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21.4.2016 

KYSYMYSSSARJA 

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

maksimipistemäärästä. 

Vastaa vaihtoehtokysymyksiin merkitsemällä 

+ oikeana pitämäsi väitteen kohdalle ja 

vääränä pitämäsi väitteen kohdalle tai 

jätä viiva tyhjäksi, ellet ole varma 
väitteen paikkansa pitävyydestä. 

Vaihtoehtotehtävät ja täydennettävät tehtävät arvostellaan siten, että oikeasta vastauksesta 
saat kaksi pistettä/väite. Vastatessasi väärin väitteeseen tai täydennettävään tehtävään saat 

yhden virhepisteen. Tyhjästä viivasta saat 0 pistettä. 

Kirjallisista ja laskennallisista tehtävistä saat täysin oikeasta vastauksesta pistemäärän, joka on 
merkitty kysymyksen kohdalle sulkuihin. 

Kirjallisissa tehtävissä ei riitä pelkkä viittaus johonkin säädösten pykälään. 

Tutkintokysymykset on laadittu siitä lähtökohdasta, että niihin vastataan tutkintovaatimusjul
kaisujen vaatimuksia noudattaen. On syytä kiinnittää huomiota sellaisiin sanoihin kuin aina ja 
vähintään, jotka saattavat muuttaa väitteen sisältöä. 

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

Syntymäaika 

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

Allekirjoitus-----------------------------
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OSA 1: Tehtävät 1- 9 (maksimipistemäärä 52 pistettä, hyv. raja 34 p.) 

1. 

2. 

3. 

Vastaa seuraaviin väittämi in etusivun ohjeiden mukaisesti .  

Sähkösu unnittelutoimintaa harjoittavan on nimettävä sähkötöidenjohtaja en nen toi
minnan a loittamista . 

Toimintansa a loittavan S 2 pätevyyden omaavan sähkösuunnittelijan on tehtävä ilmoitus 
Tukesil le en nen suunn ittelutoiminnan aloittamista . 

Uusi sähkötöiden johtaja on nimettävä kuukauden ku luessa siitä, kun sähkötöiden johta
ja vaihtuu tai on estynyt hoitamasta tehtäväänsä m u uten kuin lyhytaikaisen poissaolon 
vuoksi. 

Sähköla itteiston haltijan on 

h uolehdittava siitä, että sähkölaitteistossa havaitut pu utteet ja viat poistetaan riittävän 
nopeasti. 

h uolehdittava siitä, että la itteistolle tehdään määräaikaistarkastus 15 vuoden vä lein, kun 
on  kyseessä enintää n  1000 V nimellisjännitteinen sähköla itteisto teol lisuuskiinteistössä, 
jonka liittymisteho on yli 1600 kVA. 

nimettävä käytön johtaja, jonka on aina o ltava sähkölaitteiston h a ltijan pa lveluksessa, 
kun  on kyseessä enintää n  1000 V sähkölaitteisto teol l isuuskiinteistössä, jonka liittymis
teho on yli 1600 kVA. 

Työnaikaisen sähköturval l isuuden valvojana voi toimia henki lö, 

joka toimii yrityksen sähkötöiden johtajana .  

jo l la  on säädösten edel lyttämä kelpoisuus tehdä itsenä isesti oman a lansa sähkötöitä . 

joka on sähköa lan opiskelija, eikä hänel lä  o le vielä työkokemusta sähköalalta 

, 
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4. Sähkölaitteistot on jaettu laajuutensa ja erityisominaisuuksiensa perusteella luokkiin, 
joiden perusteella määräytyy mm. määräaikatarkastuksen suorittamisaika. Mihin 
luokkaan sähkölaitteisto kuuluu, kun kyseessä on 

a) maati la, jonka sähkö la itteistoa suojaavan ylivi rtasuojan n imel l i svirta on yli 35 A? 

b) sähköla itteisto räjähdysvaara l l i sessa ti lassa, jossa on sekä varal l isen kemikaa l in  
valm istusta, että käsittelyä ja  varastointia, jotka vaativat lupaa? 

c) p ienjänn itesähköla itteisto, joka on l i ittymisteholtaan yl i  1600 kVA? 

5. Tarkastajan on määrättävä sähkölaitteistolle uusintatarkastus, jos hän toteaa varmen
nustarkastuksessa, että 

yli  kuorm itus- ta i o ikosu lkusuoja la ite on runsaasti yl imito itettu, ja suojattu johto tai la ite 
s ijaitsee pa ikassa, jossa sen yl ikuumeneminen voi a iheuttaa tu l ipa lon .  

sähkö la itteistossa e i  o le o l lenkaan ha ltijan käytössä olevaa erotusmahdoll isuutta .  

ryhmäkeskuksen ryhmäjohtojen merkinnät ovat osittain puutteel l iset. 

6. Mitä työmaadoittamisella tarkoitetaan ja miten työmaadoitusväl ineitä pidetään kun

nossa? (4 pistettä) 



7.  Työmaadoittaminen tulee tehdä 

a ina, kun kyseessä  on avojohto. 

jakokeskuksissa, jo iden n imel l isvirta on 1600 A. 

ri i ppukierrekaa pelei l la ,  kuten AMKA, eristyksen läpä isevi l lä  l i ittim i l lä .  

8. Jännitetyökoulutus 
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ei ole vä lttämätön jänn itetyön tekijäl le, jos h ä nellä on voimassaoleva pätevyystod istus.  

pitää kerrata siten, että kertauskoulutusten väl i  on en intää n  vi is i  vuotta.  

jänn itetyö koulutus p itää kerrata ennen kuin jänn itetöiden tekeminen alo itetaan, jos työn
tekijä ei o le tehnyt jänn itetöitä kolmen vuoden a ikana .  

9 .  l lmajohdoil la 

jänn itetyöa lueen u l korajan  mitta on 20 kV johdon a lapuolel la 1,5 m. 

jänn itetyöa lueen u l koraja n  mitta on AM KA-johdon a lapuolel l a  0,5 m .  

jänn iteyöa lueen u l korajan m itta o n  110 kV johdon sivu l la  o n  1,5 m .  
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OSA 1 1: Tehtävät 10 - 19 (maksimipistemäärä 60 pistettä, hyväksymisraja 40 pistettä) 

10. Sähköti lassa 

saa perussuojausmenetelmänä käyttää sijoittamista kosketusetäisyyden ulkopuolel le 
vähintään 2,5 m korkeuteen lattiasta tai muusta seisonta-a lustasta.  

on jänn itteiset osat suojattava vähintään kotelointi luokan IP 4X vaatimukset täyttävä llä 
suojuksel la, jos jänn itteiset osat ovat a lempana kuin 2,5 m .  

jonovarokekytkimi l l ä  ka lustetun pienjänn itekeskuksen kytkimien a lapuolel la sijaitsevassa 
kaapelointiti lassa  ei saa o l l a  pa ljaita jänn itteisiä osia .  

11. Kylpy- ja suihkuhuoneen uudisasennuksessa 

pistorasian asennuskorkeuden tulee ol la vähintään 1,7 m .  

kaikki p i i rit, m u kaan l u kien  valaistus, p itää suojata enintään 30 m A  vikavirtasuojakytkimel

lä. 

valaisimen voi asentaa sivusuunnassa 0,8 m etäisyydel le su ihkusta. 

12.  Kun vanhaan, 1980-luvul la asennettuun, sähkölaitteistoon tehdään yksittäisiä l isäyksiä, 

joissa ei asenneta uutta jakokeskusta, pitää seuraavat la itteet suojata mitoitustoimin

tavirraltaan enintään 30 mA vikavirtasuojalla: 

u los asennettavat en intää n  32 A p istorasiat 

su ihkuhuoneeseen asennettavat pistorasiat 

keittiöön asennettavat p istorasiat 



13. Jakokeskuksen 

on  o ltava a ina tehdasvalm iste inen .  
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kotelointi luokan on o ltava vähintään IP 44, jos se asennetaan pa ikkaan, jossa 
jakokeskusta pääsevät käsitte lemään  maal l ikot. 

hätä kytkennän ohjaus la itteiden p itää ol la käsite ltävissä vähintää n  0,8 m ja enintään 1,6 m 
korkeudel la  hoitotasosta. 

14. Uudisasennuksissa 

Yksi suoja la ite voi suofata useita r innan kytkettyjä johtimia  oikosu lu lta, jos kyseinen 
suoja la ite varmistaa suojau ksen toimimisen s i l lo inkin,  kun vika sattuu yhden 
ri n nankytketyn johtimen  hanka l immassa kohdassa. 

J ohdon oikosu lkusuoja on sijo itettava a ina sel laiseen kohtaan,  jossa johtimen poikkip inta 
p ienenee tai ominaisu u d et m u uten muuttuvat. 

Yl ikuormitussuojala ite voi toimia  tietyil lä ehdoil la  myös o ikosu lkusuoja la itteena.  

15. l lmajohdoi l la 

110 kV i lmajohdon kaikki pylväät on varustettava sähkön vaara l l isuudestavaroittavi l la 
varoituskilv i l lä .  

llmajohdon johdin  e i  saa o l la lämmitettävän rakennuksen m inkään osan yläpuolel la .  

Etä isyyden i lmajohdon pylväästä t ien reunaan on o ltava vähintään 4 metriä .  



16. Yli 1000 V asennuksissa 
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Maadoituserott imen koskett imien asennon on o ltava ta rkistettavissa .  

M aadoituserottimet on asennettava s iten, että ne eivät vo i  toimia ,  jos laitteen sisä iseen 
käyttömekanismi in  kohd istu u  manuaal isesti voima tai pa ine .  

Jos lu kitusjä rjestelmä rajoittaa maadoituserottimen kautta ku l kevaa oikosu lkuvirtaa, 
voidaan  käyttäjän kanssa sopia maado ituserottimen m itoittam isesta p ienemmil lä, 
todel l is ia  o ikosu lkurasituksia vastaavi l la  arvoi l la .  

17. Täydennä puuttuvat kohdat 

Yli 1000 V asennuksissa 

sähköa lueen a idan a lempi  reuna  ei  saa o l la  yl i mm maanp innasta.  

s isäkytkin la itoksen hoitokäytävän on  o ltava vähintään leveä. 

sähköt i laan s i jo itetun kytkin la itoksen jänn itte iset osat katsotaan luotettavasti erotetuksi 
mu usta sähkötilasta, jos kytkin la itos on kotelointi luoka ltaan  vähintään ___ _ 

18. Täydennä puuttuvat kohdat 

Pienjänn iteri i ppukierrekaapel in  ja 20 kV avojohdon va ihejohtimien väl isen etä isyyden 
yhteispylväsrakenteessa on oltava vähintään 

Yhteispylväsrakenteissa on 45 kV suurjänn iteavojohdon virtajohtimen vähimmäisetäi-
syyden risteävästä 20 kV s u u rjänn iteri ippujohdosta oltava vähintään m.  

20 kV i lmajohdon virtajohtimen vähimmäisetäisyys l uumupuusta on ___ m. 
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19. Jos l i ittymän luona on 300 A oikosulkuvirtaa, ni in miten pitkä voi maahan 70 cm 
syvyyteen upotettu ryhmäkeskusta syöttävä MCMK 4x6+6 nousujohto poiskytkennän 
ehtojen toteutumisen kannalta olla, kun sen yl ikuormitussuoja on C-tyypin 25 A 
johdonsuojakatkaisija. {sa l l itaan 5 s poiskytkentäaika) Laskutoimitukset esitettävä. 
(6 pistettä) 



SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 2 
21.4.2016 

KYSYMYSSARJA 

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

maksimipistemäärästä. 

Vastaa vaihtoehtokysymyksiin merkitsemällä 

+ oikeana pitämäsi väitteen kohdalle ja 

vääränä pitämäsi väitteen kohdalle tai 

jätä viiva tyhjäksi, ellet ole varma 
väitteen paikkansa pitävyydestä. 

Vaihtoehtotehtävät ja täydennettävät tehtävät arvostellaan siten, että oikeasta vastauksesta 
saat kaksi pistettä/väite. Vastatessasi väärin väitteeseen tai täydennettävään tehtävään saat 

yhden virhepisteen. Tyhjästä viivasta saat 0 pistettä. 

Kirjallisista ja laskennallisista tehtävistä saat täysin oikeasta vastauksesta pistemäärän, joka on 
merkitty kysymyksen kohdalle sulkuihin. 

Kirjallisissa tehtävissä ei riitä pelkkä viittaus johonkin säädösten pykälään. 

Tutkintokysymykset on laadittu siitä lähtökohdasta, että niihin vastataan tutkintovaatimusjul

kaisujen vaatimuksia noudattaen. On syytä kiinnittää huomiota sellaisiin sanoihin kuin aina ja 
vähintään, jotka saattavat muuttaa väitteen sisältöä. 

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

Syntymäaika 

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

Allekirjoitus---------------------------
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OSA 1: Tehtävät 1- 9 (maks imipistemäärä 52 pistettä, hyv. raja 34 p.) 

1.  

2 .  

3. 

a) 

b) 

c )  

Vastaa seuraaviin väittämi in  etusivun ohjeiden mukaisesti. 

Sähkösuunn itte luto imintaa harjoittavan on n imettävä sähkötöidenjohtaja ennen toi
minnan a lo ittamista. 

Toimintansa a loittavan S 2 pätevyyden omaavan sähkösu u n n ittelijan on tehtävä i lmoitus 
Tukesi l le  ennen suunn itte l utoiminnan aloittamista. 

U usi sähkötöidenjohtaja on n imettävä kuukauden kuluessa s i itä, kun sähkötöiden johta
ja vaihtuu tai on estynyt hoitamasta tehtäväänsä m u uten kuin lyhytaika isen poissaolon 
vuoksi .  

Vastaa seuraaviin väitteisiin etusivun ohjeiden muka isesti. 

Sähköla itekorjaamoon on sijoitettava sopivaan pa ikkaa n  tau lu  ensiapuohjeista. 

Sähkötyöturva l l isuutta koskeva koulutus on annettava myös sähköurakoitsijan 
sähkötöiden työnjohtotehtävissä toimivi l le henki lö i l le .  

Luvan jänn itteettömäksi tehdyl lä  sähkölaitteisto l la yksittäisen työn aloittamiseen voi 
antaa työnaikaisen sähköturval l isuuden va lvoja .  

Sähkölaitteistot on jaettu laajuutensa ja  erityisominaisuuksiensa perusteella luokki in, 
joiden perusteella määräytyy mm. määräaikatarkastuksen suorittamisaika .  Mihin 
luokkaan sähköla itteisto kuuluu, kun kyseessä on 

maati la, jonka sähköla itteistoa suojaavan ylivirtasuojan  n imel l i svirta on yli 35 A? 

sähköla itteisto räjähdysvaara l l isessa ti lassa, jossa on  sekä varal l isen kemikaal in 
valmistusta, että käsittelyä ja varastointia, jotka vaativat l upaa? 

p ienjänn itesähköla itte isto, joka on l i ittymisteholtaan yl i  1600 kVA? 



4. Teol lisuuskiinteistöl le, jonka l i ittymisteho yl ittää 1600 kVA, 

on  n imettävä sähkötöiden johtaja .  
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on  sähköasennusten muutostyöl le  tehtävä a ina  käyttöönottotarkastus 

on sähköasennusten muutostyöl le  tehtävä a ina  varmennustarkastus. 

5. l lmajohdoilla 

on ka ivi nkoneen työalueen väh immäisetäisyys pienjänn iteri i ppukaapel ista oltava väh in
tää n  0,5 m.  

jänn itetyöalueen u lkorajan m itta on AM KA-johdon a lapuole l la  0,5 m.  

työskenne ltäessä metal l isi l l a  tikka i l la, on tikka iden väh immäisetäisyys pienjänniteri ippu
kaapelista o ltava väh intään 2 metriä .  

