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Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 

1.1/2017 

SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 1 

20.4.2017 

KYSYMYSSARJA 

Tutkinto on kaksiosainen. 

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

Vastaa vaihtoehtokysymyksiin merkitsemällä 

..±. oikeana pitämäsi väitteen kohdalle ja 

vääränä pitämäsi väitteen kohdalle tai 

jätä viiva tyhjäksi, ellet ole varma 
väitteen paikkansa pitävyydestä. 
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Vaihtoehtotehtävät ja täydennettävät tehtävät arvostellaan siten, että oikeasta vastauksesta saat kaksi 
pistettä/väite. Vastatessasi väärin väitteeseen tai täydennettävään tehtävään saat yhden virhepis
teen. Tyhjästä viivasta saat 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 57 pistettä, hyväksymisraja 38 pistettä 

1. 

2. 

3. 

Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. 

Sähkölaitteistoluokan 2C laitteistol le vaaditaan sähköturvallisuuden ylläpitävä kunnossa
pito-ohjelma. 

Kun asuinrakennuksen osana on liiketila, jonka suoja laitteena toimivan ylivirtasuojan ni
mellisvirta on 35 A, on liiketilan sähkölaitteisto lle tehtävä määräaikaistarkastus. 

Sama henkilö saa ol la nimettynä enintään kolmen toiminnanharjoittajan sähkötöiden 
johtajaksi samanaikaisesti. 

Sähköurakoitsija on tehnyt sähköasennukset uuteen toimistorakennukseen, jonka 

suojalaitteena toimivan ylivirtasuojan nimellisvirta on 63 A. Tällöin 

sähkölaitteistolle on tehtävä käyttöönottotarkastus. 

sähkölaitteistolle on tehtävä varmennustarkastus ennen kuin laitteisto otetaan varsinai
seen käyttötarkoitukseensa. 

sähkölaitteiston varmennustarkastuksen tekijän on kiinnitettävä pääkeskukseen tai 
vastaavaan kohtaan tarkastustarra. 

Teollisuuskiinteistölle, jonka liittymisteho ylittää 1600 kVA, 

on nimettävä käytön johtaja. 

on sähköasennusten muutostyöl le tehtävä aina käyttöönottotarkastus. 

on sähköasennusten muutostyölle tehtävä aina varmennustarkastus. 

' 

, 
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4. Kahvasulakkeen vaihtaminen virrallisena on epätyypillistä, mutta joskus välttämätöntä 

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

5. Jännitetyön ulkorajan mitta 

20 kV i lmajohdon alapuolel la on 1,5 m. 

AMKA-johdon alapuolel la 0,5 m. 

20 kV kojeistol la  on 0,4 m. 

6. Työmaadoittaminen 

pitää tehdä aina, kun työ kohdistuu avojohtoon. 

on tärkeä turvatoimi ajatel len esim. virhekytkentöjä. 

tehdään ensin maadoituspisteeseen ja sitten maadoitettaviin osiin .  
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7. Kerro lyhyesti, mitä erityisvaatimuksia on jännitetöille suurjännitelaitteistoilla. 

(10 p) 

8. Olet sähköurakoitsijana uuden omakotitalon rakennustyömaalla. Sähköasennukset on 

pääosin otettu käyttöön. Kaikki johdotukset on vedetty, mutta kaikkia valaisimia ei ole 

asennettu, joten kytkemättömiä johdonpäitä on esillä. Työmaa keskeytyy määräämät

tömäksi ajaksi. Miten varmistat, että omakotitalon rakentaja ei pääse epähuomiossa 

kytkemään em. asennukseen jännitettä? (3 p) 
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9. Mitkä asiat käyttöönottotarkastuspöytäkirjasta on käytävä ilmi? (6 p) 
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OSA 11: Tehtävät 10 - 19 

maksimipistemäärä 68 pistettä, hyväksymisraja 45 pistettä 

10. Keittiöremontissa joudutaan asentamaan uusia ryhmäjohtaja pistorasioita varten. Ryh

mäjohdot liitetään vanhaan, 1970-luvulla asennettuun, jakokeskukseen. Yksi pistorasia 

tulee ala kaappiin astianpesukonetta varten ja kaksi pistorasiaa tiskipöydän yläpuolelle 

sivusuunnassa 0,5 m:n etäisyydelle altaan reunasta. Määräysten mukaan: 

pistorasiat tu lee suojata mitoitustoimintavirraltaan enintään 30 mA vikavirtasuojil la 

ryhmäjohdoissa tulee olla eri l l inen suojajohdin 

tiskipöydän yläpuolelle asennettavien pistorasioiden tulee olla kotelointi luokaltaan vähin

tään IPX4. 

11. Lääkintätiloissa on voimassa: 

TN-C-järjestelmää ei saa käyttää lääkintätiloissa eikä terveydenhoitoalan laitosten raken
nu ksissa pääkeskuksen jä lkeen. 

Sähköisen erotuksen käyttö syöttämään useampaa kuin yhtä ku lutuslaitetta ei ole sa l l it
tua.  

Lääkintätilojen korkeintaan 32 A ryhmäjohdoissa on käytettävä vikavirtasuojaa, jonka mi
toitustoimintavirta on enintään 30 mA. 

12. Kylpyhuoneen remontissa olet asentanut uuden vikavirtasuojauksella varustetun ryh

mäjohdon pistorasiaa varten. Käyttöönottotarkastusmittauksissa 

eristysresistanssin pienin sa l l ittu arvo on;:: 0,5 MO 

suojajohtimen jatkuvuusmittau ksessa voi hyväksyttävä arvo ol la jopa 1 Q 

vikavirtasuojakytkimen pitää toimia 30 mA sinimuotoisel la testivirra l la. 
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13. Palovaarallisessa tilassa esiintyy pölyä siinä määrin, että laitteiden päälle voi kerääntyä 

vaarallinen määrä palamatonta pölyä. Sähköasennusten tulee täyttää seuraavat vaati

mukset: 

Valaisimien kotelointil uokka tulee o l la vähintään IP 6X. 

Valaistuksen ohjaukseen (230 V) käytettävien kytkimien kotelointiluokka tulee olla vähin
tään IP SX. 

Teholtaan 200 W kohdevalaisimen tu lee olla vähintään 0,8 m etäisyydellä palavasta mate
riaa lista. 

14. Lääkintätiloissa on voimassa: 

uudisasennusten johto järjestelmissä on käytettävä kaapeleita, jotka täyttävät kaapelien 
nippupolttoa, kaapelimateriaa lien halogeenittomuutta ja vähäistä savunmuodostusta 
koskevat EN-standardien vaatimukset. 

vaihtoehtoisesti johtojärjestelmät voidaan suojata vähintään palonkestävyysluokan El60 
mukaisel la rakenteel la. 

ryhmien 1 ja 2 tiloissa va laisimet on syötettävä vähintään kahdesta eril lisestä syötöstä, 
joista toinen on liitettävä varavoimajärjestelmään. 

15. Täydennä puuttuvat kohdat 

20 kV ilmajohdon vaakasuora n etäisyyden avovarastoon, jossa säilytetään pitkiä ja hel-

posti siirrettäviä tavaroita, pitää olla vähintään _ _ _  _ 

20 kV ilmajohdon ja pienjännitejohdon vaihejohtimien välisen etäisyyden yhteispylväsra-

kenteessa pitää olla vähintään ____ _ 

20 kV ilmajohdon etäisyys valtatien pinnasta pitää o lla vähintään -----



16. Suurjännitejärjestelmän maadoitusjännite U E riippuu 

suurimmasta kolmivaiheisesta oikosulkuvirrasta. 

maavirrasta. 

maadoitusimpedanssista. 

17. Yli 1000 V sisäkytkinlaitoksen 
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käyttöä ja huoltoa pa lvelevien tilojen hoitokäytävien on oltava vähintään 0,8 m leveitä. 

kojeistokennojen ovien tulee sulkeutua poistumissuuntaan.  

varapoistumistienä voi käyttää kiinteästi asennettuja tikkaita. 

18. Yli 1000 V asennuksissa 

sähköasemia ympäröivän eristäväl lä aineel la pääl lystetyn aidan paljaita metal l iosia ei 
tarvitse maadoittaa. 

sähköaseman a l ueen sisäl lä olevat metal liputket on yhdistettävä sähköaseman 
maadoitusjärjestelmään. 

pylväisiin asennetut kytkinlaitteet on maadoitettava. 
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19. 

Ryhmäkeskus kuluttaa virtaa 30 A, cos<I> = 0,92 ja U =400 V. Mitoita TN-S- järjestelmän nousujohto 

ja sitä ylikuormitukselta suojaavat gG-tyypin sulakkeet, kun lämpötila on koko asennuksen mat

kalla + 35 e C. Kaapeli on ensin asennettu rei'itetylle kaapelihyllylle pysty- ja vaakasuoraan viiden 

muun kaapelin joukkoon (kaikki kiinni toisissaan). Hyllyjä on rakennettu koko matkalle kaksi pääl

lekkäin 300 mm etäisyydelle toisistaan. Loppumatkan kaapeli kulkee upotettuna putkessa, joka on 

asennettu yksinään lämpöeristettyyn seinään, ei kuitenkaan eristeen sisään. Kaapelina käytetään 

AMCMK-tyypin maakaapelia. (10 p) 

Tyypillisiä 5-johtimisia AMCMK-kaapeleita (4x16+10, 4x25+16, 4x35+16, 4x50+16, 4x70+21) 

Jos silmukkaimpedanssi Zk johdon alkupäässä on 0,555 n, niin millaiseen oikosulkuvirran lk arvoon 

ryhmäkeskuksella käyttämälläsi kaapelilla päädyt, kun nousun pituus on 40 m? Mitä tästä voi vii-
den sekunnin poiskytkentäajalla päätellä? (4 p) 





Turvallisuus- ja kemikaa!ivirasto 

SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 2 

20.4.2017 

KYSYMYSSARJA 

Tutkinto on kaksiosainen. 

STT 2.1/2017 1 (9) 

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

Vastaa vaihtoehtokysymyksiin merkitsemällä 

+ oikeana pitämäsi väitteen kohdalle ja 

vääränä pitämäsi väitteen kohdalle tai 

jätä viiva tyhjäksi, ellet ole varma 
väitteen paikkansa pitävyydestä. 

Vaihtoehtotehtävät ja täydennettävät tehtävät arvostellaan siten, että oikeasta vastauksesta 
saat kaksi pistettä/väite. Vastatessasi väärin väitteeseen tai täydennettävään tehtävään saat 
yhden virhepisteen. Tyhjästä viivasta saat 0 pistettä. 

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

Kirjallisissa tehtävissä ei riitä pelkkä viittaus johonkin säädösten pykälään. 

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

Tutkinnossa saavat olla esillä tutkintovaatimuksiin sisältyvät julkaisut. Lisäksi esillä saa olla 
alaa koskevaa kirjallisuutta tai muuta aineistoa, ei kuitenkaan laskennallisia esimerkkejä tai 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 56 pistettä, hyväksymisraja 37 pistettä 

1. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. 

Sähkölaitteistoluokan 2d laitteistolle vaaditaan sähköturval l isu uden ylläpitävä kunnos
sapito-ohjelma .  

Kun asu inrakennuksen osana on l i iketi la, jonka suojalaitteena toimivan ylivirtasuojan 
nimell isvirta on 35 A, on l i iketi lan sähköla itteistolle tehtävä määräaikaistarkastus. 

,. Sama henki lö saa o l la n imettynä enintään kolmen toiminnanharjoittajan säh kötöiden 
johtajaksi samanaika isesti. 

2. Sähköurakoitsija on tehnyt sähköasennukset uuteen toimistorakennukseen, jonka 

suojalaitteena toimivan ylivirtasuojan nimellisvirta on 63 A. Tällöin 

3. 

sähköla itteistol le on tehtävä käyttöönottotarkastus. 

sähköla itteistol le on tehtävä varmennustarkastus ennen kuin laitteisto otetaan varsinai
seen käyttötarkoitukseensa. 

sähkölaitteiston varmennustarkastuksen tekijän on kiinnitettävä pääkeskukseen tai 
vastaavaan kohtaan tarkastustarra. 

Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojana voi toimia henkilö, 

joka toimii yrityksen sähkötöiden johtajana. 

jol la on säädösten edel lyttämä kelpoisuus tehdä itsenäisesti oman alansa sähkötöitä. 

joka on säh köalan opiskelija, eikä hänellä ole vielä työkokemusta sähköala lta 
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4. Teollisuuskiinteistölle, jonka liittymisteho ylittää 1600 kVA, 

5. 

on nimettävä käytön johtaja.  

on sähköasennusten muutostyölle tehtävä aina käyttöönottotarkastus. 

on sähköasennusten muutostyölle tehtävä aina varmennustarkastus. 

Kahvasulakkeen vaihtaminen virrallisena on epätyypillistä, mutta joskus 

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



6. llmajohdoilla 
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on kaivinkoneen työalueen vähimmäisetäisyys AMKA-johdosta o ltava vähintään 0,5 m.  

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

työskenneltäessä metallis i l la tikkailla, on tikkaiden vähimmäisetäisyys AMKA-johdosta 
oltava vähintään 0,5 m. 

7. Vaativaa jännitetyötä on 

työskentely pienoisjännitteellä, jossa on suuren oikosulun vaara. 

korjaus- ja muutostyöt kosketussuojaamattomassa kojeistossa. 

avojohdoilla tehtävät työt. 

8. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. 

Sähköalan ammattihenkilö saa aina vaihtaa kahvasu lakkeen harkintansa mukaan virralli
sena, kun työssä käytetää n  vaihtokahvaa. 

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

Kahvasulakkeen vaihdon saa tehdä opastettu henkilö, kun sulake voidaan vaihtaa jännit
teettömänä kytkinvarokkeessa ta i avaamalla syötön puolella oleva erotuskytkin. 
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9. Mitkä asiat käyttöönottotarkastuspöytäkirjasta on käytävä ilmi? (6 p) 
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OSA 11: Tehtävät 10 - 19 

maksimipistemäärä 68 pistettä, hyväksymisraja 45 pistettä 

10. Keittiöremontissa joudutaan asentamaan uusia ryhmäjohtoja pistorasioita varten. 

Ryhmäjohdot liitetään vanhaan, 1970-luvulla asennettuun, jakokeskukseen. Yksi pis

torasia tulee alakaappiin astianpesukonetta varten ja kaksi pistorasiaa tiskipöydän 

yläpuolelle sivusuunnassa 0,5 m:n etäisyydelle altaan reunasta. Määräysten mukaan: 

pistorasiat tulee suojata mitoitustoimintavirraltaan enintään 30 mA vikavirtasuojilla 

ryhmäjohdoissa tu lee olla eri l l inen suojajohdin 

tiskipöydän yläpuolelle asennettavien pistorasioiden tulee olla kotelointiluokaltaan 

vähintään IPX4. 

11. Lääkintätiloissa on voimassa: 

TN-C-järjestelmää ei saa käyttää lääkintäti loissa eikä terveydenhoitoalan laitosten raken
nuksissa pääkeskuksen jälkeen. 

Sähköisen erotuksen käyttö syöttämään useampaa kuin yhtä kulutuslaitetta ei ole sallit
tua. 

Lääkintätilojen korkeintaan 32 A ryhmäjohdoissa on käytettävä vikavirtasuojaa, jonka 

mitoitustoimintavirta on enintään 30 mA. 

12. Asuinhuoneiston olohuoneessa on tavallisia 0-luokan pistorasioita. Sinne tarvitaan kui

tenkin lisää pistorasioita. Määräysten mukaan voidaan asentaa 

luokan Ii la itteiden li ittämiseen tarkoitettuja pistorasioita 

0-luokan pistorasioita 

vikavirtasuojauksella varustettu maadoitettu pistorasia kahden metrin päähän 0-luokan 

pistorasiasta. 



13. Kylpy-ja suihkuhuoneen uudisasennuksessa 

pistorasian asennuskorkeuden tu lee o l la vähintään 1,7 m 

kaikki piirit, mukaan lukien va laistus, pitää suojata enintään 30 mA 

vikavirtasuojakytkimel lä 

va la isimen voi asentaa sivusuunnassa 0,8 m etäisyydel le suihkusta 

14. Lääkintätiloissa on voimassa: 
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uudisasennusten johto järjestelmissä on käytettävä kaapeleita, jotka täyttävät kaapelien 
nippupolttoa, kaapelimateriaalien halogeenittomuutta ja vähäistä savunmuodostusta 

koskevat EN-standardien vaatimukset. 

vaihtoehtoisesti johtojärjestelmät voidaan suojata vähintään pa lonkestävyys luokan EIGO 
mukaisella rakenteel la. 

ryhmien 1 ja 2 tiloissa va laisimet on syötettävä vähintään kahdesta erill isestä syötöstä, 
joista toinen on liitettävä varavoimajärjestelmään. 

15. Saunan sähköasennuksissa 

pitää kaikki virtapiirit suojata yhdellä tai useammalla vikavirtasuojakytkimel lä.  

on valaistuohjauskytkimet sijoitettava löylyhuoneen ulkopuolel le. 

voidaan eräissä tapauksissa sähkölaitteilta vaatia IPXS kotelointiluokka. 
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16. Rakennuksen uloskäytävään joudutaan pakottavista syistä sijoittamaan muita kuin 

uloskäytävässä sijaitsevia laitteita syöttäviä johtojärjestelmiä. Ne on suojattava jollain 

seuraavassa esitetyllä tavalla: 

Johtojärjestelmässä käytetään kaapeleita, jotka täyttävät testausstandardien EN 60332-
3 (kaapelien nippupoltto), EN 50267 (kaapelimateriaalien halogeenittomuus) ja EN 
61034 (vähäinen savunmuodostus) vaatimukset. 

Johtojärjestelmät suojataan vähintään palonkestävyysluokan El 30 mukaisella 
rakenteella, joka tehdään palamattomista tai lähes palamattomista 
rakennustarvikkeista. 

Käytetään muuta menetelmää, josta on olemassa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston 
(Tu kes) puoltava lausunto. 

17. Palovaarallisessa tilassa esiintyy pölyä siinä määrin, että laitteiden päälle voi kerään

tyä vaarallinen määrä palamatonta pölyä. Sähköasennusten tulee täyttää seuraavat 

vaatimukset: 

Valaisimien kotelointi l uokka tulee olla vähintään IP 6X. 

