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TALONRAKENNUSTÖIDEN VALVONTAOHJE 

6. 	SÄHKÖTYÖT 

6.0 	Yleistä 

Valvontaohjeen rakenne perustuu Talo-80 nimikkeistöjärjes-
telmän mukaiseen sähkönimikkeistöön S-85, soveltaen sitä 
tielaitoksen talonrakennustöiden tarpeisiin. 

Pääryhmissä 6.00-6.07 esitetään valvonnan yleiset periaat-
teet ja ohjeet. 

Pääryhmissä 6.1-6.7 esitetään rakennuksen sähköjärjestel-
mien järjestelmäkohtaiset ohjeet. 

Valvonnan tavoitteet, valvojan oikeudet ja vastuu on esi-
tetty talonrakennustöiden valvontaohjeen kohdissa 1.2 ja 
1.3. 

Sähkötöiden valvontaohje on laadittu helpottamaan sähkö- 
ja rakennusvalvojan työtä ohjaavaan ja toteutettavaan 
laadun valvontaan liittyvissä tehtävissä. Ohje on yleis- 
luontoinen ja sovelletaan kunkin rakennuskohteen erikois-
tarpeiden ja järjestelmien mukaan. 

Sähkötöiden valvojana = sähkövalvojana toimii tavallisesti 
piirin sähköteknikko tai tehtävään nimetty ammattipätevyy-
deltään vastaava henkilö. 

Rakennusvalvoja suorittaa tavallisesti sähkötöistä aiheu-
tuvien rakennusteknisten töiden ja ns. aputöiden valvon-
nan. 

6.0.0 	Valvonta 

Työnaikainen sähkötöiden valvonta jakautuu seuraavasti: 

.1 Valvonnan valmistelu 

.2 Yleis- ja paikallisvalvonta 

.3 Työmaakokoukset 

.4 Väli- ja osatarkastukset 

.5 LVIS-toimintakokeet 

.6 Vastaanottotarkastus 

.7 Vuositakuutarkastus 

6.0.1 	Valvonnan valmistelu 

Valvonnan valmisteluun kuuluu suunnitelmiin, urakkasopi-
muksiin ja aikatauluun perehtyminen. 

Valvojan tulisi tarkistaa, että työtä aloitettaessa 
seuraavat piirustukset ovat valvojan ja sähköurakoitsijan 
käytettävissä: 

- sähkölaitoksen tarkastama sähköpiirustussarja 

- puhelinlaitoksen tarkastama puhelinverkkosuunnitelma 
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- paloviranomaisen tarkastama merkki- ja turvavalaistus-
Suunnitelma 

- voimassa olevat piirustukset kalustejsta, alakatoista 

Lisäksi tulisi varmistaa, että IV-urakoitsijalle on 
toimitettu sähkösuunnittelijan laatimat ohjauspiirikaaviot 
lopullisten laitekohtaisten säätöpiirikaavioiden laatimis-
ta varten 

6.0.2 	Yleis- ja paikallisvalvonta 

Työmaan käynnistyessä tulee sähkövalvojan ja rakennustyön 
valvojan yhdessä selvittää yleis- ja paikallisvalvonnan 
hojtamjseksj valvonnan vastuualueet sähkötöiden osalta. 

Tehtävänjako yleis- ja paikallisvalvonnan osalta sovitaan 
kohdekohtaisesti, tavallisesti em. valvontatehtävjä hoitaa 
sama(t) henkilö(t). 

Yleisvalvontaan kuuluu: 

- osallistuminen työmaakokouksjin ja työtä koskeviin 
neuvotteluihin 

- asennustöiden yleisvalvonta työmaakokousten yhteyteen 
sovittavien tarkastusten muodossa 

- läsnäolo katselmuksissa ja vastaanottotarkastuksissa 

- keskusten kokoonpano- ja työpiirustusten tarkastus 

- reikäpiirustusten tarkastus 

- IV-laitetoimittajan ja sähkösuunnittelijan piirikaavioi-
den vertaaminen ja mandolliset yhteydenotot suunnit-
teli joihin 

- loppupiirustusten tarkastus pistokokein 

- takuutarkastus 

Paikallisvalvontaan kuuluu: 

- seurata työvaiheita ja töitten ajoitusta 

- seurata asennustöiden etenemistä ja urakka-asiapaperei-
den noudattamista asennustöissä 

- käynnistää urakoitsijoiden väliset tilankäyttöneuvot-
telut ja seuraa niitä 

- valvoa, että urakoitsijan työnjohto on riittävä ja 
pätevä seuraamalla työsuorituksia ja asennusratkaisuja 

- antaa ohjeita tulkinnanvaraisissa kohdissa 
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- toimia tilaajan yhdysmiehenä sähköasioissa käyttäjiin, 
viranomaisiin, suunnitteli joihin, urakoitsi joihin ja 
laitetoimittajiin päin 

- valvoa sähkötöihin liittyvät tilaajan erillishankinnat 

- huolehtia muutossuunnitelman käyttöönotosta työmaalla 

- tarkastaa työ- yms. piirustukset 

- ottaa osaa osatarkastuksiin, koekäyttöihin ja toimin-
takokeisiin 

- tarkastaa sähköurakoitsijan laskut 

- tarkastaa loppupiirustukset ja luovutettavat kojeet ja 
laitteet 

6.0.3 	Työmaakokoukset 

Mikäli sähkövalvoja ei voi osallistua työmaakokoukseen 
tulisi mandolliset kokousasiat selvittää etukäteen raken-
nustöiden valvojan ja sähköurakoitsijan kanssa. 

