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Tutkimusaineisto kerättiin 26 eteläpohjalaiselta eläintilalta ja 26  
satakuntalaiselta viljatilalta, joille tehtiin erityinen sähköturvallisuus-
katselmus. Eläintilat olivat maito-, sika-, nauta- ja siipikarjatiloja.  
Viljatilojen tilakoot vaihtelivat 50–400ha. Tutkimusaineisto kerättiin 
tilojen kanssa yhteistyössä ja tilat olivat vapaaehtoisesti hankkeessa 
mukana. Katselmukset toteutettiin ohjaavalla ja opastavalla tavalla, 
minkä tilojen omistajat kokivat positiivisena asiana. Katselmuksessa 
tuli esiin monia turvallisuusriskejä, joita tiloilla ei oltu huomattu  
joka päiväisten askareiden keskellä.

Tiloilla oli ennen katselmusta mahdollisuus etukäteen itse kartoittaa 
riskikohteita. Tutkimusaineiston kerääminen aloitettiin aloituskoko-
uksella, jonka osana käytiin läpi tilojen esiintuomat ongelmakohdat. 
Katselmuskierroksen jälkeen pidettiin vielä päätöskokous, jossa  
käytiin läpi esille tulleet puutteet ja ongelmat. 

Tutkimuksen tavoitteena oli

•	 syventää	tietämystä	maatilojen	turvallisuuskulttuurista	sekä																							
 sähköisistä paloriskeistä
•	määrittää	maatilojen	paloturvallisuuteen	liittyvien	säädösten
 ja ohjeiden kehittämistarpeita sekä 
•	muodostaa	käytännönläheisiä	toimintaehdotuksia	eläin-	 
 ja viljatiloille paloturvallisuuden kehittämiseksi. 

Tässä tutkimusyhteenvedossa esitellään tärkeimpiä havaintoja  
turvallisuusriskeistä ja niiden ennaltaehkäisystä. 

TUTKIMUSAINEISTO  
JA TAVOITTEET   
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Moottorit 
  
Puutteet
Moottorit olivat usein pölyn peittämiä.  
Pölyä oli niin tuuletussiiviköissä kuin 
myös jäähdytysritilöissä, mikä esti moot-
torien jäähdytystä. Myös sähköisissä 
liitännöissä oli puutteita. Kytkentäkotelon 
kansia oli raollaan, niitä puuttui koko-
naan tai ne olivat osittain rikki. Mikäli 
sähköisessä liitännässä oli käytetty 
kumikaapelia, oli niissä monesti käytetty 
ilman vedonpoistoa olevaa holkkitiivis-
tettä ja johtimet olivat näkyvissä. 
 

Seuraukset
Pölyyntyneet ja likaantuneet moottorit 
voivat lämmetä puutteellisen jäähdytyk-
sen vuoksi ja aiheuttaa siten tulipalon. 
Jos liitäntärasian kansi puuttuu tai se  
on raollaan tai rikki, on sähköiskun vaara 
olemassa. 

Pöly ja lika kerääntyvät kytkentäkote-
loon, mikäli kytkentäkotelo ei ole riittävän 
tiivis tai sen liitäntä on tehty huonosti. 
Tämä saattaa aiheuttaa valokaarioiko-
sulun ja tulipalon. Kehnon liitännän takia 
kaapeli saattaa myös irrota kytkentäko-
telosta, jolloin sähköiset johtimet tulevat 
kosketeltaviksi ja aiheuttavat sähköiskun 
vaaran. 

Ratkaisumallit
Säännöllisellä puhdistamisella estetään 
moottorien liiallinen lämpeneminen. 
Puhdistuksen yhteydessä varmistutaan 
myös siitä, että kytkentäkotelon kansi on 
asianmukaisesti asennettu ja vahingoit-
tumaton. Samalla käy ilmi, mikäli asen-
nuksessa ei ole käytetty asianmukaista 
holkkitiivistettä ja peruseristetyt johtimet 
ovat näkyvissä. Jos johtimet ovat näky-
vissä tai liitäntärasian kansi on rikki,  
on otettava yhteyttä sähköalan  
ammattilaiseen.

