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SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS  
 
Tämä kirjoitus pohjautuu SFS 6002  2.painos standardiin. Olen pyrkinyt kirjoittamaan sen 
mahdollisimman selkeäksi ja luettavaksi. Olen yhdistänyt asiakokonaisuuksia siten että 
standardin liitteissä esitetyt asiat on sisällytetty sopiviin kohtiin. Myös asioiden 
käsittelyjärjestys osittain poikkeaa standardista. 
Olen sopiviin kohtiin kirjannut asioita, jotka puuttuvat standardista, mutta löytyvät esimerkiksi 
työturvallisuuslaista. Suosittelen vilpittömästi kyseiseen lakiin ja sitä täydentäviin asetuksiin ja 
päätöksiin tutustumista. 
Kaikissa tulkinnoissa kehotan käyttämään alkuperäistä SFS 6002  2.painosta ja tervettä järkeä. 
Tämän kirjoituksen tarkoitus on käynnistää pohtiva aivotoiminta. 
Mikäli lukija tulkitsee standardia perustellusti toisin kuin tämän kirjoittaja, hänellä on siihen 
täysi oikeus. Aina löytyy erikoistilanteita, mutta löytyy myös erilaisia tulkintoja.  
 
Standardin kantava teema on toiminnallinen vastuu, joka jokaisella sähkötöitä tavalla tai 
toisella tekevällä henkilöllä on tässä ja nyt. Juridinen vastuu on pääasiassa työnantajalla ja 
hänen edustajillaan, ja sitä pohditaan yleensä vasta jälkikäteen. 
 
Martin teesit: 
 
1. Jännitetyön tekemisen lisääminen vaihtoehtona riskinotolle 
2. Jännitteettömyyden varmistaminen aina 
3. Vastuuhenkilön nimeäminen 
4. Selkeät pelisäännöt työturvallisuuteen myös ulkoistetuissa töissä 
5. Kiire pois, malttia ja harkintaa mukaan 
 
 

Turvallisia sähkötöitä! 
 
 
 
Martti Hallamäki 
 
 
Tämä kirjoitus löytyy osoitteesta www.hallamaki.fi/  klikkaa materiaalit, ja 
sen tulostaminen ja jakeleminen on sallittua, suosittelen kaksipuolista 
tulostusta, sivujako on siten tehty! Myynti on tekijän yksinoikeus! 
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Soveltamisala 
 
Tätä standardia noudatetaan Suomessa koko sähköalalla. 
 
 

Velvoittavat viittaukset ja opastavia tietoja 
 
SFS 6002 on sähköTYÖ turvallisuusstandardi. Muista kansallisista ja kansainvälisistä 
standardeista löytyy tietoa sekä turvallisista työmenetelmistä että turvallisista sähkölaitteista ja 
–asennuksista. 
Sähkötyössä tulee noudattaa kaikkia Suomen lakeja ja –asetuksia, sekä niiden pohjalta 
laadittuja päätöksiä ja standardeja. Työsopimus- ja työturvallisuuslaki velvoittavat henkilöstön 
noudattamaan myös työnantajan antamia ohjeita ja määräyksiä. 
 

Määritelmiä 
 
Osa on SFS 6002  2.painos standardista, osa on mielestäni muuten tärkeitä. 

Juridinen vastuu 

Lakiin, työympäristössä ensisijaisesti työlakeihin, perustuva. Sisältää aina seurauksen, 
lakipykälien laiminlyönneistä ja rikkomuksista voidaan tuomita erilaisiin rangaistuksiin. 
Juridinen vastuu on ehdottomasti useimmiten työnantajan edustajilla, mutta joskus myös 
työntekijällä.  

Toiminnallinen vastuu 

Sähkötyöt pitää tehdä turvallisesti. Moraalinen vastuu tästä on työryhmässä kokeneimmalla 
työtä suorittavalla tai valvovalla henkilöllä, usein työntekijä esim. kärkimies. Jos esimies on 
koko ajan läsnä työkohteessa, niin silloin hän on paitsi juridinen niin myös toiminnallinen 
vastuu.  

Ammatillinen esimies 

Standardi olettaa että jokaisella sähköalan ammattilaisella on esimies, joka on sähköalalla 
riittävän ammattitaitoinen itsenäiseen työhön. Ellei lähin esimies ole sitä, niin jostain täytyy 
löytyä esimies, joka vastaa sähköisestä osaamisesta, jännitetöistä, mittareista jne. Ellei muita 
sähköalan esimiehiä löydy  niin sähkötöiden tai käytön johtaja.  

Hallinnollinen esimies 

Mikäli lähin esimies on jonkun muun kuin sähköalan ammattilainen, häntä voidaan kutsua 
hallinnolliseksi esimieheksi. Hän vastaa päivittäisestä toiminnasta ja antamistaan käskyistä, 
mutta hän ei voi kantaa vastuuta sähköisestä ammattitaidosta ja siihen liittyvistä asioista, koska 
hän ei hallitse niitä riittävästi; pitää löytyä ammatillinen esimies.  
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Riittävä valvonta ja opastus 

Valvonnan ja opastuksen riittävyys on ratkaistava tapauskohtaisesti. Tällöin otettaan huomioon 
työn vaikeus, työn suorittajan tiedot ja taidot, työn riskialttius ja kaikki mahdolliset 
turvallisuuteen vaikuttavat seikat siten, että työsuoritus ja työtulos ovat turvalliset. 

Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja  

Työaikaista sähköturvallisuutta valvomaan nimetty henkilö, joka voi osallistua työhön tai tehdä 
sen kokonaisuudessaan itse 

Työstä vastaava henkilö 

Henkilö, jolla on toiminnallinen  vastuu työstä. 

Käytöstä vastaava henkilö 

Henkilö, jolla on toiminnallinen  vastuu sähkölaitteiden käytöstä. 
 
Ammattihenkilö (sähköalan) 
Henkilö, jolla on soveltuva koulutus ja kokemus, joiden perusteella hän kykenee arvioimaan 
riskit ja välttämään sähkön mahdollisesti aiheuttamat vaarat. KTMp 516 § 11 
  

Opastettu henkilö 
Kaksi erilaista tilannetta: maallikko, jonka ammattihenkilöt ovat opastaneet siten, että hän 
kykenee välttämään sähkön aiheuttamat vaarat sekä sähköalalle kouluttautuva henkilö, 
harjoittelija. 
 
Maallikko 

Henkilö, joka ei ole ammattihenkilö eikä opastettu. Työympäristössä maallikot eivät saa tehdä 
mitään sähkötöitä. 

Maallikot saavat tehdä omassa kodissaan rajoitetusti yksinkertaisia sähkötöitä.  Katso 
www.tukes.fi/kodinsahkoturvallisuus/etu.html 

 
Opastus  
Ennen työskentelyn aloittamista annettavat suulliset ja/tai kirjalliset ohjeet joilla 
varmistamiseksi että työ tehdään oikein ja turvallisesti ja että lopputulos on toivotunlainen. 
 
Työalue 
Työkohde (kohteet) tai -alue (alueet), jossa työskennellään, suunnitellaan työskenneltävän tai 
on työskennelty. 
 
Jännitetyöalue 
Jännitteisten osien ympärillä oleva tila, jonne ulotuttaessa eristystaso sähköiskun välttämiseksi 
ei ole riittävä ilman suojaustoimenpiteitä. On sähköiskun tai valokaaren vaara! 
  
Lähialue 
Rajoitettu tila, joka ympäröi jännitetyöaluetta. 
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Sähkötyö 
Työ sähkölaitteistossa tai sen läheisyydessä, kuten testaus ja mittaus, korjaus, vaihtaminen, 
muuttaminen, laajentaminen, asentaminen ja tarkastaminen.(EN 50110-1) 
Sähkötyöllä tarkoitetaan sähkölaitteen korjaus- ja huoltotöitä sekä sähkölaitteiston rakennus-, 
korjaus- ja huoltotöitä. (KTMp 516) 
  
Muu työ 
Sähkölaitteiston läheisyydessä tapahtuva muun alan työ kuten rakentaminen, kaivaminen, 
siivoaminen, maalaaminen jne. 
  
Jännitetyö 
Työ, jossa työn tekijä tarkoituksellisesti joko koskettaa jännitteistä osaa tai ulottuu 
jännitetyöalueelle joko kehonsa osilla tai käsiteltävillä työkaluilla, varusteilla tai laitteilla. 
 
Työskentely jännitteisten osien läheisyydessä 
Työ, jossa työn tekijä kehonsa osilla, työkalulla tai millä tahansa muulla esineellä ulottuu 
lähialueelle, mutta ei kuitenkaan ulotu jännitetyöalueelle. 
 
Erottaminen 
Laitteen tai virtapiirin täydellinen irtikytkentä muista laitteista tai virtapiireistä tekemällä 
fyysinen erotus, joka kestää odotettavissa olevat jännite-erot laitteiden tai piirin ja muitten 
piirien välillä. 
  
Jännitteetön 
Jännite on nolla tai lähellä nollaa, eli ei ole jännitettä ja/tai varausta. 
  
Työskentely jännitteettömänä 
Työ sähkölaitteistossa, joka ei ole jännitteinen eikä siinä ole varausta, ja on tehty riittävät 
toimenpiteet sähköisen vaaran välttämiseksi. 
 
Pienoisjännite (ELV) 
Jännite, joka johtimien välillä tai johtimen ja maan välillä ei normaalisti ylitä 50 V 
vaihtojännitettä (a.c.) tai 120 V sykkeetöntä tasajännitettä (d.c.). Tämä sisältää SELV (kelluva 
verkko), PELV (joku piste rungossa) ja FELV (ei ole SELV eikä PELV) järjestelmät. 
 
