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Katusoite ja postitoimipaikka kirjoitetaan rakentamisajan-
kohdan mukaisena.


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


Yleistä
”Pöytäkirjan aistinvaraiset tarkastukset” -osa on toimi-
tettava työmaalle heti, kun kohde aloitetaan. Muut osat 
ehtivät käyttöön myöhemminkin. Sivut sidotaan toisiinsa 
ja järjestetään pöytäkirjanumeron avulla. Yleistietoja ei 
tarvitse toistaa.
Myös kohteeseen kuulumattomat aistinvaraisen tarkas-
tuksen alakohdat (tarkastukset joita ko. kohteessa ei ole 
tehtävissä tai ei tarvitse tehdä) on merkittävä sarakkee-
seen ”Ei sisälly”.
Keskeneräisessä työssä on varmennettava, että käyttöön 
ottamattomat asennukset jäävät turvalliseen kuntoon eikä 
niitä voida ottaa käyttöön maallikolle sallituilla toimenpi-
teillä.
Pöytäkirjaa ST 51.21.05 on saatavana sekä paperiversiona 
että sähköisenä, dynaamisena versiona. Dynaamisessa 
versiossa on ominaisuuksia, joilla esim. rivimääriä voidaan 
liukuvasti kasvattaa, ja toisaalta siitä poistuu automaatti-
sesti kohtia, joita ei tarvita. Näin lopullisesta lomakkeesta 
saadaan luettavampi.
Pöytäkirja ST 51.21.05 on tarkoitettu käytettäväksi ko-
konaisuuksien käyttöönottotarkastuspöytäkirjana. Pöytä-
kirja ST 51.21.06 on tarkoitettu lähinnä pienien korjaus-, 
muutos- tai laajennustöiden sekä osakokonaisuuksien 
käyttöönottotarkastuspöytäkirjaksi silloin, kun laajempaa 
versiota pidetään liian massiivisena.
Pöytäkirjat täyttävät oikein käytettyinä Kauppa- ja teolli-
suusministeriön päätöksen 517, 3 ja 4 §:n vaatimukset. 
Allekirjoitettu käyttöönottotarkastuspöytäkirja on luovutet-
tava laitteiston haltijalle.
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1 Aistinvarainen tarkastus
Jos kohde on tarkastettu ja kunnossa, riittää rasti asian-
omaiseen ruutuun. Mikäli alakohdan kirjainmerkinnällä 
ilmoitettu asia ei sisälly tarkastettavaan kohteeseen, rasti-
tetaan kyseinen kohta.
Havaitut puutteet merkitään Huom-sarakkeeseen tai erilli-
seen liitteeseen. Dynaamisessa lomakkeessa Huom-sarak-
keeseen voi jatkaa kirjoittamista vapaasti niin pitkään kuin 
tekstiä riittää. Lomake kasvattaa rivejä automaattisesti. 
Sulussa olevat viittaukset ovat standardin SFS 6000 vuo-
den 2007 painoksen asianomainen kohta, josta selviää 
tarvittaessa lisätietoa.
a) Sähköiskulta suojaukseen käytetty menetelmä (osa  


4-41)
– Perussuojauksen toimivuus varmistetaan aistinvarai-


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


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


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


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


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


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


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


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







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


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


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


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


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


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


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


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


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


napaiset kytkimet on asennettu äärijohtimiin.


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


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


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


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


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


ja menetelmin sekä toteutettu niitä mahdollisesti 
koskevien erityisohjeiden mukaisesti.


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


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


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


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


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


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


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


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


– Kohdetta koskevat erikoistilat luetellaan tässä koh-
din.


