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  Esipuhe   Tälle ei ole varsinaista kiirettä, koska ollaan jo nyt 
myöhässä 

Perusteellisesta valmistelusta huolimatta tätä ei 
pitäisi tällaisena julkaista, vaan varmistua ensin 
sähkölain teksteistä ja saadusta palautteesta 

 

  Esipuhe 2 yl Hyvä ajatus on lisätä luettelo tärkeimmistä 
muutoksista. Luettelossa voisi toki olla kaikki 
merkittävät muutokset. Maininta jännitteeseen 
osaan kohdistuvasta työstä puuttuu, samoin kuin 
erittäin radikaali jännitetyön etäisyyden poisto. 
 

Täydennetään luetteloa 
Vastuumäärittelyjä tulee edelleen kehittää. 
Selvennystä vaatii erityisesti työjohdollinen 
vastuu/työn turvallisesti tekemisen vastuu. 
Osaakaan työjohdollista vastuuta ei voida siirtää 
tekijöille. 

 

  1 
soveltamis
ala 

5. kappale ed kolme sivulausetta on liikaa. Tämä standardi ei koske maalikoita, heidän 
käyttäessään vaatimuksien mukaisia sähkölaitteita 
maallikkokäyttöön tarkoitetulla tavalla. 

 

  2 
velvoittava
t 
viittaukset 

opastavia 
tietoja s.6 

ed Miksi on mainittu vain EN  painos esim. EN 166. 
Suurin osa listan standardeista on SFS-EN –
standardeja. 

SFS-EN 166, SFS-EN 60900 jne  

 
 
 
 
 
 
 

 3.2.1 
sähkölaitte
iston 
vastuuhen
kilö 

 tek Kansallinen lisäys puhuu vain käyttötöistä. 
Aiheutetuista vahingoista on kuitenkin vastuussa 
myös omistaja. 

Poistetaan kansallinen lisäys ja parannetaan osan 
X tekstejä. 

 

 

  3.5 
suojalaitte
et 
Opastavia 
tietoja 

 tek  Opastavat tiedot sisältävä muita määritelmiä, 
jotka eivät varsinaisesti kuulu standardin 
soveltamisalaan. Ne voisi siirtää kohtaan juuri 
ennen kappaletta 4. 

 
 

 

  3.5.5 
jännitteenk
oetin 

 tek Olisiko syytä tehdä ero jännitteenilmaisimen ja 
jännitteenkoettimen välillä? 
Maallikko saa käyttää vain ilmaisinta ja vain 
opastettu henkilö ja ammattilainen koetinta (vrt. 
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osa 5) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 4.3 
organisaat
io 

 tek Tämä on vaikeasti omaksuttavaa tekstiä. 
Tähän tulee liittää samanlainen kansallinen 
lisävaatimus kuin kohdassa 4.2. Tosin nyt 
käytössä olevat kansalliset vaatimukset eivät 
toteuta eurooppalaisia vaatimuksia. Olisi 
muutettava kansallisia vastuita, niin että 
työnantajan edustaja vastaa työkohteesta ja 
omistaja tai haltija yleisesti laitteistosta.  
Määrittelyn ollessa sähkötöiden johtajalla ei sitä 
voida käytännössä soveltaa pikaisiin tilanteisiin. 
Työnantajan valtuuttama henkilö määrittelee 
kirjallisesti. 

  

  4.3.1  
 

10. kappale ed Käännös on ollut epätarkka jo nykyisessä 
painoksessa 

Ennen kuin sähköjärjestelmiä muutetaan tai töitä 
sähkölaitteistossa tai sen läheisyydessä 
aloitetaan, työstä vastaavan henkilön ja 
sähkölaitteiston käytöstä vastaavan henkilön pitää 
sopia sekä työn tekemisen mahdollistavista 
sähköjärjestelmän järjestelyistä että työtavoista.  

