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Asiakkaan ilmaistessa kiinnostuksensa sähkötestin teettämiseen, esimerkiksi Löydä Sähkö-
mies -sivustolla testin perusteella, etene pienin askelin tyrkyttämättä mitään. Älä myöskään 
pelottele mahdollisilla vaaroilla. Käytä esim. termejä – oletteko tulleet ajatelleeksi, on mahdol-
lista, on ollut aiempia tapauksia tai läheltä piti tilanteita yms. Sähkötestin avulla pystytään testiin 
perustuen esittämään sähköasennuksen kuntoa parantavia toimenpiteitä.  
 
Pidä kuitenkin mielessä, että testi ei ole itse tarkoitus. Kun asiakkaan kanssa on saatu keskus-
teluyhteys, voi hyvin pikaisella silmäyksellä nähdä, minkälaisia parannuksia asiakkaalle kannat-
taa ehdottaa. Käytä apuna valmiiksi laadittuja tuotepaketteja mukavuuden, energiatehokkuuden 
ja sähköturvallisuuden parantamiseksi. Pidä mukana yleisempiä asennustarvikkeita, jolloin 
pystyt samalla käynnillä tekemään pienehköjä töitä, joiden tekeminen erillisellä käyntikerralla ei 
ole välttämättä taloudellisesti mielekästä. Varaudu myös siihen, että käytettävissäsi on lisäaikaa 
tällaisten pikkuparannusten tekemiseen.

Toteutuksen voi karkeasti jakaa eri vaiheisiin seuraavasti:

1. Yleinen keskustelu sähkötreffien tarpeellisuudesta
2. Sähkötestistä sopiminen

a.   Aistinvarainen tarkastus / kohteeseen tutustuminen
b.   Tutustuminen kohteesta saatavaan historiatietoon
c.   Mittauksista ja testauksista sopiminen
d.   Energiankäytön tehokkuuden selvittäminen
e.   Asumismukavuutta parantavien ratkaisujen selvittäminen

3. Sovittujen toimenpiteiden tekeminen
4. Toimenpide-ehdotukset
5. Korjaus-, muutos- ja lisätöiden tekeminen
6. Jälkimarkkinointi

Tärkeää on saada asiakas luottamaan sinuun. Siksi voi olla järkevää sopia alkuvaiheessa 
vain aistinvaraisen tarkastuksen tekemisestä. Sen hinnoittelu on myös  helppoa ilman kohteen 
tarkempia tietoja ja kustannukset asiakkaallekin jäävät kohtuulliseksi. Jos ja kun olet hoitanut 
työt ja asiakaspalvelun hyvin alkuvaiheessa, mahdollistaa se sinulle runsaasti lisätoimeksi- 
antoja. Tämä tietenkin sillä edellytyksellä, että kohde ei ole täysin kunnossa.  

Kaikki tästä eteenpäin ehdotetut toimenpiteet pitää sinun pystyä perustelemaan aukottomasti. 
Myös niiden tekemisestä aiheutuva kustannusvaikutus tulee olla todellinen ja perustua mielel-
lään selkeisiin laskelmiin ja on pystyttävä kertomaan asiakkaalle.

Jalka ovenväliin -periaate
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Testivastaavalle
Kodin sähkötesti koostuu sähkölaitteiston tilan tarkastuksesta. Tavoitteena on paljastaa viat  
ja puutteet, jotka voivat aiheuttaa vaaraa ihmisille tai omaisuudelle. Arvioi sähkölaitteiston tila  
rakentamisajankohdan määräysten mukaan, mutta ota huomioon myös nykyisin voimassa  
olevat vaatimukset.
Tehdystä tarkastuksesta laaditun pöytäkirjan avulla tulee asiakkaankin ymmärtää, mitä vikoja 
tai puutteita on löytynyt ja miten niiden kanssa tulee jatkossa toimia. Jos toimeksianto pitää 
sisällään energiankäytön ja asumismukavuutta parantavien ratkaisujen selvittämisen, ne tulee 
olla selkeästi ryhmiteltyinä omina osioinaan mukavuusvaihtoehdoista. Tavoitteena on turvallinen 
sähköturvallisuusvaatimukset täyttävä, tarkoituksenmukainen, käyttäjäystävällinen ja energia-
tehokas sähkölaitteisto.
Tehtyjen testien ja tarkastusten osoittaessa kohteen olevan turvallinen, kiinnittää testin tekijä 
tarran ryhmäkeskukseen ja käy asiakkaan kanssa yhdessä läpi pöytäkirjan. Tarrasta käy ilmi 
testin tekijä ja testin suoritusaika. Mikä asennus ei täytä turvallisuusvaatimuksia, eikä havait-
tuja puutteita tai vikoja korjata, ei tarraa kiinnitetä ja tällöin asiakkaalle luovutetaan ainoastaan 
testipöytäkirja.

