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SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 1 
19.11.2015 

KVSYMYSSARJA 

Tutkinto on kaksiosainen. 
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Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen 2/3 pistemäärää 

maksimipistemäärästä. 

Vastaa vaihtoehtokysymyksiin merkitsemällä 

+ oikeana pitämäsi väitteen kohdalle ja 

vääränä pitämäsi väitteen kohdalle tai 

jätä viiva tyhjäksi, ellet ole varma 

väitteen paikkansa pitävyydestä. 

Vaihtoehtotehtävät ja täydennettävät tehtävät arvostellaan siten, että oikeasta vastauksesta 

saat kaksi pistettä/väite. Vastatessasi väärin väitteeseen tai täydennettävään tehtävään saat 

yhden virhepisteen. Tyhjästä viivasta saat 0 pistettä. 

Kirjallisista ja laskennallisista tehtävistä saat täysin oikeasta vastauksesta pistemäärän, joka on 

merkitty kysymyksen kohdalle sulkuihin. 

Kirjallisissa tehtävissä ei riitä pelkkä viittaus johonkin säädösten pykälään. 

Tutkintokysymykset on laadittu siitä lähtökohdasta, että niihin vastataan tutkintovaatimusjul

kaisujen vaatimuksia noudattaen. On syytä kiinnittää huomiota sellaisiin sanoihin kuin aina ja 

vähintään, jotka saattavat muuttaa väitteen sisältöä. 

Tutkinnossa saavat olla esillä tutkintovaatimuksiin sisältyvät julkaisut. Lisäksi esillä saa olla alaa 

koskevaa kirjallisuutta tai muuta aineistoa, ei kuitenkaan laskennallisia esimerkkejä tai aikai

sempien tutkintojen tehtäväsarjoja. Tutkinnossa ei saa käyttää tietokonetta. 

Nimi tekstaten -------------------------

Syntymäaika 

Osoite ja puhelin------------------------

Allekirjoitus--------------------------
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OSA 1: Tehtävät 1- 9 {maksimipistemäärä 46 pistettä, hyv. raja 31 p. )  

1 .  Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti . 

Sähköurakointitoimintaa harjoittavan on n imettävä sähkötöidenjohtaja ennen toimin

nan  a lo ittamista. 

Sähköurakoitsij an  sähkötöiden johtajan tu lee ol la toiminnan  harjo ittaja ta i  tä l laista toi
mintaa harjo ittavan pa lve l uksessa .  

Jos sähköu rakoitsij an  toiminnassa havaitaan sähköturva l l isuuden kanna lta vakavia puut

teita, voi u rakoitsijan  sähkötöiden johtaja joutua suorittamaan sähköturva l l i suustutkin
non uude l leen. 

2. Yhden enintään 20 kV muuntamon käsittävän teol l isuuskiinteistön 

käytönjohtajana  voi toimia henki lö, jolla on rajo itettu sähköpätevyys 1. 

mää räa ika istarkastus on tehtävä kymmenen vuoden vä lei n .  

sähköasennusten mu utostyöl le  on tehtävä a i na  varmen n ustarkastus .  

3. Kuka saa tehdä määräaikaistarkastuksen 

a)  enintään 1000 V nimel l isjännitteisen toimistorakennuksen sähkölaitteistol le, jonka 

suojalaitteena toimivan yl ivirtasuojan nimellisvirta on yli 35 A? {2 pistettä) 

b) verkonhaltijan jakeluverkol le? (2 pistettä) 

' '  

, 

... 



4. Jännitetyötä on 

työskentelysuojien asentaminen .  

työ akustossa, jossa on iso oikosu lkuvirta. 
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jon ovarokekytkimen lisäys silloin, kun se on suunn iteltu tehtäväksi jännitteisenä .  

5 .  llmajohdoi l la  

jänn itetyöalueen ulkorajan m itta on 20 kV johdon alap uolella 1 m.  

jän n itetyöalueen ulkorajan mitta on AMKA-johdon ala p uolella 0,5 m.  

jänn itetyöalueen ulkorajan mitta on 110 kV johdon sivulla on 1,5 m.  

6 .  Miten työmaadoitus sii rrettävi l lä  työmaadoituslaittei l la tehdään? 

(4 pistettä) 
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7. Kun kosketussuojaamattomassa 125 A kojeistossa tehdään korjaus tai muutostyö 

jännitetyönä, 

on työstä o ltava työmenetelmäkohtainen ohje. 

on työryhm ässä o ltava vähintää n  kaksi jännitetyökou lutuksen saanutta henki löä .  

on työhön o ltava tapauskohta inen lupa .  

8. Jos urakoitsija joutuu sähkölaitteiston rakentamisessa poikkeamaan olennaisia 

turva l lisuusvaatimuksia vastaavista standardeista tai ju lkaisuista, on olennaisten 

turval lisuusvaatimusten täyttymisestä laadittava kirja l linen selvitys ennen kuin 

sähkölaitteiston rakentaminen a loitetaan.  Mitä tässä selvityksessä on esitettävä? 

(4 pistettä) 

... 
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9.  Miksi AMKA-kaapelia saa käsitel lä jännitteisenä vain noudattaen erityisiä jännitetyö

menetelmiä? 

(4 pistettä) 
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OSA 11: Tehtävät 10 - 19 {maksimipistemäärä 63 pistettä, hyväksymisraja 42 pistettä) 

10. Maa- ja puutarhatalouden tiloissa: 

11. 

olkivaraston valaistusohjauskytkin on aina varustettava merkkivalol la 

l isäpotentiaalintasausjohtimien poikkipinta on ainakin 4 mm2 Cu 

kansallisia pistorasioita (schuko) saa käyttää 20 A nimellisvirtaan asti 

Lääkintä IT-järjestelmän muuntajat: 

Pitää asentaa lääkintätilaan .  

Vuotovirta ulostulokäämistä maahan ja  kotelovuotovi rta e ivät saa ylittää 0,5 mA mitat

tuna tyhjäkäynnillä mitoitusjänn itteellä ja m itoitustaajuudella toimivasta muu ntajasta. 

Muuntajissa ei saa käyttää kondensaattoreita .  

12. Palovaarallista tilaa syöttävien ryhmäjohtojen osalta on voimassa: 

ryhmäjohdot p itää yleensä suojata eristysvikoja vastaa n  TN- ja TT-järjestelmissä mitoi

tustoimintavirraltaan en intään 300 mA vikavirtasuojakytkimillä 

P EN-johtimien käyttö ei ole sallittua 

ylikuormitussuoja ukseen saa käyttää vain B-tyypin johdonsuojakatkaisijoita 

' '  
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13.  Rakennuksen uloskäytävään joudutaan pakottavista syistä sijoittamaan muita kuin 

uloskäytävässä sijaitsevia laitteita syöttäviä johtojärjestelmiä .  Ne on suojattava jollain 

seuraavassa esitetyl lä taval la :  

Johto järjestelmässä käytetää n  kaapeleita, jotka täyttävät testausstandardien EN 60332-3 

(kaapelien  n ippupoltto), E N  50267 (kaapel imateriaalien halogeenittom uus} ja EN 61034 

(vähä inen savunm uodostus} vaatimukset. 

Johtojärjestelmät suojataan väh intään palonkestävyysluokan El 30 m ukaisella rakenteella, 

joka tehdään palamattomista tai lähes palamattomista rakennustarvikkeista. 

Käytetään muuta menetelmää, josta on olemassa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston 

(Tukes} p uoltava lausunto. 

14. Sähkötilassa 

saa perussuojausmenetelmänä  käyttää sijoittamista kosketusetäisyyden ulkopuolelle 
väh intään 2,5 m korkeuteen lattiasta tai muusta seisonta-alustasta. 

m u u ntajan suojaus voidaan a ina  toteuttaa suojuksella, jossa ei ole kattoa .  

jonovarokekytkimillä kalustetun pienjän nitekeskuksen kytkimien alapuolella sija itsevassa 
kaapelointitilassa ei saa olla paljaita jänn itteisiä osia .  

15. Suurjännitesähköasennuksissa 

rakennukseen sijoitettavan muuntamon ulkotilaa n  a ukeavat ovet e ivät saa olla palonar
kaa m ateriaalia .  

teollisuusrakennukseen sijoitetun kuivamuuntajan käyttö edellyttää oikean paloluokan 

valintaa ri ippuen teollisuuden toiminnasta ja ympäröivistä materiaaleista. 

teollisuusrakennukseen sijoitetun muuntamon kaikki m u untajat on varustettava nopeasti 

toimivilla suojala itteilla, jotka kytkevät syötön pois automaattisesti via n  sattuessa .  



16. Yli 1000 V sisäkytkinlaitoksen 

hoitokäytävän on oltava vähintään 0,8 m leveä.  

8 (9) 

• 1 

hoitokäytävältä on a ina  o ltava poistumismahdollisuus molemmissa pä issä. 

mekaan inen ilmanvaihtojärjestelmä on sijoitettava siten, että tarkastus ja kunnossapito 

voidaan  suorittaa kojeiston o llessa käytössä. 

17. Yli 1000 V asennuksissa 

maadoituserottimen koskettimien asento on voitava ta rkistaa .  

maadoituserott imet on asenn ettava siten, että ne eivät voi toimia tahattomasti 
käyttövivustoon manuaalisesti kohdistuvasta voimasta .  

