
Turvallisuus- ja kemikaaUvi~sto 

STT 1.1/2018 

SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 1 
19.4.2018 

KYSYMYSSARJA 

Tutkinto on kaksiosainen. 

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. 
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Vaihtoehtotehtävät ja täydennettävät tehtävät arvostellaan siten, että oikeasta vastauksesta saat kaksi 
pistettä/väite. Vastatessasi väärin väitteeseen tai täydennettävään tehtävään saat yhden virhepis-
teen. Tyhjästä viivasta saat O 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 tutkintovaatimusjulkaisujen 
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 koske
vaa kirjallisuutta tai muuta aineistoa, ei kuitenkaan laskennallisia esimerkkejä tai aikaisempien tutkinto
jen tehtäväsarjoja. Tutkinnossa ei saa käyttää älylaitteita. 

Nimi tekstaten __________________________ _ 

Syntymäaika 

Osoite ja puhelin _________________________ _ 

Allekirjoitus __ ,__ ________________________ _ 

Timo Pietilä puh. 029 5052 000 
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OSA 1: Tehtävät 1-11 
maksimipistemäärä 56 pistettä, hyväksymisraja 37 pistettä 

1. 

2. 

3. 

Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. 

Sähkötöiden johtajan on tunnettava sähköturvallisuutta koskevat vaatimukset ja ylläpi
dettävä ammattitaitoaan. 

Sähkötöiden johtaja vastaa siitä, että sähkötöissä noudatetaan lakia 1135/2016. 

Jos toiminnanharjoittaja ei noudata sähkötuvallisuuslakia tai sen nojalla annettuja 
säännöksiä tai määräyksiä, sähköturvallisuusviranomaisen on kehotettava tätä 
korjaamaan puutteen määräajassa. 

Sähköurakoitsija on tehnyt sähköasennukset uuteen teollisuusrakennukseen, jonka 
sähkölaitteistoluokka on lb. Tällöin 

sähkölaitteistolle on aina tehtävä käyttöönottotarkastus. 

käyttöönottotarkastuksesta ei aina tarvitse tehdä käyttöönottotarkastuspöytäkirjaa, 
koska laitteistolle on teetettävä varmennustarkastus .. 

sähkölaitteiston ensimmäinen määräaikaistarkastus on viimeistään 15 vuoden kuluttua. 

Kiinteistölle, jolla ori oma 20 kV muuntama, 

ei vaadita kunnossapito-ohjelmaa, jos laitteisto on selväpiirteinen ja käytön johtaja on 
haltijan palveluksessa. 

voidaan käytön johtajan johdolla tehdä yksinkertaisia käyttötoimenpiteisiin rinnastetta
via korjaus- ja huoltotöitä. 

on tehtävä määräaikaistarkastus kymmenen vuoden välein. 



4. 

s. 
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Vastaa etusivun ohjeiden mukaisesti 

Käytön johtajan on tehtävä sähköturvallisuusviranomaiselle ilmoitus uudesta sähkölait
teistoluokan 2 c sähkölaitteistosta kolmen kuukauden kuluessa laitteiston käyttöön
otosta. 

Laitteistoluokan lb haltijan on säilytettävä laitteiston määräaikaistarkastustodistusta 
vähintään seuraavaan määräaikaistarkastukseen saakka. 

Sähkölaitteiston rakentajan on huolehdittava sähkölaitteiston varmennustarkastuksesta. 

Mitkä ovat käytönjohtajan tehtävät eli mistä hän lain mukaan vastaa? (6p) 

6. Milloin laitteisto katsotaan määritelmällisesti jännitteettömäksi (2p) 

7. Mitkä ovat Suomessa noudatettavat 10 kV sisäkytkinlaitoksen jännitetyöalueen 01 ja 
lähialueen Dv ulkomitat? (2p) 
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8. Merkittäväksi sähkölaitteiston muutos- tai laajennustyöksi katsotaan 

sähkölaitteistoluokan 2 d muutostyö, kun työalueen ylivirtasuoja on yli 35 A. 

nimellisjännitteeltään 400 V kytkinlaitokseen kohdistuva työ, kun nimellisarvoja ei muu
teta. 

sähkötyö, joka kohdistuu yliopistollisen keskussairaalan leikkaussalin jakelujärjestelmään. 

9. Käyttötoimenpiteellä tarkoitetaan esim. 

laitteen käynnistämistä kaukokäytöllä. 

kontaktorin vaihtoa jännitetyönä IP XXB rakenteisessa jakokeskuksessa. 

laitteiston erottamista työskentelyä varten. 

10. Sähkötöiden johtajan tehtävänä on huolehtia siitä, etta sähköasennustoitä tekevät 
henkilöt ovat ammattitaitoisia ja riittävästi opastettuja tehtäviinsä. Riittävän 
ammattitaitoiseksi suorittamaan itsenäisesti koulutustaan ja työkokemustaan 
vastaava_n alan sähkötöitä ja valvomaan niitä katsotaan henkilö, joka on kyseisiin 
töihin opastettu ja 

joka on suorittanut soveltuvan ammatillisen perus- ja ammattitutkinnon sekä hankkinut 
kuuden vuoden sähköalan työkokemuksen. 

joka on suorittanut soveltuvan sähköalan insinöörin tutkinnon ja jolla on kahden vuoden 
laaja-alainen työkokemus sähkölaitteistojen rakentamisesta tosin vain pienjännitteellä. 

jolla on sähköpätevyys 3. 
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11. Selitä lyhyesti, mitä kansallisia vaatimuksia asetetaan työmaadoittamiselle valmiilla 20 
kV avojohdolla, joka kulkee pitkän matkaa lähellä 110 kV suurjännitejohtoa. (4p) 
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OSA 11: Tehtävät 12- 21 
maksimipistemäärä 66 pistettä, hyväksymisraja 44 pistettä 

12. Mittaat käyttöönottotarkastuksessa omana ryhmänä olevan pistorasian suojajohtimen 
jatkuvuutta syöttävän keskuksen PE-kiskon ja sukon maaliittimen väliltä. Paljonko tu
loksen ainakin-pitäisi olla, kun ympäristön lämpötila on+ 20° C. Kaapelin poikkipinta on 
2,5 mm2 ja ryhmäjohdon pituus on 40m? Perustelut ja laskut on esitettävä. (6 p) 

13. Uusien peseytymistilojen sähköasennuksissa on 

perussuojauksen toteuttaminen esteellä, kuten 2,25 m korkealla suihkuseinällä, sallittu. 

sähköisen erotuksen käyttö syöttämään useampaa kuin yhtä kulutuslaitetta kielletty. 

kaikki normaaliin verkkoon liitettävät virta piirit suojattava enintään 30 mA vikavirtasuo
jalla. 

14. Rakennustyömaitten aserinusvaatimukset 

vaativat uusille, normaaliin verkkoon liitettäville, pistorasioille vikavirtasuojauksen. 

koskevat myös käytössä olevien rakennusten muutostöitä esim. linjasaneerausta. 

sallivat taipuisan kaapelin, kuten H07RN-F käytön. 
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15. Ryhmän 2 lääkintätiloissa on voimassa: 

Suojajohtimien ja liitosten yhteenlaskettu resistanssi pistorasian ja lisäpotentiaalin
tasauskiskon välillä saa olla" enintään 0,2 0. 

Valokaarivikasuojia ei ryhmäjohdoissa saa käyttää. 

SELV-järjestelmään liitetyn kulutuskojeen nimellisjännite saa olla enintään 60 V. 

16. Suurjännitesähköasennuksissa virtapiirit on järjestettävä siten, että kytkentätoimenpi

teet voidaan suorittaa turvallisesti ja nopeasti. 

Kaikki sähköisesti erilliset järjestelmät on varustettava automaattisella maasulkusuojauk

sella, jonka avulla maasulku havaitaan tai pois kytketään 

On varmistuttava siitä, että laitteiston erotetut osat eivät tahattomasti voi tulla jännitteisiksi rin
nankytkettyjen toisiolaitteiden, esim. mittamuuntajien välityksellä 

Kytkinlaitteiden on oltava lukittavissa 

17. Yli lOOOV asennuksissa 

on kojeiston kosketussuojauksen ulotuttava sisätiloissa vähintään 2400mm:n korkeudelle 

on hoitotilojen ja poistumisteiden korkeuden oltava vähintään 2,0 m kaapelointitiloja lu
kuun ottamatta 

on ulkolaitteiston kulkuovien oltava avattavissa ainoastaan työkalulla tai avaimella 
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18. Yli 1000 V sisäkytkinlaitoksen 

poistumistien leveyden on oltava vähintään 0,8 m. 

kojeistokennojen ovien tulee avautua poistumissuuntaan. 

varapoistumistienä voi käyttää kiinteästi asennettuja tikkaita. 

19. Täydennä puuttuvat kohdat 

Rakennuksen seinään päättyvän riippukierrekaapelin etäisyyden parvekkeesta pitää joh-

don päätekohdassa olla vähintään ___ . 

Sähköasemaa ympäröivän aidan on oltava vähintään ___ korkuinen. 

Mittamuuntajan toisiopiirin mekaanisesti suojatun kuparisen maadoitusjohtimen poik-
kipinnan on oltava vähintään __ _ 
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20. Selvitä lyhyesti, millaisia räjähdysvaaraan liittyviä seikkoja on otettava huomioon, kun 
aletaan suunnitella kemiallisen teollisuuslaitoksen sähköasennusta, jossa em. tilaa 
saattaa olla. (Sp) 
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21. Kiinteistölle suunnitellun lisärakennuksen tehontarve on 23 kW (U = 400 V, cos <p = 
0.88). Mitoita taloudellisin, standardiin SFS 6000/2017 perustuen, uudisrakennuksen 
ryhmäkeskusta syöttävä TN-S-järjestelmän PEX-eristeinen AXCMK-tyyppinen nousu
johto ja sitä ylikuormitukselta suojaavat gG-tyypin sulakkeet, kun: 
Alku- ja loppupäästään kaapeli asennetaan tikashyllylle. liman lämpötila on + 30 ° C. Ra
kennusten välillä kaapeli on kaivettu maahan upotettuun suojaputkeen. Maan läm
pöresistiivisyyden arvo on 2,0 K m/W ja lämpötila + 20 ° C. Koko asennuksen osalla on 
viereinen virtapiiri eli kaapelit koskettavat toisiaan (putkien välinen etäisyys 0 m). 
Liittymän pääkeskuksella, josta asennettava nousujohto lähtee, on oikosulkuvirtaa 400 
A. Laske oikosulkuvirran määrä ryhmäkeskuksella ja tutki sen riittävyys 5 sekunnin 
poiskytkentäajalla, kun nousun pituus on 25 m. Laskut on esitettävä. (10 p) 



Turvamsuus-- ja kemikaalivirasto 

SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 2 
19.4.2018 

KYSYMYSSARJA 

Tutkinto on kaksiosainen. 

STT 2.1/2018 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 O 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 sisältyvätjulkaisut. Lisäksi esillä saa olla 
alaa koskevaa kirjallisuutta tai muuta aineistoa, ei kuitenkaan laskennallisia esimerkkejä tai ai
kaisempien tutkintojen tehtäväsarjoja. Tutkinnossa ei saa käyttää älylaitteita. 

Nimi tekstaten _________________________ _ 

Syntymäaika 

Osoite ja puhelin _________________________ _ 

Allekirjoitus __________________________ _ 

Timo Pietilä puh. 029 5052 000 
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OSA 1: Tehtävät 1-10 
maksimipistemäärä 56 pistettä, hyväksymisraja 37 pistettä 

1. 

2. 

3. 

Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. 

Sähkötöiden johtajan on tunnettava sähköturvallisuutta koskevat vaatimukset ja ylläpi
dettävä ammattitaitoaan. 

Sähkötöiden johtaja vastaa siitä, että sähkötöissä noudatetaan lakia 1135/2016. 

Jos toiminnanharjoittaja ei noudata sähkötuvallisuuslakia tai sen nojalla annettuja 
säännöksiä tai määräyksiä, sähköturvallisuusviranomaisen on kehotettava tätä 
korjaamaan puutteen määräajassa. 

Sähköurakoitsija on tehnyt uuden toimistorakennuksen, jonka sähkölaitteistoluokka 
on lb sähköasennukset. Tällöin 

sähkölaitteistolle on tehtävä käyttöönottotarkastus ja siitä pöytäkirja. 

sähkölaitteiston varmennustarkastuksen saa tehdä vain valtuutettu tarkastuslaitos ja se 
on tehtävä viimeistään kymmenen vuoden välein. 

sähkölaitteiston varmennustarkastuksen tekijän on laadittava sähkölaitteiston haltijan 
käyttöön tarkastustodistus, jota haltijan on säilytettävä kymmenen vuotta. 

S2 ryhmän urakoitsijan sähkötöiden johtaja 

vastaa siitä, että yrityksen sähkötöitä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoisia ja riittävästi 
tehtäviinsä opastettuja. 

saa toimia samanaikaisesti enintään kolmen muun toiminnanharjoittajan sähkötöiden 
johtajana. 

saa toimia samanaikaisesti sähkölaitteistoluokan 2 d käytön johtajana. 



4. 
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Vastaa etusivun ohjeiden mukaisesti 

Kaikille käytössä olevalle luokan lb sähkölaitteistolle on tehtävä lakisääteinen määräai
kaistarkastus 10 vuoden välein. 

Laitteistoluokan lb muutostyölle on teetettävä varmennustarkastus, kun työaluetta 
suojaavan ylivirtasuojan nimellisvirta on 63 A. 

Sähkölaitteiston rakentajan on huolehdittava sähkölaitteiston varmennustarkastuksesta. 

5. Millaiset syyt johtavat varmennus- tai määräaikaistarkastuksessa uusintatarkastuk
seen ja kenen velvollisuus on se tilata? 

(4p) 

6. Luettele neljä esimerkkiä perustason jännitetöistä (4p) 
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7. Mitkä ovat Suomessa noudatettavat 10 kV sisäkytkinlaitoksen jännitetyöalueen D1 ja 
lähialueen Dv ulkomitat? (2p) 

8. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. 

Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan on oltava työkohteessa, lukuun ottamatta ly
hytaikaista poissaoloa, kuten vuosilomaa. 

Töissä jotka suorittaa sähköalan ammattihenkilö yksin, kuuluu hänelle työnaikaisen säh
köturvallisuuden valvonta ilman erityistä nimeämistä. 

Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojalta edellytetään muodollisen ammattitaidon 
lisäksi mm. oikeanlaista asennetta turvallisuuteen. 

9. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. 

Sähköalan ammattihenkilö saa aina vaihtaa kahvasulakkeen harkintansa mukaan virralli
sena, kun työssä käytetään vaihtokahvaa ja riittävän hyvin valokaarta kestävää käsinettä. 

Jos sulakkeen vaihtoon sisältyy erityinen riski, sen saa tehdä vain sähköalan ammattihen
kilö. 

Suurjännitesulakkeen vaihdon saa tehdä opastettu henkilö, kun sulake voidaan vaihtaa 
jännitteettömänä kytkinvarokkeessa tai avaamalla syötön puolella oleva erotuskytkin. 
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10. Mitä kansallisia lisävaatimuksia esitetään jännitteen kytkemisen estämiselle työkohtee
seen (10 p) 
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OSA 11: Tehtävät 11 - 20 
maksimipistemäärä 62 pistettä, hyväksymisraja 41 pistettä 

11. Vanhan asennuksen korjaustyössä 

pitää huolehtia myös siitä, että asennuksia koskevat dokumentit saatetaan vastaamaan 
muuttunutta tilannetta 

voidaan kolmivaiheisen järjestelmän eristystilaksi hyväksyä 0,4 MO. 

saa keittiön asennukseen jäädä maadoittamattomia pistorasioita 3 m etäisyydelle tiski
pöydästä. 

12. Ahtaassa johtavassa tilassa 

riittää kiinteästi asennettujen luokan II laitteiden lisäsuojaksi 30 mA vikavirtasuojakytkin. 

sähköisen erotuksen teholähde on aina sijoitettava ahtaan johtavan tilan ulkopuolelle. 

ei voi käyttää 230 V jännitteelle tarkoitettuja käsityökaluja. 

13. Kylpy-ja suihkuhuoneen uudisasennuksessa 

ei lisäsuojaustarkoitukseen saa käyttää PELV-piirejä 

kaikki 230 V piirit, mukaan.lukien valaistus, pitää suojata enintään 30 mA 

vikavirtasuojakytkimellä 

saa pysyvästi liitetyn kiinnitetyn lämmityslaitteen asentaa alueelle 1 
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14. Uudisrakennuksessa 30 mA vikavirtasuojakytkimen 

asentaminen on pakollista asuntojen valaisimia syöttäviin ryhmäjohtoihin. 

käyttöä ei hyväksytä yksinomaisena suojausmenetelmänä eikä se poista tarvetta käyt
tää jotain luvuissa 411-414 määriteltyä suojausmenetelmää 

tyypin pitää olla vähintään B, kun sillä suojataan sähköauton latauspistorasiaa. 

15. Saunan sähköasennuksissa, 

saa alueelle 2 valmistajan ohjeen mukaisesti asennettu kiinteä sähkölaite sisältää kytkin
laitteen 

on suosituksena asentaa johtojärjestelmät lämmöneristeen kylmälle puolelle 

pitää kaikki sähköasennuksen virtapiirit, kiuasta lukuun ottamatta, suojata enintään 30 
mA vikavirtasuojakytkimellä 

16. Täydennä puuttuvat kohdat 

Suurin johtopituus käytettäessä vikasuojaukseen 25 A gG-tyypin sulaketta 6 mm2 poik
kipinnalla ja 5 s poiskytkentäajalla, kl!n oikosulkuvirta ennen suojalaitetta on 146 A on 

m. ---
Suurin johtopituus käytettäessä vikasuojaukseen 16 A C-tyypin johdonsuojakatkaisijaa 
2,5 mm2 poikkipinnalla ja 5 s poiskytkentäajalla, kun oikosulkuvirta ennen suojalaitetta 
on 146Aon m. 

Suurin johtopituus käytettäessä vikasuojaukseen 16 A B-tyypin johdonsuojakatkaisijaa 
1,5 mm2 poikkipinnalla ja 0,4 s poiskytkentäajalla, kun impedanssi ennen suojalaitetta 
on 0,5 n on __ m. 