Jännitteiset osat kosketeltavissa

Puhdistamaton moottori 
aiheuttaa paloriskin

• pöly

• sähköinen liitäntä

• kaapelointiTarkista
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Keskukset

Puutteet
Keskuksissa esiintyi yleisesti puutteita merkinnöissä. Merkinnät puuttuivat 
joko kokonaan, ne olivat himmentyneet ajan myötä, tai niitä ei oltu päivitetty 
muuttuneiden asennusten mukaisiksi. Merkintöjen pysymisessä ja ajan-
tasaisuudessa olisi huomattavasti parannettavaa. Tuotantotilojen vaativien 
olosuhteiden aiheuttamat rasitukset merkintöjen pysymiselle koettiin usein 
ongelmallisiksi.  

Keskuksen ovia oli avoinna tai osittain suljettu, jolloin keskuksiin pääsi  
kertymään tuotantotiloissa esiintyvää pölyä. Pölyä saattoi olla joskus  
hyvinkin paljon. 

Kosketussuojia puuttui kokonaan, tai ne olivat osittain puutteellisia.  
Kosketussuojia oli osittain pois paikoiltaan, jolloin niiden varsinainen  
merkitys ei vastannut tarkoitustaan.

Sulakekansien lasien puuttumista ei tiloilla yleensä oltu huomioitu.  
Mikäli kansien laseissa on puutteita tai koko kansi puuttuu, ei vaadittava  
kosketussuoja täyty. Keskuksista löytyi myös löysän sähköisen liitoksen  
aiheuttamia palonalkuja.    

Seuraukset
Jos keskuksen merkinnät ovat puutteelliset tai ne eivät ole ajantasaiset,  
saatetaan ottaa väärä laite sähköttömäksi vaikkapa huollon aikana.  
Lisäksi sulakkeen palaessa sen vaihtaminen saattaa olla hankalaa, mikäli 
merkinnät eivät pidä paikkaansa. Puutteellinen merkintä vaarantaa henkilö-
turvallisuuden.     

Puutteellinen merkintä aiheuttaa myös kustannuksia. Tehtäessä muutoksia  
tai lisäyksiä joutuu urakoitsija selvittämään puutteellisten merkintöjen aiheut-
tamia epäselvyyksiä ja näin kustannukset koituvat suoraan tilalle.

Asianmukaisella käyttöönottotarkastuksella merkintäongelmat olisi estetty  
ja kustannuksia ei näin syntyisi lisää jo kertaalleen tehdystä työstä. Käyttöön-
ottotarkastuksessa käydään läpi niin merkinnät kuin muutkin sähkölaitteiston 
dokumentointiin liittyvät asiat ja niiden toteuttaminen.  

Mikäli keskuksien ovet ovat avoinna tai suljettu vain osin, niiden sisälle  
pääsee kertymään tuotantotilassa esiintyvää pölyä. Kontaktorien koskettimien 
kosketuspinnoille kertynyt pöly aiheuttaa palovaaran. 

Löysät sähköiset liitokset keskuksissa lämpenevät ajan myötä ja saattavat 
aiheuttaa tulipalon. Jos keskuksen sisälle on kertynyt pölyä, se nopeuttaa 
mahdollisesti syttynyttä paloa. Kertynyt pöly on myös lämmön eriste, joka 
estää sähkölaitteiston luonnollista jäähtymistä. 

Sähkön palo- ja tapaturmariskit maatiloilla 
4



Siivouksen yhteydessä mahdollisen 
kosteuden joutuminen keskuksen sisälle 
aiheuttaa hapettumista keskuksen liitok-
sissa. Tällöin niiden sähköinen johtavuus 
huonontuu ja seurauksena on liitoksen 
lämpeneminen, joka taas ajan myötä joh-
taa mahdolliseen tulipaloon. Tuotantotilaa 
siistittäessä voi mahdollisen vesisuihkun 
osuminen paljaaseen jännitteiseen osaan 
aiheuttaa sähköiskun vaaran. 

Kosketussuojien osittainenkin puuttumi-
nen aiheuttaa henkilöturvallisuudelle va-
kavan vaaratilanteen, mikäli keskuksessa 
asioidaan vaikkapa sulakkeen vaihdon  
yhteydessä. Tällöin saatetaan vahingossa 
joutua vaarallisen lähelle jännitteisiä osia. 
Jos vielä keskuksen sisälle kulkeutuu 
vieraita sähköä johtavia esineitä, voi seu-
rauksena olla hyvinkin voimakas valokaa-
rioikosulku ja tulipalo. Sulakekansien ja 
lasien puuttuminen aiheuttaa keskuksessa 
sähköiskun vaaran.