 

  4.3.2 
 

1. kappale ed Epätarkka käännös   
 

Jokainen ammattihenkilö…  

  4.3.2 
FI lisäys 

 tek Tulkitsemme tässä EN tekstin osalta 
tarkoitettavan, että ammattimiehen pitää osata 
määritellä onko työ ns. rutiiniluontoista työtä vai ei 
 

Käytönjohtaja tai töidenjohtaja määrittelee 
kirjallisesti rutiiniluontoiset työt 

 

  4.6 
2. kappale 

 tek Tarkoittaako kappaleen teksti ruotsin ja suomen 
kieltä Suomessa? Molempia edellytetään 
varmaankin jo muiden säädösten vuoksi, mutta 
voiko tämä edellyttää käyttäjän kieltä? Jos se ei 
edellytä, miten voidaan edellyttää ulkomaisen 
käyttäjän ymmärtävän suomen- tai ruotsinkielistä 
tekstiä. 
 

..tai niillä kielillä, joita yrityksessä käytetään.  
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  4.6 
Kansalline
n 
lisävaatim
us 

 tek Kohta on muuttunut opastavista tiedoista 
velvoittavaksi tekstiksi. 
Siellä, missä on suuren sähköiskun tai 
valokaaren vaara olemassa, tulisi edellyttää vain 
ns. multinormivaatetta, jolle on tehty myös 
valokaaritesti standardin SFS-EN 61482-1 osan 1 
tai 2 mukaisesti. 
Myös tässä kohdassa puhutaan vain 
vaatimuksesta suomen- ja ruotsinkielisistä 
käyttöohjeista. 
 

Joko tähän, tai liitteeseen Y vaatimus 
valokaaritestatuista työvaatteista, ainakin 
jännitetöissä. 

 

  5.3.2  ed Kohdassa on ollut käännösvirhe jo nykyisessä 
painoksessa maallikon valvonnassa. Maallikoiden 
valvonnan tulee myös testauksissa olla välitöntä. 
 

Maallikot saavat tehdä testauksia vain 
ammattihenkilön välittömästi valvomana ja 
ohjaamana. 

 

  5.3.3.6 
jälkeinen 
opastavia 
tietoja. 

 tek Kohta muuttuu ja asia siirtyy 
sähköturvallisuuslakiin. KTMp on turha mainita 

  

  6.1.2 
ensimmäin
en 
ranskaline
n viiva 

  -”maadoittaminen sopivin välein” voidaan 
ymmärtää monella tavalla. 
Täsmennettävä tarkoittamaan joko aikaväliä tai 
välimatkaa (interval) 

  

 
 
 

 6.2.3 
Kansalline
n 
lisävaatim
us 

viimeinen 
kappale 

 pitkäaikainen käyttö määriteltävä ajallisesti 
  

ehdotamme tilalle yli kuukauden käyttöön. 
Palautettava myös kansalliseen lisävaatimukseen 
vaatimus johdonsuojakatkaisijan tai 
vikavirtasuojan lukitsemisesta jos sijaintitilaa ei ole 
lukittu  

 

  6.2.5.1  
kolmas kpl 

 ed Standardit ovat SFS-EN – standardeja. Vertaa 
myös Opastavien tietojen ensimmäinen kappale.  
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  6.2.5.2  
Kansalline
n 
lisävattimu
s 

 tek Jakokeskuksen suositus maadoituskytkimestä ja 
maadoituksen suorittaminen työkohteen 
”läheisyydessä” ovat turhan epämääräisiä. 
Emme löydä SFS 60439- tai 61439 – sarjasta 
tällaista suositusta. Mihin se siis perustuu? Onko 
tässä tarkoitus puuttua jakokeskuksen 
rakenteeseen? 
 

Mikäli suunnittelussa on päädytty 
maadoituskytkimeen, käytetään sitä siirrettävien 
laitteiden sijasta. Erotuslaitteen ollessa 
nelinapainen maadoituskytkintä kannattaa käyttää, 
sillä viisihaaraisia siirrettäviä laitteita ei ole 
yleisesti saatavilla. 