17. Lämmitysyksikköä asennettaessa 

on virtapiir.i varustettava enintään 30 mA vikavirtasuojakytkimellä. 

on sähköisen erotuksen käyttö kielletty seinälämmityksessä. 

ei itserajoittuvan kaapelin lämpötila voi ylittää + 70 ° C 
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18. Palovaarallisessa tilassa esiintyy pölyä siinä määrin, että laitteiden päälle voi kerään
tyä vaarallinen määrä palamatonta pölyä. Sähköasennusten tulee täyttää seuraavat 
vaatimukset: 

Valaisimien kotelointiluokka tulee olla vähintään IP GX. 

Valaistuksen ohjaukseen (230 V) käytettävien kytkimien kotelointiluokka tulee olla vä
hintään IP SX. 

Teholtaan 200 W kohdevalaisimen tulee olla vähintään 0,8 m etäisyydellä palavasta ma
teriaalista. 

19. Räjähdysvaarallisten tilojen sähköasennuksissa 

on vaatimuksena sijoittaa jakokeskukset EX-tilojen ulkopuolelle. 

on ymmärrettävä, että tilaluokassa 0 räjähtävä kaasuseos esiintyy jatkuvasti, pitkäaikai
sesti tai usein toistuvasti 

on TN-S järjestelmän nolla ja suojajohtimen välinen eristysresistanssi mitattava ennen 
käyttöönottoa. 
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20. Muutostyössä rakennukseen pitää lisätä ryhmäkeskus, jota tullaan kuormittamaan 14 
kW teholla (U = 400 V, cos <p = 0.85). Mitoita SFS 6000 / 2017 mukaisesti uutta ryhmä
keskusta syöttävä TN-S-järjestelmän PVC-eristeinen kuparia oleva nousujohto ja sitä 
ylikuormitukselta suojaavat gG-tyypin sulakkeet, kun: 
Alku- ja loppupäästään kaapeli asennetaan yksinään suojaputkeen pinnalle puuseinään. 
liman lämpötila on + 35 ° C koko asennuksen matkalla. Pisimmän matkan nousu on 
asennettu rei'itetylle kaapelihyllylle, jolla on ennestään kaksi kaapelia (kaikki kiinni toi
sissaan}. Matkalla kaapelihylly lävistää seinän, jossa 50 mm paksu lämmöneriste. 
Laskut on esitettävä. (8 p} 





Turva!fisuus,. ja kemikaalivirasto 

SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 3 
19.4.2018 
KYSYMYSSARJA 

Tutkinto on kaksiosainen. 

STT 3.1/2018 1 {8} 

Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen noin 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 vastaukses
ta saat kaksi pistettä/väite. Vastatessasi väärin vaihtoehtotehtävään tai täydennettävään 
tehtävään saat yhden virhepisteen. Tyhjästä viivasta saat O 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 tutkintovaatimus
julkaisujen vaatimuksia noudattaen. On syytä kiinnittää huomiota sellaisiin sanoihin kuin 
aina ja vähintään, jotka saattavat muuttaa väitteen sisältöä. 

Tutkinnossa saavat olla esHlä tutkintovaatimuksiin sisältyvät julkaisut. Lisäksi esillä saa olla 
alaa koskevaa kirjallisuutta tai muuta aineistoa, ei kuitenkaan laskennallisia esimerkkejä tai 
aikaisempien tutkintojen tehtäväsarjoja. Tutkinnossa ei saa käyttää älylaitteita. 

Nimi tekstaten _________________ _ 

Syntymäaika 

Osoite ja puhelin ________________ _ 

Allekirjoitus _________________ _ 

Timo Pietilä puh. 029 5052 000 
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OSA 1: Tehtävät 1- 9 (maksimipistemäärä 52 pistettä, hyväksymisraja on 35 pistettä) 

1. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. 

Sähkölaitteiden korjaustoimintaa harjoittavan on nimettävä sähkötöidenjohtaja ennen 
toiminnan aloittamista. 

Sähkötöiden johtaja vastaa siitä, että sähkötöissä noudatetaan lakia 1135/2016. 

Jos toiminnanharjoittaja ei noudata sähkötuvallisuuslakia tai sen nojalla annettuja 
säännöksiä tai määräyksiä, sähköturvallisuusviranomaisen on kehotettava tätä 
korjaamaan puutteen määräajassa. 

2. Sähköpätevyys 3 oikeuttaa toimimaan sähkötöiden johtajana 

laitoskeittiön 15 kW keittopadan korjaustyössä. 

asunnon nousun ja ryhmä keskuksen vaihtotyössä. 

kiinteästi verkkoon liitettävän lämminvesivaraajan vaihtotyössä. 

3. Sähkötöiden johtajan tehtävänä on huolehtia siitä, että sähköasennustöitä tekevät 
henkilöt ovat ammattitaitoisia ja riittävästi opastettuja tehtäviinsä. Riittävän 
ammattitaitoiseksi suorittamaan itsenäisesti sähkölaitteiden korjaustöitä ja valvomaan 
niitä katsotaan henkilö, joka on kyseisiin töihin opastettu ja 

joka on suorittanut soveltuvan ammatillisen perus- ja ammattitutkinnon sekä hankkinut 
kuuden vuoden sähköalan työkokemuksen. 

joka on suorittanut soveltuvan sähköalan korkeakoulututkinnon ja jolla on kolmen 
kuukauden työkokemus sähkölaitteiden korjaustöistä. 

jolla on soveltuva sähköalan perustutkintoja yhden vuoden työkokemus sähköalan töistä 
ja kun kyseessä on samankaltaiseen sähkölaitteeseen kohdistuva sähkötyö. 
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4. Vastaa etusivun ohjeitten mukaisesti 

Sähkötöiden johtajan pätevyyden arvioi ja pätevyystodistuksen antaa pätevyydenarvioin
tilaitos. 

Toiminnanharjoittajan on tehtävä rekisteröintiä varten ilmoitus Tukesille ennen kuin säh
kötöitä koskeva toiminta aloitetaan. 

Rekisteriin merkittyjen tietojen muutoksista on kuukauden kuluessa ilmoitettava kirjalli
sesti {myös sähköinen ilmoitus käy) sähköturvallisuusviranomaiselle. 

5. Kilpi 

pitää aina asettaa erotuskohtaan kieltämään uudelleenkytkentä, kun sähkölaitteisto teh
dään jännitteettömäksi työn ajaksi. 

pitää asettaa kieltämään asiattomilta meno sähkötilaan tai sähkölaitekorjaamoon. 

riittää korvaamaan lukituksen laitteessa, johon maallikot pääsevät käsiksi. 

6. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. 

Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan on oltava työkohteessa, lukuun ottamatta ly
hytaikaista poissaoloa, kuten vuosilomaa. 

Töissä jotka suorittaa sähköalan ammattihenkilö yksin, kuuluu hänelle työnaikaisen säh
köturvallisuuden valvonta ilman erityistä nimeämistä. 

Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojalta edellytetään muodollisen ammattitaidon 
lisäksi mm. oikeanlaista asennetta turvallisuuteen. 
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7. Sähkölaitteiston jännitteettömyys on todettavissa luotettavasti 

mittaamalla työalueella yleismittarilla vaiheiden väliltä. 

lukitun erotuslaitteen asennonosoituksesta. 

4 (8) 

käyttämällä {ennen mittausta ehjäksi todettua) kaksinapaista jännitteenkoetinta ja mitata 
myös nolla- tai keskipistejohtimen jännitteettömyys. 

8. Henkilö, joka on erityisesti opastettu sulakkeiden vaihtamiseen tietyssä käyttöpaikassa 
saa tehdä seuraavia sulakkeiden vaihtotöitä 

Vaihtaa enintään 25 A tulppasulakkeen jännitteettömänä keskuksessa, jossa jännitteisten 
osien koskettaminen on estetty. 

Vaihtaa yli 25 A kahvasulakkeen keskuksessa, jossa syötön puolen erotuskytkin on auki. 

Vaihtaa laitteen sisäiseen suojaukseen tarkoitetun sulakkeen laitteen käyttöohjeiden 
mukaisesti. 

9. Selitä mitä eroa koskettamismielessä on suojuksella ja koteloinnilla? (4p) 



STT 3.1/2018 5 (8) 

OSA 11: Tehtävät 10-19 
maksimipistemäärä 56 pistettä, hyväksymisraja on 37 pistettä 

10. Uuden sähkölaitekorjaamon vikasuojauksena saa käyttää 

suojaerotusta. 

eristävää lattiaa ja eristäviä pöytäpintoja. 

syötön automaattista poiskytkentää käyttäen lisäsuojauksena mitoitustoimintavirral
taan enintään 30mA AC-twpin vikavirtasuojaa. 

11. Vanhan korjatun sähkölaitteen eristysresistanssin mittaus pitää tarvittaessa tehdä 

vähintään minuutin mittaisena kokeena. 

suojausluokan ! laitteelle jännitteisten osien ja kosketeltavien osien väliltä. 

aina 500 voltin vaihtojännitteellä 

12. Jatkuvasti ulkona, kuten rakennustyömaalla, käytettävän jatkojohdon 

pistotulppien ja jatkopistorasioiden on oltava kotelointiluokaltaan vähintään IP X4 tai 
roiskevedenpitäviä. 

valettua rakennetta olevaa europistotulppaa voi kuitenkin käyttää, vaikkei siinä ole 
kotelointiluokan merkintöjä. 

kaapelitwppinä saa alle 16 A virralla käyttää twppiä H0SRN-F. 
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13. Mitkä seikat ainakin vaikuttavat sähkölaitekorjauksen turvallisuuteen? (4p) 

14. Korjatun sähkölaitteen mittauksia, jotka tehdään jännitteiselle laitteelle, ovat esim. 

sen suojajohtimen virran mittaaminen. 

siinä esiintyvän vuotovirran mittaaminen. 

sen sähkötehon mittaaminen. 

15. Sähkölaitekorjauksessa 

Suojausluokan I valaisimen· pistotulpan saa korvata suojausluokan II tulpalla. 

suojausluokan II laitteissa olevia muovisia kaapeliläpivientejä ei saa korvata metallisilla. 

saa suojausluokan II laitteen merkkilampun värin vaihtaa 
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. 16. Miten mitataan kiinteään asennukseen kytketyn korjatun laitteen suojajohtimen 
jatkuvuus? Mitä erityistä mittauksessa on huomioitava? {6p) 

17. Kun kaapelilla on asennettuna kuormitettavuutta 17 A1 voidaan sen ylikuormitussuo-
jaksi valita 

10 A C-käyrän johdonsuojakatkaisija 

16 A gG-tyypin sulake 

A-tyypin vikavirtasuojakytkin, jonka toimintavirta on 300 mA 

18. Kuinka määritellään pintaväli? (2p) 
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19. Rakennukseen asennetaan yksivaiheinen lämpölaite, jonka teho on 2800W. Keskukses
sa on vapaana 6 A, 10 A, 13 A, 16 Aja 20 A johdonsuojakatkaisijoita. Laitteelle vedetään 
pinta-asennuksena puuseinällä oma ryhmäjohto, eikä vieressä ole muita virtapiirejä. 
Mitoita taloudellisin laitetta syöttävä PVC-eristeinen kaapeli ja valitse sitä ylikuormi
tukselta suojaava johdonsuojakatkaisija, kun asennusolosuhteista johtuen ilman läm
pötila voi olla+ 50° C. SFS 6000 / 2017 mukaiset laskut ja perustelut on esitettävä. 

( 8 p) 



Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 

, STT 1.2/2018 

SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 1 
15.11.2018 

KYSYMYSSARJA 

Tutkinto on kaksiosainen. 

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. 

1 (9) 

Vaihtoehtotehtävätja täydennettävät tehtävät arvostellaan siten, että oikeasta vastauksesta saat kaksi 
pistettä/väite. Vastatessasi väärin väitteeseen tai täydennettävään tehtävään saat yhden virhepis
teen. Tyhjästä viivasta saat O 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 tutkintovaatimusjulkaisujen 
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 koske
vaa kirjallisuutta tai muuta aineistoa, ei kuitenkaan laskennallisia esimerkkejä tai aikaisempien tutkinto
jen tehtäväsarjoja. Tutkinnossa ei saa käyttää älylaitteita. 

Nimi tekstaten __________________________ _ 

Syntymäaika 

Osoite ja puhelin _________________________ _ 

Allekirjoitus ___________________________ _ 

Timo Pietilä puh. 029 5052 000 
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OSA 1: Tehtävät 1-11 

maksimipistemäärä 59 pistettä, hyväksymisraja 39 pistettä 

1. 

2. 

3. 

Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. 

Sähkötöiden johtajan on ylläpidettävä sähkötyöturvallisuuskoulutustaan. 

Sähköturvallisuuslakia 1135/2016 sovelletaan terveydenhuollon laitteiden korjaustöihin. 

Maallikkotyönä saa rakentaa kolmivaiheisen jatkojohdon. 

Sähköurakoitsija on tehnyt sähköasennukset uuteen leikkaussaleja sisältävään sairaa
laan, jonka sähkölaitteistoluokka on 2c. Tällöin 

sähkölaitteistolle ei tarvitse tehdä käyttöönottotarkastusta, koska sille vaaditaan var
mennustarkastus. 

osalle sähkölaitteistoa on tehtävä varmennustarkastus ennen sen ottamista varsinaiseen 
käyttötarkoitukseensa. 

sähkölaitteiston ensimmäinen lakisääteinen määräaikaistarkastus on viimeistään 10 
vuoden kuluttua. 

Kiinteistön sähkölaitteistolle, joka sisältää oman 20 kV muuntamon, 

on haltijan nimettävä käyttötöitä varten käytönjohtaja. 

on laadittava kunnossapito-ohjelma. 

on haltijan nimettävä uusi käytönjohtaja kymmenen vuoden välein. 



4. 
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Vastaa etusivun ohjeiden mukaisesti 

Sähköpätevyyteen 1 vaaditaan soveltuvan tekniikan alan korkeakoulututkinnon lisäksi 
kahden vuoden työkokemus yli 1000 V vaihto- tai 1500 V tasajännitteisten sähkölaitteis
tojen rakentamiseen tai käytön johtamiseen perehdyttävistä tehtävistä. 

Sähkölaitteistoluokan 3c haltijan on säilytettävä laitteiston määräaikaistarkastuspöytä
kirjaa sekä osoitusta pöytäkirjassa esitettyjen .puutteiden korjaamisesta vähintään seu
raavaan määräaikaistarkastukseen saakka. 

Räjähteiden valmistustilan varmennustarkastus on tehtävä ennen kuin se otetaan varsi
naiseen käyttötarkoitukseensa. 

5. Millä ehdoilla voidaan liikkuvalla koneella työskennellä jännitteisen avojohdon ylä-
puolella? (6p) 

6. Jännitetyöalueen ulkorajan etäisyys jännitteisestä osasta, 

on pylvästyöskentelyssä suoraan alta mitaten 20 kV avojohdolla 1,5 metriä 

on 20 kV puistomuuntamon suurjänniteosista 0,4 metriä 

on nostokorilla työskentelyssä 20 kV riippukaapelista 1,5 metriä 
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7. Merkittäväksi sähkölaitteiston muutos- tai laajennustyöksi katsotaan 

sähkölaitteistoluokan 2 d muutostyö, kun työalueen ylivirtasuoja on 315 A. 

nimellisjännitteeltään 20 kV kytkinlaitokseen kohdistuva muutostyö, kun nimellisarvoja ei 
muuteta. 

8. 

sähkötyö, joka toteutetaan sähkölaitteistoluokan la yleisiin tiloihin pienoisjännitteellä. 

Sähkötöiden johtajan tehtävänä on huolehtia siitä, että sähköasennustöitä tekevät 
henkilöt ovat ammattitaitoisia ja riittävästi opastettuja tehtäviinsä. Riittävän 
ammattitaitoiseksi suorittamaan itsenäisesti koulutustaan ja työkokemustaan 
vastaavan alan sähkötöitä ja valvomaan niitä katsotaan henkilö, joka on kyseisiin 
töihin opastettu ja 

joka on suorittanut soveltuvan ammatillisen erikoisammattitutkinnon sekä hankkinut 
sen jälkeen miltei vuoden sähköalan työkokemuksen verkonrakennuksesta. 

joka on suorittanut soveltuvan sähköalan insinöörin tutkinnon ja jolla on kahden vuoden 
laaja-alainen työkokemus sähkölaitteistojen rakentamisesta tosin vain pienjännitteellä. 

jolla on rajoitettu sähköpätevyys 1. 

9. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. 

Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja on nimettävä viimeistään silloin, kun laitteisto 
on sellaisessa tilassa, että siihen voidaan tilata varmennustarkastus. 

Sähköalalla on ensiapuvalmiuksia ylläpidettävä, mm. elvytystoimenpiteitä on syytä harjoi
tella enintään kolmen vuoden välein. 

Erotuskohtaa ei tarvitse pienjännitteellä merkitä "älä kytke työ käynnissä" kilvellä, mikäli 
kytkinlaitteen sijaintitila on lukittu. 
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10. Selvitä, oikeassa järjestyksessä lyhyesti, mitkä viisi seikkaa on tehtävä ennen kuin voi-
daan turvallisesti työskennellä jännitteettömässä laitteistossa? (Sp) 
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OSA 11: Tehtävät 12 - 21 
maksimipistemäärä 60 pistettä, hyväksymisraja 40 pistettä 

11. Laske kuinka paljon oikosulkuvirtaa löytyy jakokeskukselta, kun sitä pääkeskuksella on 
600 A. Keskusten välisen johdon tyyppi on AMCMK 4x16+10 ja sen pituus on 44 m. Toi
miiko suojaus, jos ylikuormitussuojana on 50 A gG-tyypin sulake ja vaadittu poiskytken-
täaika on tässä tehtävässä 0,4 sekuntia? Laskut esitettävä. (6 p) 

12. Täydennä. 20 kV avojohdon 

etäisyys maahan pelloilla, joilla voidaan liikkua suurilla työkoneilla, pitää olla vähintään 
____ m. 

etäisyys tavallisiin puihin pitää olla vähintään ____ m. 

etäisyys valtatien pinnasta johdon ja tien risteämäkohdassa pitää olla vähintään __ m. 

13. Selvitä lyhyesti, miten ryhmä- ja pääjohto eroavat toisistaan. (4p) 
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14. Ryhmien 1 ja 2 lääkintätiloissa 

on lääkintä-lT-järjestelmän yhteydessä käytettävä lisäsuojauksena 30mA:n vikavirtasuo

jaa. 

on valaisimet syötettävä vähintään kahdesta erillisestä syötöstä, joista toinen on liitetty 
varavoimajärjestelmään. 

on uudisasennusten johtojärjestelmissä käytettävä kaapeleita, jotka täyttävät vähintään 
luokan Cca-sl, dl,a2 vaatimukset tai vaihtoehtoisesti asennukset on suojattava vähintään 
palonkestävyysluokan El 30 mukaisella rakenteella. 

