
Yleistä sähkö- ja automaatioasennusten asennustehtävistä 
 
Tee seuraavat joka asennuksessa 
Ota kuvia asennuksen edetessä ja talleta ne pilvipalveluun, niitä katsotaan ja 
pohditaan kohdassa 25. 
 

1. Tulosta Tukesin sivulta Sähköturvallisuuden oma-arviointi - Tarkistuslista 
sähköalan ammattilaisille Käytä ja täytä sitä jokaisessa työtehtävässä 

2. Ennen töiden aloittamista tarkista jännitteettömyys. 
3. Laita tarvittavat turvavarusteet päällesi 
4. Nimetkää työnaikainen sähköturvallisuudesta vastaava henkilö 
5. Tee Tarvikeluettelo, jossa on kaikki asennustyössä tarvittavat kojeet, 

tarvikkeet, kalusteet ja asennustarvikkeet. Tarvikkeita löytyy SLO:n sivulta tai 
Enstolta. Tämän mukaan asiakasta laskutetaan, joten tee luettelo 
huolellisesti. 

6. Tee piirustukset. Valitse piirustus pohjasta yksi huone mihin kyseinen 
asennus sopii. Tee piirustus pohjaan lisäykset, lopussa sinulla on valmis talo. 
Talonpohja linkki. Keskuspohja linkki. Piirrosmerkkejä linkki. Moottori 
asennuksissa tee pää- ja ohjauskaavio, pohjaan linkki. Moniviiva piirustus 
pohja linkki. 

7. Tee tarjouskirje asiakkaalle. 
8. Ryhmäkeskuksen erotus jännitteettömäksi. Lukitse turvakytkin ja varusta se 

kilvellä, jossa on erotuksen ajankohta ja erotuksen tekijä. Totea 
jännitteenkoestimen kunto ja varmista jännitteettömyys. 

9. Esitä opettajalle luettelot ja piirustukset sekä miten erotus on tehty ennen 
jatkamista 

10.Aistinvaraiset tarkastukset, koko ajalle ja oman työn arviointia 
a. perussuojauksen ja koteloinnin vaatimukset 
b. ryhmien lisäsuojaus 
c. asennuksen oikeellisuus joka kohteessa 
d. asennuksen suunnitelmiin täsmääminen 

11.Johtojen veto, kalusteiden asennus ja kytkentä 
a. johtojen veto ja asennus 
b. kalusteiden kytkentä ja kiinnitys 
c. jakorasioiden kytkentä 

12.Ryhmäkeskuksen (sekä moottorikeskuksen) asennus 
a. keskusasennukset siististi 
b. lämpörele asetettu oikeaan arvoon moottori asennuksissa 
c. ryhmäkeskuksen merkinnät, arvokilpi, pääkytkin, vikavirtasuoja. 

13.Esitä opettajalle asennus ennen peitelevyjen ja koteloiden asentamista 
14.Jännitteettömän asennuksen käyttöönottomittaukset. 

http://www.tukes.fi/Tiedostot/sahko_ja_hissit/esitteet_ja_oppaat/Oma-arviointi_tarkastuslista.pdf
https://drive.google.com/open?id=0B03DmHixL2mrbEdhd0syUWY2TW8
https://www.youtube.com/watch?v=6tglLloqeGI
https://drive.google.com/open?id=0B03DmHixL2mrWS1RbGY1NWhiRVk
https://drive.google.com/open?id=0B03DmHixL2mrTElFeEJuNV9YOWc
https://jaofi-my.sharepoint.com/personal/ahonejus_jao_fi/Documents/JSAAA14/Kiinteist%C3%B6jen%20s%C3%A4hk%C3%B6asennusty%C3%B6t/Tarvikeluettelo.xlsx
https://www.slo.fi/slo/fi/products/Sivut/default.aspx
http://www.tut.fi/sahkotyoturvallisuus/tietosivusto/t%C3%A4ydellinen-erottaminen
https://drive.google.com/open?id=0B03DmHixL2mrUDFNZE9pWGY0OWM
http://www.tukes.fi/Tiedostot/sahko_ja_hissit/esitteet_ja_oppaat/Oma-arviointi_tarkastuslista.pdf
https://drive.google.com/open?id=0B03DmHixL2mrRHV4d1lZRWU1Y1E
http://www.ensto.com/fi/toimialat/kodin-sahkoistys/
https://www.youtube.com/watch?v=6tglLloqeGI


a. N- ja PE-kiskojen erotus ja erotuksen tarkistus 
eritysresistanssimittauksella. N ja PE-kiskot voivat olla yhdistetty 
pääkeskuksessa, jos erotus on tehty vain 3-napaisella turvakytkimellä. 

b. suojajohtimien jatkuvuuden tarkistus mitattuna kaikista 
suojamaadoitetuista pistorasioista ja valaisinpistorasioista sekä 
suojaeristetyistä valaisimista 

c. eristysresistanssin mittaus 
15.Esitä opettajalle käyttöönottomittauksen tulokset 
16.Kytke jännite ryhmäkeskukseen 

a. ennen kytkemistä tarkista vielä koskeussuojaus 
17.Tee asennuksen toimintatesti 

a. kokeile koko asennuksen toiminta 
18.Ryhmäjohtojen jännitteelliset käyttöönottomittaukset 

a. Mittaukset flukella linkki 
b. mittaa pihtivirtamittarilla moottorin virta moottori asennuksessa. 