Pienjännite (PJ) 
Jännite, joka normaalisti ei ylitä 1000 V a.c. tai 1500 V d.c. mutta on suurempi kuin 
pienoisjännite. 
 
Suurjännite (SJ) 
Jännite, joka normaalisti ylittää 1000 V a.c. tai 1500 V d.c.  
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Perusperiaattet   
 

Turvallinen toiminta 
Ennen kuin sähkötyötä aloitetaan, on arvioitava sähköiset ja muutkin riskit. Sen jälkeen valitaan 
sopiva, turvallinen menettelytapa työn suoritukseen. 
Tähän velvoittaa myös Työturvallisuuslain 10 §. Kaikkien töiden vaarat on selvitettävä ja 
arvioitava. Ellei vaaroja voida poistaa, ne on minimoitava. Työnantajalla tulee olla hallussaan 
kyseinen selvitys ja arviointi, eli sen pitää olla kirjallinen ja arkistoitu. Kyseinen selvitys on 
käsiteltävä työntekijöiden kanssa, eihän siitä muuten ole hyötyä! 

Henkilöstö 
Kaikkien henkilöiden, jotka osallistuvat työhön sähkölaitteistossa tai sen läheisyydessä, on 
oltava opastettuja työtä koskeviin säädöksiin, vaatimuksiin ja yrityksen ohjeisiin. 
 
Silloin tällöin on syytä yhdessä pohtia kyseisten ohjeiden toimivuutta tehtävissä töissä.  
 
Esimiesten on vaadittava ja valvottava, että toiminta tapahtuu ohjeiden mukaan. Myös 
työstä vastaavan henkilön on varmistuttava tästä. Hänen on myös opastettava kaikkia työhön 
osallistuvia henkilöitä vaaroista, joita henkilöt eivät normaalisti pysty havaitsemaan. 
 
Kuhunkin työhön on valittava riittävän osaavat ammattilaiset tai opastetut henkilöt tai 
maallikot. Maallikot tulevat kyseeseen sähkölaitteiden läheisyydessä tehtävissä muissa kuin 
sähkötöissä. 
 
Kaikissa töissä on työn suorittajilla oltava sopiva vaatetus ja asianmukaiset suojaimet. 
 
Työn suorittajilla tulee olla riittävät tiedot ja kokemukset työn turvallisesta suorittamisesta, tai 
työ on tehtävä riittävän pätevän valvojan valvomana. 
 

Organisaatio 
Jokaisella sähkölaitteistolla pitää olla vastuuhenkilö, sähkölaitteiston käytöstä vastaava 
henkilö, joka toiminnallisesti vastaa sähkölaitteiden käytöstä. 
 
Sähkötilojen lukitukset ovat käytönjohtajan tai sähkölaitteiden käytöstä vastaavan henkilön 
vastuulla. 
 
Jokaisessa työssä pitää olla selkeästi määritelty työstä vastaava henkilö. Kokonaisuudesta 
vastaa sähkötöiden tai käytön johtaja. Hänen alaisuudessaan voi työskennellä 
sähkötyönjohtajia. Työstä toiminnallisen vastuun kantavan henkilön tulee olla paikalla, eli 
työstä vastaava henkilö on usein sähköasentaja. Toiminnallinen vastuu ei tarkoita juridista 
vastuuta. 
 
Ennen töiden aloittamista sähkölaitteiden käytöstä vastaavan henkilön ja työstä vastaavan 
henkilön pitää sopia työhön ja sen turvallisuuteen liittyvistä asioista. 
(Kytkennän johtaja – kytkijä; myymäläpäällikkö – sähköasentaja) 
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Vaativasta työsuorituksesta on tehtävä kirjallinen suunnitelma. 
Suurjännitekytkentäsuunnitelman on oltava toisen asiaa ymmärtävän henkilön 
tarkastama. 
 
Itsenäiseen työhön pätevä henkilö voi itse määritellä, miten työ voidaan tehdä turvallisesti 

a) helposti hallittavissa laitteistoissa tai laitteiston helposti hallittavissa osissa selkeästi 
ymmärrettävissä tai helposti hallittavissa olosuhteissa ja 

b) silloin kun tehdään oman alansa helposti hallittavia töitä tai 

c) kunnossapito- ja käyttöönottotöissä, jotka tehdään noudattaen sovittuja menettelyjä. 
  
 
  
Työnantaja on vastuussa työpaikan turvallisuudesta, joten maallikot eivät tee työpaikalla mitään 
sähkötöitä. Jos on tarpeen, niin annetaan opastus tarvittaviin tehtäviin tarvittavissa 
kohteissa, jolloin onkin kyseessä maallikosta opastettu henkilö.  
 
Sähköalalle kouluttautuvat henkilöt, opiskelijat, työharjoittelijat ja vastaavat ovat myös 
standardin mukaan opastettuja henkilöitä, mutta heidän tulee tehdä sähkötöitä mahdollisimman 
laajasti. Tällöin tulee työnantajan huolehtia riittävästä valvonnasta.  
 

Opastus 
Työturvallisuuslaki 14 § velvoittaa työnantajan huolehtimaan riittävästä opetuksesta ja 
ohjauksesta. Opastus voidaan jakaa uuden työntekijän perehdyttämiseen, työn 
(perus)opetukseen ja työnopastukseen. Sähkötöissä vastuu opastuksesta on tietysti 
työnantajalla, mutta erityisesti sähkötöiden ja käytön johtajilla. 
Ammattihenkilökin  tarvitsee opastuksen uusiin laitteisiin, menetelmiin ja uusiin työkohteisiin, 
sekä silloin kun työhön liittyy vaaroja, jotka eivät ole normaalisti havaittavissa. 
Harjoittelija  tarvitsee edellä olevan lisäksi opastusta oikeisiin työtapoihin ja –menetelmiin 
sekä laadukkaaseen työsuoritukseen. 
Maallikoiden  opastuksessa tulee kiinnittää erityinen huomio sähkön vaaroihin ottaen 
huomioon mihin tehtäviin kyseinen maallikko opastetaan. Onko kyseessä sähkölaitetuotannon 
testaus vai sähkötilojen siivous tai mahdollisesti avojohtojen lähellä tehtävät nostotyöt?   
Vastuu opastuksesta on työnantajalla, mutta paikallisopastusvastuu on tilaajalla tai 
pääurakoitsijalla (yhteiset työpaikat). Työturvalli suuskortilla varmistetaan että 
henkilöillä on edes välttävät tiedot työturvallisuudesta. 
 

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus  N:o 351 

sähköalan töistä annetun kauppa-ja teollisuusminist eriön päätöksen muuttamisesta 

Annettu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2010 
 
 

Riittävän ammattitaitoiseksi valvomaan ja itsenäisesti tekemään koulutustaan ja 
työkokemustaan vastaavan alan sähkö- ja käyttötyötä se, joka on mainittuihin opastettu ja joka 
on:   

1) suorittanut soveltuvan tekniikan alan korkeakoulututkinnon ja hankkinut kuuden kuukauden 
työkokemuksen sähkötöissä; 
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2) suorittanut soveltuvan sähköalan insinöörin tai teknikon tutkinnon ja hankkinut kuuden 

kuukauden työkokemuksen sähkötöissä; 

3) suorittanut soveltuvan ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai vastaavan aiemman 
koulutuksen tutkinnon ja hankkinut kuuden kuukauden työkokemuksen sähkötöissä; 

4) suorittanut soveltuvan ammatillisen perustutkinnon tai vastaavan aiemman koulutuksen tai 
tutkinnon ja hankkinut vuoden  työkokemuksen sähkötöistä;taikka 

5) hankkinut kuuden vuoden kokemuksen sähkötöissä ja riittävät alan perustiedot. 

Edellä 1 momentissa mainitun työkokemuksen tulee olla riittävän laaja-alaista ja sähkötöihin 
perehdyttävää. 

Sen, joka antaa 1 momentissa opastuksen, tulee täyttää 1 ja 2 momentissa mainitut 
pätevyysvaatimukset. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun soveltuvan tutkinnon tai sitä vastaavan koulutuksen tarkempi 
oppisisältö määritellään liitteen kohdassa 1. 

Jos kyse on samankaltaisiin sähkölaitteisiin tai laitteeseen rinnastettaviin laitteistoihin 
kohdistuva sähkötyö, riittävän ammattitaitoisiksi tekemään itsenäisesti kyseisiä töitä katsotaan 1 
momentista poiketen myös se, jolla on kahden vuoden työkokemus kyseisestä sähkötyöstä ja 
riittävät alan perustiedot tai liitteen kohdan 2 mukainen koulutus ja vuoden työkokemus 
kyseisistä sähkötöistä.  

Riittävä ammattitaito tarkoittaa nimenomaan turvall isuusasioiden riittävää 
ymmärtämistä, ei ammattitaitoa sinällään. Ns. muodollinen pätevyys ei vapauta 
työnantajaa ja esimiehiä vastuusta, jos opastuksessa ja valvonnassa on puutteita. 
 

Koulutus 
Työntekijälle on annettava koulutusta ja opastusta siten, että tiedot jatkuvasti vastaavat 
työn vaatimuksia. Tämä on työantajan vastuulla, tämä vastuu yleensä delegoidaan esimiehille 
sekä sähkötöiden ja käytön johtajille.  
 