Valmistautuminen 

Tarkistetaan edellisen kokouksen pöytäkirjasta: 

- onko mandolliset työt ja selvitykset tehty 

- onko kokouspöytäkirja kokouksen kulun mukainen ja 
valmistellaan mandollinen oikaisu 

Etukäteen saadusta esityslistasta tai muuten/tietoon tul-
leista kokousasioista pyritään sopimaan asianomaisten 
kanssa etukäteen siten, että kokoukseen jää vain kirjaus. 

Kyseiset asiat ilmoitetaan tarvittaessa ajoissa työmaako-
kouksen esityslistaan merkittäviksi. 

Työmaaki erros 

Työmaakokouksen yhteydessä tehdään tavallisesti työmaa- 
kierros, jonka aikana kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin 
seikkoihin: 

- verrataan työn edistysmistä ja työmaatilannetta laadit-
tuun aikatauluun 

- tarkkaillaan työn laatua 

- todetaan töiden määräysten mukainen suoritustapa 

- arvioidaan seikat, jotka on tuotava heti työmaakokouk-
sessa esille ja mitkä voidaan sopia erikseen sähkötöiden 
valvojan ja urakoitsijan työnjohdon kesken 
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Kokous 

Työmaakokouksen esityslistan tärkeimmät kohdat sähkötöiden 
valvojan kannalta ovat: 

- edellisen kokouspöytäkirjan hyväksyminen, jossa yh-
teydessä tehdään mandolliset huomautukset 

- aikataulu, jossa urakoitsijat ilmoittavat aikataulussa 
pysymisen työmaatilanteen perusteella 

- sähköurakoitsijan asiat, jossa urakoitsija tuo esille 
asiansa, esim. jättää mandolliset lisä- ja hyvityslas-
kut, hyväksyttää alihankkijat; sähkövalvoja ilmoittaa 
mielipiteensä tarvittaessa 

- muut asiat (urakoitsijat, rakennuttaja, käyttäjät) 
jotka koskevat sähköasennuksia tai asennuksiin liittyviä 
toimituksia 

- sähkövalvojan asiat, jossa valvoja esittää asiansa 
tarvittaessa kirjallisena; työmaakierroksella havaitut 
seikat esitetään kokoukselle tarvittaessa 

- seuraavan kokouksen ajankohta. 

Sähkövalvojan on syytä puuttua aikataulu- ja työmaatilan-
teeseen tapauksessa, että työmaan sähkötyöt ovat selvästi 
jäljessä muiden urakoitsijoiden töistä tai rakennus- ja 
sähkötöiden eri työvaiheiden yhteensovittamisessa ilmenee 
vaikeuksia. 

6.0.4 Väli- ja osatarkastukset 

Kohteen koosta ja valmistumisen sekä vastaanoton mandol-
lisesta porrastuksesta johtuen joudutaan työn kuluessa 
pitämään järjestelmä- tai rakennuskohtaisia väli- ja 
osatarkastuksia, joista sovitaan aina tapauskohtaisesti. 

Väli- ja osatarkastuksissa tulee varmistaa ennakkoon, 
että käytettävissä on viimeisimmät piirustukset (työ- tai 
loppupiirustukset), joiden mukaan järjestelmän tai raken-
nuksen asennukset on tehty. 

6.0.5 	LVIS-toimintakokeet 

Toimintakokeet tehdään LVIS-valvojien johdolla. 

Edellytyksenä toimintakokeille on, että rakennustyöt ovat 
käytännössä valmiit lukuunottamatta pieniä viimeistely- 
töitä. 

Ennen toimintakokeita valvojan tulisi varmistaa, että: 

- laitteiden sähkö- ja pakkokytkennät ovat tehty, sekä 
säätölaiteasennukset suoritettu 

- sähköasennukset tehty ja valmiina, säätö-, mittaus- ja 
viritystöitä lukuunottamatta 



113 

- paikalle on kutsuttu putki-, ilmanvaihto-, sähkö-ja 
automatiikkaliikkeiden edustajat 

Toimintakokeista laaditaan valvojien toimesta muistio 
puuteluetteloineen. 

Toimintakokeiden yhteydessä varmistetaan onko aiemmin vä-
li- ja osatarkastuksissa havaitut viat ja puutteet korjat-
tu. 

6.0.6 	Vastaanottotarkastus 

Vastaanottotarkastus aloitetaan normaalisti alkukokouksel-
la, jossa sovitaan varsinaisen tarkastuskierroksen ryhmä- 
jako ja tarkastusjärjestys. 

Sähkötöiden tarkastusryhmän johtajana toimii yleensä säh-
kövalvoja, joka myös merkitsee muistiin havaitut puutteet 
ja viat. 

Todetaan pidetyt viralliset tarkastukset, niissä havait-
tuine mandollisine puutteineen. 

Virallisia tarkastuksia pidetään mm. seuraavien laitosten 
tai viranomaisten toimesta: 

- sähkölaitos 

- puhelin-telelaitos 

- Oy Yleisradio Ab (antennitarkastus) 

- paloviranomaiset (ovimerkkivalaistus) 

- Suomen Palontorjuntaliitto (paloilmoituslaitos) 

Todetaan muut mandolliset sähköurakkaan liittyvät tarkas-
tukset. 

Suoritetaan järjestelmäkohtaiset tarkastukset paikan pääl-
lä. 