Jos lukitusjä rjestelmä  estää maadoituserotinta johtam asta täyttä oikosulkuvi rtaa, voidaan 
käyttäjän kanssa sopia, että maadoituserottimelle määritetää n  p ienemmät n imellisarvot, 

jotka vastaavat todellis ia o ikosulkurasituksia .  

18. llmajohdoilla 

päällystetyt johtimet ovat riittävästi eristettyjä suojaamaan  satunnaiselta kosketukselta 
toisi i n  päällystettyihin johtimi in .  

ukkosjohd in  on a ina sijoitettava va ihejohtimien ylä puolelle. 

eristetyillä r i ippukierrei lmajohdoilla kukin johd in on ympäröity eristävä llä päällystee llä, 

joka suojaa täysin kaikilta vaiheiden välisi ltä tai maadoitettuihin osi in  tapahtuvilta 

vuotovi rroilta . 
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19. Ryhmäkeskukselta on tarkoitus ottaa MMJ-tyyppisellä kaapelilla kolmivaiheisen, P = 9,5 

kW sähkölämpökojeen (cos cp = 1} syöttö. Mitoita johto ja sitä ylikuormitukselta suo

jaavat D-tyypin tulppasulakkeet, kun asennus tapahtuu lämpöeristettyyn seinään, vie

ressä on 4 muuta täyteen kuormitettua virtapiiriä ja i lman lämpötila on + 30° C. Laskut 

on esitettävä. 

Laske oikosulkuvirta ryhmäjohdon päässä ja tutki toimiiko valintasi myös 0,4 s poiskyt-

kentäajalla, kun ryhmäkeskuksel le on laskettu si lmukkaimpedanssiksi 1,22 0 ja syötön 

pituus on 25 metriä? (10 pistettä) 





SÄHKÖTU RVALLISUUSTUTKINTO 2 
19.11.2015 

KYSYMYSSARJA 

Tutkinto on kaksiosainen. 
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Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen 2/3 pistemäärää 

maksimipistemäärästä. 

Vastaa vaihtoehtokysymyksiin merkitsemällä 

+ oikeana pitämäsi väitteen kohdalle ja 

vääränä pitämäsi väitteen kohdalle tai 

jätä viiva tyhjäksi, ellet ole varma 

väitteen paikkansa pitävyydestä. 

Vaihtoehtotehtävät ja täydennettävät tehtävät arvostellaan siten, että oikeasta vastauksesta 

saat kaksi pistettä/väite. Vastatessasi väärin väitteeseen tai täydennettävään tehtävään saat 

yhden virhepisteen. Tyhjästä viivasta saat 0 pistettä. 

Kirjallisista ja laskennallisista tehtävistä saat täysin oikeasta vastauksesta pistemäärän, joka on 

merkitty kysymyksen kohdalle sulkuihin. 

Kirjallisissa tehtävissä ei riitä pelkkä viittaus johonkin säädösten pykälään. 

Tutkintokysymykset on laadittu siitä lähtökohdasta, että niihin vastataan tutkintovaatimusjul

kaisujen vaatimuksia noudattaen. On syytä kiinnittää huomiota sellaisiin sanoihin kuin aina ja 

vähintään, jotka saattavat muuttaa väitteen sisältöä. 

Tutkinnossa saavat olla esillä tutkintovaatimuksiin sisältyvät julkaisut. Lisäksi esillä saa olla 

alaa koskevaa kirjallisuutta tai muuta aineistoa, ei kuitenkaan laskennallisia esimerkkejä tai ai

kaisempien tutkintojen tehtäväsarjoja. Tutkinnossa ei saa käyttää tietokonetta. 

Nimi tekstaten ------------------------

Syntymäaika ------------------------

Osoite ja puhelin
-----------------------

Allekirjoitus-------------------------
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OSA 1: Tehtävät 1 -9 {maksimipistemäärä 48 pistettä, hyv. raja 32 p.) 

1. 

2. 

Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. 

Sähköu rakointito imintaa harjoittavan on n imettävä sähkötöidenjohtaja ennen toimin
nan  a lo ittamista. 

Sähköurakoitsij an  sähkötöiden johtajan tulee o l la  to im innan  harjoittaja tai täl la ista toi
m intaa harjoittavan palveluksessa. 

Jos sähköurakoitsijan  toiminnassa havaitaan sähköturvall isuuden kannalta vakavia puut

teita, voi u rakoitsijan sähkötöiden johtaja joutua suorittamaan sähköturva l l i suustutkin
non u u del leen.  

Vastaa seuraaviin väitteisi in etusivun ohjeiden mukaisesti. 

Sähköla itekorjaamoon on s ijoitettava sopivaan pa ikkaa n  tau lu  ens iapuohjeista. 

Sähkötyöturva l l i suutta koskeva kou lutus on annettava myös sähköurakoitsijan  

sähkötöiden työnjohtotehtävissä toimivi l le  henkilöil l e .  

Luvan jänn itteettömäksi tehdyllä sähkölaitteisto l l a  yksittäisen työn a loittamiseen voi 
a ntaa työnaikaisen sähköturva l l i suuden va lvoja. 

3. Sähkölaitteiston 

varmen nustarkastus on teetätettävä aina ennen kuin sähköla itteisto otetaan 
vars i na iseen käyttötarkoitukseen . 

varmennustarkastuksen saa tehdä valtuutettu tarkastaja tai - la itos. 

joka isesta varmennustarkastuksesta on tehtävä i lmoitus Turva l l isuus- ja 
kemikaa l ivi rastol le .  



4. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. 

Sähkölaitteistol le on tehtävä a ina  käyttöönottotarkastus. 

Sähkö la itteiston käyttöönottotarkastuksesta on yleensä tehtävä 
käyttöönottotarkastu.spöytäki rja .  
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Jos varmennustarkastuksessa havaitaan vakavia puutteita, on ta rkastajan määrättävä 
tarkastuksen kohteena o leva sä hkölaitteisto tarkastettavaksi uudel leen.  

5. Miten työmaadoitus sii rrettävi l lä  työmaadoituslaittel la  tehdään? 

(4 pistettä) 
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6. Jos urakoitsija joutuu sähkölaitteiston rakentamisessa poikkeamaan olennaisia turvalli

suusvaatimuksia vastaavista standardeista tai julkaisuista, on olennaisten turvallisuus

vaatimusten täyttymisestä laadittava kirjallinen selvitys ennen kuin sähkölaitteiston ra

kentaminen aloitetaan. Mitä tässä selvityksessä on esitettävä? (4 pistettä) 



7. Jännitetyötä on 

työskentelysuoj ien asentaminen.  

työ akustossa, jossa on iso oikosu lkuvirta. 
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jonovarokekytkimen l isäys s i l lo in,  kun se on suunn iteltu tehtäväksi jännitteisenä. 

8. Miksi AMKA-kaapelia saa käsitel lä jännitteisenä vain noudattaen erityisiä 

jännitetyömenetelmiä? 

{4 pistettä) 



9. Vastaa seuraavi in väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti . 
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Työmaadoitus on tehtävä a ina  si i rrettävi l lä työmaadoitusväl ine i l lä, joita koskee standard i 
SFS-EN 61230. 

Työmaadoittamisen tarkoituksena on estää työkohteen tu leminen jänn itteiseksi esim. 

rin nakkaisesta johdosta .  

Työmaadoittam isen tarkoituksena on ehkäistä i lmastol l isen yl ijännitteen pääsy työkoh

teeseen.  
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OSA 11: Tehtävät 10 - 19 (maksimipistemäärä 64 pistettä, hyväksymisraja 42 pistettä) 

10. Maa- ja puutarhatalouden tiloissa: 

o lkivaraston valaistusohjauskytkin on aina varustettava merkkiva lo l la 

l isäpotentiaal intasausjohtimien poikkipinta on ainakin 4 mm2 Cu 

kansal l isia pistorasiöita (schuko) saa käyttää 20 A n imel l isvirtaan asti 

11. Lääkintä IT-järjestelmän muuntajat: 

Pitää asentaa lääkintätilaan .  

Vuotovirta u lostulokäämistä maahan ja kotelovuotovirta eivät saa yl ittää 0,5 mA mitat

tuna tyhjäkäynn i l lä mitoitusjännitteel lä ja m itoitustaaj uude l l a  toimivasta muuntajasta. 

Mu untajissa ei saa käyttää kon densaattoreita .  

12 .  Palovaara l l ista tilaa syöttävien ryhmäjohtojen osalta on voimassa: 

ryhmäjohdot p itää yleensä suojata eristysvikoja vastaa n  TN- ja TT-järjestelm issä mitoi

tustoim intavirraltaa n  enintään 300 mA vikavirtasuojakytkim i l lä 

P EN-joht imien käyttö ei o le  sa l l ittua 

yl ikuormitussuojaukseen saa käyttää vain B-tyypin johdonsuojakatkaisijo ita 
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13. Rakennuksen u loskäytävään joudutaan pakottavista syistä sijoittamaan muita kuin 

u loskäytävässä sija itsevia laitteita syöttäviä johtojärjestelmiä. Ne on suojattava jol lain 

seuraavassa esitetyl lä taval la :  

Johtojärjeste l mässä käytetään kaapeleita, jotka täyttävät testausstandardien EN 60332-3 

(kaapel ien n ippupoltto), EN 50267 (kaape l imateriaalien ha logeen ittomu us) ja EN 61034 

(vähäinen  savu nmuodostus) vaatimukset. 