Kaikille sähköalan töitä tekeville henkilöille, mukaan luettuna työjohto-, käyttö- ja 
asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt, on annettava yleinen sähkötyöturvallisuutta koskeva 
koulutus, joka sisältää vähintään seuraavat asiat: 

− sähkön aiheuttamat vaarat ja sähköstä johtuvat tapaturmat 

− sähkötyöturvallisuutta koskevien keskeisten säädösten ja standardin SFS 6002 2.painos 
sisältö. 

 
Koulutuksen sisällössä pitää ottaa huomioon ne tehtävät, joissa koulutukseen osallistuvat 
henkilöt toimivat.  Esim. suurjännitelaitteistoissa työskenteleville henkilöille suositellaan 
koulutukseen sisältyvän alalla yleisesti käytössä olevat käyttötoiminnan yhteiset 
turvallisuusperiaatteet (SÄTKY-koulutus). 
Tietojen ymmärtäminen on varmistettava kuulustelulla tai muulla soveliaalla tavalla. 
 
Koulutus on kerrattava siten, että koulutusten väli on enintään viisi vuotta. 
 
Yleisessä sähkötyöturvallisuuskoulutuksessa käsitellään jännitetyön tekoa niin, että kaikki 
tietävät mitä jännitetyö on ja ketkä sitä saavat tehdä. Varsinainen jännitetyökurssi on erikseen. 
 



Martti Hallamäki Sivu 10 1.9.2010 

Kun tehdään muita töitä sähkölaitteistoissa tai niiden läheisyydessä esim. siivousta, kuljetuksia, 
nosto- tai metsätöitä, tulee myös näiden töitten tekijöille antaa soveltuva 
sähköturvallisuutta koskeva opastus. Maallikoista opastetuille henkilöille tulee antaa 
kyseisiin tehtäviin riittävä sähkötyöturvallisuuskoulutus. 
 
Ensiapuvalmiutta koskeva yleissäädös on työturvallisuuslaissa. Tämän lisäksi on erityisesti 
huolehdittava ensiapuvalmiudesta sähkön aiheuttamien tapaturmien varalta. Tämän takia 
kaikille sähkötöihin osallistuville sähköalan ammattihenkilöille työnjohdon ja käytönjohdon 
henkilöt mukaan luettuna sekä näissä töissä avustamaan opastetuille henkilöille on tarpeen 
antaa ensiapukoulutus, joka voidaan järjestää esim. seuraavasti: 

− Suomen Punaisen Ristin hätäensiapukurssi, joka sovelletaan erityisesti sähkötapaturmien 
ensiapuun 

− Suomen Punaisen Ristin järjestämä laajempi ensiapukurssi, esim. ensiavun peruskurssi EA 1 

− muu ensiapukoulutus, joka käsittää ainakin palovammoihin sekä ruhje- ja viiltohaavoihin 
annettavan ensiavun sekä puhallus- ja painantaelvytyksen opettamisen ja niitten 
käytännön harjoittelemisen. 

 
Ensiapuvalmiuksia on tarpeen pitää yllä jatkuvasti. Tämän takia elvytystoimenpiteitä on syytä 
harjoitella enintään kolmen vuoden välein. 
Ensiapuohjeita antavia tauluja on sijoitettava sähkölaitekorjaamoihin ja sähkölaboratorioihin ja 
näitä tauluja suositellaan lisäksi sijoitettavaksi kojeistotiloihin ja sähköalan henkilökunnan 
oleskelutiloihin.  
 

Turvallisuuden valvonta 
Työnantaja (työnantajan sijainen), sähkötöiden johtaja ja käytön johtaja huolehtivat yleisesti, 
että sähkötöissä ja sähkölaitteiston käytössä ja huollossa noudatetaan työturvallisuuslakia, 
sähköturvallisuuslakia ja niiden perusteella annettuja säädöksiä ja määräyksiä sekä yrityksen 
omia ohjeita..  
Sähkötöiden johtaja tai käytön johtaja voi hoitaa tähän liittyviä tehtäviä itse (harvoin) tai 
huolehtia siitä, että on olemassa järjestelmä, jonka mukaan toimittuna vaatimukset täyttyvät 
(yleensä näin).  
Jokaista työtä varten tulee olla nimetty työstä vastaava henkilö tai käytöstä vastaava 
henkilö, esim. työnjohtaja tai kärkimies, jos sähkötöiden johtaja tai käytön johtaja ei itse 
suoraan johda töiden tekemistä. 

Kauppa– ja teollisuusministeriön päätöksen (516/1996) 29 c § mukaan jokaiseen työkohteeseen 
on nimettävä oman alansa sähkötöitä itsenäisesti tekemään kykenevä henkilö valvomaan 
työnaikaista sähköturvallisuutta. Hän voi osallistua työhön tai tehdä sen kokonaisuudessaan 
itse. Standardissa SFS 6002 tätä henkilöä nimitetään työnaikaisen sähköturvallisuuden 
valvojaksi. Työnantajan tai hänen edustajansa (pomon) on huolehdittava että tämä 
toteutuu!  

Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojalta edellytetään muodollisen ammattitaidon lisäksi 
tietoa ja kokemusta käytettävistä asennusmenetelmistä, -tarvikkeista ja työvälineistä. 
Tärkeitä ovat myös henkilön asenne turvallisuuteen, luotettavuus, huolellisuus ja 
vastuuntunto. 
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Olennaista on, että sähkötyöturvallisuutta valvova henkilö itse on työkohteessa ja pystyy 
valvomaan työn turvallisuutta. Jos työkohteessa on useita henkilöitä, pitää joka tilanteessa 
olla selvillä, kenelle työnaikaisen sähköturvallisuuden valvonta kulloinkin kuuluu.  

Erityisen tärkeää sähkötyöturvallisuuden valvonnan määrittely on työkohteissa, joissa 
samanaikaisesti työskentelee usean työnantajan palveluksessa olevia henkilöitä. Tällöin 
työnaikaisen sähköturvallisuuden valvonta on määriteltävä yleensä kirjallisesti. 

Sähkölaitteistoa rakennettaessa valvoja pitää nimetä viimeistään silloin, kun laitteisto on 
sellaisessa tilassa, että siihen voidaan kytkeä jännite.  
 
Työnaikaista sähköturvallisuutta valvova henkilö voi antaa luvan työn aloittamisen, 
keskeyttämisen ja lopettamisen helposti hallittavissa töissä, helposti hallittavissa laitteistoissa 
tehtävissä töissä tai sovittuja menettelyjä noudattaen tehtävissä kunnossapitotöissä. Tällaisissa 
töissä ei tarvita erikseen työstä vastaavan henkilön tai sähkölaitteiston käytöstä vastaavan 
henkilön lupaa, vaan sähkötöiden johtaja tai käytön johtaja voi määritellä toimintatavan esim. 
kirjallisella pysyväisohjeella. 
 
Sähkön tuotantoon ja jakeluun liittyvissä tehtävissä on usein tarpeen nimetä kulloinkin käytöstä 
vastaava henkilö, esim. käyttökeskusvalvoja, voimalaitosvuoromestari. 
Normaaleissa sähkötöissä voi työstä vastaava henkilö usein tehdä käytöstä vastaavan 
henkilön tehtävät. 
 
 

SFS 6002 2.painos liite X  Kuva X.1 Sähkötyöturvallisuutta valvovat henkilöt ja valvonta-alueet 
 
Henkilö Sähkötyöturvallisuuden valvonta-alue 
        
        
      
sähkötöiden 
johtaja tai 
käytön johtaja 

työstä vastaava tai 
käytöstä vastaava 
henkilö, esim. 
työnjohtaja 

työnaikaisen 
sähköturvalli-
suuden  
valvoja 

työn 
tekijä 

oma työ ja sen 
välitön 
vaikutuspiiri 

työkohteessa 
tehtävä työ  koko 

työkokonaisuus  

koko 
järjestelmä  
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Työstä pidättäytyminen sekä ongelmien ilmoittaminen  ja poisto 
Jos työstä aiheutuu vakavaa vaaraa työntekijän omalle tai muiden työntekijöiden hengelle tai 
terveydelle, työtekijällä on työturvallisuuslain 23 § mukaisesti oikeus pidättäytyä tällaisen 
työn tekemisestä. Työstä pidättäytymisestä on ilmoitettava työnantajalle tai tämän edustajalle 
niin pian kuin mahdollista.  
 
Työturvallisuuslain 19 §:n mukaan työntekijällä on velvollisuus ilmoittaa  viipymättä 
työnantajalle tai tämän edustajalle käytössään tai hoidettavanaan olevissa koneissa, laitteissa tai 
työvälineissä ilmenevistä vioista tai puutteellisuuksista, joista saattaa aiheutua tapaturman tai 
sairastumisen vaaraa. Hänen on myös kokemuksensa, taitojensa ja mahdollisuuksien 
mukaan poistettava heti kyseiset vaarat 
  

Töiden organisointi ja suoritus 
 
Työn suoritus on suunniteltava ennen kuin se aloitetaan. Vaativissa käyttöönotoissa ja 
vastaavissa on oltava kirjallinen suunnitelma, mutta yksinkertaisissakin töissä on syytä hetkeksi 
pysähtyä miettimään mitä ollaan tekemässä ja miten. 
 
Työkohde on määriteltävä tarkasti. 
 
Työstä tai käytöstä vastaavan henkilön on huolehdittava siitä, että työtä suorittavilla henkilöillä 
on riittävät tiedot ja taidot kyseisen työn turvalliseen suorittamiseen. 
 
Tarvittaessa on työstä vastaavan henkilön annettava käytöstä vastaavalle henkilölle tiedot 
suoritettavasta työstä ja sen vaikutuksista muihin laitteisiin.  
 