 

  6.2.6  ed Käännös ei ole oikein. On erittäin tärkeää, että 
havaittu vaara on poistettava ennen työn 
aloittamista.  

Ensimmäisen kappaleen ensimmäisen lauseen 
loppuun lisättävä ”… ennen työn aloittamista” 

 

 
 
 
 

 6.2.7Lupa 
työn 
aloittamise
en 

 tek Lupakäytännöt riippuvat voimakkaasti tilanteesta. 
Tavanomaisella uudisrakennus työmaalla (joka 
standardin tulee kattaa) ei ole haltijan edustajaa 
eikä siten sähkölaitteistosta tai käytöstä 
vastaavaa. Silloin luvan antaa työstä vastaava. 
 
 

voi antaa vain koko työaluetta valvova käytöstä tai 
työstä vastaava henkilö. 
  
 

 

  6.4.3 
 

toinen 
ransakalain
en viiva 

tek käännös on epätarkka - nimeämisvaatimukset henkilöille, joita saatetaan 
tarvita työn tekemiseksi 

 

  7.1.2 2. ransk. 
viiva 

tek Alkuperäisessä tekstissä taitaa olla virhe, samoin 
käännöksessä. Ilmeisesti tarkoitetaan sitä, että 
laitteiston ollessa riittävän turvallinen, ei kaikkia 
kohdan 7.4 mukaisia vaatimuksia tarvitse 
noudattaa. Silti on noudatettava niitä vaatimuksia, 
joita turvallinen työskentely edellyttää. 

Lause tulisi muotoilla uudestaan. 
 

 

  7.4.1 Kansallinen 
lisävaatimus 

tek a …maallikko, joka on riittävästi perehtynyt tai 
opastettu?? Erityisesti opastettua maallikko 
henkilöä ei tarkemmin määritellä missään.  
Pieni oikosulun vaara maallikolla on silloin, jos 
sulakkeella ei voi aiheuttaa oikosulkua vaiheiden 
välillä tai vaiheen ja maadoitetun osan välillä. 
Tulppasulakkeita on edelleen käytössä 200A asti, 

Yhtenäistettävä kohdat, jotta ei tarvitse olla erilliset 
vaatteet, jos laitteistossa on ”uuniluukkuja”. Eli 
kohtaan 4.6 pelkästään maininta EN 61482-1-2 tai 
sitten tähän kohtaan myös maininta SFS-EN ISO 
11612  
Mikäli halutaan päävarokkeiden vaihto sallia 63A 
saakka, sanotaan se selvästi.  ”paikoissa, joissa 
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edellinen rajaus 25 A oli paikallaan. 
b liian epämääräisiä vaatimuksia opastetulle 
henkilölle ”virrattomana ja oikosulun vaara on 
pieni” 
kolmas ransk. Viiva: Tässä on kysymyksessä 
tilanne, jossa merkintöjen puuttuessa 
virrattomuus tulee todeta. Mikäli turvakytkin on eri 
tilassa kuin varoke, se pitää lukita auki ja 
varmistua, että kyseessä on sama virtapiiri. Meillä 
on käytössä varokealustoja, joihin ei varokekahva 
sovi, vaan täytyy käyttää harppimallista 
sulakkeenvaihtovälinettä. Eikö niissä saa 
ollenkaan vaihtaa sulaketta? 
Mikäli opastettu henkilö saa vaihtaa 
kontaktorilähdön sulakkeita, asia tulee tarkemmin 
selvittää. Vaaraa aiheuttavat kaikki 
kontaktorilähdöt ja vastaavat, joissa ei ole 
luotettavaa laukaisua, ei pelkästään 
moottorilähdöt. 
On mielenkiintoista, että kun nyt maallikko 
periaatteessa saa vaihtaa kontaktorilähdöissä 
tulppasulakkeen 25 asti, jatkossa sitä ei saisi 
vaihtaa edes opastettu henkilö? Aiemmin tuo oli 
maallikolta kielletty, mutta nyt sanamuoto on 
sellainen, että vain kahvasulakkeen vaihto 
moottorilähdöissä ja yli 25 A tulppasulakkeen 
vaihto moottorilähdöissä kuuluu ammattilaiselle  
”uuniluukkukytkimien käytössä vaaditaan 
valokaarelta suojaavaa vaatetusta. Tämä on 
ristiriidassa kohdan 4.6 kansallisen 
lisävaatimuksen kolmannen kappaleeseen 
kohdassa;  
 ” työskentelyolosuhteissa, joissa lähellä olevien 
jännitteisten osien ja oikosulkuvirran takia 
valokaari voi aiheuttaa vaatteiden syttymisen”, 
jossa riittää kuumuudelta ja tulelta suojaava 
vaatimus. 