6. Mitä työmaadoittamisella tarkoitetaan ja miten työmaadoitusväl ineitä pidetään kun

nossa? (4 pistettä) 



7. Jännitetyötä on 
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kotelo inti l uoka n  IP 2X rivi l i ittimen jä lkiki ristys, kun työka luna käytetään 
jänn itetyöka lua .  

ohjauspi ir in johtimen kytkentä jänn itteiseen l i ittimeen. 

jonovarokekytkimen l isäys jänn itte iseen keskukseen. 

8. Mikä on enintään 1000 valti l la jännitetyöalueen ulkorajan mitta? 

ei kosketusta 

200 mm 

SOO mm 

9. Tarkastajan on määrättävä sähkölaitteistol le uusintatarkastus, jos hän toteaa varmen
nustarkastuksessa, että 

yli kuorm itus- tai o ikosµlkusuoja la ite on runsaasti ylim itoitettu, ja suojattu johto tai la ite 
sija itsee pa i kassa, jossa sen yl i ku umeneminen voi aiheuttaa tu l ipa lon.  

sähkö la itteistossa e i  o le  o l lenkaan haltijan käytössä o levaa erotusma hdol l isuutta. 

ryhmäkeskuksen ryhmäjohtojen merkinnät ovat osittain p u uttee l l iset. 
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OSA 11: Tehtävät 10 - 19 (maksimipistemäärä 60 pistettä, hyväksymisraja 40 pistettä) 

10. Maa- ja puutarhatalouden tiloissa: 

olkivaraston valaistusohjauskytkin on aina varustettava merkkivalolla. 

lisäpotentiaalintasausjohtimien poikkipinta on ainakin 4 mm2 Cu. 

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

11. Ryhmän 2 lääkintäti loissa on käytettävä lääkintä IT-järjestelmää pii reissä, jotka syöttä
vät 

el i ntoimintoja yl läp itämään ta rkoitettuja lääki ntäla itteita. 

kiru rgiseen käyttöön ta rkoitettuja la itteita . 

röntgenla itte ita . 

12. Kun vanhaan, 1980-luvulla asennettuun, sähkölaitteistoon tehdään yksittäisiä lisäyksiä, 

joissa ei asenneta uutta jakokeskusta, pitää seuraavat la itteet suojata mitoitustoimin

tavirra ltaan enintään �O mA vikavirtasuojalla: 

u los asenn ettavat en intään 32 A pistorasiat 

su ihkuhuoneeseen asennettavat pistorasiat 

keittiöön asennettavat p istorasiat 



6 (8) 

13 .  Vanhan sähkölaitteiston laajennustyössä voi uuden johto-osan suojamaadoitusjohti

men yhdistää vanhan sähkölaitteiston PEN-li ittimeen/-johtimeen (nol lajohtimee�) 

jakokeskuksessa 

ki inteän asennuksen jakorasiassa 

a ina  la itteessa, jos asennusta ei jatketa (ketjuteta) 

14. Kylpy- ja suihkuhuoneen uudisasennuksessa 

pistorasian  asennuskorkeu d en tulee o l la  vähintään 1,7 m .  

kaikki p i i rit, mukaan lukien vala istus, p itää suojata enintään 3 0  m A  vikavi rtasuojakytkimel
lä .  

valaisimen vo i  asentaa sivusuunnassa 0,8 m etäisyydel le su ihkusta. 

15. Sähköti lassa 

saa perussuojausmenetelmänä käyttää sijoittamista kosketusetäisyyden ulkopuolel le 
vähintään 2,5 m korkeuteen lattiasta tai muusta se isonta-a lustasta. 

on jänn itteiset osat suojattava vähintään kotelo int i luokan IP 4X vaatimukset täyttävä l lä 
suojuksel la, jos jänn itteiset osat ovat a lempana kuin 2,5 m .  

jonovarokekytkim i l l ä  ka lustetun pienjänn itekeskuksen kytkimien a lapuolel la sija itsevassa 
kaapelointitilassa ei saa o l l a  pa lja ita jännitteisiä osia .  



16. Jakokeskuksen 

on o ltava a ina  tehdasvalm isteinen .  
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koteloint i luokan on oltava väh intään IP 44, jos se asennetaan pa ikkaan, jossa 
jakokeskusta pääsevät käsittelemään maal l ikot. 

hätäkytkennän  ohjauslaitteiden pitää ol la  käsite ltävissä väh intään 0,8 m ja en intään 1,6 m 
korkeudel la  hoitotasosta.  

17. Sähköasennusten sijoitusti la katsotaan kosteaksi tilaksi 

väestönsuojassa . 

asu ink i inte istön u l l akkoti l assa.  

myymäläti loissa . 

18. Uudisasennuksissa 

Yksi suoja  la ite voi suojata useita rinnan kytkettyjä johtimia  o ikosu lu lta, jos kyseinen 
suoja la ite varm istaa suojau ksen to i m imisen si l loinkin, kun vi ka sattuu yhden 
ri nnankytketyn johtimen hanka l immassa kohdassa. 

Johdon o ikosulkusu oja  on sijoitettava a ina se l l a iseen kohtaan, jossa johtimen poikkipinta 
p ienenee ta i ominaisuudet m u uten muuttuvat. 

Yl ikuormitussuoja la ite voi toimia tietyi l lä ehdoi l la myös o ikosulkusuojala itteena.  
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19. J os l i ittymän luona on 300 A oikosulkuvirtaa, niin m iten pitkä voi maahan 70 cm sy

vyyteen upotettu ryhmäkeskusta syöttävä MCMK 4x6+6 nousujohto poiskytkennän 

ehtojen toteutumisen kannalta olla, kun sen ylikuormitussuoja on C-tyypin 25 A joh

donsuojakatkaisija. (sal l itaan S s poiskytkentäaika) Laskutoimitukset esitettävä. 

(6 pistettä) 

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

Vastaa vaihtoehtokysymyksii n  merkitsemä llä 

+ oikeana pitämäsi väitteen kohda l le ja  

- vääränä p itämäsi vä itteen kohda l le ta i  

jätä viiva tyhjäksi, e l let ole varmaväitteen paikkansa pitävyydestä. 

Vaihtoehtotehtävät ja täydennettävät tehtävät arvostel l aan  siten, että o ikeasta vas
tauksesta saat kaksi pistettä/väite. Vastatessasi väärin vaihtoehtotehtävään tai 
täydennettävään tehtävään saat yhden virhepisteen. Tyhjästä vi ivasta saat 0 pis
tettä.  

K irja l l isista ja laskenna l l isista tehtävistä saat täysin oikeasta vastauksesta pistemää
rän, joka on merkitty kysymyksen kohda l le su lku ih in .  

K irja l l i sissa tehtävissä ei  riitä pelkkä vi ittaus johonkin säädösten pykä lään .  

Tutkintokysymykset on laadittu si itä l ähtökohdasta, että n i ih in  vastataan tutkinto
vaatim usju lkaisujen vaatimuksia noudattaen . On syytä ki i nn ittää huomiota se l la isiin 
sano ih in  ku in aina ja vähintään, jotka saattavat muuttaa vä itteen sisä ltöä. 

Tutkinnossa saavat ol la esi l lä  tutkintovaatimuksi in  sisä ltyvät ju lkaisut. Lisäksi esillä 
saa o l l a  a laa  koskevaa kirja l l isuutta tai muuta a ineistoa, ei  kuitenkaan laskennal l isia 
esimerkkejä ta i a ikaisemp ien tutkintojen tehtäväsarjoja .  Tutkinnossa ei saa käyttää 
tietokonetta.  

Syntymäaika ------------------------

Osoite ja  puhe l in----------------------

Al leki rjoitus------------------------
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OSA 1: Tehtävät 1 - 8 {maksimipistemäärä 48 pistettä, hyväksymisraja on 32 pistettä} 

1. Vastaa seuraaviin  väittämi in etusivun ohjeiden mukaisesti .  

Sähköla itteidenkorjausto imintaa harjo ittavan on n imettävä sähkötöidenjohtaja ennen 
to iminnan a lo ittamista .  

Sähköla itekorjaamon sähkötöiden johtajan tu lee ol la  toimi nnan harjo ittaja tai tä l laista 
toim intaa harjo ittavan pa lveluksessa . 

Jos_säbköla itekorjaamon toiminnassa havaitaan  sähköturval l isuuden kannalta vakavia 
p uutteita, voi korjaamon sähkötöiden johtaja joutua suorittamaan 
sähköturva l l isu ustutkin non  u udel leen. 

2. Sähköurakoitsijal la on oltava vähintään 53-urakointioikeudet, kun on kyseessä 

tavanomaisen sähköl ieden kytkentä. 

p istotu lppa l i itäntäisen kod inkoneen l i ittäminen verkkoon.  

kiinteästi verkkoon  l i itettävä n_lämminvesivaraajan vaihto. 

3.  Työnaikaisen sähköturval l isuuden 

va lvoja on n imettävä jokaiseen työkohteeseen, jossa on sähköiskun vaara. 

va lvoja on n imettävä a ina  kirja l l isesti joka ista työ kohdetta varten .  

va lvojana vo i  toim ia  vain sähköalan ammattihenkilö, joka osa l l istuu työhön. 



4. Varoituski lpi  

STT 3.1/2016 3 (8) 

p itää asettaa kieltämään u udel leenkytkentä, kun sähköla itteisto tehdään jänn itteettö
mäksi työn ajaks i .  

pitää asettaa  kieltämään as iattomi lta meno sähköti laan ta i  sähköla itekorjaamoon. 

ri ittää korvaamaan lukituksen la itteessa, johon maal l ikot pääsevät käsiksi .  

5. Sähkötyöturvallisuusstandardissa lähialueella tarkoitetaan 

t i laa sähköpääkeskuksen edessä. 

j änn itetyöa luetta ym pärö ivää rajoitettua t i laa .  

j änn itteisten osien ympär i l lä  o levaa t i laa jonne u lotuttaessa eristystaso sähköiskun vält
tämiseks i  ei  o le  ri ittävå i lman suojaustoimenpiteitä . 

6. Vastaa seuraavi in  väittämi in etusivun ohjeiden mukaisesti .  

Kahvasu lakkeen vaihdon saa tehdä opastettu henki lö, ku n su lake voidaan vaihtaa jännit
teettömänä kytkinvarokkeessa ta i  avaamal la syötön puole l la  o leva erotuskytkin .  

Maa l l ikko saa tehdä 35 A tu lppasu lakkeen vaihdon jänn itteettömänä keskuksessa, jossa 
jänn itteisten osien koskettaminen on estetty. 

Maa l l ikko saa vaihtaa en intään 25 A tulppasulakkeen virral l isena keskuksessa, jossa jän
n itteisten osien koskettaminen on  estetty, jos virtap i i ri ä  ei  voi tehdä vi rrattomaksi tuot
tamatta ha ittaa .  



7.  Jännitetyötä on 
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kotelo int i luokan IP 2X·rivi l i ittimen jä lkiki ristys, kun työka luna  käytetään 
j ä n n itetyökalua .  

ohjausp i i ri n  johtimen kytkentä jänn itteiseen l i ittimeen. 

jonovarokekytkimen l isäys jänn itteiseen keskukseen . 

8. Mikä on enintään 1000 valti l la jännitetyöalueen ulkorajan m itta? 

ei kosketusta 

200 mm 

SOO mm 
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OSA 11: Tehtävät 9-17 

(maksimipistemäärä 48 pistettä, hyväksymisraja on 32 pistettä) 

9. Lisäsuojauksel la tarkoitetaan 

kaksoiseristettyjen luokan Ii l a itteiden käyttöä. 

perussuojauksen j a  vikasuojauksen l isäksi käytettyä suojausmenetelmää esimerkiksi 
30 mA vikavirtasuojan  käyttöä. 

sähköla itteen sijo ittamista kosketusetäisyyden u lkopuo lel le. 

10. Sähköla itekorjaamoissa käytettävi l le  laittei l le on aina järjestettävä vikasuojaus. 
Vikasuojauksella voidaan suojautua vaarati lanteilta, jotka aiheutuvat 

vikatapauksessa jännitteisiksi tu l leiden jänn itteel le a ltti iden osien  ja maan potentiaal issa 
olevien osien  samanaika isesta koskettamisesta.  

j änn itteisen osan j a  no l lajohtimen samanaikaiselta koskettamiselta . 

kahden eri vaiheissa olevan jänn itteisen osan samanaikaiselta koskettamiselta . 

11. Mikä on VSB-tyyppisen kumikaapelin johtimen suurin sal littu käyttölämpötila ja saako 
kaapelia käyttää palovaaral l isissa tiloissa? 

(4 pistettä) 
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12. Vanhan sähkölaitteiston laajennustyössä voi uuden johto-osan suojamaadoitusjoh

timen yhdistää vanhan sähköla itteiston PEN-l i ittimeen/-johtimeen {nollajohtimeen} 

jakokeskuksessa 

k i inteän asennuksen ja korasiassa 

a ina  la itteessa, jos asennusta ei jatketa (ketjuteta) 

13. Sähkölaitekorjaamoissa 

saa t i lapä iskytkentöjen syöttöön käytettävän virtap i i r in  erotuskytkimen ti la l la käyttää 
16 A mitoitusvirtaista p istokytkintä. 

on vikasuojaukseen käytettävä suojaerotusm u untaja varustettava oikosu lkusuojauksel la 
ja  poiskytkevä l lä  ta i h ä lyttävä l lä y l ikuorm itussuojauksel la. 

työskentelypa i ko i l la o levat p istorasiat merkittävä siten, että merkinnöistä selviää myös 
p istorasio iden j ä n n ite, teho tai virta ja suojaustapa.  

14. Sähkölaitteen 

varaosina  on  a ina  käytettävä samanla ista a lkuperäistä varaosaa .  

varaosina  voidaan  käyttää valmistajan ohjeen mukaisia vaihtoehtoisia varaosia .  

varaosat voi huo ltol iike val ita itse, jos se varmistaa että käytetyt varaosat oat 
standard ien m u ka isia ja omina isuuksi ltaan väh intään yhtä hyviä ku in  a lkuperä iset 
varaosat. 



15. Täydennä puuttuvat kohdat 
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Si i rrettävän sähköla itteen l i itäntäkaapel in  joht imien poikkip inta on o ltava väh intään 
_____ , kun la ittee n  mitoitusvi rta on 16 A ja kaa pe l in  pituus on enintään 2 metriä . 

Sähköla itteen l i itäntäkaape l ina  käytettävän kevyen öljynkestävän kumikaape l in  
tyyppimerkintä on ----------

Suojausluokan ! l a itteiden l i ittämiseen tarkoitetun yksiva iheisen i lman ylikuorm itussuojaa 
olevan jatkojohdon poikki p innan pitää ol la  väh intään ____ _ 

16. Olet korjannut asiakkaal le suojausluokan 1 sähkölaitteen . Suoritat 
korjauksen jälkeen eristysresistanssimittauksen. 

a) Mi l lä jännitteellä m ittaus tulee suorittaa? (2 pistettä) 

b} Kuinka suuri eristysresistanssiarvon tulee vähintään olla, jotta laite täyttäisi 
vaatimukset {2 pistettä} 
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17. Asennat i lmalämpöpumpul le uuden ryhmäjohdon MMJ 3x1,S S pinta-asennuksena 
puuseinään. l iman lämpötila on +30° C. Laske kaapel in kuormitettavuus ja val itse 
asennukselle ylikuormitussuoja { C-tyypin johdonsuojakatkaisija). (4pistettä} 



Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
1.2/2016 

SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 1 
17.11.2016 

KVSVMVSSARJA 

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 (8} 

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 tietokonetta. 

Nimi tekstaten ______ ___ __________ ______ _ 

Syntymäaika 

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

Allekirjoitus _______ ____________ ______ _ 
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OSA 1: Tehtävät 1-9 (maksimipistemäärä 58 pistettä, hyväksymisraja 38 p.) 

1. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. 

Sähkölaitteistoluokan 2C la itteistolle vaad itaan  sähköturval l isuuden yl läpitävä kunnos
sapito-ohjelma. 

2 d la itteisto voidaan ottaa varsinaiseen käyttötarkoitukseensa vasta varmennustarkas
tuksen jälkeen. 