19.Katkaise jännite ryhmäkeskuksesta 
20.Täytä käyttöönottotarkastuspöytäkirja (Opimista ST 51.21.06) 

a. esitä pöytäkirja opettajalle 
b. anna käytönopastus opettajalle ja asiakkaalle 

21.Eroita asennus jännitteettömäksi 
22.Pura asennus 

a. palauta kaikki paikoilleen ja siivoa asennus pisteestä kaikki pois 
23.Tee lasku asiakkaalle. Tässä malleja 
24.Tee motorola palaute 

a. mikä meni hyvin 
b. mitä voimme tehdä seuraavalla kerralla paremmin 
c. mitä opimme 
d. miten viemme oppimamme käytöntöön 

25.Treeni opettajan kanssa, jossa keskustellaan koko työ lävitse. Treenissä 
esitetään: piirustukset, tarvikeluettelo, käyttöönottotarkastuspöytäkirja, tarjous, 
lasku sekä kuvat työstä. 

26.Tehtävä suoritettu hyväksytysti 
 
 
 
 
Ohjeita 
 
Ryhmäkeskuksen silmämääräinen tarkistus 

● löytyykö kaaviot, piirustukset ja asennusohjeet 
● onko keskuksessa vaurioita 
● onko kojeet tukevasti kiinni 

https://www.google.fi/search?q=laskupohja&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMIyaPc6JiayAIVigUsCh378gCS&biw=1718&bih=1301
https://www.youtube.com/watch?v=WLvCd9RuQaE
https://www.google.fi/search?q=laskupohja&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMIyaPc6JiayAIVigUsCh378gCS&biw=1718&bih=1301


● ovatko peruseristetyt johdot sijoitettu siten, etteivät ne osu jännitteellisiin osiin 
tai teräviin reunoihin 

● onko kalusteet keskuskaavion mukaiset 
● onko keskuksessa tarpeelliset laite- ja johdin merkinnät, mukaan lukien N ja 

PE tunnisteet 
● onko N- ja PE-kiskojen ja kojeiden liitinruuvit hyvä kuntoiset 

 
Ryhmäkeskuksen eristysten tarkistus 

● Käännä vikavirtasuojat ja johdonsuojakatkaisimet 1-asentoon 
● käännä pääkytkin 0-asentoon 
● yhdistä N-kisko vaihejohtimiin ja mittaa eristysresistanssi PE-keskukseen 
● kirjaa mittaustulos ylös 
● mittaa eristysresistanssi myös eri vaiheiden sekä vaiheiden ja nollan välillä 
● kirjaa mittaustulokset ylös 

 
Ryhmäkeskuksen merkinnät 

● http://www.utu.eu/sites/default/files/attachments/merkintaliuskat.xls 
● Kojeissa ja liittimissä piirustuksen mukaiset merkinnät 
● ryhmätunnukset, myös N- ja PE-johtimissa 
● valmistajan arvokilpi ja CE-merkintä 
● vikavirtasuojan käyttöohje 
● pääkytkimen ja suojamaadoituskohdan merkki 

 
Ryhmäjohtojen kytkentä 

● kytke ryhmäjohdot keskuskaavion mukaan 
● tee johtoihin tarvittavat merkkaukset 

 
Käytön opastus 

● perehdy etukäteen opastukseen, mieti mitkä ovat tavalliselle käyttäjälle 
tärkeitä tietoja 

● luovuta käyttäjälle asennus ja käyttöohjeet 
● kerro järjestelmän käyttötarkoitus ja käyttötoimenpiteet 
● selvitä laitteiden merkinnät ja laitteiden sijainti 
● näytä ja ohjaa käyttö- ja ohjaustoimen piteissä 
● seuraa ja kysy, että opastettava on ymmärtänyt asiat ja osaa toimia oikein 

 
Käyttöönottotarkastus 
 
http://www2.amk.fi/digma.fi/www.amk.fi/opintojaksot/030503/1134129294081/11341
32189695/1134132345222/1134133061257.html 
 
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/60472/Karjalainen_Ilkka.pdf?sequenc
e=1 
 
 

http://www2.amk.fi/digma.fi/www.amk.fi/opintojaksot/030503/1134129294081/1134132189695/1134132345222/1134133061257.html
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/60472/Karjalainen_Ilkka.pdf?sequence=1
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/60472/Karjalainen_Ilkka.pdf?sequence=1
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/60472/Karjalainen_Ilkka.pdf?sequence=1
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/60472/Karjalainen_Ilkka.pdf?sequence=1
http://www.utu.eu/sites/default/files/attachments/merkintaliuskat.xls
http://www.utu.eu/sites/default/files/attachments/merkintaliuskat.xls
http://www2.amk.fi/digma.fi/www.amk.fi/opintojaksot/030503/1134129294081/1134132189695/1134132345222/1134133061257.html
http://www2.amk.fi/digma.fi/www.amk.fi/opintojaksot/030503/1134129294081/1134132189695/1134132345222/1134133061257.html
http://www2.amk.fi/digma.fi/www.amk.fi/opintojaksot/030503/1134129294081/1134132189695/1134132345222/1134133061257.html
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/60472/Karjalainen_Ilkka.pdf?sequence=1