Löysät sähköiset liitokset voivat aiheuttaa 
tulipalon olipa kyse keskuksesta, kytki-
mestä, jakorasiasta tai mistä tahansa 
sähköisestä liitoksesta. Löysän liitoksen 
aiheuttamat tummumiset johtimissa, 
kaapeloinneissa ja liitoksissa ovat selvä 
hälytysmerkki tulipaloriskistä. 

Ratkaisumallit
Jos keskuksien merkinnöissä havaitaan 
puutteita, otetaan yhteyttä sähköalan  
ammattilaiseen. Merkinnät tarkennetaan  
ja tarvittaessa korjataan vastaamaan 
nykyisiä asennuksia. 

Keskusten ovet pidetään aina suljettuina 
ja mahdollista pölyn kertymistä keskuksen 
sisälle tarkkaillaan. Sähköalan ammat-
tilaisen on hyvä antaa siivota keskukset 
aika ajoin. Samalla tarkastetaan liitosten 
kireydet, sulakekansien kunto, keskuksen 
saranoinnit, salvat ja kannen tiivisteet. 

Löysä liitos automaattisulakkeen kytkennässä 
aiheuttanut palovaaran.

Jännitteiset osat kosketeltavissa.

• Pidä keskukset suljettuina
 • Havainnoi värimuutokset
 johtimissa tai kaapeloinneissa 
• Huolehdi keskuksien tiiveydestä  
 ja oikeista merkinnöistä

Tarkista
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Pistorasiat ja jakorasiat

Puutteet
Pistorasioiden ja jakorasioiden mekaanisessa kunnossa havaittiin puutteita 
monilla tiloilla. Pisto-rasioista puuttui läppäkansia ja niitä löytyi avoimina 
ja vaurioituneina, kuten jakorasioitakin. Pistorasioita oli asennettu paikkoihin, 
joissa niiden mekaaninen vaurioituminen oli todennäköistä. 

Tuotantotiloissa esiintyi väärän kotelointiluokituksen pistorasioita, jatkopisto-
rasioita ja jakorasioita, jolloin ne eivät vastanneet vaadittavaa tilaluokitusta. 
Pistorasian läppäkannen puuttuessa ei sen kotelointiluokitus enää vastannut 
tuotantotilassa vaadittavaa tasoa.  

Pistorasioiden ja pistotulppien tummumisiin ja tummumisen aiheuttamiin  
vaaroihin ei osattu kiinnittää huomiota.  

Seuraukset
Jos pistorasia on vaurioitunut siten, että sen sisälle pääsee tuotantotilassa 
esiintyvää pölyä, voi pistotulppaa liitettäessä syntyvä kipinöinti sytyttää pölyn.  
Avoinna oleva jakorasia sen sijaan aiheuttaa sähköiskuvaaran esimerkiksi 
tuotantotilaa pestäessä. 

Mikäli tuotantotilassa käytetään väärän kotelointiluokituksen laitteita, on pölyn 
ja kosteuden tunkeutuminen laitteiston sisälle monin verroin helpompaa. Tästä 
on seurauksena tulipaloriski tai sähköiskun vaara joko ihmiselle tai eläimelle.   

Mahdollisiin pistorasioiden tummumisiin saattavat olla syynä löysät liitokset  
tai väärä sulakesuojaus. Tummuminen on usein selvä merkki alkavasta palosta 
ja siihen on reagoitava välittömästi. 

Ratkaisumallit
Jos pisto- ja jakorasioiden mekaanisessa kunnossa tai kiinnityksissä havaitaan 
puutteita, tulee ottaa heti yhteyttä sähköalan ammattilaiseen. Samoin on syytä 
harkita esim. pistorasian siirtoa muualle sellaiseen paikkaan, missä se ei ole 
alttiina mekaanisille vaurioille.   