Sama henkilö saa olla n imettynä enintään kolmen toim innanharjoittajan sähkötö iden 
johtajaksi samanaika isesti. 

2. Sähköurakoitsijan sähkötöiden johtajan on huolehdittava siitä, että 

sähkölaitteet ja -la itteistot ovat sähköturva l l isuuslaissa ja sen noja l la annetuissa 
säädöksissä ja määräyksissä edellytetyssä kunnossa ennen käyttöönottoa tai toisel le 
luovuttamista. 

urakoitsija tekee teettämästään varmennustarkastuksesta aina i lmoituksen Tukesille. 

sähkötöitä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoisia ja riittävästi opastetut tehtävi insä . 

3.  Kahvasulakkeen vaihtaminen virra llisena on epätyypillistä, mutta joskus 

välttämätöntä esim. yleisissä jakeluverkoissa. Mitä edellytyksiä työlle asetetaan? 

(B pistettä) 



4. Uudelle teollisuuskiinteistölle, jonka sähkölaitteistoluokka on lb, 

on aina tehtävä käyttöönottotarkastus. 
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on aina teetettävä varmennustarkastus ta i tehtävä vastaava oman työn varmennus. 

saa varmennustarkastuksen aina tehdä va ltuutettu tarkastuslaitos. 

5. l lmajohdoilla vaaditaan liikkuvan nostimen korin etäisyydeksi 

20 kV avojohdosta sivusuunnassa 3 metriä 

AMKA-johdon alapuolel la 0,5 m. 

400 kV johdon yläpuolel la 5 m 

6. Työmaadoittaminen 

pitää tehdä a ina, kun työ kohdistuu avojohtoon .  

on tärkeä tu rvatoimi ajatel len esim. virhekytkentöjä . 

tehdään ensin maadoituspisteeseen ja sitten maadoitettaviin  osi in .  



7. Vaativaa jännitetyötä on 

työskentely pienoisjännitteellä, jossa on suuren oikosu lun vaara .  

korja us- ja  mu utostyöt kosketussuojaamattomassa kojeistossa . 

avojohdoil la tehtävät työt. 

8. Mikä on jännitetyöalueen ulkorajan mitta? 

4 (8) 

nimel l isjännitteeltään 400 V jakokeskuksessa, jonka nimell isvirta on 600 A, ei kosketusta 

20 kV pu istom uuntamossa 630 mm 

110 kV sähköaseman i lmajohdon a lapuolel la 1,2 metriä 

9. Mitkä asiat käyttöönottotarkastuspöytäkirjassa on mainittava? (B pistettä) 
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OSA 11: Tehtävät 10 - 19 {maksimipistemäärä 60 pistettä, hyväksymisraja 40 pistettä) 

10. Uusissa maa- ja puutarhatalouden tiloissa: 

ei voida koskaan käyttää sä hköistä erotusta suojaukseen sähköisku lta . 

vaad itaan palosuojauksen takia asennuksen suojaksi 500 mA vikavirtasuojakytkin .  

vaaditaan käytettäväksi TNS-järjestelmää. 

11. Ryhmän 2 lääkintätiloissa 

saa suojajohtimen ja Hitosten yhteenlaskettu resistanssi lisäpotentiaa l intasauskiskon ja 
pistorasian vä l i l lä olla enintään 0,2 n. 

saa FELV-järjestelmää käyttää vain angiografisiin toimiin .  

o n  SELV-järjestelmän jännite vaihtosähköl lä (tehollisarvo) enintään 25 V .  

12. Mitkä johtimet l iitetään päämaadoituskiskoon? (4 pistettä) 



13. Jakokeskuksen 

pääkytkimen on oltava aina sen rakenteel l inen osa. 
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kotelointi luokan on oltava vähintään IP 2XB, jos se asennetaan paikkaan, jossa 
jakokeskusta pääsevät käsittelemään maal l ikot. 

vapaaksi l i itäntäti laksi suositellaan 185 mm2 a lumiinijohtimelle 30 cm 

14. Sekä ylikuormitus- että oikosulkuvirroilta suojaavia suojalaitteita on 

gG-tyyppisil lä su lakkei l la varustettu varoke 

ylikuormituslaukaisul la varustettu katkaisija 

aM-tyyppisi l lä sulakkeil la varustettu varoke 

15. l lmajohdoilla 

l lmajohdon johdin ei saa ol la lämmitettävän rakennuksen minkään osa n yllä. 

AM KA-johdon etäisyys maasta pitää aina olla vähintään 4 m. 

110 kV i lmajohdon etäisyys taval l isiin puihin pitää olla vähintään 1,9 m. 

16. Suurjännitejärjestelmän maadoitusjännite U e riippuu 

suurimmasta kolmivaiheisesta oikosulkuvirrasta. 

maavirrasta. 

maadoitusimpedanssista. 



17. Yli 1000 V sisäkytkinlaitoksen 

hoitokäytävän on oltava vähintään 0,8 m leveä. 
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kojeistokennojen ovien tulee sulkeutua poistumissuuntaan. 

mekaaninen ilmanvaihtojärjestelmä on sijoitettava siten, että tarkastus ja 

kunnossapito voidaan suorittaa kojeiston ollessa käytössä. 

18. Yli 1000 V asennuksissa 

sähköalueen aidan on oltava vähintään 3 m korkea. 

sähkötilan oleskelualueella kosketussuojaamattomien jännitteisten osien 

vähimmäiskorkeus on oltava vähintään 2,8 metriä. 

sähkötilaan sijoitetun kytkinlaitoksen jännitteiset osat katsotaan luotettavas

ti erotetuksi muusta sähkötilasta, jos kytkinlaitos on kotelointiluokaltaan vä

hintään IP 2X. 
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19. Tiiliseinälle on kohokiinnikkeillä asennettu kaksi kappaletta MMJ Sx2,SS 
kaapelia siten, että niiden etäisyys seinästä ja toisistaan on 0,5 kertaa 
kaapelin halkaisija. Laske yhden kaapelin kuormitettavuus, kun ilman 
lämpötila on + 30 °C. Valitse sille ylikuormitussuoja, joka on B-tyypin joh
donsuojakatkaisija. 
(B pistettä) 



Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 

SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 2 
17.11.2016 

KYSYMYSSARJA 

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

maksimipistemäärästä. 

Vastaa vaihtoehtokysymyksiin merkitsemällä 

+ oikeana pitämäsi väitteen kohdalle ja 

vääränä pitämäsi väitteen kohdalle tai 

jätä viiva tyhjäksi, ellet ole varma 

väitteen paikkansa pitävyydestä. 

Vaihtoehtotehtävät ja täydennettävät tehtävät arvostellaan siten, että oikeasta vastauksesta 

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

yhden virhepisteen. Tyhjästä viivasta saat 0 pistettä. 

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

merkitty kysymyksen kohdalle sulkuihin. 

Kirjallisissa tehtävissä ei riitä pelkkä viittaus johonkin säädösten pykälään. 

Tutkintokysymykset on laadittu siitä lähtökohdasta, että niihin vastataan tutkintovaatimusjul

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

vähintään, jotka saattavat muuttaa väitteen sisältöä. 

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

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

kaisempien tutkintojen tehtäväsarjoja. Tutkinnossa ei saa käyttää tietokonetta. 

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

Syntymäaika 

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

Allekirjoitus __________________________ _ 
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OSA 1: Tehtävät 1-9 (maksimipistemäärä 58 pistettä, hyväksymisraja 38 p.) 

1. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. 

Sähkölaitteistoluokan 2d laitteistol le vaaditaan sähköturval l isuuden ylläpitävä kunnos
sapito-ohjelma. 

2 d la itteisto voidaan ottaa varsinaiseen käyttötarkoitukseensa vasta varmennustarkas
tuksen jä lkeen .  

Sama henkilö saa ol la nimettynä enintään  kolmen toiminnanharjoittajan sähkötö iden 
johtajaksi samanaika isesti. 

2. Sähköurakoitsijan sähkötöiden johtajan on huolehdittava siitä, että 

sähkölaitteet ja -laitteistot ovat sähköturval l isuuslaissa ja sen nojal la annetuissa 
säädöksissä ja määräyksissä edel lytetyssä kunnossa ennen käyttöönottoa tai toisel le 
luovuttamista . 

urakoitsija tekee teettämästään varmennustarkastuksesta aina i lmoituksen Tukesil le. 

säh kötöitä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoisia ja ri ittävästi opastetut tehtäviinsä. 

3. Kahvasulakkeen vaihtaminen virra l lisena on epätyypillistä, mutta joskus 

välttämätöntä esim. yleisissä jakeluverkoissa. Mitä edellytyksiä työlle asetetaan? 

(8 pistettä) 



4. Uudelle teol lisuuskiinteistölle, jonka sähkölaitteistoluokka on lb, 

on aina tehtävä käyttöönottotarkastus. 
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on aina teetettävä varmennustarkastus tai tehtävä vastaava oman työn varmennus. 

saa varmennustarkastu ksen aina tehdä valtuutettu tarkastusla itos. 

S. l lmajohdoilla 

on kaivinkoneen työalueen vähimmäisetäisyys AMKA-johdosta oltava vähintään 0,5 m. 

jännitetyöalueen ulkorajan mitta on AMKA-johdon a lapuolella 0,5 m. 

työskenneltäessä metall isilla tikkai l la, on tikkaiden vähimmäisetäisyys AMKA-johdosta 
oltava vähintää n 0,5 m.  

6. Työmaadoittaminen 

pitää tehdä aina, kun työ kohdistuu avojohtoon .  

o n  tärkeä tu rvatoimi ajatel len esim.  virhekytkentöjä . 

tehdään ensin maadoituspisteeseen ja sitten maadoitettaviin  osi in .  



7. Vaativaa jännitetyötä on 

työskentely pienoisjännitteellä, jossa on suuren oikosulun vaara .  

korjaus- ja  muutostyöt kosketussuojaamattomassa kojeistossa .  

avojohdoil la tehtävät työt. 
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8. Tarkastajan on määrättävä sähkölaitteistolle uusintatarkastus, jos hän toteaa varmen

nustarkastuksessa, että 

sähköla itteistolle ei ole tehty käyttöönottota rkastusta . 

sähköla itteistossa ei ole ol len kaan ha ltijan käytössä o levaa erotusmahdol lisuutta. 

ryhmäkeskuksen ryhmäjohtojen merkinnät ovat osittain puutteel l iset. 

9. Mitkä asiat käyttöönottotarkastuspöytäkirjassa on mainittava? (8 pistettä) 
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OSA 11: Tehtävät 10 - 19 (maksimipistemäärä 60 pistettä, hyväksymisraja 40 pistettä) 

10. Uusissa maa- ja puutarhatalouden tiloissa: 

ei voida koskaan käyttää sähköistä erotusta suojaukseen sähköisku lta . 

vaaditaan palosuojauksen takia asennuksen suojaksi 500 mA vikavirtasuojakytkin . 

vaaditaan käytettäväksi TNS-järjeste lmää. 

11. Ryhmän 2 lääkintätiloissa 

saa suojajohtimen ja liitosten yhteenlaskettu resistanssi lisäpotentiaalintasauskiskon ja 
pistorasian välil lä ol la enintään 0,2 n. 

saa FELV-järjeste lmää käyttää vain angiografisiin toimi in .  

on SELV-järjestel män jännite vaihtosähköl lä (tehollisarvo) enintään 25 V. 

12. Pienvenesatamassa 

pitää kaikki u los asennettavat enintään 63 A pistorasiat varustaa 30 mA vikavirtasuoja l la 

on kotelointiluokkavaatimus paikassa, jossa esiintyy aa ltoja, I PXG 

on i lmajohtoina käytettävä eristettyjä rakenteita, kuten AMKA. 



13. Mitkä johtimet liitetään päämaadoituskiskoon? {4 pistettä) 

14. Kylpy- ja suihkuhuoneen uudisasennuksessa 
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on a lueelle O asennetun sähkölaitteen kotelointiluokkavaatimus sama kuin uima-a ltaassa 

vastaaval la a lueella 

saa a lueel la 1 sijaita vain SELV- järjestelmän kytkinlaitteita 

saa ammeen pää lle asentaa sähkökäyttöisen pyyhekuivaimen. 

15. Saunan sähköasennuksissa 

pitää ka ikki vi rtapiirit suojata yhdellä tai useammalla vikavirtasuojakytkimel lä .  

on va laistuohjauskytkimet sijoitettava löylyhuoneen ulkopuolel le. 

voidaan erä issä tapauksissa sähkölaitteilta vaatia IPXS kotelointi luokka. 



16. Jakokeskuksen 

pääkytkimen on oltava aina sen rakenteel l inen osa. 
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kotelointi luokan  on oltava vähintään I P  2XB, jos se asennetaan paikkaan, jossa 
jakokeskusta pääsevät käsittelemään maal l ikot. 

vapaaksi l i itäntäti laksi suositel laan 185 mm2 a lumiinijohtimelle 30 cm 

17. Uudisasennuksissa lisäsuojaukseen käytetyn vikavirtasuojakytkimen tyyppi voi olla 

A 

AC 

F 

18. Sekä ylikuormitus- että oikosulkuvirroilta suojaavia suojalaitteita on 

gG-tyyppisi l lä  su lakkei l la varustettu varoke 

ylikuormituslau kaisul la varustettu katkaisija 

aM-tyyppisi l lä  su lakkei l la varustettu varoke 
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19. Kolmivaiheisen laitteen tehontarve on 42 kW ( cos q> = 0,9). Määritä sille syöttävä 

kaapeli ja sitä ylikuormitukselta suojaavat gG-tyypin sulakkeet. Kaapeli on asennettu 

osin yksin puuseinän pinnalle ja osin tikashyllylle kolmen muun täyteen kuormitetun 

kaapelin viereen, jotka kaikki koskettavat toisiaan. l iman lämpötila on koko asennuk

sen matkal la + 30 °C. Syöttönä käytetään PEX-eristeistä alumiinikaapelia. 

Laskutoimitukset esitettävä. 

{8 pistettä) 



Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 

SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 3 
17.11.2016 
KYSYMYSSARJA 

Tutkinto on kaksiosainen. 

sn 3.2 /2016 1 (8) 

Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen noin 2/3 pistemäärää 

maksimipistemäärästä. 

Vastaa vaihtoehtokysymyksiin merkitsemäl lä 

+ oikeana pitämäsi väitteen kohdal le ja 

- vääränä pitämäsi väitteen kohda l le tai 

jätä viiva tyhjäksi, el let ole va rmaväitteen paikkansa pitävyydestä. 

Vaihtoehtotehtävät ja täydennettävät tehtävät arvostel laan siten, että oikeasta vas
tauksesta saat kaksi pistettä/väite. Vastatessasi väärin vaihtoehtotehtävään tai 

täydennettävään tehtävään saat yhden virhepisteen. Tyhjästä viivasta saat O pis
tettä . 

Kirjal l isista ja laskennal lisista tehtävistä saat täysin oikeasta vastauksesta pistemää
rän, joka on merkitty kysymyksen kohdal le su l kuihin.  

Kirjal l isissa tehtävissä ei  riitä pel kkä viittaus johonkin säädösten pykälään. 

Tutkintokysymykset on laadittu siitä lähtökohdasta, että niihin vastataan tutkinto
vaatimusju lkaisujen vaatimuksia noudattaen. On syytä kiinnittää huomiota sellaisiin 
sanoihin kuin aina ja vähintään, jotka saattavat muuttaa väitteen sisältöä. 

Tutki nnossa saavat olla esi l lä tutkintovaatimuksi in sisältyvät ju lkaisut. Lisäksi esi llä 
saa olla alaa koskevaa kirjal l isuutta tai muuta a ineistoa, ei ku itenkaan laskennal l isia 
esimerkkejä tai aika isempien tutkintojen tehtäväsarjoja .  Tutkinnossa ei saa käyttää 
tietokonetta. 