Yhteydenpito ja tiedonkulku 
 
On tärkeää että kaikki asianosaiset, työtä suorittavat henkilöt ja laitteita käyttävät henkilöt 
toimivat hyvässä yhteisymmärryksessä siten ettei vaaratilanteita voi syntyä. Tämä tarkoittaa 
tietyissä tilanteissa sähkömiesten keskeistä yhteyden pitoa, asiakkaan ja sähkölaitetta korjaavan 
asentajan yhteydenpitoa, urakoitsijan ja tilaajan yhteydenpitoa. 
Jännitteettömässä kohteessa ei töiden aloitus eikä jännitteiseksi kytkentä saa koskaan 
perustua pelkästään merkkeihin tai kellonaikaan, vaan aina tarvitaan varmistavat 
toimenpiteet ja ilmoitukset. 
 
 

Työalue, työskentelyalue 
Sähkötyöturvallisuuden yksi tärkeimpiä asioita on ymmärtää oikein tarvittava työalue, 
”Paljonko tarvitsen tilaa työn turvalliseen suorittamiseen.” 
Työaluetta on toisaalta se ympäristö missä liikutaan, kytkinkenttä, sähkötila tai 
tuotantokone, toisaalta se suppea kohde, jossa työtä tehdään, ryhmäkeskus, ohjauskaappi, 
moottorilähtö.  
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Työalue pitää määritellä ja merkitä selkeästi. Kaikelle sähkölaitteistossa tai sen läheisyydessä 
tehtävälle työlle on oltava riittävä työskentelytila sekä kulkureitit ja valaistus. Tarvittaessa 
turvallinen pääsy työalueelle ja sieltä pois on merkittävä selkeästi. 
Turvallinen työskentelyalue ei perustu senttimetreihin tai metreihin vaan kussakin 
tilanteessa kyseisen työn suorittajan harkintaan. Minkälainen kohde, minkälaiset työkalut, 
paljonko voimaa tarvitaan? 
Sähköisten kytkin- tai ohjauslaitteiden käyttöpaikoille tai niiden kulku- tai poistumisreiteille tai 
niiden lähelle ei saa sijoittaa kulkua estäviä esineitä eikä palavia materiaaleja. Palavat 
materiaalit, joita varastoidaan sähkölaitteiston vieressä tai lähellä on pidettävä etäällä kaikista 
syttymislähteistä. 
  

 
 

Työkalut, varusteet ja laitteet  
Kaikkien työkalujen, varusteiden ja laitteiden on täytettävä soveltuvien, kansallisten tai 
kansainvälisten standardien vaatimukset niiltä osin kuin standardeja on olemassa. 
Työkaluja, varusteita ja laitteita pitää käyttää ja huoltaa valmistajan tai toimittajan antamien 
ohjeiden mukaan. Ohjeiden tulee olla suomen ja ruotsin kielellä. 
Työturvallisuuslain 43 § mukaan on työkaluille ja varusteille tehtävä käyttöönotto ja 
määräaikaistarkastukset huolto-ohjeiden tai muun sovitun järjestelmän mukaisesti. 
Työnantajan on luotava järjestelmä asian hoitamiseksi.  

Suojavaatetus 
Valokaarivaarallisessa työssä on käytettävä asianmukaista suojavaatetusta. Valokaarivaaraa 
vähätellään usein sekä vahingon todennäköisyyden että valokaaren suuruuden suhteen. 
Suojavaatetuksen tulee olla standardin SFS-EN 531: Suojavaatetus kuumatyössä, luokan A ja 
B1 tai C1 mukainen. Vaatteessa tulee olla merkintä EN 531, pelkkä liekkilogo ei riitä. Jos 
olosuhteet vaativat asusteilta antistaattisuutta löytyy suojavaatteita, jotka täyttävät myös EN 
1149-1 standardin.  
Suojauksen parantamiseksi suositellaan suojavaatteiden alla käytettäväksi luonnonkuituisia 
alusvaatteita, puuvillaa tai villaa. Tekokuituiset vaatteet voivat kuumuuden vaikutuksesta 
sulaa aiheuttaen erittäin vakavia palovammoja. 
On suotavaa että sähköalan ammattilaiset käyttävät sellaisia jalkineita, joiden tuoteselosteessa 
on salama- tai ESD- merkintä, tällöin valmistaja takaa että kengän pohjan eristysvastus on 
merkittävästi turvallisuutta lisäävä, aina vähintään 100 kΩ, käytännössä useita MΩ. 
Työtä suorittavien henkilöiden tulee käyttää kulloinkin tarvittavia suojaimia, eikä heillä 
saa olla metallisia esineitä kuten koruja tai metallisankaisia silmälaseja, jos tästä voi 
aiheutua vaaraa. 
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Piirustukset ja asiakirjat 
Sähkölaitteistoista on oltava käytettävissä ajan tasalla olevat piirustukset ja asiakirjat. Erittäin 
tärkeää on huolehtia että muutoksia tehtäessä ne myös merkitään sekä kohteessa oleviin 
piirustuksiin että arkistokuviin.  

Kilvet 
Työskentelyalueen rajaamiseen ja merkintään on oltava käytettävissä riittävä määrä kilpiä ja 
muita varoitusmerkkejä, kuten lippusiimat ja varoitusteipit. 
Varoituskilpiä tarvitaan sähkölaitteistoissa varoittamaan vaaroista, jotka liittyvät tekeillä 
olevaan työhön tai sähkölaitteiston käyttöön, ja vaaroista, jotka aiheutuvat sähkölaitteiston 
rakenteesta. 
Kiinteät kilvet asennetaan ennen laitteiden käyttöönottoa. Niiden kuntoa on valvottava. Työhön 
liittyvät kilvet tulee asentaa ja poistaa työohjeiden mukaisesti ja niitä tulee olla riittävästi. 

Ympäristöolosuhteet 
Työskennellään sisällä tai ulkona pitää ympäristön olosuhteet ottaa aina huomioon. Mikään ei 
saa olla itsestään selvyys, vaan tilanne on aina huomioitava. Erityisesti on huomioitava 
tilanteet, joissa ympäristön olosuhteet haittaavat työntekoa tai aiheuttavat ongelmia 
työvälineiden tai tarvikkeiden suhteen, esim. poikkeuksellinen kylmyys tai kuumuus.  
 

Induktio 
Jännitteiset ja erityisesti virralliset johtimet voivat aiheuttaa periaatteessa jännitteettömiin 
johtimiin jopa vaarallisen suuria jännitteitä. Vaarallisia tilanteita ovat tietysti risteävät tai 
samansuuntaiset avolinjat, mutta myös kaapelihyllyillä ja –kanavissa on tavattu yllättävän 
suuria jännitteitä. 

Sää 
Säällä tarkoitetaan ulkona olevaa säätilaa, esimerkiksi sadetta, mutta myös rakennusten sisällä 
on joskus hyvinkin paljon kosteutta. Pakastehuoneessa voi olla kovempi pakkanen kuin 
joinakin talvina ulkona. Sumu voi huonontaa näkyvyyttä ulkona ja pöly tai huono valaistus 
sisällä. 
Yksi merkittävä sääilmiö on ukkonen. Ulkona työskennellessä sähkötyöt on syytä lopettaa, 
ehkä muutkin työt. Lähelle lyönyt salama on riski myös rakennusten sisällä, joten asiaa on syytä 
pohtia työpaikkakohtaisesti, tuleeko sähkönsyöttö avolinjana, onko läheisyydessä korkeita 
rakenteita, maapotentiaalin kautta tulevat vaarat ja häiriöt. 

Palosuojelu  
Sähkötilojen siisteydessä on otettava aina huomioon tulipalon syttymisvaara. Palonarat 
materiaalit ja esineet suositellaan sijoitettavaksi tai varastoitavaksi siten, etteivät ne syty 
helposti. Sähkötila ei ole varasto! 
Jos tulipalo syttyy, vaaralliset tai vaarassa olevat sähkölaitteiston osat pitää kytkeä 
jännitteettömäksi.  
Sähkölaitteistoissa tapahtuvien palojen sammuttamista varten tulee olla saatavilla 
käyttökunnossa olevia, laitteiston kokoon ja tyyppiin sekä palotyyppiin sopivia sammuttimia tai 
sammutuslaitteistoja. Suositellaan että sähkötilat varustetaan sammutuspeitteillä ja 
mahdollisuuksien mukaan myös asentajien varusteisiin kuuluu sammutuspeite. 
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Sähköalan ammattilaisille pitää opastaa palon sammuttamisessa tarvittavien 
sammuttimien käyttöä erityisesti jännitteisissä laitteistoissa. Nämä opastukset tulisi toistaa 
sopivin väliajoin. 
Henkilöiden pitää tietää, että kuumista ja palavista sähkömateriaaleista irtoaa myrkyllisiä 
kaasuja: häkä, hiilidioksidi, syaanivety, kloorivety yms. 

Työalue, jossa on räjähdysvaara 

Kun sähkötyötä tehdään paikassa, jossa voi olla räjähdysvaara, suositellaan että ryhdytään 
sopiviin toimenpiteisiin räjähdysvaaran hallitsemiseksi, kuten 

1) poistetaan räjähdysvaara työn ajaksi siivoamalla pölyt pois, tuulettamalla kaasut, 
huolehtimalla riittävästä ilmanvaihdosta 

2) tarkkaillaan ilmatilaa jatkuvasti 

3) tehdään työ niin että minimoidaan riskit 

 Katso ATEX-laite- ja työolosuhdedirektiivit  ja vastaavat standardit. 
 
Tilojen haltija on vastuussa tilojen luokituksesta ja ohjeistuksesta. 
 