Jatkopistorasioiden käyttöä tulee välttää. Mikäli niitä käytetään tilapäisesti,  
on varmistettava niiden oikea kotelointiluokitus. Havaittaessa johtimissa  
mahdollisia tummumisia tulee ottaa yhteyttä välittömästi sähköalan ammatti-
laiseen. 
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Sähköiskuvaara

 Tulipalovaara

Tarkista
• Pisto- ja jakorasioiden 
    mekaaninen kunto
• Kiinnitys alustaansa 
• Oikea kotelointiluokitus  
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Valaisimet

Puutteet
Tuotantotiloissa esiintyi valaisimia, joiden kotelointiluokitus ei vastannut vaadittua 
tasoa. Valaisimia oli myös asennettu paikkoihin, joissa niitä ei voitu huoltaa tai 
korjata, mikäli eläimet olivat parsissaan. Kuivaamoissa oli valaistukseen käytetty 
virheellisesti jopa kuivantilan valaisimia. Valaisimien asennuksissa ei aina oltu 
huomioitu mekaanisen vaurion mahdollisuutta.  

Kaapelin ja valaisimen välinen tiivistys oli usein puutteellinen: joko kaapeli  
oli pois tiivistenipasta ja johtimet näkyvissä, tai nippa oli kuorittu liian suureksi, 
jolloin pöly ja kosteus pääsivät valaisimen sisälle. Tuotantotiloissa esiintyi  
loistevalaisimia, jotka vilkkuivat tai putkien päät hehkuivat. Tällainen valaisin olisi 
heti korjattava tulipalovaaran takia.

Valaisimien kuvuissa oli puutteita. Loistevalaisimien kupuja oli rikki tai niitä  
puuttui kokonaan. Sama ongelma esiintyi hehkulamppuvalaisimienkin kohdal-
la. Niiden osalta havaittiin myös, että tiloilla käytettiin energiansäästölamppuja, 
jolloin mahdollinen kupu ei enää sopinutkaan valaisimeen ja se oli jätetty pois. 
Samoin hehkulamppuvalaisimiin oli asennettu suositusta suurempia lamppuja.     

Halogeenivalaisimia käytettiin tiloissa, joissa niiden käyttö oli kielletty. Usein 
katselmuksissa todettiin, että tuotantotilojen vaativat olosuhteet olivat osin syynä 
valaisimien kupujen ja pleksien huonoon kuntoon. 

Valaisimia oli myös auki kiinnityksistään. Syynä saattoi olla niiden väärä sijoitus-
paikka tai vääränlainen kiinnitys. Samoin katselmuksissa löydettiin valaisimia, 
jotka eivät kestäneet tuotantotilan vaativia rasituksia, vaikka ne oli tarkoitettu  
ja myyty tuotantotiloihin sopivaksi.

Seuraukset
Jos tilassa käytettävän valaisimen kotelointiluokitus on tilaan sopimaton, voi  
tuotantotilan pöly ja mahdollinen kosteus päästä valaisimen sisälle. Sähköisen 
vian seurauksena saattaa valaisimen sisälle kertynyt pöly syttyä palamaan. 
Valaisimien kupujen puutteet aiheuttavat suoraan palovaaran. Jos kyseessä 
on korkean pintalämpötilan omaava hehkulamppu-, elohopeahöyry- tai suur-
painenatriumvalaisin, voi lampun lämpötila saada aikaan palon mikäli lampun 
pinnalle pääsee kertymään pölyä. 

Kun valaisimen asennuspaikka on valittu oikein (ei esim. eläinten päällä), 
päästään valaisin korjaamaan ja huoltamaan kaikkina aikoina ja näin saadaan 
poistettua valaisimien aiheuttamia paloriskejä. Samoin oikealla asennuspaikalla 
estetään valaisimen mekaanisten vaurioiden syntyminen. Mikäli valaisimen säh-
köisessä liitännässä on puutteita, ovat mahdollisuudet palon syttymiseen  
yhtä suuret kuin jos valaisimen kupu puuttuu tai on osin vaurioitunut.

Sähkön palo- ja tapaturmariskit maatiloilla 
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Puutteet valaisimien kiinnityksissä aihe-
uttavat vaaratilanteita. Putoavan valaisi-
men sähköinen liitäntä voi tulla esiin ja 
aiheuttaa sähköiskun vaaran niin eläimille 
kuin ihmisille. Myös valokaarioikosulku ja 
tulipalo on tällöin mahdollinen.    

Loistevalaisimien vilkkuvat tai hehkuvat 
loisteputket aiheuttavat valaisimen liitäntä-
laitteen lämpenemisen ja paloriskin. Pölyn 
esiintyminen valaisimen sisällä edesauttaa 
palon syttymistä. 