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

Syntymäaika 

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

Allekirjoitus _____________________ _ 

Leila Öhman puh. 029 5052 592 
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OSA 1: Tehtävät 1-8 (maksimipistemäärä 51 pistettä, hyväksymisraja on 34 pistettä) 

1. Urakoitsijan, joka tekee sähkölaitteiden korjausta, on 

tehtävä toiminnan aloittamisesta ilmoitus Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle 

ennen kuin sähkölaitteiden korjaustoiminta aloitetaan. 

annettava sähkötöiden johtajalle riittävät mahdollisuudet johtaa ja valvoa 

sähkölaitteiden korjaustyötä. 

nimettävä uusi sähkötöiden johtaja kuukauden kuluessa siitä, kun sähkötöi

den johtaja eroaa tehtävästään. 

2. Sähköurakoitsija, joka on urakointiryhmässä S3, on oikeutettu 

tekemään enintään pienjännitteiseen verkkoon liitettäväksi tarkoitettujen 

sähkölaitteiden korjaustöitä. 

asentamaan sähkölaitteeseen rinnastettavan sähkölaitteiston yksittäisen 

syöttöjohdon ryhmäkeskukselta lähtien ja lisäämään keskukselle uuden 

sulakelähdön, jos keskuksella ei ole vapaita lähtöjä. 

tekemään hissien korjaustöitä. 

3. Riittävän ammattitaitoiseksi suorittamaan itsenäisesti sähkölaitteiden 
korjaustöitä ja valvomaan niitä katsotaan henkilö, joka on kyseisiin töihin 
opastettu ja 

joka on suorittanut soveltuvan ammattitutkinnon ja hankkinut kuuden 

kuukauden työkokemuksen sähkölaitteiden korjaustöistä. 

jolla on yhden vuoden työkokemus kyseisistä töistä. 

joka on suorittanut soveltuvan ammatillisen perustutkinnon, mutta sen jäl

keen ei ole työkokemusta sähköalalta. 
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4. Mistä työturvallisuusasioista sähkötöiden johtajan on sähköturvallisuus
säädösten nojalla varmistuttava ennen kuin asentajat voi päästää kor
jaamaan ja huoltamaan sähkölaitteita? {9 pistettä) 

5. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. 

Sähköalan ammattihenkilö saa aina vaihtaa kahvasulakkeen harkintansa mu

kaan virrallisena, kun työssä käytetään vaihtokahvaa. 

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

ammattihenkilö. 

Kahvasulakkeen vaihdon saa tehdä opastettu henkilö, kun sulake voidaan 

vaihtaa jännitteettömänä kytkinvarokkeessa tai avaamalla syötön puolella 

oleva erotuskytkin. 

6. Käyttötoimenpiteen pienjännitelaitteistossa saa tehdä 

maallikko, kun moottori käynnistetään kauko-ohjauksella. 

tehtävään opastettu henkilö, kun lämpörele viritetään keskuksessa, jossa on 

osittainen kosketussuojaus. 

vain sähköalan ammattihenkilö, jos käsittelykohteen lähellä olevia 

jännitteisiä osia ei ole suojattu koskettamiselta. 



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

koskeminen. 

jännitteettömyyden toteaminen. 

ohjauspiirien jännitteisten johtimien siirtäminen liittimeltä toiselle. 

8. Asentajan tehtävänä on yksin vaihtaa ryhmäkeskukseen rikkoontuneen 
johdonsuojakatkaisijan tilalle uusi johdonsuojakatkaisija. Mitkä 
sähkötyöturvallisuuteen liittyvät toimenpiteet on tehtävä ennen työhön 
ryhtymistä? Kirjoita toimenpiteet oikeassa järjestyksessä. (6 pistettä} 



OSA 11: Tehtävät 9-17 
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(maksimipistemäärä 39 pistettä, hyväksymisraja on 26 pistettä) 

9. Mikä kotelointiluokka (IP) on kyseessä, kun sähkölaite on suojattu 
1,0 mm tai sitä suurempien vieraiden esineiden sisään pääsyitä ja 
vesisuihkun sisäänpääsyn haitallisilta vaikutuksilta? (2 pistettä} 

10. Sähkölaitekorjaamoissa käytettäville laitteille on aina järjestettävä 
vikasuojaus. Vikasuojauksella voidaan suojautua vaaratilanteilta, jotka 
aiheutuvat 

vikatapauksessa jännitteisiksi tulleiden jännitteelle alttiiden osien ja maan 

potentiaalissa olevien osien samanaikaisesta koskettamisesta. 

jännitteisen osan ja nollajohtimen samanaikaiselta koskettamiselta. 

kahden eri vaiheissa olevan jännitteisen osan samanaikaiselta 

koskettamiselta. 

11. Oppilaitosten sähköteknilliseen opetukseen käytetyissä laboratorioissa 

pitää jännite kyetä katkaisemaan lukittavalla erotuskytkimellä. 

pitää hätä kytkentää varten olla kytkin, joka on helposti luokse päästävissä ja 

tunnistettavissa. 

pitää työskentelypaikoilla olla kaavio työskentelypaikan sähkönsyötön 

järjestelyistä. 



12. Sähkölaitteen 
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varaosina on aina käytettävä samanlaista alkuperäistä varaosaa. 

varaosina voidaan käyttää valmistajan ohjeen mukaisia vaihtoehtoisia 

varaosia. 

varaosat voi huoltoliike valita itse, jos se varmistaa että käytetyt varaosat oat 

standardien mukaisia ja ominaisuuksiltaan vähintään yhtä hyviä kuin 

alkuperäiset varaosat. 

13. Täydennä puuttuvat kohdat 

Siirrettävän sähkölaitteen liitäntäkaapelin johtimien poikkipinta on oltava 

vähintään kun laitteen mitoitusvirta on 10 Aja kaapelin pituus on 

enintään 2 metriä. 

Suojausluokan ! laitteiden liittämiseen tarkoitetun yksivaiheisen ilman 

ylikuormitussuojaa olevan jatkojohdon poikkipinnan pitää olla vähintään 

14. Vaarallisen kosketusjännitteen syntyminen sähkölaitteessa estetään 
vikatapauksessa esimerkiksi 

sähköisellä erotuksella. 

syöttöjännitteen automaattisella poiskytkennällä. 

suoja maadoitta ma lla. 



15. Täydennä puuttuvat kohdat 
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Suojausluokan 1 kiinteän 7,5 kW sähkökiukaan vuotovirta saa korjauksen 

jälkeen olla enintään ___ _ 

Siirrettävän suojausluokan 1 sähkölaitteen vuotovirta saa korjauksen jälkeen 

olla enintään ------

Suojausluokan 111 sähkölaitteen vuotovirta saa korjauksen jälkeen olla 

enintään -----

16. Vaihdat vanhan puolikiinteästi asennetun lieden tilalle uuden lieden. 
Yksilöi, mitä tarkastuksia ja mittauksia on tehtävä asennukselle. {3 pistettä} 



STT 3.2/2016 8 (8) 

17. Toimitat asiakkaalle pistotulppaliitäntäisen viilennyslaitteen (U = 230 V, 
P = 3,2 kW). Mitoita laitteen pistorasialle menevä kaapeli (MMJ) ja sitä 
ylikuormitukselta suojaava kotitalouskäyttöön tarkoitettu johdonsuoja
katkaisija, kun kaapeli kulkee pinnalle asennetussa putkessa. Vieressä ei 
ole muita virtapiirejä ja ilman lämpötila on + 3S' C. (8 pistettä) 

Laskut on esitettävä. 



SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 1 
21.4.2016 

VASTAUSSARJA 

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

maksimipistemäärästä. 

Vastaa vaihtoehtokysymyksiin merkitsemällä 

+ oikeana pitämäsi väitteen kohdalle ja 

vääränä pitämäsi väitteen kohdalle tai 

jätä viiva tyhjäksi, ellet ole varma 
väitteen paikkansa pitävyydestä. 

Vaihtoehtotehtävät ja täydennettävät tehtävät arvostellaan siten, että oikeasta vastauksesta 
saat kaksi pistettä/väite. Vastatessasi väärin väitteeseen tai täydennettävään tehtävään saat 

yhden virhepisteen. Tyhjästä viivasta saat 0 pistettä. 

Kirjallisista ja laskennallisista tehtävistä saat täysin oikeasta vastauksesta pistemäärän, joka on 
merkitty kysymyksen kohdalle sulkuihin. 

Kirjallisissa tehtävissä ei riitä pelkkä viittaus johonkin säädösten pykälään. 

Tutkintokysymykset on laadittu siitä lähtökohdasta, että niihin vastataan tutkintovaatimusjul
kaisujen vaatimuksia noudattaen. On syytä kiinnittää huomiota sellaisiin sanoihin kuin aina ja 
vähintään, jotka saattavat muuttaa väitteen sisältöä. 

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

Nimi tekstaten 

Syntymäaika 

Osoite ja puhelin 

Allekirjoitus 
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OSA 1: Tehtävät 1- 9 (maksimipistemäärä 52 pistettä, hyv. raja 34 p.) 

1. Vastaa seuraavi in väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. 

Sähkösuu n n itte luto im intaa harjoittavan on n imettävä sähkötöidenjohtaja ennen toi
m i n n a n  a lo ittam ista .  

Toim intansa a loittavan S 2 pätevyyden omaavan sähkösuu n n itte l ijan  on tehtävä i lmoitus 
Tukesi l le  ennen suunn itte l uto iminnan a lo ittam i'sta . 

U usi sähkötöiden johtaja on n imettävä ku ukauden kuluessa siitä, kun sähkötöiden johta
ja vaihtuu ta i on estynyt hoitamasta tehtäväänsä muuten ku in  lyhyta ikaisen poissaolon 
vuoksi . 
(KTMp 516/§§ 26, 28} 

2.  Sähkölaitteiston haltijan on 

+ h uolehd ittava si itä, että sähköla itteistossa havaitut puutteet j a  viat poistetaan riittävän 
nopeasti .  (KTMp/517/10§} 

h uo lehd ittava si itä, että la itteistol le tehdään  määräa ika istarkastus  15 vuoden välein, kun 
on  kyseessä en intään 1000 V n imel l isjänn itteinen sähköla itteisto teol l isuuski inte istössä, 
jonka l i ittym isteho on yl i  1600 kVA. 
(KTMp 517/12§) 

n imettävä käytön johtaja, jonka on a ina  o ltava sähköla itteiston h a ltijan pa lveluksessa, 
kun on kyseessä en intään 1000 V säh köla itteisto teoll i su uski i nteistössä, jonka l i ittymis
teho on yl i  1600 kVA. (KTMp 516/2 §) 

3. Työnaika isen sähköturval l isuuden valvojana voi toimia henki lö, 

+ joka toim i i  yrityksen sähkötöiden johtajana. 

+ jo l la  on  säädösten edel lyttämä kelpo isuus tehdä itsenä isest i  oman a lansa sähkötöitä. 

joka on  sähköa lan  opiskel ija, e ikä häne l lä  o le  vielä työkokemusta sähköala lta 
(SFS 6002/liite X. 6} 
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4. Sähkölaitteistot on ja�ttu laajuutensa ja erityisomi naisuuksiensa perusteella luokki in, 
joiden perusteel la määräytyy mm.  määräaikatarkastuksen suorittamisaika. Mihin 
luokkaan sähkölaitteisto kuuluu, kun kyseessä on 

a)  maatila, jonka sähkölaitteistoa suojaavan ylivirtasuojan nimellisvirta on y l i  35 A? 
Vastaus: 1b (KTMp 51 7 /2) (2 pistettä} 

b) sähkölaitteisto räjähdysvaaral lisessa tilassa, jossa on  sekä varal lisen kemikaalin 
va lmistusta, että käsittelyä ja  varastointia, jotka vaativat l upaa? 
Vastaus: 3a (KTMp 51 7/2} (2 pistettä) 

c) pienjännitesähkölaitteisto, joka on liittymisteholtaan yli 1600 kVA? 
Vastaus: 2d (KTMp 51 7/2) (2 pistettä) 

5. Tarkastajan on määrättävä sähkölaitteistol le  uusintatarkastus, jos hän toteaa varmen
nustarkastuksessa, että 

+ yl ikuormitus- tai oikosulkusuojalaite on runsaasti ylimitoitettu, ja suojattu johto tai laite 
sijaitsee paikassa, jossa sen yliku umeneminen voi aiheuttaa tulipalon. 

+ sähkölaitteistossa ei o le o l lenkaan ha ltijan käytössä olevaa erotusmahdol l is u utta. 

ryhmäkesku ksen ryh m äjohtojen merkinnät ovat osittain puutteel liset. 
(Tukes-ohje 54-11} 

6. Mitä työmaadoittamisel la tarkoitetaan ja miten työmaadoitusväl ineitä pidetään kun

nossa? 

( 4 pistettä) 

Vastaus: 

Työmaadoittamisel/a estetään työkohteen tuleminen vaarallisesti jännitteiseksi. (2) 

Työmaadoitusvälinei/le on tehtävä silmämääräinen tarkastus ja tarvittavia sähköisiä tes

tejä. (2} 

(SFS 6002/6.2.5 ja 4. 6} 



7.  Työmaadoittaminen tulee tehdä 

+ aina,  kun kyseessä on avojohto. 

+ jakokeskuksissa, jo iden n imel l isvirta on 1600 A. 

r i ippukierrekaapele i l la, kuten AM KA, eristyksen läpä isevi l l ä  l i ittimi l lä .  
(SFS 6002, 6.2.5.2, SFS 6002, 6.2.5.2, SFS 6002, 6.2.5.3} 

8. Jännitetyökoulutus 
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ei ole välttämätön j änn itetyön tekijä l le, jos h ä nel lä  on voimassao leva pätevyystodistus. 

+ pitää kerrata siten, että kertauskou lutusten väl i  on enintään vi isi vuotta .  

+ j änn itetyö kou lutus p itää kerrata ennen kuin jänn itetö iden tekeminen a loitetaan,  jos työn
tekijä ei  o le tehnyt jänn itetöitä kolmen vuoden a ikana .  
(SFS 6002/Y.3) 

9. l lmajohdoil la 

jänn itetyöa lueen u lkorajan  m itta on 20 kV johdon a lapuole l la  1,5 m. 

(oikea vastaus lm) 

j änn itetyöalueen u lkorajan  mitta on AMKA-johdon a l apuole l la  0,5 m.  

+ jän n iteyöalueen u lkorajan m itta on 110 kV johdon sivu l l a  on  1,5 m.  
(SFS 6002 Taulukko Y. 1} 
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OSA 1 1 : Tehtävät 10 - 19 (maksimipistemäärä 60 pistettä, hyväksymisraja 40 pistettä) 

10. Sähkötilassa 

+ saa perussuojausmenete lmänä käyttää sijo ittamista kosketusetä isyyden u lkopuolel le 
väh intään 2,5 m korkeuteen lattiasta tai m uusta seisonta-a lustasta. 
(SFS 6000/729.410.3. 7) 

on  jänn itteiset osat suojattava väh intään kotelointi luokan IP 4X vaatimukset täyttävä l lä 
suoj u kse l la, jos jänn itte iset osat ovat a lempana ku in 2,5 m .  
(SFS 6000/729.410.3. l} 

+ jonovarokekytkimi l lä  ka lustetun  pienjänn itekeskuksen kytkimien a lapuolel la sija itsevassa 
kaapelointit i lassa ei  saa o l l a  pa lja ita jänn itteis iä  osia .  
(SFS 6000/729.410.3. 7} 

11.  Kylpy-ja suihkuhuoneen uudisasennuksessa 

pistorasia n  asennuskorkeuden tulee o l la väh intään 1,7 m .  

+ kaikki p i i rit, m u kaan l u kien vala istus, pitää suojata enintään 30 mA vikavirtasuojakytkimel
lä .  

+ valais imen voi asentaa s ivusuun nassa 0,8 m etäisyydel le su ihkusta.  

(SFS 6000-7-701} 

12. Kun vanhaan, 1980-luvulla asennettuun, sähkölaitteistoon tehdään yksittäisiä lisäyksiä, 

joissa ei asenneta uutta jakokeskusta, pitää seuraavat la itteet suojata mitoitustoimin

tavirraltaan enintään 30 mA vikavirtasuojalla: 

+ u los asennettavat en intään 32 A pistorasiat 

+ su ihkuhuoneeseen asennettavat p istoras iat 

keittiöön asennettavat p istorasiat 

(SFS 6000-8-802.411.3.3) 
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13. Jakokeskuksen 

+ 

14. 