Käyttötoimenpiteet  
 
Käyttötoimenpiteillä muutetaan sähkölaitteiston sähköistä tilaa; käyttötoimenpiteet on voitava 
suorittaa turvallisesti. 
 

1. Käynnistetään, pysäytetään, kuitataan  
- kosketussuojatussa kohteessa maallikkokin  voi toimia 
- osittain, riittävästi kosketussuojattu kohde vaatii vähintään opastetun henkilön 
- kosketussuojaamaton kohde vaatii ammattilaisen 

 
2. Erottamisen ennen jännitteettömänä tehtävää työtä ja jännitteiseksi kytkennän 

työn jälkeen voivat suorittaa 
- maallikosta opastetut henkilöt 
- ammattilaiset ja harjoittelijat 

Toiminnan tarkistukset  

Mittaus 
Mitataan sähkölaitteiden fysikaalisia suureita. Mittaajien tulee olla ammattilaisia tai opastettuja 
henkilöitä (harjoittelijoita). Maallikoille voidaan antaa opastus esimerkiksi jännitteettömyyden 
varmistamiseen. 
Mittalaitteiden sopivuus ja kunto pitää tarkistaa ennen jokaista mittausta. Erityisen tärkeää on 
että mittajohdot ja mittapäät ovat kunnossa, vioittuneet mittapäät ja –johdot pitää heti korvata 
ehjillä. 
Vaikka mittaaminen ei sinällään ole jännitetyötä, on siinä tarpeen mukaan käytettävä 
sähköiskulta ja valokaarelta suojaavia varusteita. Tarvittaessa mittauksissa on noudatettava 
jännitteettömänä työskentelyn, jännitetyön tai jännitteisten osien läheisyydessä työskentelyn 
sääntöjä. Mittauksissa on tunnistettava erityisen vaaralliset tilanteet ja toimittava sen 
mukaisesti. 
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Testaus 
Testaus sisältää kaikki toiminnat, joilla tarkistetaan sähkölaitteiston toimintaa tai sen sähköistä, 
mekaanista tai termistä kuntoa. Testaus sisältää myös toiminnat, joilla kokeillaan esimerkiksi 
sähköisten suoja- ja turvapiirien toimiminen. Testauksen tekijöiden pitää olla ammattihenkilöitä 
tai opastettuja henkilöitä (harjoittelijoita) riittävästi valvottuna. Jos testauksiin liittyen 
joudutaan irrottamaan pienjännitteinen johdin rivil iittimeltä, on se tehtävä jännitetyönä. 
 
Kyseisiin toimenpiteisiin (maallikosta) opastettu henkilö saa suorittaa testauksia, joiden 
tekotapa on suunniteltu etukäteen, esim. sähkölaitteiden valmistukseen liittyvät testaukset.  
 
Vain erikoiskoulutettu, ammattitaitoinen henkilökunta saa tehdä tiettyjä esimerkiksi 
suurjännitelaboratorioissa tehtäviä erityistestejä, joissa on kosketeltavia paljaita jännitteisiä 
osia. 
 
Testaukset tulee aina suorittaa työohjeiden mukaisesti. 
 

Tarkastus 
KTMp 517 mukaisia tarkastuksia ovat: 

- käyttöönottotarkastus 
- varmennustarkastus 
- määräaikaistarkastus 

 
Määräaikais- ja varmennustarkastukset ovat valtuutettujen tarkastajien tehtäviä. 
Käyttöönottotarkastuksia joutuvat tekemään kaikki sähkötöitä tekevät henkilöt. 
Uudisasennuksille ja niihin verrattaville tulee tehdä käyttöönottomittaukset ja 
mittauspöytäkirjat.  
Olisi parempi käyttää termejä käyttöönottomittaus ja käyttöönottotarkastus sekaannusten 
välttämiseksi!  
  
Vähintään silmämääräinen käyttöönottotarkastus on tehtävä aina, kun sähkölaitteille on 
tehty jotain. Sähkökeskuksen kytkeminen jännitteiseksi huoltotöiden jälkeen vaatii usein 
silmämääräisen tarkistuksen lisäksi eristysvastusmittauksen. 
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Työmenetelmät 

Työskentely jännitteettömänä, erotustyöt 
 
Ennen kuin jännitteisenä oleva sähkölaite voidaan todeta jännitteettömäksi ja työskennellä siinä 
jännitteettömän kohteen menetelmien mukaisesti on kaikki  seuraavat toimenpiteet suoritettava.  

1. Täydellinen erottaminen 
Tunnista työkohde selkeästi. 
Työkohde on erotettava käyttöjännitteestä erottimella, erotuskytkimellä, poistamalla sulakkeet 
tai muulla luotettavalla tavalla. Erotuslaitteessa on oltava näkyvä avausväli, luotettava 
mekaaninen asennonosoitus tai sen toimiminen on muulla tavoin luotettavasti todettava. 
Erityistä huomiota on kiinnitettävä takajännitteisiin , varavoimalaitteisiin, UPS’hin sekä 
rinnansyöttöihin ja vastaaviin. Taajuusmuuttajien kondensaattorit ja 
kestomagneettimoottorit ovat harvinaisempia mutta selkeästi lisääntyviä riskejä. Vieraista 
ohjausjännitteistä on seurannut monia yllättäviä sähköiskuja. 

2. Jännitteen kytkemisen estäminen 
Jännitteen kytkeminen työkohteeseen estetään lukitsemalla erotuslaite tai sen sijaintitila.  
Erotuskohta tai ohjauselin on lisäksi varustettava tarkoituksenmukaisella kieltokilvellä , jossa 
kielletään kytkemästä jännitettä työskentelyn aikana. Kilpi on kiinnitettävä siten, että se pysyy 
paikallaan työn aikana, ja siinä on oltava kilven asettajan nimi ja asettamispäivämäärä sekä 
mielellään puhelinnumero. 
Merkitse myös läheiset jännitteiset osat, jos on sekaantumisen vaara. 

3. Jännitteettömyyden toteaminen 
Jännitteettömyys on todettava AINA  

- ennen kuin aloitetaan tai  
- jatketaan työskentelyä jännitteettömäksi saatetussa laitteistossa. 
-  Jännitteettömyys pitää todeta sähkölaitteiston kaikista navoista työalueella tai 

niin lähellä työaluetta kuin on käytännössä mahdollista.  
- Jännitteettömyys todetaan mittaamalla yleismittarilla, jännitteen koettimella 

tai vastaavalla luotettavalla tavalla. 
Jännitteettömyyden toteamista uudelleen ei kuitenkaan vaadita silloin, kun on varmistettu että 
työkohde on edelleen luotettavasti työmaadoitettu. 

4. Työmaadoittaminen (tarvittaessa, kohteesta riipp uen) 
Suurjännitteellä aina, pienjännitteellä suurivirtai sissa kohteissa. 
Jännitteettömyys on varmistettava ennen maadoittamista. 
Työmaadoittaminen on erittäin halpa henkivakuutus. Kun työskennellään kohteessa, jossa on 
molemmin puolin työmaadoitukset, ei kohde voi tulla jännitteiseksi mistään syystä. 
Työmaadoittaminen on tehtävä siten, ettei ylivirtasuojan toimiminen tai kytkinlaitteen 
avautuminen tee työmaadoitusta tehottomaksi. Työkohteen ja työmaadoituksen välillä 
mahdollisesti sijaitsevat ylivirtasuojat on ohikytkettävä ja kytkinlaitteiden kiinni pysyminen on 
varmistettava. 
Pienjännitteellä tulee avojohdot ja suurivirtaiset jakokeskukset työmaadoittaa. Erityisesti on 
huomioitava varavoimalaitteet ja vaihtoautomatiikat.  Jakokeskuksissa työmaadoittamiseen 
suositellaan ensisijaisesti käytettäväksi kiinteästi asennettua maadoituskytkintä. Siirrettäviä 
maadoitusköysiä käytettäessä tulee varmistua niiden sopivuudesta kyseiseen kohteeseen. 
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Pienjännitelaitteistoissa riittää usein yksi työkohteessa tai sen välittömässä läheisyydessä oleva 
työmaadoitus. 
Suurjännitelaitteistoissa paljaiden ilmajohtojen ja paljaiden johtimien työmaadoittaminen pitää 
aina tehdä työalueeseen nähden kaikilla suunnilla kaikissa tulevissa johtimissa. Vähintään 
yhden työmaadoituslaitteen tai välineen pitää yleensä olla nähtävissä työalueelta.  
 

 

5. Suojaus lähellä olevilta jännitteisiltä osilta ( tarvittaessa) 
Jos jännitteettömän kohteen läheisyydessä on muita jännitteisiä virtapiirejä siten, että niistä 
saattaa aiheutua vaaraa, on ne suojattava sopivin toimenpitein. Suojilta vaaditaan riittävä 
sähköinen ja mekaaninen lujuus. Ne pitää asentaa kohteen mukaan joko jännitteettömänä, 
jännitetyönä tai lähityönä. 

6. Lupa töiden aloittamiseen 
Luvan yksittäisen työn aloittamiseen antaa esimies tai työnaikaisen sähköturvallisuuden 
valvoja kun kaikki edellä olevat asiat on hoidettu/tarkistettu ja työt voidaan muutenkin 
turvallisesti aloittaa. 
Jos samalla jännitteettömäksi saatetulla työalueella työtä tekemässä on useita työryhmiä, 
valtuutuksen työn aloittamiseen voi antaa vain yksi koko työaluetta valvova käytöstä tai työstä 
vastaava henkilö. 
Yksityiskohtaiset ohjeet kytkentöjen tekemisestä ovat erityisen tärkeitä laitteistoissa, 
joissa on useita toimijoita tai työkohde liittyy usean haltijan laitteistoihin. 