Valaistuksen ohjaukseen (230 V) käytettävien kytkimien kotelointiluokka tulee olla vä
hintään IP 5X. 

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

18. Enintään 1000 V laitteistoilla 

jakokeskuksen 35 mm2 AMCMK kaapelilähdön vapaaksi liitäntätilaksi suositellaan 
vähintään 200 mm. 

perussuojaus (kosketussuojaus) menetelmänä saa käyttää sijoittamista 
kosketusetäisyyden ulkopuolelle vähintään 2,5 m korkeuteen lattiasta, jos 
keskus sijaitsee sähkötilassa . 

jakokeskuksen tulppavarokkeen asennuskorkeuden on oltava vähintään 1,7 m, jos 
keskus sijaitsee asunnon lukitsemattomassa tilassa. 
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19. 
Ryhmäkeskus kuluttaa virtaa 30 A, cos<I> = 0,92 ja U =400 V. Mitoita TN-S- järjestelmän nousujohto 

ja sitä ylikuormitukselta suojaavat gG-tyypin sulakkeet, kun lämpötila on koko asennuksen matkal

la + 35 !! C. Kaapeli on ensin asennettu rei'itetylle kaapelihyllylle pysty- ja vaakasuoraan viiden 

muun kaapelin joukkoon (kaikki kiinni toisissaan). Hyllyjä on rakennettu koko matkalle kaksi pääl

lekkäin 300 mm etäisyydelle toisistaan. Loppumatkan kaapeli kulkee upotettuna putkessa, joka on 

asennettu yksinään lämpöeristettyyn seinään, ei kuitenkaan eristeen sisään. Kaapelina käytetään 

AMCMK-tyypin maakaapelia. (10 p) 

Tyypillisiä 5-johtimisia AMCMK-kaapeleita (4x16+10, 4x25+16, 4x35+16, 4x50+16, 4x70+21) 

Jos silmukkaimpedanssi Zk johdon alkupäässä on 0,555 n, niin millaiseen oikosulkuvirran lk arvoon 

ryhmäkeskuksella käyttämälläsi kaapelilla päädyt, kun nousun pituus on 40 m? Mitä tästä voi vii-

den sekunnin poiskytkentäajalla päätellä? (4 p) 
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Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen noin 2/3 pistemäärää 

maksimipistemäärästä. 

Vastaa vaihtoehtokysymyksiin merkitsemällä 

+ oikeana pitämäsi väitteen kohdal le ja 

- vääränä pitämäsi väitteen kohdalle tai 

jätä viiva tyhjäksi, el let ole varmaväitteen paikkansa pitävyydestä. 

Vaihtoehtotehtävät ja täydennettävät tehtävät a rvostellaan siten, 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 lisista ja laskennal lisista tehtävistä saat täysin oikeasta vastauksesta pistemää
rän, joka on merkitty kysymyksen kohdal le sulkuihin. 

Kirjal lisissa tehtävissä ei riitä pelkkä viittaus johonkin säädösten pykälään. 

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

Tutkinnossa saavat o l la esillä tutkintovaatimuksiin sisältyvät julkaisut. Lisäksi esil lä 
saa ol la a laa koskevaa kirja llisuutta tai muuta aineistoa, ei kuitenkaan laskennallisia 
esimerkkejä tai aikaisempien 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 48 pistettä, hyväksymisraja on 32 pistettä) 

1. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. 

Sähkölaitteidenkorjaustoimintaa harjoittavan on nimettävä sähkötöidenjohtaja ennen 
toiminnan aloittamista. 

Sähkölaitekorjaamon sähkötöiden johtajan tulee olla toiminnan harjoittaja tai tä l la ista 
toimintaa harjoittavan palveluksessa. 

Jos sähkölaitekorjaamon toiminnassa havaitaan sähköturvallisuuden kannalta vakavia 
puutteita, voi korjaamon sähkötöiden johtaja joutua suorittamaan 
sähköturval l isuustutkinnon uudel leen. 

2. Sähköurakoitsijalla on oltava vähintään 53-urakointioikeudet, kun on kyseessä 

puolikiinteän sähkölieden kytkentä. 

pistotu lppa liitäntäisen astianpesukoneen l i ittäminen verkkoon. 

kiinteästi verkkoon liitettävän lämminvesivaraajan vaihto. 

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

joka on suorittanut soveltuvan ammattitutkinnon ja hankkinut kuuden kuukauden 
työkokemuksen sähkölaitteiden korjaustöistä. 

soveltuvan sähköalan ammatil lisen perustutkinnon ja jolla on kuuden kuukauden 
työkokemus sähkölaitteiden korjaustöissä .  

jol la on  yhden vuoden työkokemus kyseisistä töistä. 



4. Varoituskilpi 
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pitää asettaa kieltämään u udelleen kytkentä, kun sähkölaitteisto tehdään jännitteettö
mäksi työn ajaksi. 

pitää asettaa kieltämään asiattomilta meno sähkötilaan tai sähkölaitekorjaamoon. 

riittää korvaamaan lukituksen laitteessa, johon maallikot pääsevät käsiksi. 

5. Kun sähkölaitekorjaaja 

tekee asiakkaan luona mittau ksia paljaista jännitteisistä osista, on suoja laitteena käytet
tävä aina suojaerotusmuuntajaa. 

vaihtaa asiakkaalle vanhan puolikiinteästi asennetun lämminvesivaraajan tilalle uuden 
varaajan, on jännitteen kytkeminen työkohteeseen estettävä lukitsemalla erotuslaite tai 
sen sijaintitila. 

ei voi ottaa korjattavaksi sähkölaitetta tilanteessa, jolloin asiakas ei suostu välttämättö
miin laitteen turvallisuuteen li ittyviin korjauksiin, on asiakkaalle selvitettävä viallisen lait

teen käytöstä aiheutuvat vaarat. 

6. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. 

Sähköalan ammattihenkilö saa aina vaihtaa kahvasulakkeen harkintansa mukaan virralli
sena, kun työssä käytetään vaihtokahvaa. 

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

kilö. 

Kahvasulakkeen vaihdon saa tehdä opastettu henkilö, kun sulake voidaan vaihtaa jännit
teettömänä kytkinvarokkeessa tai avaamalla syötön puolella oleva erotuskytkin. 



7. Jännitetyötä on 
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ko telo intiluo kan IP 2X rivi l i ittimen jälkikiristys, kun työkaluna käytetään 
jännitetyökalua. 

o hjauspiirin jo htimen kytkentä jännitteiseen l i ittimeen. 

jo no varo kekytki men li säys jännitteiseen keskukseen. 

8. Mikä on enintään 1000 voltilla jännitetyöalueen ulkorajan mitta? 

ei ko sketusta 

200 mm 

SOO mm 



OSA 11: Tehtävät 9 -17 

STT 3.1/2017 s (8) 

maksimipistemäärä 54 pistettä, hyväksymisraja on 36 pistettä 

9. Lisäsuojauksella tarkoitetaan 

kakso iseristettyjen luo kan 11 laitteiden käyttöä. 

perussuo jauksen ja vikasuo jauksen l isäksi käytettyä suo jausmenetelmää esimerkiksi 
30 mA vikavirtasuo jan käyttöä. 

sähkölaitteen sijo ittamista ko sketusetäisyyden ulkopuo lel le. 

10. Vikasuojauksella tarkoitetaan 

sähkölaitteen perussuo jausta. 

suo jausta sähköisku lta yhden vian o lo suhteissa. 

suo jausta kosketusjännitteeltä si l lo in, kun peruseristykseen tulee vika. 

11. Sähkölaitekorjaamoissa 

o n  ko rjauspaikkojen työpöytien pinto jen reu no ineen o lt ava eristäviä. 

o n  ko rjauspaikko jen lattian o ltava eristävä. 

ei ko rjauspaikko jen työpöytien rungo t  saa o lla meta llia . 
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12. Vanhan sähkölaitteiston laajennustyössä voi uuden johto-osan suojamaadoitusjohti

men yhdistää vanhan sähkölaitteiston PEN-liittimeen/-johtimeen {nollajohtimeen} 

jako keskuksessa 

kiinteän asennuksen jako rasiassa 

aina la itteessa, jo s asennusta ei jatketa (ketjuteta) 

13. Käyttöönottotarkastusmittauksia, jotka tehdään jännitteettömässä asennuksessa, ovat 

suo jajo htimen jatkuvuuden mi ttaaminen. 

eristysresistanssin mittaaminen. 

si lmukkaimpedanssin mittaaminen. 

14. Käyttökytkentään {ohjaus} 

saa käyttää nimel lisvirraltaan enintään 32 A pisto kytkintä. 

ei saa asentaa yksinapaista kytkintä no l lajo htimeen. 

o n  o ltava jo kaista erikseen o hjattavaa virtapii rin o saa varten käyttökytkin, jo l la vo idaan 
tehdä käyttökytkennät asennuksen muista o sista ri ippumatta. 



15. Täydennä puuttuvat kohdat 
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S uo jausluo kan  1 kiinteän 10,5 kW sähkökiukaan vuoto virta saa ko rjauksen jälkeen o l la 
enintään  ____ _ 

S i irrettävän suo jausluo kan  1 sähkölaitteen vuo to virta saa ko rjauksen jälkeen o l la enintään 

Kiinteästi asennetun suo jausluo kan  1 moo tto rikäyttöisen la itteen vu-0 to virta saa 
ko rjau ksen jälkeen o l la enintään _____ _ 

16. Täydennä puuttuvat kohdat 

Pienin yksivaiheinen o iko sulkuvirta, jo lla 10 A gG-su lake to imii 0,4 sekunnissa o n  

___ A. 

Pienin yksivaiheinen o iko su lkuvirta, jo lla 10 A B- tyypin jo hdo nsuo jakatkai sija to imii 0,4 
sekunnissa o n  A. 

Pienin yksivaiheinen o iko su lkuvirta, jo l la 10 A C- tyypin jo hdo nsuo jakatkaisija to imii 0,4 
sekunnissa o n  A. 
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17. Pannuhuoneeseen, jonka lämpötila on+ 45°C, pitää lisätä ryhmäjohto yksivaiheisel
le sähkölaitteelle, jonka teho on 2,2 kW ja cosq>= 1 .  Millaisen johdonsuojakatkaisijan 
ja MMJ-tyyppisen kaapelin laitteelle valitset? Johto asennetaan putkeen seinäpin
taan. Laskennallinen peruste on esitettävä. (Gp) 



Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 

STT 1.2/2017 

SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 1 

16.11.2017 

KYSYMYSSARJA 

Tutkinto on kaksiosainen. 

Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen 2/3 pistemäärää 

maksimipistemäärästä. 

Vastaa vaihtoehtokysymyksiin merkitsemällä 

+ oikeana pitämäsi väitteen kohdalle ja 

vääränä pitämäsi väitteen kohdalle tai 

jätä viiva tyhjäksi, ellet ole varma 
väitteen paikkansa pitävyydestä. 

1 {11) 

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

teen. Tyhjästä viivasta saat 0 pistettä. 

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

kysymyksen kohdalle sulkuihin. 

Kirjallisissa tehtävissä ei riitä pelkkä viittaus johonkin säädösten pykälään. 

Tutkintokysymykset on laadittu siitä lähtökohdasta, että niihin vastataan tutkintovaatimusjulkaisujen 
vaatimuksia noudattaen. On syytä kiinnittää huomiota sellaisiin sanoihin kuin aina ja vähintään, jotka 

saattavat muuttaa väitteen sisältöä. 

Tutkinnossa saavat olla esillä tutkintovaatimuksiin sisältyvät julkaisut. Lisäksi esillä saa olla alaa koske
vaa kirjallisuutta tai muuta aineistoa, ei kuitenkaan laskennallisia esimerkkejä tai aikaisempien tutkinto

jen tehtäväsarjoja. Tutkinnossa ei saa käyttää älylaitteita. 

Nimi tekstaten ________________________ _ 

Syntymäaika 

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

Allekirjoitus _________________________ _ 

Timo Pietilä puh. 029 5052 000 
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OSA 1: Tehtävät 1-10 

maksimipistemäärä 64 pistettä, hyväksymisraja 43 pistettä 

1. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. 

S ähköurako inito imintaa harjo ittavan o n  nimettävä sähkötöiden jo htaja ennen to iminnan 
a lo ittamista. 

S ähköurako itsijan sähkötöiden jo htaja l la tulee o l la to siasia l l inen mahdo l lisuus huo lehtia 
tehtävästään. 

Jo s sähkötöiden jo htaja ei tehtäväänsä ho itaessaan no udata sähköturval l isuuslakia tai sen 
no jal la annettuja säännöksiä tai määräyksiä, sähköturvall isuusvirano mainen vo i antaa 
hänelle keho tuksen. 

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

3. 

sähkölaitteisto l le o n  tehtävä käyttööno tto tarkastus. 

sähkölaitteisto l le ei tarvitse teettää varmennustarkastusta, ko ska sil le o n  nimettävä käy
tönjo htaja. 

sähköla itteisto n  varmennustarkastuksen tekijän o n  ki innitettävä pääkeskukseen tai 
vastaavaan ko htaan tarkastustarra. 

Kiinteistölle, joka on 20 kV suurjänniteliittyjä, 

o n  nimettävä käytön jo htaja ennen laitteisto n käyt tööno tto a. 

vo idaan käytön jo htajan jo hdo l la tehdä yk sinkertaisia käyttöto imenpiteisiin rinnastetta
via ko rjaus- ja huo lto töitä . 

o n  20 kV sähköasennusten laajennu sty� l le tehtävä a,in a  varmenn ustarkastus. 



4. 
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Vastaa etusivun ohjeiden mukaisesti 

Kaikil le käytössä o levi l le luo kan 1 ja 2 sähkölaitteisto l le o n  tehtävä määräaikaistarkastus 
10 vuo den vä lein. 

Laitteisto luo kan lb haltijan o n  säilytettävä varmennustarkastusto distusta vähintään 10 
vuo tta. 

Sähköla itteisto n  rakentajan o n  huo lehdittava sähköla itteisto n  varmennustarkastuksesta. 

5. Millaiset syyt johtavat varmennus- tai määräaikaistarkastuksessa uusintatarkastukseen ja ke
nen velvollisuus on se tilata? 
(4p) 

6. Miten standardeista voi sähköturvallisuuslain mukaan poiketa? (4p) 
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7. 20 kV avojohdolla 

o n  kaivinko neen työalueen vähimmäisetä isyys jo hdo sta o ltava vähintään 2,0 m. 

o n  jännitetyöalueen ulko rajan mitta jo hdo n  alapuo lel la 1,5 m. 

vo idaan kuljetuksissa a lta ajaa metrin etäisyydeltä . 

8. Työmaadoittaminen 

9. 

pitää tehdä a ina, kun työ ko hdistuu vian takia jännitteettömään avo jo htoo n. 

o n  tärkeä turvato imi ajatel len esim.  verkkoo n l i itettyjä pientuo tanto laitteisto ja .  

tehdään ensin maado ituspisteeseen ja sitten maado itettaviin o si in. 

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

jo ka o n  suo rittanut so veltuvan a mmatil l isen perus- ja ammattitutkinno n  sekä hankkinut 
kuuden vuo den sähköalan työko kemuksen. 

jo ka o n  suo rittanut so veltuvan sähköalan ko rkeako u lututkinno n  ja  jo lla o n  ko lmen 
kuukauden työko kemus sähköla itteiden ko rjaustöistä. 

jo l la o n  ylio ppilastutkinto ja yhden vuo den työko kemus sähköalan töistä. 

·'; 
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10. Valokaaressa syntyy lämpöä. Mitä muita ilmiöitä on otettava huomioon tällaisen vaa
ran arvioinnissa? (8 p) 
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11. Mitkä asiat käyttöönottotarkastuspöytäkirjasta on käytävä ilmi? (6 p) 



OSA 11: Tehtävät 12 - 22 

maksimipistemäärä 72 pistettä, hyväksymisraja 48 pistettä 

12. Vanhan asennuksen muutostyössä 
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jo s asunno n  ryhmäkeskus ja pääjo hto uusitaan 5-jo htimiseksi ja keskukseen jää käyttöön 
PEN-jo htimia, pitää syötön N- ja PE jo htimet kytkeä rinnan sekä alku että lo ppupäässä. 

vo idaan yksivaiheisen järjestelmän eristysti laksi hyväksyä 0,23MO. 

o n  peseytymisti lan van ha valaistus suo jattava enin tään 30 mA vikavirtasuo jakytkimel lä.  

13. Lääkintätiloissa on voimassa: 

TN-C-järjestelmää ei saa käyttää lääkintätilo issa eikä terveydenho ito alan laito sten raken
nuksissa pääkeskuksen jälkeen. 

Sähköisen ero tuksen käyttö syöttämään useampaa kuin  yhtä kulutuslaitetta ei o le sal l it
tua. 

kaikkien lääkintätilo jen ko rkeintaan 32 A ryhmäjo hdo issa o n  käytettävä vikavirtasuo jaa, 
jo n ka mito itusto imintavirta o n  enintään 30 mA. 

14. Pistotulppaliitäntäisen korjatun sähkölaitteen suojamaadoituspiirin mittauksessa 

o n  suo siteltavaa käyttää yleismittaria .  

o n  0,4 0 hyväksyttävä arvo ,  kun jo hto pituus o n  6 m. 

mitataan resistanssi laitteen maado itusliittimen ja laitteen jännitteelle a ltti in 
ko sketeltavan meta l l io san väli ltä. 
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15. Palovaarallisessa tilassa esiintyy pölyä siinä määrin, että laitteiden päälle voi kerääntyä 
vaarallinen määrä palamatonta pölyä. Sähköasennusten tulee täyttää seuraavat vaati
mukset: 

Valaisimien kotelointiluokan tu lee o l la vähintään IP GX. 

Valaistuksen ohjaukseen (230 V) käytettävien kytkimien kotelointi luokka tulee olla vähin
tään IP  SX. 

Teholtaan 200 W kohdevalaisimen tulee ol la vähintään 0,8 m etäisyydellä palavasta mate
riaa l ista . 

