole tarkoitettu liitettäväksi sopimukseen. Sopimuksen alkuosassa on
ohjeita sopimuksen laatimista varten. Ohjeet on syytä lukea ja kiinnittää erityisesti huomiota siihen, miten
työmaan johtovelvollisuudet ja työmaapalvelut järjestetään.

Pienurakkasopimukseen on tehty täyttömalli sekä rakennusteknisiä että sähköteknisiä töitä varten.
Täyttömallissa on esimerkiksi otettu toimistohuoneiston korjaustyöt. Mallin lähtökohtana on, että rakennusteknisten töiden urakoitsijalle on asetettu velvollisuus vastata työturvallisuuden koordinoinnista, työmaapalveluista sekä kohteen vakuuttamisesta. Työmaapalveluita koskeva kohta on käsitelty uudessa
Pienurakkasopimuksessa aikaisempaa selkeämmin ja tarkemmin. Sähköurakan osalta tässä kohdassa
on sovittu mm. sähköurakoitsijan tarvitsemasta nostoavusta ja läpivientien ja roilotusten tekemisestä.
Täyttömalli havainnollistaa hyvin lomakkeen käyttömahdollisuuksia ja siihen kannattaa tutustua ennen
kuin lomaketta ryhdytään käyttämään.
Edellä mainittuja RT-sopimusasiakirjoja myy Sähköinfo Oy.
TILAUSTIEDOT:
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 RT 16-10660
–– Urakkasopimus RT 80260
–– Sivu-urakkasopimuksen laatiminen (esimerkki) RT 16-10667
Sivu-urakan alistamissopimus RT 80271
Pienurakkasopimus erikoistöitä varten RT 80245
Pienurakkasopimuksen laatiminen. Sähkötekniset työt RT 16-10707

3.5

Lisä- ja muutostyöt

YSE 1998 -sopimusehdot
YSE 1998 -ehdoissa muutos- ja lisätyöt on käsitteellisesti erotettu toisistaan siten, että sopimusehtojen
määräysten soveltaminen riippuu siitä, kumman käsitteen piiriin urakkasopimukseen sisältymätön työ
kuuluu.
Lisätyö
YSE 1998 -ehtojen käsitteistön mukaan lisätyö on urakoitsijan suoritus, joka urakkasopimuksen mukaan
ei alun perin kuulu hänen suoritusvelvollisuuteensa.
Käytännössä työtä voidaan pitää lisätyönä, jos kaikki seuraavista edellytyksistä täyttyvät:
–– Työ ei sisälly alkuperäiseen urakkasopimukseen.
–– Työ ei muuta urakkasopimuksessa sovitun suorituksen sisältöä, vaan se tehdään urakkasopimuksessa sovitun suorituksen lisänä.
–– Työ ei kohdistu välittömästi urakkasopimuksessa sovittuun työhön.
Lisätöiden hinnoittelusta YSE 1998 -ehdot toteavat vain sen, että sopijapuolet sopivat hinnan keskenään.
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Muutostyö
YSE 1998 -ehtojen käsitteistön mukaan muutostyö (muutos, lisäys tai vähennys) on sopimuksen mukaisten suunnitelmien muuttamisesta aiheutuva urakoitsijan suorituksen muutos.
Käytännössä työtä voidaan pitää muutostyönä, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:
–– Työ ei sisälly alkuperäiseen urakkasopimukseen.
–– Työ muuttaa urakkasopimuksessa sovitun suorituksen sisältöä tai se kohdistuu välittömästi urakkasopimuksen mukaiseen suoritukseen muuttamatta kuitenkaan sen sisältöä. (Viimeksi mainitussa
tapauksessa sopimuksessa sovittu työ voidaan tehdä alkuperäisellä tavalla. Muutostyön seurauksena
sopimuksen mukaisen suorituksen ja muutostyön muodostama kokonaisuus poikkeaa alun perin sovitusta.)
Muutostyöstä on myös kysymys, jos esimerkiksi
–– urakkasopimukseen sisältynyt pihavalaistus jätetään tilaajan osoituksesta toteuttamatta, tai valaisinten lukumäärää tai tyyppiä vaihdetaan toiseksi kuin mitä urakkasopimus on edellyttänyt.
Muutostöiden hinnoittelusta YSE-ehdoissa on määräyksiä, mm. säännös omakustannushintamenettelystä.
ST-kortissa 43.15 on ohjeita muutos- ja lisätöiden hinnoitteluperusteista.
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry on laatinut YSE 1998 -ehtoihin soveltuvat lisätyötarjous LT 98 ja
muutostyötarjous MT 98 -lomakkeet, jotka sisältyvät myös ST-korttiin 72.11.
LT 98- ja MT 98 -lomakkeita ja ST-korttia 72.11 myy Sähköinfo Oy.
TILAUSTIEDOT:
Muutostöiden hinnoitteluohjeet, ST 43.15
Sähköurakan muutostöiden hinnoitteluohjeet, ST 72.11
Lisätyötarjous LT 98
Muutostyötarjous MT 98

3.6

Urakkaohjelman ja urakkarajaliitteen laatimisohjeet

Osana YSE 1998 -sopimusehtouudistusta ovat ilmestyneet seuraavat RT-kortit: ”Urakkaohjelman laatiminen, talonrakennustyö” RT 16-10698 ja ”Urakkarajaliitteen laatiminen, talonrakennustyö” RT 16-10699.
RT-kortit on laatinut Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry.
Mallikortit on laadittu Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998 pohjalta. Molempien malliasiakirjojen johdantoteksteissä todetaan:

–– ”Ohjeen ja mallin tarkoituksena on yhtenäistää urakkaohjelman/urakkaraja-liitteen esitystapaa, mutta
se ei ole tarkoitettu sisällön yhtenäistämiseen. Siten tämä esimerkki ei ole ohje hankinta- ja urakkajaosta, joka on harkittava jokaisessa hankkeessa erikseen.”
–– ”Tapauskohtaisesti on esimerkiksi harkittava, huomioiden hankkeen laatu ja koko, urakkaohjelman ja
urakkarajaliitteen keskinäinen sisältöjaottelu.”
Mallikorteissa siis korostetaan niiden malliluonnetta. Tästä huolimatta on todennäköistä, että malleja noudatetaan varsin orjallisestikin, mikä voi johtaa siihen, että asiakirjat eivät kaikilta osin ole kyseessä olevaan kohteeseen sopivia. Tapauskohtaisesti vaihtuvia tekstejä on malleissa korostettu kursivoimalla ko.
tekstikohdat ja merkitsemällä vaihtoehdot selkeästi erikseen esim. ”Vaihtoehto A” ja ”Vaihtoehto B”.
Erityisesti urakkarajaliitteen kohtaan 7 ”Urakoitsijoiden väliset työt ja velvoitteet” kannattaa tutustua, sillä
malliasiakirja sisältää kaksi vaihtoehtoista esitystapaa näille asioille: ”perinteisen” mallin ja taulukkomuotoon laaditun mallin.
Taulukkomallissa käytetään Talo 90 -nimikkeistön mukaisia osapuolitunnuksia, jotka poikkeavat aiemmin
yleisesti käytössä olleista tunnuksista. Talo 90 -nimikkeistöstä esimerkkejä: SHU = sähköurakoitsija,
RAU = rakennusurakoitsija, LVU = putkiurakoitsija jne.
Urakkaohjelman mallista kannattaa huomioida asiakirjojen pätevyysjärjestystä koskeva kohta 7.2, jossa
esitetään kaksi vaihtoehtoista mallia asian esittämiselle.
Toinen niistä on viittaus YSE:n asianomaiseen kohtaan eli 13 §:ään, mikä on varmasti selkeä vaihtoehto.
Toinen malliratkaisu, jossa asiakirjat luetellaan urakkaohjelmassa ja niiden pätevyysjärjestys on urakkaohjelmassa olevan luettelon mukainen, voi aiheuttaa sekaannusta ja johtaa helposti tarpeettomaan YSE:stä
poikkeamiseen. Mikäli urakkaohjelmassa on kuitenkin tähän ratkaisuun päädytty, on luettelo sitä YSE 13
§:ään verraten syytä käydä tarkasti läpi.
Sekä urakkaohjelman että urakkarajaliitteen mallissa todetaan, että hankkeessa tehdään vain yksi urakkaohjelma ja urakkarajaliite. Asiakirjojen pitää siis sisältää kaikkiin urakoihin liittyvät asiat tai sitten on
lisäksi käytettävä erillisiä liitteitä joidenkin erityiskysymysten selvittämiseksi. Malliasiakirjat on laadittu
kuvitellusta kohteesta, joka toteutetaan jaettuna urakkana, jossa sivu-urakat on alistettu pääurakkaan.
YSE 1998 -ehdoista on syytä muistaa se, että niistä voidaan monilta osin poiketa kaupallisissa asiakirjoissa, joita YSE 13 §:n mukaan ovat sekä urakkaohjelma että urakkarajaliite. Tietyistä tärkeimmistä
sopimusasioista, kuten esimerkiksi asiakirjojen pätevyysjärjestys ja takuuaika, voidaan YSE:stä poiketen pätevästi sopia vain urakkasopimuksessa, mistä seikasta muistutetaan urakkaohjelman mallissakin
asianomaisissa kohdissa.
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TILAUSTIEDOT:
Sekä urakkaohjelman että urakkarajaliitteen mallikortit löytyvät ST-kortistosta, kortit ST 71.21 ja
ST 71.22.

3.7

Suunnittelusopimukset

Sähkösuunnittelua koskeviin sopimuksiin soveltuvat Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE
2013 RT 13-11143. Sopimusehdot ja seuraavat sopimuslomakkeet liittyvät toisiinsa: Konsulttisopimus
RT 80343, Konsulttitoimeksiannon lisä- ja muutostyösopimus RT 80344 ja Konsulttitoimeksiannon tilaus/
tilausvahvistus/sopimus RT 80345.
KSE 2013 -ehtoja ja niihin liittyviä sopimuslomakkeita myy esim. Rakennustieto Oy.

3.8

Sähköiset lomakkeet

Useat edellä mainituista lomakkeista ovat saatavissa Sähköinfo Oy:stä, http://kauppa.sahkoinfo.fi/

3.9

Suomen Tilaajavastuu Oy ja Luotettava Kumppani -ohjelma

Tilaajavastuu.fi-palvelu on Suomen suurin ja kattavin yrityksille suunnattu tilaajavastuutietojen rekisteri ja
ylläpitäjä.
Palvelukokonaisuus sisältää:
–– tyon tilaajalle suunnatun Raportit-palvelun
–– työn toimittajalle suunnatun Luotettava Kumppani -ohjelman
–– virolaiselle yritykselle suunnatun Luotettava Kumppani Viro -ohjelman
–– tilaajavastuulain valvonnan automatisoitiin suunnatun Valvoja-palvelun.
Luotettava Kumppani -ohjelma on elinkeinoharjoittajalle tai yritykselle suunnattu ohjelma. Tehdessään
urakointi tai alihankintasopimuksen, yrityksen täytyy toimittaa tilaajavastuulain mukaiset dokumentit
tilaajalle. Luotettava Kumppani -ohjelman kautta yrityksen tilaajavastuuraportti on aina ajan tasalla eikä
paperisia todistuksia tarvitse enää toimittaa. Mukana Luotettava Kumppani -ohjelmassa on jo noin 20
000 yritystä. Tilaajavastuu.fi-palvelusta yritykset saavat tilaajavastuulain mukaiset Luotettava Kumppani
-raportit maksutta.
Suomen Tilaajavastuu Oy:n omistajat (100 %) ovat Rakentamisen Laatu RALA ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, Suomen Kiinteistöliitto ry, Rakennusteollisuus RT ry ja Talonrakennusteollisuus ry.