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


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


2 Suojajohtimien jatkuvuus
Suoritetaan kattava mittaus, jossa mitataan kaikkien PE-, 
PEN-, pääpotentiaalintasaus- ja lisäpotentiaalintasaus-
johtimien jatkuvuus. Mittaukset suoritetaan ja merkitään 
mittauspöytäkirjaan keskuskohtaisesti suoritetuiksi. Jos 
arvojen todetaan täyttävän vaatimukset, merkitään lisäksi 
rasti kyseiseen ruutuun. Erillisellä liitteellä kannattaa antaa 
mittaustiedot silloin, jos asiakas edellyttää tällaisia tietoja. 
Aina kuitenkin merkitään suurin esiintynyt suojajohtimen 
resistanssiarvo ja sen esiintymispaikka riittävällä tarkkuu-
della.
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3 Eristysresistanssi
Mittaamalla varmistetaan kaikkien jännitteisten johtimien 
(L1, L2, L3 ja N) ja maadoitusjärjestelmään kytketyn suoja-
johtimen välinen eristysresistanssi. Palovaarallisissa tilois-
sa suositellaan lisäksi mitattavaksi eristysresistanssi myös 
kaikkien jännitteisten johtimien väliltä. Mittaustulosten on 
täytettävä niitä koskevat vaatimukset, ennen kuin voidaan 
merkitä asennusten täyttävän standardien vaatimukset. 
Mittaustulokset tulee eritellä siten, että niistä on selkeästi 
todettavissa kiinteiden asennusten, kytkinlaitteiden takais-
ten asennusten, lämmityskaapelien ja -kelmujen, SELV- ja 
PELV-piirien samoin kuin suojaerotettujen piirien mittaus-
tulokset. Myös lattia- ja seinäpintojen resistanssi voidaan 
joutua erikoistapauksissa mittaamaan.
Mikäli mittauksen onnistumiseksi on jouduttu käyttämään 
erikoistoimenpiteitä, myös niistä on tehtävä merkintä mit-
tauspöytäkirjaan. Tällaisia voivat olla esim. joidenkin lait-
teiden irrottaminen verkosta mittauksen ajaksi tai madal-
letun mittausjännitteen käyttäminen. Lämmityskaapeleista 
ja -kelmuista voidaan tässä kohden ilmoittaa myös muut 
asennusaikaisetkin tiedot, mutta ne voivat olla myös eril-
lisinä liitteinä. Kyseiseen kohtaan kannattaa laittaa myös 
merkintä siitä, jos eristysresistanssin mittaus tehdään 
PEN-järjestelmään.







4 Syötön automaattinen poiskytkentä
Mitattaessa silmukkaimpedanssin ja oikosulkuvirran arvot 
on nämä mittaukset tehtävä ja merkittävä pöytäkirjaan 
keskuskohtaisesti siten, että merkinnöistä selviävät sekä 
keskuksen että epäedullisimman pisteen arvot. Joissain 
tapauksissa näitä epäedullisimpia pisteitä voi löytyä useam-
pia käytetyistä johdinpoikkipinnoista ja sulakkeista riippuen. 
Jos käytetään vain laskennallista varmistusta, on pöytäkir-
jan liitteenä oltava kyseiset laskutoimitukset ja mittausten 
osalta riittää suojajohtimien jatkuvuuden tarkastaminen. 
Kohdassa ilmoitetaan myös käytetyn suojalaitteen tyyppi 
ja nimellisvirta. Katkaisijoissa ilmoitetaan katkaisijan aset-
teluarvot kohdassa ”Nimellisvirta”.
Vikavirtasuojien toiminnan oikeellisuus varmistetaan aistin-
varaisella tarkastuksella ja testaamalla. Testipainikkeen 
toiminta varmistetaan painamalla testinappia ja mittaa-
malla todetaan vikavirtasuojan toimivuus nimellisvirrallaan. 
Mittaustuloksina esitetään toiminta-aika vikavirtasuojakoh-
taisesti silloin, kun se on vaatimuksena, ja muu toiminta 
varmistetaan standardien mukaiseksi merkkaamalla rasti 
kyseiseen ruutuun. Tyyppi- ja käyttötarkoituskohtaan mer-
kitään esim. A/S/PS. Merkintä tarkoittaa, että kyseessä 
on A-tyypin selektiivinen vikavirtasuoja, jota käytetään 
palosuojaukseen.


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


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


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


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


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


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


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


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


– asennettujen palovaroittimien virran ja varavirran syöt-
töjärjestelyt


– palovaroittimien käyttöönottotarkastuksen päivämäärä 
ja tarkastushavainnot


– asennuksista vastaavan henkilön allekirjoitus.