Ratkaisumallit
Jos valaisimien mekaanisessa kunnossa, 
kiinnityksissä tai sähköisessä liitännässä 
havaitaan puutteita, on syytä ottaa yhte-
yttä sähköalan ammattilaiseen. Loiste-
valaisimen normaalista poikkeavaan 
toimintaan tulee reagoida välittömästi. 
Loistevalaisimet on myös tärkeä pitää 
puhtaana eikä niiden sisään saa päästä 
kerääntymään pölyä. Hehkulamppuvalai-
simiin ei saa vaihtaa suositusta suurem-
paa lamppua.       

Tilan vastuuhenkilöiden tulisi osallistua  
jo suunnitteluvaiheessa aktiivisesti uuden 
tuotantotilan valaistuksen toteutukseen, 
jotta esim. valaistuslinjat asennetaan  
siten, että valaisinta päästään huoltamaan 
vaikka eläimet ovat sisällä. 

Tarkista
Puhdistamaton loistevalaisin on paloriski

Kuuma kuvuton lamppu voi sytyttää palon

• Valaisimien eheys, pleksit, 
  kuvut, rungot, kiinnitys 
• Valaisimien yleinen puhtaus 
• Normaalista poikkeava 
 toiminta 
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Kaapeloinnit

Mekaanisissa suojauksissa esiintyi hyvinkin paljon puutteita. Kaapeleita oli jätetty 
suojaamatta jopa paikoissa, joissa eläimet pääsivät niitä koskettamaan. Keskuk-
sien lähtevissä kaapeloinneissa oli samoin miltei poikkeuksetta puutteita. Kaape-
leita oli suojattu mekaanisilla suojilla, jotka eivät vastanneet vaadittavaa tasoa. 

Kaapeleissa havaittiin mekaanisia vaurioita. Ne olivat syntyneet poikkeuksetta 
jonkin terävän esineen osuttua kaapeliin. Jopa paljaita johtimia oli näkyvissä.  
Jatkojohtoina oli usein käytetty vain kiinteään asennukseen tarkoitettua kaapelia 
(MMJ tai MMO).   

Kaapeleiden kiinnittämisessä oli puutteita. Kiinnittämiseen oli käytetty jopa rau-
tanauloja tai kiinnikkeiden väli saattoi olla hyvinkin suuri. Muutamissa kohteissa 
kaapeloinnit olivat osin kokonaan kiinnittämättä. Kaapeleita oli asennettu kulku-
ovien viereen, jossa liikutaan koneilla joskus useitakin kertoja päivässä.  

Puutteet
Vanhaa käytöstä poistettua asennusta oli näkyvissä muutamalla tilalla. Kaape-
lointia ei useinkaan oltu päätetty asianmukaisesti ja paljaat johtimet olivat näky-
vissä. Isäntäväellä ei monesti ollut tietoa oliko kaapelissa mahdollisesti sähkö. 

Mikäli vanhaa asennusta on jätetty tuotantotilaan ja se otetaan uudelleen  
käyttöön, tulee se tarkastaa huolellisesti ennen uudelleen käyttöönottoa. Tällöin 
on otettava huomioon esim. mahdollisten jyrsijöiden aiheuttamat vauriot. Samoin 
on huomioitava kaikki se kaapelointi, minne jännite saattaa tulla uudelleenkyt-
kennän johdosta. Useinkaan ei enää muisteta missä kaikkialla vanhaa verkkoa 
oli. Jos esillä on paljaita johtimien päitä ja ne tulevat jännitteiseksi, on sähköisku 
mahdollinen. Samoin jos johtimet koskettavat toisiaan syntyy valokaari, joka voi 
sytyttää palon.  

Seuraukset
Jos mekaaninen suojaus puuttuu kaapelista, on hyvin todennäköistä että kaape-
liin tulee mekaanisia vaurioita, kun jokin osuu kaapeliin. Pahimmassa tapaukses-
sa saattaa syntyä valokaarioikosulun kautta tulipalo. Myös sähköisku on mahdol-
linen. Mekaanisissa suojauksissa tulisi käyttää asianmukaisia suojia (KASU)  
tai muuta vastaavan lujuusluokan suojaa.  