Pi irustukset 

Vastaanottotarkastuksen yhteydessä tulee valvoa, että seu-
raavat tarkastetut piirustukset ja käyttöohjeet luovute-
taan rakennuttajalle urakka-asiakirjojen mukaisesti: 

- käyttö- ja loppupiirustukset 

- käyttö- ja huolto-ohjeet 

- moottorien ylivirtataulukko; ylikuormitetuista moot-
toreista urakoitsijan esitettävä selvitys 

- asettelutaulukot: kellokytkimille, termostaateille, 
hämärikytkimille jne. 
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Sovitaan piirustuksissa ja ohjeissa ilmenevien mandollisten 
puutteiden korjaamisen aikataulusta. 

HUOM! Piirustuspuutteiden korjaaminen ei sisälly vuosita-
kuun piiriin. 

Puuttuvista loppupiirustuksista tulee aina tehdä merkintä 
pöytäkirjaan ja jättää riittävästi rahaa sisään - esim. 
viimeinen maksuerä. 

Vastaanottotarkastuksen yhteydessä tulisi lisäksi varmis-
taa, että: 

- asiakirjojen mukaiset irtolaitteet on luovutettu käyt-
täjälle 

- käytön opastus on tehty, opastusta jatketaan tarvittaes-
sa takuuvuoden aikana; käyttäjä ja urakoitsija sopivat 
tarvittavat ajankohdat etukäteen 

- takuuajan huoltosopimukset on tehty 

- ohjeet käytön seurannasta on saatu 

Vastaanottotarkastus päättyy loppukokoukseen, jossa: 

- tehdään urakan taloudellinen loppuselvitys tai sovitaan 
sen suorittamisajankohdasta 

- sovitaan jälkitarkastuksien suorittamisajankohdista 

6.0.7 	Vuositakuutarkastus 

Vuositakuutarkastuksessa ensimmäisen takuuvuoden jälkeen 
tarkastetaan ja kirjataan takuuaikana ilmenneet viat ja 
puutteet. 

Varmistetaan, että takuuajan huollot on suoritettu. 

Tehdään LVIS-ohjausjärjestelmien toimintojen tarkastus 
sekä todetaan ja korjataan mandolliset puutteet. 

Tarkistetaan, että tarvittavat järjestelmien säädöt on 
suoritettu. 

Sovitaan mandollisesta jälkitakuutarkastuksesta. 
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JÄRJESTELMÄXOHTAI S IA VALVONNAN ERITYI SOHJEITA 

6.1 	ALUESÄHKÖISTYS 

6.1.1 	Liittymisjohdot 

Pienjännite-,antenni-jateleliittymisjohdot 

Sähkövalvojan tulee huolehtia ja varmistua siitä, että 

- liittymissopimusta tehtäessä valitaan kokonaiskustan-
nuksiltaan edullisin sähkönostotariffi 

- liittymisjohdot tilataan ja lopulliset asennusreitit 
tarkennetaan etukäteen rakennuspaikalla ao. laitosten 
edustajien kanssa 

Kaivuutöiden ja maakaapeleiden asennusvalvonta on esitetty 
kohdassa 6.1.3. 

6.1 .2 	Aluejakelun keskukset 

Jakoke skukset ja autolämmi tyspi storas iat 

Erityistä huomiota tulee kiinnittää keskuksien korroosio-
suojauksen kuntoon ja toteutustapaan. 

Varmin korroosiosuojaus saadaan aikaan, kun ulkoasennuksis-
sa käytetään muovi- tai kevytvalurakenteisia koteloituja 
keskuksia (IP 34). 

Pylväisiin ja rakennusten ulkoseiniin kiinnitettävien 
keskuksi en asennuskorkeudet varmistetaan lopullisen 
maanpinnan korkeuden (täyttötyöt) perusteella. 

Mikäli ulkotilojen keskuksien ulkokansissa on käyttökyt-
kimiä, tulisi ne varustaa sadelipoin. 

Sähköturvallisuusmääräyksissä A1-89 em. asioita on käsi-
telty § 23 ja § 6. 

6.1 .3 	Aluekaapelointi 

Johdot, maadoitukset ja suojukset 

Aluekaapelointitöitä tehtäessä tulisi sähkövalvojan 
erityisesti valvoa, että: 

- kaapeliojien pohjat on tasattu kivettömällä hiekalla 
- kaapelit asennetaan kaapeliojiin siten ettei: 

* pienimpiä sallittuja taivutussäteitä 
* asennuslämpötiloja aliteta 

- maakaapelit on asennuksen jälkeen: 
* suojattu muovikouruin 
* merkitty molemmista päistään 
* sijainti mitoitettu ja merkitty 
* suunnitelman mukaiset kaapelit on asennettu 
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- kaapeliojia täytettäessä on käytetty: 
* riittävä tasauskerros soraa 
* kaapelien merkintänauha on asennettu 
* lopputäyttö on ja tehty kivettömällä täyttömaal-

la 
- maasta nousevat kaapelit on suojattava, suojaus kuumasin-
kityin muototerässuojuksin tai muulla samanarvoisella 
tavalla: 

* vähintään 1,5 m korkeudelle 
* liikenneväylän varrella vähintään 2 m korkeu-
delle maanpinnasta 

* suojuksen tulee ulottua 0,2 m syvyyteen maan 
alle 

Kaapelointiin liittyviä asioita on käsitelty min. StM Al-
89 § 30. 

