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HALUAN LIITTYÄ
SÄHKÖMESTARIEN JA SÄHKÖYLIASENTAJIEN SAMSY RY:N
JÄSENEKSI

Etunimet
Sukunimi
Osoite
Postinro. ja -paikka
Puhelin
Sähköposti
Syntymäaika
Sähköyliasentaja-erikoisammattitutkinto vuosi
Sähkömestari vuosi

Yhdistyksen jäsenmaksu on 25 euroa ja liittymismaksu 5 euroa.
Ilmoittakaa osoitteenmuutokset jäsenrekisterinhoitajalle!

Matti Airola, Kreetankuja 13 as 5, 21200 Raisio
S-posti: matti.airola@samsy.fi   • koti puh. 040 761  1060 • työ puh. 050 414 0661

Sy-Viesti, SAMSY ry:n puolueeton tiedotuslehti
SÄHKÖMESTARIEN JA SÄHKÖYLIASENTAJIEN RY
Ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

TOIMITUS
Päätoimittaja: Timo Heinelä 
Toimitusneuvosto:  Jouko Laakko, Jouko Aalto, Lasse Ojansivu, Tapio Salo,
 Matti Airola, Janne Virta, Lasse Anttila ja Seppo Aaltonen
Toimituksen osoite:  Ieskatu 13 as 2, 20210 Turku
s-posti:  timo.heinela@samsy.fi  • www.samsy.fi 

Etusivun kuva: Petri Into ja Timo Mattila vastaanottavat Mestarinkirjansa kevätkokouksessa 25.4.
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Varapuheenjohtajan palsta

Tervehdys
Pitkästä aikaa kirjoittelen lehteemme. 
On kulunut jo tovi siitä, kun lehden toimit-
taminen siirtyi minulta Heinelän Timolle 
Turkuun. 
Lehti on kuluneena aikana kehittynyt yhä 
tärkeämmäksi tiedon välittäjäksi keskuu-
dessamme. Ulkomuoto on hieman kasvanut 
ja sisältö on tullut rikkaammaksi, sekä mai-
nosten määrä on lisääntynyt, mikä ei suin-
kaan ole huono asia. Mistä muuten saisim-
me tietoa alamme toimijoista kuin heidän 
mainoksistaan.

Olen jo vuosia päässyt seuramaan suomalaisten 
sähkö-, automaatio-  ja elektroniikka-asentajien 
ammattitaidon kehitystä aitiopaikalta, järjestä-
mällä heille koulutusta, sekä itse heitä opetta-
malla.
Sähköalan ammattilaisemme jakautuvat mieles-
täni kahteen pääryhmään:

- On uusia miehiä, jotka käyvät nykymuotoista 
sähköalan perustutkintoa siihen liittyvine kou-
lutuksineen ja tutkintosuorituksineen. 
- Toinen pääryhmä on nämä ”Herrat neljäseis-
kat”, joista osa on ammattikoulunkäyneitä, sekä 
osa työssäoppineita asentajia. 

Minä tutustun työni kautta sähköasentajiin, 
kun he tulevat täydennyskoulutukseen tai suo-
rittamaan ammattitutkintoa perustutkinnon 
jatkeeksi. Olen huomioinut sähköasentajien 
keskuudessa, varsinkin tämän uuden sukupol-
ven osalta, että sähköalan perusosaaminen on 
suhteellisen puutteellista. Tarkoitan tällä sitä,  
että ei osata ajatella sähkötekniikan perusasioita 
vaan turvaudutaan usein laskennalliseen ratkai-
suun esim. ohminlain ja laskimen avulla. 
Kun sähköasentajalta kysyy, mitä tapahtuu te-
holle kun jännite kaksinkertaistuu, saa usein 
vastaukseksi, että mitenköhän se kaava oikein 
meni. Onko sitten tarpeellista osata ajatella 
asioita? Kun miettii miten sähköasentajan työ-
tehtävät ovat muuttuneet vuosien saatossa niin 

kiinteistöissä kuin teol-
lisuudessa, on erittäin 
tärkeää osata ajatella 
sähkövirrankulkua ja 
siihen liittyviä fysiikan-
lakeja.

Yhä useammin kiinteistön sähköistykseen kuu-
luu älykkäitä mikroprosessoriohjattuja älyjä ja 
ohjelmoitavia pienlogiikoita, kuten viestintään 
ja kulunvalvontaan liittyvät laitteet. Teollisuu-
dessa sähköasentajan työkenttä lähestyy auto-
maatioasentajan työkenttää ja se on muuttunut 
yhä selvemmin kunnossapitotoiminnoiksi ja 
saneeraukseksi. Mukaan on tullut automaatio-
järjestelmiin liittyvien instrumenttien asentami-
nen ja automaatioväylään liittäminen sekä käyt-
töönotto, jossa tyypillisenä mittalaitteena onkin 
yleismittarin sijasta tietokone ohjelmineen.

Näiden laitteistojen toiminnan tunteminen ja 
asennusten päätyttyä, laitteistojen testaami-
nen sekä käyttöönotto vaativat sähköasenta-
jalta hyvää sähköalan perustuntemusta sekä 
tietotekniikan laitteiden toiminnan osaamista. 
Sen lisäksi on tunnettava erilaisten kaapeleiden 
käyttökohteet ja niihin liittyvät liitostekniikat 
sekä maadoitukset. 

Siksi on tärkeätä, että asioita osataan ajatella, 
yhdistää ilmiöt toisiinsa sekä hyödyntää ajatus-
maailmaa uusissa asennuksissa ja kunnossapi-
dossa ja niihin liittyvissä korjaamisissa.
Nämä asiat hallitakseen on pakko käydä hake-
massa oppia välillä koulun penkiltä.

Hyvää ammattitaidon kehittämisintoa, 
sekä Hyvää kesän jatkoa.

Terveisin Reijo Alastalo 

Hyvää juhannusta!
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Johdanto
Kulunut vuosi oli edelleenkin yhdistykselle 
suunnan etsimistä ja aktiivisuuden herättämis-
tä jäsenistön keskuudessa. Vaikka tärkeimmät 
yhdistyksen ajamat asiat, kuten sähköpätevyy-
det ja sähkömestari-nimike on saatu kuntoon, 
on yhdistyksellä vielä paljon haasteita sähkö-
asentajien ammattitaitotason kehittämiseksi.
Tärkeinä seikkoina olivat edelleenkin sähkö-
asentajien ammattitutkintojen tason säilyttä-
minen korkeana ja työmarkkinoita kiinnosta-
vana.
Opetusministerille lähti lokakuussa kirje, jossa 
ilmoitamme halustamme olla mukana kehit-
tämässä sähköalan työnjohtokoulutusta mikäli 
sellainen toteutuu.   
                        

Hallitus
Yhdistyksen hallituksen jäsenet vuonna 2008: 
Puheenjohtaja: Jouko Laakko, Vpj. Reijo
Alastalo , Timo Heinelä, Pentti Järvinen,
Lauri Järvinen, Timo Viitanen, Tarmo Purho, 
Siht. Lasse Ojansivu ja Tapio Salo.
                          