Kaapelien mekaaniset vauriot aiheuttavat vaaraa. Jos kaapeliin osutaan niin 
voimakkaasti, että johdineristeet jopa vaurioituvat, on seurauksena mahdollisesti 
hyvinkin suuri valokaarioikosulku ja tulipalon vaara. On myös mahdollista, ettei 
vika ilmaannu heti, vaan esimerkiksi yöaikaan tuotantotilan ollessa tyhjillään. 
Yleisemmin kuitenkin piilevät viat tulevat esille silloin kun tehontarve on suurin. 
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Kaapelityypeillä on asennustavan mukaan 
eroja, joten kiinteän asennuksen kaapeli 
esim. MMJ tai MMO ei ole turvallinen 
jatkojohtona. Jatkojohdoissa johtimet ovat 
hienolankaisia ja kerrattuja kun taas kiinte-
än asennuksen kaapelit ovat osin lanka-
maisia. Kiinteän asennuksen kaapelit eivät 
kestä taivuttelua ja jatkojohtojen kaltaista 
käsittelyä. Väärällä kaapelilla toteutettu 
jatkojohto saattaa olla hengenvaarallinen, 
mikäli laite vikaantuu ja suojajohdin onkin 
katkennut tai sen mekaaniset ominaisuu-
det eivät ole vaatimusten mukaiset.     

Muutamissa katselmuskohteissa kaape-
loinnit olivat osin kiinnittämättä. Kiinteän 
asennuksen pistorasioissa, kytkimissä, 
jakorasioissa yms. ei ole vedonpoistoja. 
Tällöin on vaarana, että kaapeli irtoaa 
liittimistään ja saattaa pudota niin eläimien 
kuin isäntäväen kosketeltavaksi jännittei-
senä. Samoin kaapeleiden kiinni jäämisen 
vaara työkoneisiin lisääntyy, mikäli ne ovat 
kiinnittämättä. 

Kaapeleita ei tulisi sijoittaa kulkureittien 
läheisyyteen, jossa joudutaan useita ker-
toja päivässä ajamaan koneilla. Kaapelit 
tulisi sijoittaa koneiden kulkusuunnan 
vastakkaiselle suunnalle, jolloin niiden 
mahdollinen mekaaninen vaurioituminen 
on epätodennäköisempää kuin jos ne ovat 
kulkusuunnan puolella 

Ratkaisumallit

Isäntäväen aktiivisella havainnoinnilla ja 
toiminnalla jokapäiväisten töiden yhtey-
dessä saadaan poistettua esitettyjä 
puutteita kaapeleiden kiinnityksissä tai 
mekaanisissa suojauksissa kuten kaape-
livaipoissa. Tuotantotilojen rakentamisen 
ja muutostöiden yhteydessä tulisi miettiä 
kaapeleille sellaiset reitit, että kaapeloin-
teja jäisi mahdollisimman vähän kulkureit-
tien läheisyyteen. 

Kaapeloinnin puutteista tulee ottaa yhteyt-
tä sähköalan ammattilaiseen joka huolehtii 
mahdollisista korjaustoimenpiteistä. 

Tarkista

Kiinnittämätön kaapeli lisää onnettomuusriskiä

• Kaapelien mekaaninen kunto 
• Oikea asennuspaikka 
 (mekaanisilta vaurioilta) 
• Kaapeleiden kiinnitykset 
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Yleinen siisteys 
ja kunnossapito  

Puutteet
Tiloilla, joissa oli paneuduttu siisteyteen  
ja kunnossapitoon näyttivät asiat olevan 
sähköturvallisuuden, palo- ja henkilöturval-
lisuuden kannalta huomattavasti parem-
massa kunnossa kuin muilla tiloilla. Siisti-
misen ansiosta pöly ja lika ei päässyt 
kertymään laitteiston pinnalle. Samoin lian 
kiinnittyminen laitteiston pintaan oli vähäi-
sempää. 

 
Seuraukset
Siivousten yhteydessä oli tiloilla monesti 
havaittu puutteita sähkölaitteiden kunnossa 
ja korjattu kyseiset puutteet nopeasti. Siis-
teydellä ja puhtaudella luotiin samalla tilalle 
viihtyisyyttä ja mielekkyyttä omaan työym-
päristöön ja parannettiin yleistä työturvalli-
suutta. Yleinen työturvallisuus parani esim. 
valaistustehon paranemisena. 
 

Ratkaisumallit
Yhtenä ratkaisumallina olisi laatia tiloille 
säännönmukainen ohjelma, jossa tuotan-
totilat käytäisiin läpi säännöllisin väliajoin 
ja korjattaisiin mahdolliset esille tulleet 
puutteet.