6.1.4 	Aluevalaistus 

Valaisimet, lamput, pylväät, valomastotjavarusteet 

Sähkövalvojan tulee etukäteen varmistua, tarkastaessaan 
urakoitsijan hyväksyttäväksi toimittamaa valaisintauluk-
koa, että valaisimet ja lamput sekä pylväät ja mastot 
varusteineen toimitetaan suunnitelman mukaisina tai 
vastaaviksi hyväksyttyinä. 

Pylväiden lopulliset sijainnit ja perustustavat tarkis-
tetaan rakennuspaikalla yhteistyössä tiemestarin, urakoit-
sijan ja valvojien kanssa ennen asennusta. 

Asennustyön aikana tulee varmistaa että: 

- metallipylväät on perustettu valmisbetonijalustoin 
- puupylväiden kaivuusyvyys on 1,4 m + L/20 (L = pylväs-

pituus/m) 
- kallioalueilla metallipylväiden jalustat on juotettu 
kiinni kallioon, puupylväät on kiinnitetty kallioon 
kuumasinkityin tukiteräksin 

6.2 	KOJEISTOT JA JAKOKESKUKSET 

6.2.1 	Keskukset 

Pää-, nousu-, ryhmä-, ohjaus- javalvontakeskukset. 
Laitteistojen ohjauskeskukset ja merkkivalokeskukset 

Sähkövalvojan tulisi tarkastaa ennakkoon urakoitsijan 
hyväksyttäväksi toimittamista keskuksien kokoonpano-, ymv. 
piirustuksista mm. seuraavaa: 

- keskukset ovat suunnitelman ja SETI:n julkaisun E3-85 
mukaisina 

- mahtuvat niille varattuihin tiloihin (StM § 23) 
- kaapeleille on varattu riittävät asennustilat 
- keskuksien kojeiden ja laitteiden merkinnät on esitetty 

selvästi (vrt. ST-kortti 51.25) 
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- keskuksien eri jännitejärjestelmät ja kytkentätilat on 
erotettu toisistaan 

- merkkivalokeskukset toimitetaan standardin SFS 4640 
mukaisina 

Keskuksien asennusta valvottaessa tulee varmistua, että 
keskuksien toiselle sivulle varataan laajennustilaa 
mandollisuuksien mukaan. 

- keskuksien asennusten jälkeen tulee tarkastaa: 
* laite- ja johtomerkinnät 
* pohjakoskettimien ja sulakkeiden vastaavuus 
* lämpöreleiden asettelu- ja laukaiasuaikataulukko 
* ohjauksien ja lukituskytkentöjen toiminta 

- keskusten aluekohtaiset käyttöpiirustukset on luovutettu 
seuraavasti: 

* pääkaavio ja kokoonpanopiirustus 
* piirikaaviot 
* tasopiirustus keskuksen vaikutusalueelta 

Sähkövalvojan tulee kiinnittää erityistä huomiota myös 
sähköasennuksiin ja laitekeskuksiin, jotka toimitetaan 
mm. huoltokuilun verhokoneistojen, saksinostolavojen ja 
pakettilämpökeskusten laiteasennusten yhteydessä: 

- laitetoimitusten osalta valvoja selvittää urakka- ja 
toimitusrajat sekä tarkastaa: 

* laitteistojen SETI:n määräysten mukaisuuden 
* laitemerkinnät vastaavat piirustusten merkin-

töjä 
* käyttö- ja huolto-ohjeet 

Lisäksi tulee erityisesti valvoa, että huoltokuilun 
sähkölaitteiden asennuksissa otetaan huomioon StM:n § 38 
ja § 41 ohjeet 

	

6.2.2 
	

Kompensointi 

Sähkövalvoja varmistaa pistokokein, että purkauslamppuva-
laisimet on toimitettu kompensoituina. 

6.3 

	

6.3.1 	Putkitus- ja rasiointi 

Ennen putkitusten ja rasiointien asennusta on syytä varmis-
taa, että urakoitsijalla on käytettävissään tarvittavat 
viimeiset alakatto-, kalusto- ja erikoispiirustukset. 

Asennustyön yhteydessä tulisi tarkastaa: 

- putket ja rasiat on asennettu kosteussulun ja lämmöneris-
tyksen sisäpuolelle 

- vesieristyksien ja kosteussulkujen lävistysputkitukset 
tehdään rakennesuunnittelijan hyväksymällä tavalla 

- ovien avautumissuunnan muutokset on otettu huomioon 
ohjauskytkimien asennuksissa 
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6.3.2 	Kaapelihyllyt ja -tikkaat 

Sähkövalvoja valvoo osaltaan, että ennen asennusta tilan 
käytöstä järjestetään rakennuttajan ja urakoitsijoiden 
välinen neuvottelu, jossa sovitaan asennusjärjestyksestä 
ja asennustilan käytöstä. 

Kaapelihyllyjen ja tikkaiden asennuksen yhteydessä tulee 
kiinnittää huomiota etenkin seuraaviin asioihin: 

- kiinnitystiheys on riittävä 
- kaapelihyllyt on maadoitettu ja yhdistetty galvaanisesti 

toisiinsa 
- kaapelitikkaat on suojattu mekaanisin suojin 1,5 m:n 
korkeuteen 

- hyllyihin tulevat rasioiden, valaisimien ja muiden 
laitteiden kiinnitykset ja kaapeleiden alasottotavat 
on tehty suunnitelman ja ohjeiden mukaisesti 

- paloläpiviennit on tehty ja suljettu palonkestävästi 
siten, että johtoja voidaan myöhemmin helposti lisätä 

- muut läpiviennit on suljettu äänieristyksen yleistä 
tasoa vastaavasti 

Johtoasennusten yhteydessä tulee valvoa, että vahvavirta-
ja telejohdot on asennettu hyllyillä ja tikkailla eril-
leen toisistaan, sekä kaapelit on sidottu mutkissa hyl-
lyihin ja kiinnitetty tikkaisiin. 