Yhdistyksessä
Timo Heinelä toimii SY-viestin päätoimittajana. 
Tapio Salo rahastonhoitajana.
Matti Airola jäsenrekisterin hoitajana.
Pentti Järvinen mestarinkirja-asiamiehenä.

Kokoukset
Hallitus kokoontui vuoden 2008 aikana kaksi 
kertaa. Sääntömääräisten kevät ja syyskokous-
ten lisäksi.

Hallitus on kokouksissaan keskittynyt lähinnä 
seuraaviin asioihin:
-  Laatinut aihe-ehdotuksia syysluentopäivien 

ohjelmien suunnitteluun AEL:lle.

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008
Sähkömestarien ja sähköyliasentajien  yhdistys
SAMSY  ry

-  Ammattitutkintojen ja erikoisammattitut-
kintojen vaatimusten pitämiseksi korkeata-
soisina. 

-  Sähköpätevyys S1:n ajaminen eteenpäin. 
- Yhdistyksen tunnetuksi tekemiseksi.
- SY-viestin sisällön laatimiseen.

Luottamustehtävät
Luottamustehtäviä mm. Turvatekniikan keskuk-
sen (Tukes) Turvallisuustutkintojen yhteistyö-
foorumin jäsenyys, Timo Nylund.  SETI:n  päte-
vyysarviointi, valituslautakunta, Reijo Alastalo.
Turun AKK sähköalan neuvottelukunta, Timo 
Heinelä.
Lisäksi yhdistyksemme jäseniä on edustajina 
sähköalan valtakunnallisissa tutkintotoimikun-
nissa ja näyttötutkintojen:  
sähköasentajan ammattitutkinto,- sähkölaitos-
asentajan ammattitutkinto ja sähköyliasentajan 
erikoisammattitutkintojen vastaanottoelimissä.

Sähkömestarikoulutus
Vuonna 2008 valmistui 8 sähkömestaria.
He olivat: 
Harri Jylhä, Kempele
Kari Saarimäki, Tampere
Matti Airola, Turku
Esko Ora, Turku
Tuomo Tinttunen, Helsinki
Jukka Poukka, Jyväskylä
Petri Liimatainen, Jyskä  ja
Esa Kalevi Malinen, Rajamäki. 
                 

Jäsenistö
Yhdistyksellämme on n. 520 jäsentä kirjattuna 
joista noin 110 on eläkeläisiä ja näin vapau-
tettuja jäsenmaksusta. Rekisteristä poistettiin 
jäseniä, jotka eivät olleet maksaneet jäsenmak-
suaan kahteen perättäiseen vuoteen.
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Yhdistyksemme sääntömääräisiin kevät- ja 
syyskokouksiin Turussa ja Helsingissä osallistui 
noin kaksikymmentä yhdistyksemme jäsentä.

SY -viesti
SY -viesti ilmestyi kuluneena vuonna 2008, 
neljä kertaa. SY-viesti painettiin Porvoon 
Offsetpainossa ja postituksen kustansi AEL. 
Päätoimittajana Timo Heinelä Turusta.
Toimituskuntana toimii turun alueyhdistyksen 
hallitus.

Hallitus sekä päätoimittaja haluavat omasta puolestaan 
toivottaa kaikille lukijoillemme erittäin 

rauhaisaa ja turvallista kesäaikaa. 

Se on akkujen laataamisen aikaa, 

RELAX !

Stipendit   
Stipendejä jaettiin 3kpl a` 100€ sähköalan 
perustutkinnon suorittaneille.
1kpl Helsinkiin ja 2kpl Turkuun.                                                                                                                  
                   

Yhteenveto
Yhdistyksen hallitus pyrkii vastaisuudessa-
kin vaikuttamaan, että sähkömestareiden ja 
yliasentajien arvostus säilyy sekä tutkinnot 
vastaavat nykyhetken sähköalan vaatimuksia ja 
ammattitaitoa.
     

Asiat kirjasi Lasse Ojansivu

ps. Missä Timo luuraa 27.6 ?

T. Timo

2008
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Tukesin sähkölaitteistorekisteri verkossa
Viime kesäkuussa verkkosivuille www.
tukes.fi lisättiin Tukesin rekisterissä olevat 
sähkölaitteistot oheistietoineen. Lisäyk-
sellä pyritään parantamaan laitteistojen 
haltijoiden, käytön johtajien ja tarkastajien 
tietopalveluja. 

Sähkölaitteistoista on saatavissa mm.
seuraavat tiedot:

•  Laitteiston tunnus, luokka, haltija, sijainti, 
 verkkoyhtiö
• Käytön johtaja ja seuraava määräaikais- 
 tarkastusvuosi

Rekisterin hakuohje on rekisterin
yhteydessä. 

Verkkorekisteri tukee myös sen sisällön ajan 
tasalla pitoa, kun haltijat ja käytön johtajat 
voivat itse tarkistaa tietojensa ajantasai-
suuden. Muutokset voi ilmoittaa Tukesille 
lomakkeella SL 2A, jonka ajantasainen 
versio täyttöohjeineen on verkossa. Epäsel-
vyyksissä voi ottaa yhteyttä rekisterinpitä-
jiimme Heli Halonen 010 6052 589 ja Marjo 
Peltonen 010 6052 588. 

Kun käytön johtaja vaihtuu, on sähkölait-
teiston haltijalla kolme kuukautta aikaa 
nimetä uusi käytön johtaja. Tällä hetkellä 
nämä kohteet löytyvät laittamalla hakueh-

doksi käytön johtajan nimen kohdalle ”ni-
mettävä määräajassa”. Ohjelmiston päivitys 
on tekeillä.

Käytön johtajan tehtävien
hoito ja sopimukset
Käytön johtajaa koskevat vaatimukset on 
annettu ministeriön päätöksessä sähkö-
alan töistä (516/1996), joka löytyy Tukesin 
verkkosivujen kautta Editan ylläpitämiltä 
säädössivuilta (Etusivu > Tietopalvelut > 
Säädökset > Editan säädöstietopalvelu > 
Lainsäädäntö > 5 Sähköturvallisuus ja -lait-
teistot > 5.1 Sähköturvallisuus). 

Tukes-ohje S4-2004, Sähkölaitteistot ja 
käytön johtajat, täydentää säädöksiä ja 
antaa tarkempia soveltamisohjeita. 

Tukesin www-sivuilla on tiivistetty kuvaus 
käytön johtajan nimeämisestä ja tärkeim-
mistä tehtävistä.

Enintään kolmen muuntamon
kiinteistön sähkölaitteistot
Enintään kolme suurjännitteistä muunta-
moa tai vastaavaa kytkinlaitosta sisältävän 
enintään 20 kV sähkölaitteiston käytön joh-
tajan ei tarvitse olla haltijan palveluksessa 
(ns. sivutoiminen). Käytön johtajan tehtä-
vänä on huolehtia siitä, että käytön johta-
jan valvontaan kuuluvat tehtävät tulevat 
suoritetuiksi. Kunnossapitotehtävät voi 
järjestää haltijan kanssa sovittavalla tavalla. 