Testaajan pätevyys
Testin tekijän tulee olla sähköalan ammattilainen. Hänen täytyy tuntea hyvin sekä vanhat että 
nykyiset sähköturvallisuusvaatimukset. Hänen on osattava asennuskäytännöt sekä uusilla 
että vanhemmilla asennustarvikkeilla. Testin tekijän täytyy tuntea myös käyttäjän mukavuutta 
lisääviä ratkaisuja, sekä energiatehokkuuteen vaikuttavat asiat.

Vakavat viat
Mikäli testissä havaitaan henkilölle tai omaisuudelle välitöntä vaaraa aiheuttava vika tai  
puute, tulee testaajan laitteiston haltijalta luvan saatuaan kytkeä kyseinen laitteiston osa 
jännitteettömäksi.

Laajuus
Testiohjelma kattaa kokonaisuudessaan kiinteät ja puolikiinteät asennukset laitteineen.  
Pistotulppaliitäntäisistä laitteista tarkastukseen tulee sisällyttää keittiö- ja pyykinkäsittelylait-
teet. Mikäli muita siirrettäviä sähkölaitteita sisällytetään testiin, mainitaan nämä erikseen 
testipöytäkirjassa. Testin sisältäessä mittauksia tulee vikavirtasuojan testaustulokset, eristys-
vastusmittaustulos, pistorasioiden ja jännitteelle alttiiden osien jatkuvuusmittaustulokset,  
oikosulkuvirran riittävyydet sekä kuormituksen jako todeta testipöytäkirjassa. 
Testin tekijän täytyy saada hyvä kuva sähkölaitteiston kunnosta ja turvallisuudesta. Havainnot 
kirjataan testipöytäkirjaan. Ensimmäinen taso, S1, tarkoittaa vikaa, joka ei aiheuta välitöntä 
vaaraa, mutta joka tulee korjata, ettei laitteistosta tule vaarallinen. Pöytäkirjaan on hyvä laittaa 
merkintä, mihin mennessä kyseinen vika suositellaan korjattavaksi. Toinen taso, S2, tarkoittaa 
vikaa, joka aiheuttaa välittömän vaaran ja joka tulee heti korjata tai kytkeä kyseinen laitteiston 
osa pois yhteistyössä laitteiston haltijan kanssa.
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Testipöytäkirja
Testipöytäkirja on tarkoitettu asiakkaalle ja sen on oltava helposti ymmärrettävä. Havainnot tulee
merkitä lyhyesti mutta kuitenkin selvästi ja yksiselitteisesti. Jokaiseen havaintoon tulee liittää  
ehdotus korjaustoimista. Testin tekijälle jää kopio pöytäkirjasta ja alkuperäinen luovutetaan asiak-
kaalle.

Havaintojen luokittelu

Punainen/keltainen laatikko  Turvallisuusasia
Sininen laatikko    Mukavuusasia
Vihreä laatikko    Energiatehokkuusasia

TURVALLISUUSASIAT
Turvallisuusasiat jaetaan vakavuusasteen mukaan seuraavaan kahteen tasoon:

S1 (keltainen)  Huomautus, jonka mukaan laitteiston vika ei aiheuta  
   välitöntä vaaraa ihmisille tai omaisuudelle, mutta joka on  
   korjattava.

S2 (punainen)  Vakavat virheet, jotka aiheuttavat välittömän vaaran  
   ihmisille tai omaisuudelle. Vika on välittömästi poistettava  
   tai laitteiston osa kytkettävä irti (yhdessä laitteiston haltijan  
   kanssa).