16. Lääkintätiloissa on voimassa: 

u udisasennusten johtojärjestelmissä on käytettävä kaapeleita, jotka täyttävät kaapelien 
nippupolttoa, kaapelimateriaalien halogeenittomuutta ja vähäistä savunmuodostusta 
koskevat EN- standardien vaatimukset. 

vaihtoehtoisesti johtojärjestelmät voidaan suojata vähintään palonkestävyysluokan E IGO 
mukaisel la rakenteel la. 

ryhmien 1 ja 2 tiloissa va la isimet on syötettävä vähintään kahdesta eril l isestä syötöstä, 
joista toinen on l iitettävä varavoimajärjestel mään. 

17. Suurjännitesähköasennuksissa virta piirit on järjestettävä siten, että kytkentätoimenpi

teet voidaan suorittaa turvallisesti ja nopeasti. 

Kaikki sähköisesti eril l iset järjestelmät on varustettava automaattisel la maasu lkusuojauk

sel la, jonka avulla maasulku havaitaan tai poiskytketään 

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

Kytkinlaitteiden on oltava lukittavissa 



18. Suurjännitejärjestelmän maadoitusjännite U E riippuu 

suurimmasta kolmivaiheisesta oikosulkuvirrasta. 

maavirrasta. 

maadoitusimpedanssista. 

19. Yli 1000 V sisäkytkinlaitoksen 

poistumistien leveyden on oltava vähintään 0,8 m. 

kojeistokennojen ovien tulee avautua poistumissuuntaan. 

varapoistumistienä voi käyttää kiinteästi asennettuja tikkaita . 

20. Täydennä puuttuvat kohdat 
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Suurin johtopituus käytettäessä vikasuojaukseen 10 A gG-tyypin sulaketta 1,5 mm2 poik
ki pinnal la ja 0,4 s poiskytkentäajalla, kun oikosulkuvirta ennen suojalaitetta on 110 A on 

__ m. 

Suurin johtopituus käytettäessä vikasuojaukseen 10 A C-tyypin johdonsuojakatkaisijaa 
1,5 m m2 poikki pinnalla ja 0,4 s poiskytkentäajal la, kun oikosulkuvirta ennen suoja lai-
tetta on 110 A on m. 

Suurin johtopituus käytettäessä vikasuojaukseen 16 A C-tyypin johdonsuojakatkaisijaa 
2,5 mm2 poikkipinnal la ja 0,4 s poiskytkentäajalla, kun oikosulkuvirta ennen suojalai-
tetta on 110 A on m. 
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21. Mitkä rakennuksen osat on kytkettävä suojaavan potentiaalintasauksen piiriin? (8 p) 
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22. Kiinteistölle suunnitellun lisärakennuksen tehontarve on 28 kW (U = 400 V, cos q> = 

0.88). Mitoita uudisrakennuksen ryhmäkeskusta syöttävä TN-S-järjestelmän AMCMK
tyyppinen nousujohto ja sitä ylikuormitukselta suojaavat gG-tyypin sulakkeet, kun: 
Alku- ja loppupäästään kaapeli asennetaan pinnalle puuseinään. liman lämpötila on + 

30 ° C. Rakennusten välillä kaapeli on kaivettu maahan upotettuun suojaputkeen. Maan 
lämpöresistiivisyyden arvo on 1,0 K m/W ja lämpötila + 15 ° C. Vain maahan asennuk
sen osalla on viereinen virtapiiri (putkien välinen etäisyys 0,25m) 
Liittymän pääkeskuksella, josta asennettava nousujohto lähtee, on oikosulkuvirtaa 430 
A. Laske oikosulkuvirran määrä ryhmäkeskuksella ja tutki sen riittävyys 5 sekunnin 
poiskytkentäajalla, kun nousun pituus on 25 m. Laskut on esitettävä. (10 p) 
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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 arvostel laan 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 lasken nallisia esimerkkejä tai ai
kaisempien tutkintojen tehtäväsarjoja. Tutkinnossa ei saa käyttää älylaitteita. 

Syntymäaika 

Osoite ja puhelin ________________________ _ 

Allekirjoitus _________________________ _ 

Timo Pietilä puh. 029 5052 000 



OSA 1: Tehtävät 1 - 9  

maksimipistemäärä 58 pistettä, hyväksymisraja 39 pistettä 

1. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. 
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Sähköurakoinitoimintaa harjoittavan on nimettävä sähkötöiden johtaja ennen toiminnan 
a loittamista. 

Sähköurakoitsijan sähkötöiden johtajal la tulee olla tosiasial linen mahdol lisuus huolehtia 
tehtävästään. 

Jos sähkötöiden johtaja ei tehtäväänsä hoitaessaan noudata sähköturval lisuuslakia tai sen 
noja l la a nnettuja säännöksiä tai määräyksiä, sähköturval l isuusviranomainen voi antaa 
hänel le kehotuksen. 

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

sähkölaitteistol le on tehtävä käyttöönottotarkastus. 

sähkölaitteistol le ei tarvitse teettää varmennustarkastusta, koska sil le on nimettävä käy
tönjohtaja. 

sähköla itteiston varmennustarkastuksen tekijän on kiinnitettävä pääkeskukseen ta i 
vastaavaan kohtaan tarkastustarra. 

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

joka on suorittanut soveltuvan ammati l l isen perus- ja ammattitutkinnon sekä hankkinut 
kuuden vuoden sähköalan työkokemuksen. 

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

jol la on ylioppilastutkinto ja yhden vuoden työkokemus sähköalan töistä. 



4. 
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Vastaa etusivun ohjeiden mukaisesti 

Kaiki l le käytössä oleval le luokan 1 ja 2 sähköla itteistol le on tehtävä määräaikaistarkastus 
10 vuoden välein. 

Laitteistoluokan lb haltijan on säilytettävä varmennustarkastustodistusta vähintään 10 
vuotta. 

Sähkölaitteiston rakentajan on huolehdittava sähkölaitteiston varmennustarkastuksesta. 

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

(4p) 

6. Miten standardeista voi sähköturvallisuuslain mukaan poiketa? (4p) 



7. 20 kV avojohdolla 
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on kaivinkoneen työalueen vähimmäisetäisyys johdosta oltava vähintään 2,0 m. 

on jännitetyöalueen u lkorajan mitta johdon a lapuolel la 1,5 m. 

voidaan kuljetuksissa a lta ajaa metrin etäisyydeltä. 

8. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. 

Työnaikaisen sähköturval l isuuden valvojan on oltava työkohteessa, lukuun ottamatta ly
hytaikaista poissaoloa, kuten vuosilomaa. 

Töissä jotka suorittaa sähköalan ammatti henkilö yksin, kuuluu hänelle työnaika isen säh
köturval lisuuden valvonta i lman erityistä n imeämistä. 

Työnaikaisen sähköturval l isuuden va lvoja lta edel lytetään muodoll isen ammattitaidon 
l isäksi mm. oikean laista asennetta turval l isuuteen. 

9. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. 

Sähköalan ammattihenkilö saa aina vaihtaa kahvasulakkeen harkintansa mukaan virra l l i
sena, kun työssä käytetään vaihtokahvaa ja riittävän hyvin va lokaarta kestävää käsinettä. 

Jos sulakkeen vaihtoon sisä ltyy erityinen riski, sen saa tehdä vain sähköalan ammattihen
kil ö. 

Suurjännitesulakkeen vaihdon saa tehdä opastettu henki lö, kun sulake voidaan vaihtaa 
jännitteettömänä kytkinvarokkeessa tai avaamal la syötön puolella oleva erotuskytkin. 
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10. Valokaaressa syntyy lämpöä. Mitä muita ilmiöitä on otettava huomioon tällaisen vaa
ran arvioinnissa? (8 p) 



OSA 11: Tehtävät 11 - 21 

maksimipistemäärä 72 pistettä, hyväksymisraja 48 pistettä 

11. Vanhan asennuksen muutostyössä 
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jos ryhmäkeskus ja pääjohto uusitaan 5-johtimiseksi ja keskukseen jää käyttöön PEN-johtimia, 
pitää syötön N- ja PE johtimet kytkeä rinnan sekä alku että loppupäässä. 

voidaan yksivaiheisen järjestelmän eristystilaksi hyväksyä 0,23MO. 

on peseytymistilan vanha valaistus suojattava enintään 30 mA vikavirtasuojakytkimellä. 

12. Lääkintätiloissa on voimassa: 

TN-C-järjestelmää ei saa käyttää lääkintätiloissa eikä terveydenhoitoalan laitosten raken
nuksissa pääkeskuksen jälkeen. 

Sähköisen erotuksen käyttö syöttämään useampaa kuin yhtä kulutuslaitetta ei ole sa l l it
tua. 

Kaikkien lääkintätilojen korkeintaan 32 A ryhmäjohdoissa on käytettävä vikavirtasuojaa, 
jonka mitoitustoimintavirta on enintään 30 mA. 

13. Kylpy-ja suihkuhuoneen uudisasennuksessa 

pistorasian asennuskorkeuden tu lee ol la vähintään 1,7 m 

kaikki pii rit, mukaan lukien va laistus, pitää suojata enintään 30 mA 

vikavirtasuojakytkimellä 

va laisimen saa asentaa sivusuunnassa 0,8 m etäisyydelle suihkusta 

,., 



14. Vikavirtasuojakytkimen 
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asentaminen on pakol l ista maa- ja puutarhata louden tuotantotilan kiinteästi asennetuil
le suojausluokan 11 laitteille. 

sarjaan asennuksessa toteutuu selektiivisyys s-sarjan ja yleistyyppisen vä li l lä, kun nimel
listoimintavirtojen suhde on 3. 

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

15. Saunan sähköasennuksissa, 

pitää kotelointiluokan eräissä tapauksissa ol la IP5X 

sopii kiukaan l i itäntäkaapeliksi esim. VSKN 

pitää kaikki sähköasennuksen virta piirit suojata enintään 30 mA vikavirtasuojakytkimellä 
SFS6000 (703.512.2), (703.52 ja Dl, taulukko 521.1}, (703.415} 

16. Täydennä puuttuvat kohdat 

Suurin johtopituus käytettäessä vikasuojaukseen 10 A gG-tyypin sulaketta 1,5 mm2 
poikkipinnal la ja 0,4 s poiskytkentäaja l la, kun oikosulkuvirta ennen suojalaitetta on 110 
A on m. 

Suurin johtopituus käytettäessä vikasuojaukseen 10 A C-tyypin johdonsuojakatkaisijaa 
1,5 mm2 poikkipinnal la ja 0,4 s poiskytkentäaja lla, kun oikosulkuvirta ennen suojalaitet-
ta on 110 A on m. 

Suurin johtopituus käytettäessä vikasuojaukseen 16 A C-tyypin johdonsuojakatkaisijaa 
2,5 mm2 poikkipinnal la ja 0,4 s poiskytkentäaja l la, kun oikosulkuvirta ennen suoja laitet-
ta on 110 A on m. 



17. Sähköajoneuvojen latauspiireissä 
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saadaan ryhmäjohdossa, vain lataustaval la  1, käyttää TN-järjestelmässä PEN-johdinta. 

vaaditaan u los sijoitetun latauspisteen kotelointi luokaksi vähintään IP44. 

kiel letään sähköasennukseri syöttö ajoneuvosta ainakin lataustavoil la 1 ja 2 

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

· 

Valaisimien kotelointi l uokka tu lee ol la vähintään IP  GX. 

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

Teholtaan 200 W kohdevalaisimen tu lee ol la vähintään 0,8 m etäisyydellä palavasta ma
teriaalista. 

19. Enintään 1000 V laitteistoilla 

jakokeskuksen 50 mm2 AMCMK kaapeli lähdön vapaaksi l iitäntäti laksi suositel laan 
vähintään 200 mm. 

sal litaan sähkötiloissa I P  20 koteloitu jännitteinen osa, 2,3 metrin korkeudella hoitota
sosta. 

jakokeskuksen tu lppavarokkeen asennuskorkeuden on oltava vähintään 1,7 m, jos 
keskuksen laitteet voivat lukitsemattomina ol la lasten kosketeltavissa. 
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20. Mitkä rakennuksen osat on kytkettävä suojaavan potentiaalintasauksen piiriin? (8 p} 
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21. Kiinteistölle suunnitellun lisärakennuksen tehontarve on 28 kW (U = 400 V, cos <p = 

0.88). Mitoita uudisrakennuksen ryhmäkeskusta syöttävä TN-S-järjestelmän AMCMK
tyyppinen nousujohto ja sitä ylikuormitukselta suojaavat gG-tyypin sulakkeet, kun: 
Alku- ja loppupäästään kaapeli asennetaan pinnalle puuseinään. liman lämpötila on + 

30 ° C. Rakennusten välillä kaapeli on kaivettu maahan upotettuun suojaputkeen. Maan 
lämpöresistiivisyyden arvo on 1,0 K m/W ja lämpötila + 15 ° C. Vain maahan asennuk
sen osalla on viereinen virtapiiri (putkien välinen etäisyys 0,25m) 
Liittymän pääkeskuksella, josta asennettava nousujohto lähtee, on oikosulkuvirtaa 430 
A. Laske oikosulkuvirran määrä ryhmäkeskuksella ja tutki sen riittävyys 5 sekunnin 
poiskytkentäajalla, kun nousun pituus on 25 m. Laskut on esitettävä. {10 p) 



Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 

SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 3 

16.11.2017 

KYSYMYSSARJA 

Tutkinto on kaksiosainen. 

STT 3.2 /2017 1 (8) 

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

Vastaa vaihtoehtokysymyksiin merkitsemäl lä 

+ oikeana pitämäsi väitteen kohdalle ja 

- vääränä pitämäsi väitteen kohdalle tai 

jätä viiva tyhjäksi, ellet ole varma väitteen paikkansa pitävyydestä. 

Vaihtoehtotehtävät ja täydennettävät tehtävät arvostel laan siten, että oikeasta vastaukses
ta saat kaksi pistettä/väite. Vastatessasi väärin vaihtoehtotehtävään tai täydennettävään 
tehtävään saat yhden virhepisteen. Tyhjästä viivasta saat 0 pistettä. 

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

Kirjal l isissa tehtävissä ei riitä pelkkä viittaus johonkin säädösten pykä lään. 

Tutkintokysymykset on laadittu siitä lähtökohdasta, että niihin vastataan tutkintovaatimus
julkaisujen vaatimuksia noudattaen. On syytä kiinnittää huomiota sellaisiin sanoihin kuin 
aina ja vähintään, jotka saattavat muuttaa väitteen s isä ltöä. 

Tutkinnossa saavat olla esillä tutkintovaatimuksiin sisältyvät julkaisut. Lisäksi esillä saa ol la 
a laa koskevaa kirja l lisuutta tai muuta aineistoa, ei kuitenkaan laskennallisia esimerkkejä tai 
aikaisempien tutkintojen tehtäväsarjoja. Tutkinnossa ei saa käyttää ä lylaitteita. 

Nimi tekstaten _________________ _ 

Syntymäaika 

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

Allekirjoitus ________________ _ 

Timo Pietilä puh. 029 5052 000 
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OSA 1: Tehtävät 1 - 8 (maksimipistemäärä 50 pistettä, hyväksymisraja on 33 pistettä) 

1 .  Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. 

Sähkölaitteiden korjaustoimintaa harjoittavan on nimettävä sähkötöidenjohtaja ennen 
toiminnan a loittamista. 

Sähkölaitekorjaamon sähkötöiden johtajalla tulee olla tosiasia l l inen mahdollisuus huoleh
tia tehtävästään. 

Jos sähkötöiden johtaja ei tehtäväänsä hoitaessaan noudata sähköturvallisuuslakia tai sen 
nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä, sähkötu rval l isuusviranomainen voi antaa 
hänelle kehotuksen. 

2. Sähköurakoitsijalla on oltava vähintään 52-urakointioikeudet, kun on kyseessä 

puol ikiinteän sähkö lieden kytkentä. 

asunnon nousun ja ryhmä keskuksen vaihto. 

kiinteästi verkkoon li itettävän lämminvesivaraajan vaihto. 

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

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

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

jolla on ylioppilastutkinto ja yhden vuoden työkokemus sähköalan töistä. 



4. Vastaa etusivun ohjeitten mukaisesti 
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Sähkötöiden johtajan pätevyyden arvioi ja pätevyystodistuksen antaa pätevyydenarvioin-
tilaitos. 

· 

Toiminnanharjoittajan on tehtävä rekisteröintiä varten ilmoitus Tukesi l le ennen kuin säh
kötöitä koskeva toiminta aloitetaan. 

Rekisteriin merkittyjen tietojen muutoksista on kuukauden kuluessa ilmoitettava kirja l l i
sesti sähköturval lisuusviranomaisel le. 

5. Varoituskilpi 

pitää asettaa kieltämään uudelleen kytkentä, kun sähkölaitteisto tehdään jännitteettö
mäksi työn ajaksi. 

pitää asettaa kieltämään asiattomilta meno sähkötilaan tai sähköla itekorjaamoon. 

riittää korvaamaan lukituksen laitteessa, johon maall ikot pääsevät käsiksi. 

6. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. 

Työnaikaisen sähköturval l isuuden valvojan on oltava työkohteessa, lukuun ottamatta ly
hytaika ista poissaoloa, kuten vuosilomaa.  

Töissä jotka suorittaa sähköalan ammattihenki lö yksin, kuuluu hänelle työnaikaisen säh
köturval l isuuden valvonta i lman erityistä nimeämistä. 

Työnaikaisen sähköturval l isuuden valvojalta edellytetään muodollisen ammattitaidon 
lisäksi mm. oikeanlaista asennetta turvall isuuteen. 



7. Jännitetyötä on 
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kotelointiluokan IP 2X rivi l iittimen jä lki kiristys, kun työkaluna käytetään 
jännitetyökalua. 

ohjauspiirin johtimen kytkentä jännitteiseen l i ittimeen. 

jonovarokekytkimen l isäys jännitteiseen keskukseen. 

8. Opastettu maallikko saa tehdä seuraavia sulakkeiden vaihtotöitä 

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

Vaihtaa yli 25 A tulppasulakkeen virral l isena keskuksessa, jossa jännitteisten osien 
koskettaminen on estetty. 

Vaihtaa enintään 25 A suurjännitesu la kkeen. 