15. Suurjännitesähköasennuksissa virtapiirit on järjestettävä siten, että kytkentätoimenpi

teet voidaan suorittaa turvallisesti ja nopeasti. 

Kaikki sähköisesti erilliset järjestelmät on varustettava automaattisella maasulkusuojauk

sella, jonka avulla maasulku havaitaan tai pois kytketään 

On varmistuttava siitä, että laitteiston erotetut osat eivät tahattomasti voi tulla jännitteisiksi rin
nankytkettyjen toisiolaitteiden, esim. mittamuuntajien välityksellä 

Kytkinlaitteiden on oltava lukittavissa 

16. Suurjänniteisissä maakaapeliasennuksissa 

Kaapeliojan syvyys on normaalisti vähintään 0,7 m 

Kaapeliojan pohjalla saa olla kiviä, jos täytemaana käytetään hiekkaa tai kivetöntä maata. 

Ojaan asennettujen kaapeleiden päälle on asennettava kaapelisuojus tai varoitusnauha 
ulkopuolisten aiheuttamien vaurioiden estämiseksi. 

Sähkökaapelien suojaukseen käytettävien putkien, kourujen ja levyjen värin tulee olla 
huomattavalta osaltaan keltainen 
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17. Täydennä puuttuvat kohdat 

Kun johdon ylikuormitussuoja on 35 A gG-tyypin sulake, vaaditaan sitä suojaavalta kaape-
lilta vähintään A kuormitettavuutta. 

Suurin johtopituus käytettäessä vikasuojaukseen 10 A C-tyypin johdonsuojakatkaisijaa 1,5 
mm2 poikkipinnalla ja 0,4 s poiskytkentäajalla, kun impedanssi ennen suojalaitetta on 2 0 
on m. 

Kun käytettään vikasuojaukseen 20 AB-tyypin johdonsuojakatkaisijaa 1,5 mm2 poikki pin
nalla ja 5 s poiskytkentäajalla ja oikosulkuvirta ennen suoja laitetta on 440 A, on sitä vas
taava impedanssi __ 0. 

18. Sähköasennuksissa räjähdysvaarallisissa tiloissa, 

TN-S järjestelmän nolla- ja suojajohtimen välinen eristysresistanssi on mitattava ennen 
käyttöönottoa. 

tarkoitetaan Exi-merkinnällä luonnostaan vaaratonta rakennetta, järjestelmää. 

luokitellaan myllyt pölyn takia yleensä 20-tiloiksi. 

19. Miksi eräille maakaapeleille, kuten MCMK 3x25+16 ja 3x35+16, on määritetty samanko-
koiset suurimmat oikosululta suojaavat sulakkeet? {4p) 
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20. Kiinteistölle suunnitellun lisärakennuksen tehontarve on 21 kW (U = 400 V, cos q> = 0.9). 
Mitoita standardiin SFS 6000/2017 perustuen, uudisrakennuksen ryhmäkeskusta syöt
tävä TN-S-järjestelmän PEX-eristeinen AXCMK-tyyppinen nousujohto ja sitä ylikuormi
tukselta suojaavat gG-tyypin sulakkeet, kun: 
Alku- ja loppupäästään kaapeli asennetaan puuseinälle suojaputkeen. liman lämpötila 
on + 30 ° C. Rakennusten välillä kaapeli on upotettu suoraan maahan. Maan lämpöresis
tiivisyyden arvo on 3,0 K m/W ja lämpötila + 25 ° C. Maahan asennuksessa on osalla 
matkaa kaksi muuta viereistä virtapiiriä ja kaapelit koskettavat toisiaan. Laskut on esi-
tettävä. (8 p) 





Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 

SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 2 
15.11.2018 

KYSYMYSSARJA 

Tutkinto on kaksiosainen. 

STT 2.2/2018 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 O 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 älylaitteita. 

Nimi tekstaten __________________________ _ 

Syntymäaika 

Osoite ja puhelin _________________________ _ 

Allekirjoitus ___________________________ _ 

Timo Pietilä puh. 029 5052 000 
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OSA 1: Tehtävät 1-10 
maksimipistemäärä 58 pistettä, hyväksymisraja 39 pistettä 

1. 

2. 

3. 

Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. 

Sähkötöiden johtajan on ylläpidettävä sähkötyöturvallisuuskoulutustaan. 

Sähköturvallisuuslakia 1135/2016 sovelletaan terveydenhuollon laitteiden korjaustöihin. 

Maallikkotyönä saa rakentaa kolmivaiheisen jatkojohdon. 

Sähköurakoitsija on tehnyt uuden toimistorakennuksen, jonka sähkölaitteistoluokka 
on lb sähköasennukset. Tällöin 

sähkölaitteistolle on tehtävä käyttöönottotarkastus ja siitä pöytäkirja. 

sähkölaitteiston varmennustarkastuksen saa tehdä vain valtuutettu tarkastuslaitos ja se 
on tehtävä viimeistään kymmenen vuoden välein. 

sähkölaitteiston varmennustarkastuksen tekijän on laadittava sähkölaitteiston haltijan 
käyttöön tarkastustodistus, jota haltijan on säilytettävä kymmenen vuotta. 

S2 ryhmän urakoitsijan sähkötöiden johtaja 

vastaa siitä, että yrityksen sähkötöitä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoisia ja riittävästi 
tehtäviinsä opastettuja. 

saa toimia samanaikaisesti enintään kolmen muun toiminnanharjoittajan sähkötöiden 
johtajana. 

saa toimia samanaikaisesti sähkölaitteistoluokan 2 d käytön johtajana. 



4. 
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Vastaa etusivun ohjeiden mukaisesti 

Sähköturvallisuuslain mukaan käytössä olevan sähkölaitteistoluokan lb sähkölaitteiston 
määräaikaistarkastusväli on kymmenen vuotta. 

Laitteistoluokan lb muutostyölle on teetettävä varmennustarkastus, kun työaluetta 
suojaavan ylivirtasuojan nimellisvirta on 50 A. 

Sähkölaitteiston haltijan on tilattava sähkölaitteistoon uusintatarkastus, mikäli valtuu
tettu tarkastaja on määrännyt sähkölaitteiston uudelleen tarkastettavaksi. 

5. Mitkä asiat pitää sähkötyöturvallisuuskoulutukseen vähintään sisältyä ja kenelle se on 
annettava (Sp} 

6. Milloin pienjännitelaitteisto vaaditaan työmaadoitettavaksi? (Gp) 
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7. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. 

Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja on nimettävä viimeistään silloin, kun laitteisto 
on sellaisessa tilassa, että siihen voidaan tilata varmennustarkastus. 

Sähköalalla on ensiapuvalmiuksia ylläpidettävä, mm. elvytystoimenpiteitä on syytä harjoi
tella enintään kolmen vuoden välein. 

Erotuskohtaa ei tarvitse pienjännitteellä merkitä "älä kytke työ käynnissä" kilvellä, mikäli 
kytkinlaitteen sijaintitila on lukittu. 

8. Jännitetyöalueen ulkorajan etäisyys jännitteisestä osasta, 

on pylvästyöskentelyssä suoraan alta mitaten 20 kV avojohdolla 1,5 metriä 

on 20 kV puistomuuntamon suurjänniteosista 0,4 metriä 

on nostokorilla työskentelyssä 20 kV riippukaapelista 1,5 metriä 

9. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. 

Sähköalan ammattihenkilö saa aina vaihtaa kahvasulakkeen harkintansa mukaan virralli
sena, kun työssä käytetään vaihtokahvaa ja riittävän hyvin valokaarta kestävää käsinettä. 

Jos sulakkeen vaihtoon sisältyy erityinen riski, sen saa tehdä vain sähköalan ammattihen
kilö. 

Suurjännitesulakkeen vaihdon saa tehdä opastettu henkilö, kun sulake voidaan vaihtaa 
jännitteettömänä kytkinvarokkeessa tai avaamalla syötön puolella oleva erotuskytkin. 
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10. Selvitä lyhyesti, mitkä viisi seikkaa on tehtävä ennen kuin voidaan turvallisesti työsken
nellä jännitteettömässä laitteistossa? 

(5 p) 
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OSA 11: Tehtävät 11- 20 
maksimipistemäärä 58 pistettä, hyväksymisraja 39 pistettä 

11. Vuonna 1950 rakennettuun puurunkoiseen purueristeiseen rintamamiestaloon tehdään 

pintaremonttia. Työn 

käyttöönottotarkastuksessa voidaan yksivaiheisella sähköliittymällä varustetun talon eris
tystilaksi hyväksyä 0,23MO. 

yhteydessä asennetaan ilmalämpöpumppu, jonka ryhmäjohto tuodaan talon ryhmä kes
kuksesta turvakytkimen kautta kiinteänä asennuksena lämpöpumpun ulkoyksikölle. llma
lämpöpumppua syöttävä ryhmä on aina suojattava 30mA:n vikavirtasuojakytkimellä. 

yhteydessä rikkoutuneen yläkerran makuuhuoneen 0-luokan pistorasian tilalle saa asen
taa uuden suojausluokan O pistorasian. 

12. Suojajohdin on johdin, jota käytetään esimerkiksi sähköiskulta suojaamiseen. Millaisia 
kaapeleita tai johtimia voidaan käyttää suojajohtimena? 

(4p) 

13. Kylpy-ja suihkuhuoneen uudisasennuksessa 

jotka liittyvät saunan löylyhuoneeseen, on alueiden 0, 1 ja 2 ulkopuolella olevien sähkö

laitteiden kotelointiluokan oltava vähintään IPX4. 

saa alueelle O asentaa suihkuhuoneen valaistusta ohjaavan 230V kytkimen, kunhan piiri 

on suojattu enintään 30mA vikavirtasuojakytkimellä. 

saa alueelle 1 asentaa seinään kiinnitetyn pyyhekuivaimen. 
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14. Aurinkosähköjärjestelmän 

paneelistolle ei vaadita ylivirtasuojia, jos järjestelmässä on paneeliketjuja enintään kak
si. 

vaihtosuuntaaja on voitava erottaa huollon ajaksi sekä vaihtosähkö- että tasasähköosas
ta. 

paneelien alapuolisten kuumuudelle altistuvien kaapeleiden mitoituksessa on otettava 
huomioon vähintään 70 °C ympäristön lämpötila. 

15. Ryhmien 1 ja 2 lääkintätiloissa, 

on uudisasennusten johtojärjestelmissä käytettävä kaapeleita, jotka täyttävät vähintään 
luokan Cca-s1,dl,a2 vaatimukset tai vaihtoehtoisesti asennukset on suojattava vähintään 
palonkestävyysluokan El 30 mukaisella rakenteella. 

on valaisimet syötettävä vähintään kahdesta erillisestä syötöstä, joista toinen on liitetty 
varavoimajärjestelmään. 

on lääkintä-lT-järjestelmän yhteydessä käytettävä lisäsuojauksena 30mA:n vikavirtasuo

jaa. 

16. Täydennä puuttuvat kohdat 

Kun johdon ylikuormitussuoja on 35 A gG-tyypin sulake, vaaditaan sitä suojaavalta kaa
pelilta vähintään __ A kuormitettavuutta. 

Suurin johtopituus käytettäessä vikasuojaukseen 10 A C-tyypin johdonsuojakatkaisijaa 
1,5 mm2 poikkipinnalla ja 0,4 s poiskytkentäajalla, kun impedanssi ennen suojalaitetta 
on 2 n on m. 

Kun käytettään vikasuojaukseen 20 A B-tyypin johdonsuojakatkaisijaa 1,5 mm2 poikki
pinnalla ja 5 s poiskytkentäajalla ja oikosulkuvirta ennen suoja laitetta on 440 A, on sitä 
vastaava impedanssi __ n. 



8 (9) 

17. Määrittele lyhyesti jännitteelle altis osa. {2p) 

18. Palovaarallisessa tilassa esiintyy pölyä siinä määrin, että laitteiden päälle voi kerään
tyä vaarallinen määrä palamatonta pölyä. Sähköasennusten tulee täyttää seuraavat 
vaatimukset: 

Valaisimien kotelointiluokka tulee olla vähintään IP 6X. 

Valaistuksen ohjaukseen (230 V) käytettävien kytkimien kotelointiluokka tulee olla vä
hintään IP SX. 

Teholtaan 200 W kohdevalaisimen tulee olla vähintään 0,8 m etäisyydellä palavasta ma
teriaalista. 

19. Räjähdysvaarallisten tilojen sähköasennuksissa 

TN-S järjestelmän nolla- ja suojajohtimen välinen eristysresistanssi on mitattava ennen 
käyttöönottoa. 

tarkoitetaan Exi-merkinnällä luonnostaan vaaratonta rakennetta, järjestelmää. 

luokitellaan myllyt pölyn takia yleensä 20-tiloiksi. 
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20. Tehdashallin muutostyössä on tarkoitus lisätä ryhmäkeskus, jota tullaan kuormitta
maan 42 A virralla {coscp= 1,0). Mitoita SFS 6000 / 2017 mukaisesti uutta ryhmäkeskusta 
syöttävä TN-S-järjestelmän, PVC-eristeinen, kuparia oleva pääjohto ja sitä ylikuormituk
selta suojaavat gG-tyypin sulakkeet, kun: 
Alkupäästään kaapeli asennetaan pystyyn tikashyllylle kahdeksan muun kaapelin vie
reen {kaikki kiinni toisissaan). Vaakaan asennettuja pienahyllyjä on kaksi päällekkäin 
(etäisyys 300 mm). Myös tällä asennuksen osalla on kahdeksan muuta kaapelia, kaikki 
kiinni toisissaan. Uuden ryhmäkeskuksen luona kaapeli pystytään asentamaan yksinään 
suojaputkeen pinnalle puuseinään. liman lämpötila voi olla + 40° C. 
Laskut on esitettävä. 
Mittaat asennuksen jälkeen ryhmäkeskukselta 300 A oikosulkuvirtaa. Mitä tästä voi 
päätellä? (10 p) 





Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 

SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 3 
15.11.2018 
KYSYMYSSARJA 

Tutkinto on kaksiosainen. 

STT 3.2 /2018 1 (8) 

Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen noin 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 vastaukses
ta saat kaksi pistettä/väite. Vastatessasi väärin vaihtoehtotehtävään tai täydennettävään 
tehtävään saat yhden virhepisteen. Tyhjästä viivasta saat O 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 tutkintovaatimus
julkaisujen 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 
aikaisempien tutkintojen tehtäväsarjoja. Tutkinnossa ei saa käyttää älylaitteita. 

Nimi tekstaten __________________ _ 

Syntymäaika 

Osoite ja puhelin _________________ _ 

Allekirjoitus _________________ _ 

Timo Pietilä puh. 029 5052 000 
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OSA 1: Tehtävät 1-9 (maksimipistemäärä 54 pistettä, hyväksymisraja on 36 pistettä) 

1. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. 

Sähkötöiden johtajan on ylläpidettävä sähkötyöturvallisuuskoulutustaan. 

Sähköturvallisuuslakia 1135/2016 sovelletaan terveydenhuollon laitteiden korjaustöihin. 

Maallikkotyönä saa rakentaa kolmivaiheisen jatkojohdon. 

2. Sähköpätevyys 3 oikeuttaa toimimaan sähkötöiden johtajana 

sähkölaitekorjaamossa, joka korjaa ilmalämpöpumppuja. 

6 kV jännitteeseen liitettävien kompressorien korjaamossa. 

kun toiminnanharjoittaminen on kesäasumusten sähköurakointia. 

3. Sähkötöiden johtajan tehtävänä on huolehtia siitä, että sähköasennustöitä tekevät 
henkilöt ovat ammattitaitoisia ja riittävästi opastettuja tehtäviinsä. Riittävän 
ammattitaitoiseksi suorittamaan itsenäisesti sähkölaitteiden korjaustöitä ja valvomaan 
niitä katsotaan henkilö, joka on kyseisiin töihin opastettu ja 

joka on suorittanut soveltuvan ammatillisen perustutkinnon sekä hankkinut kuuden 
kuukauden sähköalan työkokemuksen. 

joka on suorittanut soveltuvan sähköalan korkeakoulututkinnon ja jolla on kuuden 
kuukauden työkokemus sähkölaitteiden korjaustöistä. 

jolla on kahdeksan vuoden työkokemus sähköalan töistä ja riittävät alan perustiedot. 



STT 3.2/2018 3 (8) 

4. Vastaa etusivun ohjeitten mukaisesti 

Sähkötöiden johtajan pätevyyden arvioi ja pätevyystodistuksen antaa pätevyydenarvioin
tilaitos. 

Toiminnanharjoittajan on tehtävä rekisteröintiä varten ilmoitus Tukesille kolmen kuukau
den kuluessa sähkötöiden aloittamisesta. 

Rekisteriin merkittyjen tietojen muutoksista on kuukauden kuluessa ilmoitettava kirjalli
sesti (myös sähköinen ilmoitus käy) sähköturvallisuusviranomaiselle. 

5. Kilpi 

pitää aina asettaa erotuskohtaan kieltämään uudelleenkytkentä, kun sähkölaitteista teh
dään jännitteettömäksi työn ajaksi. 

pitää asettaa kieltämään asiattomilta meno sähkötilaan tai sähkölaitekorjaamoon. 

riittää korvaamaan lukituksen laitteessa, johon maallikot pääsevät käsiksi. 

6. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. 

Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan on oltava työkohteessa, lukuun ottamatta ly
hytaikaista poissaoloa, kuten vuosilomaa. 

Töissä jotka suorittaa sähköalan ammattihenkilö yksin, kuuluu hänelle työnaikaisen säh
köturvallisuuden valvonta ilman erityistä nimeämistä. 

Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojalta edellytetään muodollisen ammattitaidon 
lisäksi mm. oikeanlaista asennetta turvallisuuteen. 
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7. Sähkölaitteiston jännitteettömyys on todettavissa luotettavasti 

mittaamalla työalueella yleismittarilla vaiheiden väliltä. 

lukitun erotuslaitteen asennonosoituksesta. 
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käyttämällä (ennen mittausta ehjäksi todettua) kaksinapaista jännitteenkoetinta ja mitata 
myös nolla- tai keskipistejohtimen jännitteettömyys. 

8. Henkilö, joka on erityisesti opastettu sulakkeiden vaihtamiseen tietyssä käyttöpaikassa 
saa tehdä seuraavia sulakkeiden vaihtotöitä 

Vaihtaa 16 A tulppasulakkeen jännitteettömänä keskuksessa, jossa jännitteisten osien 
koskettaminen on estetty. 

Vaihtaa yli 25 A kahvasulakkeen keskuksessa, jossa syötön puolen erotuskytkin on auki. 