Kun käytön johtaja on sopinut osan teh-
täväalueensa tehtävistä esim. haltijan 
toimesta suoritettavaksi, käytön johtaja 
kuitenkin vastaa siitä, että nämäkin teh-
tävät tulevat asianmukaisesti hoidetuiksi. 
Tämä edellyttää riittävää käytön johtajan 
suorittamaa seurantaa ja valvontaa. 

Sivutoimisten käytön johtajien sopimuksis-
sa on usein sovittu, että perussopimukseen 

Ammattilaistiedote:
Ajankohtaista
käytönjohtajille
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kuuluu muuntamo- ja sähkökeskustilojen 
tarkastus kaksi kertaa vuodessa. 

Tämä ei ole riittävä käytön johtajan tehtä-
vien hoitamiseksi, koska käytön johtajan on 
huolehdittava kiinteistön koko sähkölait-
teiston sähköturvallisuudesta ja kaikkien 
käyttötöitä tekevien ammattitaidosta ja 
opastuksesta.

Yli kolmen muuntamon
kiinteistön sähkölaitteistot
Kun muuntamoita on enemmän kuin kolme 
tai laitteiston suurin nimellisjännite on yli 
20 kV, on käytön johtajan oltava haltijan 
palveluksessa tai haltijan ja käytön johtajan 
työnantajan välillä on oltava sähkölaitteis-
toa koskeva kunnossapitosopimus. 

Tämä edellyttää käytön johtajan työn-
antajalta asianmukaista laitteiston jän-
nitetason mukaista urakointioikeutta ja 
palveluksessa (käytettävissä) olevaa sähkö-
alan henkilöstöä ainakin sähkölaitteiston 
tavanomaisen ylläpitohuollon ja viankor-
jauksen suorittamiseksi. Erityisosaamista 
edellyttävät kunnossapitotyöt voidaan 
käytön johtajan valvonnassa ja ohjeiden 
mukaan tilata muualta alihankintana tai 
haltijan toimesta.

Tukesin ilmoituslomaketta SL 2A on täs-
mennetty kunnossapitosopimukseen liitty-
vien tietojen ilmoittamisen osalta.

Sopimusmallit  
Sähkötietokortistossa julkaistua sähkö-
laitteiston käytön johtamisen sopimuslo-
makemallia, ST 95.58, ollaan parhaillaan 
päivittämässä sivutoimisen käytön johtajan 
sopimuslomakkeeksi. Laajemman sähkölait-
teiston kunnossapitosopimukselle on ryh-
dytty laatimaan omaa lomakemallia, jossa 
otetaan huomioon kunnossapidon jär-
jestelyille asetetut säädösvaatimukset, 

joita edellä on lyhyesti kuvattu. Päivitetty 
lomakemalli julkaistaan viimeistään tammi-
kuussa ja laajemman sähkölaitteiston versio 
tulevan kevään aikana.  

Havaintoja Tukesin
kenttävalvonnassa
Tukes teki viime vuonna 145 kenttäval-
vontakäyntiä sähkölaitteistokohteisiin, 
joista luokan 2C, 2D tai 3C kohteita oli 105. 
Näistä kohteista noin kolmasosassa olivat 
asiat sähköturvallisuuden osalta pääosin 
kunnossa eikä merkittäviä puutteita ollut.

Pistokokein suoritetuissa valvonnoissa 
havaitut merkittävimmät puutteet olivat 
(suluissa sivutoimisten käytön johtajien 
kohteet):
•  puutteellinen kunnossapitosuunnitelma 

21 (35)%
• puutteellinen kunnossapito 9 (12)%
•  aikaisemmissa tarkastuksissa havaittuja 

puutteita korjaamatta 15 (21)%
•  varmennustarkastus suorittamatta 4 

(10)%
• vakava tekninen puute 8 (14)%
• välitön vaara, käyttökielto 2 (5)%

Luvut ovat suuntaa antavia. Tarvetta 
tehostaa käytön johtajien ja haltijoiden toi-
mintaa on, erityisesti sivutoimisten käytön 
johtajien ja heidän kohteidensa osalta.

Uusi SFS  6000 voimassa
Pienjännitteisiä sähköasennuksia koskevas-
ta standardisarjasta SFS 6000 ilmestyi uusi 
painos vuoden 2007 lopulla. Sen käyttöön-
ottoon liittynyt siirtymäkausi on päättynyt. 
Uutta standardia noudatetaan kaikissa 
uusissa sähköasennustöissä. 
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Standardin edellisen painoksen vaatimuksia 
voidaan soveltaa vielä, jos sähkölaitteiston 
rakennus-työt on aloitettu tai valmiin säh-
kösuunnitelman toteutukseen liittyvät toi-
menpiteet (esim. urakkatarjouskierros) on 
käynnistetty ennen huhtikuun alkua. Lisäksi 
edellytyksenä on, ettei rakennustyö viivästy 
tavanomaista rakentamisaikaa huomatta-
vasti pidemmäksi. Siirtymäkausiohjeita on 
käsitelty Tukes-ohjeessa S10.

Uusiutunut standardisarja SFS 6000 sisäl-
tää paljon merkittäviä muutoksia, kuten 
vaatimuksen lähes kaikkien pistorasioiden 
suojaamisesta vikavirtasuojakytkimin. 
Keskeisimpien muutosten luettelo löytyy 
SFS käsikirjan 600 aivan lopusta, sivuilta 
659-664.

Käytön johtajan tehtävien kannalta eri-
tyisen huomionarvoinen on SFS 6000 osa 
802, Sähköasennusten korjaus-, muutos- ja 
laajennustyöt, joka koskee myös olemassa 
olevien asennusten osia, joihin muutos- tai 
laajennustyöt vaikuttavat. 

Sähköammattilaisten tapaturmat
lisääntyneet
Sähköammattilaisten sähkötapaturmat 
ovat lisääntyneet viime vuosina ja kehitys 
herättää huolta sähköalalla. Sähköiskun tai 
valokaaren aiheuttaneita sähköammattilai-
sille sattuneita työtapaturmia vakuutusyh-
tiöt korvasivat vuonna 2006 yhteensä 80. 
Sähkötapaturmista sekä niiden taustalla 
olevista syistä ja asenteista on viime kevää-
nä viestitty aktiivisesti sähköalan lehdissä ja 
muissa viestintävälineissä. 

Tukes on myös uusinut sähköurakoitsijan 
oma-arviointi -tarkistuslistan. Sen voi 
tilata tai ladata netistä Tukesin nettisivuilta 
(Etusivu > Tietopalvelut > Esitteet > Sähkö 
ja hissit).

Käytön johtajan tulee osaltaan huolehtia 
siitä, että menetellään SFS 6002, Sähkötyö-
turvallisuus, kohdan 4.3 mukaisesti: Ennen 
kuin sähkölaitteistossa aloitetaan työsken-
tely, työstä vastaavan henkilön ja sähkölait-
teiston käytöstä vastaavan henkilön pitää 
sopia sekä työn tekemisen mahdollistavista 
sähköjärjestelmän järjestelyistä että sähkö-
laitteistoissa tai läheisyydessä tehtävästä 
työstä. Työstä ja sähkölaitteiston käytöstä 
voi vastata sama henkilö.