+ 

+ 

15. 

+ 

+ 

on  o ltava a ina  tehdasvalmisteinen .  
{SFS 6000/729X.1} 

kotelointi luoka n  on o ltava väh intään IP 44, jos se asennetaan pa ikkaan,  jossa 
jakokeskusta pääsevät käs ittelemään maa l l ikot. {SFS 6000/729X.2} 

h ätäkytkennän ohjausla itte iden p itää o l la  käsite ltävissä vä h intää n  0,8 m ja enintään 1,6 m 
korkeudel la  ho itotasosta. {SFS 6000/729X.5} 

Uudisasennuksissa 

Yksi suoja la ite voi suojata useita rinnankytkettyjä johtimia o ikosu lu lta, jos kyseinen 
s uoja la ite varmistaa suojau ksen toim im isen s i l lo inkin,  kun vika sattuu  yhden 
ri n n a n kytketyn johtimen hanka l immassa kohdassa. {SFS 6000/434.4} 

Johdon o ikosulkusuoja on sijoitettava a ina  sel laiseen kohtaan, jossa johtimen poikkip inta 
p ienenee tai omin aisu�det m u uten m uuttuvat. (SFS 6000/434.2) 

Yl i kuorm itussuoja la ite voi toimia tiety i l lä  ehdoi l la  myös o ikosulkusuojala itteena.  
{SFS 6000/435.1} 

l lmajohdoil la 

110 kV i lmajohdon kaikki pylväät on  varustettava sähkön  vaara l l isuudesta varoittavi l la 
varoituski lvi l l ä .  {SFS-käsikirja 601/11 .15.Fi.1} 

l lmajohdon johdin  ei saa o l la  l ämmitettävän rakennuksen minkään osan yläpuolel la .  
{SFS-käsikirja 601/5.4.5.2} 

Etä isyyden i lmajohdon pylväästä t ien reunaan  on oltava vähintään 4 metriä .  
{SFS-käsikirja 601/5.4.5.3/Fl. 1} 
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+ Maadoituserott imen koskettimien asennon on  o ltava tarkistettavissa .  
{SFS 6001/6.2 .1} 

+ Maadoituserottimet on asennettava s iten, että ne e ivät voi to im ia, jos la itteen sisäiseen 
käyttömekan ismi in  kohdistuu  manuaa l isesti voima tai pa ine .  
{SFS 6001/6.2 .1} 

+ J os lukitusjärjeste lmä rajoittaa maadoituserottimen kautta ku lkevaa oikosul kuvirtaa, 
voidaan käyttäjän kanssa sopia maadoituserott imen mitoittam isesta pienemmil lä, 
todel l is ia o ikosu lkurasituksia vastaavi l la a rvo i l la {SFS 6001/6.2. 1} 

17. Täydennä puuttuvat kohdat 

Yli 1000 V asennuksissa 

sähköalueen a idan  a lempi  reuna ei saa o l l a  yli _2Q_, mm maanpinnasta . 
{SFS 6001/7.2 .6} 

sisäkytkin la itoksen hoitokäytävän on oltava väh intään 0,8 m leveä. 
{SFS 6001/7.5.4) 

sähköti laan s ijo itetun kytkin l aitoksen jännitteiset osat katsotaan luotettavasti erotetuks i  
muusta sähköti lasta, jos kytkin la itos on kotelo intiluoka ltaan väh intään IP  2X . 
{SFS 6001/8.2.2.2} 

18. Täydennä puuttuvat kohdat 

Pienjänn iteri i ppukierrekaapel in ja 20 kV avojohdon va ihejohtimien välisen etä isyyden 
yhteispylväsra kenteessa on o ltava väh intää n  1,75 m .  
{SFS-käsikirja 601/5.4.5.4/Taulukko 1) 

Yhteispylväsrakenteissa on 45 kV suurjänn iteavojohdon virtajohtimen vähimmäisetäi
syyden risteävästä 20 kV suurjänn iteri ippujohdosta oltava väh intään _lz..L m .  
{SFS-käsikirja 601/5.4.5.4.Fl.3} 

20 kV i lmajohdon virtajohtimen väh immäisetäisyys l uumu puusta on 4,22 m .  
{SFS-käsikirja 601/taulukko 5.4.4/ Fl.2} 
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19. Jos l i ittymän luona on 300 A oikosulkuvirtaa, ni in miten pitkä voi maahan 70 cm 
syvyyteen upotettu ryhmä keskusta syöttävä MCMK 4x6+6 nousujohto poiskytkennän 
ehtojen toteutumisen kannalta olla, kun sen ylikuormitussuoja on C-tyypin 25 A 

johdonsuojakatkaisija .  (sa l l itaan 5 s poiskytkentäaika} Laskutoimitukset esitettävä. 
{6 pistettä) 

Vastaus: 

lmax= ((c x U} / (V3 x Jk) - Zv) / {2 x z) (01 kaava 4. 7) 

lmax =(( 0,95 X 400 V/ (1, 73 X 250 A) - 0,95 X 400V / 1, 73 X 300 A) / (2 X 3,660 D/km) 

{0,8776 D - 0, 7313 D) / 7,32 D/km 

lmax = 0,0198 km 

Vastaus: n. 20 m 

{6 pistettä) 
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VASTAUSSARJA 
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Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen 2/3 pistemäärää_ 

maksimipistemäärästä. 

Vastaa vaihtoehtokysymyksi in merkitsemällä 

+ oikeana pitämäsi väitteen kohdalle ja 

vääränä pitämäsi väitteen kohdalle tai 

jätä viiva tyhjäksi, ellet ole varma 
vä itteen paikkansa pitävyydestä. 

Vaihtoehtotehtävät ja täydennettävät tehtävät arvostellaan siten, että oikeasta vastauksesta 
saat kaksi pistettä/vä ite. 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 si itä lähtökohdasta, että niihin vastataan tutkintovaatimusjul

kaisujen vaatimuksia noudattaen. On syytä ki innittää huomiota sellaisiin sanoihin kuin aina ja 
vähintään, jotka saattavat muuttaa väitteen sisältöä. 

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

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

Syntymäaika 

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

Allekirjoitus _________________________ _ 
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OSA 1: Tehtävät 1 - 9 (maksimipistemäärä 52 pistettä, hyv. raja 34 p . )  

1. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisest i .  

Sähkösuunn itte luto irnintaa harjo ittavan on n imettävä sähkötö idenjohtaja ennen toi
m innan  a lo ittam ista . 

Toim intansa a lo ittavan S 2 pätevyyden omaavan sähkösu u n n itte l ijan  on tehtävä i lmoitus 
Tukes i l le  ennen suunn itte luto iminnan aloittamista . 

U us i  sähkötöiden johtaja on  n imettävä kuu kauden ku luessa s i itä, kun sähkötöiden johta
ja vaihtuu tai on estynyt hoitamasta tehtäväänsä m u uten ku in  lyhytaikaisen poissaolon 
vuoks i .  
(KTMp 516/26, 28§} 

2. Vastaa seuraaviin väitteisi in etusivun ohjeiden mukaisesti .  

+ Sähköla itekorjaamoon on s ijo itettava sopivaan pa ikkaan tau l u  ensiapuohjeista. 

+ Sähkötyöturval l isuutta koskeva kou l utus on annettava 'myös sähköurakoitsijan 
sähkötöiden työnjohtotehtävissä toimivi l le  henkilö i l le .  

+ Luvan jänn itteettöm�ks i  tehdyl lä sähköla itteistol la yksittäisen työn a loittam iseen voi 
a ntaa työna ikaisen sähkötu rva l l i suuden va lvoja .  
{SFS 6002/XlO, X9, 6.2.6} 

3.  Sähkölaitteistot on jaettu laajuutensa ja erityisominaisuuksiensa perusteella luokkiin, 
joiden perusteella määräytyy mm. määräaikatarkastuksen suorittamisaika. Mihin 
luokkaan sähkölaitteisto kuu luu, kun kyseessä on 

a)  maati la ,  jonka sähköla itte istoa suojaavan yl ivirtasuojan n imel l isvirta on y l i  35 A? 
Vastaus: lb (KTMp 51 7/2) {2 pistettä) 

b) sähkölaitteisto räjähdysvaara l l isessa ti lassa, jossa on sekä varal l isen kemikaa l in  
va lmistusta, että käsittelyä ja varastointia, jotka vaativat l u paa? 
Vastaus: 3a (KTMp 51 7/2) (2 pistettä} 

c) p ienjänn itesähköla itteisto, joka on l i ittymisteholtaan  yl i  1600 kVA? 
Vastaus: 2d (KTMp 51 7/2) {2 pistettä} 



4. Teollisuuskiinteistöl le, jonka l iittymisteho ylittää 1600 kVA, 

on nimettävä sähkötöiden johtaja .  
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+ on sähköasennusten muutostyöl le tehtävä a ina  käyttöönottotarkastus 

on sähköasennusten muutostyöl le tehtävä a ina  varmennustarkastus.  
{KTMp516/2, KTMp51 7/3,5} 

5. l lmajohdoi l la 

+ on kaivi nkoneen työalueen väh immäisetäisyys pienjänn iteri ippukaapel ista oltava väh in
tään 0,5 m .  

jännitetyöa lueen u lkoraja n  mitta o n  AM KA-johdon a lapuolel la 0,5 m.  

työskenne ltäessä meta l l is i l l a  tikka i l l a, on t ikka iden vähimmäisetäisyys pienjänniteri ippu
kaapel ista o ltava vähintään 2 metriä .  
(SFS 6002/LiiteZ/Z.2.1 ja liite Y/Y.1} 

6. Mitä työmaadoittamisella tarkoitetaan ja miten työmaadoitusvälineitä pidetään kun

nossa? (4 pistettä) 

-astaus: 

Työmaadoittamisella estetään työkohteen tuleminen vaarallisesti jännitteiseksi. {2) 

Työmaadoitusvälineille on tehtävä silmämääräinen tarkastus ja tarvittavia sähköisiä tes

tejä. {2} 

(SFS 6002/6.2.5 ja 4.6} 



7.  Jännitetyötä on 
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kotelointi l uokan IP 2X rivi l i ittimen jä lki ki ristys, kun työka luna käytetään 
jänn itetyöka lua .  

+ ohjauspi i ri n  johtimen kytkentä jännitteiseen l i ittimeen. 

+ jonovarokekytkimen  l isäys jänn itteiseen keskukseen.  
{SFS 6002/liite Y) 

8. Mikä on -enintään 1000 volti l la jännitetyöalueen ulkorajan mitta? 

+ ei kosketusta 

200 mm 

500 mm 
(SFS 6002/Liite Y/tau/ukko Yl} 

9. Tarkastajan on määrättävä sähkölaitteistol le uusintatarkastus, jos hän toteaa varmen
nustarkastuksessa, että 

+ yli kuorm itus- tai  o ikosu lkusuoja la ite on  runsaasti yl imitoitettu, ja  suojattu johto tai la ite 
s ija itsee pa i kassa, jossa sen yl ikuumeneminen voi a iheuttaa  tu l ipa lon.  

+ sähkö la itte istossa e i  o le  o l lenkaan ha ltija n  käytössä o levaa erotusmahdol l isuutta. 

ryhmäkeskuksen ryh mäjohtojen merkinnät ovat osittai n  puutteel l iset. 
{Tukes-ohje 54-11) 
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OSA 11 : Tehtävät 10 - 19 (maksimipistemäärä 58 pistettä, hyväksymisraja 39 pistettä) 

10. Maa- ja puutarhatalouden tiloissa: 

- olkivaraston valaistusohjauskytkin on aina varustettava merkkivalolla. 

+ lisäpotentiaalintasausjohtimien poikkipinta on ainakin 4 mm2 Cu. 
(SFS 60001705. 559, 705. 544. 2) 

11.  Ryhmän 2 lääkintäti loissa on käytettävä lääkintä IT-järjestelmää piireissä, jotka syöttä
vät 

+ el into imintoja yl l äp itämään  ta rkoitettuja lääkintä laitteita . 

+ kiru rgiseen käyttöön tarkoitettuja l a itte ita . 

röntgen la itteita . 
(SFS 6000-7-710.411 . 6.3.101) 

12. Kun vanhaan, 1980-luvulla asennettuun, sähkölaitteistoon tehdään yksittäisiä l isäyksiä, 

joissa ei asenneta uutta jakokeskusta, pitää seuraavat laitteet suojata mitoitustoimin

tavirraltaan enintään 30 mA vikavirtasuoja lla : 

+ u los asennettavat en intään 32 A p istorasiat 

+ su ihku huoneeseen asennettavat p istorasiat {230 V) 

keittiöön asennettavat p istorasiat 

(SFS 6000-8-802.411.3.3} 
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13. Vanhan sähköla itteiston laajennustyössä voi uuden johto-osan suojamaadoitusjohti

men yhdistää vanhan sähkölaitteiston PEN-l i ittimeen/-johtimeen {nollajohtimeen) 

+ jakokeskuksessa 

+ ki i nteän asennuksen jakorasiassa 

a i na  la itteessa, jos asennusta e i  jatketa (ketjuteta} 
{SFS 6000-8-802-543.4} 

14. Kylpy- ja suihkuhuoneen uudisasennuksessa 

p isto rasian asennuskorkeuden tu lee o l la  vähintään 1, 7 m .  

+ kaikki p i i rit, mukaan l ukien vala istus, pitää suojata enintään 30 mA vikavirtasuojakytkimel
l ä .  

+ vala is imen voi asentaa sivusuunnassa 0,8 m etäisyydel le  su ihkusta . 
{SFS 6000-7-701} 

15.  Sähköti lassa 

+ saa  perussuojausmenete lmänä käyttää sijoittamista kosketusetä isyyden u lkopuo lel le 
väh intään 2,5 m korkeuteen lattiasta tai muusta seisonta-a lustasta . 

on  jänn itteiset osat suojattava väh intään kotelointi luokan IP 4X vaatimukset täyttäväl lä 
suojuksel la,  jos jänn itteiset osat ovat a lempana kuin 2,5 m. 

+ jonovarokekytkimi l lä ka lustetun p ienjänn itekeskuksen kytkimien a lapuolel la sija itsevassa 
kaapelo intiti lassa ei  saa o l l a  pa lja ita jänn itteis iä osia.  
{SFS 6000/729.410.3. 7) 
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16. Jakokeskuksen 

on o ltava a ina  tehdasva lm isteinen .  

kotelo inti l uoka n  on o ltava väh intään IP  44, jos  se asennetaan paikkaan,  jossa 
jakokeskusta pääsevät käsittelemään maa l l i kot. 

+ hätäkytken n ä n  ohjaus la itteiden p itää o l la  käsiteltävissä vähintään 0,8 m ja en intään 1,6 m 
korkeude l la  ho itotasosta .  
(SFS 6000/729 X.1,2 ja 5) 

17. Sähköasennusten sijoitustila katsotaan kosteaksi ti laksi 

+ väestönsuojassa.  

18. 

+ 

+ 

asu ink i inteistön u l l akkoti lassa. 

myymälät i lo issa.  

(SFS 6000/804.512.1 .1} 

Uudisasennuksissa 

Yksi suoja  la ite voi suojata useita rinnan kytkettyjä johtim ia  oikosu lu lta, jos kyseinen 
suoja la ite varmistaa suojau ksen to im imisen s i l lo inkin,  ku n vika sattuu yhden 
r inn a n kytketyn johtimen hanka l immassa kohdassa. (SFS 6000/434.4} 

Johdon o ikosu l kusuoja  on  sijoitettava a ina  sel la iseen kohtaan, jossa johtimen poikkip inta 
p ienenee ta i  omina isuudet muuten m uuttuvat. (SFS 6000/434.2) 

Ylikuorm itussu oja la ite voi toimia tietyi l l ä  ehdoi l la  myös o ikosu lkusuojala itteena. 
(SFS 6000/435.1) 
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19. Jos l i ittymän luona on 300 A oikosulkuvirtaa, ni in miten pitkä voi maahan 70 cm sy

vyyteen upotettu ryhmäkeskusta syöttävä MCMK 4x6+6 nousujohto poiskytkennän 

ehtojen toteutumisen kannalta olla, kun sen ylikuormitussuoja on C-tyypin 25 A joh

donsuojakatkaisija. (sal litaan 5 s poiskytkentäaika) Laskutoimitukset esitettävä . 