Vaihtaa laitteen sisäiseen suojaukseen tarkoitetun sulakkeen laitteen käyttöohjeiden 
mukaisesti. 

9. Mitä ymmärretään käyttötoimenpiteellä ja millaisia ne ovat? (6p) 
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OSA 11: Tehtävät 10 -19 
maksimipistemäärä 58 pistettä, hyväksymisraja on 39 pistettä 

10. Uuden sähkölaitekorjaamon hätäpoiskytkentä pitää toteuttaa 

siten, että pääpiiri poiskytkeytyy. 

elektroniikkakorjaamossa mahdollisuuksien mukaan puolijohteilla. 

enintään 16A laitteilla pistotulpalla. 

11. Sähkölaitekorjaamossa päivittäin tehtäviä tarkastuksia ovat esim. 

mittajohtojen eheyden silmämääräinen tarkastus 

kiinteiden sähköasennusten kunto, kuten pistorasioiden eheys 

vikavirtasuojien testaus testi painikkeella 

12. Vastaa etusivun ohjeitten mukaisesti 

Sähköajoneuvojen latausliitäntään saa käyttää vain siihen tarkoitettua kaapelia, jonka 
alin käsittelylämpötila on alempi tai yhtä suuri kuin - 35 °C SFS-EN 50260 mukaan. 

Moottoriajoneuvojen lämmittimien liitäntään saa käyttää vain siihen tarkoitettua 
kaapelia, jonka alin käsittelylämpötila on alempi tai yhtä suuri kuin - 40 °C. 

Taipuisalle kumieristeiselle yksivaiheiselle 2,5 mm2 liitäntäkaapelille luvataan vapaasti 
ilmaan asennettuna (+ 30 °C lämpötilassa) 25 A kuormitettavuutta. 
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13. Mitä tarkoitetaan kotelointiluokkien jälkeisillä Iisäkirjaimilla A, B, C, D? 

14. Korjatun suojausluokan I sähkömoottorin jännitekokeessa, 

on käytettävä 1000 V AC koejännitettä. 

ei saa syntyä yli- tai läpilyöntiä. 

on jännitegeneraattorin tuottama virta rajoitettava tasolle 0,2 A. 

15. Ulkoisten olosuhteiden vaikutusmielessä kosteana tilana pidetään esimerkiksi 

asuinkiinteistön WC-tilaa. 

suurkeittiötä. 

autojen pesuhallia. 

(4p) 
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16. Miten mitataan pistotulppaliitäntäisen korjatun laitteen suojajohtimen jatkuvuus? Mitä 
erityistä mittauksessa on huomioitava? (6p) 

17. Kun kaapelilla on asennettuna kuormitettavuutta 17 A, voidaan sen ylikuormitussuo
jaksi valita 

16 A C-käyrän johdonsuojakatkaisija 

6 A gG-tyypin sulake 

A:tyypin vikavirtasuojakytkin, jonka toimintavirta on 30 mA, kunhan vikavirta on pulssi
maista tasavirtaa 

18. Millainen on siirrettävä laite? (2p) 
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19. Vanhan kiinteistön ryhmäkeskuksessa on tyhjiä sulakelähtöjä. Tarkoituksesi on asentaa 
yksittäisen yksivaiheisen suojausluokan I lämpökojeen, jonka nimellisteho on 1300 W 
syöttöjohto. Mitoita pienin virtapiiriä ylikuormalta suojaava gG-tyypin sulake ja PVC 
eristeisen kaapelin poikkipinta, kun asennustapa on pinta-asennus putkeen betonisei
nään. Vieressä ei ole muita kaapeleita ja ilman lämpötila voi olla + 35 ° C. SFS 6000 / 
2017 mukaiset laskut ja perustelut on esitettävä. { 10 p ) 



Tu.n,allisu~ ja kemikaa!Mra$ 

STT 1.1/2018 

SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 1 
19.4.2018 

VASTAUSSARJA 

Tutkinto on kaksiosainen. 

Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen 2/3 pistemäärää 
maksimipistemäärästä. 

Vastaa vaihtoehtokysymyksii n merkitsemällä 

.±. oikeana pitämäsi väitteen kohdalle ja 

vääränä pitämäsi väitteen kohdalle tai 

jätä viiva tyhjäksi, ellet ole varma 
väitteen paikkansa pitävyydestä. 
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Vaihtoehtotehtävätja täydennettävät tehtävät arvostellaan siten, että oikeasta vastauksesta saat kaksi 
pistettä/väite. Vastatessasi väärin väitteeseen tai täydennettijvään tehtävään saat yhden virhe pis
teen. Tyhjästä viivasta saat O 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 tutkintovaatimusjulkaisujen 
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 koske
vaa kirjallisuutta tai muuta aineistoa, ei kuitenkaan laskennallisia esimerkkejä tai aikaisempien tutkinto
jen tehtäväsarjoja. Tutkinnossa ei saa käyttää älylaitteita. 

Nimitekstaten __________________________ _ 

Syntymäaika 

Osoite ja puhelin _________________________ _ 

Allekirjoitus ___________________________ _ 

Timo Pietilä puh. 029 5052 631 
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OSA 1: Tehtävät 1- 11 

maksimipistemäärä 56 pistettä1 hyväksymisraja 37 pistettä 

1. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. 

+ Sähkötöiden johtajan on tunnettava sähköturvallisuutta koskevat vaatimukset ja ylläpi
dettävä ammattitaitoaan. [STL {1135/2016} 58§} 

+ Sähkötöiden johtaja vastaa siitä, että sähkötöissä noudatetaan lakia 1135/2016. 
[STL {1135/2016) 59§} 

+ Jos toiminnanharjoittaja ei noudata sähkötuvallisuuslakia tai sen nojalla annettuja 
säännöksiä tai määräyksiä, sähköturvallisuusviranomaisen on kehotettava tätä 
korjaamaan puutteen määräajassa. [STL (1135/2016} 95§} 

2. Sähköurakoitsija on tehnyt sähköasennukset uuteen teollisuusrakennukseen, jonka 
sähkölaitteistoluokka on lb. Tällöin 

+ sähkölaitteistolle on aina tehtävä käyttöönottotarkastus. 

käyttöönottotarkastuksesta ei aina tarvitse tehdä käyttöönottotarkastuspöytäkirjaa, 
koska laitteistolle on teetettävä varmennustarkastus. 

3. 

+ 

+ 

sä.hkölaitteiston ensimmäinen määräaikaistarkastus on viimeistään 15 vuoden kuluttua. 
(STL 1135/2016 § 43 ja 49) 

Kiinteistölle, jolla on oma 20 kV muuntamo, 

ei vaadita kunnossapito-ohjelmaa, jos laitteisto on selväpiirteinen ja käytön johtaja on 
haltijan palveluksessa. (STL 1135/2016 §48) 

voidaan käytön johtajan johdolla tehdä yksinkertaisia käyttötoimenpiteisiin rinnastetta
via korjaus- ja huoltotöitä. 
(STL 1135/2016 §63) 

on tehtävä määräaikaistarkastus kymmenen vuoden välein. 
(STL 1135/2016 §49) 
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4. Vastaa etusivun ohjeiden mukaisesti 
i, 

- Käytön johtajan on tehtävä sähköturvallisuusviranomaiselle ilmoitus uudesta sähkölait
teistoluokan 2 c sähkölaitteistosta kolmen kuukauden kuluessa laitteiston käyttöön
otosta. 

+ Laitteistoluokan lb haltijan on säilytettävä laitteiston määräaikaistarkastustodistusta 
vähintään seuraavaan määräaikaistarkastukseen saakka. 

+ Sähkölaitteiston rakentajan on huolehdittava sähkölaitteiston varmennustarkastuksesta. 
(STL 1135/2016 § 60, § 51, § 45) 

s. Mitkä ovat käytönjohtajan tehtävät eli mistä hän lain mukaan vastaa? (6p) 

Käytön johtaja vastaa siitä, että: 

Sähkölaitteiston käytössä ja huollossa noudatetaan sähköturvallisuuslakia 1135/2016 

Sähkölaitteista on lain 1135/2016 edellyttämässä kunnossa käytön aikana 

Käyttötöitä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoisia ja riittävästi tehtäviinsä opastettuja 
{STL 1135/2016 62 §) 

(å 2 p) 

6. Milloin laitteisto katsotaan määritelmällisesti jännitteettömäksi {2p) 

Kun laitteiston jännite on nolla tai lähellä nollaa eli ei ole jännitettä ja/tai varausta. 

(SFS 6002/ 3.4.7) (2p) 

7. Mitkä ovat Suomessa noudatettavat 10 kV sisäkytkinlaitoksen jännitetyöalueen D1 ja 
lähialueen Dv ulkomitat? {2p) 

Dv= 1,4 m 
(2p) 

(SFS 6002 taulukko Y.1 ja Z.1} 
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8. Merkittäväksi sähkölaitteiston muutos- tai laajennustyöksi katsotaan 

sähkölaitteistoluokan 2 d muutostyö, kun työalueen ylivirtasuoja on yli 35 A. 

nimellisjännitteeltään 400 V kytkinlaitokseen kohdistuva työ, kun nimellisarvoja ei muu
teta. 

+ sähkötyö, joka kohdistuu yliopistollisen keskussairaalan leikkaussalin jakelujärjestelmään. 
(VnA 1434/2016 § 5, § 6) 

9. Käyttötoimenpiteellä tarkoitetaan esim. 

+ laitteen käynnistämistä kaukokäytöllä. 

kontaktorin vaihtoa jännitetyönä IP XXB rakenteisessa jakokeskuksessa. 

+ laitteiston erottamista työskentelyä varten. 

{SFS 6002/5.2.1) 

10. Sähkötöiden johtajan tehtävänä on huolehtia siitä, että sähköasennustöitä tekevät 
henkilöt ovat ammattitaitoisia ja riittävästi opastettuja. tehtäviinsä. Riittävän 
ammattitaitoiseksi suorittamaan itsenäisesti koulutustaan ja työkokemustaan 
vastaavan alan sähkötöitä ja valvomaan niitä katsotaan henkilö, joka on kyseisiin 
töihin opastettu ja 

+ joka on suorittanut soveltuvan ammatillisen perus- ja ammattjtutkinnon sekä hankkinut 
kuuden vuoden sähköalan työkokemuksen. 

+ joka on suorittanut soveltuvan sähköalan insinöörin tutkinnon ja jolla on kahden vuoden 
laaja-alainen työkokemus sähkölaitteistojen rakentamisesta tosin vain pienjännitteellä. 

+ jolla on sähköpätevyys 3. 

[STL {1135/2016) 73 §] 
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11. Selitä lyhyesti, mitä kansallisia vaatimuksia asetetaan työmaadoittamiselle valmiilla 20 
kV avojohdolla, joka kulkee pitkän matkaa lähellä 110 kV suurjännitejohtoa. (4p) 

Jos työkohde on valmis ilmajohto, se pitää työmaadoittaa oikosulun kestävillä päätyö
maadoituksilla SFS 6000 kohdan 6.2.5 mukaan ja lisäksi työskentelypaikassa tai enintään 1 
km etäisyydellä pitää tehdä lisätyömaadoitus {maadoitus ja potentiaalintasaus) työmaa
doitusvälineellä, jonka poikkipinta-ala on vähintään 16 mm2 kuparia tai vastaavalla ta
valla. 

{SFS 6002 6.1.2) 
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OSA 11: Tehtävät 12 - 21 
maksimipistemäärä 66 pistettä, hyväksymisraja 44 pistettä 

12. Mittaat käyttöönottotarkastuksessa omana ryhmänä olevan pistorasian suojajohtimen 
jatkuvuutta syöttävän keskuksen PE-kiskon ja sukon maaliittimen väliltä. Paljonko tu
loksen ainakin pitäisi olla,·ku.n ympäristön lämpötila on+ 20° C. Kaapelin poikkipinta on 
2,5 mm2 ja ryhmäjohdon pituus on 40m? Perustelut ja laskut on esitettävä. (6 p) 

SFS 6000-6 liite 6 A taulukon mukaan 2,5 mm2 kuparijohtimen resistanssi on + 30 ° C 
lämpötilassa 7,5661 mO/m. 
Kuparin lämpötilakertoi1meksi on annettu å =0,00393 K -1. 

Resistanssin lämpötilariippuvuutta lähestytään kaavalla R e = R30 °C (1 + å(e- 30°C}). 
Tällöin R e = 7,5661 mO/m (1 + 0,00393 K -1 {20 °C - 30° C)) 

R e = 7,5661 mO/m (1-0,0393) = 7,269 mO/m 

Kun ryhmäjohdon pituus on 40 m => 40 m x 7,269 mO/m = 290,75 mO 

Vastaus: mittarin pitäisi näyttää ainakin 0,29 0, koska se on johtimesta aiheutuva resis-
tanssi. {6p) 

Koska ihan desimaalin tarkkaa tiedettä asiasta on turha tehdä, annetaan 0,30 O vastauk
sesta, joka edustaisi lämpötilalla korjaamatonta vastausta, 3 pistettä. 

13. Uusien peseytymistilojen sähköasennuksissa on 

perussuojauksen toteuttaminen esteellä, kuten 2,25 m korkealla suihkuseinällä, sallittu. 

+ sähköisen erotuksen käyttö syöttämään useampaa kuin yhtä kulutuslaitetta kielletty. 

+ kaikki normaaliin verkkoon liitettävät virtapiirit suojattava enintään 30 mA vikavirtasuo
jalla. 

(SFS 6000-7-701.410.3.5, 701.413.1 ja 701.415.4} 
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14. Rakennustyömaitten asennusvaatimukset 

+ vaativat uusille, normaaliin verkkoon liitettäville, pistorasioille vikavirtasuojauksen. 

+ koskevat myös käytössä olevien rakennusten muutostöitä esim. linjasaneerausta, 

+ sallivat taipuisan kaapelin, kuten H07RN-F käytön. 

(SFS 6000/7-704-4.410.3.10 ja 704.411.3.2.1, 7-704.1.1, 704.52) 

15. Ryhmän 2 lääkintätiloissa on voimassa: 

+ Suojajohtimien ja liitosten yhteenlaskettu resistanssi pistorasian ja lisäpotentiaalin
tasauskiskon välillä saa olla enintään 0,2 n. 

+ Valokaarivikasuojia ei ryhmäjohdoissa saa käyttää. 

+ SELV-järjestelmään liitetyn kulutuskojeen nimellisjännite saa olla enintään 60 V. 
(SFS 6000-7-710.415.2.2, 710.421.7, 710.414.1) 

16. Suurjännitesähköasennuksissa virta piirit on järjestettävä siten, että kytkentätoimenpi

teet voidaan suorittaa turvallisesti ja nopeasti. 

+ Kaikki sähköisesti erilliset järjestelmät on varustettava automaattisella maasulkusuojauk

sella, jonka avulla maasulku havaitaan tai pois kytketään 

+ On varmistuttava siitä, että laitteiston erotetut osat eivät tahattomasti voi tulla jännitteisiksi rin
nan kytkettyjen toisiolaitteiden, esim. mittamuuntajien välityksellä 

Kytkinlaitteiden on oltava lukittavissa 

{SFS 6001 7.1.1 ) 
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Yli 1000V asennuksissa 

on kojeiston kosketussuojauksen ulotuttava sisätiloissa vähintään 2400mm:n korkeudelle 

(SFS 6001 8.2.1.2) 

on hoitotilojen ja poistumisteiden korkeuden oltava vähintään 2,0 m kaapelointitiloja lu
kuun ottamatta (SFS 6001 7.5.4) 

on ulkolaitteiston kulkuovien oltava avattavissa ainoastaan työkalulla tai avaimella (SFS 
60017.2.6) 

Yli 1000 V sisäkytkinlaitoksen 

poistumistien leveyden on oltava vähintään 0,8 m. 
(SFS 6001/7.5.4} 

kojeistokennojen ovien tulee avautua poistumissuuntaan. 
(SFS 6001/7.5.4} 

varapoistumistienä voi käyttää kiinteästi asennettuja tikkaita. 
(SFS 6001/7.5.4} 

Täydennä puuttuvat kohdat 

Rakennuksen seinään päättyvän riippukierrekaapelin etäisyyden parvekkeesta pitää joh

don päätekohdassa olla vähintään 0,5 m.(SFS 601 5.9.3 Fl.2} 

Sähköasemaa ympäröivän aidan on oltava vähintään 2000 mm:n korkuinen (SFS 6001 

7.2.6) 

Mittamuuntajan toisiopiirin mekaanisesti suojatun kuparisen maadoitusjohtimen poik

kipinnan on oltava vähintään 2,5 mm2• {SFS 6001, Liite G; 6.5) 
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20. Selvitä lyhyesti, millaisia räjähdysvaaraan liittyviä seikkoja on otettava huomioon, kun 
aletaan suunnitella kemiallisen teollisuuslaitoksen sähköasennusta, jossa em. tilaa 
saattaa olla. (Bp) 

- onko tilassa palavaa ainetta tai voiko sitä esim. häiriötilanteessa kerääntyä sinne? (2p) 

- onko palava aine sellaisessa muodossa ja onko sitä niin paljon, että se voi ilman kanssa 
muodostaa räjähdyskelpoisen seoksen? (2p) 

- onko tilassa syttymislähde, jonka energia on riittävä sytyttämään seoksen ja voiko seos 
tulla kosketukseen syttymislähteen kanssa? (2p) 

- voiko mahdollisen räjähdyksen seurauksena olla palo? (2p) 

D1 (2017), 9.5.2 
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21. Kiinteistölle suunnitellun lisärakennuksen tehontarve on 23 kW (U = 400 V, cos <p = 
0.88). Mitoita taloudellisin, standardiin SFS 6000/2017 perustuen, uudisrakennuksen 
ryhmäkeskusta syöttävä TN-S-järjestelmän PEX-eristeinen AXCMK-tyyppinen nousu
johto ja sitä ylikuormitukselta suojaavat gG-tyypin sulakkeet, kun: 
Alku- ja loppupäästään kaapeli asennetaan tikashyllylle. liman lämpötila on + 30 ° C. Ra
kennusten välillä kaapeli on kaivettu maahan upotettuun suojaputkeen. Maan läm
pöresistiivisyyden arvo on 2,0 K m/W ja lämpötila + 20 ° C. Koko asennuksen osalla on 
viereinen virtapiiri eli kaapelit koskettavat toisiaan (putkien välinen etäisyys O m). 
Liittymän pääkeskuksella, josta asennettava nousujohto lähtee, on oikosulkuvirtaa 400 
A. Laske oikosulkuvirran määrä ryhmäkeskuksella ja tutki sen riittävyys 5 sekunnin 
poiskytkentäajalla,-kun nousun pituus on 25 m. Laskut on esitettävä. (10 p) 

P = v3 x U x I x cos cp => 1 = P / v3 x U x cp 

1 = 23 kVA/v3 x 0,4 kV x 0,88 = 37,7 A 

Valitaan sulakkeeksi 40 A gG-tyypin sulake. Kun sulake on 40 A, vaaditaan johdolta 44 A 

kuormitettavuutta (taulukko Y.52.1). 