kytkin on välittömästi tulppasulakkeen jälkeen, 
esimerkiksi liittymissä maallikko voi vaihtaa 
tulppasulakkeen 63A asti poistamalla ensin 
kuormituksen kääntämällä kytkimen nolla-
asentoon” 
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Valokaarivaarallisissa töissä tulee käyttää 
valokaaritestattuja ja muissa töissä (esim. lähityöt 
ja toimenpiteet jännitteisissä laitteistoissa) 
lämmöltä suojaava riittäisi. 
C)-kohtaan toiseen ranskalaiseen viivaan tulee 
lisätä myös kahvasulakkeiden vaihto 
moottorilähdöissä. Siis siinäkin tapauksessa, että 
varoke täyttäisi esitetyt vaatimukset. 

  7.4.2 Lamppujen 
vaihto 

tek Kokonaan tuntuu unohtuneen, että osassa 
purkauslamppuja tulee olla sähkön 
vaarallisuudesta varoittava nuoli ja niitä saa 
maallikko pidellä vain jännitteettömänä. 
Opastavissa tiedoissa puhutaan kuitenkin 
normaalien lamppujen vaihdosta. 

  

  Liite B 
B1.1 
selityksine
en 

 tek Tämä kaavio on suomalaisesta käytännöstä 
poikkeava. Sovitettava meidän olosuhteisiimme, 
tai muutettava voimassa olevia säädöksiä. 
Tehtävä esimerkkejä kansallisista käytännöistä 
parin vaihtoehdon verran. 

B1.2-4 vastuu on omistajalla. Näin pitäisi olla 
myös säädöksissä, mutta meillä puhutaan 
haltijasta. Suomalaiseen esimerkkiin tulee lisätä 
työnaikainen sähköturvallisuuden valvoja, jos 
sellaista edellytetään. 

 

  B7 
Hätätoime
npiteet  

Kansallinen 
lisävaatimus 

tek Vakuutusyhtiöt edellyttävät, että kaikki 
sähköiskutapaturmat tarkistetaan 
lääkintähenkilökunnalla. Selvintä olisi vaatia, että 
kaikki vakuutuskorvauksen mahdollistavat 
tapaturmat ilmoitettaisiin myös Tukesille. 
Opastavissa liitteissä ei voi olla kansallisia 
lisävaatimuksia. Mikäli hätätoimenpiteistä 
halutaan jotakin standardiin velvoittavana, se 
tulee kirjoittaa esim. liitteeseen X. 

Poistetaan kansallinen lisävaatimus tästä 
kohdasta. 

 

  Liite U  tek Oudoksumme suuresti SFS 6002:n sisällä 
termejä korkeajännitteinen ja matalajännitteinen. 
Asia on luonnollisesti tärkeä hybridien ja 
täyssähköautojen yleistymisen vuoksi. 

Tässä pitää selittää autoalan termistö.  