Sähköammattilaisten työtapaturmien ko-
konaismäärä on sähkötapaturmiin nähden 
moninkertainen: vuonna 2006 sähköalalla 
sattui lähes 3400 korvaukseen johtanutta 
työtapaturmaa. Näidenkin tapaturmien 
määrä on lisääntynyt viime vuosina. 

Suurin osa sähköammattilaisten työtapa-
turmista on putoamisia, kaatumisia, liukas-
tumisia ja terävään esineeseen kolhimisia. 
Eniten työtapaturmia sattuu silloin, kun 
sähköasentajat liikkuvat työmaalla, tekevät 
töitä käsityökaluilla tai käsittelevät erilaisia 
esineitä. 

Lisätietoja: 
yli-insinööri Harri Westerlund, 
puh. 010 6052  572
ylitarkastaja Valto Ottovainen, 
puh. 010 6052 578
turvallisuusinsinööri Sakari Hatakka,
puh. 010 6052 562
sähköposti: etunimi.sukunimi@tukes.fi
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Ilmalämpöpumpun saa asentaa vain 
pätevä kylmälaiteliike 

Kovasti suosiotaan kasvattaneiden ilma-
lämpöpumppujen asennuksissa on ilmennyt 
ongelmia. Ilmalämpöpumppujen asennus 
on ammattilaisten työtä, joten laitteiden 
turvallisuus on varmistettava pätevällä 
asennuksella. Ilmalämpöpumpun saa asen-
taa vain siihen oikeutettu kylmälaiteliike. 
Asennusta ei saa tehdä itse eikä sitä saa 
teettää epäpätevällä asennusliikkeellä. 

Ennen asennusta on varmistettava, että 
asennusliikkeellä on vaadittu kylmälaite-
liikkeen pätevyys. Tukes (Turvatekniikan 
keskus) pitää rekisteriä pätevistä kylmälai-
teliikkeistä. 

Ilmalämpöpumpun asennuksessa tarvit-
tavat mahdolliset sähkötyöt tulee teettää 
siihen oikeutetulla sähköurakoitsijalla. 
Kylmälaiteliikkeellä ei välttämättä ole 
sähköurakointioikeuksia, jolloin sähkötyöt 
on teetettävä pätevällä sähköurakoitsijalla. 
Tukes pitää erillistä rekisteriä sähköurakoin-
tioikeudet omaavista toiminnanharjoitta-
jista. Ei-ammattilaisen tekemät sähkötyöt 
voivat johtaa hengenvaaraan.

Kylmälaiteliikkeen on annettava ilmaläm-
pöpumpun asennuksesta todistus. Todis-
tuksesta tulee käydä tarkasti ilmi, mitä 
asennus koskee. Todistuksessa tulee olla 
myös kylmälaiteliikkeen vastuuhenkilön 
allekirjoittama vakuutus siitä, että ilmaläm-
pöpumpun asennus on tehty määräysten ja 
asennusohjeiden mukaisesti.

Ilmalämpöpumpun mukana on toimitet-
tava käyttäjälle suomen- ja ruotsinkieliset 
käyttöohjeet. Käyttöohjeissa selvitetään 
ne ilmalämpöpumpun käyttöönottoon, 
käyttöön ja huoltoon liittyvät toimet, jotka 
käyttäjä saa tehdä itse. Asennusliikkeille 
tarkoitettuja asennus- ja huolto-ohjeita ei 
tarvitse toimittaa käyttäjälle.

Kylmälaiteliikerekisteri

Sähköurakoitsijarekisteri 

Lisätietoja:
Merja Rajamäki, tekninen asiantuntija,
puh. 010 6052 518
Markus Kauppinen, yli-insinööri,
puh. 010 6052 519
sähköposti: etunimi.sukunimi@tukes.fi
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AEL Historiaa

Anttila, Auramaa, Erkkilä, Karjala, Heinonen, Hinkkanen, Kankanen, kauppinen,
Lehtinen, Laskujärvi, Lehtinen, Mallat, Mattila, Paavola, Peitsiö, Purola, Ranta, Rissanen,

Saikkonen, Salmela, Savolainen, Suotunen, Tunmurki, Virtanen, Vähätalo ja Ylitalo.

Reippaita nuoria miehiä, valmiina tarttumaan töihin.

THe.

Sähköjohtoasentajain peruskurssi
22.2.-20.3.1954

Tervehdys ammattiveljet
Kevätkokouksessa 25.4 kysyttiin, kuinka paljon mestarinkirjoja on jaettu? 
Kokonaismäärästä minulla ei ole tarkkaa tietoa. 

23.03.1996 aloimme Ruuskasen Leon kanssa
ylläpitämään mestarinkirjalautakuntaa. 
Siitä päivästä, 25.4 asti, on jaettu 125 kirjaa. 

Kesäisin terveisin Pentti V. Järvinen.

1954
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TURUN
AIKUISKOULUTUSKESKUS

Artukaistentie 13
20240 Turku

Sähkömiehentie 2
21530 Paimio

LISÄTIETOJA
Seppo Aaltonen

puh. 0207 129 317
seppo.aaltonen@tuakk. 

Jännitetyökoulutus (1 pv) 27.10./2.12. Artukaisten ja 11.11. Paimion toimipaikassa

Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu sähköalalla työskenteleville henkilöille, jotka työs-
sään joutuvat tekemisiin jännitteisten osien kanssa. Koulutukseen osallistuminen edel-
lyttää voimassaolevaa SFS 6002 -sähkötyöturvallisuuskoulutusta ja riittävää työkokemusta. 
Sisältö: Sähkön vaarat, jännitetyön suunnittelu sekä jännitetyön tekemiseen liittyvät 
määräykset ja ohjeet. Koulutuksen sisältö perustuu standardiin SFS 6002.
Hinta: 160 €. Hintaan sisältyy opiskelumateriaali, jännitetyökortti, lounas ja kahvit.

Koulutus on toteutettavissa myös yrityskoulutuksena. Pyydä tarjous:

Asiakaspalvelupäällikkö Kirsi Haltia, puh. 0207 129 428 tai kirsi.haltia@tuakk. 

PÄIVITÄ
JÄNNITETYÖOSAAMISESI
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Puheenjohtajana on toiminut edelleen Timo 
Heinelä, toimien samalla SY-viestin päätoimit-
tajana. Kauden aikana hallitus kokoontui neljä 
kertaa. Kokoukset pidettiin puheenjohtajan 
työpaikan, YIT:n Turun toimitiloissa. 

Hallituksen kaikissa kokouksissa on käsitelty 
lehden toimitukseen liittyviä asioita, lehteen 
on saatu kohtuullisesti hankittua mainoksia ja 
aina välillä juttujakin. Kerhon pakinoitsija, Reijo 
Nurmela, on ilahduttanut lukijoita mukavilla 
tarinoillaan. 