3.10 Laki verotusmenettelystä (1558/1995)
Päätoteuttajan on ilmoitettava verottajalle kuukausittain yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevien
henkilöiden tiedot, jos työmaan arvo on vähintään 15 000 euroa ilman arvonlisäveroa. Kaavio seuraavalla
sivulla.
Jokaisen yhteiseen rakennustyömaahan osallistuvan (aliurakoitsija, sivu-urakoitsija, ammatinharjoittaja)
on ilmoitettava omat työntekijänsä ja vuokratyöntekijänsä päätoteuttajalle.
Ilmoitettavat työntekijätiedot:
–– tunnistetiedot
–– osoitetiedot
–– työsuhdetiedot (onko palkansaaja, vuokratyöntekijä, ammatinharjoittaja, harjoittelija, talkootyöläinen)
–– työskentelyn alkamisaika
–– työskentelyn arvioitu päättymisaika.

3.11 Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus
Käännetty arvonlisäverovelvollisuus tarkoittaa, että tavaran tai palvelun myynnistä verovelvollinen on
ostaja. Arvonlisäverotuksessa verovelvollinen on yleensä myyjä.
Käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta sovelletaan Suomessa myytävään rakentamispalveluun (tai työvoiman vuokraukseen rakentamispalvelua varten), jos ostaja on elinkeinonharjoittaja, joka toiminnassaan
muutoin kuin satunnaisesti myy rakentamispalvelua. Käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta sovelletaan
aina, kun sen edellytykset täyttyvät. Huom. Käännettyä verovelvollisuutta ei sovelleta tavaroiden myyntiin
eikä rakentamispalvelun myyntiin yksityishenkilölle.
Käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta on sovellettu, kun veronsuorittamisvelvollisuus on syntynyt
1.4.2011 tai sen jälkeen.
LISÄTIETOA ja soveltamisesimerkkejä mm. vero.fi-nettisivuilla.
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4

SÄHKÖASENNUSTÖIDEN HUOMIOIMINEN
RAKENNUSTÖISSÄ

Seuraavassa on käsitelty eräitä rakennustöissä erityisesti huomioitavia sähköasennustöitä.

4.1

Maadoituselektrodi

Sähköasennusstandardi SFS 6002 suosittelee rakennuksen maadoituselektrodiksi perustusmaadoituselektrodia, joka asennetaan suljettuna renkaana ensisijaisesti upotettuna rakennuksen perustuksen
betoniin tai maahan rakennuksen perustusten alle. Jotta maadoituselektrodi saataisiin asianmukaisesti
paikalleen, olisi pääurakoitsijan oltava yhteydessä sähköurakoitsijaan jo ennen perustusten tekoa. SFS
6000 -standardin kohdassa 5-54 Liite 54D on ohjeita betoniin upotetun perustusmaadoituselektrodin
rakentamiselle.
Vanhoissa kiinteistöissä on 1930-luvulta alkaen edellytetty maahan yhteydessä olevien putkistojen liittämistä pääkeskuksen nollakiskoon eli tehtiin ns. käyttömaadoitus. Jos putkistoja ei ollut, ei myöskään
liittämistä tai erillistä elektrodiakaan vaadittu. Vasta 1960-luvulta eristävien putkiliitosten myötä on alettu
vaatia erillisiä maadoituselektrodeja. Vanhoista kiinteistöistä usein puuttuukin kokonaan maadoitus ja
usein putkiremontin yhteydessä on jäänyt tuo putkiston kautta tehty käyttömaadoituskin pois. Tämä on
syytä tiedostaa etenkin, jos kiinteistön alueella tehdään kaivauksia, jolloin maadoituselektrodi on helpointa ja taloudellisinta asentaa.

4.2

Maakaapelien asentaminen

Joissakin tapauksissa maanrakennusurakoitsija saattaa asentaa maakaapelin kaapeliojaan ja peittää kaivannon ilman sähköalan ammattilaisen valvontaa. Maakaapelin asentaminen on kuitenkin sähkötyötä, jota
suorittavan toiminnanharjoittajan palveluksessa on oltava sähkötöiden johtaja. Maanrakennusurakoitsija
voi asentaa maakaapelin kaivantoon ilman työstä vastaavan sähköurakoitsijan välitöntä valvontaa, jos
STL 1135/2016 73 § vaatimus vähintään kahden vuoden työkokemuksesta kyseisissä töissä täyttyy.
Muussa tapauksessa kaapelin sijoitus ja asennus on valvottava työmaalla. Oleellista on, että maakaapelin
asennuksesta vastaa aina toisen em. toimijoista palveluksessa oleva sähkötöiden johtaja.
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KUVA 4.1.
Maakaapelin asentaminen on
sähkötyötä.

4.3

Rakennustyömaiden tilapäiset sähköasennukset

Sähköasennusstandardi SFS 6000 asettaa kohdassa 7-704 vaatimuksia rakennustyömaiden tilapäisille
sähköasennuksille, mm. vikavirtasuojauksen osalta. Periaatteena on, että kaikki pistorasiat 32 A nimellisvirtaan asti on suojattava 30mA vikavirtasuojalla. Jos enintään 32 A pistorasiaa käytetään muiden työmaakeskusten syöttämiseen, sitä ei tarvitse suojata 30 mA vikavirtasuojalla, edellyttäen että rakenteella
tai varoituskilvellä ehkäistään näiden pistorasioiden käyttö muuhun tarkoitukseen. Jos 32 A pistorasiaa ei
ole suojattu 30 mA vikavirtasuojalla, se pitää suojata 500 mA vikavirtasuojalla.
Yli 32 A pistorasioilla pitää poiskytkentälaitteena käyttää mitoitustoimintavirraltaan 500 mA vikavirtasuojaa. Vaatimus koskee vuoden 2007 jälkeen valmistettuja uusia työmaakeskuksia. Rakennustyömailla käytetään tyypillisesti työmaakeskuksia, jotka on otettu käyttöön ensimmäistä kertaa jo aikaisemmin. Sen
takia sallitaan myös ennen standardin vuoden 2007 painoksen voimaantuloa rakennettujen keskusten
käyttö, joissa ei ole vikavirtasuojia yli 32 A pistorasioissa.
Rakennustyömailla käytettävien työmaakeskusten on oltava standardin SFS-EN 61439-4 mukaisia.
Tilapäisasennuksissa käytetään usein runsaasti kumikaapeleita. Taipuisien kaapeleiden on oltava tyyppiä
H07RN-F tai vastaavaa rakennetta, kuten H07BB-F ja niiden pitää kestää hankausta ja veden vaikutusta.