  Liite V Kansallinen 
opastava 

tek Kuva V.6 Kyseessä on kieltokilpi (pyöreä) Kuva V.6 kaksipuolinen kieltokilpi, jota käytetään 
varoittamaan käynnissä olevasta työstä ja 
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kieltämään kytkimen asennon muuttamisen työn 
aikana. 

  X2  tek On hyvä, että yhteen paikkaan kerätään 
vastuuhenkilöiden tehtäviä. 

Standardin perustekstissä on käytetty nimikettä 
työstä vastaava henkilö, jonka tehtävät vastaavat 
monilta osin suomalaisen lainsäädännön 
mukaisen työnaikaisen sähköturvallisuuden 
valvojan tehtäviä. 

 

  X2 viim. 
kappale 

tek Jos työstä vastaavan henkilön tehtävät vastaavat 
työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan 
tehtäviä, tulee tähän lisätä, ettei valvojalle siirretä 
työturvallisuuslain mukaista työnantajan vastuuta 
työturvallisuudesta miltään osin 

Suomalaisissa vaatimuksissa työnaikaisen 
sähköturvallisuuden valvojan tehtävät vastaavat 
tämän standardin perustekstissä esitetyn työstä 
vastaavan henkilön tehtäviä työkohteessa 
tapahtuvan valvonnan ja opastuksen osalta. 

 

  X6 
 

kolmas 
kappale 

tek ”...mukaisesti opastettu maallikko..” Tällaista 
käsitettä ei ole määritelmissä eikä lause kerro 
edelliseen lauseeseen verrattuna mitään uutta. 

Poistetaan viimeinen lause kokonaan.  

  X7 Toinen 
kappale 

tek kohdan 4.3.2 mukaisissa töissä on oltava 
itsenäiseen työhön kykenevä ammattihenkilö, 
jolle työnaikainen sähköturvallisuuden valvonta 
työkohteessa kuuluu ilman eri nimeämistä. 
 

Lause voisi olla, että ”Kohdan 4.3.2 mukaisissa 
töissä, jotka ammattihenkilö tekee yksin, kuuluu 
työnaikainen sähköturvallisuuden valvonta 
työkohteessa ilman erityistä nimeämistä työn 
suorittajalle.” 

 

  X7 Tosieksi 
Viimeinen 
kappale 

tek Jos työstä vastaavan henkilön tehtävät vastaavat 
työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan 
tehtäviä. Tulee tähän lisätä, että valvojalle ei 
siirretä työturvallisuuslain mukaista työnantajan 
vastuuta työturvallisuudesta 

Suomalaisen käytännön mukaisesti työstä 
vastaavan henkilön tehtäviä on jaettu esim. 
kirjallisilla pysyväismääräyksillä työnaikaisen 
turvallisuuden valvojalle. Tällaisia tehtäviä ovat 
mm. tavanomaisten sähkötöiden aloittamisesta, 
keskeyttämisestä ja lopettamisesta päättäminen 
sekä työkohteessa tapahtuva valvonta ja opastus 

 

 
 
 
 

 X7  tek Nimeäminen on siirretty ajankohtaan, jolloin 
vaaraa voi jo esiintyä. Miten nimeäminen 
tapahtuu esimerkiksi ukonilman lähestyessä? 
Säädös ei anna mahdollisuutta jättää sähkötöissä 
turvallisuustoimenpiteistä vastaavaa nimeämättä, 
vaikka sähköiskuvaaraa verkosta ei olisikaan. 

Sähkötöiden johtaja nimeää työnaikaisen 
sähköturvallisuuden valvojan pysyvällä esim. 
työtehtävään liittyvällä määräyksellä.  
Jos työ ei ole kohdan 6.1.1 mukainen helposti 
hallittava tai sovittuja menetelmiä noudattaen 
tehtävä kunnossapitotyö, tulee työnaikainen 
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sähköturvallisuuden valvonta määritellä erikseen. 
Poistetaan koko kappale tarpeettomana. 