9. Milloin sähkölaitteisto on määritelmällisesti katsoen jännitteetön? (2p) 



OSA 11: Tehtävät 10 - 18 

sn 3.2/2011 s (s) 

maksimipistemäärä 56 pistettä, hyväksymisraja on 37 pistettä 

10. Sähkölaitekorjaamon vikasuojauksena saa käyttää 

suojaerotusta. 

pienoisjännitettä SELV tai FELV. 

syötön automaattista poiskytkentää käyttäen l isäsuojauksena mitoitustoimintavirraltaan 
enintään 30 mA vikavirtasuojaa. 

11. Korjatun sähkölaitteen eristystila on riittävä, kun se 

suojausluokan 0 laitteella on vähintään 500 kO 

suojausluokan 1 sähkölämmittimellä on vähintään 300 kO 

600 W tehoisella suojausluokan 11 sähkölämmittimel lä  on vähintään 300 kO 

12. Sähkölaitekorjaamon hätäkytkinlaitteina saa käyttää 

yhtä kytkin la itetta, joka kykenee suoraan katkaisemaan syöttävän virta piirin .  

yhdellä toiminnal la ohjattavaa eri laitteiden yhdistelmää, joka katkaisee syöttävän 
virta piirin. 

vain  päävirtapiiriin sijoitettuja kytkimiä. 
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13. Mitä on huomioitava pistorasian sijoituksessa kosteaan, märkään tai ulkotilaan? (Gp) 

14. Käyttöönottotarkastusmittauksia, jotka tehdään jännitteettömässä asennuksessa, ovat 

suojajohtimen jatkuvuuden mittaaminen. 

vikavirtasuojakytkimen lau kaisuvirran mittaaminen. 

si lmukkaimpedanssin mittaaminen. 

15. Pistotulppaliitäntäisen korjatun sähkölaitteen suojamaadoituspiirin mittauksessa 

on suositeltavaa käyttää yleismittaria. 

on 0,4 n hyväksyttävä arvo, kun johtopituus on 6 m.  

mitataan resistanssi laitteen maadoitusliittimen ja laitteen jännitteelle alttiin 
kosketeltavan metal l iosan vä l iltä. 



sn 3.2/2011 1 (s} 

16. Laitteen komponentit ovat valmistajan määrittelemiä. Mitä voi seurata väärästä 
korvaavasta komponentista tai sen asennuksesta? (6p) 

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

16 A C-käyrän johdonsuojakatkaisija 

16 A gG-tyypin sulake 

A-tyypin vikavirtasuojakytkin, jonka toimintavirta on 30 mA 
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18. Vanhaan rakennukseen asennetaan yksivaiheinen ilmalämpöpumppu. Laitteelle vedetään pin
ta-asennuksena puuseinällä oma ryhmäjohto. llmalämpöpumpun nimellisvirta on 8,7 A. Mitoita 
laitetta syöttävä MMJ kaapeli ja sitä ylikuormitukselta suojaava gG-tyypin sulake, kun asennus
olosuhteista johtuen ilman lämpötila on + 35° C. Laskut ja perustelut on esitettävä. ( 8 p ) 

,.· 
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Turvallisuus-ja kemikaalivirasto 
1.1/2017 

SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 1 

20.4.2017 

VASTAUSSARJA 

Tutkinto on kaksiosainen. 

Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen 2/3 pistemäärää 

maksimipistemäärästä. 

Vastaa vaihtoehtokysymyksiin merkitsemällä 

+ oikeana pitämäsi väitteen kohdalle ja 

vääränä pitämäsi väitteen kohdalle tai 

jätä viiva tyhjäksi, ellet ole varma 

väitteen paikkansa pitävyydestä. 
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Vaihtoehtotehtävät ja täydennettävät tehtävät arvostellaan siten, että oikeasta vastauksesta saat kaksi 

pistettä/väite. Vastatessasi väärin väitteeseen tai täydennettävään tehtävään saat yhden virhepis

teen. Tyhjästä viivasta saat 0 pistettä. 

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

kysymyksen kohdalle sulkuihin. 

Kirjallisissa tehtävissä ei ri itä 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 57 pistettä, hyväksymisraja 38 pistettä 

1. 

+ 

+ 

2. 

+ 

Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. 

Sähkölaitteistoluokan 2C laitteistol le vaaditaan sähköturval lisuuden ylläpitävä kunnossa
pito-ohjelma. 

Kun asuinrakennuksen osana on liiketila, jonka suojalaitteena toimivan ylivirtasuojan ni
mel lisvirta on 35 A, on l i iketilan sähkölaitteistol le tehtävä määräaikaistarkastus. 

Sama henkilö saa ol la nimettynä enintään kolmen toiminnanharjoittajan sähkötöiden 
johtajaksi samanaikaisesti. 
(STL 1135/2016 § 48, 49, 5 8) 

Sähköurakoitsija on tehnyt sähköasennukset uuteen toimistorakennukseen, jonka 
suojalaitteena toimivan ylivirtasuojan nimellisvirta on 63 A. Tällöin 

sähkö laitteistolle on tehtävä käyttöönottotarkastus. 

sähkölaitteistol le on tehtävä varmennustarkastus ennen kuin laitteisto otetaan varsinai
seen käyttötarkoitukseensa. 

+ sähkölaitteiston varmennustarkastuksen tekijän on kiinnitettävä pääkeskukseen tai 
vastaavaan kohtaan tarkastustarra. 
(STL 1135/2016 § 43, 45 ja 46, VN asetus 1431/2016 § 3 ja 4) 

3. Teollisuuskiinteistölle, jonka liittymisteho ylittää 1600 kVA, 

_±_ on nimettävä käytön johtaja. (STL 1135/2016 §60) 

+ on sähköasennusten muutostyölle tehtävä aina käyttöönottotarkastus. 
(STL 1135/2016 §43) 

- on sähköasennusten muutostyöl le tehtävä aina varmennustarkastus. 
(STL 1135/2016 §45 ja VN asetus 1434/2016 §6) 
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4. Kahvasulakkeen vaihtaminen virrallisena on epätyypillistä, mutta joskus välttämätöntä 
esim. yleisissä jakeluverkoissa. Mitä edellytyksiä työlle asetetaan? (Sp) 

s. 

+ 

6. 

+ 

+ 

Virtapiirin saattaminen virrattomaksi on kohtuuttoman vaikeaa.  (2p) 

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

Käytetään suojahiha l la  varustettua sulakkeenvaihtoväl inettä sekä tulelta ja kuumuudelta 
suojaavaa suojavaatetusta ja kasvojensuojainta. (2p) 

Työhön pitää ol la työsuorituksesta vastaavan henkilön tapauskohtainen tai 
pysyväismääräyksenä annettu lupa. (2p} 
(SFS 6002 7.4.1) 

Jännitetyön ulkorajan mitta 

20 kV i lmajohdon a lapuolel la on 1,5 m. 

AMKA-johdon alapuolel la 0,5 m. 

20 kV kojeistolla on 0,4 m. 
(SFS 6002/LiiteY taulukko Y.1) 

Työmaadoittaminen 

pitää tehdä aina, kun työ kohdistuu avojohtoon. 

on tärkeä turvatoimi ajatel len esim. virhekytkentöjä. 

tehdään ensin maadoituspisteeseen ja sitten maadoitettaviin osiin. 

{SFS 6002/6.2.5.1) 
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7. Kerro lyhyesti, mitä erityisvaatimuksia on jännitetöille suurjännitela itteistoilla. 

(10 p) 

Vastaus: 

1} Työntekijän on oltava sähköalan ammattihenkilö, jolla on yksityiskohtainen 

työmenetelmäkohtainen jännitetyökou lutus suurjännitteellä. 

2) Työryhmässä on oltava väh intään kaksi henki löä, 

3) Työväl ineet on oltava kyseiselle jännitteelle tarkoitetut jännitetyöväl ineet. 

4) Yleensä jännitetyökäsineet, va lokaarelta suojaava vaatetus ja kasvosuojain sil loin kun 

on voimakkaan valokaaren vaara.  

5 )  Työmenetelmäkohtainen ohje ja  tapauskohtainen lupa. 

(SFS 6002/liite Y/Y.9) 

8. Olet sähköurakoitsijana uuden omakotitalon rakennustyömaalla. Sähköasennukset on 
pääosin otettu käyttöön. Kaikki johdotukset on vedetty, mutta kaikkia valaisimia ei ole 
asennettu, joten kytkemättömiä johdonpäitä on esillä. Työmaa keskeytyy määräämät
tömäksi ajaksi. Miten varmistat, että omakotitalon rakentaja ei pääse epähuomiossa 
kytkemään em. asennukseen jännitettä? (3 p) 

Vastaus: Keskeneräisen asennuksen turvallisuus on varmistettava jättämällä se kytke

mättä jännitteiseen tai käyttötoimenpiteillä jännitteiseksi kytkettävissä olevaan sähkökes

kukseen. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää luotettavaa kosketussuojaa kuten rasiointia tai 

vastaavaa. 

(3 pistettä) (SFS 6002/623) 

, 
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9. Mitkä asiat käyttöönottotarkastuspöytäkirjasta on käytävä ilmi? (6 p) 

kohteen yksi löintitiedot (lp} 

selvitys sähkölaitteiston säädösten ja  määräysten mukaisuudesta ( lp)  

sovelletut standardit ja selvitys mahdollisten poikkeamien osalta (lp) 

yleiskuvaus käytetyistä tarkastusmenetelmistä sekä tarkastusten ja testien tulokset (lp) 

tarkastuksen tekijän allekirjoitus tai muu luotettava varmennus tekijästä (lp) 

sähkötöiden johtajan nimi ja yhteystiedot (1) 

(VN asetus 1134/2016 §4) 
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OSA 11: Tehtävät 10 - 19 

maksimipistemäärä 68 pistettä, hyväksymisraja 45 pistettä 

10. Keittiöremontissa joudutaan asentamaan uusia ryhmäjohtoja pistorasioita varten. Ryh

mäjohdot liitetään vanhaan, 1970-luvulla asennettuun, jakokeskukseen. Yksi pistorasia 

tulee alakaappiin astianpesukonetta varten ja kaksi pistorasiaa tiskipöydän yläpuolelle 

sivusuunnassa 0,5 m:n etäisyydelle altaan reunasta. Määräysten mukaan: 

_:_. pistorasiat tulee suojata mitoitustoimintavirra ltaan enintään 30 mA vikavirtasuoji l la 

.±.. ryhmäjohdoissa tu lee o l la eril l inen suojajohdin 

.. tiskipöydän yläpuolel le asennettavien pistorasioiden tu lee ol la kotelointiluokaltaan vähin

tään IPX4. 

(SFS 6000-4-411.3.1 .1, SFS 6000-8-802, SFS 6000-8-804) 

11. Lääkintätiloissa on voimassa: 

+ TN-C-järjestelmää ei saa käyttää lääkintäti loissa eikä terveydenhoitoalan laitosten raken
nuksissa pääkeskuksen jälkeen. 

+ Sähköisen erotuksen käyttö syöttämään useampaa kuin yhtä kulutuslaitetta ei ole sal lit
tua. 

- Lääkintätilojen korkeintaan 32 A ryhmäjohdoissa on käytettävä vikavi rtasuojaa, jonka mi
toitustoimintavirta on enintään 30 mA. 

(SFS 6000-7-710.312.2, 710.410.3.6ja 411.4} 

12. Kylpyhuoneen remontissa olet asentanut uuden vikavirtasuojauksella varustetun ryh

mäjohdon pistorasiaa varten. Käyttöönottotarkastusmittauksissa 

-
- eristysresistanssin pienin sal l ittu arvo on ;:::: 0,5 MQ 

+ suojajohtimen jatkuvuusmittauksessa voi hyväksyttävä arvo olla jopa 1 n 

+ vikavirtasuojakytkimen pitää toimia 30 mA sinimuotoisella testivirra l la. 

(SFS 6000-6, Dl-2012 61.3.2} 
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Palovaarallisessa tilassa esiintyy pölyä siinä määrin, että laitteiden päälle voi kerääntyä 
vaarallinen määrä palamatonta pölyä. Sähköasennusten tulee täyttää seuraavat vaati
mukset: 

Valaisimien kotelointiluokka tulee ol la vähintään IP 6X. 

Valaistuksen ohjaukseen (230 V) käytettävien kytkimien kotelointi luokka tulee ol la vähin
tään IP SX. 

Teholtaan 200 W kohdevala isimen tu lee o l la vähintään 0,8 m etäisyydellä palavasta mate
riaalista. 

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

Lääkintätiloissa on voimassa: 

uudisasennusten johtojärjestelmissä on käytettävä kaapeleita, jotka täyttävät kaapelien 
nippupolttoa, kaapelimateriaa l ien halogeenittomuutta ja vähäistä savunmuodostusta 
koskevat EN-standardien vaatimukset. 

vaihtoehtoisesti johto järjestelmät voidaan suojata vähintään pa lonkestävyysluokan EIGO 
mukaisella rakenteel la. 

ryhmien 1 ja 2 tiloissa valaisimet on syötettävä vähintään kahdesta erill isestä syötöstä, 
joista toinen on  l i itettävä varavoimajärjestelmään. 
(SFS 6000-7-710.52, 710.559.101) 

Täydennä puuttuvat kohdat 

20 kV i lmajohdon vaakasuora n etäisyyden avovarastoon, jossa säilytetään pitkiä ja hel

posti siirrettäviä tavaroita, p itää ol la vähintään _ 3,22 m . 

{SFS-käsikirja 601/5.9.3/Fl.1 ) 

20 kV i lmajohdon ja pienjännitejohdon vaihejohtimien välisen etäisyyden yhteispylväsra

kenteessa pitää o lla vähintään 1, 75 m. 

{SFS-käsikirja 601/5.9.6/F1.3) 

20 kV i lmajohdon etäisyys valtatien pinnasta pitää ol la vähintään 8,3 m. 

{SFS-käsikirja 601/5.9.4/Fl.1) 



16. Suurjännitejärjestelmän maadoitusjännite U E riippuu 

suurimmasta kolmivaiheisesta oikosulkuvirrasta. 

+ maavirrasta. 

+ maadoitusimpedanssista. 

(SFS 6001/liite N.3) 

17. Yli 1000 V sisäkytkinlaitoksen 
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+ käyttöä ja huoltoa palvelevien tilojen hoitokäytävien on oltava vähintään 0,8 m leveitä. 
{SFS 6001/7.5.4) 

+ kojeistokennojen ovien tu lee sulkeutua poistumissuuntaan. 
(SFS 6001/7.5.4) 

+ varapoistumistienä voi käyttää kiinteästi asennettuja tikkaita. 
{SFS 6001/7.5.4) 

18. Yli 1000 V asennuksissa 

+ sähköasemia ympäröivän eristäväl lä  aineella päällystetyn aidan paljaita metalliosia ei 
tarvitse maadoittaa. 

+ sähköaseman a lueen sisäl lä o levat metal l iputket on yhdistettävä sähköaseman 
maadoitusjärjestelmään. 

+ pylväisiin asennetut kytkinlaitteet on maadoitettava. 
{SFS 6001/liite G/G.1, G.2 ja G.4 sekä liite NA/NA. 7. 7) 
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Tehtävässä 19 hyväksytään myös 32 A. 
Arvostelussa tulee huomioida myös tämän vaikutus kaapelin poikkipinnan suuruuteen. 

19. 
Ryhmäkeskus kuluttaa virtaa 30 A, coscl> = 0,92 ja U =400 V. Mitoita TN-S- järjestelmän nousujohto 
ja sitä ylikuormitukselta suojaavat gG-tyypin sulakkeet, kun lämpötila on koko asennuksen mat
kalla + 35 !! C. Kaapeli on ensin asennettu rei'itetylle kaapelihyllylle pysty- ja vaakasuoraan viiden 
muun kaapelin joukkoon (kaikki kiinni toisissaan). Hyllyjä on rakennettu koko matkalle kaksi pääl

lekkäin 300 mm etäisyydelle toisistaan. Loppumatkan kaapeli kulkee upotettuna putkessa, joka on 
asennettu yksinään lämpöeristettyyn seinään, ei kuitenkaan eristeen sisään. Kaapelina käytetään 
AMCMK-tyypin maakaapelia. (10 p) 

Tyypillisiä 5-johtimisia AMCMK-kaapeleita (4x16+10, 4x25+16, 4x35+16, 4x50+16, 4x70+21) 

Jos silmukkaimpedanssi Zk johdon alkupäässä on 0,555 0, niin millaiseen oikosulkuvirran lk arvoon 
ryhmäkeskuksella käyttämälläsi kaapelilla päädyt, kun nousun pituus on 40 m? Mitä tästä voi vii
den sekunnin poiskytkentäajalla päätellä? (4 p) 

Vastaus: 

Keskus tarvitsee 30 A virtaa, joten valitaan ylikuormitussuojiksi 35 A gG-tyypin sulakkeet. 

Kun sulake on 35 A, vaaditaan kaapelilta 39 A kuormitettavuutta. 

Korjauskertoimet: 

Lämpötila + 35 !! C => 
Reijitetty vaakahylly 6 kaapelia 0,73 

Reijitetty pystyhylly 6 kaapelia 0,71 

Suurin kuormitettavuusvaatimus hyllyllä (pysty) 

39 A / (0,88 x 0,71) = 62 A 

Kuormitettavuusvaatimus uppoasennuksessa 

39 A / 0,88 = 44 A 

Poikkipinta hyllyllä (B52.5) => 
Poikkipinta uppoasennuksessa (B52.2) => 

Valitaan kaapeliksi AMCMI< 4x25+16 

0,88 

16 mm2 (65 A) 
25 mm2 (56 A) 

Nousujohdosta tuleva silmukkaimpedanssin lisäys: 

(1,489 0/km + 1,415 Q/km)  x 0,04 km = 0,116 0 

Silmukkaimpedanssi keskuksella: 

0,555 n +  0,116 n =  0,671 n, jota vastaava oikosulkuvirta on; 

lk = (c X U) / {'113 X Z) = (0,95 X 400 V) / ('113 X 0,671 0) = 326 A 

(C52.1) 

{B52.14) 
{652.20) 
(B52.20) 

(10 p) 

.35 A gG-'sulake vaatii toimiakseen 5 sekunnissa ltlS A oikosu lkuvirtaa. joten suojaus toimii tarkoitetulla tavalla, 
(4 p) 
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SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 2 

20.4.2017 

VASTAUSSARJA 

Tutkinto on kaksiosainen. 