	

6.3.3 	Lattiakanavat 

Lattiakanavat ovat rakennusaineisia ja ne tehdään raken-
nusurakoitsijan toimesta yleensä sähköteknisiin tiloihin 
ja keskusten alapuolelle maakaapelilähtöjä varten. 

Kanavien piirustuksien mukainen mitoitus tulee tarkistaa 
kaapelien sisääntulosuunnan ja rakennuksen perustamistavan 
mukaan. 

Ellei rakennepiirustuksissa ole toisin määrätty, kanavien 
kannet tehdään muottivanerista. 

	

6.3.4 	Johtokanavajärjestelmät 

Ennen kanavien asennustyön aloitusta pidetään rakennut-
tajan ja urakoitsijoiden välinen neuvottelu, jossa sovi-
taan LVIS-asennusten tilankäyttö ja asennuskorkeudet sekä 
työjärjestys. 

Lisäksi tulee urakoitsijan sopia mm. seuraavista asennuk-
sun liittyvistä yksityiskohdista: 

- kiinnityskannakkeiden asennusväli 
- pilarilävistysten työtapa 
- pilarien kiertojen asennustapa 
- läpivientien tiivistykset (vrt. 6.3.7) 
- rasiayhdistelmien asennusjärjestys ja sijoitus 

Johtoasennus johtokanavaan on esitetty StM § 28.1. 
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6.3.5 	Ripustuskiskot 

Ennen kiskojen asennustyön aloitusta tilankäyttö ja 
asennusjärjestys sovitaan em. yhteisneuvotteluissa. Lisäksi 
varmistetaan urakoitsijan kanssa että: 

- asennustyö suoritetaan suunnitelman mukaisin tyypein ja 
siten, etteivät kiskot pääse kallistumaan 

- kulmissa- ja risteyksissä käytetään tehdasvalmisteisia 
osia 

- kaapeliläpiviennit tiivistetään paloaluejakoa tai 
äänieristystä vastaavalla tavalla (vrt, kohta 6.3.7) 

	

6.3.6 	Sähkölistat 

Sähkölistoja käytetään pääasiassa korjausrakentamiskoh-
teissa, tapauksissa joissa uppoasennusta ei voida tai 
haluta toteuttaa rakenteellisista tai taloudellisista 
syistä johtuen. 

Listojen asennuspintojen tulee olla suoria ja tasaisia 
sekä mieluummin myös valmiiksi maalattuja. 

Valvojan tulee lisäksi ottaa huomioon myös StM § 28.1 
vaatimukset. 

	

6.3.7 	Kaapeliläpiviennit 

Johdon läpivientien suojavaatimukset on esitetty StM § 32. 

Johtoteiden ja kaapeliryhmien läpivientien sulkemistavat 
sovitaan ennen toteutusta tyyppikohtaisesti ja yhteisesti 
urakoitsijoiden sekä valvojien kesken. 

Kaapeliläpivientien teon yhteydessä valvojan tulee erityi- 
sesti kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin: 

- lattialäpivienneissä kaapelit on suojattu 50 mm:n 
korkeuteen lattiatasosta, mekaanisen vahingoittumisen 
vaara edellyttää kuitenkin korkeammalle ulottuvaa 
suojausta 

- paloalueläpiviennit on tehty StM § 30.6 mukaisesti 
(palamatonta) eristysainetta käyttäen, (otettava huo- 
mioon mandollinen kaapelien lisäämis mandollisuus) 

- vesi- ja kosteuseristyksen läpiviennit: 
* on tehty laippaputkia käyttäen 
* laipat on kiinnitty eristysmassalla rakenteen 
kosteuseristysosaan 

* kaapeliasennuksen jälkeen kaapelit on tiivis- 
tetty eristysmassaa käyttäen vesitiiviiksi 

- väestösuojaan kaapeliläpiviennit on tehty painetiiviinä, 
yhteenkiinnitettyjä paineläpivientiputkia käyttäen, säh- 
kö- ja reikäpiirustusten merkintöjen mukaisesti 

- äänieristystä vaativat läpiviennit on suljettu ympäröi- 
vien tilojen äänieristeitä vastaavasti 
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6.4 	JOHDOT JA NIIDEN VARUSTEET 

Johdot asennetaan selväpiirteisesti ja tarpeettomia ris-
teilyjä välttäen siten, että niitä voidaan myöhemmin lisä-
tä tai poistaa Johtoja ja asennuksia koskevat määräykset 
on esitetty StM § 24. 

Johtoasennustöitä valvottaessa tulisi kiinnittää erityistä 
huomiota min, siihen, että: 

- johdot merkitään asennettaessa 
- johdot kiinnitetään asennustilan ja asennusalustan 
asettamien vaatimusten mukaisesti 

6.4.1 	Pää- ja nousujohdot 

Pää- ja nousujohtoja asennettaessa tulee valvoa, että: 

- johdot asennetaan johtoteille, kuten kaapelihyllyille, 
riittävän häiriöetäisyyden päähän tele- ymv. johdoista 

- asennusten yhteydessä ja niiden jälkeen tarkistetaan 
mittauksin kuormituksen jakautumisen tasaisuus eri 
vaiheitten kesken sekä N- ja PE-johtimien välinen 
eristystaso 

6.4.2 	Voimaryhmäjohdot 

LVI- ja sähkölämmityslaitteiden sekä muiden 
laitteiden voimaryhmäjohdot 

Ennen hankintoja ja asennusten aloittamista valvoja varmis-
taa, että sähköurakoitsijalla on käytössään laitetoimit-
tajien kojeluetteloista ja piirustuksista saadut lopulliset 
tehoarvot sekä sijoitukset. 