  X9  tek Kohdassa puhutaan STJ:n vastuusta ja myös 
työturvallisuuslaista. Olisi myös selvitettävä, mikä 
on STJ:n työturvallisuuslainmukainen vastuu 
esim. työntekijän sähkötapaturmassa. Ts. 
rinnastetaanko STJ:n vastuut linjaorganisaation 
vastuuseen vai ei. 

Ensimmäinen kappale on siirrettävä toiseksi 
kappaleeksi. 
Muutetaan kolmannen kappaleen ensimmäiseen 
lauseeseen ”lainsäädännön” tilalle 
”työturvallisuuslainsäädännön”. 
Lisätään viimeiseen kappaleeseen: Näin 
työntekijän lähin esimies vastaa työntekijän 
työturvallisuuslain mukaisesta opastamisesta, 
perehdyttämisestä ja työn tekemisen valvonnasta. 
Lähin esimies ei kuitenkaan välttämättä ole 
sähköalan ammattilainen eikä siten voi huolehtia 
sähköturvallisuuslainsäädännön mukaisista 
työnjohtotehtävistä. Pienessä yrityksessä 
kuitenkin työnjohtaja voi olla myös sähkötöiden 
johtaja tai käytön johtaja. 

 

  X10 
 

ensimmäine
n kappale 

tek Pitäisi harkita soveltamisalueen laajentamista. 
Kappaleessa mainittujen lisäksi henkilöt, joilla on 
mistä tahansa syystä sähköiskuvaara työssään, 
tarvitsevat yleisen 
sähkötyöturvallisuuskoulutuksen. 

Viimeiseen kappaleeseen loppuun … , tulee myös 
näiden töitten tekijöille antaa soveltuvaa 
tietopuoleista koulutusta. 

 

 
 
 

 X10 3 ja 4. 
kappale 

tek Vaihtoehtoa ei tulisi ottaa käyttöön. Jos tarkoitus 
on vaikuttaa asenteisiin, on lähikoulutus ainoa 
vaihtoehto. Asentajakunta ei ymmärrä muunlaista 
sähköturvallisuuden osaamisen ylläpitoa vaan 
kokee sen olevan ”ylhäältä tulevaa 
painostamista”. Uskoisin myös, että tästä tullaan 
luistamaan kun kaikkialla ei ole riittävän 
valveutuneita ja vastuunsa ymmärtäviä käytön- ja 
sähkötöiden johtajia. 
Etäkoulutuksessa vuorovaikutusmahdollisuutta ei 
ole lainkaan, esim. mieltä painavien kysymysten 
esittämiseen. Kirjallisen kokeen suorittaminen 
netin kautta ei myöskään mahdollista todellista 
kontrollia kokeen suorittajasta (näin kyllä 

3 kappale tulee muuttaa muotoon.. ja keskittyä 
varsinkin kertauskursseilla erityisesti havaittuihin 
ongelmakohtiin ja asenteisiin vaikuttamiseen. 
Asenteisiin voidaan vaikuttaa erityisesti siten, että 
koulutukset pidetään vuorovaikutteisena 
lähikoulutuksena.  
Koko lause poistettava 
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väitetään). 
 

  X11  tek Ensimmäinen kappale ei täysin vastaa 
työturvallisuuslain säädöstä. 46§ vaatii 
työnantajaa järjestämään riittävän 
ensiapuvalmiuden. Se ei edellytä jokaiselle 
työntekijälle ensiaputaitoja. Mikäli standardissa 
halutaan esittää tätä tiukempi vaatimus, kohta 
pitää kuitenkin korjata. 
SPR on tässä vain yksi toimija, jota ei pidä nostaa 
mihinkään erityisasemaan. 
 