STT 2�1/2017 1 (9) 

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

Vastaa vaihtoehtokysymyksiin merkitsemällä 

+ oikeana pitämäsi väitteen kohdalle ja 

vääränä pitämäsi väitteen kohdalle tai 

jätä viiva tyhjäksi, ellet ole varma 
väitteen paikkansa pitävyydestä. 

Vaihtoehtotehtävät ja täydennettävät tehtävät arvoste l laan siten, että oikeasta vastauksesta 
saat kaksi pistettä/väite. Vastatessasi väärin väitteeseen tai täydennettävään tehtävään saat 
yhden virhepisteen. Tyhjästä viivasta saat 0 p istettä. 

Kirjallisista ja laskennall isista tehtävistä saat täysin o ikeasta vastauksesta pistemäärän, joka on 
merkitty kysymyksen kohda l le sulkuihin. 

Kirjallisissa tehtävissä ei riitä pelkkä viittaus johonkin säädösten pykälään. 

Tutkintokysymykset on laadittu siitä lähtökohdasta, että niihin vastataan tutkintovaatimusju l
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 _________________________ _ 

Syntymäa ika 

Osoite ja puhelin ________________________ _ 

Allekirjoitus _____________________________ _ 
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OSA 1: Tehtävät 1 - 9 

maksimipistemäärä 56 pistettä, hyväksymisraja 37 pistettä 

1. 

+ 

+ 

2. 

+ 

Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti .  

Sä h kölaitteisto lu okan 2d l a itteisto lle vaad itaan säh kötu rva l l isu uden yl läp itävä ku n nos

s a p ito-ohjelma.  

Ku n asuinrake n n u ksen osa n a  on l i iketi la, jonka suoja la itteen a  toimivan ylivirtasuoj a n  

n imel l isvirta on 35 A, o n  l i i keti l a n  säh köla itteistol le tehtävä m ä ä rä a i ka istarkastus.  

Sama henki lö saa ol la n im ettynä e n i ntään kolmen toim innanharjo ittajan sä h kötöiden 

johtajaksi  samanaikaisest i .  

(STL 1135/2016 § 48, 49, 58) 

Sähköurakoitsija on tehnyt sähköasenn ukset uuteen toimistorakennu kseen, jonka 

suojalaitteena toimivan ylivirtasuojan nimellisvirta on 63 A. Tällöin 

säh köla itteistol le  on tehtävä käyttöönottotarkastus. 

säh kölaitteistol le on tehtävä varm ennustarkastus e n n e n  kuin la itteisto otetaan varsin a i

seen käyttötarkoitu kseensa.  

+ s ä h kö la itteiston varm e n n u sta rkastuksen tekij ä n  on k i in n itettävä pääkeskukseen tai  

vastaava a n  kohta a n  tarkastustarra. 

(STL 1 135/2016 § 43, 45 ja  46, VN asetus 143 1/2016 § 3 ja 4) 

3. Työnaika isen sähköturval l isuuden valvojana voi toimia henkilö, 

+ j o ka toimi i  yrityksen sähkötöiden j ohtaj a n a .  

+ jo l la  on säädösten e d e l lyttämä kelpoisu us  tehdä itsen ä isesti oman a lansa sähkötöitä . 

- joka o n  sähköa l a n  o piske l ija ,  e ikä  hänel lä  ole vielä työkokemu sta sä h köa la lta 

(SFS 6000/liite X.6) 



4. Teol l isuuskiinteistölle, jonka l iittymisteho ylittää 1600 kVA, 

+ on nimettävä käytön johtaja .  (STL 1135/2016 §60) 
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+ on sähköasennusten m uutostyöl le  tehtävä aina käyttöönottotarkastus. 

(STL 1135/2016 §43) 

on sähköasennusten m uutostyöl le  tehtävä aina varmennustarkastus. 

(STL 1135/2016 §45 ja VN asetus 1434/2016 §6) 

s. Kahvasulakkeen vaihtaminen virrallisena on epätyypillistä, mutta joskus 
välttämätöntä esim. yleisissä jakeluverkoissa. Mitä edellytyksiä työlle asetetaan? (8p) 

Virtapiirin saattaminen virrattomaksi on kohtuuttoman vaikeaa. (2p) 

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

Käytetään suoja hihalla varustettua sulakkeenvaihtovälinettä sekä tulelta ja 
kuu muudelta suojaavaa suojavaatetusta ja kasvojensuojainta. (2p) 

Työhön pitää olla työsuorituksesta vastaavan henkilön tapauskohtainen tai 
pysyväismääräyksenä annettu lupa. (2p) 
(SFS 6002 7.4.1) 
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6. l lmajohdoilla 

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

+ 

jännitetyöalueen u lkorajan mitta on AMKA-johdon alapuolel la 0,5 m.  

työskenneltäessä metall isi l la tikkail la, on tikkaiden vähimmäisetäisyys AMKA-johdosta 
oltava vähintään 0,5 m. 
{SFS 6002/LiiteZ/Z.2. l ja liite Y/Y.1} 

7. Vaativaa jännitetyötä on 

+ 

+ 

8. 

työskentely pienoisjännitteellä, jossa on suu ren oikosu lun  vaara . 

korjaus- ja m uutostyöt kosketussuojaamattomassa kojeistossa. 

avojohdoi l la tehtävät työt. 
{SFS 6002/liite Y.9} 

Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. 

Sähköalan ammattihenkilö saa aina vaihtaa kahvasulakkeen harkintansa mukaan virral l i
sena, kun työssä käytetään vaihtokahvaa. 
{SFS 6002/7.4. 1} 

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

+ Kahvasulakkeen vaihdon saa tehdä opastettu henkilö, kun sulake voidaan vaihtaa jännit
teettömänä kytkinvarokkeessa tai avaamal la syötön puolel la oleva erotuskytkin. 
{SFS5002/7.4.1} 
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9. Mitkä asiat käyttöönottotarkastuspöytäkirjasta on käytävä ilmi? (6 p) 

kohteen yksilöintitiedot {lp) 

selvitys sähkölaitteiston säädösten ja määräysten mukaisuudesta (lp)  

sovelletut standardit ja  se lvitys mahdoll isten poikkeamien osalta (lp) 

yleiskuvaus käytetyistä tarkastusmenetelmistä sekä tarkastusten ja testien tulokset ( lp) 

tarkastuksen tekijän al lekirjoitus tai muu l uotettava varmennus tekijästä (lp) 

sähkötöiden johtajan nimi ja yhteystiedot (1) 

(VN asetus 1134/2016 §4) 
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Uusi hyväksymisraja tutkinnossa 2 on 42 pistettä. 

OSA 11: Tehtävät 10 - 19 

maksimipistemäärä 68 pistettä, hyväksymisraja 45 pistettä 

10. Keittiöremontissa joudutaan asentamaan uusia ryhmäjohtaja pistorasioita varten. 

Ryhmäjohdot liitetään vanhaan, 1970-luvulla asennettuun, jakokeskukseen. Yksi pis

torasia tulee alakaappiin astianpesukonetta varten ja kaksi pistorasiaa tiskipöydän 

yläpuolelle sivusuunnassa 0,5 m:n etäisyydelle altaan reunasta. Määräysten mukaan: 

- p istorasi at tu lee s u oj ata m itoitustoi m i ntavirra ltaan e n i ntää n  30 mA vikavirtasuoj i l l a  

+ ryhmäjohdoissa tu lee o l l a  e r i l l i n en suoj ajohdin  

tiskipöyd ä n  y läpuole l le  asen n ettavien p istorasioiden tu lee o l la  kotelo inti l u o ka ltaa n  

v ä hintään lPX4. 

{SFS 6000-4-411 .3. 1. 1, SFS 6000-8-802, SFS 6000-8-804) 

11. Lääkintätiloissa on voimassa: 

+ TN-C-j ä rj estelmää ei saa käyttää lääkintäti loissa eikä terveyden hoitoalan la itosten ra ken

n u ksissa pääkesku ksen jä lkeen .  

+ Säh köisen erotL1 ksen käyttö syöttä mään useampaa kuin yhtä k u l utus la itetta ei ole sa l lit

tua. 

_:_ Lää kintätiloje n  korkei ntaa n 32 A ryh m äj o hd oissa on käytettävä vikavirtasuojaa ,  jon ka 

m itoitustoim i ntavirta o n  e n i n tään 30 mA. 

{SFS 6000-7-71 0.312.2, 710.410.3. 6  ja 411 .4) 

12. Asuinhuoneiston olohuoneessa on taval lisia 0-luokan pistorasioita. Sinne tarvitaan kui

tenkin lisää pistorasioita. Määräysten mukaan voidaan asentaa 

.__±_ l uoka n I i  l a itteiden l i ittäm iseen tarko itettuja p istorasio ita 

+ 0-luokan p i storasioita  

vikavirtas u oj a uksel l a  varustettu maadoitettu p istorasia kah d e n  m etrin päähän 0-!uokan 

p i storasiasta.  (SFS 6000-8-802-41.10, liite 8028) 
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13. Kylpy-ja suihkuhuoneen uudisasennuksessa 

- pistorasian asennuskorkeuden tulee ol la vähintään 1,7 m 

+ kai 

vik. 
Tehtävän 13 toinen kohta jätetään arvostelematta. lA 

+ valaisimen voi asentaa sivusuunnassa 0,8 m etäisyydelle suihkusta 

14. 

+ 

+ 

15. 

+ 

+ 

(SFS 6000-7-701 

Lää kintäti loissa on voimassa: 

u ud i sasennusten johtojärjeste lmissä on käytettävä kaap eleita, jotka täyttävät kaapel ien 

n i ppupolttoa, kaapel imateriaa l ien  h a logeen ittomuutta ja väh ä istä savu n m uodostusta 

koskevat EN- standardien vaatimukset. 

va i htoehtoisesti johtojärjestelmät voidaan suojata väh i ntään p a lo n k estävyysl uokan El60 
mukaisel la rakentee l l a . 

ryh mien 1 ja 2 ti lo issa vala is imet o n  syötettävä väh i ntään kahdesta eri l l isestä syötöstä, 

joista toinen on l i itettävä va ravoimaj ä rjestelmään .  

(SFS 6000-7-710.52, 710.559. 101) 

Saunan sähköasennuksissa 

pitää kaikki virtapiirit suojata yhdellä tai useammalla vikavirtasuojakytkimel lä. 

on valaistuohjauskytkimet sijoitettava löylyhuoneen u lkopuolel le .  

voidaan eräissä tapauksissa sähkölaitteilta vaatia IPXS kotelointiluokka. 
{SFS 6000/703 415, 536.5, 512.2 ) 



f 

1 l 

1 
1 
1 i 

1 
1 
1 

16. 

+ 

+ 

17. 

+ 

+ 
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Rakennuksen u loskäytävään joudutaan pakottavista syistä sijoittamaan muita kuin 
uloskäytävässä sijaitsevia laitteita syöttäviä johtojärjestelmiä .  Ne on suojattava jollain 
seuraavassa esitetyllä tavalla: 

Johtojärjestelmässä käytetään kaapeleita, jotka täyttävät testausstandardien EN 60332-
3 (kaapelien nippupoltto}, EN 50267 (kaapelimateriaalien halogeenittom uus} ja EN 

61034 (vähäinen savunmuodostus} vaatim ukset. 

Johtojärjestelmät suojataan vähintään pa lonkestävyysluokan El 30 mukaisel la 
rakenteella, joka tehdään palamattomista tai  lähes palamattomista 
rakennustarvikkeista. 

Käytetään muuta menetelmää, josta on olemassa Turval l isuus- ja kemikaaliviraston 
(Tukes) puoltava lausunto. 
(SFS 6000-4-422.2.1) 

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

Valaisimien kotelointi l uokka tulee ol la vähintään IP 6X. 

Valaistuksen ohjaukseen (230 V) käytettävien kytkimien kotelointi luokka tu lee ol la vä
hintään IP SX. 

Teholtaan 200 W kohdevalaisimen tu lee o l la  vähintään 0,8 m etäisyydellä palavasta ma
teriaalista. 

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

18. Enintään  1000 V laitteistoilla 

+ 

+ 

jakokeskuksen 35 mm2 AMCMK kaapeli lähdön vapaaksi liitäntätilaksi suositellaan 
vähintään 200 mm. (SFS 6000/729X.6} 

perussuojaus (kosketussuojaus) menetel mänä saa käyttää sijoittamista 
kosketusetäisyyden u lkopuolelle vähintään 2,5 m korkeuteen lattiasta, jos 
keskus sijaitsee sähkötilassa. (SFS 6000/729.410.3.7) 

jakoke 
keskw Tehtävän 18 kolmas kohta jätetään arvostelematta. 

:ään 1, 7 m, jos 

.5) 
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Tehtävässä 19 hyväksytään myös 32 A. 
Arvostelussa tulee huomioida myös tämän vaikutus kaapelin poikkipinnan suuruuteen. 

19. 
Ryhmä keskus kuluttaa virtaa 30 A, coscp = 0,92 ja U =400 V. Mitoita TN-S- järjestelmän nousujohto 

ja sitä ylikuormitukselta suojaavat gG-tyypin sulakkeet, kun lämpötila on koko asennu ksen matkal

la + 35 2 C. Kaapeli on ensin asennettu rei'itetylle kaapelihyllylle pysty- ja vaakasuoraan viiden 

m uun kaapelin joukkoon {kaikki kiinni toisissaan). Hyllyjä on rakennettu koko matkalle kaksi pääl

lekkäin 300 mm etäisyydelle toisistaan. Loppumatkan kaapeli kulkee upotettuna putkessa, joka on 

asennettu yksinään lämpöeristettyyn seinään, ei kuitenkaan eristeen sisään. Kaapelina käytetään 

AMCMK-tyypin maakaapelia. (10 p) 

Tyypillisiä 5-johtimisia AMCMK-kaapeleita (4x16+10, 4x25+16, 4x35+16, 4x50+16, 4x70+21) 

Jos silmukkaimpedanssi Zk johdon alkupäässä on 0,555 0, niin millaiseen oikosulkuvirran lk arvoon 

ryhmä keskuksella käyttämälläsi kaapelilla päädyt, kun nousun pituus on 40 m? Mitä tästä voi vii

den sekunnin poiskytkentäajalla päätellä? (4 p) 

Vastaus: 
Keskus tarvitsee 30 A virtaa, joten valitaan ylikuormitussuojiksi 35 A gG-tyypin sulakkeet. 

Kun sulake on 35 A, vaaditaan kaapelilta 39 A kuormitettavuutta. 

Korjauskertoimet: 

Lämpötila + 35 2 C => 
Reijitetty vaakahylly 6 kaapelia 0, 73 
Reijitetty pystyhylly 6 kaapelia 0, 71 

Suurin kuormitettavuusvaatimus hyllyllä (pysty) 

39 A / (0,88 x 0,71) = 62 A 

Kuormitettavuusvaatimus uppoasennuksessa 

39 A / 0,88 = 44 A 

Poikkipinta hyllyllä (B52.5) => 

Poikkipinta uppoasennuksessa (B52.2) => 

Valitaan kaapeliksi AMCMK 4x25+16 

0,88 

16 mm2 (65 A) 

25 mm2 (56 A) 

Nousujohdosta tuleva silmukkaimpedanssin lisäys: 

( 11489 0/km + 1,415 0/km) X 0,04 km = 0, 116 Q 

Silmukkaimpedanssi keskuksella: 

0,555 n + 0,116 n =  0,671 0, jota vastaava o ikosulkuvirta on: 

1 1< = ( c  X U) / ('1/3 X Z) :: (0,95 X 400 V) / ('\/3 X 0,671 n) = 326 A 

(C52.1) 

(B52.14) 

(B52.20) 

(B52.20) 

{10 p) 

35 A gG-sulake vaatii toimiakseen 5 sekunnissa 165 A oikosulkuvirtaa, joten suojaus toimii tarkoitetulla tavalla. 
(4 p) 





Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 

SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 3 

20.4.2017 

VASTAUSSARJA 

Tutkinto on kaksiosainen. 

STT 3.1 /2017 1 (8) 

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

Vastaa vaihtoehtokysymyksiin merkitsemällä 

+ oikeana pitämäsi väitteen kohdal le ja 

- vääränä pitämäsi väitteen kohdal le tai 

jätä viiva tyhjäksi, el let ole varmaväitteen paikkansa pitävyydestä. 

Vaihtoehtotehtävät ja täydennettävät tehtävät arvostellaan siten, että oikeasta vas
tau ksesta saat kaksi pistettä/väite. Vastatessasi väärin vaihtoehtotehtävään tai 
täydennettävään tehtävään saat yhden virhepisteen. Tyhjästä viivasta saat 0 pis
tettä. 

Kirja l l isista ja laskennal l isista tehtävistä saat täysin oikeasta vastauksesta pistemää
rän, joka on merkitty kysymyksen kohdalle su lkuihin. 

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

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

Tutkinnossa saavat ol la esi l lä tutkintovaatimuksiin  sisä ltyvät ju lkaisut. Lisäksi esi l lä 
saa olla a laa koskevaa kirja l l isuutta tai muuta aineistoa, ei kuitenkaan laskennal l isia 
esimerkkejä tai aikaisempien 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 48 pistettä, hyväksymisraja on 32 pistettä) 

1. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. 

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

+ Sähkölaitekorjaamon sähkötöiden johtajan tulee olla toiminnan harjoittaja tai täl laista 
toimintaa harjoittavan palveluksessa. 
{STL {1135/2016} 58§} 

Jos sähkölaitekorjaamon toiminnassa havaitaan sähköturva l l isu u den kannalta vakavia 
puutteita, voi korjaamon sähkötöiden johtaja joutua suorittamaan 
sähköturval l isuustutkinnon uudelleen. [STL {1135/2016} 95§] 

2. Sähköurakoitsijalla on oltava vähintään S3-urakointioikeudet, kun on kyseessä 

+ puol ikiinteän sähkölieden kytkentä. 

pistotu lppal i itäntä isen astianpesukoneen l i ittäminen verkkoon. 