Johtojärjestelmät suojataan väh intään pa lonkestävyys l uokan El 30 m ukaise lla rakenteella, 

joka tehdään pa lamattomista tai lähes pa l amattomista rakennustarvikkeista .  

Käytetään muuta menetelmää, josta on o lemassa Tu rva llisuus- ja  kemikaa l iviraston 

(Tukes) puoltava lausunto. 

14. Sähköti lassa 

saa perussuojausmenete lmänä käyttää sijoittamista kosketusetäisyyden u lkopuole l le  
väh intään 2,5 m korkeuteen lattiasta ta i  m uusta seisonta-a lustasta. 

on jänn itte iset osat suojattava väh intään kotelointi luokan IP 4X vaatimukset täyttävällä 

suojuksell a, jos jänn itteiset osat ovat a lempana kuin 2,5 m .  

jonovarokekytkim i l lä kalustetun pienjän nitekeskuksen kytkimien a l apuolella sija itsevassa 

kaapelointitilassa ei saa o lla palja ita jänn itteisiä osia. 

15. Käyttöönottotarkastusmittauksia, jotka tehdään jännitteisessä asennuksessa, ovat 

suojajohtimen jatkuvuuden m ittaaminen. 

eristysres istanssin mittaaminen. 

s i lmukkaimpeda nssin mittaaminen. 

' .. 

, 



16. Uudisrakennuksissa 
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suojaavan potentiaa lintasausjohtimen, joka liitetään päämaadoituskiskoon, poikkipinnan  

on oltava vähintään 6 mm2 , kun  johtimet ovat kuparia .  

saa TN-järjeste lmässä käyttää a ina kiinteästi asennetuissa johdoissa PEN-johdinta, jos 
johtimien poikkipinta on väh intään 10 mm2 Cu. 

meta l l isia vesiputkia saa käyttää suojajohtimena .  

17. Enintään 30 mA vikavirtasuojakytkin vaaditaan uusissa asuinrakennuksissa aina 

l isäsuojaksi, kun se syöttää 

pistotu lpa lla liitettyä asunnon keittiön jääkaappi-pakastinta.  

lämminvesivaraajaa löylyhuon een lauteiden alla .  

va laistusta (230 V)  suihku huoneessa .  

18. Uudisasennuksissa 

Yksi suoja la ite voi suojata useita rinnankytkettyjä johtimia oikosu l u lta, jos kyseinen 

suoja la ite varmistaa suojauksen toimimisen s i l lo inkin, kun vika sattuu yhden 

ri n nankytketyn johtimen hanka limmassa kohdassa. 

Johdon oikosulkusuoja  on sijoitettava aina sel laiseen kohtaan, jossa johtimen poikkipinta 
pienenee tai omina isuudet muuten muuttuvat. 

Ylikuormitussuoja la ite voi toimia tietyillä ehdoi l l a  myös oikosulkusuojalaitteena. 
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19. Ryhmäkeskukselta on tarkoitus ottaa MMJ-tyyppisel lä kaapeli l la kolmivaiheisen, P = 9,5 

kW sähkölämpökojeen (ces cp = 1) syöttö. Mitoita johto ja sitä yli kuormitukselta suo

jaavat 0-tyypin tulppasulakkeet, kun asennus tapahtuu lämpöeristettyyn seinään, vie

ressä on 4 muuta täyteen kuormitettua virtapiiriä ja i lman lämpöti la on + 30° C. Laskut 

on esitettävä. 

Laske oikosulkuvirta ryhmäjohdon päässä ja tutki toimiiko val intasi myös 0,4 s poiskyt-

kentäajal la, kun ryhmäkeskuksel le on laskettu si lmukkaimpedanssiksi 1,22 n ja syötön 

pituus on 25 metriä?  (10 pistettä) 

' '  
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KYSYMYSSARJA 

Tutkinto on kaksiosa inen .  

STT 3.2/2015 1 {8) 

Tutkinnon läpäisy edel lyttää molemmista osista erikseen noin 2/3 pistemäärää 

maksimipistemäärästä. 

Vastaa vaihtoehtokysymyksi in merkitsemällä 

+ oikeana p itämäsi väitteen kohdalle ja 

vääränä pitämäsi väitteen kohda l le  tai 

jätä viiva tyhjäksi, e l let ole varmaväitteen pa ikkansa p itävyydestä. 

Vaihtoehtotehtävät ja täydennettävät tehtävät a rvoste l laan s iten, että oikeasta vas
tauksesta saat kaksi pistettä/väite. Vastatessasi väärin vaihtoehtotehtävään tai 

täydennettävään tehtävään saat yhden virhepisteen. Tyhjästä viivasta saat 0 pis

tettä. 

Kirja l l isista ja laskenna l l isista tehtävistä saat täysin oikeasta vastauksesta p istemää

rän, joka o n  merkitty kysymyksen kohda l le  su lku ih in. 

Kirja l lisissa tehtävissä ei riitä pe lkkä viittaus johonkin säädösten pykälään . 

Tutkintokysymykset on laad ittu si itä lähtökohdasta, että n i ih in  vastataan tutkinto
vaatim usju lkaisujen vaatimuksia noudattaen .  On syytä kii nn ittää huomiota sel la is i in 
sanoihin kuin aina ja vähintään, jotka saattavat m uuttaa väitteen sisältöä. 

Tutkinnossa saavat o l la es i l lä tutkintovaatimuks i in  sisältyvät ju lkaisut. Lisäksi esi l lä 
saa o l l a  alaa koskevaa kirja l l isuutta tai muuta a ineistoa, ei kuitenkaan laskenna l l isia 
esimerkkejä tai aikaisempien tutkintojen tehtäväsa rjoja .  Tutkinnossa ei saa käyttää 

tietokonetta. 

Syntymäaika --------------------------

Osoite ja puhel in-------------------------

Al leki rjoitus---------------------------
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OSA 1: Tehtävät 1 -8 (maksimipistemäärä 49 pistettä, hyväksymisraja on 32 pistettä) 

1. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. 

Sähkölaitteidenkorjaustoimintaa harjoittavan on nimettävä sähkötöidenjoh
taja ennen toiminnan aloittamista. 

Sähkölaitekorjaamon sähkötöiden johtajan tulee olla toiminnan harjoittaja 
tai tällaista toimintaa harjoittavan palveluksessa. 

Jos sähkölaitekorjaamon toiminnassa havaitaan sähköturvallisuuden 
kannalta vakavia puutteita, voi korjaamon sähkötöiden johtaja joutua 
suorittamaan sähköturvallisuustutkinnon uudelleen. 

2. Sähköurakoitsija, joka on urakointiryhmässä 53, on oikeutettu 

tekemään enintään pienjännitteiseen verkkoon liitettäväksi tarkoitettujen 
sähkölaitteiden korjaustöitä. 

tekemään ryhmäkeskuksen laajennus- ja muutostöitä. 

tekemään hissien korjaustöitä. 

3. Työnaikaisen sähköturval l isuuden 

valvoja on nimettävä jokaiseen työkohteeseen, jossa on sähköiskun vaara. 

valvoja on nimettävä aina kirjallisesti jokaista työkohdetta varten. 

valvojana voi toimia vain sähköalan ammattihenkilö, joka osallistuu työhön. 

' .. 
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4. Mistä työturval l isuusasioista sähkötöiden johtajan on 
sähköturval l isuussäädösten nojal la varmistuttava ennen kuin asentajat voi 
päästää korjaamaan ja huoltamaan sähkölaitteita? {9 pistettä) 

5. Sähkötyöturva l l isuusstandardissa lähialueella tarkoitetaan 

tilaa sähköpääkeskuksen edessä. 

jännitetyöaluetta ympäröivää rajoitettua tilaa. 

jännitteisten osien ympärillä olevaa tilaa jonne ulotuttaessa eristystaso säh
köiskun välttämiseksi ei ole riittävä ilman suojaustoimenpiteitä. 

6. Käyttötoimenpiteen pienjännitelaitteistossa saa tehdä 

maallikko, kun moottori käynnistetään kauko-ohjauksella. 

tehtävään opastettu henkilö, kun lämpörele viritetään keskuksessa, jossa on 
osittainen kosketussuojaus. 

iJ$;��:'. . '.. -' '.;_' _: \ ' ' ' ' 

vain sähköalan ammi:JW€nkilå, jbs''käs:ittelykohteen läheisyydessä on 
kosketussuojaamatton\ia jä�nitteisiä osia. 



7. Jännitetyötä on 
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tahaton jännitetyöalueelle joutuminen ja/tai tahaton jännitteisten osien 
koskeminen. 

jännitteettömyyden toteaminen. 

jännitteisen johtimen kytkeminen riviliittimeen. 

8. Erotettaessa virtapiiri työn ajaksi jännitteisestä syöttöjohdosta on sopivin 
toimenpitein varmistettava, etteivät la itteet tule tahattomasti 
jännitteisiksi. M itä toimenpiteitä on tehtävä, kun työkohteen erottamiseen 
käytetään johdonsuojakatkaisijaa, eikä sen sijaintiti laa ole lukittu? 