Isäntäväki voi jokapäiväisten toimiensa 
yhteydessä tehdä havainnointia ja ryhtyä 
puutteiden esiintyessä asian vaatimiin 
toimenpiteisiin. Kun tiloilta on saatu pois 
työläimmät ja suurimmat puutteet, on 
laitteiston kunnossapito tämän jälkeen 
helpompaa.  

Siisti sähkökeskus ja sen ympäristö

Tarkista

Hyvässä kunnossa pidetty navetta

• Siistitään tilat säännöllisesti
 tarpeen mukaan
• Havainnoidaan laitteiston kuntoa 
 päivittäisien töiden yhteydessä
• Poistetaan esille tulleet puutteet
 mahdollisimman nopeasti

Sähkön palo- ja tapaturmariskit maatiloilla 
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Dokumentointi

Puutteet
Vain yhdellä katselmuksen tiloista oli esittää 
käyttöönottotarkastuspöytäkirja. Muutamal-
la tilalla kerrottiin, että kyseinen pöytäkirja 
löytyy, mutta sitä ei ollut esittää katselmuk-
sessa. Laitteiston merkintöjen suhteen tiloilla 
oli puutteita. Merkintöjä puuttui, ne olivat päi-
vittämättä tai ne olivat osin huonokuntoisia.  

Piirustuksia ja keskuskaavioita ei tiloilla ollut 
esittää. Mikäli tiloilla oli piirustuksia tai kaa-
vioita, ne olivat joko päivittämättä tai työn-
aikaisia, eivätkä kuitenkaan kattaneet koko 
tuotantotilaa. Muutamalla tilalla isäntä ilmoitti 
että dokumentaatiot löytyvät, mutta niitä ei 
ollut esittää katselmuksen yhteydessä.
 

Seuraukset
Käyttöönottotarkastuspöytäkirjan puuttumi-
nen osoittaa, että vaadittavasta turvallisuu-
den tasosta ei ole saatu varmuutta. Käyttöön-
ottotarkastus on lakisääteinen toimenpide, 
joka on suoritettava ennen kuin laitteisto 
otetaan varsinaiseen käyttöön. Pöytäkirja  
on luovutettava haltijalle. 

Käyttöönottotarkastukseen kuuluu mittauksia 
ja silmämääräistä tarkastamista. Samoin 
pöytäkirjassa on kohdat, joissa varmistetaan 
että piirustukset, kaaviot ja merkinnät ovat 
kunnossa. 

Merkintöjen, piirustusten tai keskuskaavi-
oiden puuttuminen aiheuttaa monenlaista 
harmia, kun tilalla tehdään jälkeenpäin muu-
toksia ja lisäyksiä sähkölaitteistoon. Tämä 
koituu tilan kustannukseksi, kun joudutaan 
selvittämään olemassa olevaa sähköverk-
koa, jotta saadaan suunniteltua mahdollisia 
muutoksia ja laajennuksia. Samoin urakoitsi-
ja laskuttaa niin tarkastuksesta kuin piirustus-
ten ja kaavioidenkin osalta. 

Ratkaisumallit
Sähkötöissä saa käyttää vain oikeudet omaa-
via sähköurakoitsijoita ja heiltä tulee vaatia 
asianmukainen käyttöönottotarkastuspöytä-
kirja. Tilaaja voi esimerkiksi edellyttää tilaus-
sopimuksessa, että kaikki dokumentaatiot  
ja työhön liittyvät asiapaperit on luovutettuna 
työn tilaajalle ennen kuin urakan loppusum-
ma maksetaan ulos. 

Esimerkki epämääräisestä ohjeistuksesta    

• Asennusten 
 käyttöönottotarkastuspöytäkirjat 

• Ajantasaiset keskusmerkinnät

• Piirustukset ja keskuskaavio
 vastaavat nykyisiä asennuksia

Tarkista
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Sähkötöiden tekijät

Puutteet
Sähkötöiden tekijöistä ja heidän oikeudes-
taan sähkötyöhön ei saatu selvyyttä, koska 
käyttöönottotarkastuspöytäkirjoja ei ollut 
esittää kuin yhdellä tilalla.   
 