MUKAVUUSASIAT
Mukavuusasioiden arviointi tarkoittaa, että testin tekijä arvioi, kuinka sähkölaitteiston käyttöä
voi tehdä mukavammaksi ja tarkoituksenmukaisemmaksi. Mukavuusasioilla voidaan tarkoittaa
esimerkiksi pistorasioiden ja valaistuspisteiden määrää sekä näiden sijoitusta, valaistustasoa,
tarkoituksenmukaista ohjausta kytkimellä tai ajastimella, valonsäätöä ja uutta tekniikkaa.
Mukavuutta ja käytettävyyttä parantavat ehdotukset kirjataan testipöytäkirjaan. Asia voi olla
samanaikaisesti energiatehokkuus- ja mukavuusasia.

ENERGIATEHOKKUUSASIAT
Energiatehokkuuden arviointi tarkoittaa, että testin tekijä arvioi, kuinka energian käyttöä voidaan
tehostaa tai miten energialaskua voidaan saada pienennettyä. Ehdotettavia parannuksia voivat 
olla esimerkiksi lämmittimien ohjaukset, valaisimien ja/tai lamppujen vaihdot, sähkötariffin vaih-
taminen, jne. Ehdotukset kirjataan testipöytäkirjaan. Asia voi olla samanaikaisesti energiatehok-
kuus- ja mukavuusasia.
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Kodin sähkötestin testiohjelma

1 YLEISTÄ

Testaukset tehdään osin jännitteettömässä laitteistossa, mutta osin jännitteisessä ja jopa virralli-
sessa laitteistossa. Testin teon aikana onkin kiinnitettävä erityistä huomiota niin omaan sähkö-
työturvallisuuteen kuin sivullistenkin sähköturvallisuuteen. Missään vaiheessa ei saa aiheutua 
minkäänlaista vaaraa sen paremmin ympäristössä oleville henkilöille tai eläimille kuin itselleen-
kään. Jännitteettömäksi tekeminen ja jännitteen takaisin palauttaminen on tehtävä aina Sähkö-
työturvallisuusstandardin SFS 6002 mukaisesti. Tarvitaan siis riittävästi erilaisia kilpiä, lukkoja ja 
lukituslaitteita, jotka on syytä hankkia etukäteen.

1.1 Tiedot sähkölaitteistosta ja rakennuksesta

 Tutustu laitteistoon ja arvio samalla asennuksen yleinen kunto ja se,  
 onko jokin osa asennuksesta jonkun muun kuin sähköalan ammattilaisen tekemä. 

 Tee merkintöjä koko ajan, jotta kaikki havainnot on käytettävissä pöytäkirjaa tehdessä.  
 Käytä runsaasti valokuvia. 

 Jos mahdollista, selvitä laitteiston rakentamisajankohta ja laitteiston osat, jotka on  
 toteutettu myöhemmin. Selvitä, ovatko mahdolliset rakennustyöt voineet vaikuttaa  
 sähkölaitteistoon, esimerkiksi siten, että kaapelit ja rasiat ovat jääneet piiloon tai ovat  
 vahingoittuneet. 

 Kysy, onko asennuksen toiminnasta erityisiä havaintoja, esimerkiksi ovatko sulakkeet  
 palaneet, vikavirtasuoja toiminut ilman havaittua syytä, valot vilkkuvat tai jäävät joskus  
 himmeiksi, yms. 

 Selvitä ovatko dokumentit, käyttö- ja huolto-ohjeet sekä aiemmat tarkastuspöytäkirjat  
 käytettävissä. Selvitä onko aiemmat energiankäyttötiedot (öljy, sähkö, kaukolämpö)  
 saatavilla ja pyydä tarvittaessa lupa saada selvittää verkkoyhtiöltä aiempien vuosien  
 kulutukset.
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2 RYHMÄJOHTOJEN JA KULUTUSLAITTEIDEN TARKASTUS

2.1 Johtojen, pistorasioiden, kytkimien ja kiinteiden valaisimien tarkastus
 Tarkista, että suojamaadoitus on vaadituilla laitteilla.
 Tarkista, että laitteet ovat ehjiä ja että niiden kotelointiluokka on oikea.
 Tarkista, että käytetyt johtolajit ovat oikein eri tiloissa.
 Tarkista, että liitosjohdot eivät ole vaurioituneet ja että niissä on vedonpoisto.
 Tarkista pistokokein rasioista johdineristykset, löytyykö pistorasioista kipinöinnistä 
 tai korkeista lämpötiloista syntyneitä muutoksia tai kytkimistä niiden kärkien mustumista.