Kohta tulisi kirjoittaa lain mukaan esim. 
seuraavasti: Erityisen tapaturmavaarallisiin töihin 
pitää olla järjestetty työntekijöille ensiapukoulutus 
tai työn suorittajilla tulee olla vastaava valmius. 
Tämä voidaan saavuttaa esim. yhden työpäivän 
mittaisella hätäensiapukoulutuksella tai 
vastaavalla ja se tulee kerrata viiden vuoden 
välein tai ylläpitää muutoin toimivaa valmiutta. 
Vaihtoehtoisesti ensimmäisestä ranskalaisesta 
viivasta tulee poistaa teksti ”Suomen punaisen 
ristin” ja toinen ranskalainen viiva teksteineen 
pitää poistaa kokonaan. 
Kolmannen ranskalaisen viivan luetteloon on 
lisättävä defibrillaattorin käyttökoulutus. 
Kertausväli tulee yhtenäistää 
sähkötyöturvallisuuskoulutusten kanssa eli 5 
vuotta. 

 

  Liite Y Toinen 
kappale 2. 
ranskalaine
n viiva 
 
Kolmas 
kappale, 
ellei niitä ole 
erikseen 
määritelty 
ko. 
kappaleissa 
jännitetöiksi 

tek Nyt ollaan ottamassa merkittävä askel 
turvallisuudessa huonompaan suuntaan ilman 
mitään perusteluja! Jännitetyötä pienjännitteellä 
on enää vain jännitteisen osan koskettaminen, ei 
jännitetyöalueelle joutuminen. Eikä sitä 
jännitetyöaluetta edes enää ole kuin kuvassa. 
Taulukon mukaan puhutaan kosketuksesta!!!! 
Pienjännitteellä tulisi säilyttää periaate, että 
jännitetyötä tehdään myös silloin kun jännitteiset 
osat ovat liian lähellä. Ts. tulisi noudattaa 
aiempaa käytäntöä. Joku järkevä etäisyys tulee 
antaa, tai riskejä otetaan aivan liikaa. Pidetään 
voimassa jännitteiseen osaan kohdistuva työ. 
Muutenkin entinen ”jännitteiseen osaan 
kohdistuva toimenpide” oli loistava keksintö, 
koska asiat voitiin tehdä niin kuin standardissa 
kirjoitettiin. 

”Työskenneltäessä jännitteettömänä” poistettava 
tästä kohdasta ja tilalle lisättävä pienjännitteellä 
tehtävä mittaus.  
Entinen ”tarvittaessa on kuitenkin käytettävä 
jännitetyön menettelyjä” sanamuoto takaisin. 
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Työskenneltäessä jännitteettömänä ei kosketeta 
jännitteisiä osia tai jouduta jännitetyöalueelle. 
Tästä kohdasta puuttuu pienjännitteellä tehtävä 
mittaaminen. Ko. kohdassa 5.3.1 sanotaan, että 
tarvittaessa mittaus tehtävä jännitetyönä. Ei kait 
mittaamisesta ole tarkoitus tehdä jännitetyötä?  
Ellei niitä ole ko. kohdissa erikseen määritelty 
jännitetyöksi on muutenkin huono sanamuoto. 
Vihdoinkin on saanut oppilaat ymmärtämään mm. 
että näissä töissä on tarvittaessa käytettävä 
jännitetyökäsineitä lisäämään turvallisuutta 
(vaikka ei tehdäkään varsinaisia jännitetöitä) ja 
nyt se mahdollisuus on kokonaan poissa. 

  Y.1 Yleistä 
Ensimmäi
nen 
kappale 

 tek Esimerkkejä jännitetöistä voisi kirjoittaa siihen 
muotoon, että jännitteiseen keskukseen tehtävän 
kaapelilisäyksen tai – poiston ja kontaktorien ja 
lämpöreleiden vaihdon ja kytkentämuutokset 
jännitetyöksi. 

  

  Y.1 Yleistä 
Kolmas 
kappale 

 tek Sen lisäksi, ettei taulukon ”ei kosketusta” – 
kohtaa tule hyväksyä, tarvitaan toimenpiteiden 
työvälineiden valinnassa NIMENOMAAN 
jännitetyöetäisyydet. Kun punaiselle alueelle 
mennään, toimenpiteissä on käytettävä JT-
välineitä, kuten JT-hanskoja.  