On selvää, että kokouksissa on alustavasti 
sivuttu myös pääyhdistyksen asioita, valmiste-
levassa mielessä. 
Se johtuu siitä, että aluekerhon hallituksen 
jäsenistä suuri osa myös pääyhdistyksen halli-
tuksen väkeä.

Asennusoikeuksien laajentaminen ja tutkintoi-
hin liittyvät asiat ovat puhuttaneet, samaten 
sähkömestarikoulutuksen tarkentaminen ja 
laajentaminen. 

Kevätkokous pidettiin Turun AKK:n oivallisissa 
tiloissa, Artukaisten toimipaikassa. 
Syyskokous pidettiin STX Europen telakalla. 
Samassa kokouksessa kerhon puheenjohtaja 
vaihtui, erittäin hyvässä hengessä. 
Timo Heinelä luopui viiden vuoden ajanjakson 
jälkeen ja tehtävän otti vastaan opettaja ja 
yrittäjä Seppo Aaltonen. 
Väki antaa myös hänelle täyden tukensa.

Kerho luovutti taas keväällä kaksi 100 € stipen-
diä. Saajat on valittu Turun ammatti-instituutin 
opettajien tarkan seurannan ja kerhon tiukko-
jen ohjeiden puitteissa. 

Näin yhdistyksen toimintaa ja arvoja saadaan 
tehtyä tunnetuksi valmistuvien, tulevien alan 
ihmisten keskuudessa. 

On tiedossa, että stipendit aiheuttavat ansait-
tua keskustelua.

Pidemmälle suuntautuvan retken on tänä 
vuonna korvannut paikalliset vierailut.
Kerho pyytää pääyhdistykseltä stipendien lisäksi 
jäsenmääräperusteisen toimintamäärärahan.
Kokonaisuutena tältä perustalta on hyvä pon-
nistaa eteenpäin. 

Turun kerhon palavereissa on tullut usein kes-
kusteluissa esille toivomus uusien aluekerhojen 
ilmaantumisesta kartalle. Rohkenen veikata, 
että pari ilmestyy kuluvan vuoden aikana. 
Nuoret yliasentajat vain kokoontuvat ja alkavat 
järjestää esitelmätilaisuuksia, vierailuja ja idea-
palavereita. 

Mestarien eettiset arvot pysyvät, 
mutta monet asiat ovat muutoksessa,
joten tehtävää riittää. 

Kerhon sihteeri
Jouko Aalto

SAMSY Turku
Toimintakertomus
Vuodelta 2008
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nopea varma edullinen
sähkötarvikkeiden toimittaja

nopea varma edullinen
sähkötarvikkeiden toimittaja

Kaikki sähkötarvikkeet mitä tarvitset
saat meiltä suoraan varastosta
Kaikki sähkötarvikkeet mitä tarvitset
saat meiltä suoraan varastosta

Finnparttia puh 02-72 72 00

Joutnantie 76, 25500 Perniö, www.finnparttia.fiJoutnantie 76, 25500 Perniö, www.finnparttia.fi
Finnparttia puh 02-72 72 00

Uusi hinnastomme no 22 on ilmestynyt. 

Tilaa se kotisivultamme www.finnparttia.fi 

SY_V 2008 No 3.qxp  12.9.2008  17:05  Sivu1
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naa kilowattituntia. 
Tämä vastaa noin 150 sähkölämmitteisen oma-
kotitalon vuosittaista sähkönkäyttöä.
Putouskorkeus on 7,5 metriä ja koneiston ra-
kennusvirtaama on 12 kuutiota sekunnissa. 
Joen keskivirtaama on 9,5 kuutiota sekunnissa. 

Naarkosken voimalaitos on Mäntsälän Sähkön 
Pukkilan Naarkoskelle perustama vesisähkö-
voimalaitos. Se saa voimansa Porvoonjoesta. 
Vesivoiman ansiosta jo ennen sähköntuloa 
Naarkosken lähelle muodostui taajama-asutus-
ta joka sulautui Pukkilan kirkonkylään.

Naarkosken voimalaitos:

Tyyppi vesivoimalaitos,
 vesiturbiinia 

Energianlähde Porvoonjoki 

Teho 0,8 megawattia 

Tuotanto 3 gigawattituntia 

Pudotuskorkeus 7,5 metriä 

Rakennusvirtaama 12 m3/s
 
Perustettu 2000 
 
Omistaja Mäntsälän sähkö 

Sijainti Pukkila, Porvoonjoki

Koonnut: Timo Heinelä
Lähteet: energiaasuomessa.net, 
wikipedia.org, msoy.fi  

Naarkosken vesivoimalaitos sijaitsee Porvoon-
joessa Pukkilan kunnan keskustassa, idyllisessä 
maalaismaisemassa vanhan kivisillan kupeessa. 

Vesivoimalaitos kätkee kuohuihinsa mielenkiin-
toisen historian. Ensimmäinen sahan perustaja 
kosken partaalle oli Nordenskiöldinä tunnettu 
luutnantti Carl Fredrik Nordenberg. 
Saha oli aikansa suurimpia kauppasahoja 
Suomessa. Se jouduttiin lopettamaan 1828, 
mutta Naarkosken kyläläiset perustivat sahan 
uudestaan 1890-luvulla tähän hyvään koskeen.
 
Ensimmäinen vesivoimalaitos perustettiin 
ja käynnistettiin 1910-luvulla. 
Voimalaitos mahdollisti sen lähialueen sähköis-
tyksen laajenemisen.
Naarkosken mylly, saha, voimalaitos ja jakelu-
verkko siirtyivät Perttilän suvun haltuun 1922. 
Sahatoiminta jatkui paikalla suvun toimesta 
aina 40-luvun lopulle saakka.

Vuoden 1998 lopulla voimalaitos siirtyi Mänt-
sälän Sähkön omistukseen. 
Tämän jälkeen aloitettiin voimalaitoksen sanee-
rauksen suunnittelu ja toteutus. 
1970-luvulta peräisin olevat laitteistot on 
uusittu tämän päivän tekniikan mukaiseksi. Voi-
malaitoksen ja padon uusiminen käsitti kaikki 
koneistoihin ja luukkuihin liittyvät hankintaoh-
jelmat ja toteutuksen valvonnan sekä padon ja 
voimalaitoksen rakennus- ja rakennesuunnitte-
lun sekä työnaikaisen valvonnan.

Voimantuotanto-laitteisto uusittiin tämän päi-
vän tekniikkaa vastaavaksi seuraavan kahden 
vuoden aikana ja sähköntuotanto nykyisellä 
koneistolla aloitettiin keväällä 2000. 

Vanha turbiini ja generaattori on jätetty nähtä-
ville. Näin kohteessa voidaan nähdä vanhaa ja 
uutta tekniikkaa. 