(4 pistettä) 

I 



OSA 11: Tehtävät 9 -17 
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(maksimipistemäärä 41 pistettä, hyväksymisraja on 27 pistettä) 

9. Mikä kotelointi luokka (IP) on kyseessä, kun sähkölaite on suojattu 
1,0 mm tai sitä suurempien vieraiden esineiden sisään pääsyitä ja 
vesisuihkun sisäänpääsyn haital l isi lta vaikutuksilta? (2 p) 

10. Sähkölaitekorjaamoissa käytettävil le laittei l le on aina järjestettävä 
vikasuojaus. Vikasuojauksel la  voidaan suojautua vaarati lanteilta, jotka 
a iheutuvat 

vikatapauksessa jännitteisiksi tulleiden jännitteelle alttiiden osien ja maan 
potentiaalissa olevien osien samanaikaisesta koskettamisesta. 

jännitteisen osan ja nollajohtimen samanaikaiselta koskettamiselta. 

kahden eri vaiheissa olevan jännitteisen osan samanaikaiselta 
koskettamiselta. 

11. Vanhan asennuksen pinnal l isessa jakorasiassa on harmaa johdin. Se voi 
toimia 

vaihejohtimena. 

nollajohtimena. 



12. Sähkölaitekorjaamoissa 

sn 3.2/201s 6 (s) 
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saa tilapäiskytkentöjen syöttöön käytettävän virtapiirin erotuskytkimen tilal
la käyttää 16 A mitoitusvirtaista pistokytkintä. 

on vikasuojaukseen käytettävä suojaerotusmuuntaja varustettava oikosul
kusuojauksella ja poiskytkevällä tai hälyttävällä ylikuormitussuojauksella. 

työskentelypaikoilla olevat pistorasiat merkittävä siten, että merkinnöistä 
selviää myös pistorasioiden jännite, teho tai virta ja suojaustapa. 

13. Täydennä puuttuvat kohdat 

Siirrettävän sähkölaitteen liitäntäkaapelin johtimien poikkipinta on oltava 
vähintään , kun laitteen mitoitusvirta on 10 Aja kaapelin pituus 
on enintään 2 metriä. 

Suojausluokan 1 laitteiden liittämiseen tarkoitetun yksivaiheisen ilman 
ylikuormitussuojaa olevan jatkojohdon poikkipinnan pitää olla vähintään 

14. Vaara l l isen kosketusjännitteen syntyminen sähkölaitteessa estetään 
vikatapauksessa esimerkiksi 

sähköisellä erotuksella. 

syöttöjännitteen automaattisella poiskytkennällä. 

suojamaadoittamalla. 

J 



15. Täydennä puuttuvat kohdat 
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1 • 

Suojausluokan 1 kiinteän 7,5 kW sähkökiukaan vuotovirta saa korjauksen 
jälkeen olla enintään ____ _ _ 

Siirrettävän suojausluokan 1 sähkölaitteen vuotovirta saa korjauksen jälkeen 
olla enintään -------

Suojausluokan 1 1 1  sähkölaitteen vuotovirta saa korjauksen jälkeen olla 
enintään -------

16. Vaihdat vanhan puolikiinteästi asennetun kiukaan ti la l le uuden kiukaan. 
Yksilöi, mitä tarkastuksia ja mittauksia on tehtävä asennuksel le. {3 pistettä) 
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17. Olet asentanut i lmalämpöpumppua varten yhden pistorasian ja si l le ryh
mäjohdon keskukselta. Ryhmäjohtoa suojaava sulake on 16 A gG. Käyt
töönottotarkastuksessa teet syötön automaattisen poiskytkennän toi
minnan testauksen. Saat mittauksessa oikosu lkuvirran a rvoksi 140 A. 

Toteutuuko vikasuojaus vaaditu l la taval la ja mikä on pienin vaadittu mi
tattu oikosulkuvirran a rvo? (4 pistettä) 

, . 
. .. 



TurvaHisuus- ja kemikaaiivtr.asto 

SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 1 
19.11.2015 

VASTAUSSARJA 

Tutkinto on kaksiosainen. 

1 (9) 

Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen 2/3 pistemäärää 

maksimipistemäärästä. 

Vastaa vaihtoehtokysymyksiin merkitsemällä 

+ oikeana pitämäsi väitteen kohdalle ja 

vääränä pitämäsi väitteen kohdalle tai 

jätä viiva tyhjäksi, ellet ole varma 

väitteen paikkansa pitävyydestä. 

Vaihtoehtotehtävät ja täydennettävät tehtävät arvostellaan siten, että oikeasta vastauksesta 

saat kaksi pistettä/väite. Vastatessasi väärin väitteeseen tai täydennettävään tehtävään saat 

yhden virhepisteen. Tyhjästä viivasta saat 0 pistettä. 

Kirjallisista ja laskennallisista tehtävistä saat täysin oikeasta vastauksesta pistemäärän, joka on 

merkitty kysymyksen kohdalle sulkuihin. 

Kirjallisissa tehtävissä ei riitä pelkkä viittaus johonkin säädösten pykälään. 

Tutkintokysymykset on laadittu siitä lähtökohdasta, että niihin vastataan tutkintovaatimusjul

kaisujen vaatimuksia noudattaen. On syytä kiinnittää huomiota sellaisiin sanoihin kuin aina ja 

vähintään, jotka saattavat muuttaa väitteen sisältöä. 

Tutkinnossa saavat olla esillä tutkintovaatimuksiin sisältyvät julkaisut. Lisäksi esillä saa olla alaa 

koskevaa kirjallisuutta tai muuta aineistoa, ei kuitenkaan laskennallisia esimerkkejä tai aikai

sempien tutkintojen tehtäväsarjoja. Tutkinnossa ei saa käyttää tietokonetta. 

Nimi tekstaten 

Syntymäaika 

Osoite ja puhelin 

Allekirjoitus 
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OSA 1: Tehtävät 1- 9 (maksimipistemäärä 46 pistettä, hyv. raja 31 p.) 

1. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. 

+ Sähköu rakoi ntito imintaa harjoittavan on n imettävä sähkötöidenjohtaja ennen toimin
nan  a loittamista.  {KTMp 516/1996 7§) 

+ Sähköu rakoitsijan sähkötöiden johtajan tu lee o l la toim innan  h a rjo ittaja ta i  tällaista toi
m intaa harjoittavan p a lveluksessa. 

(STL 410/1996 9§) 

+ Jos sähköurakoitsij an  toiminnassa h avaitaan sähköturva llisuuden  kanna lta vakavia puut
teita, voi urakoitsijan sähkötöiden johtaja joutua suorittamaan  sähköturva l l i suustutkin
non u ude l leen .  {STL muutos 1072 § 26} 

2. Yhden enintään 20 kV muuntamon käsittävän teol lisuuskiinteistön 

+ käytönjohtajana  voi toim ia  henkilö, jo lla on rajoitettu sähköpätevyys 1. 

{KTMp 516/3§, 12§) 

+ määräaikaistarkastus on tehtävä kymmenen vuoden väle in .  {KTMp 517/2§, 12§) 

sähköasennusten m uutostyöll e on tehtävä a ina  varmennustarkastus. {KTMp 517/5§) 

3 .  Kuka saa tehdä määräaikaistarkastuksen 

a) enintään 1000 V nimel l isjännitteisen toimistorakennuksen sähkölaitteistol le, jonka 

suojalaitteena toimivan yl ivirtasuojan nimel l isvirta on yli 35  A? (2 pistettä) 

b) verkonhaltijan jakeluverkol le? (2 pistettä} 

Vastaus: 

a) valtuutettu tarkastaja tai valtuutettu laitos 

b valtuutettu tarkastaja tai valtuutettu laitos 

{KTMp 517/2 §, 14§) 

J 



4. Jännitetyötä on 

työskentelysuoj ien asentam i nen.  

+ työ akustossa, jossa on iso oikosulkuvirta . 

3 (9) 

+ jonovarokekytkimen lisäys s i l loin, kun se on suunn iteltu tehtäväksi jänn itteisenä. 
{SFS 6002/liite Y} 

5 .  llmajohdoil la 

+ jän nitetyöalueen u lkorajan mitta on 20 kV johdon a lapuo lella  1 m .  

jänn itetyöalueen u lkorajan m itta on AMKA-johdon alapuolel l a  0,5 m. 

+ jän nitetyöalueen u lkorajan m itta on 110 kV johdon sivu l la  on 1,5 m .  

{SFS 6002 Taulukko Y.1} 

6. Miten työmaadoitus sii rrettävi l lä  työmaadoituslaittei l la  tehdään? 

(4 pistettä) 

Vastaus: 

Työmaadoituslaitteet pitää kytkeä ensin maadoituspisteeseen ja sen jälkeen maadoitetta

viin osiin. {4 pistettä} 

{SFS 6002/6.2.5} 
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7. Kun kosketussuojaamattomassa 125 A kojeistossa tehdään korjaus tai muutostyö 

jännitetyönä, 

+ on työstä o ltava työmenetelmäkohta inen ohje .  

+ on työryhmässä o ltava väh intään kaksi jännitetyökou lutuksen saanutta henkilöä. 

+ on työhön o ltava tapauskohta inen lupa .  
{SFS 6002/liite Y) 

8. Jos urakoitsija joutuu sähkölaitteiston rakentamisessa poikkeamaan olennaisia 

turva l l isuusvaatimuksia vastaavista standardeista tai ju lkaisuista, on olennaisten 

turval l isuusvaatimusten täyttymisestä laadittava kirja l l inen selvitys ennen kuin 

sähkölaitteiston rakentaminen a loitetaan.  Mitä tässä selvityksessä on esitettävä? 