4.4

Putketon asennus
(asentaminen suoraan rakenteeseen)

Tässä asennustavassa pyritään käyttämään hyväksi rakenteisiin muodostuvat ontot tilat, esimerkiksi
katossa pintaverhouksen yläpuolella, ontoissa eristämättömissä seinissä yms.
Aiemmin puhuttiin putkettomasta asennuksesta, mutta nykyisin asentamisesta suoraan rakenteeseen.
Asennustavassa kaapeli vedetään ilman asennusputkea onttoon tilaan ja jätetään sille liikkumavaraa.
Peltirankaseinien johdotuksessa on rakennusurakoitsijan huomioitava, että pystyrangan tulee olla oikein
päin asennettu. Johdot eivät saa vahingoittua läpivientireiän peltireunaa vasten. Rangan on oltava niin
päin asennettu, että kieleke on taivutettavissa johdon tueksi.
Hirsirakenteissa on johtoa asennettaessa otettava huomioon hirsirungon laskeutuminen.
Saneerauskohteissa on monesti haasteena löytää riittävästi tilaa kaapelointia varten, sillä vanhat putkitukset ovat usein liian ahtaita eivätkä ole todennäköisesti uuden asennuksen tarpeiden mukaisesti sijoitettu.
Esimerkiksi asuntosaneerauksissa eteisten ja kylpyhuoneiden alas lasketut katot ovat monesti ratkaisu
kaapeleiden kuljettamiseksi keskukselta eri huoneisiin siististi ja kustannustehokkaasti.

4.5

Kaapelin asentaminen lämpöeristeen sisään

Sähkökaapeleita ei saa asentaa yli 0,5 m matkalta lämpöä eristävän materiaalin sisään. Lämpöeristettyjen
seinien läpivienneissäkin on otettava huomioon, että kaapelin kuormitettavuutta on niiden lämpenemisen
vuoksi pienennettävä.

4.6

Lattialämmityskaapelit

Varsinkin saneeraustöissä pienemmät rakennusalan yritykset saattavat pyrkiä tekemään lattialämmityskaapelin asentamisen itse. Lämmityskaapelin asennustyöhön vaaditaan kuitenkin sähköalan pätevyys.
Lämmityskaapelille on myös suoritettava ennen asennusta ja sen jälkeen tarvittavat sähköiset mittaukset,
joita ilman takuu ei ole voimassa. Taitamattomasti asennetun lämmityskaapelin korjaus voi tulla kalliiksi.
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KUVA 4.2.
Lattialämmityskaapelin asentamiseen tarvitaan ammattitaitoinen sähköasentaja.

4.7

Teleasennustyöt

Tänä päivänä sähköurakoitsija on varsin usein myös kohteen teleurakoitsija. Tästä seuraa, että sama
urakoitsija hoitaa varsinkin pienemmissä kohteissa yleiskaapelointi- ja antenniasennukset.
Toisaalta teleasennuspuolen työt ovat tänä päivänä pilkkoutuneet yhä pienempiin osiin. Isommissa kohteissa atk-järjestelmän rakentaa niihin erikoistunut liike, antenniurakoitsija rakentaa antenniverkon, paloilmoitinliike hoitaa paloilmaisinlaitteiden asennuksen, kamera- ja kulunvalvontaliike rikos- ja murtohälytinlaitteet, lukkoliike sähkölukot, automaatiourakoitsija säätölaiteasennukset.
Varsin usein kuitenkin kaikkien järjestelmien kaapelointi on kohteen sähköurakoitsijan tehtävänä. Tämä
tuo ongelmia, sillä sähkösuunnitelman tietoihin ei aina ole aiheellista luottaa, valitulla laitetoimittajalla kun
saattaa olla suunnitelmasta poikkeavia vaatimuksia esim. kaapelien suhteen. Oikeiden kaapelointitietojen saaminen kaapelinvetovaiheessa ja useiden urakoitsijoiden kanssa töiden yhteensovittaminen tuokin
tämän päivän sähköurakoitsijalle haastetta kerrakseen.
Teleasennustöiden suhteen rakennusurakoitsijalle huomioitavia asioita ovat esim. tietoteknisten järjestelmien kaapeleiden suuri vaurioitumisherkkyys ja paloilmaisimien ja palovaroittimien paikat suhteessa
ilmastointiaukkoihin.