Uusitun voimalaitoksen maksimiteho on 800 
kilowattia ja vuosituotanto on yli kolme miljoo-

Naarkosken vesivoimalaitos
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Länsi-Suomen läänin sähköalan perustutkin-
totoimikunta, jonka jäsen olen,  teki toukokuun 
lopulla tutustumismatkan Viroon Tallinnassa si-
jaitsevaan ammattioppilaitokseen, jossa opiske-
lee 1700 eri alojen oppilasta. Meitä opasti Rein 
Pikner, joka oli juuri tullut Norjasta valmistele-
masta ammattitaitokilpailuja ja oli siksi kovin 
kiireinen. Heiltä oli ollut edustus Japanissa 
pidetyissä Taitaja Olympialaisissa, joihin myös 
toimikuntamme sihteeri Teuvo Nummelin Porin 
Ammattiopistosta oppilaansa kanssa oli osallis-
tunut. Kiertelimme opetustilat läpi kuten meillä 
on tapana tehdä kotosuomessa kokouksiemme 
yhteydessä eri opinahjoihin tutustuessamme ja 
niille tutkinto-oikeuksia antaessamme. 

Tallinnalaisen ammattioppilaitoksen väli-
neistö ja konekanta oli uutta ja mahdollisti 
monipuolisen opetuksen erityisesti automaa-
tiopohjaisiin teollisuuden laitetoimintoihin. 
Opetus talonrakennuspuoleen eli perinteiseen 
sähkötyöhön ei ollut niin korostetusti esillä. 
Opiskelu oli motivoitunutta ja työpäivät pitkiä 
taukojen ollessa vain viiden minuutin mittai-
sia. Ongelmana oli siellä sama ilmiö kuin on 
meilläkin eli opiskelioiden pitkäjänteisyys ei 
tahdo riittää kolmen vuoden opiskeluun vaan 
rahankiilto silmissä siirrytään työelämään eikä 
ammattiin syventävää kolmatta vuotta jakseta 
suorittaa, vaikka se pätevyyden varmistami-
seksi olisi välttämätöntä. Kai meillä niin kuin 
myös Virossa oppivelvollisuusikä pitäisi nostaa 
ammattikoulutuksen päättymiseen, ettei mah-
dollisia jatko-opintomahdollisuuksia pilattaisi 
liian aikaisella työelämään siirtymisellä ja näin 
aikuisiän opiskelu jäisi toteutumatta.

Meidän oma kouluttautuminen on saamassa 
uuden ja kaivatun osuuden kun lopetetusta 
teknikon koulutuksen oppisisällöstä eriytetään 
suurjännitekoulutus eli se osaamisalue, joka 
puuttuu ylemmästä ammattitutkinnosta ja 
mestarin tutkinnosta estäen meidän saamasta 
rajoittamattomia asennusoikeuksia. Toki emme 
pelkän lisäkoulutuksen avulla pätevyyteen yllä, 
mutta kun opinnot on suoritettu ja tekemäm-

SÄHKÖALAN OPISKELU
me lainmuutos etenee, niin ei voi olla estettä 
etteikö sähköasennusmestari olisi oikeuksiaan 
ansainnut. Tarvitsemme syyskokoukseen asiasta 
kiinnostuneita, jotka ovat valmiit aloittamaan 
haastavan koulutuksen. Meidän on myös 
mietittävä, mikä on riittävän pitkä aika työko-
kemuksen osalta eli onko 3, 5 vai peräti jopa 
10 vuotta riittävä pätevöitymisaika. Entä miten 
kyseisen ajan voi kerätä?

Jos vierivä kivi ei sammaloidu, 
niin emme mekään luovuta. 

Hyvää kesää kaikille toivottaa

Jouko Laakko
Puheenjohtaja
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Salamat vaikuttavat rakennuksiin ja rakenteisiin 
toisaalta suoraan ja lähiympäristöön osuvien 
iskujen välityksellä toisaalta sähköverkon kaut-
ta tapahtuvien ylijännitteiden kautta. SESKOssa 
valmisteilla SFS käsikirja 609 Rakennusten ja 
rakenteiden salamasuojaus, joka perustuu stan-
dardisarjaan IEC 62305. Tämä kirjoitus pohjau-
tuu IEC-standardeihin ja valmisteilla olevaan 
käsikirjaan. 

Suomessa varsinaista salamasuojausta to-
teutetaan yleensä vain erityiskohteisiin kuten 
mastoihin ja räjähdevarastoihin. Normaaleihin 
rakennuksiin suojausta toteutetaan harvoin. 
Suojauksen vähäisyys perustuu siihen, että sa-
lamatiheys on Suomessa pieni verrattuna esim. 
Keski-Eurooppaan. Kuitenkin salamat aiheut-
tavat vahinkoja joka vuosi. Osittain suojauksen 
toteutuksen vähäisyys johtuu myös siitä, että 
Suomessa ei ole ollut saatavilla suomenkielisiä 
standardeja suojauksen toteuttamisesta. Suo-
men Standardisoimisliitto SFS julkaisee syksyllä 
2009 uuden SFS-käsikirjan 609 Rakennusten ja 
rakenteiden salamasuojaus. Uusi käsikirja kor-
vaa 80-luvun alussa valmistellun SFS-käsikirjan 
33 Rakennusten ukkossuojaus. 

Salaman ominaisuuksista

Salama on ukkospilven synnyttämä voimakas 
sähköpurkaus. Rakennusten ja rakenteiden 
suojauksen kannalta keskeinen on maan ja 
pilven välinen maasalama, joka voi alkaa 
maasta tai pilvestä. Polariteetiltaan salamavirta 
voi olla positiivinen tai negatiivinen. Negatii-
vinen pilvestä maahan suuntautuva salama on 
tavallisin. 

Pilven varauskeskuksesta lähtevä esisalama al-
kaa lyhyinä kymmenien metrien pituisina hyp-
pyinä, jotka etenevät maata kohti askeltaen ja 
haaroittuen hieman eri suuntiin. Erillisiä hyppy-

Suojaus salamoiden vaikutuksilta
jä on kymmeniä. Esisalaman muodostumiseen 
pilvestä lähelle maata kuluu aikaa parikymmen-
tä millisekuntia. Kun maata lähestyvä esisalama 
on noin 100 metrin korkeudella, sen kärjen 
suuri jännite influoi maassa olevaan yhteen tai 
useampaan kohteeseen jännitteen, josta vasta-
purkaus eli vastaesisalama voi alkaa. Kun yksi 
näistä vastaesisalamoista ja pilvestä alkanut 
mutkitteleva esisalama yhtyvät (tyypillisesti 
noin 50 metrin korkeudella), syntyy suurivir-
tainen pääsalama. Kun esisalama suuntautuu 
pilvestä maata kohti, tulevasta iskukohdasta ei 
ole vielä tietoa. Se alkaa ratketa vasta noin 100 
metrin korkeudella. Salamapurkauksen kehitty-
miseen ja etenemiseen ei voi vaikuttaa.

Salama sisältää yhden tai useamman lyhyen ja 
voimakkaan osaiskun sekä mahdollisesti jonkin 
osaiskun jälkeen jatkuvaa virtaa, jonka aikana 
voi lisäksi esiintyä heikompia lyhyitä purkauk-
sia. Koko salaman kesto vaihtelee kymmenistä 
mikrosekunneista yli sekuntiin. Osaiskut voivat 
tapahtua samassa kanavassa tai haaroittua 
jopa kilometrien päähän. Noin puolet sala-
moista on moninkertaisia. Näissä osaiskujen 
välinen aika on keskimäärin noin 40 ms. Salama 
voi sisältää jopa 15 osaiskua, keskimäärin niitä 
on 3 – 4. Suomessa osaiskuja on vähemmän, 
keskimäärin kaksi. 