{4 pistettä) 

Vastaus: 

Selvityksessä tulee esittää siltä osin kuin olennaisia turvallisuusvaatimuksia vastaavista 

standardeista tai julkaisuista poiketaan: 

1) olennaisten turvallisuusvaatimusten täyttämiseksi valitut ratkaisut; 

2) kuvaus siitä, miten ratkaisut täyttävät olennaiset turvallisuusvaatimukset; 

3} tilaajan antama suostumus standardeista tai julkaisuista poikkeamiseen; sekä 

4) selvityksen laatijan yksilöinti ja allekirjoitus. 

{KTMp 1193/1999 5§) 
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9. Miksi AMKA-kaapelia saa käsitel lä jännitteisenä vain noudattaen erityisiä jännitetyö

menetelmiä? 

(4 pistettä) 

Vastaus: 

Koska käytössä olevan kaapelin eristys voi olla vaurioitunut tai eristämättömässä PEN

johtimessa voi olla joissain tapauksissa vaarallinen jännite. (4 pistettä) 

{SFS 6002/ Y.1} 
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OSA 11: Tehtävät 10 - 19 (maksimipistemäärä 63 pistettä, hyväksymisraja 42 pistettä) 

10. Maa- ja puutarhatalouden tiloissa: 

olkivaraston valaistusohjauskytkin on aina varustettava merkkivalolla 

+ l isäpotentiaal intasausjohtimien poikkipinta on ainakin 4 mm2 Cu 

+ kansallisia pistorasioita (schuko) saa käyttää 20 A nimellisvirtaan asti 

11. 

+ 

+ 

(SFS 6000, 705.559, 705.544.2, 705.55.1) 

Lääkintä IT-järjestelmän muuntajat: 

Pitää asentaa lääkintäti laan.  

Vuotovirta u lostu lokäämistä maahan ja kotelovuotovirta eivät saa ylittää 0,5 mA mitat

tuna tyhjäkäyn nil lä mitoitusjännitteellä ja mitoitustaajuudella toimivasta mu untajasta. 

Muuntajissa ei saa käyttää kondensaattoreita. 

{SFS 6000-7-710.512.101} 

12. Palovaarallista tilaa syöttävien ryhmäjohtojen osalta on voimassa: 

+ ryhmäjohdot pitää yleensä suojata eristysvikoja vastaan TN- ja  n-järjestelmissä mitoi

tustoimintavirra ltaa n  enintään 300 mA vikavirtasuojakytkimil lä 

+ PEN-johtimien käyttö ei o le sa llittu a  

ylikuormitussuojaukseen s a a  käyttää vain B-tyypin johdonsuojakatkaisijoita 

(SFS 6000-4-422.3.9, 4-422.3.12} 

J 
' .. 
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13. Rakennuksen uloskäytävään joudutaan pakottavista syistä sijoittamaan muita kuin 

u loskäytävässä sijaitsevia laitteita syöttäviä johtojärjestelmiä. Ne on suojattava jol lain 

seuraavassa esitetyl lä taval la :  

+ Johto järjeste lmässä käytetään kaapeleita, jotka täyttävät testausstandardien EN 60332-3 

(kaapelien nippupoltto), EN 50267 (kaape l imateriaa l ien h a logeenittomu us) ja EN 61034 

(vähäinen  savunm uodostus) vaatimukset. 

+ Johtojärjeste lmät suojataa n  väh intään pa lonkestävyys luokan El 30 m ukaisella rakenteella, 

joka tehdään pa lamattomista tai lähes palamattomista rakennustarvikkeista. 

Käytetään muuta menetelmää, josta on o lemassa Turvall isu us- ja kemikaal iviraston 

(Tukes) puo ltava lausunto. 

(SFS 6000-4-422.2.1} 

14. Sähköti lassa 

+ saa perussuojausmenetelmänä käyttää sijoittamista kosketusetäisyyden u lkopuolelle 
väh intään 2,5 m korkeuteen l attiasta tai m uusta seisonta-a lustasta . 
{SFS 6000/729.410.3. 7) 

m u u ntajan suojaus voidaan a ina toteuttaa suojuksel l a, jossa ei o le kattoa. 
(SFS 6000/729.410.3. 7) 

+ jonovarokekytkim illä kalustetu n  pienjänn itekeskuksen kytkimien a l apuole l la  sija itsevassa 
kaapelointiti l assa ei saa o l la  pa ljaita jännitteisiä osia .  
{SFS 6000/729.410.3. 7} 

15. Suurjännitesähköasennuksissa 

+ rakenn ukseen sijoitettavan muuntamon u lkoti l aan aukeavat ovet eivät saa olla pa lonar
kaa materiaa l ia. 

+ teollisuusrakenn ukseen sijoitetun kuivamuuntajan käyttö edellyttää oikean pa loluokan 
val intaa ri i ppuen teol l isuuden toiminnasta ja  ympäröivistä materiaa leista. 

+ teoll isuusrakennukseen sijoitetun muuntamon kaikki m u u ntajat on varustettava nopeasti 
toimivil la suoja la ittei l la, jotka kytkevät syötön pois a utomaattisesti vian sattuessa. 
{SFS 6001/ 7.6.2.2ja 7.6.2.3} 



16. Yli 1000 V sisäkytkinlaitoksen 

+ hoitokäytävän on o ltava vähintään 0,8 m leveä. {SFS 6001/6.5.4} 
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hoitokäytävältä on a ina  o ltava poistu mismahdo l l isuus mo lemmissa päissä. 

{SFS 6001/6.5.4) 

+ mekaan inen i lmanvaihtojärjeste lmä on sijoitettava siten, että tarkastus ja kun nossapito 

voidaan  suorittaa koje iston o l lessa käytössä. {SFS 6001/6.5. 7} 

17. Yl i 1000 V asennuksissa 

+ maadoituserottimen koskettimien asento on voitava tarkistaa.  {SFS 6001/5.2.1.1) 

+ maadoituserott imet on asennettava siten, että n e  e ivät voi toim ia  tahattomasti 
käyttövivustoon manuaa l isesti kohdistuvasta voimasta .  {SFS 6001/5.2.1.2) 

+ Jos l ukitusjärjestelmä estää maadoituserotinta johtamasta täyttä oikosulkuvi rtaa, voidaan 

käyttäjän kanssa sopia, että maadoituserottime l le  määritetään p ienemmät n imell isarvot, 

jotka vastaavat todel l is ia o ikosu lkurasituksia . {5F5 6001/5.2.1.5) 

18. l lmajohdoi l la 

+ pääl lystetyt johtimet ovat ri ittävästi eristettyjä suojaama a n  satunna iselta kosketukselta 

tois i in  päällystettyih in  johtimi in .  {SFS 6001/2.1.14.1} 

ukkosjohd in  on a ina  sijoitettava va ihejohtimien yläpuo le l le. {SFS 6001/2.1.33} 

+ eristetyi l lä ri i ppukierre i lmajohdoi l l a  kukin johdin on ym päröity eristäväl lä päällystee llä, 

joka suojaa täysin  kaikilta vaiheiden väl is i ltä tai maadoitettu ih in  osi in tapahtuvilta 
vuotovirroi lta. 
{SFS 6001/2.1.14.2) 
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19. Ryhmäkeskukselta on tarkoitus ottaa MMJ-tyyppisel lä kaapel i l la kolmivaiheisen, P = 9,5 

kW sähkölämpökojeen (cos cp = 1) syöttö. Mitoita johto ja sitä yli kuormitukselta suo

jaavat D-tyypin tulppasulakkeet, kun asennus tapahtuu lämpöeristettyyn seinään, vie

ressä on 4 muuta täyteen kuormitettua virtapiiriä ja i lman lämpöti la on + 30° C. Laskut 

on esitettävä. 

Laske oikosulkuvirta ryhmäjohdon päässä ja tutki toimiiko val intasi myös 0,4 s poiskyt

kentäajal la,  kun ryhmäkeskuksel le on laskettu si lmukkaimpedanssiksi 1,22 Oja syötön 

pituus on 25 metriä? (10 pistettä) 

Vastaus: 

P = �3Ulcos cp 

1 = P : (�3Ucos cp) 
1 = 9,5 kVA (�3 x 0,4 kV x 1 )  = 1 3,7 A => valitaan 1 6  A 0-tyypin tulppasulakkeet (2 pistettä) 

Kun ylivirtasuoja on 0-tyypin tu lppasulake, vaaditaan kaapelilta k x ln.:::. 1 ,45 x lz  

Perusvaatimus kaapeli l le on tässä sil loin 16 A :  0 ,82 = 1 9,5 A 

Korjauskertoimet: 
Viereiset virtapiirit yhteensä 5 kpl ,  B 52. 1 7, antaa 0,6 
l iman lämpötila, 852. 1 4  PVC + 30 ° C, antaa 0,94 

Kaapelilta vaadittava kuormitettavuus annetuissa oloissa: 

1 9,5 A :  (0,6 x 0,94) = 34,6 A 

Kaapelin poikkipinta taulukosta B 52.2 sarake 2 

1 0  mm2 kuparia riittää (kuormitettavuus 41  A) 

Kaapeli on sil loin esim. MMJ 5x1 0 S (4 pistettä) 

Silmukkaimpedanssi ryhmäkeskuksella on 1 ,22 Q 

lmpedanssin lisäys: 

2 X 0 ,025 km X 2,244 Q/km = 0 , 1 1 2  Q 

lmpedanssi johdon päässä: 

1 ,22 n +  0,1 1 2  n =  1 ,33 n 

Jota vastaava oikosulkuvirta on: 

2 1 9 V :  1 ,330= 1 64 A  

(01 43. 1 )  

1 6  A 0-tyypin tulppasulake vaatii toimiakseen 0,4 sekunnissa 1 1  O A (taulukko 01  4 1 .5) eli laskelmien 
m ukaan suojaus toimii tarkoitetul la tavalla. (4 pistettä) 
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VAST AUSSARJA 

Tutkinto on kaksiosainen. 