5

SÄHKÖALAN TARKASTUKSET JA
TARKASTUSPÖYTÄKIRJAT

Sähköturvallisuuslaki 1135/2016 43 § edellyttää, että sähkölaitteiston rakentajan, eli sähköurakoitsijan,
on tarkastettava tekemiensä sähköasennusten turvallisuus ja toimivuus ennen niiden käyttöönottoa. Sähkölaitteistolle on siis tehtävä käyttöönottotarkastus, jossa riittävässä laajuudessa selvitetään, ettei sähkölaitteistosta aiheudu vaaraa tai häiriötä. Tarkastuksen sisältö on määritelty standardissa SFS 6000-6.
Käyttöönottotarkastuksesta tulee yleensä laatia sähkölaitteiston haltijan käyttöön tarkastuspöytäkirja.
Tietyille sähkölaitteistoille tulee lisäksi tehdä käyttöönottotarkastuksen lisäksi valtuutetun tarkastajan tai
laitoksen tekemä varmennustarkastus. Muita sähköalan laissa ja asetuksissa määrättyjä tarkastuksia
ovat määräaikaistarkastukset, joiden tarkastusvälit määräytyvät laitteiston luokan mukaan. Näitä kolmea
tarkastusta on käsitelty luvussa 1.
Erilaisille järjestelmille ja erikoisasennuksille on lisäksi erillisiä lisävaatimuksia, jotka eivät ole laitteistoluokasta riippuvaisia.
Teleasennuksien, kuten antenni- ja yleiskaapelointijärjestelmien tarkastukset on määritelty Viestintäviraston määräyksessä 65 B / 2016 M. Joillekin erityistiloille, kuten lääkintätiloille ja räjähdysvaarallisille tiloille
on määritelty omia tarkastuksia samoin kuin eräille erityisjärjestelmille, kuten esim. poistumisvalaistukselle ja paloilmoitinjärjestelmille.
Näiden järjestelmien asennuksesta, käyttöönotosta ja käytöstä sekä näihin liittyvistä tarkastuksista ja
kunnossapidosta on järjestelmästä riippuen erikseen määrätty lainsäädännöllä ja asetuksilla. Järjestelmiä
koskevat standardit antavat tarkennuksia, kuinka velvoitteet tulisi hoitaa, esim. räjähdysvaarallisten tilojen kunnossapitotarkastukset on määritelty standardissa SFS-EN 60079-17 tai Sisäministeriön asetus
Sma805/95 määrää poistumisreittivalaistukselle tehtäväksi huolto- ja kunnossapito- ohjelma sekä nimettäväksi vastuuhenkilö.
Erityisten laitteistojen lakisääteisten tarkastusten lisäksi tässä luvussa käsitellään lähinnä laitteiston kunnossapitoon tähtääviä tarkastuksia, joita ei ole lakisääteisesti määrätty. Tällaisia ovat esim. vapaaehtoiset
kunnossapitotarkastukset, sähkölaitteistojen kuntotutkimukset sekä näihin hyvin läheisesti liittyen sähkölaitteiston lämpökuvaukset.
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5.1

Sähköalan muut tarkastukset

5.1.1 Kunnossapitotarkastukset
Kunnossapitotarkastus on osa sähkölaitteiston huoltoa ja kunnossapitoa ja tämän tarkastuksen avulla
laitteiston haltija voi havaita turvallisuutta heikentävät puutteet käytössä olevassa sähkölaitteistossa.
Kunnossapitotarkastukselle ei ole lakisääteisiä velvoitteita, eikä tarkastusta tule sekoittaa tietyille sähkölaitteistoille edellytettyihin määräaikaistarkastuksiin. Sähköturvallisuuslaki kuitenkin edellyttää, että
sähkölaitteiston haltijan on huolehdittava siitä, että laitteiston kuntoa ja turvallisuutta tarkkaillaan ja että
havaitut puutteet ja viat poistetaan riittävän nopeasti.
Kunnossapitotarkastus on vapaaehtoinen tarkastus, joka voi olla perusteltua muun muassa asunnonvaihdon yhteydessä tai muutoinkin asuinrakennusten sähkölaitteistoille, jossa sähkölaitteiston kunto arveluttaa esimerkiksi asennuksen iän tai sähkölaitteistoissa havaitun ongelman takia. Kunnossapitotarkastuksia voidaan tehdä kaiken tyyppisille sähkölaitteistoille kaikenlaisissa rakennuksissa.
Ainoastaan räjähdysvaarallisten tilojen, lääkintätilojen ja oppilaitosten sähkölaboratorioiden kunnossapitotarkastuksille on asetettu vaatimuksia standardeissa.
Kunnossapitotarkastuksen tekijän tulee olla sähköalan ammattihenkilö ja hänen täytyy pystyä arvioimaan
sähköturvallisuuteen vaikuttavia puutteita eri-ikäisissä sähkölaitteistoissa.
Tarkastuksen sisältö
Kunnossapitotarkastuksella varmistetaan, ettei sähkölaitteisto aiheuta sähköiskun tai palon vaaraa ja että
sähköasennuksen käyttö on turvallista. Kunnossapitotarkastuksesta laaditaan pöytäkirja, jonka perusteella laitteiston haltija voi korjauttaa havaitut puutteet.
Asuinrakennusten kunnossapitotarkastusta on käsitelty mm. ST-kortissa ST 97.01.

5.1.2 Sähkölaitteistojen kuntotutkimukset
Sähköteknisellä kuntotutkimuksella tarkoitetaan kiinteistön sähkö- ja tietoteknisiin järjestelmiin kohdistuvaa selvitys- ja tutkimustyötä sekä tulosten kirjallista raportointia. Kuntotutkimukseen voidaan päätyä
esimerkiksi suoritetun kuntoarvion perusteella tai ennen kiinteistön laajemman korjaussuunnittelun aloittamista. Sähkö- ja tietotekninen kuntotutkimus voi kattaa laajasti kiinteistön järjestelmät tai tutkimus voi
keskittyä vain haluttuihin järjestelmiin, esimerkiksi tietoliikenne- ja/tai antennijärjestelmiin.
Sähkötekninen kuntotutkimus on toimenpide, jossa selvitetään, kuinka rakennuksen sähköjärjestelmä
vastaa tämän päivän vaatimuksia turvallisuuden ja toiminnan kannalta.

Kuntotutkimuksessa osien tekninen ikä arvioidaan ja laite- ja järjestelmätoiminnot testataan. Tavoitteena
on selvittää järjestelmän toiminta ja kunto ja löytää esim. lämpökuvauksilla mahdolliset paloriskejä aiheuttavat kohdat sekä selvittää korjaustarpeet. Tutkimuksesta tehdään kirjallinen raportti. Kuntotutkimuksen
tekijän on oltava sähköalan ammattihenkilö.
Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n myöntämä sähkölaitteistojen kuntotutkijan pätevyystodistus on osoitus pätevyydestä suorittaa kuntotutkimuksia ja laatia kuntoarvio sekä korjausohjelma. SETI Oy pitää pätevyyden saaneista kuntotutkijoista rekisteriä, joka löytyy
osoitteesta www.seti.fi.

KUVA 5.1.
Sähkölaitteiston kuntotutkimuksen tekijän on oltava sähköalan
ammattihenkilö.