+ kiinteästi verkkoon l iitettävän lämminvesivaraajan vaihto. 
{STL {1135/2016} 69§] 

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

+ joka on suorittanut soveltuvan ammattitutkinnon ja hankkinut kuuden kuukauden 
työkokemuksen sähkölaitteiden korjaustöistä. 

soveltuvan sähköalan ammatil l isen perustutkinnon ja jolla on kuuden kuukauden 
työkokemus sähkölaitteiden korjaustöissä. 

jolla on yhden vuoden työkokemus kyseisistä töistä. 

[STL (1135/2016) 73 §] 
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4. Varoituskilpi 

+ pitää asettaa kieltämään uudelleenkytkentä, kun sähköla itteisto tehdään jännitteettö
mäksi työn ajaksi .  

+ pitää asettaa kieltämään asiattomilta meno sähköti laan tai sähkölaitekorjaamoon. 

5. 

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

Kun sähkölaitekorjaaja 

tekee asiakkaan luona mittauksia palja ista jännitteisistä osista, on suoja laitteena käytet
tävä aina suojaerotusmuuntajaa.  

+ vaihtaa asiakkaal le vanhan puol iki inteästi asennetun lämminvesivaraajan ti la l le uuden 
varaajan, on jännitteen kytkeminen työkohteeseen estettävä lukitsemalla erotuslaite tai 
sen sijaintiti la .  

+ ei voi ottaa korjattavaksi sähköla itetta ti lanteessa, jol loin asiakas ei suostu välttämättö
miin laitteen turval l isuuteen l i ittyviin korjauksiin, on asiakkaalle selvitettävä via l l isen lait

teen käytöstä aiheutuvat vaarat. 
{Sähkölaitekorjaajan opas/6) 

6. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. 

Sähköalan ammattihenkilö saa aina vaihtaa kahvasulakkeen harkintansa mukaan virral l i
sena, kun työssä käytetään vaihtokahvaa. 
{SFS 6002/7.4. 1) 

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

+ Kahvasulakkeen vaihdon saa tehdä opastettu henki lö, kun sulake voidaan vaihtaa jännit
teettömänä kytkinvarokkeessa tai avaamalla syötön puolella oleva erotuskytkin .  

{SFS 6002/7.4.1) 



7. Jännitetyötä on 
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kotelointi luokan IP 2X rivi l i ittimen jälki kiristys, kun työkaluna käytetään 
jännitetyökalua. 

+ ohjauspiirin johtimen kytkentä jännitteiseen l iittimeen. 

+ jonovarokekytkimen lisäys jännitteiseen keskukseen . 
(SFS 6002/Liite Y) 

8. Mikä on enintään 1000 valtilla jännitetyöalueen ulkorajan mitta? 

+ ei kosketusta 

200 mm 

SOO mm 
(SFS 6002/Liite Y. taulukko Y1) 



OSA 11: Tehtävät 9 - 17 

STT 3.1/2017 s (8) 

maksimipistemäärä 54 pistettä, hyväksymisraja on 36 pistettä 

9. Lisäsuojauksella tarkoitetaan 

kaksoiseristettyjen luokan 1 1  laitteiden käyttöä. 

+ perussuojauksen ja vikasuojauksen lisäksi käytettyä suojausmenetelmää esimerkiksi 
30 mA vikavirtasuojan käyttöä. 

- sähkölaitteen sijoittamista kosketusetäisyyden ulkopuole l le. 
{SFS 6000/ 826-12-07) 

10. Vikasuojauksella tarkoitetaan 

- sähkölaitteen perussuojausta. 

+ suojausta sähköisku lta yhden vian olosuhteissa . 

+ suojausta kosketusjännitteeltä sil loin, kun peruseristykseen tulee vika . 
(SFS 6000/ 826-12-06} 

11. Sähkölaitekorjaamoissa 

+ on korjauspaikkojen työpöytien pintojen reunoineen oltava eristäviä .  

+ on korjauspaikkojen lattian oltava eristävä. 

ei korjauspaikkojen työpöytien rungot saa ol la meta ll ia. 
{SFS 6000/803} 
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12. Vanhan sähkölaitteiston laajennustyössä voi uuden johto-osan suojamaadoitusjohti

men yhdistää vanhan sähkölaitteiston PEN-liittimeen/-johtimeen (nollajohtimeen) 

+ jakokeskuksessa 

+ kiinteän asennuksen jakorasiassa 

13. 

+ 

+ 

14. 

aina laitteessa, jos asennusta ei jatketa (ketjuteta) 

{SFS 6000-8-802-543.4} 

Käyttöönottotarkastusmittauksia, jotka tehdään jännitteettömässä asennuksessa, ovat 

suojajohtimen jatkuvuuden mittaaminen. 

eristysresistanssin mittaaminen. 

s i lmukkaimpedanssin mittaaminen. 
{Dl/61.3} 

Käyttökytkentään (ohjaus) 

saa käyttää nimell isvirraltaan enintään 32 A pistokytkintä. 
(SFS 6000/537.5.1.4) 

+ ei saa asentaa yksinapaista kytkintä nollajohtimeen. 
{SFS 6000/537.5.1.2) 

+ on oltava jokaista erikseen ohjattavaa virtapiirin  osaa varten käyttökytkin, jolla voidaan 
tehdä käyttökytkennät asennuksen m uista osista riippumatta. {SFS 6000/537.5.1.1) 



15. Täydennä puuttuvat kohdat 

STT 3.1/2017 7 (8) 

Suojausluokan 1 kiinteän 10,5 kW sähkökiukaan vuotovirta saa korjauksen jä lkeen olla 
enintään 5 mA . 

Siirrettävän suojausluokan  1 sähkölaitteen vuotovirta saa korjauksen jälkeen ol la enintään 
0,75 mA . 

Kiinteästi asennetun suojausluokan  1 moottorikäyttöisen la itteen vuotovirta saa 
korjauksen jä lkeen olla enintään 3,5 mA . 
(Sähkölaitekorjaajan opas/8.5.2) 

16. Täydennä puuttuvat kohdat 

Pienin yksivaiheinen oikosu lkuvirta, jolla 10 A gG-su lake toimii 0,4 sekunnissa on _g_ A. 
(Dl/taulukko 41.5) 

Pienin yksivaiheinen oikosulkuvirta, jol la 10 A B-tyypin johdonsuojakatkaisija toimii 0,4 
sekunnissa on .....filL A. {Dl/taulukko 41.4a) 

Pienin yksivaiheinen oikosu lkuvirta, jol la 10 A C-tyypin johdonsuojakatkaisija toimii 0,4 
sekunn issa on 100 A. (Dl/taulukko 41.4a) 
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17. Pannuhuoneeseen, jonka läm pötila on + 45°C, pitää l isätä ryhmäjohto yksivaiheisel
le sähkölaitteel le, jonka teho on 2,2 kW ja cosq>=1 . Mi llaisen johdonsuojakatkaisijan 
ja MMJ-tyyppisen kaapelin laitteelle val itset? Johto asennetaan putkeen seinäpin
taan. Laskennall inen peruste on esitettävä. {Gp) 

Vastaus: 

p = u X 1 => 1 = p I u 
1 = 2200 VA / 230 V =  9,6 A 
Valitaan 1 0  A ylikuormitussuoja Uohdonsuojakatkaisija) 

1 ,5 mm 2 kaapelin peruskuormitettavuus kyseisellä asennustavalla 1 7 ,5  A 
(852.2 sarake 5) 

Lämpötilasta aiheutuva korjauskerroin 0,75 (852. 1 4) 
Kuormitettavuus annetuissa oloissa: 
1 7,5 A x 0,75 = 1 3. 1  A 

Koska johdonsuojakatkaisijan voi valita suoraan johdon kuormitettavuuden perusteella. 
valitaan MMJ 3x1 .5 S ja 1 0  A johdonsuojakatkaisija. (6p) 



Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 

STT 1.2/2017 

SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 1 

16.11.2017 

VASTAUSSARJA 

Tutkinto on kaksiosainen. 

Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen 2/3 pistemäärää 

maksimipistemäärästä. 

Vastaa vaihtoehtokysymyksiin merkitsemällä 

..±.. oikeana pitämäsi väitteen kohdalle ja 

vääränä pitämäsi väitteen kohdalle tai 

jätä viiva tyhjäksi, ellet ole varma 
väitteen paikkansa pitävyydestä. 

1 (12) 

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

teen. Tyhjästä viivasta saat 0 pistettä. 

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

kysymyksen kohdalle sulkuihin. 

Kirjallisissa tehtävissä ei riitä pelkkä viittaus johonkin säädösten pykälään. 

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

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

vaa kirjallisuutta tai muuta aineistoa, ei kuitenkaan laskennallisia esimerkkejä tai aikaisempien tutkinto
jen tehtäväsarjoja. Tutkinnossa ei saa käyttää älylaitteita. 

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

Syntymäaika 

Osoite ja puhelin ________________________ _ 

Allekirjoitus _________________________ _ 

Timo Pietilä puh. 029 5052 631 



OSA 1: Tehtävät 1 - 10 

maksimipistemäärä 64 pistettä, hyväksymisraja 43 pistettä 

1. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. 

2 (12) 

+ Sähköurakoinitoimintaa harjoittavan on nimettävä sähkötöiden johtaja ennen toiminnan 
a loittamista. [STL (1135/2016} 57§] 

+ Sähköurakoitsijan sähkötöiden johtajal la tulee ol la tosiasia l l inen mahdoll isuus huolehtia 
tehtävästään. 
[STL (1135/2016} 58§) 

Jos sähkötöiden johtaja e i  tehtäväänsä hoitaessaan noudata sähköturval l isuuslakia tai sen 
nojal la annettuja säännöksiä tai määräyksiä, sähköturvall isuusviranomainen voi antaa 
hänel le kehotuksen. [STL {1135/2016) 95§] 

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

+ säh kölaitteistol le on tehtävä käyttöönottotarkastus. 

- sähkölaitteistolle ei tarvitse teettää varmennustarkastusta, koska si l le on nimettävä käy
tönjohtaja. 

+ sähköla itteiston varmennustarkastuksen tekijän on kiinnitettävä pääkeskukseen ta i 
vastaavaan kohtaan tarkastustarra. 
(STL 1135/2016 § 43, 45 ja 46, VN asetus 1431/2016 § 3 ja 4) 

3. Kiinteistölle, joka on 20 kV suurjänniteliittyjä, 

- on n imettävä käytön johtaja ennen laitteiston käyttöönottoa .  (STL 1135/2016 §60) 

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

+ on 20 kV sähköasennusten laajennustyöl le tehtävä aina varmennustarkastus. 
(STL 1135/2016 §45 ja VN asetus 1434/2016 §6) 



4. 
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Vastaa etusivun ohjeiden mukaisesti 

Kaiki l le käytössä olevi l le luokan 1 ja 2 sähköla itteistolle on tehtävä määräaikaistarkastus 
10 vuoden välein. 

+ Laitteistoluoka n  lb haltijan on säi lytettävä varmennustarkastustodistusta vähintään 10 
vuotta. 

+ Sähkölaitteiston rakentajan on huolehdittava sähkölaitteiston varmennustarkastuksesta . 
(STL 1135/2016 § 49, § 46, § 45) 

S. Millaiset syyt johtavat varmennus- tai määräaikaistarkastuksessa uusintatarkastukseen ja ke
nen velvollisuus on se tilata? 
(4p} 

Jos valtuutettu tarkastaja tai valtuutettu laitos havaitsee varmennus- tai määräaikaistar
kastuksessa vakavia puutteita, sen on määrättävä tarkastuksen kohteena oleva la itteisto 
tarkastettavaksi uudel leen. (2p) 

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

6. Miten standardeista voi sähköturvallisuuslain mukaan poiketa? (4p) 

Standardeista voidaan tarvittaessa poiketa, jos vastaava turval lisuustaso voidaan muutoin 
saavuttaa .  (2p) 

Poikkeamisesta on laadittava kirjal l inen selvitys ennen sähkötyön tai käyttötyön aloitta
mista. Selvityksen tulee ol la siten laadittu, että sen perusteella voidaan todeta vaatimus
ten täyttyminen. Poikkeamisen käyttöönottoon on oltava sähkötöiden johtajan tai käytön 
johtajan kirjal l inen vahvistus. (2 p) 

Valtioneuvoston asetuksel la säädetään tarkemmin standardista poikkeamismenettelyn 
yksityiskohdista .  

(STL 1135/2016 § 85) 



1. 20 kV avojohdolla 
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+ on kaivinkoneen työalueen vähimmäisetäisyys johdosta oltava vähintään 2,0 m.  

- on jännitetyöalueen u lkorajan mitta johdon a lapuolella 1,5 m. 

+ voidaan kuljetuksissa a lta ajaa metrin etäisyydeltä . 
{SFS 6002/LiiteZ/Z.2.1 ja liite Y/Y.1) 

8. Työmaadoittaminen 

+ pitää tehdä aina, kun työ kohdistuu vian takia jännitteettömään avojohtoon .  

+ on tärkeä turvatoimi ajatel len esim. verkkoon l iitettyjä pientuotantolaitteistoja . 

+ tehdään ensin maadoituspisteeseen ja sitten maadoitettaviin osiin. 

(SFS 6002/6.2.2 ja 6.2.5.) 

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

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

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

- jol la on yl ioppilastutkinto ja yhden vuoden työkokemus sähköalan töistä. 

[STL (1135/2016) 73 §] 
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10. Valokaaressa syntyy lämpöä. Mitä muita ilmiöitä on otettava huomioon tällaisen vaa
ran arvioinnissa? (8 p) 

sähkövalokaaren aiheuttama iskuaa lto ja va lokaaren mukana räjähdysmäisesti leviävät 
h iukkaset 

suuritehoinen sähkömagneettinen säteily erityisesti u ltravioletti (UV) ja infrapuna (IR) -

a luei l la, mutta myös näkyvän valon a lueel la, joka voi johtaa pysyviin iho- ja si lmävaurioihin 

äänishokki (pamahdus) 

sähkövalokaaren ympäristössä tapahtuvasta materiaalien sulamisesta ja höyrystymisestää 
johtuva myrkyl l isten kaasujen ja partikkelien vapautuminen. 

(a 2 P yht. Bp) 

(SFS 6002 B.6.2) 
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11. Mitkä asiat käyttöönottotarkastuspöytäkirjasta on käytävä ilmi? (6 p) 

kohteen yksilöintitiedot (lp) 

selvitys sähkölaitteiston säädösten ja määräysten mukaisuudesta (lp) 

sovel letut standardit ja selvitys mahdoll isten poikkeamien osalta (lp) 

yleiskuvaus käytetyistä tarkastusmenetelmistä sekä tarkastusten ja testien tulokset ( lp) 

tarkastuksen tekijän a l lekirjoitus tai muu l uotettava varmennus tekijästä (lp) 

sähkötöiden johtajan nimi ja yhteystiedot (1) 

(VN asetus 1134/2016 §4) 

,,. 



OSA 1 1 :  Tehtävät 12 - 22 

maksimipistemäärä 72 pistettä, hyväksymisraja 48 pistettä 

12. Vanhan asennuksen muutostyössä 
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+ jos asunnon ryhmä keskus ja pääjohto uusitaan 5-johtimiseksi ja keskukseen jää käyttöön 
PEN-johtimia, pitää syötön N- ja PE  johtimet kytkeä rinnan sekä a lku että loppupäässä. 

+ voidaan yksivaiheisen järjestelmän eristysti laksi hyväksyä 0,23Mn. 

- on peseytymistilan vanha valaistus suojattava enintään 30 mA vikavirtasuojakytkimellä . 
(SFS 6000 802.543.4, 802.61, 802. 701) 

13. Lääkintätiloissa on voimassa: 

+ TN-C-järjeste lmää ei saa käyttää lääkintäti loissa eikä terveydenhoitoalan laitosten raken
nuksissa pääkeskuksen jälkeen. 

+ Sähköisen erotuksen käyttö syöttämään useampaa kuin yhtä kulutuslaitetta ei ole sallit
tua. 

- kaikkien lääkintätilojen korkeintaan 32 A ryhmäjohdoissa on käytettävä vikavirtasuojaa, 
jonka mitoitustoimintavirta on enintään 30 mA. 

(SFS 6000-7-710.312.2, 710.410.3.6 ja 411.4) 

14. Pistotulppaliitäntäisen korjatun sähkölaitteen suojamaadoituspiirin mittauksessa 

- on suositeltavaa käyttää yleismittaria. 
(SLK0 8.2} 

+ on 0,4 n hyväksyttävä arvo, kun johtopituus on 6 m .  
(SLK0 8.2} 

- mitataan resistanssi laitteen maadoitusliittimen ja laitteen jännitteelle a lttiin 
kosketeltavan metal l iosan vä l i ltä. (SLKO 8.2) 
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15. Palovaarallisessa tilassa esiintyy pölyä siinä määrin, että laitteiden päälle voi kerääntyä 
vaarallinen määrä palamatonta pölyä. Sähköasennusten tulee täyttää seuraavat vaati
mukset: 

Valaisimien kotelointi luokan tulee ol la vähintään IP 6X. 

+ Valaistuksen ohjaukseen (230 V) käytettävien kytkimien kotelointi luokka tu lee ol la vähin
tään IP SX. 

+ Teholtaan 200 W kohdevalaisimen tulee o l la  vähintään 0,8 m etäisyydel lä palavasta mate
riaa lista. 

16. 

+ 

+ 

17. 

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

Lääkintätiloissa on voimassa: 

uudisasennusten johto järjestelmissä on käytettävä kaapeleita, jotka täyttävät kaapelien 
nippupolttoa, kaapeli materiaalien halogeenittomuutta ja vähäistä savunmuodostusta 
koskevat EN- standardien vaatimukset. 

vaihtoehtoisesti johtojärjestelmät voidaan suojata vähintään palonkestävyysluokan El60 
mukaisel la rakenteella. 

ryhmien 1 ja 2 tiloissa valaisimet on syötettävä vähintään kahdesta eri l l isestä syötöstä, 
joista toinen on l i itettävä varavoimajärjestelmään. 
(SFS 6000-7-710.52, 710.559.101} 

Suurjännitesähköasennuksissa virtapiirit on järjestettävä siten, että kytkentätoimenpi

teet voidaan suorittaa turvallisesti ja nopeasti. 