2.2 Kiinteiden tai kiinteästi asennettujen kulutuslaitteiden tarkastus
 Tarkista luoksepäästävät osat, kuten liitäntäkaapeli ja liitännät.
 Tarkista, että suojamaadoitus on vaadituilla laitteilla.
 Tarkista, että laitteet ovat ehjiä ja että niiden kotelointiluokka on oikea.
 Tarkista sähkölämmittimien termostaatit ja niiden toimivuus.
 Tarkista sähkölämmittimien ylikuumenemis- ja peittämissuojat.
 Tarkista, että sähkölämmittimet ovat kyseiseen tilaan sopivia ja oikein sijoitettuja.

3  LIITTYMÄN TARKASTUS

3.1  Liittymiskaapeli tarkastus
 Tarkista näkyviltä osin, että liittymiskaapeli on kiinnitetty ja ettei se ole vaurioitunut.
 Tarkista, että liittymiskaapeli on mekaanisesti suojattu tarvittavista kohdin.

3.2 Läpiviennin tarkastus
 Tarkista, että läpivienti ei ole vahigoittunut ja että se on oikein tehty.

3.3  Pääsulakkeen tarkastus
 Tarkista, että pääsulakkeen koko on liittymissopimuksen mukainen. Jos varokepesä on
 63 A ja pääsulakekoko 25 A, varmista että käytössä ovat joko vaihtokannet tai riittävän
 kosketussuojauksen omaava vaihtorengas.
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4  PÄÄKESKUKSEN TARKASTUS

  Tarkasta kaikki merkinnät ja keskuksen arvokilpi.
  Tarkasta pääkeskuksen koteloinnin eheys ja sopivuus asennuspaikalle.
  Tarkista varokekansien eheys.
  Tarkasta pääkeskuksen kiinnitys ja asento.
  Tarkasta liitosten kireys.

4.1 Mittauksen tarkastus
 Tarkista, että liittymässä on sopiva tariffi.
 Tarkista, että sinetti on ehjä ja ettei sähköä ole otettu ennen mittaria.
 Tarkasta tariffinohjauslaitteiden toiminta.

4.2 Mittaussulakkeiden epäsuorassa mittauksessa
 Tarkista lisäksi jännitesulakkeiden koko ja merkinnät.
 Tarkista virtamuuntajan muuntosuhde.

4.3 Pääkytkimen tarkastus
 Kytke pääkytkin pois ja päälle ja totea toiminta.
 Tarkista, että kaikki vaiheet avautuvat pääkytkimellä.
 Tarkista, ettei pääkytkin katkaise sähköä tariffinohjauslaitteilta.

4.4 TN-C-osan tarkastus
 Tarkista PEN-liitin.
 Tarkista, että PEN-johdin on oikein kytketty ja oikealla liittimellä.
 Tarkista värimerkinnät.

4.5 Pääkeskuksen muut komponentit
 Tarkista vikavirtasuojien toiminta ja testausopaste.
 Tarkista muiden keskuskomponenttien toiminta.

4.5 Pääkeskuksesta lähtevät johdot ja kaapelit
 Tarkista johdinpoikkipinnat oikosulku- ja ylikuormitussuojaus huomioiden.
 Tarkista johtimia suojaavien sulakkeiden eheys ja oikeellisuus.
 Tarkista käytettyjen liittimien oikeellisuus.
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5  RYHMÄKESKUKSEN TARKASTUS

5.1  Merkintöjen tarkastus
 Tarkista, että tarpeelliset merkinnät sulakekoosta ja johdinpoikkipinnoista löytyvät.
 Tarkista ryhmäjohtokaavio tai ryhmämerkinnät
 Tarkista vikavirtasuojien testausopaste.
 Tarkista, että ohjauskytkimen ohjeet, esim. hämäräkytkimelle ja liiketunnistimille,  
 on olemassa.