5.1.3 Sähkölaitteiston lämpökuvaus
Sähkökeskuksien lämpökuvauksen suorittajalla tulee olla kokemusta vastaavista mittauksista ja hänen
pitää kyetä tulkitsemaan mittaustuloksia oikein. On tullut ilmi tapauksia, joissa lämpökuvaaja on täysin
tietämätön siitä miten sähkölaitteistoja kuvataan, mutta myy silti palvelua. Sähkölaitteistossa lämpökuvaukseen liittyy myös kuormitusvirtojen mittaus ja tämän tekijän on oltava sähköalan ammattihenkilö.
Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy on aloittanut sähkölaitteistojen lämpökuvaajien pätevyyden arvioinnin ja lämpökuvauspalveluja tarjoavien yritysten rekisteröinnin. LK-pätevyyksiä on
kaksi: LK 1 ja LK 2. Pätevyys osoittaa henkilön osaavan kuvata lämpökameralla sähkölaitteistoja ja tehdä kuvista oikeanlaisia johtopäätöksiä, mikä on usein ollut ongelmallista. Vaikka
kuvaaja osaisi kuvata kiinteistöjä muuten, ei se ole tae osaamisesta sähkölaitteistojen lämpökuvaamiselle.
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Lämpökuvaajan LK-pätevyystodistuksen saamiseksi tulee henkilön osoittaa lämpökuvaukseen liittyvän
teorian hallitseminen LK-tutkinnossa, johon sisältyy kirjallinen koe ja lämpökameran käyttö sähkökeskuksia kuvattaessa sekä kuvien tulkinta. Kameran käytön osaaminen todennetaan SETI Oy:n tutkintotilaisuuden yhteydessä ”näyttötehtävällä”.
LK 2 -pätevyys on tarkoitettu ”ei sähköalan ammattilaisille”. Sähköinfo Oy järjestää SFS 6002 -koulutuksen LK 2 -pätevyyttä hakeville henkilöille, joilta puuttuu voimassa oleva sähkötyöturvallisuuskoulutus.
LK 1 -pätevyys on tarkoitettu sähköalan ammattilaisille ja päivä alkaa LK-tutkinnolla, jonka jälkeen osoitetaan kameran käytön osaaminen näyttötehtävillä.
Hyväksytyn tutkinnon lisäksi LK-pätevyystodistuksen saamiseksi tulee toimittaa yksi raportti tehdystä
sähkölaitteiston lämpökuvauksesta.

5.1.4 Kunnossapitoyrityksen sertifiointi
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n kunnossapitoryhmä on kehittänyt yhteistyössä Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n kanssa sähkökunnossapidon yrityshyväksynnän. Yrityshyväksynnän hankkimalla
sähköisiä kunnossapitopalveluita tarjoava yritys voi osoittaa luotettavuutta ja kelpoisuutta sähköalan kunnossapitotehtäviin.
Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy rekisteröi hyväksytyt sähköistä kunnossapitoa harjoittavia yritykset
varmistamalla erikoisosaaminen kunnossapitopalveluihin.
LISÄTIETOJA: www.seti.fi.

5.2

Viestintä- ja tietoverkkojen sekä
turvallisuusjärjestelmien tarkastukset ja pöytäkirjat

Viestintäviraston määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista (65 B / 2016 M) antaa määräyksiä
antenni- ja yleiskaapelointijärjestelmien tarkastuksista.
Rakennettujen sisäverkkojen ja tehtyjen muutosten osalta kunnostettujen sisäverkkojen vaatimustenmukaisuus on ennen verkkojen käyttöönottoa testattava ja tarkastettava. Testaaminen on suoritettava
mittaamalla sisäverkon toimivuus ja suorituskyky. Mittauksissa on käytettävä kalibroituja mittauslaitteita.
Tarkemmat määritelmät yleiskaapelointijärjestelmän ja yhteisantenniverkon vaatimuksista ja mittauksissa
sovellettavista standardeista löytyvät Viestintäviraston määräyksestä kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista (65 B / 2016 M).

5.2.1 Viestintä- ja tietoverkkojen tarkastuspöytäkirjat
Teleurakoitsijan on laadittava suorittamistaan asennustöistä tarkastuspöytäkirjat, joista ilmenee määräysten vaatimusten täyttyminen.
Tarkastuspöytäkirjojen on sisällettävä vähintään seuraavat asiat:
–– ajankohdat, jolloin määräyksenmukaisuus on todettu
–– vaatimustenmukaisuuden toteaja
–– selvitys tämän määräyksen 30 §:n 3 momentin edellyttämistä tarkastuksista
–– kuvaus mittauksissa käytetyistä testauskokoonpanoista ja mittauslaitteista
–– määräyksen 65 B / 2016 M luvun 10 edellyttämien mittausten tulokset
–– selvitys määräyksen 6 §:n 4 momentin edellyttämistä tarkistuksista.
Tarkastuspöytäkirjat on tehtävä ja luovutettava työn tilaajalle ennen sisäverkon käyttöönottoa. Sisäverkon rakentaneen teleurakoitsijan on säilytettävä laatimansa tarkastuspöytäkirjat tai niiden jäljennökset
turvallisessa paikassa vähintään kaksi (2) vuotta työn luovuttamisesta.
Viestintäviraston määräyksen mukaiset pöytäkirjalomakkeet löytyvät ST-kortistosta: ST 611.40 Tarkastuspöytäkirja, asuinkiinteistöjen yleiskaapelointi ja ST 621.40 Tarkastuspöytäkirja, kiinteistön sisäinen
yhteisantennijärjestelmä.