Mitoitus asennuksessa hyllylle: 

liman lämpötilasta johtuva korjauskerroin (B52.14 PEX) + 30 ° C => 1,0 
Viereinen virtapiiri (B 52.20) => 0,87 

Kuormitettavuusvaatimus hyllyasennu ksessa 

44 A / 0,87 = 50,6 A 

Poikkipinta pinta-asennuksessa taulukko (B.52.13 sar. 3) alumiini, 10 mm2 (58 A) (teo

reettisesti riittäisi) 

Mitoitus maahan asennuksessa: 

Maan lämpötila+ 20 ° C (B52.15 PEX) => 1,0 
Maan lämpöresistiivisyydestä (putkessa) johtuva korjauskerroin (B.52.16) 2,0 Km/W => 
1,05 
Asennus maassa olevaan putkeen, 0 m etäisyys viereiseen (B.52.19) => 0,85 

Kuormitettavuusvaatimus maahan asennuksessa: 

44 A / 1,05 x 0,85 = 49,3 A 

Poikkipinta maahan asennuksessa taulukko (B.52.5 sar. 7) alumiini 16 mm_2 (59 A) 

Valitaan kaapeliksi AXCMK 4x16+10 (5 p) 
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lk pääkeskuksella = 400 A 

Vastaava impedanssi pääkeskuksella 
Zk PK = (c x U} / ('\13 x lk PK} => Zk PK = (0,95 x 400 V}/ ('\13 x 400 A} = 0,5485 n 

impedanssin lisäys (Dl, taulukko 41.6}: 
21 = (2,326 + 2,246} n/km x 0,025 km= 0,11 n 

lmpedanssi RK:lla 0,6585 n 

Vastaava oikosulkuvirta RK:lla 333 A (4 p} 

40A gG-twpin sulake vaatii toimiakseen 5 sekunnissa 237,5 A (Dl taulukko 41.5). joten 
suojaus toimii tarkoitetulla tavalla. (1 p} 





TunraUisuus-- ja kemikaalivirasto 

SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 2 
19.4.2018 

VASTAUSSARJA 

Tutkinto on kaksiosainen. 

STT 2.1/2018 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 O 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 älylaitteita. 

Nimi tekstaten --------------------------
Syntymäaika 

Osoite ja puhelin ________________________ _ 

Allekirjoitus __________________________ _ 

Timo Pietilä puh. 029 5052 631 
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OSA 1: Tehtävät 1-10 
maksimipistemäärä 56 pistettä, hyväksymisraja 37 pistettä 

1. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. 

+ Sähkötöiden johtajan on tunnettava sähköturvallisuutta koskevat vaatimukset ja ylläpi
dettävä ammattitaitoaan. [STL {1135/2016} 58§] 

+ Sähkötöiden johtaja vastaa siitä, että sähkötöissä noudatetaan lakia 1135/2016. 
[STL {1135/2016} 59§} 

+ Jos toiminnanharjoittaja ei noudata sähkötuvallisuuslakia tai sen nojalla annettuja 
säännöksiä tai määräyksiä, sähköturvallisuusviranomaisen on kehotettava tätä 
korjaamaan puutteen määräajassa. [STL (1135/2016} 95§} 

2. Sähköurakoitsija on tehnyt uuden toimistorakennuksen, jonka sähkölaitteistoluokka 
on lb sähköasennukset. Tällöin 

+ sähkölaitteistolle on tehtävä käyttöönottotarkastus ja siit~ pöytäkirja. 

sähkölaitteiston varmennustarkastuksen saa tehdä vain valtuutettu tarkastuslaitos ja se 
on tehtävä viimeistään kymmenen vuoden välein. 

+ sähkölaitteiston varmennustarkastuksen tekijän on laadittava sähkölaitteiston haltijan 
käyttöön tarkastustodistus, jota haltijan on säilytettävä kymmenen vuotta. 
(STL 1135/2016 § 43, 45 ja 46) 

3. S2 ryhmän urakoitsijan sähkötöiden johtaja 

+ vastaa siitä, että yrityksen sähkötöitä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoisia ja riittävästi 
tehtäviinsä opastettuja. 

saa toimia samanaikaisesti enintään kolmen muun toiminnanharjoittajan sähkötöiden 
johtajana. 

+ saa toimia samanaikaisesti sähkölaitteistoluokan 2 d käytön johtajana. 

[STL {1135/2016} 59 §, § 58, 68§] 
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4. Vastaa etusivun ohjeiden mukaisesti 

+ Kaikille käytössä olevalle luokan lb sähkölaitteistolle on tehtävä lakisääteinen määräai
kaistarkastus 10 vuoden välein. 

+ Laitteistoluokan lb muutostyölle on teetettävä varmennustarkastus, kun työaluetta 
suojaavan ylivirtasuojan nimellisvirta on 63 A. 

+ Sähkölaitteiston rakentajan on huolehdittava sähkölaitteiston varmennustarkastuksesta. 
(STL 1135/2016 § 491 1436/2016 § 61 § 45} 

5. Millaiset syyt johtavat varmennus- tai määräaikaistarkastuksessa uusintatarkastuk
seen ja kenen velvollisuus on se tilata? 

(4p) 

Jos valtuutettu tarkastaja tai valtuutettu laitos havaitsee varmennus- tai määräaikaistar
kastuksessa vakavia puutteita, sen on määrättävä tarkastuksen kohteena oleva laitteisto 
tarkastettavaksi uudelleen. {2p) 

Sähkölaitteiston haltijan on tilattava uusintatarkastus kolmen kuukauden kuluessa tar
kastusmääräyksen antamisesta. {2p) 
{STL 1135/2016 97 §) 

6. Luettele neljä esimerkkiä perustason jännitetöistä (4p) 

työt akustoissa tms. pienoisjännitteisissä laitteistoissa, joissa on iso oikosulkuvirta 

ohjauspiirien ja enintään 25 A ylivirtasuojalla suojattujen ryhmäjohtojen muutostyöt, 
esim. johtimien kytkentä liitimeen ja siirtäminen liittimeltä toiselle 

Hitosten kytkennät liittimillä, jotka on tarkoitettu kytkettäviksi jännitteisenä, esim. eris
tyksen läpäisevät liittimet 

helposti tehtävä k~mponentin lisäys tai poisto, esim. jonovarokekytkimen lisäys silloin 
kun se on suunniteltu tehtäväksi jännitteisenä 

{a 1 p) 

{SFS 6002/2015 Y9) 



4 (9) 

7. Mitkä ovat Suomessa noudatettavat 10 kV sisäkytkinlaitoksen jännitetyöalueen D1 ja 

8. 

+ 

+ 

9. 

lähialueen Dv ulkomitat? (2p) 

D1 = 0,35 m 

Dv= 1,4 m 

(SFS 6002 taulukko Y.1 ja 2.1) 

Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. 

Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan on oltava työkohteessa, lukuun ottamatta ly
hytaikaista poissaoloa, kuten vuosilomaa. 
(SFS 6002/liite X.6} 

Töissä jotka suorittaa sähköalan ammattihenkilö yksin, kuuluu hänelle työnaikaisen säh
köturvallisuuden valvonta ilman erityistä nimeämistä. 
(SFS 6002/liite X.6} 

Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojalta edellytetään muodollisen ammattitaidon 
lisäksi mm. oikeanlaista asennetta turvallisuuteen. 
(SFS 6002/liite X.6} 

Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. 

Sähköalan ammattihenkilö saa aina vaihtaa kahvasulakkeen harkintansa mukaan virralli
sena, kun työssä käytetään vaihtokahvaa ja riittävän hyvin valokaarta kestävää käsinettä. 
(SFS 6002/7.4.1) 

+ Jos sulakkeen vaihtoon sisältyy erityinen riski, sen saa tehdä vain sähköalan ammattihen
kilö. (SFS 6002/7.4.1) 

- Suurjännitesulakkeen vaihdon saa tehdä opastettu henkilö, kun sulake voidaan vaihtaa 
jännitteettömänä kytkinvarokkeessa tai avaamalla syötön puolella oleva erotuskytkin. 
(SFS 6002/7.4.1} 

,. 
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10. Mitä kansallisia lisävaatimuksia esitetään jännitteen kytkemisen estämiselle työkohtee
seen (10 p) 

- poistetaan sulakkeet 

- avataan erottamiseen käytetty kytkinlaite (erotin, erotuskytkin katkaisija tai vikavir-
tasuoja) ja lukitsemalla sen ohjauselin tai kytkinlaitteen sijaintitila. Lukitsemisen 
avaaminen pitää olla mahdollista vain avaimen tai työkalun avulla 

- sähkön siirto ja jakeluverkossa, jossa käytetään kauko-ohjausta, tarkoituksettomat 
kytkennät voidaan estää fyysisen lukitsemisen sijasta käyttämällä luotettavaa kauko
ohjauksen estoa 

- erotuskohta tai ohjauselin on aina varustettava tarkoituksenmukaisella kieltokilvellä, 
jossa kielletään kytkemästä jännitettä työskentelyn aikana. Esimerkki liitteessä V. 
Kilpi on kiinnitettävä siten, että se pysyy paikallaan työn aikana. Suositellaan, että 
kilvessä on asettaja n nimi ja puhelinnumero tai muu yhteystieto sekä asettamispäi
vämäärä 

kohdan menettelytavat eivät sovellu käytettäväksi pitkäaikaisessa käytössä asennus
työmaiden keskeneräisiin sähköasennuksiin ja purkutöihin, joissa kosketussuojaus 
jää puutteelliseksi. Keskeneräisen asennuksen turvallisuus on varmistettava jättä
mällä se kytkemättä jännitteiseen tai käyttötoimenpiteillä jännitteiseksi kytkettävis
sä olevaan sähkökeskukseen tai verkkoon. Purettavien asennusten syöttö irrotetaan 
syöttävästä keskuksesta tai verkosta. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää luotettavaa 
kosketussuojaa kuten rasiointia tai vastaavaa. 

( a 2 p yht. 10 p) 

(SFS 6002 6.2.3} 
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OSA 11: Tehtävät 11- 20 
maksimipistemäärä 62 pistettä, hyväksymisraja 41 pistettä 

11. Vanhan asennuksen korjaustyössä 

+ pitää huolehtia myös siitä, että asennuksia koskevat dokumentit saatetaan vastaamaan 
muuttunutta tilannetta 

+ voidaan kolmivaiheisen järjestelmän eristystilaksi hyväksyä 0,4 MO. 

saa keittiön asennukseen jäädä maadoittamattomia pistorasioita 3 m etäisyydelle tiski
pöydästä. 

(SFS 6000 802.30, SFS 6000 802.61, SFS 6000/2017 802.30) 

12. Ahtaassa johtavassa tilassa 

+ riittää kiinteästi asennettujen luokan II laitteiden lisäsuojaksi 30 mA vikavirtasuojakytkin. 

sähköisen erotuksen teholähde on aina sijoitettava ahtaan johtavan tilan ulkopuolelle. 

- ei voi käyttää 230 V jännitteelle tarkoitettuja käsityökaluja. 

(SFS 6000/2017-7-706.410.3.101, 706.413) 

13. Kylpy-ja suihkuhuoneen uudisasennuksessa 

- ei lisäsuojaustarkoitukseen saa käyttää PELV-piirejä 

+ kaikki 230 V piirit, mukaan lukien valaistus, pitää suojata enintään 30 mA 

vikavirtasuojakytkimellä 

+ saa kiinnitetyn pysyvästi liitetyn lämmityslaitteen asentaa alueelle 1 

{SFS 6000/2017-7-701.415.1, 701.55) 



14. 

+ 

+ 

15 . . , 

+ 

+ 

+ 

16. 
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Uudisrakennuksessa 30 mA vikavirtasuojakytkimen 

asentaminen on pakollista asuntojen valaisimia syöttäviin ryhmäjohtoihin. 

käyttöä ei hyväksytä yksinomaisena suojausmenetelmänä eikä se poista tarvetta käyt
tää jotain luvuissa 411-414 määriteltyä suojausmenetelmää 

tyypin pitää olla vähintään B, kun sillä suojataan sähköauton latauspistorasiaa. 
{SFS6000/2017 411.3.4, 415.1.2, 722.531.3.101} 

Saunan sähköasennuksissa, 

saa alueelle 2 valmistajan ohjeen mukaisesti asennettu kiinteä sähkölaite sisältää kytkin
laitteen 

on suosituksena asentaa johtojärjestelmät lämmöneristeen kylmälle puolelle 

pitää kaikki sähköasennuksen virtapiirit, kiuasta lukuun ottamatta, suojata enintään 30 
mA vikavirtasuojakytkimellä 
SFS6000 (703.536.5}, {703.52}, (703.415} 

Täydennä puuttuvat kohdat 

Suurin johtopituus käytettäessä vikasuojaukseen 25 A gG-tyypin sulaketta 6 mm2 poik
kipinnalla ja 5 s poiskytkentäajalla, kun oikosulkuvirta ennen suojalaitetta on 146 A on 
67 m. {Dl/taulukko 41.8) 

Suurin johtopituus käytettäessä vikasuojaukseen 16 A C-tyypin johdonsuojakatkaisijaa 

2,5 mm2 poikki pinnalla ja 5 s poiskytkentäajalla, kun oikosulkuvirta ennen suojalaitetta 
on 146 A on _Q_ m. (voidaan hyväksyä myös - m) (Dl/taulukko 41.10) 

Suurin johtopituus käytettäessä vikasuojaukseen 16 A B-tyypin johdonsuojakatkaisijaa 
1,5 mm2 poikkipinnalla ja 0,4 s poiskytkentäajalla, kun impedanssi ennen suojalaitetta 
on 0,5 n on -1§_ m. {Dl/taulukko 41.9) 
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17. Lämmitysyksikköä asennettaessa 

+ on virtapiiri varustettava enintään 30 mA vikavirtasuojakytkimellä. 

+ on sähköisen erotuksen käyttö kielletty seinälämmityksessä. 

+ ei itserajoittuvan kaapelin lämpötila voi ylittää + 70 ° C 

18. 

+ 

+ 

(SFS 6000/2017, 753.415.1.1, 753.413, 753.3.9} 

Palovaarallisessa tilassa esiintyy pölyä siinä määrin, että laitteiden päälle voi kerään
tyä vaarallinen määrä palamatonta pölyä. Sähköasennusten tulee täyttää seuraavat 
vaatimukset: 

Valaisimien kotelointiluokka tulee olla vähintään IP GX. 

Valaistuksen ohjaukseen (230 V) käytettävien kytkimien kotelointiluokka tulee olla vä
hintään IP SX. 

Teholtaan 200 W kohdevalaisimen tulee olla vähintään 0,8 m etäisyydellä palavasta ma
teriaalista. 

(SFS 6000/4-42-422.3.8, 4-422.3.3, 4-422.3.1} 

19. Räjähdysvaarallisten tilojen sähköasennuksissa 

on vaatimuksena sijoittaa jakokeskukset EX-tilojen ulkopuolelle. 
{Dl 9.5.2) 

+ on ymmärrettävä, että tilaluokassa 0 räjähtävä kaasuseos esiintyy jatkuvasti, pitkäaikai-
sesti tai usein toistuvasti (Dl 9.4.3) 

+ on TN-S järjestelmän nolla ja suojajohtimen välinen eristysresistanssi mitattava ennen 
käyttöönottoa. (Dl 9.5.6} 
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20. Muutostyössä rakennukseen pitää lisätä ryhmäkeskus, jota tullaan kuormittamaan 14 
kW teholla (U = 400 V, cos q> = 0.85). Mitoita SFS 6000 / 2017 mukaisesti uutta ryhmä
keskusta syöttävä TN-S-järjestelmän PVC-eristeinen kuparia oleva nousujohto ja sitä 
ylikuormitukselta suojaavat gG-tyypin sulakkeet, kun: 
Alku- ja loppupäästään kaapeli asennetaan yksinään suojaputkeen pinnalle puuseinään. 
liman lämpötila on + 35 ° C koko asennuksen matkalla. Pisimmän matkan nousu on 
asennettu rei'itetylle kaapelihyllylle, jolla on ennestään kaksi kaapelia (kaikki kiinni toi
sissaan). Matkalla kaapelihylly lävistää seinän, jossa 50 mm paksu lämmöneriste. 
Laskut on esitettävä. · {8 p} 

P = '\/3 X U X I X COS cp => 1 = P / '\/3 X U X cp 

1 = 14 kVA / '\/3 x 0,4 kV x 0,85 = 23,8 A 

Valitaan sulakkeeksi 25 A gG-twpin sulake. {lp} 

Kun sulake on 25 A, vaaditaan johdolta 28 A kuormitettavuutta. {taulukkoY.52.1} 

Mitoitus pinta-asennuksessa: 

liman lämpötilasta johtuva korjauskerroin {852.14 PVC) + 35 ° C => 0,94 

Kuormitettavuusvaatimus pinta-asennuksessa: 

28 A/ 0,94 = 29,8 A {2p} 

Poikkipinta pinta-asennuksessa taulukko {taulukko 8.52.4 sar. 5}, 6 mm2 
{ 32 A} {lp} 

Mitoitus hyllyllä: 

liman lämpötilasta johtuva korjauskerroin {852.14 PVC) + 35 ° C => 0,94 
Viereiset kaapelit, yhteensä 3 {8.52.17 kohta 4} => 0,82 
Lämpöeristeen läpäisy 50 mm {taulukko 52.X} => 0~89 

Kuormitettavuusvaatimus hyllylle asennuksessa: 

28 A / 0,94 X 0,82 X 0,89 = 40,8 A {2p) 

Poikkipinta hyllyasennuksessa taulukko {8.52.10 sar. 3} 6 mm2 { 43 A) {lp} 

Valitaan kaapeliksi 5x6 S (1 p) 





Turvallisuus,, ja kemikaaflYirasto 

SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 3 
19.4.2018 
VASTAUSSARJA 

Tutkinto on kaksiosainen. 