Salamapurkaus on luonteeltaan virtagene-
raattori. Siten salamavirran suuruus ei riipu 
sen iskukohteessa kohtaamasta impedanssista. 
Pilven varauskeskuksen ja maan välinen jännite 
on hyvin suuri, jopa satoja megavoltteja. Isku-
kohtaan muodostuva jännite on salamavirran 
ja iskukohdan impedanssin tulo. Vaarallisuuden 
ja vaurioiden kannalta salaman tärkeimmät 
ominaisuudet ovat virran huippuarvo, virran 
muutosnopeus, varaus ja ominaisenergia. Näi-
den suuruus vaihtelee laajoissa rajoissa. 
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Salamavirran huippuarvo vaihtelee sadoista 
ampeereista satoihin kiloampeereihin. Suurim-
mat havaitut salamavirrat ovat 300 kA luokkaa. 
Jälki-iskut ovat virran huippuarvoltaan pienem-
piä kuin ensimmäiset osaiskut, mutta muutos-
nopeudeltaan ne ovat ensimmäisiä osaiskuja 
suurempia. 
Ilmatieteen laitoksen havaintojen mukaan 
Suomessa puolet salamoista (positiiviset ja 
negatiiviset yhteensä) on voimakkuudeltaan yli 
15 kA, ja 5 % yli 50 kA. Yli 100 kA salamoita on 
noin 0,5 % havaituista. 

Salaman vaikutukset 

Maan ja pilven välisen salaman
vaikutusmekanismeina ovat:

•  iskukohteen lämpeneminen (kuumenemi-
nen, sulaminen) salaman virran ja virta-
tien resistanssin tai valokaaren vaikutuk-
sesta

•  virtatielle osuvan melko huonosti johta-
van materiaalin (esimerkiksi tuore puu 
tai maa) pirstoutuminen salamavirran 
energian vaikutuksesta

•  rakenteiden tai eristysten läpilyönti sala-
man virtatiellä, esimerkiksi sivuläpilyönti 
korkeahkon rakennuksen seinän läpi tai 
ohuen levyn puhkeaminen iskukohdassa

•  mekaaniset vauriot salamavirran sähködy-
naamisten voimien vaikutuksesta

•  räjähdysherkän kaasun, pölyn tai muun 
materiaalin syttyminen tai räjähdys 
kuumenemisen, kipinän tai valokaaren 
vaikutuksesta

•  ihmisten tai eläinten hengenvaara tai 
loukkaantuminen kosketusjännitteen tai 
potentiaalierojen (askeljännitteen) vaiku-
tuksesta

•  laitteiden tai teknisten järjestelmien rik-
koutuminen salamavirran ja sen aiheutta-
mien ylijännitteiden ja sähkömagneettis-
ten kenttien vaikutuksesta.

Salaman voimavaikutukset riippuvat virran 
huippuarvosta ja ominaisenergiasta. Lämpö-
vaikutukset riippuvat resistiivisen iskukohteen 
absorboimasta energiasta (ominaisenergiasta) 
sekä varauksesta, mikäli virtatiellä syntyy valo-
kaari. Metallin sulaminen iskukohdassa riippuu 
lähinnä varauksesta. Positiiviset salamat ovat 
määrääviä näitä vaikutuksia ajatellen.

Salamavirran maadoitusimpedanssissa aiheut-
tama jännitehäviö nostaa hetkellisesti raken-
nuksen potentiaalia, ja potentiaaliero siirtyy 
ympäristöön rakennukseen tulevien metalliput-
kien ja johtojen kautta. Indusoituneet ylijännit-
teet aiheuttavat yli- ja läpilyöntejä eristyksissä, 
kipinöintiä sekä sähkö- ja elektroniikkalaittei-
den rikkoutumisia. 

Salamaniskun rakennukselle aiheuttamien me-
kaanisten vaurioiden lisäksi kohteen syttyminen 
ja tulipalon leviäminen voivat aiheuttaa välit-
tömiä vaurioita paljonkin suuremmat vahingot 

Suojaus salaman vaikutuksilta

Salaman vaikutuksilta suojaudutaan 
•  ottamalla salama vastaan salamavirran 

kestävään vastaanottorakenteeseen 
•  johtamalla salamavirta tehokkaasti maa-

han pieni-impedanssisia virtateitä pitkin
•  rakentamalla pieni-impedanssinen maa-

doitus; monihaarainen maadoituselektrodi 
on tehokkaampi kuin samanpituinen yksi- 
tai kaksihaarainen elektrodi

•  huolehtimalla potentiaalintasauksesta tai 
riittävästä eristyksestä ylilyöntien välttä-
miseksi

•  suojaamalla ihmiset ja eläimet kosketus-
jännitteiltä ja askeljännitteiltä

•  huolehtimalla tehokkaasta ylijännite-
suojauksesta ja tarvittaessa suojauksesta 
magneettikentiltä.

Ulkoinen suojausjärjestelmä (LPS, lightning 
protection system) koostuu vastaanottoraken-
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teista, alastulojohtimista ja maadoituksesta. 
Sen tehtävänä on 
•  ottaa rakennukseen osuva salama vastaan 

(vastaanottorakenne)
•�  johtaa salamavirta turvallisesti maadoi-

tuksen kautta maahan aiheuttamatta 
termisiä ja mekaanisia vaurioita tai 
vaarallisia valokaaria, jotka voivat sytyttää 
tulipalon tai räjähdyksen (alastulojohdin-
järjestelmä)

•  hajottaa salamavirta maahan (maadoitus-
järjestelmä).

Ulkoisen salamasuojauksen rakenteelliset kom-
ponentit voivat olla luonnollisia (rakenteissa 
luonnostaan käytettyjä) tai tarkoitusta varten 
suunniteltuja. Tarkoitusta varten suunnitelluille 
komponenteille komponenteille on olemassa 
omia standardeja. Luonnollisia komponentteja 
on edullista ja suositeltavaa käyttää mikäli 
mahdollista.

Useimmissa tapauksissa ulkoinen salama-
suojausjärjestelmä kiinnitetään suojattavaan 
rakennukseen. Suojattavasta kohteesta erotettu 
(eristetty) ulkoinen LPS on suositeltava, kun 
lämpö tai räjähdys iskukohdassa tai alastulo-
johtimissa voi vaurioittaa rakennusta tai sen 
sisältöä (katto tai seinät palavaa materiaalia, 
räjähdysherkkä tai tulenarka alue). 

Sisäinen salamasuojaus koostuu, potentiaa-
lintasauksesta ja ylijännitesuojauksesta sekä 
tarvittaessa sähkömagneettisesta suojauksesta. 
Sen tehtävänä on estää vaaralliset sähköpur-
kaukset rakennuksen sisällä ulkoisten LPS-
komponenttien ja rakennuksen sisällä olevien 
johtavien osien välillä.