5.2 Tarkista pääkytkin ja vikavirtasuojat
 Kytke pääkytkin pois ja päälle ja totea toiminta.
 Tarkista, että kaikki vaiheet avautuvat pääkytkimellä.
 Tarkista mahdollisten vikavirtasuojien toiminta (toimintavirta/aika ja testipainike).
 Tarkista vikavirtasuojalla suojatun laitteiston laajuus (ehdota jakamista useammalle  
 vikavirtasuojalle, jos koko asennus on suojattu yhdellä vikavirtasuojalla).

5.3 Tarkasta keskus ja johdot
 Tarkista, että sulakkeiden koko on sopiva kaapeleille.
 Tarkista, että johdonsuojakatkaisijoiden koko on sopiva kaapeleille.
 Tarkista sulakekansien eheys.
 Tarkista, että PEN-johdin on kytketty PEN/PE-kiskoon.
 Tarkista, että jokaisella suoja- ja nollajohtimella on oma liitin  
 (huomioiden aiemmat  määräykset).
 Tarkista kolmivaihejärjestelmän kiertosuunta.
 Tarkista, onko asennuksessa suuria kaapelipituuksia ja kirjaa tämä pöytäkirjaan.
 Tarkista epäedullisimmat oikosulkuvirrat.

6  KUORMITUKSEN TARKASTUS

6.1 Kytke laitteistoon jännite
 Kytke pääkytkin päälle.
 Kytke kaikki kulutuslaitteet päälle. 

6.2 Virtamittaukset
 Mittaa virta jokaisesta vaihejohtimesta.
 Kirjaa arvot ylös.
 Ehdota tarvittaessa ryhmittelyn muutosta.
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7 SUOJAMAADOITUKSEN TARKASTUS

7.1 Tee laitteisto jännitteettömäksi
 Avaa pääkytkin.
 Poista pääsulakkeet. 

7.2 T arkista suojamaadoitus TN-C-S-järjestelmässä
 Tarkista tulevan PEN-johtimen jatkuvuus irrottamalla PEN-johdin PE-kiskosta ja   
 tekemällä jatkuvuus-mittaus maahan johtavassa yhteydessä oleviin osiin, 
 esimerkiksi vesijohtoon. Jatkuva yhteys tulee löytyä.
 Kytke PEN-johdin takaisin PE-kiskoon.
 Irroita N-johdin ja tee jatkuvuusmittaus N- ja PE-kiskojen väliltä.  
 Yhteyttä kiskojen välillä  ei saa löytyä.

7.3 Tarkista suojamaadoitus TN-S-järjestelmässä
 Tarkista tulevien PE- ja N-johtimien jatkuvuus irrottamalla PE-johdin PE-kiskosta ja  
 N-johdin Nkiskosta ja mittaamalla jatkuvuus irroitettujen PE- ja N-johtimien välillä.
 Jatkuvuus tulee löytyä irroitetun PE-johtimen ja maahan johtavassa yhteydessä  
 olevienosien, esimerkiksi vesijohdon välillä.
 Jatkuvuus tulee löytyä N-kiskon ja PE-kiskon välillä.
 Yhteyttä kiskojen välillä ei saa löytyä
 Kytke PE-johdin takaisin PE-kiskoon.
 Tarkista päämaadoituskiskon ja keskuksen suojajohdinkiskon yhdistävän  
 maadoitusjohtimen virta pihtivirtamittarilla.

8 ERISTYSRESISTANSSIMITTAUS

8.1 Mittaus TN-C-S-järjestelmän pääkeskukselta
 Poista pääsulakkeet.
 Poista lähtevien ryhmien sulakkeet.
 Käännä keskuksen kiskosta ilman välisulakkeita lähtevien nousujohtojen päissä  
 olevien  ryhmäkeskusten pääkytkimet 0-asentoon.
 Yhdistä vaihejohtimet.
 Mittaa yhdistettyjen vaihejohtimien ja PEN-johtimen väliltä eristysvastus.