STT 3.1/2018 1 (8) 

Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen noin 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 vastaukses
ta saat kaksi pistettä/väite. Vastatessasi väärin vaihtoehtotehtävään tai täydennettävään 
tehtävään saat yhden virhepisteen. Tyhjästä viivasta saat O 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 tutkintovaatimus
julkaisujen 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 esilla saa olla 
alaa koskevaa kirjallisuutta tai muuta aineistoa, ei kuitenkaan laskennallisia esimerkkejä tai 
aikaisempien tutkintojen tehtäväsarjoja. Tutkinnossa ei saa käyttää älylaitteita. 

Nimi tekstaten -------------~-----

Syntymäaika 

Osoite ja puhelin _________________ _ 

Allekirjoitus _________________ _ 

Timo Pietilä puh. 029 5052 631 
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OSA 1: Tehtävät 1-9 (maksimipistemäärä 52 pistettä, hyväksymisraja on 35 pistettä) 

1. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. 

+ Sähkölaitteiden korjaustoimintaa harjoittavan on nimettävä sähkötöidenjohtaja ennen 
toiminnan aloittamista. [STL (1135/2016) 57§] 

+ Sähkötöiden johtaja vastaa siitä, että sähkötöissä noudatetaan lakia 1135/2016. 
[STL (1135/2016) 59§} 

+ Jos toiminnanharjoittaja ei noudata sähkötuvallisuuslakia tai sen nojalla annettuja 
säännöksiä tai määräyksiä, sähköturvallisuusviranomaisen on kehotettava tätä 
korjaamaan puutteen määräajassa. {STL (1135/2016) 95§] 

2. Sähköpätevyys 3 oikeuttaa toimimaan sähkötöiden johtajana 

+ laitoskeittiön 15 kW keittopadan korjaustyössä. 

asunnon nousun ja ryhmäkeskuksen vaihtotyössä. 

+ kiinteästi verkkoon liitettävän lämminvesivaraajan vaihtotyössä. 
[STL (1135/2016) 69§} 

3. Sähkötöiden johtajan tehtävänä on huolehtia siitä, että sähköasennustöitä tekevät 
henkilöt ovat ammattitaitoisia ja r_iittävästi opastettuja tehtäviinsä. Riittävän 
ammattitaitoiseksi suorittamaan itsenäisesti sähkölaitteiden korjaustöitä ja valvomaan 
niitä katsotaan henkilö, joka on kyseisiin töihin opastettu ja 

+ joka on suorittanut soveltuvan ammatillisen perus- ja ammattitutkinnon sekä hankkinut 
kuuden vuoden sähköalan työkokemuksen. 

joka on suorittanut soveltuvan sähköalan korkeakoulututkinnon ja jolla on kolmen 
kuukauden työkokemus sähkölaitteiden korjaustöistä. 

+ jolla on soveltuva sähköalan perustutkintoja yhden vuoden työkokemus sähköalan töistä 
ja kun kyseessä on samankaltaiseen sähkölaitteeseen kohdistuva sähkötyö. 

[STL (1135/2016) 73 §] 
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4. Vastaa etusivun ohjeitten mukaisesti 

+ Sähkötöiden johtajan pätevyyden arvioi ja pätevyystodistuksen antaa pätevyydenarvioin
tilaitos. 

+ Toiminnanharjoittajan on tehtävä rekisteröintiä varten ilmoitus Tukesille ennen kuin säh
kötöitä koskeva toiminta aloitetaan. 

+ Rekisteriin merkittyjen tietojen muutoksista on kuukauden kuluessa ilmoitettava kirjalli
sesti (myös sähköinen ilmoitus käy) sähköturvallisuusviranomaiselle. 
(STL1135/2016 § 651 § 55) 

5. Kilpi 

+ pitää aina asettaa erotuskohtaan kieltämään uudelleenkytkentä, kun sähkölaitteista teh
dään jännitteettömäksi työn ajaksi. 

+ pitää asettaa kieltämään asiattomilta meno sähkötilaan tai sähkölaitekorjaamoon. 

riittää korvaamaan lukituksen laitteessa, johon maallikot pääsevät käsiksi. 
(SFS 6002/6.2.31 4.8, liite V) 

6. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. 

- Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan on oltava työkohteessa, lukuun, ottamatta ly
hytaikaista poissaoloa, kuten vuosilomaa. 
(SFS 6002/liite X.6} 

+ Töissä jotka suorittaa sähköalan ammattihenkilö yksin, kuuluu hänelle työnaikaisen säh
köturvallisuuden valvonta ilman erityistä nimeämistä. 
(SFS 6002/liite X.6} 

+ Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojalta edellytetään muodollisen ammattitaidon 
lisäksi mm. oikeanlaista asennetta turvallisuuteen. 
(SFS 6002/liite X.6} 
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7. Sähkölaitteiston jännitteettömyys on todettavissa luotettavasti 

mittaamalla työalueella yleismittarilla vaiheiden väliltä. 

lukitun erotuslaitteen asennonosoituksesta. 
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+ käyttämällä (ennen mittausta ehjäksi todettua) kaksinapaista jännitteenkoetinta ja mitata 
myös nolla- tai keskipistejohtimen jännitteettömyys. 
{SFS 6002/6.2.4.1} 

8. Henkilö, joka on erityisesti opastettu sulakkeiden vaihtamiseen tietyssä käyttöpaikassa 
saa tehdä seuraavia sulakkeiden vaihtotöitä 

+ Vaihtaa enintään 25 A tulppasulakkeen jännitteettömänä keskuksessa, jossa jännitteisten 
osien koskettaminen on estetty. 

+ Vaihtaa yli 25 A kahvasulakkeen keskuksessa, jossa syötön puolen erotuskytkin on auki. 

+ Vaihtaa laitteen sisäiseen suojaukseen tarkoitetun sulakkeen laitteen käyttöohjeiden 
mukaisesti. 

{SFS 6002/7.4.1) 

9. Selitä mitä eroa koskettamismielessä on suojuksella ja koteloinnilla? (4p) 

Suojus suojaa suoralta koskettamiselta tavanomaisilta suunnilta, kun taas kotelointi 
suojaa vaarallisten osien koskettamiselta kaikista suunnista. (4p} 

(SFS 6002 3.5.2, 3.5.4} 
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10. 

+ 

11. 

+ 

+ 

12. 

+ 
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Tehtävät 10-19 
maksimipistemäärä 56 pistettä, hyväksymisraja on 37 pistettä 

Uuden sähkölaitekorjaamon vikasuojauksena saa käyttää 

suojaerotusta. 

eristävää lattiaa ja eristäviä pöytäpintoja. 

syötön automaattista poiskytkentää käyttäen lisäsuojauksena mitoitustoimintavirral
taan enintään 30mA AC-tyypin vikavirtasuojaa. 
(SFS6000/803.411} 

Vanhan korjatun sähkölaitteen eristysresistanssin mittaus pitää tarvittaessa tehdä 

vähintään minuutin mittaisena kokeena. 

suojausluokan I laitteelle jännitteisten osien ja kosketeltavien osien väliltä. 

aina 500 voltin vaihtojännitteellä 
(SLKO 8.2) 

Jatkuvasti ulkona, kuten rakennustyömaalla, käytettä_vän jatkojohdon 

pistotulppien ja jatkopistorasioiden on oltava kotelointiluokaltaan vähintään IP X4 tai 
roiskevedenpitäviä. 

valettua rakennetta olevaa europistotulppaa voi kuitenkin käyttää, vaikkei siinä ole 
kotelointiluokan merkintöjä. 

kaapelityyppinä saa alle 16 A virralla käyttää tyyppiä H0SRN-F. 

(SFS6000, 813.6.1ja 704.52) 
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13. Mitkä seikat ainakin vaikuttavat sähkölaitekorjauksen turvallisuuteen? (4p) 

- korjaustila on itsessään turvallinen (lp) 

• - työkalut ja mittalaitteet ovat eristettyjä ja ammattikäyttöön tarkoitettuja (lp) 

- korjattava laite pysyy työn eri vaiheissa mahdollisimman turvallisena (lp) 

- sähkölaitteiden korjaaja hallitsee tilanteen edellyttämät sähkötyöturvallisuuden 
menetelmät (lp) 

· (SLKO 7) 

14. Korjatun sähkölaitteen mittauksia, jotka tehdään jännitteiselle laitteelle, ovat esim. 

+ sen suojajohtimen virran mittaaminen. 

+ siinä esiintyvän vuotovirran mittaaminen. 

+ sen sähkötehon mittaaminen. 
(SLKOB.2) 

15. Sähkölaitekorjauksessa 

- Suojausluokan I valaisimen pistotulpan saa korvata suojausluokan II tulpalla. 
(SLKO 7.5) 

+ suojausluokan II laitteissa olevia muovisia kaapeliläpivientejä ei saa korvata metallisilla. 
(SLKO 7.5) 

saa suojausluokan II laitteen merkkilampun värin vaihtaa 
(SLKO 7.5) 
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16. Miten mitataan kiinteään asennukseen kytketyn korjatun laitteen suojajohtimen 

17. 

+ 

jatkuvuus? Mitä erityistä mittauksessa on huomioitava? (6p) 

Mittaus tehdään, jännitteettömälle laitteelle, kiinteän asennuksen suojamaadoitus
järjestelmän ja 

laitteen maadoitusliittimen väliltä sekä (2p) 
laitteen jännitteelle alttiiden kosketeltavien metalliosien väliltä (2p) 

Varmistu siitä, ettei kiinteästi asennetussa laitteessa ole rinnakkaisia maayhteyksiä, jotka 
·. voivat vaikuttaa mittaustulokseen. Tällaisia ovat esim. laitteeseen liitetyt vesiputkistot tai 

laitteen kosketus maan potentiaalin. (2p) 

(SLKOB.2) 

Kun kaapelilla on asennettuna kuormitettavuutta 17 A, voidaan sen ylikuormitussuo
jaksi valita 

10 A C-käyrän johdonsuojakatkaisija 

16 A gG-tyypin sulake 

A-tyypin vikavirtasuojakytkin, jonka toimintavirta on 300 mA 

(60001 52 ~ C52.1) 

18. Kuinka määritellään pintaväli? (2p) 

Eristysaineen pintaa pitkin mitattu lyhin reitti kahden sähköä johtavan osan tai sähköä 
johtavan osan ja laitteen kosketeltavan pinnan välillä (2p) 

(SLKO sanasto) 
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19. Rakennukseen asennetaan yksivaiheinen lämpölaite, jonka teho on 2800W. Keskukses
sa on vapaana 6 A, 10 A, 13 A, 16 Aja 20 A johdonsuojakatkaisijoita. Laitteelle vedetään 
pinta-asennuksena puuseinällä oma ryhmäjohto, eikä vieressä ole muita virtapiirejä. 
Mitoita taloudellisin laitetta syöttävä PVC-eristeinen kaapeli ja valitse sitä ylikuormi
tukselta suojaava johdonsuojakatkaisija, kun asennusolosuhteista johtuen ilman läm
pötila voi olla·+ 50° C. SFS 6000 / 2017 mukaiset laskut ja perustelut on esitettävä. 

( 8 p) 

P= U x 1 => 1 = P /U 
1 = 2,8 kVA/ 0,23 kV => I.= 12,2 A {2p) 

Koska laite kuluttaa 12,2 A virtaa, valitaan ylikuormitussuojaksi seuraava suurempi eli 13 
A johdonsuojakatkaisija. {2p) 

1,5 mm2 kuparijohtimelle {PVC ja 2 kuormitettua) luvataan pinta-asennuksessa 19,5 A 
(SFS 6000, taulukko B.52.2) 

Koska asennusympäristössä voi vallita + 50° C lämpötila, pienentää se kaapelin kuormi
tettavuutta taulukon SFS 6000 B.52.14 mukaisesti kertoimella 0,71. 

Kuormitettavuus annetuissa oloissa: 

19,5 A x 0,71 = 13,8 A {2p) 

Koska johdonsuojakatkaisijan nimellisvirta voidaan valita suoraan kaape_lin kuormitetta
vuuden perusteella, riittää tässä tapauksessa 1,5 mm2 poikkipinta 

Vastaus: MMJ 3xl,5 S ja 13 A johdonsuojakatkaisija (2p) 



Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 

STT 1.2/2018 

SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 1 
15.11.2018 

VASTAUSSARJA 

Tutkinto on kaksiosainen. 

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. 

1 (9) 

Vaihtoehtotehtävät ja täydennettävät tehtävät arvostellaan siten, että oikeasta vastauksesta saat 'kaksi 
pistettä/väite. Vastatessasi väärin väitteeseen tai täydennettävään tehtävään saat yhden virhepis
teen. 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 tutkintovaatimusjulkaisujen 
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 koske
vaa kirjallisuutta tai muuta aineistoa, ei kuitenkaan laskennallisia esimerkkejä tai aikaisempien tutkinto
jen tehtäväsarjoja. Tutkinnossa ei saa käyttää älylaitteita. 

Nimi tekstaten __________________________ _ 

Syntymäaika 

Osoite ja puhelin _________________________ _ 

Allekirjoitus ___________________________ _ 

Timo Pietilä puh. 029 5052 631 
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OSA 1: Tehtävät 1-11 
maksimipistemäärä 59 pistettä, hyväksymisraja 39 pistettä 

1. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. 

+ Sähkötöiden johtajan on ylläpidettävä sähkötyöturvallisuuskoulutustaan. 
(SFS 6002 liite X.9) 

+ Sähköturvallisuuslakia 1135/2016 sovelletaan terveydenhuollon laitteiden korjaustöihin. 
[STL {1135/2016) 3 § {2)) 

Maallikkotyönä saa rakentaa kolmivaiheisen jatkojohdon. 
[STL {1135/2016) 56 §] 

2. Sähköurakoitsija on tehnyt sähköasennukset uuteen leikkaussaleja sisältävään sairaa
laan, jonka sähkölaitteistoluokka on 2c. Tällöin 

sähkölaitteistolle ei tarvitse tehdä käyttöönottotarkastusta, koska sille vaaditaan var
mennustarkastus. 

+ osalle sähkölaitteistoa on tehtävä varmennustarkastus ennen sen ottamista varsinaiseen 
käyttötarkoitukseensa. 

+ sähkölaitteiston ensimmäinen lakisääteinen määräaikaistarkastus on viimeistään 10 
vuoden kuluttua. 
{STL 1135/2016 § 43, Vna 1434 § 6, § 7 STL 1135/2016 § 49) 

3. Kiinteistön sähkölaitteistolle, joka sisältää oman 20 kV muuntamon, 

+ on haltijan nimettävä käyttötöitä varten käytönjohtaja. 
(STL 1135/2016 §60) 

+ on laadittava kunnossapito-ohjelma. 
(STL 1135/2016 §48) 

on haltijan nimettävä uusi käytönjohtaja kymmenen vuoden välein. 
(STL 1135/2016 §60) 
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Vastaa etusivun ohjeiden m~kaisesti 

Sähköpätevyyteen 1 vaaditaan soveltuvan tekniikan alan korkeakoulututkinnon lisäksi 
kahden vuoden työkokemus yli 1000 V vaihto- tai 1500 V tasajännitteisten sähkölaitteis
tojen rakentamiseen tai käytön johtamiseen perehdyttävistä tehtävistä. 

+ Sähkölaitteistoluokan 3c haltijan on säilytettävä laitteiston määräaikaistarkastuspöytä
kirjaa sekä osoitusta pöytäkirjassa esitettyjen puutteiden korjaamisesta vähintään seu
raavaan määräaikaistarkastukseen saakka. 

+ Räjähteiden valmistustilan varmennustarkastus on tehtävä ennen kuin se otetaan varsi
naiseen käyttötarkoitukseensa. 
(STL 1135/2016 § 66, § 51, §, VnA 1434 §7) 

5. Millä ehdoilla voidaan liikkuvalla koneella työskennellä jännitteisen avojohdon ylä-
puolella? (6p) 

Työskentely jännitteisenä olevan ilmajohdon yläpuolella liikkuvalla koneella on yleensä 
kielletty. 

Lyhytaikaiseen, 6002 taulukossa Z.2 annettua etäisyyttä noudattaen tehtävään työhön 
voi johdon haltija kuitenkin antaa poikkeustapauksissa tarpeeksi katsomillaan ehdoilla 
antaa luvan. Koska kyseessä on avojohto, on turvallisuutta valvomaan asetettava sähkö
alan ammattihenkilö. (6p) 

{SFS 6002 Z.2.1) 

6. Jännitetyöalueen ulkorajan etäisyys jännitteisestä osasta, 

on pylvästyöskentelyssä suoraan alta mitaten 20 kV avojohdolla 1,5 metriä 

+ on 20 kV puistomuuntamon suurjänniteosista 0,4 metriä 

+ on nostokorilla työskentelyssä 20 kV riippukaapelista 1,5 metriä 
(SFS 6002/taulukot Y 1, Y 1, Z 2) 
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7. Merkittäväksi sähkölaitteiston muutos- tai laajennustyöksi katsotaan 

+ sähkölaitteistoluokan 2 d muutostyö, kun työalueen ylivirtasuoja on 315 A. 

nimellisjännitteeltään 20 kV kytkinlaitokseen kohdistuva muutostyö, kun nimellisarvoja ei 
muuteta. 

sähkötyö, joka toteutetaan sähkölaitteistoluokan la yleisiin tiloihin pienoisjännitteellä. 
(VnA 1434/2016 § 5, § 6} 

8. Sähkötöiden johtajan tehtävänä on huolehtia siitä, että sähköasennustöitä tekevät 
henkilöt ovat ammattitaitoisia ja riittävästi opastettuja tehtäviinsä. Riittävän 
ammattitaitoiseksi suorittamaan itsenäisesti koulutustaan ja työkokemustaan 
vastaavan alan sähkötöitä ja valvomaan niitä katsotaan henkilö, joka on kyseisiin 
töihin opastettu ja 

+ joka on suorittanut soveltuvan ammatillisen erikoisammattitutkinnon sekä hankkinut 

sen jälkeen miltei vuoden sähköalan työkokemuksen verkon rakennuksesta. 

+ joka on suorittanut soveltuvan sähköalan insinöörin tutkinnon ja jolla on kahden vuoden 
laaja-alainen työkokemus sähkölaitteistojen rakentamisesta tosin vain pienjännitteellä. 

+ jolla on rajoitettu sähköpätevyys 1. 

[STL {1135/2016} 73 §] 

9. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. 

Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja on nimettävä viimeistään silloin, kun laitteisto 
on sellaisessa tilassa, että siihen voidaan tilata varmennustarkastus. 
{SFS 6002/liite X.6} 

+ Sähköalalla on ensiapuvalmiuksia ylläpidettävä, mm. elvytystoimenpiteitä on syytä harjoi
tella enintään kolmen vuoden välein. 
{SFS 6002/liite X.10} 

Erotuskohtaa ei tarvitse pienjännitteellä merkitä "älä kytke työ käynnissä" kilvellä, mikäli 
kytkinlaitteen sijaintitila on lukittu. 