Seuraukset
Sähkötyöt edellyttävät määrättyä pätevyyttä 
ja ilmoitusta viranomaiselle, Turvatekniikan 
keskukselle (Tukes). Mikäli sähkötöiden te-
kijällä (sähköliikkeellä) ei ole asianmukaista 
urakointioikeutta, voi mahdollisen vahingon 
sattuessa tulla korvausasioiden suhteen 
ongelmia ja hankaluutta kaikille osapuolille.

Käyttöönottotarkastuspöytäkirja on todistus 
siitä, että työ vastaa vaadittavaa tasoa ja 
että asennus on turvallinen ja asianmukai-
nen. Jos tehtyyn asennukseen ei ole tehty 
asianmukaista käyttöönottotarkastusta, ei 
sen turvallisuudesta ole saatu varmuutta. 

Ratkaisumallit
Teetettäessä sähkötöitä on syytä varmistaa 
sähkötöiden tekijän pätevyys sekä oikeudet 
sähkötyöhön. Samoin tulee vaatia asian-
mukainen käyttöönottotarkastuspöytäkirja 
tehdyistä asennuksista. Mikäli sähkötöiden 
tekijän oikeuksista on epäselvyyttä, voi  
asian tarkistaa Tukesin rekisteristä, joka 
löytyy	verkkopalvelusta	www.tukes.fi/ura-
koitsijarekisteri tai soittamalla Tukesiin, 
puh. 010 6052 000. 

• Tarkastetaan sähkötöiden tekijän 
 oikeudet (Tukes/urakoitsijarekisteri)

• Teetetään sähkötyöt ainoastaan 
 luvanvaraisilla urakoitsijoilla 

• Huolehditaan, että saadaan asianmukainen 
 käyttöönottotarkastuspöytäkirja ja 
 dokumentoinnit 

Tarkista

Huolimatonta asennustyötä

Sähkön palo- ja tapaturmariskit maatiloilla 
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Johtopäätökset

Olisi tarkoituksenmukaista, että kaikki maatalouden tuotantotilat saatetaan säännölli-
sen sähkölaitteistojen määräaikaistarkastuksen piiriin sulakekoosta ja tuotantosuun-
nasta riippumatta. Tarkastusväli on nykyisellään tarkastuksen piirissä olevilla maa-
talouden laitteistoilla 15 vuotta, joka on käytännössä aivan liian pitkä tarkastusväli, 
koska monella tilalla tehdään jopa vuosittain erilaisia muutos-, lisäys- ja uudisraken-
nustöitä. Sopiva tarkastusväli voisi olla viisi vuotta.

Koska maatiloilla näytetään hyvin paljon käytettävän epämääräisiä sähkötöiden 
tekijöitä, tulisi kaikki maatalouksissa tehtävät sähkötyöt ottaa pakollisen varmennus-
tarkastuksen piiriin. Näin voitaisiin auttaa maataloustuottajia edistäen merkittävästi 
heidän jokapäiväistä työturvallisuuttaan ja turvaten omaisuutta. 

Tiloilta tulisi edellyttää sähkölaitteiden ja – laitteistojen huolto- ja kunnossapito- 
ohjelman laatimista. Ohjelman toteuttamista tulisi valvoa esimerkiksi palo- ja sähkö-
tarkastusten yhteydessä. Palon nopealla havaitsemisella sekä ripeällä sammutus-  
ja pelastustoimien aloittamisella on ratkaiseva merkitys palon seurauksena syntyvien 
vahinkojen määrälle.

Automaattiset paloilmoitin- ja sammutusjärjestelmät ovat tehokkaita apuvälineitä  
palovahinkojen vähentämistyössä. Maatalouden tuotantorakennuksissa syttyvien 
palojen vahinkoja voitaneen merkittävästi vähentää automaattisten paloilmoitinlaittei-
den ja erityisesti automaattisten sammutuslaitteistojen avulla. Taloudellisesti tarkoi-
tuksenmukainen ratkaisumalli voisi olla yleissprinklerin sijaan tehokas  
kohdesprinklaus. 

Maataloustuottajille tulee antaa selkeitä toimintamalleja sähköisten paloriskien 
hallintaan sekä heitä tulee motivoida toimimaan palojen vähentämiseksi. Isäntäväki 
voisi melko helposti, esimerkiksi heille suunnitellun huolto- ja kunnossapito-ohjelman 
avulla omatoimisesti tunnistaa ainakin kaikkein pahimmat vaarat ja riskitekijät. 
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