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


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


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


14 Tilaajan tai hänen edustajansa kuittaus
Tähän kohtaan otetaan tilaajalta tai hänen valtuuttamaltaan 
edustajalta kuittaus, jolla hän varmistaa saaneensa luovu-
tusmerkintöjen mukaiset materiaalit ja toiminnot.
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Kohta 2
Suojajohtimien jatkuvuusmittauksissa varmistetaan asen-
nuksen suojajohtimien jatkuvuus. Mittalaitteen tulee täyttää 
Standardisarjan EN 61557 asianomaisen osan vaatimuk-
set. Mittauskytkentä on oheisen kuvan 2a mukainen. 
Suurin resistanssiarvo saa olla 0…3 W.


Kohta 3
Mittalaitteen tulee täyttää Standardisarjan EN 61557  
asianomaisen osan vaatimukset. Vaaditut koejännitteet 
ja eristysresistanssiarvot on esitetty taulukossa 3a. Ja-
kelujärjestelmästä riippuvat mittauskytkennät on esitetty 
kuvissa 3a ja b.


Kuva 2a. Jatkuvuusmittaus.


Taulukko 3a. Vaaditut koejännitteet ja eristysresis-
tanssiarvot.


Kuva 3a. Mittauskytkennät.
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PE Kuva 3b. Mittauskytkennät.


MITTAUKSISSA TARvITTAvAA PERUSTIETOA


Nimellisjännite Koejännite  
v


Eristysresistanssi 
MW


SELV ja PELV 250 ≥ 0,5


Enintään 500 V 500 ≥ 1,0


Enintään 500 V  
erikoistapauksessa


250 ≥ 1,0


Yli 500 V 1000 ≥ 1,0


Kohta 4
Syötön automaattinen poiskytkentä varmistetaan joko las-
kemalla tai mittaamalla pienin tai pienimmät esiintyvät oiko-
sulkuvirrat (suojauksen toimivuus tulee varmistaa kaikkien 
suojalaitteiden osalta erikseen tarvittaessa). Selvitettyä ar-
voa verrataan käytetyn suojalaitteen edellyttämään virtaan. 
Vaaditut arvot käyvät ilmi taulukosta 4a.


Taulukko 4a. Eri suojalaitteiden toimintarajavirrat.


