
Urakoitsijan tekemän 
sähkötestin ja siihen 
liittyvän aineiston 
läpikäynti   



SÄHKÖTESTI PROSESSINA 

Kuka saa tehdä sähkötestejä? 
• Sähköalan ammattilainen tai sähköalan 

ammattilaisen valvonnassa sähköalan koulutusta 
ja työkokemusta omaava henkilö 

• Osattava asennuskäytännöt uusilla ja 
vanhemmilla asennustarvikkeilla 

• Tunnettava käyttäjän mukavuutta lisääviä 
ratkaisuja 

• Tuntea energiatehokkuuteen vaikuttavia asioita 



SÄHKÖTESTI PROSESSINA 

1. Yleinen keskustelu sähkötestin tarpeellisuudesta 
2. Sähkötestin laajuudesta sopiminen 
3. Sovittujen toimenpiteiden tekeminen 
4. Toimenpide-ehdotukset jatkotoiminnoille 
5. Sovittujen jatkotoimenpiteiden tekeminen 
6. Yhteenveto ja syntyneiden dokumenttien luovutus 
7. Jälkimarkkinointi 
 
Toteutus voi sisältää kaikki vaiheet tai vain osan vaiheista! 
 
ÄLÄ KIIREHDI, ÄLÄ TYRKYTÄ 
 



1. Yleinen keskustelu sähkötestin 
tarpeellisuudesta 

• Yleisestä asiasta kohdekohtaiseen asiaan 
• Lähestyminen esimerkkien avulla ilman pelottelua 

– Oletteko tulleet ajatelleeksi…, on mahdollista.. 
• Perustele jokainen väittämäsi faktoilla 
• Keskity vain tähän asiakkaaseen 
• Synnytettävä asiakkaan luottamus itseesi 
• Anna harkinta-aika, esitä itseäsi seuraavan 

yhteydenoton toimeenpanijaksi 
(pyydä potentiaalisen asiakkaan yhteystiedot) 



2. Sähkötestin laajuudesta 
sopiminen (Tilauslomake) 

Mitä toimeksianto pitää sisällään? 
• Aistinvarainen tarkastus / kohteeseen tutustuminen (S) 

– Liittymä ja pääkeskus 
– Kiinteät ja puolikiinteät asennukset 
– Pistotulppaliitäntäiset laitteet 

• Kohteesta löytyvän historiatiedon läpikäynti (S ja E) 
– Aiemmat tarkastuspöytäkirjat 
– Olemassa olevat dokumentit 
– Energia- ja kulutuslaskut 

• Sähkö, kaukolämpö, öljy, vesi, yms. 
• Sähköenergian oston kilpailuttaminen 



2. Sähkötestin laajuudesta 
sopiminen (Tilauslomake) 

• Mittaukset ja testaukset jotka tehdään (S ja E) 
– Kuormitusten tarkastus 
– Suojausten toimivuus 
– Suojamaadoitukset ja potentiaalintasaukset 
– Eristysresistanssit 
– Kiertosuunnat 
– Valaistusvoimakkuus 
– Jännitemittaukset 
– Tele- ja turvajärjestelmät 

• Antenni, puhelin, atk, paloilmoitin, murtoilmaisu 
 
 



2. Sähkötestin laajuudesta 
sopiminen (Tilauslomake) 

• Energiankäytön tehokkuuden selvittäminen (E) 
– Kiinteästi asennetut koneet ja laitteet 
– Pistotulppaliitäntäiset laitteet 
– Valaistus 
– Lämmitys 
– Energiaa säästävät ohjaukset 

• Valaistus, lämmitys, lvi-laitteet, autolämmitys, yms. 
– Käyttötottumukset 
– Lisälaitteet 



2. Sähkötestin laajuudesta 
sopiminen (Tilauslomake) 

• Asumismukavuutta parantavien ratkaisujen 
selvittäminen (M) 
– Pistorasioiden lisääminen 
– Pistorasioiden sijoitusmuutokset 
– Pistorasioiden ohjaus 
– Valaistuksen parantaminen 

• sisällä, ulkoalueella 
– Valaistuksien ohjaus ja säätö 
– LVI-laitteiden ohjaus 
– Tele- ja turvaratkaisut 
 



3. Sovittujen toimenpiteiden 
tekeminen 

• Ajankohdan sopiminen 
• Testissä tarvittavien välineiden varmistus 
• Testissä tarvittavien lomakkeiden varmistus 
• Sovitusta ajasta kiinni pitäminen 
• Kaikkien havaintojen kirjaaminen 

– Sekä ongelmakohdat että hyvät asiat 
• Varmistus kaikkien sovittujen asioiden 

tekemisestä 



4. Sovittujen toimenpiteiden 
tekeminen 

• Testipöytäkirjan täyttö 
• Testimerkinnät keskuksiin 
• Tulosten läpikäynti yhdessä tilaajan kanssa 

– Hyvät kunnossa olevat asiat 
– Tulosten perusteella välittömiä 

toimenpiteitä vaativat asiat 
– Tulosten perusteella tarpeelliset, mutta 

eivät välittömiä toimenpiteitä vaativat asiat 
• Jatkotoimenpiteistä sopiminen 

(veloitusperusteet lomake) 



5. Sovittujen jatkotoimenpiteiden 
tekeminen (Veloitusperusteet lomake) 

• Asiakkaan tärkeysjärjestyksen mukaisesti 
• Viivyttelemättä ja kokonaisuus kerrallaan 
• Lisätilaukset jatkossa vieläkin mahdollisia 
• Projektin päättäminen niin, että asiakas ja 

sinä itsekin olette molemmat tyytyväisiä 
 



6. Yhteenveto ja syntyneiden 
dokumenttien luovutus 

• Varmista että kaikki on tullut todella tehdyksi 
• Kertaa yhdessä asiakkaan kanssa saavutetut 

parannukset ja säästöt 
• Varmista että olet luovuttanut asiakkaalle 

kaikki projektin aikana syntyneet asiakkaalle 
tärkeät dokumentit 

• Takuuajat 
• Varmista omien yhteystietojesi jääminen 

asiakkaan käyttöön 



7. Yhteenveto ja syntyneiden 
dokumenttien luovutus 

• Kysy lupa, jos aiot käyttää kohdetta 
omassa tulevassa markkinoinnissasi 

• Havaittujen ja korjattujen epäkohtien 
esilletuominen niin, että ne voidaan 
kohdistaa tiettyyn asiakkaaseen on 
EHDOTTOMASTI KIELLETTY 

• Muista asiakasta vielä projektin 
valmistumisen jälkeenkin 
– Kysely, joulukortti, yms. 
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