 Työn suoritus 
Suoritetaan työt suunnitelmien mukaisesti. Tehdään kohteelle tarvittavat 
käyttöönottotarkastukset. Kun työ on valmistunut ja ilmoitettu kytkentää varten valmiiksi, ei 
kohteeseen enää saa koskea, koska se voi tulla jännitteiseksi koska hyvänsä. 

7. Kytkentä 
Luvan yksittäisen työkohteen kytkemiseksi jälleen jännitteiseksi antaa esimies tai työnaikaisen 
sähköturvallisuuden valvoja kun: 

- kaikki työt on lopetettu 
- käyttöönottotarkastus on tehty 
- suojukset on poistettu 
- työmaadoitukset on poistettu 
- eristysvastusmittaus on suoritettu 
- lukitukset ja kilvet on poistettu 
- turhat henkilöt on poistettu kohteesta 
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Jännitetyö  
 
Jännitetyöllä tarkoitetaan työtä, jossa työn tekijä tarkoituksellisesti koskettaa jännitteistä osaa 
tai ulottuu jännitetyöalueelle joko kehonsa osilla tai käsiteltävillä työkaluilla, varusteilla tai 
laitteilla. 
Jännitteistä osaa voidaan koskettaa myös käyttötoimenpiteissä ja toiminnan tarkistamisessa tai 
vaihtotöissä esim. mittauksessa, jännitteen koettamisessa, sulakkeen vaihdossa tai riviliittimen 
kiristämisessä tai voidaan joutua lähelle jännitteistä osaa esim. releiden kuittauksessa tai 
työskentelysuojien asentamisessa. Näitä toimenpiteitä ei pidetä standardissa tarkoitettuina 
jännitetöinä, käytetään termiä ”Jännitteiseen osaan kohdistuva toimenpide”. 
 
Jännitetyö tai jännitteiseen osaan kohdistuva toimenpide ovat siis tarkoituksellisia, etukäteen 
suunniteltuja ja ohjeistettuja toimenpiteitä, joissa turvallisuus varmistetaan käyttämällä 
tähän työhön tarkoitettuja työvälineitä ja –menetelmiä. Jännitteiseen osaan kohdistuvissa 
toimenpiteissä ei vaadita työn suorittajalta jännitetyöpätevyyttä. 
 
Tehtäessä jännitetyötä seuraavien ehtojen tulee olla voimassa: 

- kuhunkin jännitetyöhön tulee olla riittävät kirjalliset ohjeet  
- työn tekijällä tulee olla vakaa työskentelypaikka, joka jättää molemmat kädet 

vapaiksi 
- työn tekijällä tulee käyttää työohjeen mukaisia suojavarusteita 
- jännitetyössä pitää käyttää suojausmenetelmiä, joilla estetään sähköisku ja 

oikosulku 
- työtä suorittavien henkilöiden tulee olla ammattitaitoisia ja heillä tulee olla 

kyseiseen tehtävään sopiva jännitetyökoulutus  
- ympäristön olosuhteet tulee huomioida ottaen huomioon tehtävän jännitetyön 

erityispiirteet 

Suomessa noudatettavat jännitetyöalueen ulkorajan mitat 
Korkeintaan 1 kV jännitteellä taulukossa esitettyä jännitetyöetäisyyttä 0,2 m pitää käyttää 
sellaisissa kohteissa, joissa on laajoja paljaita jännitteisiä osia, esim. kun työskennellään täysin 
kosketussuojaamattomissa kohteissa kuten paljaissa kiskoissa.  
Etäisyyttä voidaan pienentää 0,05 m:iin, jos jännitteinen osa on kotelon sisällä tai kooltaan 
pieni, ja se on suojattu esim. horjahtamisesta johtuvalta koskettamiselta. Tarpeen mukaan 
tällöin on lähityössäkin syytä käyttää jännitetyökaluja ja suojavarusteita. 
Jos pienjänniteasennuksissa, esim. jakokeskuksen sisällä kaikki jännitteiset osat on suojattu 
IPXXB mukaisesti, ei varsinaista jännitetyöalueen mittaa ole.   
 

  JT-alue 0,2 m 
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Nimellisjännite  
UN kV 

Jännitetyöalueen 
ulkorajan mitta1  
DL1 m 
                          MH 

Jännitetyöalueen 
ulkorajan mitta 
ilmajohdoilla2 

DL2 m 
≤1 0,2 (0,05)  0,5 

3 0,22                 (0,3) 1,5 (1,0) 
6 0,25                 (0,3)    1,5 (1,0) 
10 0,35                 (0,4) 1,5 (1,0) 
20 0,4                   (0,5) 1,5 (1,0) 
30 0,56                 (0,6) 1,5 (1,0) 
45 0,63                 (0,7) 1,5 (1,0) 
110 1,0                   (1,2)  1,5 (1,2) 
220 1,6                   (2,0) 2,0 
400 2,5                   (3,0) 3,5 
1 Jännitetyöalueen ulkorajan mitan pienentäminen pienjännitteellä, ks. edellä oleva 
teksti 
2 Ilmajohdoilla suluissa oleva arvo tarkoittaa etäisyyttä suoraan jännitteisen osan 
alapuolella. 
 
Jännitetyöalueen ulkorajan mitat ovat niin pienet, että suositellaan kerrointa 1,5 tai 2. 
Terveen järjen käyttö on erittäin hyvä mittakeppi. 
 

 JT-alue 0,05m 
 

Koulutus ja pätevyys 
Jännitetyötä pienjännite- ja suurjännitelaitteistoissa saa tehdä vain ammattihenkilö, jolla on 
erikoiskoulutus kyseiseen jännitetyöhön.  
Koulutuksen sisältö ja kesto voidaan ja tulee määritellä tapauskohtaisesti. 
Jännitetyökoulutukseen pitää kuulua myös käytännön harjoittelu. Jokaisen koulutettavan on 
tehtävä sen tyyppisiä käytännön olosuhteita vastaavia harjoitustöitä, jollaisten jännitetöiden 
taito hänen on tarkoitus saavuttaa..  
Koulutuksessa on kiinnitettävä huomiota myös niiden paljaana olevien jännitteisten osien 
eristämiseen tai peittämiseen, jotka ovat työn kohteena olevan osan läheisyydessä (tuplaturva).  
Koulutuksesta on annettava todistus, jossa kerrotaan minkä tyyppisiin jännitetöihin koulutus 
antaa pätevyyden.  
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Henkilöiden pätevyyden ylläpitäminen 
Henkilöstön koulutuksen ajan tasalla oleminen ja soveltuvuus nykyisiin työtehtäviin 
suositellaan tarkistettavaksi vähintään vuosittain ja muutosten tapahtuessa tarvittaessa 
useamminkin. 
Jännitetyökoulutus pitää kerrata siten, että kertauskoulutusten väli on enintään viisi vuotta.  
Jos henkilö ei ole tehnyt jännitetöitä kolmeen vuoteen, jännitetyökoulutus pitää kerrata ennen 
kuin jännitetöiden tekeminen aloitetaan. 

Työmenetelmät 
Sauvamenetelmä, riittävän pitkillä eristävillä sauvoilla ja niihin kiinnitetyillä työkaluilla 
suoritetaan työ noudattaen riittävää turvaetäisyyttä.  
Tällä menetelmällä Suomessa tehdään jännitetöitä suurjännitteillä. 
Eristävien käsineiden menetelmässä työn suorittajan kädet on suojattu sähköisesti eristävillä 
käsineillä. Suomessa ei ole tarkoitus että suojakäsineillä kosketaan suoraan paljaisiin 
jännitteisiin kohteisiin, vaan aina käytetään myös työkaluja (tuplaturva) tai lisäeristeitä. 
Suomessa tehdään jännitetyökäsineillä ja JT-työkaluilla jännitetöitä alle 1000 V järjestelmissä. 
Jännitetyöt kohteen potentiaalissa ovat Suomessa erittäin harvinaisia, niitä tehdään 
rajoitetusti vain Helsingin raitiovaunujen rataverkossa. Maailmalla jännitetöitä kohteen 
potentiaalissa tehdään erityisesti suurjännitejakeluverkossa. 
  

Jännitetyön ehdot 
Jännitetöissä noudatetaan työmenetelmäkohtaisia työohjeita. Työohjeiden on oltava kirjallisia, 
ja ohjeiden käyttäjä voi laatia ne itse. Työohjeet suositellaan laadittaviksi yhteistyössä 
esimiehen ja työtä tekevien henkilöiden kanssa. Sähkötöiden johtajan ja tarvittaessa käytön 
johtajan pitää aina hyväksyä käyttöön otettavat työohjeet.  
Työmenetelmäkohtaisissa jännitetyöohjeissa esitetään toimenpiteet suoritusjärjestyksessä ja 
annetaan ohjeet yleisistä menettelyistä. Itse työn tekeminen pitää suunnitella ja harjoitella 
etukäteen, esim. jännitetyökoulutuksen yhteydessä. 
 