+ Kaikki sähköisesti eril liset järjestelmät on varustettava automaattisella maasu lkusuojauk

sel la, jonka avu l la maasulku havaitaan tai poiskytketään 

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

Kytkinla itteiden on oltava lukittavissa 

(SFS 6001 7.1 .1  ) 



18. Suurjännitejärjestelmän maadoitusjännite U E riippuu 

suurimmasta kolmivaiheisesta oikosulkuvirrasta. 

+ maavirrasta. 

+ maadoitusimpedanssista. 

{SFS 6001/liite N.3 tai L.3) 

19. Yli 1000 V sisäkytkinlaitoksen 

- poistumistien leveyden on oltava vähintään 0,8 m. 
{SFS 6001/7.5.4) 

- kojeistokennojen ovien tulee avautua poistumissuuntaan. 
{SFS 6001/7.5.4) 

+ varapoistumistienä voi käyttää kiinteästi asennettuja tikkaita . 
{SFS 6001/7.5.4) 

20. Täydennä puuttuvat kohdat 
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Suurin johtopituus käytettäessä vikasuojaukseen 10 A gG-tyypin sulaketta 1,5 mm2 poik
kipinnal la ja 0,4 s poiskytkentäaja l la, kun oikosulkuvirta ennen suojalaitetta on 110 A on 
23 m. (Dl/taulukko 41. 7) 

Suurin johtopituus käytettäessä vikasuojaukseen 10 A C-tyypin johdonsuojakatkaisijaa 
1,5 mm2 poikki pinnal la ja 0,4 s poiskytkentäajal la, kun oikosulkuvirta ennen suoja lai
tetta on 110 A on _6_ m. {Dl/taulukko 41.10) 

Suu rin johtopituus käytettäessä vikasuojaukseen 16 A C-tyypin johdonsuojakatkaisijaa 
2,5 mm2 poikki pinnal la ja 0,4 s poiskytkentäajal la, kun oikosulkuvirta ennen suojalai
tetta on 110 A on _o_ m. (voidaan hyväksyä myös - m) {Dl/taulukko 41.10) 
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21. Mitkä rakennuksen osat on kytkettävä suojaavan potentiaalintasauksen piiriin? (8 p) 

Jokaisessa rakennuksessa suojaavaan potentiaalintasaukseen on kytkettävä 
suojamaadoitusjärjestelmä, maadoitusjohdin, päämaadoituskisko ja seuraavat johtavat 
osat: (2p) 

rakennukseen tulevat metal l iputket, esim.  vesi-, kaasu- ja kaukolämpöputket (2p) 

rakenteiden muut johtavat osat, jos ne ovat kosketeltavia normaalissa tilanteessa, meta l l iset 
keskuslämmitys- ja i lmanvaihtojärjestelmät (2p) 

betonirakenteiden rakenneteräkset, jos li ittäminen on mahdoll ista rikkomatta rakenteita. (2p) 

SFS 6000 (2012), 411.3.1.2 

TAI 

Jokaisessa rakennuksessa sisään tulevat metal l iosat, jotka voivat tuoda asennukseen 
vaaral lisen potentiaal ieron, ja jotka eivät ole sähköasennuksen osia, on kytkettävä suo
jaaval la potentiaalintasausjohtimella päämaadoituskiskoon. (2p) 

Esimerkkejä tä l laisista metal l iosista voivat ol la :  

- rakennukseen tu levat meta ll iputket, esim. vesi-, kaasu- ja kaukolämpöputket (2p) 

- rakenteiden muut johtavat osat ja näihin liittyvät laajat yhtenäiset johtavat osat esim. 
metal l iset i lmanvaihto- ja keskuslämmitysjärjestelmät. (2p) 

- kosketeltavissa olevat betonirakenteiden rakenneteräkset. (2p) 

SFS 6000 (201 7), 411.3.1.2 
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22. Kiinteistölle suunnitellun lisärakennuksen tehontarve on 28 kW {U = 400 V, cos <p = 

0.88). Mitoita uudisrakennuksen ryhmäkeskusta syöttävä TN-S-järjestelmän AMCMK
tyyppinen nousujohto ja sitä ylikuormitukselta suojaavat gG-tyypin sulakkeet, kun: 
Alku- ja loppupäästään kaapeli asennetaan pinnalle puuseinään. l iman lämpötila on + 

30 ° C. Rakennusten välillä kaapeli on kaivettu maahan upotettuun suojaputkeen. Maan 
lämpöresistiivisyyden arvo on 1,0 K m/W ja lämpötila + 15 ° C. Vain maahan asennuk
sen osalla on viereinen virtapiiri {putkien välinen etäisyys 0,25m) 
Liittymän pääkeskuksella, josta asennettava nousujohto lähtee, on oikosulkuvirtaa 430 
A. Laske oikosulkuvirran määrä ryhmäkeskuksella ja tutki sen riittävyys 5 sekunnin 
poiskytkentäajalla, kun nousun pituus on 25 m. Laskut on esitettävä. (10 p) 

P = '1/3 X U X 1 X COS <p => 1 = P / '1/3 X U X <p 

1 = 28 kVA / '1/3 X 0,4 kV X 0,88 = 46 A 

Val itaan sulakkeeksi 50 A gG-tyypin sulake. Kun sulake on 50 A, vaaditaan johdolta 55 A 
kuorm itettavu utta. 

Mitoitus pinta-asennuksessa : 

l iman lämpötilasta johtuva korjauskerroin (B52.14 PVC) + 30 ° C => 0,94 

Kuormitettavuusvaatimus pinta-asennuksessa (taulukko C.52.1) :  

55 A / 0,88 = 58,5 A 

Poikkipinta pinta-asennuksessa tau lukko (B.52.2 sar. 6) a lumiini, 16 mm2 ( 62 A )  

Mitoitus maahan asennuksessa: 

Maan lämpöresistiivisyydestä johtuva korjauskerroin (B.52.16) 1,0 Km/W => 1,0 

Asennus maassa olevaan putkeen, 0,25m etäisyys viereiseen (B.52.19} => 0,75 

Kuormitettavuusvaatimus maahan asennuksessa: 

55 A / 1,0 x 0, 75 = 73,3 A 

Poikkipinta maahan asennuksessa taulukko (B.52.2 sar. 8} a lumiini 16 mm2 ( 78 A )  

Val itaan kaapeliksi AMCM K 4xl6+10 (5 p) 

lk pääkeskuksella = 430 A 

Vastaava impedanssi pääkeskuksella 
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Zk PK = (c X U) / ('\13 X lk PK) => Zk PK = (0,95 X 400 V) / (v3 X 430 A) = 0,51 n 
impedanssin lisäys (Dl, tau lukko 41.6): 
ZI = (2,326 + 2,246) O/km x 0,025 km = 0,11 0 
lmpedanssi RK:l la 0,62 0 
Vastaava oikosulkuvirta RK: l la 350 A (4 p) 

50A gG-twpin sulake vaatii toimiakseen 5 sekunnissa 250 A (Dl taulukko 41.5), joten 
suojaus toimii tarkoitetul la taval la.  (1 p) 

Mitoitus SFS 6000 lausuntoversion mukaan laskettuna :  

Pinta-as. lämpötila 30° => 1,0 

maan lämpötila 15° => 1,05 
lämpöresistiivisyys putkessa maassa 52.16 => 1,18 
putkia kaksi, 0,25 m väl iä 52.19 => 0,90 

Vaatimus pinnalla : 55 A / 1,0 = 55 A => 16mm2 AI antaa 84 A 

Vaatimus maassa 55 A / 1,05 x 1,18 x 0,90 = 49,3 A 16mm2 AI antaa 50 A 

Val itaan kaapel iksi AMCMK 4x16+10 (4 p)  

. \  
. -�· 



Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 

SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 2 

16.11.2017 

VASTAUSSARJA 

Tutkinto on kaksiosainen. 

STT 2.2/2017 1 {11) 

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

Vastaa va ihtoehtokysymyks iin merkitsemäl lä 

+ 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 pykä lään. 

Tutkintokysymykset on laadittu siitä lähtökohdasta, että niihin vastataan tutkintovaatimusju l
kaisujen vaatimuksia noudattaen. On syytä kiinn ittää 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 ku itenkaan laskennallisia esimerkkejä tai a i
kaisempien tutkintojen tehtäväsarjoja. Tutkinnossa ei saa käyttää älylaitteita. 

Nimi tekstaten _________________________ _ 

Syntymäaika 

Osoite ja puhelin ________________________ _ 

Allekirjoitus __________________________ _ 

Timo Pietilä puh. 029 5052 631 



2 (11) 

OSA 1: Tehtävät 1 - 9 

maksimipistemäärä 58 pistettä, hyväksymisraja 39 pistettä 

1. 

+ 

+ 

2. 

+ 

Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. 

Sähköurakoinitoimintaa harjoittavan on nimettävä sähkötöiden johtaja ennen toiminnan 
aloittamista. [STL (1135/2016} 57§] 

Sähköurakoitsijan sähkötöiden johtajal la tulee ol la tosiasia l l inen mahdollisuus huolehtia 
tehtävästään. 
[STL {1135/2016} 58§) 

Jos sähkötöiden johtaja ei tehtäväänsä hoitaessaan noudata sähköturval lisuuslakia tai sen 
nojal la annettuja säännöksiä tai määräyksiä, sähkötu rval l isuusviranomainen voi antaa 
hänelle kehotuksen. [STL {1135/2016) 95§] 

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

sähkölaitteistolle on tehtävä käyttöönottotarkastus. 

- sähkölaitteistol le ei tarvitse teettää varmennustarkastusta, koska sil le on nimettävä käy
tönjohtaja. 

+ sähkölaitteiston varmennustarkastuksen tekijän on kiinn itettävä pääkeskukseen tai 
vastaavaan kohtaan tarkastustarra. 
(STL 1135/2016 § 43, 45 ja 46, VN asetus 1431/2016 § 3 ja 4) 

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

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

- joka on suorittanut soveltuvan sähköalan korkeakoulututkinnon ja jolla on kolmen 
kuukauden työkokem us sähkölaitteiden korjaustöistä. 

- jol la on ylioppilastutkinto ja yhden vuoden työkokemus sähköalan töistä. 

[STL (1135/2016) 73 §] 



4. 

+ 
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Vastaa etusivun ohjeiden mukaisesti 

Kaikil le käytössä oleval le l uokan 1 ja 2 sähkölaitteistolle on tehtävä määräaikaistarkastus 
10 vuoden välein. 

Laitteistoluokan lb haltijan on säilytettävä varmennustarkastustodistusta vähintään 10 
vuotta. 

+ Sähköla itteiston rakentajan on huolehdittava sähkölaitteiston varmennustarkastuksesta. 
(STL 1135/2016 § 49, § 46, § 45) 

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

(4p) 

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

Sähköla itteiston haltijan on tilattava uusintatarkastus kolmen kuukauden ku luessa tar
kastusmääräyksen antamisesta. (2p) 
(STL 1135/2016 97 §) 

6. Miten standardeista voi sähköturvallisuuslain mukaan poiketa? (4p) 

Standar:deista voidaan tarvittaessa poiketa, jos vastaava turvall isuustaso voidaan muutoin 
saavuttaa. (2p) 

Poikkeamisesta on laadittava kirjal l inen selvitys ennen sähkötyön tai käyttötyön a loitta
mista . Selvityksen tu lee ol la siten laadittu, että sen perusteella voidaan todeta vaatimus
ten täyttyminen. Poikkeamisen käyttöönottoon on oltava sähkötöiden johtajan tai käytön 
johtajan kirjal l inen vahvistus. (2 p) 

Valtioneuvoston asetuksel la säädetään tarkemmin standardista poikkeamismenettelyn 
yksityiskohdista. 

(STL 1135/2016 § 85) 



7. 

+ 

+ 

8. 

+ 

+ 

9. 
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20 kV avojohdolla 

on kaivinkoneen työalueen vähimmäisetäisyys johdosta oltava vähintään 2,0 m. 

on jänn itetyöalueen u lkorajan mitta johdon alapuolel la 1,5 m. 

voidaan ku ljetuksissa a lta ajaa metrin etäisyydeltä . 
(SFS 6002/LiiteZ/Z.2.1 ja liite Y/Y.1) 

Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. 

Työnaikaisen sähköturvall isuuden valvojan on oltava työkohteessa, lukuun ottamatta ly
hytaika ista poissaoloa, kuten vuosi lomaa. 
{SFS 6002/liite X.6) 

Töissä jotka suorittaa sähköalan ammattihenkilö yksin, kuuluu hänelle työnaikaisen säh
köturval l isuuden valvonta i lman erityistä nimeämistä. 
{SFS 6002/liite X.6} 

Työnaikaisen sähköturval l isuuden valvoja lta edel lytetään muodollisen ammattitaidon 
l isäksi mm. oikeanlaista asennetta turval l isuuteen. 
(SFS 6002/liite X.6) 

Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. 

Sähköalan ammattihenkilö saa aina vaihtaa kahvasu lakkeen harkintansa mukaan virra l l i
sena, kun työssä käytetään vaihtokahvaa ja riittävän hyvin va lokaarta kestävää käsinettä. 
{SFS 6002/7.4.1) 

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

- Suurjännitesulakkeen vaihdon saa tehdä opastettu henkilö, kun sulake voidaan vaihtaa 
jännitteettömänä kytkinvarokkeessa tai avaamal la syötön puolella oleva erotuskytkin. 
(SFS 6002/7.4.1) 
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10. Valokaaressa syntyy lämpöä. Mitä muita ilmiöitä on otettava huomioon tällaisen vaa
ran arvioinnissa? (8 p) 

sähkövalokaaren aiheuttama iskuaalto ja va lokaaren mukana räjähdysmäisesti leviävät 
hiukkaset 

suuritehoinen sähkömagneettinen säteily erityisesti u ltravioletti (UV) ja infrapuna (IR) -
a lueil la, mutta myös näkyvän va lon a lueella, joka voi johtaa pysyviin iho- ja si lmävaurioihin 

äänishokki (pamahdus) 

sähkövalokaaren ympäristössä tapahtuvasta materiaal ien sulamisesta ja höyrystymisestää 
johtuva myrkyll isten kaasujen ja partikkelien vapautuminen. 

(a 2 P yht. sp) 

(SFS 6002 B.6.2) 



OSA 1 1 :  Tehtävät 11 - 21 

maksimipistemäärä 72 pistettä, hyväksymisraja 48 pistettä 

11. Vanhan asennuksen muutostyössä 
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+ jos ryhmäkeskus ja pääjohto uusitaan 5-johtimiseksi ja keskukseen jää käyttöön PEN-johtimia, 
pitää syötön N- ja PE johtimet kytkeä rinnan sekä a lku että loppupäässä. 

+ voidaan yksivaiheisen järjestelmän eristystilaksi hyväksyä 0,23MO. 

on peseytymistilan vanha valaistus suojattava enintään 30 mA vikavirtasuojakytkimellä. 
(SFS 6000 543.4, SFS 6000 802.61, SFS 6000 802. 71) 

12. Lääkintätiloissa on voimassa: 

+ TN-C-järjestelmää ei saa käyttää lääkintätiloissa eikä terveydenhoitoalan laitosten raken
nuksissa pääkeskuksen jälkeen. 

+ Sähköisen erotuksen käyttö syöttämään useampaa kuin  yhtä ku lutuslaitetta ei ole sa l l it
tua. 

Kaikkien lääkintätilojen korkeintaan 32 A ryhmäjohdoissa on käytettävä vikavirtasuojaa, 
jonka mitoitustoimintavirta on enintään 30 mA. 

(SFS 6000-7-710.312.2, 710.410.3.6ja 411.4) 

13. Kylpy-ja suihkuhuoneen uudisasennuksessa 

- pistorasian asennuskorkeuden tu lee olla vähintään 1,7 m 

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

vikavirtasuojakytkimel lä 

+ valaisimen saa asentaa sivusuunnassa 0,8 m etäisyydel le suihkusta 

(SFS 6000-7-701) 



14. Vikavirtasuojakytkimen 

7 (11) 

+ asentaminen on pakoll ista maa- ja puutarhatalouden tuotantotilan kiinteästi asennetuil
le suojausluokan 11 laitteil le. 

+ sarjaan asennuksessa toteutuu selektiivisyys s-sarjan ja yleistyyppisen väli l lä, kun nimel
listoimintavirtojen suhde on 3. 

- tyypin pitää ol la vähintään B, kun si l lä suojataan sähköauton latauspistorasiaa .  
{01 532, SFS6000, 705.411.1, 722.531.2.101) 

15. Saunan sähköasennuksissa, 

+ pitää kotelointiluokan eräissä tapauksissa olla IPSX 

- sopii kiukaan liitäntäkaapeliksi esim. VSKN 

- pitää kaikki sähköasennuksen virtapiirit suojata enintään 30 mA vikavirtasuojakytkimellä 
SFS6000 (703.512.2), (703.52 ja 01, taulukko 521.1), (703.415) 

16. Täydennä puuttuvat kohdat 

Suurin johtopituus käytettäessä vikasuojaukseen 10 A gG-tyypin sulaketta 1,5 mm2 
poikkipinnal la ja 0,4 s poiskytkentäajal la, kun oikosulkuvirta ennen suojalaitetta on 110 
A on _.ll._ m. {01/taulukko 41. 7) 

Suurin johtopituus käytettäessä vikasuojaukseen 10 A C-tyypin johdonsuojakatkaisijaa 
1,5 mm2 poikkipinnalla ja 0,4 s poiskytkentäajal la, kun oikosulkuvirta ennen suoja laitet
ta on 110 A on _6_ m. (01/taulukko 41.10) 

Suurin johtopituus käytettäessä vikasuojaukseen 16 A C-tyypin johdonsuojakatkaisijaa 
2,5 mm2 poikkipinnal la ja 0,4 s poiskytkentäajal la, kun oikosu lkuvirta ennen suojalaitet
ta on 110 A on _o_ m. (voidaan hyväksyä myös - m) {01/taulukko 41.10) 
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17. Sähköajoneuvojen latauspiireissä 

saadaan ryhmäjohdossa, vain lataustaval la 1, käyttää TN-järjeste lmässä PEN-johdinta . 

+ vaaditaan ulos sijoitetun latauspisteen kotelointiluokaksi vähintään IP44. 