1 (10} 

Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen 2/3 pistemäärää 

maksimipistemäärästä. 

Vastaa vaihtoehtokysymyksiin merkitsemällä 

+ oikeana pitämäsi väitteen kohdalle ja 

vääränä pitämäsi väitteen kohdalle tai 

jätä viiva tyhjäksi, ellet ole varma 

väitteen paikkansa pitävyydestä. 

Vaihtoehtotehtävät ja täydennettävät tehtävät arvostellaan siten, että oikeasta vastauksesta 

saat kaksi pistettä/väite. Vastatessasi väärin väitteeseen tai täydennettävään tehtävään saat 

yhden virhepisteen. Tyhjästä viivasta saat 0 pistettä. 

Kirjallisista ja laskennallisista tehtävistä saat täysin oikeasta vastauksesta pistemäärän, joka on 

merkitty kysymyksen kohdalle sulkuihin. 

Kirjallisissa tehtävissä ei riitä pelkkä viittaus johonkin säädösten pykälään. 

Tutkintokysymykset on laadittu siitä lähtökohdasta, että niihin vastataan tutkintovaatimusjul

kaisujen vaatimuksia noudattaen. On syytä kiinnittää huomiota sellaisiin sanoihin kuin aina ja 

vähintään, jotka saattavat muuttaa väitteen sisältöä. 

Tutkinnossa saavat olla esillä tutkintovaatimuksiin sisältyvät julkaisut. Lisäksi esillä saa olla 

alaa koskevaa kirjallisuutta tai muuta aineistoa, ei kuitenkaan laskennallisia esimerkkejä tai ai

kaisempien tutkintojen tehtäväsarjoja. Tutkinnossa ei saa käyttää tietokonetta. 

Nimi tekstaten 

Syntymäaika 

Osoite ja puhelin 

Allekirjoitus 
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OSA 1: Tehtävät 1 -9 (maksimipistemäärä 48 pistettä, hyv. raja 32 p.) 

1. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden muka isesti .  

+ Sähköurakoi ntitoimi ntaa harjoittavan on n imettävä sähkötöidenjohtaja ennen toimin

nan  a loittamista.  {KTMp 516/1996 7§) 

+ Sähköurakoitsijan  sähkötöiden johtajan tu lee olla toiminnan  h a rjoittaja ta i  täl la ista toi
mintaa harjoittavan pa lve luksessa. 

{STL 410/1996 9§} 

+ Jos sähköurakoitsijan  toiminnassa havaitaan sähkötu rva l l isuuden  kannalta vakavia puut

teita, voi urakoitsij an  sähkötöiden johtaja joutua suorittamaa n  sähköturva l l isuustutkin

non uudel leen .  {STL muutos 1072 § 26} 

2. Vastaa seuraavi in väitteisiin etusivun ohjeiden mukaisesti .  

+ Sähköla itekorjaamoon on sijoitettava sop ivaan pa ikkaa n  tau lu  ensiapuohjeista.  

{SFS 6002/XlO) 

+ Sähkötyöturvall isuutta koskeva kou lutus on annettava myös sähköurakoitsija n  
sähkötöiden työnjo htotehtävissä toimivi l l e  henki lö i l le .  {SFS 6002/X9} 

+ Luvan jänn itteettömäksi tehdyl lä sähköla itteistol la yksittäisen työn a loittamiseen voi 

a ntaa työna ikaisen sähköturva l l isuuden va lvoja .  {SFS 6002/6.2.6} 

3 .  Sähkölaitteiston 

varmennustarkastus on teetätettävä a ina ennen ku i n  sähköla itteisto otetaan 
varsina iseen käyttötarkoitukseen.  

+ varmen nustarkastuksen saa tehdä valtuutettu tarkastaja ta i  - l a itos. 

jokaisesta varmennustarkastuksesta on tehtävä ilmoitus Turvall isuus- ja 
kemikaa l ivirasto l le .  

(KTMp 517: §5, §7, §8) 

J 



4. Vastaa seuraavi in väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. 
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• •  

+ Sähkö la itteisto l le  on tehtävä a ina  käyttöönottotarkastus.  {KTMp 517/1996 §3} 

+ Sähkö la itteiston käyttöönottota rkastuksesta on yleensä tehtävä 
käyttöönottotarkastuspöytäkirja .  (KTMp 517/ §4) 

+ Jos varmennustarkastuksessa h avaitaan vakavia puutteita, on tarkastajan määrättävä 

tarkastuksen kohteena oleva sähkölaitteisto tarkastettavaksi  u ude l leen . 
{STL muutos 1072 § 30} 

5 .  Miten työmaadoitus sii rrettävi l lä  työmaadoituslaittel la tehdään? 

(4 pistettä) 

Vastaus: 

Työmaadoituslaitteet pitää kytkeä ensin maadoituspisteeseen ja sen jälkeen maadoitetta

viin osiin. {4 pistettä) 

{SFS 6002/6.2.5} 
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6. Jos urakoitsija joutuu sähkölaitteiston rakentamisessa poikkeamaan olennaisia turval l i

suusvaatimuksia vastaavista standardeista tai julkaisuista, on olennaisten turva l l isuus

vaatimusten täyttymisestä laadittava kirja l l inen selvitys ennen kuin sähkölaitteiston ra

kentaminen a loitetaan.  Mitä tässä selvityksessä on esitettävä? (4 pistettä) 

Vastaus: 

Selvityksessä tulee esittää siltä osin kuin olennaisia turvallisuusvaatimuksia vastaavista 

standardeista tai julkaisuista poiketaan: 

1) olennaisten turval/isuusvaatimusten täyttämiseksi valitut ratkaisut; 

2} kuvaus siitä, miten ratkaisut täyttävät olennaiset turvallisuusvaatimukset; 

3} tilaajan antama suostumus standardeista tai julkaisuista poikkeamiseen; sekä 

4) selvityksen laatijan yksilöinti ja allekirjoitus. 

{KTMp 1193/1999 5§} 

' '  

, 



7. Jännitetyötä on 

työskentelysuoj ien asentaminen .  

+ työ akustossa, jossa on iso oikosulkuvirta .  

5 (10) 

+ jonovarokekytkimen lisäys si l lo in,  kun se on suunn iteltu tehtäväksi jänn itteisenä. 

(SFS 6002/liite Y) 

8. Miksi AMKA-kaapelia saa käsitel lä jännitteisenä vain noudattaen erityisiä 

jännitetyömenetelmiä? 

(4 pistettä) 

Vastaus: 

Koska käytössä olevan kaapelin eristys voi olla vaurioitunut tai eristämättömässä PEN

johtimessa voi olla joissain tapauksissa vaarallinen jännite. (4 pistettä} 

(SFS 6002/ Y.1) 



9. Vastaa seuraavi in väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. 
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1 1 

Työmaadoitus on tehtävä a ina  s i irrettävi l lä työmaadoitusväl ine i l lä, joita koskee standard i  

SFS-EN  61230. 

+ Työmaadoittamisen tarkoituksena on estää työkohteen tu leminen jänn itteiseksi esim.  

rin nakkaisesta johdosta. 

+ Työmaadoittamisen tarkoituksena on ehkäistä i lmastol l isen ylijännitteen pääsy työkoh-

teeseen .  
{SFS 6002/6.2} 

. ' 
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OSA 11: Tehtävät 10 - 19 (maksimipistemäärä 64 pistettä1 hyväksymisraja 42 pistettä) 

10. Maa- ja puutarhatalouden ti loissa: 

o lkivaraston valaistusohjauskytkin on aina varustettava merkkivalol la 

+ l isäpotentiaalintasausjohtimien poikkipinta on ainakin 4 mm2 Cu 

+ kansall isia pistorasioita (schuko) saa käyttää 20 A nimel l isvirtaan asti 

(SFS 6000, 705.559, 705. 544. 2, 705. 55. 1) 

11. Lääkintä IT-järjestelmän muuntajat: 

+ 

+ 

P itää asentaa  lääkintäti laan. 

Vuotovi rta u lostulokäämistä maahan ja  kotelovuotovi rta eivät saa yl ittää 0,5 mA mitat

tuna tyhjäkäynn illä mitoitusjänn itteellä ja  m itoitustaajuu del la  toim ivasta muuntajasta. 

Mu untajissa ei saa käyttää kondensaattoreita. 