(6 pistettä} 

Vastaus: 

lmax= ((c x U) / (1/3 x lk) - Zv) / (2 x z) (Dl kaava 4. 7) 

lmax =(( 0,95 X 400 V/ (1, 73 X 250 A) - 0,95 X 400V/ 1, 73 X 300 A) / (2 X 3,660 Q/km) 

(0,8776 Q - 0, 7313 Q) / 7,32 D/km 

lmax = 0,0198 km 

Vastaus: n. 20 m 

(6 pistettä) 

>' 



SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKI NTO 3 
21.4.2016 
VASTAUSSARJA 

Tutkinto on kaksiosa inen .  

STT 3.1 /2016 1 (8) 

Tutkinnon läpä isy edel lyttää molemmista osista erikseen noin 2/3 pistemäärää 
maksimipistemäärästä. 

Vastaa vaihtoehtokysymyksi in  merkitsemä llä 

+ o ikeana  p itämäsi  väitteen kohdal le ja  

vääränä  p itämäsi vä itteen kohda lle tai 

jätä vi iva tyhjäksi, el let ole varmaväitteen pa ikkansa p itävyydestä. 

Va ihtoehtotehtävät ja  täydennettävät tehtävät a rvostel laan siten, että o ikeasta vas
tauksesta saat kaksi pistettä/väite. Vastatessasi väärin vaihtoehtotehtävään tai 
täydennettävään tehtävään saat yhden virhepisteen. Tyhjästä viivasta saat 0 pis
tettä . 

Kirja l l is ista ja laskenna l l is ista tehtävistä saat täysin  o ikeasta vastauksesta p istemää
rän, joka on  merkitty kysymyksen kohda l le  su lku i h i n .  

Kirja l l is issa tehtävissä e i  riitä pelkkä vi ittaus johonkin säädösten pykä lään .  

Tutkintokysymykset on laadittu s i itä lähtökohdasta, että n i ih in  vastataan tutkinto
vaatimusju l ka isl,1jen vaatimuksia noudattaen . On syytä k i inn ittää huomiota sel la is i in 
sano ih in ku in a ina ja vähintään, jotka saattavat muuttaa vä itteen sisä ltöä. 

Tutkinnossa saavat ol la  esi l lä tutkintovaatimuks i i n  sisältyvät ju lkaisut. Lisäksi esi l lä 
saa ol la alaa koskevaa kirja l l i suutta ta i  muuta a ineistoa, ei  kuitenkaan laskennal l is ia 
esimerkkejä ta i  a i ka isempien tutkintojen tehtäväsarjoja .  Tutkinnossa ei  saa käyttää 
tietokonetta .  

N im i  tekstaten 

Syntymäaika 

Osoite ja  p u he l in  

Al lekirjoitus 

Leila Öhman p u h .  029 5052 592 
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OSA 1 :  Tehtävät 1 - 8 (maksimip istemäärä 48 pistettä, hyväksymisraja on 32 pistettä) 

1 .  Vastaa seuraaviin  väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti .  

+ Sähköla itte idenkorjaustoim intaa harjo ittavan on n imettävä sähkötöidenjohtaja ennen 
to iminnan a lo ittamista . (KTMp 516/1996 7§) 

+ Sähköla itekorjaamon sähkötöiden johtajan tulee ol la  to im innan  harjo ittaja tai täl la ista 
to imintaa h a rjoittavan pa lve lu ksessa. 
(STL 410/1996 9§) 

+ Jos sähköla itekorjaamon to im innassa hava itaan  sähkötu rva l l i suuden kanna lta vakavia 
puutteita, voi korjaamon sähkötöiden johtaja joutua suorittamaan 
sähkötu rval l isuustutkin non  u udel leen. {STL muutos 1072 § 26} 

2.  Sähköurakoitsijal la on oltava vähintään 53-urakointioikeudet, kun on kyseessä 

+ tavanomaisen sähköl ieden kytkentä. 

p istotu lppa l i itäntäisen kodi n koneen l i ittaminen verkkoon .  

+ ki inteästi verkkoon l i itettävän lämminvesivaraajan vaihto. 
(KTMp 516/96, 14§) 

3 .  Työnaikaisen sähköturval l isuuden 

+ valvoja on n imettävä jokaiseen työkohteeseen, jossa on  sähköisku n vaara .  

va lvoja on n imettävä a ina  kirja l l isesti jokaista työkoh detta varten. 

+ valvojana voi toimia vain sähköalan ammattihenki lö, joka osa l l i stuu työhön. 
(SFS 6002/liite X.4) 



4. Varoituski lp i  
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+ p itää asettaa  kieltämään u udel leen kytkentä, kun sähkölaitteisto tehdään jänn itteettö
mäks i  työn aja ks i .  

+ p itää asettaa  kieltämään as iattomi lta meno sähköti laan ta i  sähkö la itekorjaamoon. 

ri ittää korvaamaan l ukituksen la itteessa, johon maal l ikot pääsevät käsiksi .  
(SFS 6002/6.2.3, 4.8, liite V) 

5 .  Sähkötyöturval l isuusstandardissa lähialueellatarkoitetaan 

ti laa sähköpääkeskuksen edessä.  

+ jänn itetyöa luetta ympäröivää rajo itettua t i laa .  

jänn itteisten osien ympär i l lä  o levaa t i laa jonne ulotuttaessa eristystaso sähköiskun vält
tämiseksi ei  o le ri ittävä i lman suojaustoimenpiteitä. 
{SFS 6002/3. 

6. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. 

+ Kahvasu lakkeen vaihdon saa tehdä opastettu henki lö, kun su lake voidaan vaihtaa jännit
teettömänä  kytkinvarokkeessa tai avaamal la  syötön puole l la  o leva erotuskytkin .  
(SFS 6002/7.4.1} 

+ Maal l i kko saa tehdä 35 A tu lppasu lakkeen vaihdon jänn itteettömänä keskuksessa, jossa 
jänn itteisten osien koskettaminen on estetty. 
(SFS 6002/7.4. 1} 

+ Maal l i kko saa vaihtaa en intään 25 A tu lppasulakkeen virra l l i sena keskuksessa, jossa jän
n itteisten osien koskettaminen on estetty, jos virtap ii ri ä  ei  voi tehdä virrattomaksi tuot
tamatta h a ittaa .  {SFS 6002/7.4.1) 



7. Jännitetyötä on 
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kotelointi l uoka n  I P  2X rivi l i ittimen jä lki kiristys, kun työka luna  käytetään 
jänn itetyöka lua .  

+ ohjauspi i r in  johtimen kytkentä jänn itteiseen l i ittimeen. 

+ jonovarokekytkimen l isäys jänn itteiseen keskukseen. 
(SFS 6002/Liite Y) 

8. Mikä on enintään 1000 volti l la jännitetyöalueen ulkorajan mitta? 

+ ei kosketusta 

200 mm 

SOO mm 
(SFS 6002/Liite Y. taulukko Yl} 
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OSA 1 1 :  Tehtävät 9 - 17 

(maksimipistemäärä 48 pistettä, hyväksymisraja on 32 pistettä) 

9.  Lisäsuojauksella tarkoitetaan 

kaksoiseristettyjen luokan 1 1  la itteiden käyttöä . 

+ perussuojauksen ja  vikasuojauksen l isäks i  käytettyä suojausmenetelmää esimerkiksi 
30 mA vikavirtasuojan käyttöä. 

sähkö la itteen sijoittamista kosketusetäisyyden u lkopuo lel le .  
(SFS 6000/ 826-12-07} 

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

+ vikatapauksessa jänn itteis iksi tu l le iden jänn itteel le a ltt i iden osien ja maan potentiaa l issa 
o levien  osien samanaika isesta koskettamisesta . 

jänn itteisen osan ja  no l lajohtimen samanaikaiselta koskettamiselta . 

kahden eri vaiheissa o levan jänn itteisen osan samana ika iselta koskettamiselta. 
(SFS 6000/803.411) 

11.  Mikä on VSB-tyyppisen kumikaapelin johtimen suurin  sal l ittu käyttölämpötila ja saako 
kaapelia käyttää palovaaral l isissa ti loissa? 

(4 pistettä) 

Vastaus: 90 ·c erityiskäytössä ja saa käyttää pa/ovaarallisissa tiloissa. 
(Käsikirja 01-2012/tau!ukko 521.1} 
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12. Vanhan sähkölaitteiston laajennustyössä voi uuden johto-osan suojamaadoitusjoh

timen yhdistää vanhan sähkölaitteiston PEN-l iittimeen/-johtimeen (nollajohtimeen) 

+ jakokeskuksessa 

+ ki inteän asennuksen jakorasiassa 

aina la itteessa, jos asennusta ei  jatketa (ketjuteta} 

{SFS 6000-8-802-543.4} 

13. -Sähkölaitekorjaamoissa 

+ saa t i lapä iskytkentöjen syöttöön käytettävän virtap i i ri n  erotuskytkimen t i la l la  käyttää 
16 A mitoitusvi rtaista p istokytkintä . {SFS6000/803.537} 

+ on vikasuojaukseen käytettävä suojaerotusm u untaja varustettava o ikosu lkusuojauksel la 
ja  poiskytkeväl lä  ta i h ä lyttäväl lä  yl ikuormitussuojaukse l la .  
{SFS 6000/803.411) 

+ työskentelypaikoi l la  o levat p istorasiat merkittävä siten, että merkinnöistä selviää myös 
p istorasioiden jänn ite, teho tai virta ja suojaustapa.  
{SFS 6000/803.514) 

14. Sähkölaitteen 

varaos ina on a ina  käytettävä samanla ista a lku peräistä varaosaa. 

+ varaosina voidaan käyttää valm istajan ohjeen mukais ia vaihtoehtoisia varaosia .  

+ varaosat voi huo lto l i i ke val ita itse, jos se varmistaa että käytetyt varaosat oat 
standardien mukais ia  ja omina isuuksi ltaan vähintään yhtä hyviä ku in a lkuperä iset 
varaosat. 
{Sähkölaitekorjaajan opas/7.2) 



15. Täydennä puuttuvat kohdat 
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S i i rrettävän sähköla itteen l i itäntäkaapel in  johtimien poikkipinta on oltava vähintään 
1,0 mm2 , kun la itteen m itoitusvirta on 16 A ja kaapel in  p ituus  on enintään 2 metriä .  

(Sähkölaitekorjaajan opas/7. 6 taulukko 1) 

Sähköla itteen l i itäntäkaape l ina  käytettävän kevyen ö ljynkestävän kumikaapel in 
tyypp i  merkintä on VSKN tai H05RN-F tai  A05RN-F. 
(01-2012 taulukko 521. 1) Vastaukseen riittää mikä tahansa -vaihtoehdoista. 

Suojaus luokan ! l a itteiden l i ittäm iseen ta rkoitetun yksiva iheisen i lman yli kuormitussuojaa 
o levan jatkojohdon poikkip innan pitää ol la vähintään 
1,5 mm2 . 
(SFS 6000/813.2.3) 

16. O let korjannut asiakkaal le suojausluokan 1 sähkölaitteen . Suoritat 
korjauksen jälkeen eristysresistanssimittauksen. 

a) Mi l lä  jännitteellä mittaus tulee suorittaa? (2 pistettä) 

b} Kuinka suuri eristysresistanssiarvon tulee vähintään olla, jotta laite täyttäisi 
vaatimukset (2 pistettä) 

Vastaus: 
a) 500 V tasajännittee/lä 

b) 0,5 M O 
(Sähkölaitekorjaajan opas/8.5.1) 
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17. Asennat i lmalämpöpumpulle uuden ryhmäjohdon MMJ 3x1,5 S pinta-asennuksena 

puuseinään. l iman lämpöti la on +30° C. Laske kaapel in kuormitettavuus ja val itse 
asennuksel le ylikuormitussuoja ( C-tyypin johdonsuojakatkaisija). (4pistettä) 

Vastaus :  
P i nta-asennus  tarkoittaa asen nustapaa C => kuormitettavuus tau lukosta 
B 52 .2  sarake 7 => 20 A 

Läm pöti lasta a iheutuva korjauskerro in tau l ukosta B 52.14 + 30° => 0,94 

Kuormitettavuus  on annetussa t i lanteessa 0,94 x 20 A = 18,8 A (2p) 

Johdonsuojakatkaisijan voi valita suoraan kaapel in kuorm itettavuuden m ukaan, va l itaan 
16 A (2p) 

D l  tau lukko 41 .6  



Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 

SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 1 
17.11.2016 

VASTAUSSARJA 

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

maksimipistemäärästä. 

Vastaa vaihtoehtokysymyksiin merkitsemällä 

+ oikeana pitämäsi väitteen kohdalle ja 

vääränä pitämäsi väitteen kohdalle tai 

jätä viiva tyhjäksi, ellet ole varma 

väitteen paikkansa pitävyydestä. 

Vaihtoehtotehtävät ja täydennettävät tehtävät arvostellaan siten, että oikeasta vastauksesta 

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

yhden virhepisteen. Tyhjästä viivasta saat 0 pistettä. 

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

merkitty kysymyksen kohdalle sulkuihin. 

Kirjallisissa tehtävissä ei riitä pelkkä viittaus johonkin säädösten pykälään. 

Tutkintokysymykset on laadittu siitä lähtökohdasta, että niihin vastataan tutkintovaatimusjul

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

vähintään, jotka saattavat muuttaa väitteen sisältöä. 

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

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

kaisempien tutkintojen tehtäväsarjoja. Tutkinnossa ei saa käyttää tietokonetta. 

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

Syntymäaika 

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

Allekirjoitus---------------------------
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OSA 1: Tehtävät 1-9 (maksimipistemäärä 58 pistettä, hyväksymisraja 38 p.) 

1. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. 

+ Säh kölaitteistoluokan 2C la itteistol le vaaditaan sähköturval l isuuden ylläpitävä kunnos
sapito-ohjelma. 

2 d laitteisto voidaan ottaa varsina iseen käyttötarkoitu kseensa vasta varmennustarkas
tuksen jälkeen. 

+ Sama henki lö saa ol la nimettynä enintään kolmen toiminnanharjoittajan sähkötö iden 
johtajaksi samanaika isesti. 
(KTMp 51 7/11 §, STL 410 16§ 17§, 9§) 

2. Sähköurakoitsijan sähkötöiden johtajan on huolehdittava siitä, että 

+ sähkölaitteet ja -la itteistot ovat sähköturval l isuuslaissa ja sen nojal la annetuissa 
säädöksissä ja määräyksissä edel lytetyssä kunnossa ennen käyttöönottoa tai toise l le 
luovuttamista. 

ura koitsija tekee teettämästään varmennustarkastu ksesta aina i lmoitu ksen Tukesi l le.  

+ sähkötöitä tekevät henki löt ovat ammattitaitoisia ja riittävästi opastetut tehtävi insä . 
{SFS 6002/X4 tai Ktmp 516 §5, STL 410 § 19} 

3. Kahvasulakkeen vaihtaminen virrallisena on epätyypillistä, mutta joskus 

välttämätöntä esim. yleisissä jakeluverkoissa. Mitä edellytyksiä työlle asetetaan? (Sp) 

Virta piirin saattaminen virrattomaksi on kohtu uttoman vaikeaa . (2p) 

Työtä suorittava sähköalan ammattihenkilö on erityisesti opastettu tähän työhön.  (2p) 

Käytetään suojahihal la varustettua sulakkeenvaihtoväl inettä sekä tu lelta ja 
kuumuudelta suojaavaa suojavaatetusta ja kasvojensuojainta. (2p) 

Työhön pitää olla työsuorituksesta vastaavan henkilön tapauskohtainen tai 
pysyväismääräyksenä annettu lupa. (2p) 
(SFS 6002 7. 4.1} 



4. Uudelle teollisuuskiinteistölle, jonka sähkölaitteistoluokka on lb, 

+ on a ina tehtävä käyttöönottotarkastus. 
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+ on aina teetettävä varmennustarkastus tai tehtävä vastaava oman työn varmennus. 