(SFS 6002/6.2.3} 
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10. Selvitä, oikeassa järjestyksessä lyhyesti, mitkä viisi seikkaa on tehtävä ennen kuin voi-
daan turvallisesti työskennellä jännitteettömässä laitteistossa? (Sp) 

Kun työkohde on tarkasti määritelty, pitää tehdä seuraavat viisi toimenpidettä seu
raavassa järjestyksessä. 

- täydellinen erottaminen (lp) 

- jännitteen kytkemisen estäminen (lp) 

- laitteiston jännitteettömyyden toteaminen (lp) 

- työmaadoittaminen (lp) 

- suojaus lähellä olevilta jännitteisiltä osilta (lp) 

{SFS 6002, 6.2.1)) 
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OSA 11: Tehtävät 12 - 21 
maksimipistemäärä 60 pistettä, hyväksymisraja 40 pistettä 

11. Laske kuinka paljon oikosulkuvirtaa löytyy jakokeskukselta, kun sitä pääkeskuksella on 
600 A. Keskusten välisen johdon tyyppi on AMCMK 4x16+10 ja sen pituus on 44 m. Toi
miiko suojaus, jos ylikuormitussuojana on 50 A gG-tyypin sulake ja vaadittu poiskytken-
täaika on tässä tehtävässä 0,4 sekuntia? Laskut esitettävä.. (6 p) 

Zk PK = 219V /600A = 0,365 0 

Lisäys: ( 2,326 +2,246) O/km x 0,044 km= 0,20 o 

Zk RK = 0,3650 + 0,20 = 0,565 0 

lk RK = 219 V/ 0,565 O = 386,8 A (4 p) 

Ei toimi, koska 50 A gG vaatii toimiakseen 0,4 sekunnissa 470 A oikosulkuvirtaa. (2 p) 

12. Täydennä. 20 kV avojohdon 

13. 

etäisyys maahan pelloilla, joilla voidaan liikkua suurilla työkoneilla, pitää olla vähintään 
5,72m. 

etäisyys tavallisiin puihin pitää olla vähintään 1.22 m. 

etäisyys valtatien pinnasta johdon ja tien risteämäkohdassa pitää olla vähintään 8,3 m. 

{SFS käsikirja 601, kohdat 5.9.2 Fl.3 ja Fl.4, 5.9.4 kohta F/.1) 

Selvitä lyhyesti, miten ryhmä- ja pääjohto eroavat toisistaan. (4 p) 

Ryhmäjohto on virtapiiri, joka on tarkoitettu kytkettäväksi suoraan kulutuskojeeseen tai 
pistorasiaan. 

Pääjohto taas on yhtä tai useampaa jakokeskusta syöttävä virtapiiri. (4p) 

{SFS 6000 20.1 {826-14-02ja 826-14-03}) 
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14. Ryhmien 1 ja 2 lääkintätiloissa 

+ 

+ 

on lääkintä-lT-järjestelmän yhteydessä käytettävä lisäsuojauksena 30mA:n vikavirtasuo

jaa. 

on valaisimet syötettävä vähintään kahdesta erillisestä syötöstä, joista toinen on liitetty 
varavoimajärjestelmään. ' 

on uudisasennusten johtojärjestelmissä käytettävä kaapeleita, jotka täyttävät vähintään 
luokan Cca-sl, d1,a2 vaatimukset tai vaihtoehtoisesti asennukset on suojattava vähintään 
palonkestävyysluokan El 30 mukaisella rakenteella. 

(SFS 6000-7-710.411.3.3, 710.559.101, 710.52) 

15. Suurjännitesähköasennuksissa virtapiirit on järjestettävä siten, että kytkentätoimenpi

teet voidaan suorittaa turvallisesti ja nopeasti. 

+ Kaikki sähköisesti erilliset järjestelmät on varustettava automaattisella maasulkusuojauk

sella, jonka avulla maasulku havaitaan tai pois kytketään 

+ On varmistuttava siitä, että laitteiston erotetut osat eivät tahattomasti voi tulla jännitteisiksi rin
nankytkettyjen toisiolaitteiden, esim. mittamuuntajien välityksellä 

Kytkinlaitteiden on oltava lukittavissa 

(SFS 6001 7.1.1) 

16. Suurjänniteisissä maakaapeliasennuksissa 

+ Kaapeliojan syvyys on normaalisti vähintään 0,7 m 

Kaapeliojan pohjalla saa olla kiviä, jos täytemaana käytetään hiekkaa tai kivetöntä maata. 

+ Ojaan asennettujen kaapeleiden päälle on asennettava kaapelisuojus tai varoitusnauha 
ulkopuolisten aiheuttamien vaurioiden estämiseksi. 

+ Sähkökaapelien suojaukseen käytettävien putkien, kourujen ja levyjen värin tulee olla 
huomattavalta osaltaan keltainen 
{SFS 601, kohta 6.2.9.5, NA. 6.2.9.5 ja SFS 6000-8-814 kohta 814.5) 
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17. Täydennä puuttuvat kohdat 

Kun johdon ylikuormitussuoja on 35 A gG-tyypin sulake, vaaditaan sitä suojaavalta kaape
lilta vähintään _fil!_ A kuormitettavuutta. (Dl/taulukko 43.1 tai SFS 6000, Y 52.1} 

Suurin johtopituus käytettäessä vikasuojaukseen 10 A C-tyypin johdonsuojakatkaisijaa 1,5 
mm2 poikkipinnalla ja 0,4 s poiskytkentäajalla, kun impedanssi ennen suojalaitetta on 2 n 
on _6_ m. (Dl/taulukko 41.10} 

Kun käytettään vikasuojaukseen 20 A B-tyypin johdonsuojakatkaisijaa 1,5 mm2 poikkipin
nalla ja 5 s poiskytkentäajalla ja oikosulkuvirta ennen suoja laitetta on 440 A, on sitä vas
taava impedanssi ~ 0. {Dl/taulukko 41.9} 

18. Sähköasennuksissa räjähdysvaarallisissa tiloissa, 

+ TN-S järjestelmän nolla- ja suojajohtimen välinen eristysresistanssi on mitattava ennen 
käyttöönottoa. 

+ tarkoitetaan Exi-merkinnällä luonnostaan vaaratonta rakennetta, järjestelmää. 

+ luokitellaan myllyt pölyn takia yleensä 20-tiloiksi. 

(Dl 2017 9.5.6, 9.6.4, 9.4.4} 

19. Miksi eräille maakaapeleille, kuten MCMK 3x25+16 ja 3x35+16, on määritetty samanko-
koiset suurimmat oikosululta suojaavat sulakkeet? (4p) 

Sulakkeen valinnan määrää johdon poikkipinnaltaan pienin johdin. {4 p) 

(esim. Dl 2017 taulukko 43.2) 
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20. Kiinteistölle suunnitellun lisärakennuksen tehontarve on 21 kW (U = 400 V, cos cp = 0.9). 
Mitoita standardiin SFS 6000/2017 perustuen, uudisrakennuksen ryhmäkeskusta syöt
tävä TN-S-järjestelmän PEX-eristeinen AXCMK-tyyppinen nousujohto ja sitä ylikuormi
tukselta suojaavat gG-tyypin sulakkeet, kun: 
Alku- ja loppupäästään kaapeli asennetaan puuseinälle suojaputkeen. liman lämpötila 
on + 30 ° C. Rakennusten välillä kaapeli on upotettu suoraan maahan. Maan lämpöresis
tiivisyyden arvo on 3,0 K m/W ja lämpötila + 25 ° C. Maahan asennuksessa on osalla 
matkaa kaksi muuta viereistä virtapiiriä ja kaapelit koskettavat toisiaan. Laskut on esi-
tettävä. (8 p) 

P = v3 x U x I x cos cp => 1 = P / v3 x U x cp 

1 = 21 kVA/v3 x 0,4 kV x 0,9 = 33,7 A 

Valitaan sulakkeeksi 35 A gG-tyypin sulake. Kun sulake on 35 A, vaaditaan johdolta 39 A 
kuormitettavuutta (taulukko Y.52.1). {1 p) 

Mitoitus asennuksessa putkeen: 

liman lämpötilasta johtuva korjauskerroin (B52.14 PEX) + 30 ° C => 1,0 

Kuormitettavuusvaatimus putkessa puuseinällä 

39 A/ 1 = 39A (1 p) 

Poikkipinta pinta-asennuksessa putkeen taulukko (B.52.5 sar. 5} alumiini, 10 mm2 {48 A) 
(teoreettisesti riittäisi) 

Mitoitus maahan asennuksessa: 

Maan lämpötila + 25 ° C {B52.15 PEX) => 0,96 

Maan lämpöresistiivisyydestä (putkessa) johtuva korjauskerroin {8.52.16) 3,0 Km/W => 
0,9 

Asennus suoraan maahan, kolme kaapelia, 0 m etäisyys viereiseen (B.52.18) => 0,65 

Kuormitettavuusvaatimus maahan asennuksessa: 

39 A / 0,96 X 0,9 X 0,65 = 69,4 A {3 p) 

Poikkipinta maahan asennuksessa taulukko (B.52.5 sar. 8) alumiini 25 mm2 {82 A) 

Valitaan kaapeliksi AXCMK 4x25+16 {3 p) 





Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
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VASTAUSSARJA 

Tutkinto on kaksiosainen. 

STT 2.2/2018 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 älylaitteita. 

Nimi tekstaten __________________________ _ 

Syntymäaika 

Osoite ja puhelin _________________________ _ 

Allekirjoitus ___________________________ _ 

Timo Pietilä puh. 029 5052 631 



2 (10) 

OSA 1: Tehtävät 1- 10 
maksimipistemäärä 58 pistettä, hyväksymisraja 39 pistettä 

1. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. 

+ Sähkötöiden johtajan on ylläpidettävä sähkötyöturvallisuuskoulutustaan. 
(SFS 6002 liite X.9} 

+ Sähköturvallisuuslakia 1135/2016 sovelletaan terveydenhuollon laitteiden korjaustöihin. 
[STL {1135/2016} 3 § (2}} 

Maallikkotyönä saa rakentaa kolmivaiheisen jatkojohdon. 
[STL {1135/2016} 56 §] 

2. Sähköurakoitsija on tehnyt uuden toimistorakennuksen, jonka sähkölaitteistoluokka 
on 1b sähköasennukset. Tällöin 

+ sähkölaitteistolle on tehtävä käyttöönottotarkastus ja siitä pöytäkirja. 

sähkölaitteiston varmennustarkastuksen saa tehdä vain valtuutettu tarkastuslaitos ja se 
on tehtävä viimeistään kymmenen vuoden välein. 

+ sähkölaitteiston varmennustarkastuksen tekijän on laadittava sähkölaitteiston haltijan 
käyttöön tarkastustodistus, jota haltijan on säilytettävä kymmenen vuotta. 
(STL 1135/2016 § 43, 45 ja 46) 

3. S2 ryhmän urakoitsijan sähkötöiden johtaja 

+ vastaa siitä, että yrityksen sähkötöitä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoisia ja riittävästi 
tehtäviinsä opastettuja. 

saa toimia samanaikaisesti enintään kolmen muun toiminnanharjoittajan sähkötöiden 
johtajana. 

+ saa toimia samanaikaisesti sähkölaitteistoluokan 2 d käytön johtajana. 

[STL (1135/2016} 59 §, § 58, 68§] 
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4. Vastaa etusivun ohjeiden mukaisesti 

+ Sähköturvallisuuslain mukaan käytössä olevan sähkölaitteistoluokan lb sähkölaitteiston 
määräaikaistarkastusväli on kymmenen vuotta. 

+ Laitteistoluokan lb muutostyölle on teetettävä varmennustarkastus, kun työaluetta 
suojaavan ylivirtasuojan nimellisvirta on 50 A. 

+ Sähkölaitteiston haltijan on tilattava sähkölaitteistoon uusintatarkastus, mikäli valtuu
tettu tarkastaja on määrännyt sähkölaitteiston uudelleen tarkastettavaksi. 
{STL 1135/2016 § 49, 1436/2016 § 6, 1135/2016 § 97} 

5. Mitkä asiat pitää sähkötyöturvallisuuskoulutukseen vähintään sisältyä ja kenelle se on 
annettava (Sp) 

6. 

Kaikille sähköalantöitä tekeville henkilöille, mukaan luettuna työnjohto- käyttö- ja 
asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt on annettava sähkötyöturvallisuuskoulutus, joka 
sisältää vähintään seuraavat asiat: (2p) 

sähkön aiheuttamat vaarat ja niiltä suojautuminen (lp) 

sähkötyöturvallisuutta koskevien keskeisten säädösten periaatteet, säädösten mukaisten 
vastuuhenkilöiden tehtävät ja standardin SFS 6002 asema (lp) 

standardin SFS 6002 sisältö soveltuvin osin 

(SFS 6002/2015 X 9} 

Milloin pienjännitelaitteisto vaaditaan työmaadoitettavaksi? 

Pienjännitelaitteistoissa tulee työmaadoitus tehdä: 

avojohdoilla 

(6p) 

(2p} 

(lp) 

jakeluverkoissa joihin liittyy varavoima- tai pientuotantolaitteistoja, joita jakeluverkon hal
tija ei voi luotettavasti erottaa (2p) 

suurivirtaisissa, kuten mitoitusvirraltaan yli 1000 A jakokeskuksissa (2p) 

{SFS 6002 6.2.5.2} 
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7. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. 

Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja on nimettävä viimeistään silloin, kun laitteisto 
on sellaisessa tilassa, että siihen voidaan tilata varmennustarkastus. 
(SFS 6002/liite X.6) 

+ Sähköalalla on ensiapuvalmiuksia ylläpidettävä, mm. elvytystoimenpiteitä on syytä harjoi
tella enintään kolmen vuoden välein. 
(SFS 6002/liite X.10) 

Erotuskohtaa ei tarvitse pienjännitteellä merkitä "älä kytke työ käynnissä" kilvellä, mikäli 
kytkinlaitteen sijaintitila on lukittu.· 
{SFS 6002/6.2.3} 

8. Jännitetyöalueen ulkorajan etäisyys jännitteisestä osasta, 

on pylvästyöskentelyssä suoraan alta mitaten 20 kV avojohdolla 1,5 metriä 

+ on 20 kV puistomuuntamon suurjänniteosista 0,4 metriä 

+ on nostokorilla työskentelyssä 20 kV riippukaapelista 1,5 metriä 
(SFS 6002/taulukot Y 1, Y 1, Z 2) 

9. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. 

Sähköalan ammattihenkilö saa aina vaihtaa kahvasulakkeen harkintansa mukaan virralli
sena, kun työssä käytetään vaihtokahvaa ja riittävän hyvin valokaarta kestävää käsinettä. 
(SFS 6002/7.4.1) 

+ Jos sulakkeen vaihtoon sisältyy erityinen riski, sen saa tehdä vain sähköalan ammattihen
kilö. (SFS 6002/7.4.1) 

Suurjännitesulakkeen vaihdon saa tehdä opastettu henkilö, kun sulake voidaan vaihtaa 
jännitteettömänä kytkinvarokkeessa tai avaamalla syötön puolella oleva erotuskytkin. 
(SFS 6002/7.4.1) 
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10. Selvitä lyhyesti, mitkä viisi seikkaa on tehtävä ennen kuin voidaan turvallisesti työsken
nellä jännitteettömässä laitteistossa? 

(5 p) 

Kun työkohde on tarkasti määritelty, pitää tehdä seuraavat viisi toimenpidettä seuraavas
sa järjestyksessä. 

- täydellinen erottaminen (lp) 

- jännitteen kytkemisen estäminen (lp) 

- laitteiston jännitteettömyyden toteaminen (lp) 

- työmaadoittaminen (lp) 

- suojaus lähellä olevilta jännitteisiltä osilta (lp) 

{SFS 6002, 6.2.1) 
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OSA 11: Tehtävät 11- 20 
maksimipistemäärä 58 pistettä, hyväksymisraja 39 pistettä 

11. Vuonna 1950 rakennettuun puurunkoiseen purueristeiseen rintamamiestaloon tehdään 

pintaremonttia. Työn 

+ käyttöönottotarkastuksessa voidaan yksivaiheisella sähköliittymällä varustetun talon eris
tystilaksi hyväksyä 0,23MO. 

yhteydessä asennetaan ilmalämpöpumppu, jonka ryhmäjohto tuodaan talon ryhmä kes
kuksesta turvakytkimen kautta kiinteänä asennuksena lämpöpumpun ulkoyksikölle. llma
lämpöpumppua syöttävä ryhmä on aina suojattava 30mA:n vikavirtasuojakytkimellä. 

+ yhteydessä rikkoutuneen yläkerran makuuhuoneen 0-luokan pistorasian tilalle saa asen
taa uuden suojausluokan O pistorasian. 

{SFS 6000 802.61J SFS 6000 411.33, SFS 6000/2017 802.30} 

12. Suojajohdin on johdin, jota käytetään esimerkiksi sähköiskulta suojaamiseen. Millaisia 
kaapeleita tai johtimia voidaan käyttää suojajohtimena? 

(4p) 
Suojajohtimena voi käyttää: 

monijohtimisen kaapelin johdinta 
eristettyä tai paljasta johdinta jännitteisten johtimien kanssa samassa kotelossa 
kiinteästi asennettua paljasta tai eristettyä johdinta 
kaapelin metallista vaippaa, armeerausta, konsentrista johdinta tai vastaava 

{SFS 6000 543.2.1) (a lp) 

13. Kylpy-ja suihkuhuoneen uudisasennuksessa 

jotka liittyvät saunan löylyhuoneeseen, on alueiden 0, 1 ja 2 ulkopuolella olevien sähkö

laitteiden kotelointiluokan oltava vähintään IPX4. 

saa alueelle O asentaa suihkuhuoneen valaistusta ohjaavan 230V kytkimen, kunhan piiri 

on suojattu enintään 30mA vikavirtasuojakytkimellä. 

+ saa alueelle 1 asentaa seinään kiinnitetyn pyyhekuivaimen. 

(SFS 6000/2017-7-701.512.2, 701.512.4, 701.55) 
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14. Aurinkosähköjärjestelmän 

+ 
lfJ 

paneelistolle ei vaadita ylivirtasuojia, jos järjestelmässä on paneeliketjuja enintään kak
si. 

+ vaihtosuuntaaja on voitava erottaa huollon ajaksi sekä vaihtosähkö- että tasasähköosas
ta. 