(SFS 6000-7-710.512.101) 

12. Palovaarall ista ti laa syöttävien ryhmäjohtojen osalta on voimassa : 

+ ryhmäjohdot p itää yleensä suojata eristysvikoja vastaa n  TN- ja  TT-järjestelmissä mitoi

tusto imintavirraltaan enintään 300 mA vikavirtasuojakytkimillä 

+ PEN-johtimien käyttö ei o le sall ittua 

ylikuormitussuojaukseen saa käyttää vain B-tyyp in  johdonsuojakatka isijoita 

(SFS 6000-4-422.3.9, 4-422.3.12) 
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13. Rakennuksen u loskäytävään joudutaan pakottavista syistä sijoittamaan muita kuin 

u loskäytävässä sijaitsevia laitteita syöttäviä johtojärjestelmiä. Ne on suojattava jol lain 

seuraavassa esitetyl lä taval la :  

+ Johto järjeste lmässä käytetään kaapeleita, jotka täyttävät testausstandardien EN 60332-3 

(ka a pe l ien n ippupoltto), E N  50267 (kaape l imateriaa l ien  h a logeenittomuus)  ja EN 61034 

(vähäinen savunm uodostus) vaatimukset. 

+ Johtojärjeste lmät suojataan väh intään pa lonkestävyysluokan E l  30 m ukaise l l a  rakenteel la ,  

joka tehdään pa lamattomista tai lähes pa lamattomista rakennustarvikkeista. 

Käytetään m u uta menetelmää, josta on o lemassa Turva l l isuus- ja  kemika a livi raston 

{Tukes) puo ltava lausunto. 

{SFS 6000-4-422.2.1) 

14. Sähköti lassa 

+ saa perussuojausmenetelmänä käyttää sijoittamista kosketusetäisyyden u lkopuole l le 

vähi ntään 2,5 m korkeuteen lattiasta ta i m uusta seisonta-a lustasta. 
{SFS 6000/729.410.3. 7) 

on jännitteiset osat suojattava väh intään kotelointi luokan IP 4X vaatimukset täyttävällä 

suojuksel la ,  jos jänn itteiset osat ovat a lempana ku in  2,S m .  
{SFS 6000/729.410.3. 7) 

+ jonovarokekytkimi l lä kalustetun pienjänn itekeskuksen kytkimien a l apuole l la  sija itsevassa 
kaapelo intiti l assa ei saa o l la  pa ljaita jänn itteisiä osia .  
{SFS 6000/729.410.3. 7) 

15. Käyttöönottotarkastusmittauksia, jotka tehdään jännitteisessä asennuksessa, ovat 

suojajohtim en jatkuvuuden m ittaaminen .  

e ristysresistanssin mittaaminen .  

+ s i lmukka impedanss in m ittaaminen .  
{01/61) 

, . 

... 
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16. U udisrakennuksissa 

+ suojaavan potent iaa l intasa usjohtimen, joka l i itetään päämaadoituskiskoon, poikkip innan 
on o ltava väh intään 6 mm2 , kun johtimet ovat kupar ia .  {SFS 6000/544.1.1} 

saa TN-järjestelmässä käyttää a ina ki inteästi asennetuissa johdoissa PEN-johdinta, jos 
johtimien poikkipinta on väh intään 10 mm2 Cu. {SFS 6000/444.432} 

meta l l is ia vesiputkia saa käyttää suojajohtimena .  (SFS 6000/543.2.3} 

17. Enintään 30 mA vikavirtasuojakytkin vaaditaan uusissa asuinrakennuksissa aina 

l isäsuojaksi, kun se syöttää 

pistotu lpa l l a  l i itettyä asunnon keittiön jääkaappi-pakastinta . 

+ l ämminvesivaraajaa löylyh uoneen lauteiden a l l a .  

+ va la istusta (230 V) su ihku h uoneessa.  

18. 

+ 

+ 

{SFS 6000/liite 41X, 701.415.1, 703.415} 

Uudisasennuksissa 

Yksi suoja l a ite voi suojata useita rinnan kytkettyjä johtim ia  o ikosu l u lta, jos kyseinen 
suoja la ite varmistaa suojauksen toimimisen s i l lo inkin,  kun vika sattuu yhden 
rin nankytketyn johtimen hanka l immassa koh dassa. {SFS 6000/434.4) 

Johdon oikosu lkusuoja  on sijoitettava a ina se l la iseen kohtaan, jossa johtimen poikki p inta 
p ienenee tai ominaisuudet muuten m uuttuvat. {SFS 6000/434.2) 

Y l iku ormitussuoja la ite voi toimia tietyi l lä ehdoi l l a  myös oikosu l kusuoja laitteena . 

{SFS 6000/435.1} 
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19. Ryhmäkeskukselta on tarkoitus ottaa MMJ-tyyppisel lä kaapeli l la  kolmivaiheisen, P = 9,5 

kW sähkölämpökojeen (cos cp = 1) syöttö. Mitoita johto ja sitä ylikuormitukselta suo

jaavat D-tyypin tulppasulakkeet, kun asennus tapahtuu lämpöeristettyyn seinään, vie

ressä on 4 muuta täyteen kuormitettua virtapiiriä ja i lman lämpötila on + 30° C. Laskut 

on esitettävä. 

Laske oikosulkuvirta ryhmäjohdon päässä ja tutki toimiiko val intasi myös 0,4 s poiskyt-

kentäaja ll a, kun ryhmäkeskuksel le  on laskettu si lmukkaimpedanssiksi 1,22 n ja syötön 

pituus on 25 metriä? {10 pistettä) 

Vastaus: 

P = "3U lcos cp 

1 = P : ("3Ucos cp) 
1 = 9 ,5  kVA ("3 x 0,4 kV x 1 )  = 1 3 , 7  A => valitaan 1 6  A 0-tyypin tulppasulakkeet (2 pistettä) 

Kun yl ivirtasuoja on 0-tyypin tu lppasulake, vaaditaan kaapelilta k x l n .:: 1 ,45 x lz 

Perusvaatimus kaapel i l le on tässä si l loin 1 6  A : 0 ,82 = 1 9 ,5 A 

Korjauskertoimet: 
Viereiset virtapi irit yhteensä 5 kpl ,  B 52. 1 7 , antaa 0 ,6 
l iman lämpöti la ,  852. 1 4  PVC + 30 ° C,  antaa 0 ,94 

Kaapeli lta vaadittava kuormitettavuus annetuissa oloissa: 

1 9 , 5  A : (0,6 x 0 ,94) = 34, 6  A 

Kaapelin poikkipinta taulukosta B 52.2 sarake 2 

1 O mm2 kuparia riittää (kuormitettavuus 4 1  A) 

Kaapeli on si l loin esim. MMJ 5x1 0  S (4 pistettä) 

Si lmukkaimpedanssi ryhmäkeskuksel la on 1 ,22 Q 

l m pedanssin lisäys: 

2 X 0 ,025 km X 2,244 Q/km = 0, 1 1 2 Q 

l mpedanssi johdon päässä: 

1 ,22 n +  0, 1 1 2 n =  1 ,33 n 

Jota vastaava oikosulkuvirta on: 

21 9 V : 1 ,  33 Q = 1 64 A 

(01 43. 1 )  

1 6  A 0-tyypin tulppasulake vaatii toimiakseen 0,4 sekunnissa 1 1 0 A (taulukko 0 1  41 .5) eli laskelmien 
mukaan suojaus toimii tarkoitetul la taval la. ( 4 pistettä) 



SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 3 
19.11.2015 
VASTAUSSARJA 

Tutkinto on kaksiosa inen. 

STT 3.2/2015 1 (8) 

Tutkinnon läpäisy edel lyttää molemmista osista erikseen noin 2/3 pistemäärää 

maksimipistemäärästä. 

Vastaa vaihtoehtokysymyks i in  merkitsemä l l ä  

+ oikeana pitämäsi vä itteen kohda l l e  ja 

vääränä  pitämäsi väitteen kohda l le  ta i  

jätä viiva tyhjäksi, e l let ole varm aväitteen pa ikkansa p itävyydestä. 

Vaihtoehtotehtävät ja  täyden nettävät tehtävät a rvoste l laan siten, että oikeasta vas

tauksesta saat kaksi pistettä/väite. Vastatessasi väärin vaihtoehtotehtävään tai 

täydennettävään tehtävään saat yhden virhepisteen. Tyhjästä vi ivasta saat 0 pis

tettä . 

K irja l l is ista ja laskenna l l is ista tehtävistä saat täysin o ikeasta vastauksesta pistemää
rän, joka on merkitty kysymyksen kohda l le  su lku ih in .  

Kirja l l is issa tehtävissä e i  ri itä pe lkkä vi ittaus johonk in  säädösten pykä lään .  

Tutkintokysymykset on laadittu si itä l ähtökohdasta, että n i ih in  vastataa n  tutkinto
vaatimusju lka isujen vaatimuks ia noudattaen.  On syytä ki i nn ittää huomiota sel la is i in 
sanoihin ku in  aina ja vähintään, jotka saattavat m uuttaa väitteen sisältöä .  

Tutkinnossa saavat o l la  esi l l ä  tutkintovaatimuks i in  sisä ltyvät ju l ka isut. Lisäksi esi l l ä  
saa o l l a  a laa koskevaa kirja l l isuutta ta i  muuta a ineistoa, ei  ku itenkaan laskenna l l is ia 

esimerkkejä tai a i ka isempien tutkintojen tehtäväsarjoja .  Tutkinnossa e i  saa käyttää 

t ietokonetta. 