+ saa varmennustarkastuksen aina tehdä va ltuutettu tarkastuslaitos. 
(KTMp51 7/3§, 5§, 8§} 

5. l lmajohdoilla vaaditaan liikkuvan nostimen korin etäisyydeksi 

+ 20 kV avojohdosta sivusuunnassa 3 metriä 

+ AM KA-johdon alapuolel la 0,5 m.  

- 400 kV johdon yläpuolel la 5 m 
(SFS 6002/Liitel taulukko Z.2} 

6. Työmaadoittaminen 

+ pitää tehdä a ina, kun työ kohdistuu avojohtoon .  

+ on tärkeä tu rvatoimi ajatel len esim.  virhekytkentöjä . 

+ tehdään ensin maadoituspisteeseen ja sitten maadoitettaviin osii n .  

(SFS 6002/6.2.5.1} 



7. Vaativaa jännitetyötä on 

työskentely pienoisjännitteellä, jossa on suuren oikosu lun vaara . 

+ korjaus- ja muutostyöt kosketussuojaamattomassa kojeistossa . 

+ avojohdoil la tehtävät työt. 
(SFS 6002/liite Y.9) 

8. Mikä on jännitetyöalueen ulkorajan mitta? 
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+ nimel l isjännitteeltään 400 V jakokeskuksessa, jonka nimell isvirta on 600 A, ei kosketusta 

20 kV puistokojeistomuunta mossa 630 mm 

+ 110 kV sä hköaseman i lmajohdon a lapuolel la 1,2 metriä 
(SFS 6002/Liite Y/taulukko Yl) 

9. Mitkä asiat käyttöönottotarkastuspöytäkirjassa on mainittava? {Sp) 

kohteen yksilöintitiedot (2p) 

selvitys sähkölaitteiston säädösten ja määräysten mukaisuudesta (2p) 

yleiskuvaus käytetyistä tarkastusmenetelmistä sekä tarkastusten ja testien tulokset (2p) 

tarkastuksen tekijän allekirjoitus (2p) 

{Ktmp 517 § 4) 



5 (8) 

OSA 11: Tehtävät 10 - 19 (maksimipistemäärä 60 pistettä, hyväksymisraja 40 pistettä) 

10. Uusissa maa- ja puutarhatalouden tiloissa : 

e i  voida koskaan käyttää sä hköistä erotusta suojaukseen sähköiskulta .  

vaaditaan palosuojauksen takia asennuksen suojaksi 500 mA vikavirtasuojakytkin .  

+ vaaditaan käytettäväksi TNS-järjestelmää. 
(SFS 6000/705.410.3.6, 422. 7, 411.4.3} 

11. Ryhmän 2 lääkintätiloissa 

+ saa suojajohtimen ja l i itosten yhteenlaskettu resistanssi l isäpotentiaa l i ntasauskiskon ja 
pistorasian vä l i l lä  ol la en intään 0,2 n. 

saa FELV-järjestelmää käyttää va in angiografisi in toi mi in .  

+ on SELV-järjestelmän jännite vaihtosähköl lä (teholl isarvo) enintään 25 V. 
(SFS 6000-7-710.415.2.2,411. 7,414.1} 

12. Mitkä johtimet liitetään päämaadoituskiskoon? (4p) 

suojaavat potentiaalintasausjohtimet 

maadoitusjohtimet 

suoja johtimet 

mahdolliset toiminnalliset maadoitusjohtimet 

(SFS 6000 542.4.1) 



13. Jakokeskuksen 

pääkytkimen on oltava aina sen ra kentee l l inen osa. 
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kotelointi luokan on oltava vähintään I P  2XB, jos se asennetaan paikkaan, jossa 
jakokeskusta pääsevät käsittelemään maal l ikot. 

+ vapaaksi l i itäntäti laksi suositel laan 185 mm2 a lumi inijohtimelle 30 cm 
(SFS 6000/729 X.3,2 ja 6) 

14. Sekä ylikuormitus- että oikosulkuvirroilta suojaavia suojalaitteita on 

+ gG-tyyppisil lä su lakkei l la varustettu varoke 

+ ylikuormituslaukaisul la varustettu katkaisija 

aM-tyyppisi l lä sulakkei l la varustettu varoke 
(SFS 6000 432.1, 432.3) 

15. l lmajohdoilla 

+ l lmajohdon johdin ei saa ol la lämmitettävän rakennuksen minkään osan yllä. 

(SFS-käsikirja 601/5.9.3/Fl.1 ) 

+ 

16. 

+ 

+ 

AM KA-johdon etä isyys maasta pitää aina ol la vähintään 4 m.  

(SFS-käsikirja 601/5.9.2/Fl.2} 

110 kV i lmajohdon etäisyys taval l isi in puihin pitää ol la vähintään 1,9 m. 

{SFS-käsikirja 601/5.9.2/Fl.4} 

Suurjännitejärjestelmän maadoitusjännite U E riippuu 

suurimmasta kolmivaiheisesta oikosulkuvirrasta. 

maavirrasta. 

maadoitusimpedanssista. 

{SFS 6001/liite N.3} 



17. Yli 1000 V sisäkytkinlaitoksen 

+ hoitokäytävän on oltava vähintään 0,8 m leveä. 

{SFS 6001/7.5.4) 

7 (8) 

+ kojeistokennojen ovien tulee sulkeutua poistumissuuntaan. 

{SFS 6001/7.5.4) 

+ mekaaninen ilmanvaihtojärjestelmä on sijoitettava siten, että tarkastus ja 

kunnossapito voidaan suorittaa kojeiston ollessa käytössä. 

(SFS 6001/7.5. 7) 

18. Yli 1000 V asennuksissa 

sähköalueen aidan on oltava vähintään 3 m korkea. {SFS 6001/7.2. 6} 

{oikea vastaus 2 m) 

+ sähkötilan oleskelualueella kosketussuojaamattomien jännitteisten osien 

vähimmäiskorkeus on oltava vähintään 2,8 metriä. {SFS 6001/7.2.4) 

+ sähkötilaan sijoitetun kytkinlaitoksen jännitteiset osat katsotaan luotettavas

ti erotetuksi muusta sähkötilasta, jos kytkinlaitos on kotelointiluokaltaan vä

hintään IP 2X. (SFS 6001/8.2.2.2} 
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19. Tiiliseinälle on kohokiinnikkeillä asennettu kaksi kappaletta MMJ Sx2,SS kaapelia s i

ten, että niiden etäisyys seinästä ja toisistaan on 0,5 kertaa kaapelin halkaisija. Laske 

yhden kaapelin kuormitettavuus, kun ilman lämpötila on + 30 °C. Valitse sille ylikuor

mitussuoja, joka on B-tyypin johdonsuojakatkaisija. 

{8 pistettä) 

Vastaus: 

Kyseessä on asennustapa E, eli ilmaan asennus {852.6.1 tai A. 52.3 kohta 33). 

Peruskuormitettavuus taulukosta 8 52.4 sarake 2 

2,5 mm2 => 26 A (1) 

Lämpötilakorjauskerroin 8 52.14 

+30 °C PVC => 0,94 (1) 

Viereinen virtapiiri taulukko 52.17  kohta 5 

= > 0,87 (1) 

Kuormitettavuus annetuissa oloissa ja tilanteessa on 26 A x 0,94 x 0,87 = 21,26 A 

Johdonsuojakatkaisija voidaan valita suoraan kaapelin kuormitettavuuden perusteella. 

Vastaus 20 A, 8-tyyppi. (5 pistettä) 



Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 

SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 2 
17.11.2016 

VASTAUSSARJA 

Tutkinto on kaksiosainen. 

STT 2.2/2016 1 (8) 

Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen 2/3 pistemäärää 

maksimipistemäärästä. 

Vastaa vaihtoehtokysymyksiin merkitsemällä 

+ oikeana pitämäsi väitteen kohdalle ja 

vääränä pitämäsi väitteen kohdalle tai 

jätä viiva tyhjäksi, ellet ole varma 

väitteen paikkansa pitävyydestä. 

Vaihtoehtotehtävät ja täydennettävät tehtävät arvostellaan siten, että oikeasta vastauksesta 

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

yhden virhepisteen. Tyhjästä viivasta saat 0 pistettä. 

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

merkitty kysymyksen kohdalle sulkuihin. 

Kirjallisissa tehtävissä ei riitä pelkkä viittaus johonkin säädösten pykälään. 

Tutkintokysymykset on laadittu siitä lähtökohdasta, että niihin vastataan tutkintovaatimusjul

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

vähintään, jotka saattavat muuttaa väitteen sisältöä. 

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

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

kaisempien tutkintojen tehtäväsarjoja. Tutkinnossa ei saa käyttää tietokonetta. 

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

Syntymäaika 

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

Allekirjoitus __________________________ _ 
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OSA 1: Tehtävät 1-9 (maksimipistemäärä 58 pistettä, hyväksymisraja 38 p.) 

1. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. 

+ Sähkölaitteistoluokan 2d la itteistolle vaaditaan sähköturval lisuuden ylläpitävä ku nnos
sapito-ohjelma.  

2 d laitteisto voidaan ottaa varsina iseen käyttötarkoitukseensa vasta varmennustarkas
tuksen jälkeen .  

+ Sama henkilö saa ol la n imettynä enintään ko lmen toiminnanharjoittajan sähkötö iden 
johtajaksi samanaikaisesti. 
{KTMp 51 7/11 §, STL 410 16§ 17§, 9§) 

2. Sähköurakoitsijan sähkötöiden johtajan on huolehdittava siitä, että 

+ sähköla itteet ja -laitteistot ovat sähkötu rval l isuusla issa ja sen nojal la annetuissa 
säädöksissä ja määräyksissä edel lytetyssä kunnossa ennen käyttöönottoa tai toise l le 
luovuttamista . 

urakoitsija tekee teettämästään varmennustarkastuksesta aina i lmoitu ksen Tukesi l le.  

+ säh kötöitä tekevät henki löt ovat ammattitaitoisia ja riittävästi opastetut tehtäviinsä . 
(SFS 6002/X4 tai Ktmp 516 §5, STL 410 § 19) 

3. Kahvasulakkeen vaihtaminen virral lisena on epätyypillistä, mutta joskus 

välttämätöntä esim. yleisissä jakeluverkoissa. Mitä edellytyksiä työlle asetetaan? (Sp) 

Virta piirin saattaminen virrattomaksi on kohtuuttoman vaikeaa. (2p) 

Työtä suorittava sähköalan ammattihenki lö on erityisesti opastettu tähän työhön. (2p) 

Käytetään suojahihal la varustettua sulakkeenvaihtoväl inettä sekä tu lelta ja 
kuumuudelta suojaavaa suojavaatetusta ja kasvojensuojainta. (2p) 

Työhön pitää ol la työsuorituksesta vastaavan henkilön tapauskohta inen tai 
pysyväismääräyksenä annettu lupa.  (2p) 
{SFS 6002 7.4.1) 



4. Uudelle teollisuuskiinteistölle, jonka sähkölaitteistoluokka on lb, 

+ on aina tehtävä käyttöönottotarkastus. 
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+ on aina teetettävä varmennustarkastus ta i tehtävä vastaava oman työn varmennus. 

+ saa varmennustarkastuksen aina tehdä va ltuutettu tarkastuslaitos. 
{KTMp51 7/3§, 5§, 8§) 

S. l lmajohdoilla 

+ on ka ivinkoneen työalueen vä himmäisetäisyys AM KA-johdosta oltava vähintään 0,5 m. 

jänn itetyöalueen u lkorajan mitta on AMKA-johdon a lapuolel la 0,5 m. 

+ työskenneltäessä meta ll isi l la tikkail la, on tikkaiden väh immäisetäisyys AMKA-johdosta 
oltava vähintään 0,5 m.  
{SFS 6002/LiiteZ/Z.2.1 ja liite Y/Y.1} 

6. Työmaadoittaminen 

+ pitää tehdä aina, kun työ kohdistuu avojohtoon .  

+ on tärkeä turvatoimi ajatel len esim. virhekytkentöjä. 

+ tehdään ensin maadoituspisteeseen ja sitten maado itettaviin  osi in .  

(SFS 6002/6.2.5.1) 



7. Vaativaa jännitetyötä on 

työskentely pienoisjännitteel lä, jossa on suu ren oikosulun  vaara .  

+ korjaus- ja muutostyöt kosketussuojaamattomassa kojeistossa . 

+ avojohdoil la tehtävät työt. 
(SFS 6002/liite Y.9} 
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8. Tarkastajan on määrättävä sähkölaitteistolle uusintatarkastus, jos hän toteaa varmen

nustarkastuksessa, että 

+ sähköla itteistolle ei ole tehty käyttöönottotarkastusta . 

+ sähköla itteistossa ei ole ol lenkaan ha ltijan käytössä olevaa erotusmahdoll isu utta . 

- ryhmäkeskuksen ryhmäjohtojen merkinnät ovat osittain puutteel l iset. 
(STL 410/1996 § 30 ja Tukes-ohje 54-2011 kohta 9) 

9. Mitkä asiat käyttöönottotarkastuspöytäkirjassa on mainittava? (Sp) 

kohteen yksilöintitiedot {2p) 

selvitys sähkölaitteiston säädösten ja määräysten mukaisuudesta {2p) 

yleiskuvaus käytetyistä tarkastusmenetelmistä sekä tarkastusten ja testien tulokset {2p) 

tarkastuksen tekijän allekirjoitus {2p) 

(Ktmp 51 7 § 4) 
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OSA 11: Tehtävät 10 - 19 (maksimipistemäärä 60 pistettä, hyväksymisraja 40 pistettä) 

10. Uusissa maa- ja puutarhatalouden tiloissa: 

- ei voida koskaan  käyttää sähköistä erotusta suojaukseen sähköisku lta. 

vaaditaan palosuojauksen takia asennuksen suojaksi 500 mA vikavirtasuojakytkin .  

+ vaad itaan käytettäväksi TNS-järjestelmää.  
(SFS 6000/705.410.3.6, 422. 7, 411.4.3) 

11. Ryhmän 2 lääkintätiloissa 

+ saa suojajohtimen ja l i itosten yhteenlaskettu resistanssi l isäpotentiaa l intasauskiskon ja 
pistorasian vä l i l lä  ol la enintään 0,2 0. 

saa FELV-järjestelmää käyttää vain angiografisi in toimi in .  

+ on SELV-järjestel män jännite vaihtosähköl lä (tehollisarvo) en intään 25 V. 
(SFS 6000-7-710.415.2.2,411.7,414.1) 

12. Pienvenesatamassa 

+ pitää ka i kki u los asennettavat enintään  63 A pistorasiat varustaa 30 mA vikavirtasuoja l la 

+ on kotelointi luokkavaatimus paikassa, jossa esiintyy aaltoja, IPX6 

on i l majohtoina käytettävä eristettyjä rakenteita, kuten AMKA. 

(SFS 6000 709.531.2, 512.2.1.1, 521. 7.5) 



13. Mitkä johtimet liitetään päämaadoituskiskoon? (4p) 

suojaavat potentiaalintasausjohtimet 

maadoitusjohtimet 

suoja johtimet 

mahdolliset toiminnalliset maadoitusjohtimet 

(SFS 6000 542.4.1) 

14. Kylpy- ja suihkuhuoneen uudisasennuksessa 
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on alueelle O asennetun sähkölaitteen kotelointi luokkavaatimus sama kuin uima-a ltaassa 

vastaaval la a lueella 

- saa a lueel la 1 sijaita va in SELV- järjestelmän kytkin laitteita 

+ saa ammeen päälle asentaa sähkökäyttöisen pyyhekuivaimen. 