5.2.2 Paloilmoitinjärjestelmät
Paloilmoitinjärjestelmän hankinta sisältyy usein sähköurakkaan. Paloilmoittimen toteutuksesta vastaa
aina paloilmoitinliike, jolla tulee olla vakituisessa työsuhteessa paloilmoitintöiden vastuuhenkilö, jolla on
Tukesin myöntämä, voimassa oleva pätevyystodistus. Mikäli sähköurakoitsija ei ole paloilmoitinliike, tulee
toteutuksessa olla mukana joku pätevyyden omaava paloilmoitinliike.
Sisäasianministeriön laki pelastustoimen laitteista (10/2007) antaa vaatimuksia paloilmoittimien tarkastuksesta.
Paloilmoittimen käyttöönottotarkastus on paloilmoitinliikkeen tekemä oman työn tarkastus, jolla varmistetaan ennen tarkastuslaitoksen varmennustarkastusta, että uusi, uusittu tai laajennettu paloilmoitinlaitteisto laitteisto toimii, hälytys pystytään paikallistamaan ja paloilmoitin on määräysten mukainen.
Paloilmoittimen toteutuspöytäkirjassa (ST-kortti 662.40) esitetään vaatimukset, jotka järjestelmän tulee
täyttää. ST-kortti 662.41 on paloilmoittimen asennustodistus, joka yleensä vaaditaan varmennustarkastuksen yhteydessä. (Vastaavia toteutuspöytäkirja-asennustodistuspareja löytyy ST-kortistosta myös
muille järjestelmille, kuten kameravalvonta-, kulunvalvonta- ja murtoilmaisujärjestelmille.)
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Paloilmoittimen varmennustarkastus on kolmannen osapuolen tekemä uuden, uusitun tai laajennettavan tai muutettavan paloilmoittimen tarkastus. Varmennustarkastuksen voi tehdä ainoastaan tehtävään
Tukesilta valtuutuksen saanut tarkastuslaitos. Tarkastusta ei tarvitse kuitenkaan tehdä aivan vähäisille
muutoksille. Varmennustarkastuksessa todetaan, että paloilmoitin täyttää toteutuspöytäkirjaan kirjatun
normin vaatimukset. Varmennustarkastus on tehtävä ennen paloilmoittimen kytkemistä hätäkeskukseen.
Paloilmoittimen haltijan tulee huolehtia siitä, että paloilmoittimelle tehdään määräaikaistarkastus tarkastusluokasta riippuen.

5.2.3 Poistumisvalaistusjärjestelmät
Sisäasiainministeriön asetuksessa SMa 805/2005 rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja
valaisemisesta edellytetään, että poistumisreittien valaistuksen toimintakunnossa pysyminen varmistetaan säännöllisellä kunnossapidolla. Poistumisvalaistuksen kunnossapitomenettelystä asetus edellyttää
laadittavaksi kunnossapito-ohjelman, jossa selostetaan tarvittavat huoltotoimenpiteet. Tehdyt toimenpiteet tulee merkitä joko kunnossapito-ohjelmaan tai erilliseen päiväkirjaan.
Poistumisvalaistusjärjestelmien kunnossapitomenettelystä on annettu ohjeet standardissa SFS-EN
50172. Sisäasiainministeriön asetus viittaa tähän standardiin, mutta ei kuitenkaan määrittele standardia
velvoittavaksi, joten periaatteessa muitakin menettelyjä voidaan soveltaa. Käytännössä tilanne on se,
että kunnossapidossa noudatetaan laitevalmistajan ohjeita (jotka kylläkin yleensä perustuvat standardiin).
Standardi esittää, että tilojen haltijan tai omistajan on nimettävä asiantunteva henkilö valvomaan järjestelmän huoltoa. Tälle henkilölle on annettava riittävä päätäntävalta varmistaa kaikkien tarvittavien töiden
suorittaminen järjestelmän oikean toiminnan ylläpitämiseksi. Testien, muutosten ja vikojen tallentamista
varten järjestelmästä on pidettävä lokikirjaa.
ST-kortissa 96.48 käsitellään poistumisvalaistusjärjestelmien huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä kysymyksiä. Poistumisvalaistusjärjestelmän kunnossapito-ohjelman laatimiseen on olemassa lomake ST
96.49 ja huoltopäiväkirjaa voi pitää lomakkeella ST 96.50.
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KÄYTÖN KANNALTA TÄRKEÄT SÄHKÖALAN
PIIRUSTUKSET JA DOKUMENTOINTI

Monista vanhemmista rakennuksista ovat valitettavan usein sähköpiirustukset kadoksissa tai niihin ei
ole päivitetty kohteeseen tehtyjä muutoksia. Tilanne on kuitenkin viimeisten vuosikymmenten kuluessa
parantunut oleellisesti, kun rakennuttajat ja suunnittelijat ovat osanneet alkaa vaatia urakoitsijoita täydentämään piirustukset. Tämä on kaikkien osapuolten etu. Piirustus on useimmiten vian etsijälle ainoa
apuväline. Asennusmuutokset on aina merkittävä piirustuksiin!
Käytön ja huollon kannalta on tärkeää olla olemassa riittävät piirustukset ja dokumentit, jotta laitteistoa
voidaan järkevästi ylläpitää. Vanhoissa kohteissa puuttuvat pahimmillaan kaikki dokumentit, jolloin pienikin lisäasennus tai korjaustyö vie aikaa ja rahaa.

KUVA 6.1.
Vanhoissa kiinteistöissä ei
sähköpiirustuksiin voi aina
luottaa.

Käyttöpiirustus:
Käyttöpiirustukset ovat kohteen normaaliin käyttöön, huoltoon ja valvontaan tarvittavia piirustuksia ja
ohjeita.
Käyttöpiirustukset ovat luovutuspiirustusten yksi ryhmä. Käyttöpiirustuksia ovat mm. erilaiset hälytyksiin
ja valvontatoimenpiteisiin liittyvät piirustukset. Tyypillinen käyttöpiirustus on paloalueet ja niiden poistumistiet esittävä paloaluekartta. Käyttöpiirustuksista on määräyksiä ja vaatimuksia työselityksissä ja viranomaismääräyksissä.
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Käyttö- ja huolto-ohjeet:
Asennettujen ja toimitettujen laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeet luovutetaan sopimusasiakirjojen mukaisesti.

6.1

Tärkeimmät sähköpiirustukset

Asemapiirustus:
Rakennuskohteen ja sen ympäristön yleensä 1:200 esittävä piirustus, johon merkitään ulos asennettavat
laitteet ja niiden johdotukset, sähkölaitoksen, teleoperaattoreiden ym. liittymisjohdot ja niiden kulkureitit
(mahdollisten vikojen ja kaivausten varalta reitit on merkittävä heti asennusvaiheessa asemapiirustukseen käyttäen hyväksi pysyviä kiintopisteitä).
Putkitus- ja johdotuspiirustus, eli ”Tasopiirustus”:
Laaditaan yleensä rakennuksen 1:50 mittakaavaiseen pohjapiirustukseen ja se esittää sähköputkien, kanavien ja hyllyjen muodostamat johtojen asennustiet, rasiat, kojeet ja laitteet ja niiden sijoituksen ja johdotuksen
ja asennustiedot (asennustapa, korkeus). Valaisimien positionumerot tasopiirustuksessa viittaavat valaisinluetteloon. Suurissa kohteissa on yleensä erilliset telelaitteiden tasopiirustukset.