8.2 Mittaus TN-C-S-järjestelmän ryhmäkeskuksilta tai ryhmäjohdoilta
 Mittauksien tekemiselle on oltava vahva peruste (esim. aistinvaraisessa tarkastuksessa  
 havaittu eristevikoja tai vastaavia) ja ne toteutetaan aina tapauskohtaisesti.
 Mitattavan alueen kuormat ja sulakkeet poistetaan.
 Mittaus tehdään PEN-kiskon ja poistettujen sulakkeiden jälkeisten vaihejohtimien välillä.
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8.3 Mittaus TN-S-järjestelmän pääkeskukselta
 Mittaukset tehdään standardin SFS 6000 kohdan 62 mukaisesti.

9 JATKUVUUS

9.1 Laitteiden, pistorasioiden suojakoskettimien ja  
potentiaalintasaukseen kytkettyjen osien suojajohtimien jatkuvuus 
päämaadoituskiskoon
 Tee sähkölaitteisto jännitteettömäksi SFS 6002 mukaisesti.
 TN-S-järjestelmässä irroita N-johdin PEN:istä.
 Tarkista mittaamalla, että sähkölaitteiden jännitteelle alttiiden osien suojamaadoitus  
 on kunnossa. Mittaus tehdään kiinteästi asennetuille laitteille, valaisimille, pistorasioille  
 sekä potentiaalintasatuille osille. Jatkuvuus tulee löytyä.
 Mittaus tulee tehdä kaikille laitteille ja potentiaalintasatuille osille.

10 TYÖN LOPETTAMINEN

 Tarkista, että PE- tai PEN-johdin on kytketty PE-kiskoon.
 Tarkista, että PE- ja N-kiskon välinen yhdistys on luotettavasti kytketty.
 Tarkista, että kaapeleiden liittimet on kiristetty.
 Palauta keskus entiselleen.
 Poista tilapäisesti asennetut kilvet, lukot, lukitukset, yms.
 Palauta jännite (sulakkeet, kytkimet, yms. paikoilleen ja 1-asentoon)  
 niihin laitteiston osiin, joista se on poistettu testin ajaksi.
 Tarkista kaikkien laitteiden toiminta.
 Ole erityisen tarkka aika- ja lämpötilaohjattujen laitteiden kanssa.
 Aseta kellot aikaan, mikäli jännitteetön aika on pysäyttänyt kellot.
 Tarkista kylmälaitteiden toiminta.
 Tarkista kaikki sulakkeet.
 Kirjoita testipöytäkirja.
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Muutamia yksinkertaisia vihjeitä – toimi näin!

1.  Tee ensin aistinvarainen tarkastus, muodosta kuva sähkölaitteistosta. 
  Aloita liittymispisteestä ja etene järjestelmällisesti etäisimpään pisteeseen  
 tila kerrallaan ulkoalueita unohtamatta.

2. Kiinnitä huomio erityisesti keskuksiin, valaisimiin, pistorasioihin, kytkimiin,  
 jatkojohtoihin, sähkölaitteisiin ja pinta-asennuksiin.

3.  Tee jännitteettömänä tehtävät mittaukset.
 Varmista, että kohteen voi tehdä jännitteettömäksi ja että käytössäsi on  
 taskulamppu tai vastaava.
 Tee kohde jännitteettömäksi SFS 6002 mukaisesti.
 Tee tarvittavat irtikytkennät.
 Tee mittaukset.
 Palauta sähkölaitteisto alkuperäiseen tilaan.

4.  Tee jännitteellisenä tehtävät mittaukset.

5.  Tee muistiinpanot jokaisen tarkastuksen tai mittauksen jälkeen välittömästi,  
 myös kunnossa olevat tulee merkitä ylös.

6.  Laadi luovutettava pöytäkirja.

7.  Laadi mukavuutta parantavat suositukset.

8.  Laadi energiatehokkuutta parantavat tai energiakustannuksia pienentävät suositukset.

9. Laita tarra hyväksyttyyn laitteistoon.

10.  Käy pöytäkirja ja suositukset läpi asiakkaan kanssa, jätä alkuperäinen asiakkaalle,  
 kopiot itsellesi.

11.  Sovi lisätoimenpiteistä.

12.  Laskuta asiakasta  
 (muista, että kuluttajakaupassa arvonlisävero sisältyy tarjoushintaan).
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