Asennustyötä valvottaessa varmistetaan: 

- koje- ja laiteliitännät on tehty turvallisuusmääräysten 
ja laitetoimittajan ohjeiden mukaan 

- turvakytkimet on asennettu tarvittaville kojeille 
- pyörimissuunnat ovat oikein 
- pistorasiat on vaiheistettu oikein 
- asennukset on merkitty seuraavilta osin: 

* johdot, rasiat, ohjaus- ymv. kytkimet 
* huoltoluukut ymv. lasketuissa katoissa 

Asennustyön jälkeen tulee varmistaa ja valvoa, että: 

- tarvittavat koekäytöt ja yhteiset LVIS toimintakokeet 
on pidetty 

- koekäyttöjen ja toimintakokeiden yhteydessä on tehty 
* moottoreiden ylivirtataulukot 
* ohjauksien asetteluaikataulukot 
* termostaattien asettelulämpötilataulukot 
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6.4.3 	Maadoitukset 

Uudisrakennuksessa sähkönjakelujärjestelmä asennetaan 
TN-S -järjestelmän mukaisesti, saneerauskohteet toteute-
taan siten, että vaiheittain voidaan siirtyä em. jakelu- 
järjestelmän käyttöön. 

Enintään 1000 V:n jakelujärjestelmät ja maadoitustavat on 
esitetty StM:n A1--89 liitteessä 	. 

Maadoitukset tehdään noudattaen SETI:n tiedonantoa T77-89 
ja paikallisen sähkölaitoksen ohjeita. 

Maadoi tusjärjestelmän toteutusta valvottaessaa tulee 
varmistaa: 

- asennukset on tehty tarkastetun maadoituskaavion mukai-
sesti 

- valvojan tulee kiinnittää erityistä huomiota polttoaine- 
säiliön ja jakelumittariston maadoitusasennuksiin 

- kaavio on sijoitettu käyttöpiirustuksena päämaadoituskis- 
kon yhteyteen, pääkeskustilaan 

- maadoitusmittaukset on tehty ja taulukoitu järjestelmän 
kunnon seurantaa varten. 

	

6.4.4 	Valaistus- ja pistorasiaryhmäjohdot 

Johdot jaturvavalaistusjohdot sekä tarvikkeet 

Valvottaessa johtoasennuksia tulee ottaa huomioon StM:n 
määräykset johdosta ja sen asennuksesta § 24, § 27 ja 
§ 28. 

Putkettoman uppoasennuksen käyttöedellytykset on esitetty 
tiedonannossa T78-89. 

Turvavalaistusjärjestelmän johtoasennuksia valvottaessa 
tulee ottaa huomioon standardin SFS 4640 ohjeet sekä 
sisäasiainministeriön julkaisu "Ohjeet merkki- ja tur-
vavalaistuksesta sekä poistumisopasteesta". 

Erityistä huomiota tulee kiinnittää dieselajoneuvojen 
huoltokuiluun asennettaviin sähkölaitteisiin vrt. 6.2.1. 
Huoltokuilun tilaluokitus tulee selvittää ennakkoon ja 
valvoa, että tarvittava erivapaus (esim. pistorasioiden) 
asennuksiin on haettu ja saatu. 

Johtoasennustyötä valvottaessa varmistetaan, että: 

- asennuksia varten on varattu riittävästi tilaa 
- pinta- ja uppoasennuskojeet ovat tyypiltään ohjelman 
mukaisia tai vastaaksi hyväksyttyjä 

- samaan kohtaan tulevat pinta-asennuskojeet tulee asentaa 
käyttötarkoituksen mukaisiin ryhmiin 

- uppoasennuskojeet tulee asentaa ryhmiteltyinä yhteisten 
peitelevyjen alle 
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- johto- ja kojeasennusten jälkeen tarkastetaan, että: 
* johto- ja kojemerkinnät on tehty 
* piiloon jäävät kytkentä- ymv. rasiat on merkit-
ty järjestelmä- ja ryhmäkohtaisesti 

Lopuksi varmistetaan, että valaistus- ymv. ohjaukset 
toimivat suunnitellulla tavalla. 

6.4.5 
	

Ohjaus-, säätö- ja hälytysjohdot 

Ennen johtoasennuksia valvojan tulee tarkastaa sähköura-
koitsijan ja säätölaitetoimittajien piirustukset, joista 
tulee selvitä: 

- ohjaus-, säätö- ja hälytyskeskuksien sijoitukset 
- toimimoottoreiden ja muiden järjestelmäkojeiden paikat 
- kaapeliluetteloista tai johdotuskaavioista kojeiden 
väliset johdotukset 

- ohjauspiirikaavioista ja säätökaavioista laitteiden 
toiminta 

Mikäli ohjauskytkennöissä havaitaan ristiriitaisuuksia, 
sähkövalvojan tulee ottaa yhteys sähkö- ja LVI-suunnit-
telijaan. 