N im i  tekstaten 

Syntymäaika 

Osoite ja  puhe l in  

A l leki rjoitus 

Leila Öhman puh. 029 5052 592 



STT 3.2/2015 2 (8) 

• 1 

OSA 1: Tehtävät 1 - 8 (maksimipistemäärä 49 pistettä, hyväksymisraja on 32 pistettä) 

1. Vastaa seuraavi in väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. 

+ Sähkölaitteidenkorjaustoimintaa harjoittavan on nimettävä sähkötöidenjoh
taja ennen toiminnan aloittamista. (KTMp 516/1996 7§) 

+ Sähkölaitekorjaamon sähkötöiden johtajan tulee olla toiminnan harjoittaja 
tai tällaista toimintaa harjoittavan palveluksessa. 
{STL 410/1996 9§} 

+ Jos sähkölaitekorjaamon toiminnassa havaitaan sähköturvallisuuden 
kannalta vakavia puutteita, voi korjaamon sähkötöiden johtaja joutua 
suorittamaan sähköturvallisuustutkinnon uudelleen. {STL muutos 1072 § 26) 

2. Sähköurakoitsija, joka on urakointiryhmässä 53, on oikeutettu 

+ tekemään enintään pienjännitteiseen verkkoon liitettäväksi tarkoitettujen 
sähkölaitteiden korjaustöitä. 

tekemään ryhmäkeskuksen laajennus- ja muutostöitä. 

tekemään hissien korjaustöitä. 
{KTMp 51 6/1996 § 1 4} 

3. Työnaika isen sähköturval l isuuden 

+ valvoja on nimettävä jokaiseen työkohteeseen, jossa on sähköiskun vaara. 

valvoja on nimettävä aina kirjallisesti jokaista työkohdetta varten. 

+ valvojana voi toimia vain sähköalan ammattihenkilö, joka osallistuu työhön. 
{SFS 6002/liite X. 4} 

' '  
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4. Mistä työturval l isuusasioista sähkötöiden johtajan on 
sähköturval l isuussäädösten nojal la varmistuttava ennen kuin asentajat voi 
päästää korjaamaan ja huoltamaan sähkölaitteita? {9 pistettä) 

Vastaus: 

Sähkötöiden johtajan on varmistuttava, että 

- sähkölaitteiden korjaustöitä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoisia 

(koulutus ja/tai työkokemus, sähkötyöturval/isuuskoulutus) ja riittävästi 

opastettuja tehtäviinsä, 

- jokaiseen työkohteeseen on nimettävä KTMp (516/1996} 1 1  §:n mukainen 

henkilö valvomaan työnaikaista sähköturval/isuutta, 

- asentajil/a on käytettävissään työhön tarkoitetut turvalliset työvälineet ja 

varusteet. 

(KTMp 51 6/1996§§5, 29c, 29e} 

5. Sähkötyöturval l isuusstandardissa lähialueel la  tarkoitetaan 

tilaa sähköpääkeskuksen edessä. 

+ jännitetyöaluetta ympäröivää rajoitettua tilaa. 

jännitteisten osien ympärillä olevaa tilaa jonne ulotuttaessa eristystaso säh
köiskun välttämiseksi ei ole riittävä ilman suojaustoimenpiteitä. 
(SFS 6002/3. 3. 3} 

6. Käyttötoimenpiteen pienjännitelaitteistossa saa tehdä 

+ maallikko, kun moottori käynnistetään kauko-ohjauksella. 

+ tehtävään opastettu henkilö, kun lämpörele viritetään keskuksessa, jossa on 
osittainen kosketussuojaus. 

+ vain sähköalan ammattihenkilö, jos käsittelykohteen läheisyydessä on 
kosketussuojaamattomia jännitteisiä osia. 
(SFS 6002/5.2. 1} 
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7. Jännitetyötä on 

. ' 

tahaton jännitetyöalueelle joutuminen ja/tai tahaton jännitteisten osien 
koskeminen. 

jännitteettömyyden toteaminen. 

+ jännitteisen johtimen kytkeminen riviliittimeen. 
{SFS 6002/liite Y) 

8. Erotettaessa virtapiiri työn ajaksi jännitteisestä syöttöjohdosta on sopivin 
toimenpitein varmistettava, etteivät laitteet tule tahattomasti 
jännitteisiksi. Mitä toimenpiteitä on tehtävä, kun työkohteen erottamiseen 
käytetään johdonsuojakatkaisijaa, eikä sen sija intiti laa ole lukittu? 

(4 pistettä) 

Vastaus: 

Kytkinlaitteen ohjausvipu pitää lukita siten, ettei sitä voida avata ilman 

avainta tai työkalua. {2 pistettä) 

Ohjausvipu on varustettava tarkoituksenmukaisella kieltoki/vellä, jossa 

kielletään kytkemästä jännitettä työskentelyn aikana. Kilpi on kiinnitettävä 

siten, että se pysyy paikallaan työn aikana, (ja suositellaan, että siinä on 

oltava kilven asettaja n nimi ja yhteystieto sekä asettamispäivämäärä). 

{2 pistettä) 

{SFS 6002/6. 2.3} 

, , 



OSA 11: Tehtävät 9 - 17 
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(maksimipistemäärä 41 pistettä, hyväksymisraja on 27 pistettä) 

9. Mikä kotelointi luokka ( IP) on kyseessä, kun sähkölaite on suojattu 
1,0 m m  tai sitä suurempien vieraiden esineiden sisään pääsyitä ja 
vesisuihkun sisäänpääsyn haital l isi lta vaikutuksilta? (2 p) 

Vastaus: {IP 45 {Dl/taulukko 51. 1} 

10. Sähkölaitekorjaamoissa käytettävil le laittei l le on aina järjestettävä 
vikasuojaus. Vikasuojauksella voidaan suojautua vaarati lanteilta, jotka 
aiheutuvat 

+ vikatapauksessa jännitteisiksi tulleiden jännitteelle alttiiden osien ja maan 
potentiaalissa olevien osien samanaikaisesta koskettamisesta. 

jännitteisen osan ja nollajohtimen samanaikaiselta koskettamiselta. 

kahden eri vaiheissa olevan jännitteisen osan samanaikaiselta 
koskettamiselta. 
{SFS 6000/803. 411} 

11. Vanhan asennuksen pinnal l isessa jakorasiassa on harmaa johdin. Se voi 
toimia 

+ vaihejohtimena. 

+ nollajohtimena. 
{SFS 6000/liite 802C) 



12. Sähkölaitekorjaamoissa 
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+ saa tilapäiskytkentöjen syöttöön käytettävän virtapiirin erotuskytkimen tilal
la käyttää 16 A mitoitusvirtaista pistokytkintä. {SFS6000/803.537} 

+ on vikasuojaukseen käytettävä suojaerotusmuuntaja varustettava oikosul
kusuojauksella ja poiskytkevällä tai hälyttävällä ylikuormitussuojauksella. 
{SFS 6000/803.411} 

+ työskentelypaikoilla olevat pistorasiat merkittävä siten, että merkinnöistä 
selviää myös pistorasioiden jännite, teho tai virta ja suojaustapa. 
{SFS 6000/803.514} 

13. Täydennä puuttuvat kohdat 

Siirrettävän sähkölaitteen liitäntäkaapelin johtimien poikkipinta on oltava 
vähintään 0,75 mm2 

, kun laitteen mitoitusvirta on 10 Aja kaapelin pituus 
on enintään 2 metriä. (Sähkölaitekorjaajan opas/7. 6 taulukko 1) 

Suojausluokan ! laitteiden liittämiseen tarkoitetun yksivaiheisen ilman 
ylikuormitussuojaa olevan jatkojohdon poikkipinnan pitää olla vähintään 

1,5 mm2 
• {SFS 6000/813.3. 3} 

14. Vaaral lisen kosketusjännitteen syntyminen sähkölaitteessa estetään 
vikatapauksessa esimerkiksi 

+ sähköisellä erotuksella. 

+ syöttöjännitteen automaattisella poiskytkennällä. 

+ suojamaadoittamalla. 

{SFS 6000/411, 41 3} 



15. Täydennä puuttuvat kohdat 
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Suojausluokan 1 kiinteän 7,5 kW sähkökiukaan vuotovirta saa korjauksen 
jälkeen olla enintään 5 mA . {Sähkölaitekorjaajan opas/8.5.2) 

Siirrettävän suojausluokan 1 sähkölaitteen vuotovirta saa korjauksen jälkeen 
olla enintään 0,75 mA . {Sähkölaitekorjaajan opas/8.5.2} 

Suojausluokan 1 1 1  sähkölaitteen vuotovirta saa korjauksen jälkeen olla 
enintään 0,5 mA . {Sähkölaitekorjaajan opas/8.5.2} 

16. Vaihdat vanhan puoliki inteästi asennetun kiukaan ti la l le uuden kiukaan. 
Yksi löi, mitä tarkastuksia ja mittauksia on tehtävä asennuksel le. {3 pistettä) 

Vastaus: 

Aistinvarainen tarkastus 

Suoja johtimen jatkuvuus. 

Toimintatesti 

{SFS 6000/61} 
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17. Olet asentanut i lmalämpöpumppua varten yhden pistorasian ja si l le ryh
mäjohdon keskukselta. Ryhmäjohtoa suojaava sulake on 16 A gG. Käyt
töönottotarkastuksessa teet syötön a utomaattisen poiskytkennän toi
minnan testauksen. Saat mittauksessa oikosu lkuvirran arvoksi 140 A. 

Toteutuuko vikasuojaus vaaditu l la taval la  ja mikä on pienin vaadittu· mi
tattu oikosulkuvirran arvo? (4 pistettä) 

Vastaus: Kyllä toteutuu ja vaadittu mitattu arvo on 137,5 A 

(Käsikirja Dl/Taulukko 41.5} 

, ; 