+ kie l letään sähköasennuksen syöttö ajoneuvosta ainakin lataustavoil la 1 ja 2 

(SFS 6000, 722.312.2.1, 722.512.2.1 01 ja 102, 722.552.101.6) 

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

Vala isimien kotelointi luokka tulee ol la vähintään IP GX. 

+ Valaistuksen ohjaukseen (230 V) käytettävien kytkimien kotelointiluokka tulee ol la vä
hintään IP  SX. 

+ Teholtaan 200 W kohdevalaisimen tu lee ol la vähintään 0,8 m etäisyydellä palavasta ma
teriaa lista. 

19. 

+ 

+ 

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

Enintään 1000 V laitteistoilla 

jakokeskuksen 50 mm2 AMCMK kaa peli lähdön vapaaksi l iitäntäti laksi suositellaan 
vähintään 200 mm. (SFS 6000/729X.6) 

sa l litaan sähkötiloissa IP  20 koteloitu jännitteinen osa, 2,3 metrin korkeudella hoitota
sosta. (SFS 6000/729.410.3.7) 

jakokeskuksen tu lppavarokkeen asennuskorkeuden on oltava vähintään 1,7 m, jos 
keskuksen laitteet voivat lukitsemattomina ol la lasten kosketeltavissa. (SFS 

6000/533.1.5) 
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20. Mitkä rakennuksen osat on kytkettävä suojaavan potentiaalintasauksen piiriin? (8 p) 

Jokaisessa rakennuksessa suojaavaan potentiaa lintasaukseen on kytkettävä 
suojamaadoitusjärjestelmä, maadoitusjohdin, päämaadoituskisko ja seuraavat johtavat 
osat: (2p) 

rakennukseen tulevat metall iputket, esim. vesi-, kaasu- ja kaukolämpöputket (2p) 

rakenteiden muut johtavat osat, jos ne ovat kosketeltavia normaalissa tilanteessa, meta l l iset 
keskuslämmitys- ja i lmanvaihtojärjestelmät (2p) 

betonirakenteiden rakenneteräkset, jos l i ittäminen on mahdol lista rikkomatta rakenteita. (2p) 

SFS 6000 (2012), 411.3.1.2 

TAI 

Jokaisessa rakennuksessa sisään tu levat meta l l iosat, jotka voivat tuoda asennukseen 
vaara l lisen potentiaalieron, ja jotka eivät ole sähköasennuksen osia, on kytkettävä suo
jaaval la  potentiaalintasausjohtimella päämaadoituskiskoon. (2p) 

Esimerkkejä täl laisista metal l iosista voivat ol la:  

- rakennukseen tulevat metall iputket, esim. vesi-, kaasu- ja kaukolämpöputket (2p) 

- rakenteiden muut johtavat osat ja näihin liittyvät laajat yhtenäiset johtavat osat esim. 
metal l iset i lmanvaihto- ja keskuslämmitysjärjestelmät. (2p) 

- kosketeltavissa olevat betonirakenteiden rakenneteräkset. (2p) 

SFS 6000 (201 7), 411.3.1.2 
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21. Kiinteistölle suunnitellun lisärakennuksen tehontarve on 28 kW (U = 400 V, cos q> = 
0.88). Mitoita uudisrakennuksen ryhmäkeskusta syöttävä TN-S-järjestelmän AMCMK

tyyppinen nousujohto ja sitä ylikuormitukselta suojaavat gG-tyypin sulakkeet, kun:  
Alku- ja  loppupäästään kaapeli asennetaan pinnalle puuseinään. l iman lämpötila on + 

30 ° C. Rakennusten välillä kaapeli on kaivettu maahan upotettuun suojaputkeen. Maan 
lämpöresistiivisyyden arvo on 1,0 K m/W ja lämpötila + 15 ° C. Vain maahan asennuk
sen osalla on viereinen virtapiiri (putkien välinen etäisyys 0,25m) 
Liittymän pääkeskuksella, josta asennettava nousujohto lähtee, on oikosulkuvirtaa 430 
A. Laske oikosulkuvirran määrä ryhmäkeskuksella ja tutki sen riittävyys 5 sekunnin 
poiskytkentäajalla, kun nousun pituus on 25 m. Laskut on esitettävä. (10 p) 

p = v3 X u X 1 X cos <p => 1 = p / v3 X u X <p 

1 = 28 kVA / v3 x 0,4 kV X 0,88 = 46 A 

Valitaan sulakkeeksi 50 A gG-tyypin sulake. Kun sulake on  50 A, vaaditaan johdolta 55 A 
kuormitettavuutta. 

Mitoitus pinta-asennuksessa: 

l iman lämpöti lasta johtuva korjauskerroin (852.14 PVC) + 30 ° C => 0,94 

Kuormitettavuusvaatimus pinta-asennuksessa (taulukko C.52.1): 

55 A / 0,88 = 58,5 A 

Poikkipinta pinta-asennuksessa taulukko (B.52.2 sar. 6) a lumiini, 16 mm2 ( 62 A }  

Mitoitus maahan asennuksessa : 

Maan lämpöresisti ivisyydestä johtuva korjauskerroin (B.52.16) 1,0 Km/W => 1,0 

Asennus maassa olevaan putkeen, 0,25m etäisyys viereiseen (B.52.19} => 0,75 

Kuormitettavuusvaatimus maahan asennuksessa: 

55 A / 1,0 X 0, 75 = 73,3 A 

Poikkip inta maahan asennuksessa taulukko (B.52.2 sar. 8} alumiini 16 mm2 ( 78 A )  

Val itaan kaapel iksi AMCMK 4x16+10 (5 p) 

lk pääkeskuksella = 430 A 

Vastaava impedanssi pääkeskuksella 
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Zk PK = (c X U) / ('1/3 X lk PK) => Zk PK = (0,95 X 400 V) / ('1/3 X 430 A) = 0,51 n 
impedanssin l isäys (Dl, tau lukko 41.6): 
ZI = (2,326 + 2,246) O/km x 0,025 km = 0,11 0 
lmpedanssi RK:l la 0,62 0 
Vastaava oikosulkuvirta RK:l la 350 A (4 p) 

50A gG-tvvpin sulake vaatii toimiakseen 5 sekunnissa 250 A (Dl taulukko 41.5), joten 
suojaus toimii tarkoitetul la taval la .  (1 p) 

Mitoitus SFS 6000 lausuntoversion mukaan laskettuna: 

Pinta-as. lämpötila  30° => 1,0 

maan l ämpöti la 15° => 1,05 
lämpöresistiivisyys putkessa maassa 52.16 => 1,18 
putkia kaksi, 0,25 m väliä 52.19 => 0,90 

Vaatimus pinnal la :  55 A / 1,0 = 55 A => 16mm2 AI antaa 84 A 

Vaatimus maassa 55 A / 1,05 x 1,18 x 0,90 = 49,3 A 16mm2 AI antaa 50 A 

Val itaan kaapeliksi AMCMK 4x16+10 (5 p) 
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VASTAUSSARJA 

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

Vastaa vaihtoehtokysymyksiin merkitsemällä 

..±.. oikeana pitämäsi väitteen kohdalle ja 

- vääränä pitämäsi väitteen kohda lle tai 

jätä viiva tyhjäksi, e llet ole varma väitteen paikkansa pitävyydestä. 

Vaihtoehtotehtävät ja täydennettävät tehtävät arvostellaan siten, että oikeasta vastaukses
ta saat kaksi pistettä/väite. Vastatessasi väärin vaihtoehtotehtävään tai täydennettävään 
tehtävään saat yhden virhepisteen. Tyhjästä viivasta saat 0 pistettä. 

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

Kirja llisissa tehtävissä ei riitä pelkkä viittaus johonkin säädösten pykälään.  

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

Tutkinnossa saavat olla esillä tutkintovaatimuksiin sisältyvät ju lkaisut. Lisäksi esillä saa olla 
a laa koskevaa kirja llisuutta tai muuta aineistoa, ei kuitenkaan laskennallisia esimerkkejä tai 
aikaisempien tutkintojen tehtäväsarjoja. Tutkinnossa ei saa käyttää ä lyla itteita. 

N imi  tekstaten ------------------

Syntymäaika 

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

Alleki rjoitus-----------------

Timo Pietilä puh. 029 5052 631 
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OSA 1: Tehtävät 1 - 8 (maksimipistemäärä 50 pistettä, hyväksymisraja on 33 pistettä) 

1. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. 

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

+ Sähkölaitekorjaamon sähkötöiden johtajal la tulee olla tosiasial l inen mahdol l isuus huoleh
tia tehtävästään. 
[STL (1135/2016) 58§} 

Jos sähkötöiden johtaja ei tehtäväänsä hoitaessaan noudata sähköturval l isuuslakia tai sen 
noja l la annettuja säännöksiä tai määräyksiä, sähköturval l isuusvi ranomainen voi antaa 
hänelle kehotuksen. [STL (1135/2016) 95§} 

2. Sähköurakoitsijalla on oltava vähintään 52-urakointioikeudet, kun on kyseessä 

puolikiinteän sähkölieden kytkentä. 

+ asunnon nousun ja ryhmä keskuksen vaihto. 

- kiinteästi verkkoon l iitettävän lämminvesivaraajan vaihto. 
[STL (1135/2016} 69§} 

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

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

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

jol la on ylioppilastutkinto ja yhden vuoden työkokemus sähköalan töistä. 

[STL (1135/2016} 73 §] 



4. Vastaa etusivun ohjeitten mukaisesti 
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+ Sähkötöiden johtajan pätevyyden arvioi ja pätevyystodistuksen antaa pätevyydenarvioin
tilaitos. 

+ Toiminnanharjoittajan on tehtävä rekisteröintiä varten i lmoitus Tukesi l le ennen kuin säh
kötöitä koskeva toiminta a loitetaan. 

+ Rekisteriin merkittyjen tietojen muutoksista on kuukauden ku luessa i lmoitettava kirjal li
sesti sähköturval l isuusviranomaisel le. 
(STL1135/2016 § 65, § 55} 

5. Varoituskilpi 

+ pitää asettaa kieltämään uudel leen kytkentä, kun sähkölaitteisto tehdään jännitteettö
mäksi työn ajaksi. 

+ pitää asettaa kieltämään asiattomilta meno sähkötilaan tai sähkölaitekorjaamoon. 

- riittää korvaamaan lukituksen laitteessa, johon maal l ikot pääsevät käsiksi. 
(SFS 6002/6.2.3, 4.8, liite V) 

6. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. 

Työnaikaisen sähköturval l isuuden valvoja n  on oltava työkohteessa, lukuun ottamatta ly
hyta ikaista poissaoloa, kuten vuosilomaa.  
(SFS 6002/liite X.6} 

+ Töissä jotka suorittaa sähköalan ammattihenkilö yksin, kuuluu hänelle työnaikaisen säh
köturval l isuuden valvonta i lman erityistä nimeämistä. 
{SFS 6002/liite X.6} 

+ Työnaikaisen sähköturval lisuuden va lvoja lta edellytetään muodollisen ammattitaidon 
lisäksi mm. oikeanlaista asennetta turval l isuuteen. 
{SFS 6002/liite X.6} 



7. Jännitetyötä on 
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kotelointiluokan IP  2X riviliittimen jälkikiristys, kun työkaluna käytetään 
jännitetyökalua. 

+ ohjauspiirin johtimen kytkentä jännitteiseen l iittimeen. 

+ jonovarokekytkimen lisäys jännitteiseen keskukseen. 
(SFS 6002/Liite Y) 

8. Opastettu maallikko saa tehdä seuraavia sulakkeiden vaihtotöitä 

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

Vaihtaa yli 25 A tulppasulakkeen virral l isena keskuksessa, jossa jännitteisten osien 
koskettaminen on estetty. 

Vaihtaa enintään 25 A suurjännitesu lakkeen. 
(SFS 6002/7.4.1) 

9. Milloin sähkölaitteisto on määritelmällisesti katsoen jännitteetön? (2p) 

Kun jännite on nolla tai lähel lä nollaa, eli ei ole jännitettä ja/tai varausta. (2p) 

(SFS 6002 3.4. 7} 



OSA 1 1 :  

10. 

+ 

+ 

11. 

+ 

+ 

12. 

+ 

+ 
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Tehtävät 10 - 18 

maksimipistemäärä 56 pistettä, hyväksymisraja on 37 pistettä 

Sähkölaitekorjaamon vikasuojauksena saa käyttää 

suojaerotusta. 

pienoisjännitettä SELV tai FELV. 

syötön automaattista poiskytkentää käyttäen lisäsuojauksena mitoitustoimintavirraltaan 
enintään 30 mA vikavirtasuojaa.  
{SFS 6000/ 803.411) 

Korjatun sähkölaitteen eristystila on riittävä, kun se 

suojausluokan O laitteella on vähintään 500 kn 

suojausluokan 1 sähkölämmittimellä on vähintään 300 kn 

600 W tehoisel la suojausluokan 1 1  sähkölämmittimel lä  on vähintään 300 kn 
(SLKO 8.2 tau lukko 4) 

Sähkölaitekorjaamon hätäkytkinlaitteina saa käyttää 

yhtä kytki n la itetta, joka kykenee suoraan katkaisemaan syöttävän virtapiirin.  

yhdel lä toiminnal la ohjattavaa eri laitteiden yhdistelmää, joka katkaisee syöttävän 
virtapiirin. 

vain päävirtapiiriin sijoitettuja kytkimiä. 
(SFS 6000/803.537 ja 537.4.4.2) 
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13. Mitä on huomioitava pistorasian sijoituksessa kosteaan, märkään tai ulkotilaan? (6p) 

Pistorasiaa ei kosteissa, märissä tai u lkotiloissa saa asentaa vaakatason tai kaltevan pinnan yläpin-
nalle (maanpinta, lattia, vesikatto yms.). (2p) 

Ulkotiloissa pistorasia n sijoituksen pitää olla sellainen, ettei se joudu talvella lumen alle. (2p) 

Pistorasian kotelointiluokka. (2p) 

(SFS 6000-8-804.53) 

14. Käyttöönottotarkastusmittauksia, jotka tehdään jännitteettömässä asennuksessa, ovat 

+ suojajohtimen jatkuvuuden mittaaminen. 

vikavirtasuojakytkimen laukaisuvirran mittaaminen. 

si lmukkaimpedanssin mittaaminen. 
{01/61.3) 

15. Pistotulppaliitäntäisen korjatun sähkölaitteen suojamaadoituspiirin mittauksessa 

on suositeltavaa käyttää yleismittaria. 
(SLKO 8.2) 

+ on 0,4 n hyväksyttävä arvo, kun johtöpituus on 6 m.  
{SLKO 8.2) 

mitataan resistanssi la itteen maadoitusli ittimen ja la itteen jännitteelle altti in 
kosketeltavan meta ll iosan vä li ltä . (SLKO 8.2) 
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16. Laitteen komponentit ovat valmistajan määrittelemiä. Mitä voi seurata väärästä 
korvaavasta komponentista tai sen asennuksesta? (Gp) 

17. 

+ 

Väärä komponenttiva l inta voi muuttaa laitteen sähköisiä arvoja.  Laite voi kuormittua 
ja lämmetä l i ikaa tai sen suojala itteet eivät toimi tarkoitetul la taval la (2 p) 

Vaihdettavat komponentit on asennettava asennusohjeiden mukaisesti. Tämä koskee 
erityisesti elektroniikkaa, jossa jäähdytyselementti on rakenteel l isena osana (mm. 
elektroniset releet). (2p) 

Väärien komponenttien käyttäminen saa usein la itteen takuun raukeamaan. (2p) 

(SLKO 7.5) 

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

16 A C-käyrän johdonsuojakatkaisija 

16 A gG-tyypin sulake 

A-tyypin vikavirtasuojakytkin, jonka toimintavirta on 30 mA 

(6000, 52 C C52.1 )  
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18. Vanhaan rakennukseen asennetaan yksivaiheinen ilmalämpöpumppu. Laitteelle vedetään pin
ta-asennuksena puuseinällä oma ryhmäjohto. llmalämpöpumpun nimellisvirta on 8,7 A. Mitoita 
laitetta syöttävä MMJ kaapeli ja sitä ylikuormitukselta suojaava gG-tyypin sulake, kun asennus
olosuhteista johtuen ilm,an lämpötila on + 35° C. Laskut ja perustelut on esitettävä. ( 8 p ) 

Koska laite kuluttaa 8,7 A virtaa, valitaan ylikuormitussuojaksi seuraava suurempi el i  10 A gG
tyypin su lake. (2p) 

1,5 mm2 kuparijohtimelle (2 kuormitettua) luvataan pinta-asennuksessa 20 A (SFS 6000, tau
lukko B.52.2) 

Koska asennusympäristössä vall itsee + 35° C lämpötila, pienentää se kaapelin kuormitettavuutta 
taulukon SFS 6000 B.52.14 mukaisesti kertoimella 0,88. 

Kuormitettavuus annetuissa oloissa: 

lz = 20 A x 0,88 = 17,6 A (2p) 

Myös su lakkeilla toteutetussa ylikuormitussuojauksessa on voimassa vaatimus 

Koska su lakkeen toiminta on johdonsuojakatkaisijaan verrattuna epämääräistä, pitää asiaa tar
kastella sulakkeen ylemmän sulamisrajavirran ja nimellisvirran suhteella (k). 

Tä llöin kaavaksi muodostuu: 

k x ln .s 1,45 x lz (D 1, 43. 1) 

Kun gG-tyypin sulake on nimell isvirraltaan 10 A, on k:n arvo 1,9 el i  va lmiiksi laskettuna ln .s 0,76 
x lz (Dl, 43 .1) 

Tä llöin ln .s 0,76 X 17,6 A = > ln .s 13,4 A 

Valintamme 1,5 mm2 on riittävä. (4p) 

Vastaus: MMJ 3xl.5 S ja 10 A gG-tvvpin su lake 

TAI 

Uudella SFS 6000 standardiehdotuksella laskien on peruskuormitettavuus 19,5 A ja lämpötila

korjaus 0,94. Näin annettuihin oloihin jää 18,33A. 

Tällöin ln .s 0,76 X 18,33 A = > ln .s 13,9 A (4 p) 
Vastaus: M MJ 3xl,5 S ja 10 A gG-tvvpin su lake 

" 