Johtoja- ja kojeita asennettaessa valvotaan, että kaapelit 
ja ohjauskojeet on numeroitu ja merkitty em. piirustusten 
merkintöjä vastaavasti 

Lopuksi tulee tarkastaa ohjauspiirikaavioista ja säätökaa-
vioista koekäytöin ja toimintakokein, että laitteistot 
toimivat suunnitellulla tavalla. Samassa yhteydessä tulee 
tehdä hälytyksien pistekohtainen tarkastus hälytyspis-
teluettelon mukaisesti. 

6.5 
	

VALAISIMET JA LAMPUT 

Ennen valaisinhankintaa tulee urakoitsijan esittää sähkö-
valvojalle vertailuvalaisintaulukko tarkastusta ja hyväk-
symistä varten. 

Valaisintoimituksen yhteydessä valvoja tarkastaa pis-
tokokein, että purkauslamppuvalaisimet toimitetaan kompen-
soituina. 

Sähkövalvoja varmistaa, että hyvissä ajoin ennen valaisin-
ten asennusta urakoitsija on sopinut muiden urakoitsijoi-
den kanssa valaisimien kiinnitystavoista, tilan käytöstä 
ja asennusjärjestyksestä. 

6.6 
	

TELEJÄRJESTELMÄT 

6.6.1 	Puhelinjärjestelmä 

Puhelinsisäjohtoverkkojen asennusta koskevia ohjeita on 
esitetty Puhelinlaitosten liiton julkaisussa "Kiinteistön 
puhelinjohtoverkko 1989" ja lisäksi tulee ottaa huomioon 
paikallisen puhelinlaitoksen erityismääräykset. 
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Valvojan tulee varmistaa, että puhelinverkon asennustyön 
tilaus suoritetaan urakoitsijan tai rakennuttajan toimesta 
ajoissa. 

- ennen puhelinverkon asennusta varmistetaan: 
* puhelinsuunnitelma on tarkastettu 
* hankittava puhelinjärjestelmä on tilattu 

- selvitetään puhelinverkon kautta kytkettävät yhteydet 
* atk 
* hälytykset/ohjaukset 

Asennustöiden valmistuttua puhelinverkko tarkastetaan 
puhelinlaitoksen toimesta, tarkastuspöytäkirja liitetään 
vastaanottotarkastuspötäkirjan liitteeksi. 

	

6.6.2 	Yhteisantennijärjestelmä 

Antennijärjestelmän toteutusta valvottaessa tulee ottaa 
huomioon SFS-käsikirja 35 -ohjeet. 

Lisäksi antennijärjestelmän urakointia, piirustuksia, 
tarkastuksia ja huoltoa koskevia määräyksiä käsitellään 
SETI:n tiedonannoissa T11-81 ja T11A-87. 

Yhteisantennijärjestelmä tarkastetaan Yleisradion (YLE) 
toimesta, pieniä antennilaitoksia lukuunottamatta. 

	

6.6.3 	Yleinen äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmä 

Verkosto, vahvistimet ja varusteet 

Ennen työn aloitusta valvojan tulee tarkastaa, että 
urakoitsijan laitetoimittajan esittämät laitteet ja 
työpiirustukset ovat ohjelman mukaisia tai vastaavaksi 
hyväksyttyjä. 

Järjestelmän asennusta valvottaessa tulee kiinnittää 
huomiota mm. seuraaviin seikkoihin: 

- kaapelit, etenkin mikrofonikaapelit, tulee asentaa 
erilleen vahvavirtakaapeleista 

- järjestelmän häiriöttömän maan, TE (signaalimaan) on 
oltava erillään sähköverkon maasta, maadoitus tehdään 
ainoastaan yhdessä pisteessä rakennuksen päämaadoitus-
kiskoon 

- kaapelien suojaukset yhdistetään toisiinsa siten, että 
ne eristetään maan kosketuksista sekä oikosuluista 
signaalijohtimien kanssa 

Valvojan tulee varmistaa, että viimeistään järjestelmän 
vastaanottotarkastuksessa käyttäjälle tulee luovuttaa 
seuraavat, käyttöön liittyvät asiakirjat: 

- toimintakuvaus käyttöohjeineen 
- erillislaitteiden käyttöohjeet 
- tarvittavat kaaviot käyttö- ja huoltotarkistuksia varten 
- huoltoyhteystiedot 
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6.6.4 	ATK-järjestelmät 

Verkosto ja laitteet 

Sähkövalvojan tulee erityisesti varmistua, että atk- 
järjestelmän osalta rakennukseen asennetaan riittävät 
johtotiet, jotka mandollistavat myöhemmin tehtävät joh-
toasennukset. 

Mikäli laitteet on valittu tai hankintapäätös niistä on 
tehty, voidaan suorittaa varsinainen atk-verkon asennus 
valitun laitetoimittajan asennusohjeita noudattaen. 

Asennustyön yhteydessä tulee ottaa huomioon: 

- kaapelointi asennetaan erilleen vahvavirtakaapeleista 
- verkosto maadoitetaan yhdestä pisteestä sähköverkon 
maadoituskiskoon 

- kaapelit merkitään ja dokumentoidaan piirustuksiin 
toimittajan ohjeen mukaan 

- laitteiden sähkösyötöt kytketään omina ryhminään TN-S 
jakelujärjestelmään 

Ennen käyttöönottoa valvoja varmistaa, että verkko-osat 
on tarkastettu esim. kaapelitutkaa käyttäen ja mittaus- 
tulokset on taulukoitu ja dokumentoitu piirustuksiin. 