+ paneelien alapuolisten kuumuudelle altistuvien kaapeleiden mitoituksessa on otettava 
huomioon vähintään 70 °C ympäristön lämpötila. 

(SFS 6000 712.431.101, 712.537.2.101, 712.523.101} 

15. Ryhmien 1 ja 2 lääkintätiloissa, 

+ on uudisasennusten johtojärjestelmissä käytettävä kaapeleita, jotka täyttävät vähintään 
luokan Cca-sl,dl,a2 vaatimukset tai vaihtoehtoisesti asennukset on suojattava vähintään 
palonkestävyysluokan El 30 mukaisella rakenteella. 

+ on valaisimet syötettävä vähintään kahdesta erillisestä syötöstä, joista toinen on liitetty 
varavoimajärjestelmä~n. 

on lääkintä-lT-järjestelmän yhteydessä käytettävä lisäsuojauksena 30mA:n vikavirtasuo

jaa. 

(SFS6000 710.52, 710.559.101, 710.559.101) 

16. Täydennä puuttuvat kohdat 

Kun johdon ylikuormitussuoja on 35 A gG-tyypin sulake, vaaditaan sitä suojaavalta kaa
pelilta vähintään _filL A kuormitettavuutta. (Dl/taulukko 43.1 tai SFS 6000, Y 52.1) 

Suurin johto pituus käytettäessä vikasuojaukseen 10 A C-tyypin johdonsuojakatkaisijaa 
1,5 mm2 poikkipinnalla ja 0,4 s poiskytkentäajalla, kun impedanssi ennen suojalaitetta 
on 2 O on _6_ m. (Dl/taulukko 41.10} 

Kun käytettään vikasuojaukseen 20 AB-tyypin johdonsuojakatkaisijaa 1,5 mm2 poikki
pinnalla ja 5 s poiskytkentäajalla ja oikosulkuvirta ennen suojalaitetta on 440 A, on sitä 
vastaava impedanssi ~ 0. (Dl/taulukko 41.9) 
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17. Määrittele lyhyesti jännitteelle altis osa. (2p) 

Sähkölaitteen johtava osa, jota voi koskettaa ja joka ei normaalisti ole jännitte!nen, mutta 
joka voi tulla jännitteiseksi peruseristyksen eristysvian takia. • 

{SFS 6000 826-12-10 tai 541.3.1} 

18. Palovaarallisessa tilassa esiintyy pölyä siinä määrin, että laitteiden päälle voi kerään
tyä vaarallinen määrä palamatonta pölyä. Sähköasennusten tulee täyttää seuraavat 
vaatimukset: 

Valaisimien kotelointiluokka tulee olla vähintään IP 6X. 

+ Valaistuksen ohjaukseen (230 V) käytettävien kytkimien kotelointiluokka tulee olla vä

hintään IP SX. 

+ Teholtaan 200 W kohdevalaisimen tulee olla vähintään 0,8 m etäisyydellä palavasta ma

teriaalista. 

{SFS 6000/4-42-422.3.8, 4-422.3.3, 4-422.3.1} 

19. Räjähdysvaarallisten tilojen sähköasennuksissa 

+ TN-S järjestelmän nolla- ja suojajohtimen välinen eristysresistanssi on mitattava ennen 
käyttöönottoa. 

+ tarkoitetaan Exi-merkinnällä luonnostaan vaaratonta rakennetta, järjestelmää. 

+ luokitellaan myllyt. pölyn takia yleensä 20-tiloiksi. 

{D12017 9.5.6, 9.6.4, 9.4.4) 
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20. Tehdashallin muutostyössä on tarkoitus lisätä ryhmäkeskus, jota tullaan kuormitta
maan 42 A virralla (cosq>= 1,0). Mitoita SFS 6000 / 2017 mukaisesti uutta ryhmäkeskusta 
syöttävä TN-S-järjestelmän, PVC-eristeinen, kuparia oleva pääjohto ja sitä ylikuormituk
selta suojaavat gG-tyypin sulakkeet, kun: 
Alkupäästään kaapeli asennetaan pystyyn tikashyllylle kahdeksan muun kaapelin vie
reen (kaikki kiinni toisissaan). Vaakaan asennettuja pienahyllyjä on kaksi päällekkäin 
(etäisyys 300 mm). Myös tällä asennuksen osalla on kahdeksan muuta kaapelia, kaikki 
kiinni toisissaan. Uuden ryhmäkeskuksen luona kaapeli pystytään asentamaan yksinään 
suojaputkeen pinnalle puuseinään. liman lämpötila voi olla + 40° C. 
Laskut on esitettävä. 
Mittaat asennuksen jälkeen ryhmäkeskukselta 300 A oikosulkuvirtaa. Mitä tästä voi 
päätellä? (10 p) 

Kuormaa on 42 A. 

Valitaan sulakkeeksi 50 A gG-twpin sulake. 

Kun sulake on 50 A, vaaditaan johdolta 55 A kuormitettavuutta. (taulukkoY.52.1) 

Korjauskertoimet hyllyasennukseen: 

liman lämpötilasta johtuva korjauskerroin (B52.14 PVC) + 40 ° C => 0,87 
Viereiset kaapelit pystyosuudella, yhteensä 9 (B.52.20 kohta 4) => 0,79 

Viereiset kaapelit vaakaosuudella, yhteensä 9 (B.52.20 kohta 4) => 0,73 

Kuormitettavuusvaatimus hyllylle asennuksessa (pahin kohta vaaka-asennus): 

55 A / 0,87 x 0,73 = 86,6 A (2p) 

(lp) 

Poikkipinta hyllyasennuksessa taulukko (B.52.10 sar. 3) 25 mm2 
( 101 A) (lp) 

Mitoitus pinta-asennuksessa: 

liman lämpötilasta johtuva korjauskerroin (B52.14 PVC) + 40 ° C => 0,87 

Kuormitettavuusvaatimus pinta-asennus putkeen: 

55 A/ 0,87 = 63,2 A (2p) 

Poikkipinta pinta-asennuksessa taulukko (taulukko B.52.4 sar. 5), 16 mm2 
( 80 A) 

(lp) 

Valitaan Cu-kaapeliksi Sx25 S (1 p) 
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50 A gG-tyypin sulake vaatii toimiakseen viidessä sekunnissa 312,5 A mitattua oikosul-
kuvirtaa_ eli suojaus ei toimi tarkoitetulla tavalla. (Dl 2017 taulukko 41.5) (2p) 
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Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen noin 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 vastaukses
ta saat kaksi pistettä/väite. Vastatessasi väärin vaihtoehtotehtävään tai täydennettävään 
tehtävään saat yhden virhepisteen. Tyhjästä viivasta saat O 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 tutkintovaatimus
julkaisujen 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 
aikaisempien tutkintojen tehtäväsarjoja. Tutkinnossa ei saa käyttää älylaitteita. 

Nimi tekstaten _________________ _ 

Syntymäaika 

Osoite ja puhelin ________________ _ 

Allekirjoitus _________________ _ 

Timo Pietilä puh. 029 5052 631 
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OSA 1: Tehtävät 1-9 (maksimipistemäärä 54 pistettä, hyväksymisraja on 36 pistettä) 

1. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. 

+ Sähkötöiden johtajan on ylläpidettävä sähkötyöturvallisuuskoulutustaan. 
(SFS 6002 liite X.9) 

+ Sähköturvallisuuslakia 1135/2016 sovelletaan terveydenhuollon laitteiden korjaustöihin. 
[STL {1135/2016) 3 § (2)) 

Maallikkotyönä saa rakentaa kolmivaiheisen jatkojohdon. 
[STL (1135/2016} 56 §] 

2. Sähköpätevyys 3 oikeuttaa toimimaan sähkötöiden johtajana 

+ sähkölaitekorjaamossa, joka korjaa ilmalämpöpumppuja. 

6 kV jännitteeseen liitettävien kompressorien korjaamossa. 

kun toiminnanharjoittaminen on kesäasumusten sähköurakointia. 
[STL (1135/2016) 69§] 

3. Sähkötöiden johtajan tehtävänä on huolehtia siitä, että sähköasennustöitä tekevät 
henkilöt ovat ammattitaitoisia ja riittävästi opastettuja tehtäviinsä. Riittävän 
ammattitaitoiseksi suorittamaan itsenäisesti sähkölaitteiden korjaustöitä ja valvomaan 
niitä katsotaan henkilö, joka on kyseisiin töihin opastettu ja 

joka on suorittanut soveltuvan ammatillisen perustutkinnon sekä hankkinut kuuden 
kuukauden sähköalan työkokemuksen. 

+ joka on suorittanut soveltuvan sähköalan korkeakoulututkinnon ja jolla on kuuden 
kuukauden työkokemus sähkölaitteiden korjaustöistä. 

+ jolla on kahdeksan vuoden työkokemus sähköalan töistä ja riittävät alan perustiedot. 

[STL {1135/2016) 73 §] 
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4. Vastaa etusivun ohjeitten mukaisesti 

+ Sähkötöiden johtajan pätevyyden arvioi ja pätevyystodistuksen antaa pätevyydenarvioin
tilaitos. 

Toiminnanharjoittajan on tehtävä rekisteröintiä varten ilmoitus Tukesille kolmen kuukau
den kuluessa sähkötöiden aloittamisesta . 

.±_ Rekisteriin merkittyjen tietojen muutoksista on kuukauden kuluessa ilmoitettava kirjalli
sesti (myös sähköinen ilmoitus käy) sähköturvallisuusviranomaiselle. 
{STL1135/2016 § 65, § 55} 

5. Kilpi 

+ pitää aina asettaa erotuskohtaan kieltämään uudelleen kytkentä, kun sähkölaitteista teh
dään jännitteettömäksi työn ajaksi. 

+ pitää asettaa kieltämään asiattomilta meno sähkötilaan tai sähkölaitekorjaamoon. 

riittää korvaamaan lukituksen laitteessa, johon maallikot pääsevät käsiksi. 
{SFS 6002/6.2.3, 4.8, liite V) 

6. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. 

Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan on oltava työkohteessa, lukuun ottamatta ly
hytaikaista poissaoloa, kuten vuosilomaa. 
(SFS 6002/liite X.6) 

+ Töissä jotka suorittaa sähköalan ammattihenkilö yksin, kuuluu hänelle työnaikaisen säh
köturvallisuuden valvonta ilman erityistä nimeämistä. 
(SFS 6002/liite X.6} 

+ Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojalta edellytetään muodollisen ammattitaidon 
lisäksi mm. oikeanlaista asennetta turvallisuuteen. 
{SFS 6002/liite X.6} 
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7. Sähkölaitteiston jännitteettömyys on todettavissa luotettavasti 

mittaamalla työalueella yleismittarilla vaiheiden väliltä. 

lukitun erotuslaitteen asennonosoituksesta. 
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+ käyttämällä (ennen mittausta ehjäksi todettua) kaksinapaista jännitteenkoetinta ja mitata 
myös nolla- tai keskipistejohtimen jännitteettömyys. 
(SFS 6002/6.2.4.1} 

8. Henkilö, joka on erityisesti opastettu sulakkeiden vaihtamiseen tietyssä käyttöpaikassa 
saa tehdä seuraavia sulakkeiden vaihtotöitä 

+ Vaihtaa 16 A tulppasulakkeen jännitteettömänä keskuksessa, jossa jännitteisten osien 
koskettaminen on estetty. 

+ Vaihtaa yli 25 A kahvasulakkeen keskuksessa, jossa syötön puolen erotuskytkin on auki. 

+ Vaihtaa laitteen sisäiseen suojaukseen tarkoitetun sulakkeen laitteen käyttöohjeiden 
mukaisesti. 
(SFS 6002/7.4.1} 

9. Mitä ymmärretään käyttötoimenpiteellä ja millaisia ne ovat? (6p) 

Käyttötoimenpiteellä muutetaan sähkölaitteiston sähköistä tilaa. (2p) 

Toimenpiteitä on kahdenlaisia: 

toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa sähkölaitteiston sähköistä tilaa, käyttää 
laitetta, kytkeä, erottaa, käynnistää tai pysäyttää laite. Nämä toimenpiteet on tarkoitettu 
tehtäväksi ilman riskiä niin pitkälle kuin mahdollista. (2p) 

laitteiston kytkentä tai erottaminen työskentelyä varten (2p) 

(SFS 6002 5.2.1) 
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OSA 11: Tehtävät 10- 19 
maksimipistemäärä 58 pistettä, hyväksymisraja on 39 pistettä 

10. Uuden sähkölaitekorjaamon hätäpoiskytkentä pitää toteuttaa 

+ siten, että pääpiiri poiskytkeytyy. 

- elektroniikkakorjaamossa mahdollisuuksien mukaan puolijohteilla. 

- enintään 16A laitteilla pistotulpalla . 
. {SFS6000/803.537.3.3, 537.3.3.4, 537.2.2, 537.3.3} 

11. Sähkölaitekorjaamossa päivittäin tehtäviä tarkastuksia ovat esim. 

+ mittajohtojen eheyden silmämääräinen tarkastus 

+ kiinteiden sähköasennusten kunto, kuten pistorasioiden eheys 

vikavirtasuojien testaus testipainikkeella 
(SLKO 4.3) 

12. Vastaa etusivun ohjeitten mukaisesti 

+ Sähköajoneuvojen latausliitäntään saa käyttää vain siihen tarkoitettua kaapelia, jonka 
alin käsittelylämpötila on alempi tai yhtä suuri kuin - 35 °C SFS-EN 50260 mukaan. 

+ Moottoriajoneuvojen lämmittimien liitäntään saa käyttää vain siihen tarkoitettua 
kaapelia, jonka alin käsittelylämpötila on alempi tai yhtä suuri kuin - 40 °C. 

+ Taipuisalle kumieristeiselle yksivaiheiselle 2,5 mm2 liitäntäkaapelille luvataan vapaasti 
ilmaan asennettuna (+ 30 °C lämpötilassa) 25 A kuormitettavuutta. 

{SFS6000, 813.6. ja tauluko 813.1} 



STT 3.2/2018 6 (8) 

13. Mitä tarkoitetaan kotelointiluokkien jälkeisillä lisäkirjaimilla A, B, C, D? 

Vaaralliset osat kosketussuojattu 

- A = nyrkiltä 

- B = sormelta 

- C = työkalulta 

- D = langalta 

(D 1, taulukko 51.1) 

14. Korjatun suojausluokan I sähkömoottorin jännitekokeessa, 

+ on käytettävä 1000 V AC koejännitettä. 

+ ei saa syntyä yli- tai läpilyöntiä. 

on jännitegeneraattorin tuottama virta rajoitettava tasolle 0,2 A. 
(SLK08.2} 

(lp) 

(lp) 

(lp) 

(lp) 

15. Ulkoisten olosuhteiden vaikutusmielessä kosteana tilana pidetään esimerkiksi 

asuinkiinteistön WC-tilaa. 

+ suurkeittiötä. 

autojen pesuhallia. 
(SFS 6000 804.512.1.1) 

(4p) 
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16. Miten mitataan pistotulppaliitäntäisen korjatun laitteen suojajohtimen jatkuvuus? Mitä 

17. 

+ 

+ 

erityistä mittauksessa on huomioitava? (6p) 

Mittaus tehdään, jännitteettömälle laitteelle, pistotulpan suojamaadoitusliittimen ja 

laitteen maadoitusliittimen väliltä sekä (2p) 
laitteen jännitteelle alttiiden kosketeltavien metalliosien väliltä (2p) 

Mittauskärkien on oltava asianmukaiset ja pintojen puhtaat. Kaapelia taivutellaan 
mittauksen aikana, jolloin mahdollisen katkokset havaitaan resistanssin muuttumisena. 

(2p) 

{SLKOB.2} 

Kun kaapelilla on asennettuna kuormitettavuutta 17 A, voidaan sen ylikuormitussuo
jaksi valita 

16 A C-käyrän johdonsuojakatkaisija 

6 A gG-tyypin sulake 

A-tyypin vikavirtasuojakytkin, jonka toimintavirta on 30 mA, kunhan vikavirta on pulssi
maista tasavirtaa 

(esim. D143.1, SFS 6000, Y 52.1) 

18. Millainen on siirrettävä laite? (2p} 

Siirrettävä laite on tarkoitettu siirrettäväksi sen toiminnan aikana. Se voi olla myös muu 
laite, jonka massa on korkeintaan 18 kg. Tällaisia ovat esim. pölynimurit ja kahvinkeitti-
met (2p) 

(SLKO 5.1) 
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19. Vanhan kiinteistön ryhmäkeskuksessa on tyhjiä sulakelähtöjä. Tarkoituksesi on asentaa 
yksittäisen yksivaiheisen suojausluokan I lämpökojeen, jonka nimellisteho on 1300 W 
syöttöjohto. Mitoita pienin virtapiiriä ylikuormalta suojaava gG-tyypin sulake ja PVC 
eristeisen kaapelin poikkipinta, kun asennustapa on pinta-asennus putkeen betonisei
nään. Vieressä ei ole muita kaapeleita ja ilman lämpötila voi olla + 35 ° C. SFS 6000 / 
2017 mukaiset laskut ja perustelut on esitettävä. ( 10 p) 

P= U X I => 1 = P /U 
1 = 1,3 kVA/ 0,23 kV => 1 = 5,65 A (2p) 

Koska laite kuluttaa 5,7 A virtaa, valitaan ylikuormitussuojaksi seuraava suurempi eli 6 A 

gG-tyypin sulake. (2p) 

1,5 mm2 kuparijohtimelle (PVC ja 2 kuormitettua) luvataan pinta-asennuksessa putkeen 

16,5 A (SFS 6000, taulukko B.52.1) 

Koska asennusympäristössä voi vallita + 35° C lämpötila, pienentää se kaapelin kuormi
tettavuutta taulukon SFS 6000 B.52.14 mukaisesti kertoimella 0,94. 

Kuormitettavuus annetuissa oloissa: 

16,5 A X 0,94 = 15,5 A (2p) 

SFS 6000 taulukon Y.52.1 mukaan 6 A gG-tyypin sulake vaatii kaapelilta 8 A kuormitetta

vuutta, joten tässä tapauksessa 1,5 mm2 poikki pinta riittää hyvin. (2p) 

Tämän saman voisi laskea Dl kaavalla (43.1) 

0,76 x 15,5 A = 11,8 A eli 10 A sulakekin menisi, mutta pyydettiin pienintä. 

Vastaus: MMJ 3xl,5 S ja 6 A gG-tyypin sulake (2p) 

(Jos vastaaja laskee muuten oikein, mutta päätyy perusteluineen 10 A sulakkeeseen, on 
mahdollista antaa 6 pistettä). 