Yksityiskohtaiseen työohjeeseen sisältyy yleensä seuraavat vaiheet: 

- Jännitetyön yleisten edellytysten tarkistus 
- Laitteiston rakenteesta johtuvien rajoitusten tarkistus 
- Tarvittavien työ- ja suojavälineiden varaaminen ja tarkistus 
- Varmistuminen niiden osien jännitteettömyydestä, joiden pitää olla 

jännitteettömänä työn aikana 
- Tarvittaessa varmistautuminen siitä, mistä työkohde voidaan nopeasti tehdä 

jännitteettömäksi 
- Varmistuminen siitä, että virtapiiriin ei ole kytkettynä kuormitusta 
- Tarvittaessa ohje miten lähellä olevat jännitteiset tai maadoitetut osat suojataan 
- Työvaiheittainen ohje itse työn tekemisestä 
- Toimenpiteet, jotka tehdään työn valmistuttua tai keskeytyessä  

 

Työkalut, laitteet ja välineet  
Jännitetyötä tehtäessä on käytettävä jännitetyövälineitä ja asianmukaisia henkilönsuojaimia. 
Erityyppisten suojainten tarve riippuu tehtävästä työstä ja käyttö tulee määritellä 
työmenetelmäkohtaisissa jännitetyöohjeissa.  
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Paljaiden jännitteisten tai maadoitettujen osien tilapäiseen suojaamiseen käytettävien 
eristysaineisten lisäsuojusten on oltava sähköisesti ja mekaanisesti riittävän lujia.  
Jännitetyövälineet ja –suojaimet on pidettävä ehjinä, puhtaina ja kuivina ja ne on 
tarkastettava aina ennen työsuoritusta.  
Suositellaan, että kaikissa pienjännitteellä tehtävissä sähkötöissä, joissa voidaan joutua lähelle 
jännitteisiä osia, käytetään jännitetyövälineitä. 

Työn organisointi  
Jännitetöitä pitää yleensä tehdä työryhmässä, johon kuuluu vähintään kaksi 
jännitetyökoulutuksen saanutta sähköalan ammattihenkilöä, työnsuorittaja ja 
työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja, tarvittaessa myös avustaja. Jännitetyön 
tekemisen aikana työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan on seurattava tarkoin työn kulkua, 
eikä hän saa poistua työkohteen luota. Hän saa avustaa työn tekijää vain turvallisuuteen 
liittyvän seurantatehtävän puitteissa. Myös valvojan ja avustavan henkilön on käytettävä 
työmenetelmän mukaisia suojavarusteita.  
Pienoisjännite- ja pienjännitelaitteistoissa voidaan monia jännitetöitä tehdä myös yksin.  
Päätöksen jännitetyön tekemisestä tekee sähköalan ammattihenkilö, joka toimii työnantajana tai 
työnantajan sijaisena, esim. sähkötöiden johtaja tai käytön johtaja. Voidaan myös käyttää 
menettelyä, jossa jatkuvasti pienjännitteellä tehtävissä perustason jännitetöissä esimies tai 
sähkötöiden johtaja tai käytön johtaja päättää jännitetyön tekemisen yleisistä edellytyksistä 
yksityiskohtaisilla pysyväismääräyksillä, ja työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja päättää 
yksittäisen työn aloittamisesta, keskeyttämisestä tai lopettamisesta. 

 

Työskentely jännitteisten osien läheisyydessä 
 
Turvallinen lähityö ei perustu senttimetreihin tai metreihin, vaan siihen paljonko 
tarvitaan tilaa työn turvalliseen suorittamiseen. Tällöin tulee huomioida seuraavat seikat:  
 - minkälainen työ 
 - millaiset kädet 
 - millaiset työkalut 
 - paljonko voimaa 
 - luiskahdusvaara 
 - putoavat esineet 
 - ja mitä vielä 

Yleistä 
Jännitteisten osien lähellä voidaan tehdä kahden tyyppistä työtä.  

− Sähköalan ammattihenkilön tai harjoittelijan tekemä sähkötyö, jossa ollaan jännitetyöalueen 
ulkopuolella mutta lähellä paljaita jännitteisiä osia. Tällaista työtä voidaan kutsua myös 
lähityöksi. 

− Rakennustyö tai muu työ, esim. kuljetus- ja nostotyöt, siivous yms., jota tehdään lähellä 
jännitteisiä osia. Työn tekijät ovat tällöin yleensä muita kuin sähköalan ammattihenkilöitä 
ja tämä pitää ottaa huomioon käyttämällä tilapäisiä suojia tai riittävää etäisyyttä jännitteisistä 
osista ja tarvittaessa valvontaa. 
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Taulukko Z.1 Lähialueen ulkomitan D V arvot eri jännitteillä muilla kuin 
ilmajohdoilla 
 
Nimellisjännite  
UN kV 

≤ 1 3 6 10 20 30 45 110 220 400 

Lähialueen 
ulkomitta 
DV m 

0,7 1,2 1,2 1,4 1,4 1,6 1,6 2,0 3,6 4,5 

 
Taulukko Z.2 Liikkuvan tai siirrettävän koneen työa lueen 
vähimmäisetäisyys avojohdosta tai muusta paljaasta jännitteisestä osa sta ja 
riippukaapelista.   
Suluissa oleva arvo tarkoittaa pienintä työskentelyetäisyyttä avojohdon jännitteisen osan 
alapuolella  
 

Nimellisjännite 
kV 

Vähimmäisetäisyys 
m 

avojohto tai muu 
paljas jännitteinen 

osa 

riippukaapeli 

≤1  2(2) 0,5 
>1 – 45 3(2) 1,5 

110  5(3)  
220 5(4)  
400 5(5)  

 

 
Työskentely pienjännitteellä (vaihtosähköllä yli 50 V tai tasasähköllä yli 120 V), 
nimellisjännitteisten osien läheisyydessä on mahdollista vasta, kun on varmistuttu 
turvallisuustoimenpitein siitä, että ei voida koskea jännitteisiä osia eikä joutua 
jännitetyöalueelle. Tämä voidaan hoitaa joko riittävillä suojauksilla tai riittävällä etäisyydellä ja 
tarvittaessa valvonnalla. 
 
Työskenneltäessä lähialueella seuraavien ehtojen tulee olla voimassa: 

- Työn tekijällä on työskentelypaikka, joka jättää molemmat kädet vapaiksi.  
- Työalueen rajat pitää määritellä tarkasti ja selkeästi ja huomiota on kiinnitettävä 

myös epätavallisiin tilanteisiin ja olosuhteisiin.  
- Työalue suositellaan merkittäväksi sopivilla suojuksilla, lipuilla, köysillä, 

valoilla ja kilvillä jne. Viereiset jännitteiset kentät tai kennot pitää myös erottaa 
selkeästi näkyvillä lisämerkeillä, esimerkiksi oviin kiinnitetyillä varoituskilvillä. 

- Työntekijän tulee varmistua siitä, ettei hän itse kehon osilla tai työkaluilla tai 
tarvikkeilla ulotu jännitetyöalueelle.  

- Ennen työn aloittamista, työstä vastaavan henkilön tulee huolehtia että työtä 
suorittavilla henkilöillä on riittävät tiedot ja taidot työn turvalliseen 
suorittamiseen. 
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Suojaus  
Suojalaitteet pitää valita ja asentaa siten, että ne riittävän hyvin kestävät odotettavissa olevat 
sähköiset ja mekaaniset rasitukset. 
Suojalaitteita asennettaessa on aina huomioitava kohteesta johtuvat vaarat. Tarpeen mukaan työ 
tehdään jännitetyönä tai kohde tehdään jännitteettömäksi asennustyön ajaksi. 
Suojukset on pidettävä kunnossa ja ne on kiinnitettävä luotettavasti työn ajaksi.  

Turvallinen etäisyys ja valvonta 
Käytettäessä suojausmenetelmänä riittävää työskentelyetäisyyttä jännitteisistä osista ja 
tarvittaessa valvontaa, työ tulee tehdä seuraavasti: 

− ollaan jännitetyöalueen ulkopuolella siten, ettei ole vaaraa vahingossakaan ulottua 
jännitetyöalueelle 

− työtä tekevät sähköalan ammattihenkilöt  

− mikäli kyseessä on muu työ ja muiden alojen ammattilaiset, tarvittaessa tulee 
valvojana olla hyvin opastettu ja kokenut sähköalan ammattilainen 

Rakennustyö ja muu työ 
Työn turvallinen suorittaminen pitää etukäteen suunnitella ja ohjeistaa siten että kaikki sähköstä 
johtuvat vaarat huomioidaan riittävän hyvin turvallisuuden varmistamiseksi. 
 Rakennustyössä ja muussa työssä, kuten: 

− telinetöissä, nostolaitteilla, rakennuskoneilla ja kuljettimilla tehtävässä työssä 

− asennustyössä, maalaus- ja saneeraustöissä 

− kuljetuksissa, lastauksessa ja purkauksessa 

− muiden laitteiden ja rakennuslaitteiden varastoinnissa ja sijoittamisessa  
pitää säilyttää koko ajan määritelty etäisyys. Tämä etäisyys mitataan lähimmistä johtimista tai 
paljaista jännitteisistä osista. 
Lähialueen ulkorajan mittaa ei saa alittaa ja etäisyyden tarkan arvioinnin vaikeudesta johtuen on 
syytä jättää riittävä pelivara tai tarvittaessa kytkeä kohde jännitteettömäksi. 
  
Mikäli laitteiden kosketussuojaus täyttää kotelointiluokan IP2X (IPXXB) vaatimukset, voivat 
muiden alojen ammattilaiset suorittaa työnsä ilman valvontaa, kunhan heille on annettu riittävä 
opastus kyseisen kohteen sähköisiin riskeihin.  
Kosketussuojaamattomia, puomilla suojattuja tai osittaisella verkkoaitauksella suojattuja 
kojeistoja sisältävässä sähkötilassa rakennus-, maalaus-, siivous- yms. töitä saa tehdä vain 
sähköalan ammattihenkilön jatkuvasti valvomana. Tämä vaatimus koskee myös muita 
sähkötiloja, joissa on kosketussuojaamattomia laitteita, esimerkiksi akustoja. 
 