	

6.6.5 	Merkinantojärjestelmät 

5 i säänpyyntö- ja varattujärjestelmä 
aikakellojärjestelmä 

Valvoja tarkistaa, että järjestelmät hankitaan suunnitelman 
mukaisina tai vastaaviksi hyväksyttyinä ja kytketään laite- 
valmistajan ohjeiden mukaisesti. 

Lisäksi tulee valvoa, että järjestelmien käyttöohjeet ja 
huoltotiedot on luovutettu tai luovutetaan viimeistään 
vastaanottotarkastuksen yhteydessä. 

	

6.6.6 	Valvonta- ja turvajärjestelmät 

Kulunvalvonta-, työajan valvonta-, rikosilmoitus-, paloil-
moitus- sekä yleensä järjestelmiin varaudutaan asentamalla 
osoitetut johtotie- ja putkitusvaraukset. 

Paloilmoitusjärjestelmä toteutetaan, mikäli se on raken-
nusluvan ehtona, sisäasiainministeriön automaattisista 
paloilmoittimista (198/752/85, 10.02.1986) julkaisemien 
ohjeiden mukaisesti: 

- järjestelmä asennetaan paloilmoitinliikkeen toimesta 
- käyttäjille järjestetään opastus, jossa selvitetään 
käyttöön ja hoitoon liittyvät säädökset sekä velvoitteet 

- järjestelmän tarkastuksen suorittaa Suomen Palontorjun- 
taliitto. 
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6.7 

6.7.1 

6.7.2 

KOJEET. LAITTEET JA ERITYISJiRJESTELMÄT 

Lämmityslaitteet ja niiden varusteet 

Säteilylämmittimet, sähkölämmittimet, lämpö- 
puhaltimet, vedenlämmittimet jalämmityskaapelit 

Sähkölämmitysjärjestelmiä asennettaessa valvojan tulee 
kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin: 

- mikäli laitteet poikkeavat suunnitelluista, ne on hyväk-
sytettävä vastaavina ennen tilausta 

- lämmitysjärjestelmät tulee asentaa laitetoimittajan 
ohjeiden mukaan ja ryhmitellä järjestelmäkohtaisesti 

- lämmityskaapelijärjestelmän kunto tulee tarkastaa eris-
tystaso- ja resistanssimittauksin ennen betonivalu/pin-
ta-materiaalin asennuksia ja sen jälkeen. Mittauksista 
laaditaan pöytäkirjat, jotka luovutetaan rakennuttajalle 

Kiinteistöjen varusteet 

Hissit ja sähkökäyttöiset ovet 

Hissiasennukset ja niihin verrattavien siirtolaitteiden 
asennukset tehdään SETI:n julkaisun A8-89 Hissimää-

räykset ja tiedonannon T71-85 mukaan. 

Hissimääräysten alaisia ovat mm. nosto-ovet joiden nos-
tokorkeus on > 5 m ja paino > 400 kg. 

6.7.3 	Varavoimalaitteet 

Dieselgeneraattori, UPS-laitteet 

Sähkövalvoja valvoo ja tarkistaa, että: 

Dieselgeneraattorin asennukset tehdään laitetoimittajan 
piirustusten ja ohjeiden mukaan: 

- laitoksen koekäyttö tehdään erillisen ohjelman mukaan, 
jossa todetaan mm.: 

* käynnistys 
* kuormanotto 
* tehonanto 
* suojaus- ja apulaitteiden toiminta 

- koekäytöstä tehdään pöytäkirja ja luovutetaan käyttö- 
ja loppupiirustukset rakennuttajalle 

- laitteista mukana toimitetaan käyttö- ja huolto-ohjeisto 
ja huolehditaan käytön opastuksesta 

UPS-laitteet (=keskeytymättömän käytön laitteet) asen-
netaan laitetoimittajan ohjeiden mukaan 

- laitteiden mukana toimitetaan: 
* tiivistetty toimintaselostus 
* luettelo laitteistoon liitettävistä kuormituk-

sista 
* laitteiden pääkaavio 
* käyttö- ja huolto-ohjeisto 
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6.7.4 	Puhelinlaitteet 

Sähkövalvoja huolehtii, että puhelinlaitteet keskuskojei-
neen tilataan ajoissa, sekä esimerkiksi hankittavasta 
(sarja)puhelinjärjestelmästä toimitetaan yksityiskohtaiset 
käyttöohjeet ja järjestetään käytönopastus. 

	

6.7.5 	Erityisjärjestelmien laitteet 

EV-radiopuhelinlaitteet 

Sähköurakkaan kuuluu yleensä vain antenni- ja ohjaus-
kaapelien asennus sekä antennin mastoputken hankinta. 

Radiopuhelinlaitteet hankkii rakennuttaja. 

Hankintarajat pyritään määrittelemään radiopuhelinasennus-
ten johtokaaviossa, jonka sähkövalvoja tarkistaa ajan 
tasalle ennen tarjouspyyntöjen lähettämistä. 

Sähkövalvoja selvittää yhteistyössä tiemestarin kanssa ja 
ilmoittaa sähköurakoitsijalle: 

- pääkäyttöpaikan sijainnin huoneessa 
- käyttöönotettavien sivukäyttöpaikkojen kaapeleiden 
ulosottokohdat johtokanavasta sekä varalle jäävien 
käyttöpaikkojen sijainnit 

- radio-osan sijainnin ja johtovarauksen pituuden 
- antennimastoputken pituuden ja maatasoantennin kiinnitys- 

tavan 

Sähkövalvoja varmentaa rakennuttajan hankintaan kuuluvan 
asennusmateriaaljn tilaukset ja toimitukset työmaalle. 
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