KUVA 6.2.
Sähkötasopiirustuksessa
esitetään sähkölaitteiden
johdotus ja sijoittelu.

Järjestelmäkaavio:
Esittää eri järjestelmien (turvavalaistus, antenni, yleiskaapelointi ym.) asennustiedot yksinkertaistetussa
muodossa. Järjestelmäkaavio laaditaan usein rakennuksen aksonometriseen piirustukseen, jossa esitetään järjestelmän pää- ja runkokaapelit ja niiden kulkureitit (johtotiekaavio). Yksinkertaisia järjestelmiä ei
yleensä piirretä aksonometriseen muotoon.
Keskuspiirustukset:
Keskuksen pääkaavio esittää keskuksen tärkeimmät tekniset tiedot ja rakenteen, sekä lähdöt ja niihin
liittyvät pääkomponentit. Pääkaavio piirretään yksiviivaisena esityksenä ja siihen merkitään oleelliset
ohjaus-, mittaus- ja valvontalaitteet, mutta ei yleensä niiden välisiä yhteyksiä, jotka esitetään piirikaaviossa. Pääkaavioon ei merkitä laitteiden tyyppejä, releiden asetteluarvoja, eikä muuta yksityiskohtaista
tietoa. Pääkaavion etulehdellä esitetään sähkö- ja rakennetekniset- sekä merkintä-, kaluste- ja kaapelointitiedot.
Piirikaaviot:
Piirikaaviossa esitetään lähdön komponenttien väliset kytkennät yksityiskohtaisesti, mutta ei komponenttien todellista kokoa, muotoa tai sijaintia. Piirikaaviossa jokainen johdinyhteys esitetään omalla viivalla.
Ulkoiset piirit voidaan esittää yksinkertaistettuna ja viitata halutessa täydelliseen kaavioon. Piirikaaviossa
esitetään ohjauspiirin lisäksi myös pääpiirin kytkentä tarvittavassa laajuudessa.
Johdotustaulukot:
Käytetään myös nimitystä liitäntätaulukko. Liittyvät yleensä piirikaavioihin täydentäen niitä ja esittävät
laitteen sisäisen ja/tai ulkoisen johdotuksen kytkennät (esim. sulakelähtöön liittyvät riviliittimet sekä niihin
kytkettävät ohjaus- valvonta- ja hälytysjohdot). Yleensä johdotustaulukko on nykyään esitetty piirikaavion
päävirtapiirin yhteydessä. Joskus saatetaan koko keskuksesta tehdä kokonaan erillinen riviliitinpiirustus.
Kokoonpanopiirustus:
Keskusvalmistajan piirtämä keskuksen kokoonpanopiirustus, eli ”naamakuva”, joka esittää keskuksen
komponenttien sijoittelun ja keskuksen mitat eli sen, miten keskus on ”rakennettu”. Kokoonpanopiirustuksessa on myös laitteiston pääpiirteinen virtapiirikaavio. Keskuksen kansiosa ja kokoonpano esitetään
usein omina lehtinään. Vakiokeskuksien kokoonpanopiirustuksia löytyy valmistajien nettisivuilta (samoin
kuin pääkaavioita ja vakiopiirikaavioita).
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Toimintakaavio:
Esim. LVI-laitteiden toimintakaavio ja -selostus
Muita piirustuksia ja luetteloita:
Piirustusluettelo, valaisinluettelo, kojeluettelo, lämmitinluettelo, moottoriluettelo, moottorien ylivirtasuojauksen koestustaulukko, mittauspöytäkirjat.
Piirustusten ajantasaisuus
Kun rakennuttamista aletaan suunnitella, tehdään sähköpiirustuksista(kin) suunnitelmapiirustukset, joita
tarvitaan mm. tarjouspyyntöjä varten. Tästä seuraava vaihe on monesti yksityiskohtaisempi työpiirustus,
jota käytetään varsinaisen asennustyön toteutuksessa. Työpiirustuksissa on mm. laitteiden sijoittelu ja laitetyypit esitetty tarkemmin. Monesti rakennustyön edetessä joudutaan tekemään asennuksissa muutoksia työpiirustukseen nähden ja nämä muutokset tulisi korjata luovutuspiirustuksiin eli loppupiirustuksiin.
Lisäksi loppupiirustuksista voidaan erottaa omaksi kokonaisuudekseen käyttöpiirustukset. Niitä tarvitaan
kohteen normaaliin käyttöön, huoltoon ja valvontaan. Jos käyttöä ja huoltoa varten ei ole piirustuksia tai
ne ovat merkittävästi puutteelliset, on laitteiston kunnossapito huomattavan hankalaa ja vie aikaa ja rahaa
enemmän, kun huoltotoimien yhteydessä tehdään selvitystyötä. Loppudokumentoinnissa pitää olla myös
mukana käyttö- ja huolto-ohjeet pienemmissä kohteissa. Suuremmissa kohteissa edellytetään laajempaa
huolto- ja kunnossapito-ohjelmaa. Näissä keskeisessä roolissa ovat laitevalmistajien ohjeet mm. huoltovälien ja menetelmien osalta.

6.2

Viestintä- ja tietojärjestelmät

Sähköjärjestelmien lisäksi kiinteistössä on erilaisia viestintä- ja tietojärjestelmiä, joiden niidenkin dokumentointi piirustuksineen ja tarkastuspöytäkirjoineen on myös pidettävä ajan tasalla. Näille erityisvaatimuksia antaa Viestintävirasto, jonka määräys 65 B / 2016 määrittelee vaatimukset kiinteistön sisäverkoille ja teleurakoinnille.