Kojeistojen sisäisessä puhdistuksessa, muuntajien eristimien puhdistuksessa ja vastaavissa 
töissä pitää noudattaa kunnossapidon menettelyjä. Näitä töitä saavat tehdä vain sähköalan 
ammattihenkilöt tai opastetut henkilöt sähköalan ammattihenkilön valvomana. 

Työt ja kuljetukset ilmajohtojen läheisyydessä 
Ilmaan sijoitetut pienjännitejohdot ovat yleensä riippukaapeleita, joista ei yleensä aiheudu 
vaaraa. Ehdottomasti suurin osa avojohdoista on 20 kV suurjännitejohtoja, joista aiheutuu 
vuosittain useita tapaturmia muiden kuin sähköalojen ammattilaisille. On toivottavaa että 
sähköammattilaiset jakavat tietoa rakennus- ja kuljetusalan ammattilaisille, siten että he 
osaavat riittävän usein pyytää apua paikallisen sähkölaitoksen edustajilta.    
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Rakennus- tai muuta työtä tekevän henkilön valinta ja opastaminen 
Henkilöä valittaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota hänen henkilökohtaisiin 
ominaisuuksiinsa, kuten huolellisuuteen ja annettujen ohjeiden noudattamiseen. Tehtävään 
opastettavalle henkilölle pitää antaa kyseiseen työhön riittävä sähkötyöturvallisuuskoulutus 
sekä tietopuolinen ja käytännön opastus ottaen huomioon työpaikalla vallitsevat olosuhteet ja 
sähköstä aiheutuva vaara. Opastuksen jälkeen on varmistettava, että hän ymmärtää annetut 
ohjeet ja on oppinut työn turvallisen tekemisen edellyttämän varovaisuuden ja ammattitaidon. 
Opastuksesta on syytä tehdä kirjallinen ohje, joka opastuksen yhteydessä kuitataan. 

 
Opastamiseen pitää kuulua mm. seuraavat asiat: 

- sähkön vaarallisuus: jännitteisen osan koskettamisesta aiheutuva vaara, valokaaren 
aiheuttama palovaara ja veden käyttämiseen liittyvä vaara 

- toimenpiteet sähkötapaturman sattuessa: avun hankkiminen, uhriksi joutuneen 
irrottaminen, elvytystoimenpiteet puhallus- ja painantaelvytyksen avulla 

- sähkötilaan pääsyä ja laitteiden käyttöä koskevat kiellot: ovien pitäminen lukittuina ja 
sivullisten henkilöiden pääsyn estäminen, kielto avaimen luovuttamisesta sivullisille, 
kojeisto-ovien ja suojusten pitäminen kiinni, kytkimien ja erottimien, esim. 
ohjauspainikkeiden ja vipujen käytön kieltäminen 

- sähkötiloissa liikkuminen ja työskentely: turvallisten kulkuteiden neuvominen, tikkaiden 
käytön rajoitukset, kennojen päälle nousemisen kieltäminen, vaarallisten osien sijainnin ja 
vaaran laadun selostaminen jokaisessa tilassa, jossa joudutaan työskentelemään, kojeiden 
normaalien (esim. ilmakatkaisijan) toimintaäänien sekä hälytysäänien selvittäminen. 

- työssä käytettävien työkalujen ja aineiden merkitys turvalliseen työskentelyyn 
 

Kunnossapitokäytännöt 

Yleistä 
Kunnossapidon tarkoitus on pitää sähkölaitteisto vaaditussa kunnossa. Kunnossapito voi 
koostua "ennakoivasta kunnossapidosta”, jota tehdään tavanomaisen käytännön mukaisesti 
laitteiden rikkoutumisen ehkäisemiseksi ja laitteiden pitämiseksi hyvässä kunnossa tai 
"korjaavasta kunnossapidosta", joka tehdään rikkoutuneen osan korjaamiseksi tai 
vaihtamiseksi. 
 
Kunnossapitotöitä on kahden tyyppisiä: 

1. työ, jossa on sähköiskun, oikosulun tai valokaaren vaara, ja johon sovelletaan sopivaa 
työmenetelmää  

2. työ, jossa laitteen rakenne tekee mahdolliseksi määrätyn kunnossapidon tekemisen 
(esim. sulakkeiden tai lamppujen vaihdon) turvallisesti.  

Työt tehdään tilanteen mukaan jännitteettömänä, jännitetyönä tai lähityönä. 
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Henkilöstö 
Sähkölaitteiden käytöstä vastaavan henkilön pitää huolehtia että kunnossapitotöitä tekevät 
henkilöt on opastettu ja ohjattu missä laitteissa, mitä ja miten saa toimia. Heillä tulee olla 
käytettävissä asianmukaiset työ- ja suojavälineet. 

Korjaustyö 
Korjaustyössä voi olla seuraavia vaiheita: 

1. vian paikantaminen 

2. vian korjaaminen ja/tai komponenttien vaihto 

3. laitteiston korjatun osan ottaminen uudelleen käyttöön. 

 
Työn eri vaiheissa voi olla tarpeen käyttää erilaisia työmenetelmiä. Vian etsintä voi olla 
toisinaan jännitetyötä, komponentti vaihdetaan jännitteettömänä ja ennen jännitteen uudelleen 
kytkentää tulee selvittää prosessin tila vaaratilanteiden välttämiseksi. 
 

Vaihtotyö 

Sulakkeiden vaihto 
Sulake pitää yleensä vaihtaa virrattomana (kuormitus pois kytkettynä). Nimellisvirraltaan 
enintään 25 A tulppasulake voidaan vaihtaa virrallisena, jos virtapiiriä ei voi tehdä  
virrattomaksi tuottamatta haittaa.  
Maallikon vaihdettavaksi soveltuvia sulakkeita, joissa kosketussuojaus toteutuu ja oikosulusta 
ei aiheudu vaaraa, ovat sellaiset nimellisvirraltaan enintään 25 A tulppasulakkeet, joiden 
vaihtamiseen ei jäljempänä vaadita opastettua henkilöä tai ammattihenkilöä.  
  
Kahvasulakkeiden vaihdossa suositellaan aina käytettäväksi suojahihalla varustettua 
vaihtokahvaa. 
 
Sulakkeiden vaihdot, jotka voi tehdä opastettu henkilö  
Opastetut henkilöt saavat vaihtaa sulakkeen tapauksissa, joissa riskit ovat helposti hallittavissa. 
Tällaisia toimenpiteitä ovat maallikoille sallittujen töiden lisäksi mm. kahvasulakkeen vaihto 
jännitteettömänä.  
 
Sulakkeiden vaihdot, jotka voi tehdä vain sähköalan ammattihenkilö 
Jos sulakkeen vaihtoon liittyy erityisiä riskejä, sulakkeen saa vaihtaa vain sähköalan 
ammattihenkilö. Tällaisia riskejä on mm. seuraavissa tilanteissa: 

- suurjännitesulakkeen vaihto 

- kahvasulakkeen ja nimellisvirraltaan yli 25 A tulppasulakkeen vaihtaminen 
moottorilähdössä, joka on varustettu kontaktoreilla.  Kontaktorin kärkien 
mahdollinen kiinnihitsautuminen voi aiheuttaa oikosulun. 

- muut sulakkeen vaihdot, joihin sisältyy erityinen riski. Tällainen on esim. 
sulakkeen vaihto sellaisessa varokekytkimessä (ns. uuninluukkukytkin ), josta 
kokemuksen mukaan voi aiheutua valokaarivaara. Varokekytkin avataan ja 
suljetaan noudattaen erityistä työohjetta ja käyttäen riittäviä suojaimia, 
valokaarelta suojaavaa vaatetusta ja kasvosuojainta sekä riittävän hyvin 
valokaarta kestävää käsinettä.  
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- kahvasulakkeen vaihtaminen paikassa, jossa varokepohjan rakenne on 

sellainen, että sulake voi aiheuttaa oikosulun. 

- kahvasulakkeen tai nimellisvirraltaan enintään 63A tulppasulakkeen 
vaihtaminen, joka joudutaan tekemään poikkeuksellisesti virrallisena  tilanteissa, 
joissa virtapiirin saattaminen virrattomaksi on kohtuuttoman vaikeaa, esim. 
tarvittavilla kytkinlaitteilla on eri haltija kuin vaihdettavilla sulakkeilla. Lisäksi 
on täytettävä seuraavat edellytykset:  

� työ tehdään noudattaen työtä varten tehtyä erityisohjetta ja työntekijä on 
 erityisesti opastettu tähän työhön 

� kahvasulaketta vaihdettaessa käytetään suojahihalla varustettua vaihtokahvaa  
 sekä valokaarikestoista suojavaatetusta ja kasvojensuojainta 

� työhön pitää olla työstä vastaavan henkilön tapauskohtainen tai 
 pysyväismääräyksenä annettu lupa. 

 

Lamppujen ja tarvikkeiden vaihto 
Yleensä lamput ja loisteputkien sytyttimet voidaan vaihtaa jännitteisinä, mutta tarvittaessa 
kohde on kytkettävä jännitteettömäksi. 
Pienjännitteellä kosketussuojatussa kohteessa maallikkokin voi vaihtaa jännitteisen lampun tai 
sytyttimen. 
 

Kunnossapitotyön keskeytys tai lopetus 
Kohteen turvallisuudesta on huolehdittava ja asiasta on ilmoitettava käytöstä vastaavalle 
henkilölle. 
 
 
 
 

  
 