  

 
 
 
 
 

 Taulukko 
Y1 

 tek Lähtökohtaisesti tuota ”ei kosketusta” ei tule 
hyväksyä käyttöön. Kun aiemminkin on 
työskennelty riskirajoilla 5/20 senttiä 
huolimattomasti soveltaen, uusi tilanne johtaisi 
taatusti tarpeettomien riskien ottamiseen. 
Lisäksi jännitteiseen osaan kohdistuvilta 
toimenpiteiltä ja niiden hyviltä käytännöiltä 
viedään pohja kokonaan. 
Määrittely ei kosketusta alle 1 kV laitteistossa 
sotii moni muita standardeja vastaan. Turvallinen 
erotus saadaan SFS 6000 mukaan aikaan 400V 
2 mm ja 690 V 3 mm erotusvälillä. Kun vielä 

Nykyiset taulukkomme Y1 ja Y2 tulee säilyttää 
entisissä tarkoituksissa. 
. 
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1000V otetaan huomioon ”ei kosketusta” on aika 
vähän. 
Koska meillä muutenkin on kansallinen taulukko 
käytössä, on tämä EN standardin mukaisen ”ei 
kosketusta” osan käyttö tarpeetonta. Ei 
kosketusta tai millimetreillä pelaaminen 
esimerkiksi kohteissa, joissa on laajoja 
kosketussuojaamattomia paljaita ja jopa yli 
tuhannen ampeerin oikosulkuvirran omaavia 
jännitteisiä osia, on vaarallista.  
2005 painoksen mitat pienjännitteellä olivat hyviä 
ja ne tulee säilyttää.  

  Y.2. 
koulutus ja 
pätevyys 

5. kappale 
 

tek Jännitetyökoulutuksesta annettavasta 
todistuksesta tulee ilmetä myös työharjoittelun 
sisältö. Jokainen jännitetyö on harjoiteltava, 
jolloin todistuksestakin näkee mitä on harjoiteltu.  

Palautetaan entinen vaatimus todistuksesta 
ilmenevistä seikoista.  

 

  Y.2. 
koulutus ja 
pätevyys 

Viimeinen 
viittaus 
 

Ed. Viitauksen kuuluisi varmaan olla kohtaan Y.7  Viittaus oikeaan kohtaan Y.7 
 

 

  s 59 
esimerkkej
ä 

1. 
Ransk.viiva 

tek määritelmä ”iso oikosulkuvirta” ei kerro mitään 
 

korvataan joiden oikosulkuvirta on yli 500 A. 
  

 

  Y5  tek Vaativissa jännitetöissä tulee määritellä 
minimitason henkilösuojaimet. Niitä voisivat olla 
standardin mukainen kasvosuojus ja standardin 
mukainen valokaaritestattu työvaate. 

Lisätään ensimmäisen kappaleen ensimmäisen 
lauseen jälkeen: ”Vaativissa jännitetöissä 
työvaatteen tulee täyttää standardin SFS-EN 
61482-1 osan 1 tai 2 vaatimukset ja 
kasvosuojuksen standardin EN 166 (lujuus F, B tai 
A, käyttöala T8 tai T9) vaatimukset. 

 

  Z 2.3 toiseksi 
viimeinen 

tek Miksi tässä akuston jänniteraja on 60 V kun 
suojajännite muualla on 120V? 

  

  Z.2.3 s. 61 
viimeinen 
lause 

  Tämä lausehan tarkoittaa, että esimerkiksi 
ulkokytkinlaitoksilla ja sähköasemilla saa tehdä 
opastetut henkilöt yksin töitä.  

Onko näin tarkoitettu?  
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Kanta:    - Hyväksymme    Vastustamme   Emme ota kantaa 
 
Nimi:   Hallitus 
Organisaatio: Sähkötarkastusyhdistys SÄTY ry 
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