{SFS 6000/701.512.2 ja taulukko 702.1, 701.512.4, 701.55) 

15. Saunan sähköasennuksissa 

pitää kaikki virtapii rit suojata yhdellä tai useammalla vikavirtasuoja kytkimel lä .  

+ on va la istuohjauskytkimet sijoitettava löylyhuoneen u lkopuolel le. 

+ voidaan erä issä tapauksissa sähköla itteilta vaatia I PXS kotelointiluokka. 
{SFS 6000/703 415, 536.5, 512.2 ) 



16. Jakokeskuksen 

pääkytkimen on oltava aina sen rakenteel l inen osa . 
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kotelointi luokan on oltava vähintään IP 2XB, jos se asennetaan  paikkaan, jossa 
jakokeskusta pääsevät käsittelemään maal l ikot. 

+ vapaaksi l i itäntäti laksi suositel laan 185 mm2 a l umi in ijohtimel le 30 cm 
(SFS 6000/729 X.3,2 ja 6} 

17. Uudisasennuksissa lisäsuojaukseen käytetyn vikavirtasuojakytkimen tyyppi voi olla 

+ A 

AC 

+ F 

(SFS 6000/531.2.4) 

18. Sekä ylikuormitus- että oikosulkuvirroilta suojaavia suojalaitteita on 

+ gG-tyyppisi l lä su lakkei l la  varustettu varoke 

+ ylikuormituslaukaisul la varustettu katkaisija 

aM-tyyppisi l lä  sulakkei l la varustettu varoke 

(SFS 6000 432.1, 432.3) 
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19. Kolmivaiheisen laitteen tehontarve on 42 kW ( cos q> = 0,9). Määritä sille syöttävä 

kaapeli ja sitä ylikuormitukselta suojaavat gG-tyypin sulakkeet. Kaapeli on asennettu 

osin yksin puuseinän pinnalle ja osin tikashyllylle kolmen muun täyteen kuormitetun 

kaapelin viereen, jotka kaikki koskettavat toisiaan. liman lämpötila on koko asennuk

sen matkalla + 30 °C. Syöttönä käytetään PEX-eristeistä alumiinikaapelia. 

Vastaus: 

Laskutoimitukset esitettävä. 

{8 pistettä) 

P = 1/3xUxlxcos q> => I = P/ 1/3xUxcos q> 

I = 42 kW /1/3x0,4kVx0,9 => 1 = 67,4 A 

Valitaan sulakkeiksi seuraava suurempi eli 80 A, 

silloin kaapelilta vaaditaan 88 A kuormitettavuutta (C52.1) 

Seinällä: 

( 2 p) 

liman lämpötilasta johtuva korjauskerroin + 30 °C PEX => 0,96 {852.14) 

kuormitettavuusvaatimus seinällä 88A/0,96 = 91, 7 A 

kaapeli seinällä (as. tapa C} Af 25 mm2 => 94 A {852.3) ( 1p) 

Hyllyllä: 

ryhmästä johtuva korjauskerroin yht. 4 kaapelia 0,8 {852.20} 

liman lämpötilasta johtuva korjauskerroin + 30 °C PEX => 0,96 {852.14) 

kuormitettavuusvaatimus hyllyllä 88A/0,8x0,96 = 114, 6 A 

kaapeli hyllyllä (as. tapa E) Af 35 mm2 => 125 A {852. 7) ( 1p) 

Vastaus: 

Valitaan sulakkeiksi 80 A gG ja kaapeliksi esim. AXMK 4x35 5, AXCMK 4x35+16 tai joku muu vastaava 

( 4p) 

{yht. 8 pistettä) 



Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 

SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 3 
17.11.2016 
VASTAUSSARJA 

Tutkinto on kaksiosa inen. 

STT 3.2/2016 1 {8) 

Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen noin 2/3 pistemäärää 

maksimipistemäärästä. 

Vastaa vaihtoehtokysymyksiin merkitsemäl lä 

+ oikeana pitämäsi väitteen kohdal le ja 

vääränä pitämäsi väitteen kohdal le tai 

jätä viiva tyhjäksi, el let ole varmaväitteen paikka nsa pitävyydestä. 

Vaihtoehtotehtävät ja täydennettävät tehtävät arvostel laan s iten, että oikeasta vas
tau ksesta saat kaksi pistettä/väite. Vastatessasi väärin vaihtoehtotehtävään tai 

täydennettävään tehtävään saat yhden virhepisteen. Tyhjästä viivasta saat O pis
tettä . 

Kirja l l isista ja laskennal l isista tehtävistä saat täysin oikeasta vastauksesta pistemää
rän, joka on merkitty kysymyksen kohdal le su l kuih in .  

Kirjal l isissa tehtävissä ei  riitä pelkkä viittaus johonkin  säädösten pykälään. 

Tutkintokysymykset on laadittu siitä lähtökohdasta, että ni ih in vastataan tutkinto
vaatimusju lka isujen vaatimuksia noudattaen. On syytä kiinn ittää huomiota sellaisiin 
sanoihin kuin aina ja vähintään, jotka saattavat muuttaa väitteen sisältöä. 

Tutkinnossa saavat ol la esi l lä tutkintovaatimuksiin  sisältyvät ju lkaisut. Lisäksi esi l lä 
saa ol la alaa koskevaa kirjal l isuutta ta i muuta aineistoa, ei ku itenkaan laskennal l isia 
esimerkkejä tai aikaisempien tutkintojen tehtäväsarjoja.  Tutkinnossa ei saa käyttää 
tietokonetta. 

N imi  tekstaten 

Syntymäaika 

Osoite ja puhel in 

Al lekirjoitus 
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OSA 1: Tehtävät 1-8 {maksimipistemäärä 51 pistettä, hyväksymisraja on 34 pistettä) 

1. Urakoitsijan, joka tekee sähkölaitteiden korjausta, on 

+ tehtävä toiminnan aloittamisesta ilmoitus Turval lisuus- ja kemikaalivirastol le 

ennen kuin sähkölaitteiden korjaustoiminta aloitetaan. 

+ annettava sähkötöiden johtajal le riittävät mahdol lisuudet johtaa ja valvoa 

sähkölaitteiden korjaustyötä. 

nimettävä uusi sähkötöiden johtaja kuukauden kuluessa siitä, kun sähkötöi

den johtaja eroaa tehtävästään. 

(KTMp 516§26, 28} 

2. Sähköurakoitsija, joka on urakointiryhmässä S3, on oikeutettu 

+ tekemään enintään pienjännitteiseen verkkoon liitettäväksi tarkoitettujen 

sähkölaitteiden korjaustöitä. 

asentamaan sähkölaitteeseen rinnastettavan sähkölaitteiston yksittäisen 

syöttöjohdon ryhmäkeskukselta lähtien ja lisäämään keskuksel le uuden 

sulakelähdön, jos keskuksel la ei ole vapaita lähtöjä. 

tekemään hissien korjaustöitä. 

{KTMp 516/1 996 § 14) 

3. Riittävän ammattitaitoiseksi suorittamaan itsenäisesti sähkölaitteiden 
korjaustöitä ja valvomaan niitä katsotaan henkilö, joka on kyseisiin töihin 
opastettu ja 

+ joka on suorittanut soveltuvan ammattitutkinnon ja hankkinut kuuden 

kuukauden työkokemuksen sähkölaitteiden korjaustöistä. 

jol la on yhden vuoden työkokemus kyseisistä töistä. 

joka on suorittanut soveltuvan ammatil lisen perustutkinnon, mutta sen jäl

keen ei ole työkokemusta sähköalalta. 

(KTMp 516/11§) 
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4. Mistä työturvallisuusasioista sähkötöiden johtajan on sähköturvallisuus
säädösten nojalla varmistuttava ennen kuin asentajat voi päästää kor
jaamaan ja huoltamaan sähkölaitteita? (9 pistettä) 

Vastaus: 

Sähkötöiden johtajan on varmistuttava1 että 

- sähkölaitteiden korjaustöitä tekevät henkilöt ovat riittävän ammattitaitoi

sia ja riittävästi opastettuja tehtäviinsä1 

- jokaiseen sähkötyön työkohteeseen on nimettävä KTMp (516/1996} 11  §:n 

mukainen henkilö valvomaan työnaikaista sähköturvallisuutta1 

- asentajilla on käytettävissään työhön tarkoitetut turvalliset työvälineet ja 

varusteet. 

(KTMp 516/1996§§51 29c1 29e} 

5. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. 

Sähköalan ammattihenkilö saa aina vaihtaa kahvasulakkeen harkintansa mu

kaan virrallisena, kun työssä käytetään vaihtokahvaa. (SFS 6002/7.4. 1) 

+ Jos sulakkeen vaihtoon sisältyy erityinen riski, sen saa tehdä vain sähköalan 

ammattihenkilö. (SFS 6002/7.4. 1} 

+ Kahvasulakkeen vaihdon saa tehdä opastettu henkilö, kun sulake voidaan 

vaihtaa jännitteettömänä kytkinvarokkeessa tai avaamalla syötön puolella 

oleva erotuskytkin. 

(SFS 6002/7.4. 1) 

6. Käyttötoimenpiteen pienjännitelaitteistossa saa tehdä 

+ maallikko, kun moottori käynnistetään kauko-ohjauksella. 

+ tehtävään opastettu henkilö, kun lämpörele viritetään keskuksessa, jossa on 

osittainen kosketussuoja us. 

+ vain sähköalan ammattihenkilö, jos käsittelykohteen lähellä olevia 

jännitteisiä osia ei ole suojattu koskettamiselta. 

(SFS 6002/5.2.1) 



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

koskeminen. 

jännitteettömyyden toteaminen. 

+ ohjauspiirien jännitteisten johtimien siirtäminen liittimeltä toiselle. 

{SFS 6002/liite Y) 

8. Asentajan tehtävänä on yksin vaihtaa ryhmäkeskukseen rikkoontuneen 
johdonsuojakatkaisijan tilalle uusi johdonsuojakatkaisija. Mitkä 
sähkötyöturvallisuuteen liittyvät toimenpiteet on tehtävä ennen työhön 
ryhtymistä? Kirjoita toimenpiteet oikeassa järjestyksessä. {6 pistettä) 

Vastaus: 

1 .  Työkohde on erotettava käyttöjännitteestä. {2 pistettä) 

2. Jännitteen kytkeminen kohteeseen työnaikana on estettävä luotettavasti 

{2 pistettä) 

3. Työkohteen jännitteettömyys on todettava luotettavasti. ( 2 pistettä) 

( SFS 6002/6.2} 



OSA 11: Tehtävät 9 - 17 

sn 3.2/201s s (Bl 

(maksimipistemäärä 39 pistettä, hyväksymisraja on 26 pistettä) 

9. Mikä kotelointiluokka (IP) on kyseessä, kun sähkölaite on suojattu 
1,0 mm tai sitä suurempien vieraiden esineiden sisään pääsyitä ja 
vesisuihkun sisäänpääsyn haitallisilta vaikutuksilta? (2 p) 

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

10. Sähkölaitekorjaamoissa käytettäville laitteille on aina järjestettävä 
vikasuojaus. Vikasuojauksella voidaan suojautua vaaratilanteilta, jotka 
aiheutuvat 

+ vikatapauksessa jännitteisiksi tulleiden jännitteelle alttiiden osien ja maan 

potentiaalissa olevien osien samanaikaisesta koskettamisesta. 

jännitteisen osan ja nollajohtimen samanaikaiselta koskettamiselta. 

kahden eri vaiheissa olevan jännitteisen osan samanaikaiselta 

koskettamiselta. 

(SFS 6000/803.411} 

11. Oppilaitosten sähköteknilliseen opetukseen käytetyissä laboratorioissa 

+ pitää jännite kyetä katkaisemaan lukittavalla erotuskytkimellä. 

+ pitää hätäkytkentää varten olla kytkin, joka on helposti luokse päästävissä ja 

tunnistettavissa. 

+ pitää työskentelypaikoilla olla kaavio työskentelypaikan sähkönsyötön 

järjestelyistä. 

(SFS 6000/803.537 ja 514} 



12. Sähkölaitteen 
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varaosina on aina käytettävä samanlaista alkuperäistä varaosaa. 

+ varaosina voidaan käyttää valmistajan ohjeen mukaisia vaihtoehtoisia 

varaosia. 

+ varaosat voi huoltoliike valita itse, jos se varmistaa että käytetyt varaosat oat 

standardien mukaisia ja ominaisuuksiltaan vähintään yhtä hyviä kuin 

alkuperäiset varaosat. 

(Sähkölaitekorjaajan opas/7.2) 

13. Täydennä puuttuvat kohdat 

Siirrettävän sähkölaitteen liitäntäkaapelin johtimien poikkipinta on oltava 

vähintään 0,75 mm2 , kun laitteen mitoitusvirta on 10 Aja kaapelin pituus 

on enintään 2 metriä. (Sähkölaitekorjaajan opas/7.6 taulukko 1) 

Suojausluokan ! laitteiden liittämiseen tarkoitetun yksivaiheisen ilman 

ylikuormitussuojaa olevan jatkojohdon poikkipinnan pitää olla vähintään 

1,5 mm2 • (SFS 6000/813.3.3} 

14. Vaarallisen kosketusjännitteen syntyminen sähkölaitteessa estetään 
vikatapauksessa esimerkiksi 

+ sähköisellä erotuksella. 

+ syöttöjännitteen automaattisella poiskytkennällä. 

+ suojamaadoittamalla. 

(SFS 6000/411, 413) 



15. Täydennä puuttuvat kohdat 
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Suojausluokan 1 kiinteän 7,5 kW sähkökiukaan vuotovirta saa korjauksen 

jälkeen olla enintään 5 mA . {Sähkölaitekorjaajan opas/8.5.2} 

Siirrettävän suojausluokan 1 sähkölaitteen vuotovirta saa korjauksen jälkeen 

olla enintään 0,75 mA . (Sähkölaitekorjaajan opas/8.5.2} 

Suojausluokan 111 sähkölaitteen vuotovirta saa korjauksen jälkeen olla 

enintään 0,5 mA . {Sähkölaitekorjaajan opas/8.5.2} 

16. Vaihdat vanhan puolikiinteästi asennetun lieden tilalle uuden lieden. 
Yksilöi, mitä tarkastuksia ja mittauksia on tehtävä asennukselle. {3 pistettä} 

Vastaus: 

Aistinvarainen tarkastus 

Suoja johtimen jatkuvuus. 

Toimintatesti 

(SFS 6000/61) 
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17. Toimitat asiakkaalle pistotulppaliitäntäisen viilennyslaitteen (U = 230 V, 
P = 3,2 kW). Mitoita laitteen pistorasialle menevä kaapeli (MMJ) ja sitä 
ylikuormitukselta suojaava kotitalouskäyttöön tarkoitettu johdonsuoja
katkaisija, kun kaapeli kulkee pinnalle asennetussa putkessa. Vieressä ei 
ole muita virtapiirejä ja ilman lämpötila on + 3S' C. (Sp) 
Laskut on esitettävä. 

Vastaus: 

P= U x I => /= P/U => /= 3200 VA / 230 V =  1319 A => Valitaan seuraava suu

rempi eli 16 A johdonsuojakatkaisija. 

Asennustapa on 8/82 ja kuormitettavuus löytyy taulukosta 8. 52.21sarake 5. 

Lämpötilakorjauskerroin 852.141 + 3S C => 0188 {lp} 

Kun suojaukseen käytetään kotitalouskäyttöön tarkoitettua 8-1 C- tai D

tyypin johdonsuojakatkaisijaa1 voidaan suojalaite valita suoraan johdon 

kuormitettavuuden mukaan {011 43. 1). 

Vaadittu kuormitettavuus tässä tapauksessa: 1 6  A / 0188 = 1812 A {lp) 

Kaapelin poikkipinta taulukosta 8.52.21 sarake 5 antaa poikkipinnan 

215 mm2• 

Vastaus: Johdonsuojakatkaisija 8 1 6  tai C 16 (jompikumpi riittää}1 

MMJ 3x215 S (6p) 