Suojalaitteen  
nimellisvirta  


A


Suojalaitteiden toimintarajavirrat ja pienimmät hyväksyttävät mittaustulokset


gG-sulake 
0,4 s 


A


vaadittu 
mitattu 


arvo 
A


gG-sulake 
5,0 s 


A


vaadittu 
mitattu 


arvo 
A


Johdonsuojakatkaisijat


B-tyyppi 
0,4 s ja 


5,0 s
A


vaadittu  
mitattu 


arvo
A


C-tyyppi 
0,4 s ja 


5,0 s
A


vaadittu  
mitattu 


arvo
A
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63


80
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46,5


82


110


145


180


270


470


550


840


1450


58,2


102,5


137,5


181,3


225


337,5


587,5


687,5


1050


1812,5


–


–


–


–


110


150


250


320


425


715


–


–


–


–


137,5


187,5


312,5


400


531,3


893,8


30


50


80


100


125


160


250


315


400


625


37,5


62,5


100


125


156,3


200


312,5


393,8


500


781,3


60


100


160


200


250


320


500


630


800


1250


75


125


200


250


312,5


400


625


787,5


1000


1562,5
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Vikavirtasuojan toiminta varmistetaan sekä laitteen tes-
tauspainikkeesta että koestamalla laitteen toiminta nimel-
listoimintavirralla.
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Et ole valinnut pöytäkirjan tarkastuksen laajuutta (sivulla 1).
PERUSTIEDOT
Kohteen tiedot
Sähkölaitteiston
rakentaja
1. AISTINVARAINEN TARKASTUS (jatkuu)
1. AISTINVARAINEN TARKASTUS
	 Maadoituselektrodin rakenne:
	 Kohdetta koskevat erikoistilat:
  Lääkintatila		Liite
  Räjähdysvaarallinen tila	Liite
  			Liite
2. SUOJAJOHTIMIEN JATKUVUUS (PE-, PEN-, maadoitus-, pää- ja lisäpotentiaalintasausjohtimet)
3. ERISTYSRESISTANSSI
Re/MΩ
Re/MΩ
4. SYÖTÖN AUTOMAATTINEN POISKYTKENTÄ
lk /A
Zk /Ω
Suojalaite
ln/A (suojalaitteet)
Keskus
Epäedullisin piste (0,4 s)
Epäedullisin piste (5,0 s)
Vikavirtasuojat
Tyyppi ja
käyttö-
tarkoitus
Ryhmä nro
Painike-
testaus
t/ms
Nimellisarvo/mitattu arvo
I∆n
Tyyppi ja
käyttö-
tarkoitus
Ryhmä nro
Painike-
testaus
t/ms
Nimellisarvo/mitattu arvo
I∆n
Käyttötarkoitus: VS = vikasuojaus, LS = lisäsuojaus, PS = palosuojaus
5. KIERTOSUUNNAN TARKASTUS
6. TOIMINTA- JA KÄYTTÖTESTIT
7. EMC-SUOJAUS
EMC-suojauksen toteuttamiseksi on kohteessa käytetty seuraavia menetelmiä
8. HUOLTO- JA KUNNOSSAPITO-OHJELMAN TARVE
Et ole valinnut kohdan 8. huolto- ja kunnossapito-ohjelman tarvetta.
Kohteen kunnossapito-ohjelma
9. SEURAAVA MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS
Kohde: 			määräaikaistarkastuksen ajankohta
Et ole valinnut kohdan 9. määräaikaistarkastuksen tarvetta.
10. KOHTEEN TOTEUTUKSESSA KÄYTETYT STANDARDIT
Toteutuksessa on käytetty standardikäsikirjaa SFS 600/20                 ja 
 
11. PALOVAROITTIMET
12. TARKASTUKSEN TEKIJÄ(T)
13. LUOVUTUSMERKINTÄ
a)	Ilmoitus kohteen valmistumisesta tehty:
Verkkoyhtiön nimi
14. TILAAJAN TAI HÄNEN EDUSTAJANSA KUITTAUS
Olen vastaanottanut kohdassa 12, Luovutusmerkintä, ilmoitetut suoritukset.
Pöytäkirja säilytettävä ja tarvittaessa esitettävä koko sähkölaitteiston käyttöiän ajan.
Käyttöönottotarkastuspöytäkirjan täyttöohje, ks. liite1.
Mittauksissa tarvittavaa perustietoa, ks. liite 2.
 
true
false
false
off
off
Lomaketta ei ole täytetty oikein:


true
1
Virhe
Virhe
	textSivunumero: 
	textSivujenMaara: 
	text: SA harj. Ahoranta, Työ n:o _______
	Vesileima: 
	Logo: 
	: 
	cboxMuuttotarkastus: 0
	textMuu: 
	textRakentajanNimi: Opisk.Nimi
	AK: 0
	AE: 0
	BK: 0
	BE: 0
	CK: 0
	CE: 0
	DK: 0
	DE: 0
	EK: 0
	EE: 0
	FK: 0
	FE: 0
	GK: 0
	GE: 0
	HK: 0
	HE: 0
	IK: 0
	IE: 0
	JK: 0
	JE: 0
	KK: 0
	KE: 0
	LK: 0
	LE: 0
	CheckBox2: 0
	MK: 0
	ME: 0
	NK: 0
	NE: 0
	Kohde: Huom
	Ryhma: Ryhmä nro
	Huom: Kohde
	TM: Ryhmä nro
	buttonLisaaRivi: 
	CheckBox: 0
	Cell2: 
	Cell3: 
	Cell4: 
	Cell5: 
	Cell6: 
	Cell1: 
	buttonPoistaRivi: 
	Tyyppi: 
	painike: 
	Lisätietoja: 
	LuetteloPiirrustuksistaJaDokumenteista: 
	Päiväys: 
	NimenSelvennys: 