Rakennukseen tulevat sähkö- tele- ja signaali-
johdot varustetaan tehokkaalla ylijännitesuoja-
uksella ja liitetään potentiaalintasauskiskoihin 
ja sitä kautta maadoitukseen. Myös metalliset 
putkistot liitetään potentiaalintasauskiskoihin. 
Ylijännitesuojien (Surge protection device SPS) 

valintaa käsitellään pienjännitesähköasen-
nuksia käsittelevän standardin SFS 6000-5-53 
luvussa 534. 

Suojauksen suunnittelu

Salamasuojauksen kannalta tärkeä asia on sala-
man vastaanottorakenteen (sieppausrakenteen) 
oikea suunnittelu. IEC 62305-3 tuntee kolme 
menetelmää vastaanottorakenteiden suunnit-
teluun: suojakulmamenetelmä, verkkomenetel-
mä ja pallomenetelmä. 

Suojakulmamenetelmä perustuu ympäristöä 
korkeamman metallisen pystytangon, maston, 
pylvään tai muun hyvin johtavan rakenteen 
ympäristöään salamaniskulta suojaavaan 
vaikutukseen. Vastaanottorakenne (kuva 1) 
kerää suojakulman a sisältämän kartion sisällä 
oleviin kohteisiin suuntautuvat salamat, ja ne 
osuvat kohteen sijasta tähän rakenteeseen. 
Suojauskulmat a1 ja a2 riippuvat korkeuksista 
ja vaadituista suojausluokasta.

Kuva 1 Suojakulmamenetelmä. 

Verkkomenetelmässä (kuva 2) katolle tai muu-
hun suojattavaan kohteeseen asennetaan johti-
mista muodostettu verkko, jonka silmän sivu on 
riippuu suojausluokasta.
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Kuva 2 Verkkomenetelmä 

Pallomenetelmä (kuva 3) perustuu salaman 
viimeisen hypyn pituuden riippuvuuteen virran 
suuruudesta. Pilven varauskeskuksesta alka-
neen esipurkauksen mutkitellessa kohti maata 
salaman osumiskohta määräytyy viimeisen 
hypyn lähtökohdasta ja pituudesta. Pallon säde 
riippuu valitusta salamasuojauksen tasosta.

Kuva 3 Pallomenetelmä

Päätös salamasuojauksesta
on tehtävä ajoissa

Rakennuttajan tai rakennuksen tulevan käyttä-
jän tulisi päättää salamasuojauksesta jo hank-

keen valmisteluvaiheessa ja viimeistään hyvissä 
ajoin ennen perustustöiden aloittamista. Tällöin 
suojaus voidaan suunnitella toteutettavaksi 
rakennuksen luonnollisia osia hyväksikäyttäen 
minimikustannuksin, ja myös hyvä lopputulos 
on helpommin ja varmemmin saavutettavissa. 

Esimerkiksi on järkevää käyttää samaa maa-
doituselektrodia (perustusmaadoituselektrodia) 
sekä sähköverkon suojaukseen että salama-
suojaukseen. Salamasuojaus vaatii kuitenkin 
suurempia poikkipintoja ja suunniteltuja tapoja 
liittää alastulojohtimet maadoituselektrodiin. 

Lisätietoja standardeissa ja käsikirjassa

Perusteellinen esitys salamasuojauksesta löytyy 
IEC 62305 Protection against lightning sarjan 
neljästä standardista. Standardeissa on perus-
teellista tietoa ja vaativien kohteiden suojaus-
ten suunnittelijoiden on syytä tutustua niihin
Suomenkielistä tietoa salamasuojauksesta 
saa syksyllä ilmestyvästä SFS-käsikirjasta 609 
Rakennusten ja rakenteiden salamasuojaus. 
Käsikirjan julkaisemisesta saa tietoa SESKOn 
verkkosivuilta www.sesko.fi. 

Artikkelin kirjoittaja,
Tapani Nurmi

on SESKOn tekninen johtaja
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SUOMALAISEN TYÖN VAATETTAA
SUOMALAINEN VAATEVALMISTAJA

TURUN HAALARITUOTE OY
TYÖVAATETEHDAS

Pääskykalliontie 1
21420 Lieto

puh. (02) 4878 355
fax (02) 4878 821

Lähde: Turvatekniikankeskus, piirtäjä Kerberos

“Ollaan sitten taas varovaisia siellä Juhannus-saunassa !”

Kesäterveiset kaikille jäsenillemme ja tukijoillemme
toivottaa SAMSY ry:n hallitus.
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Kevätkokousväkeä Helsingissä AEL:ssä 25.4, rakennus 4:n edessä.

Tuomas Vuoristo saa SAMSY viirin 25.4.
pj. Jouko Laakolta.

Maittava lounas Ilmailumuseon
Cafe Convairissa.

”Mersu”
Messersmith 109
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Reijo Nurmela 

Vielä kuusikymmentäluvulla (-60) monissa 
sähkötöihin käytetyissä työkaluissa oli puinen 
kahva. Puuta ei nykyään pidetä eristeenä, vaikka 
se käytännössä kuivana sitä on. Jännitetyöhön 
hyväksyttyjä hyvin eristettyjä ruuvimeisseleitä on 
useimmilla sähköasentajilla käytössä tavanomai-
sissa jännitteettömissäkin töissä nykypäivinä. 
Varmuuden vuoksi. 

Jännitetyö on nykyään tarkoin määrättyä, eikä 
sitä tehdä, jos jännitteettömäksi kohde kohtuu-
della saadaan. Ennen tehtiin enemmän. 
Tänäkään päivänä moni maallikko ei käsitä millä 
tavalla sähkö on vaarallista. Kuinka pieni ero on 
tällin ja hengenlähdön välillä. Ja mitä tekee suu-
ri oikosulkuvirta ja valokaari. Pienikin jännite on 
vaarallista jos virtaa riittää. Jo auton akulla saa 
rannekellon metallisen rannekkeen punaiseksi 
ja se tuntuu pahalta jos kello on kädessä.

Puisissa pylväissä oli ennen 380 voltin jännit-
teellä avojohtoja nykyisten puistokaapelien 
sijasta. Talojohtokin saatettiin kytkeä jännit-
teisenä kuivalla ilmalla. Koskettiin vain yhteen 
johtoon kerrallaan. Ylimpänä olevaan nollajoh-
toon ylettyi vain vaihejohtojen välistä. Kertoivat 
vanhat hurjat miehet, että kosteiden vaatteiden 
läpi jonkin verran tuntui, kun johtoihin nojasi. 

Omakotitalon päädyssä piti kytkeä talojohto 
jännitteisenä. Puupäisillä ruuvimeisseleillä ja 
teipatulla jakoavaimella, metallisia jatkotikkaita 

Puupäitä
käyttäen. Laittoivat tikkaiden alle vanhan pöytä-
levyn eristeeksi. Kaikki kävi hyvin, aluksi. 
Sitten pöytälevy alkoi hitaasti luistaa märällä 
nurmikolla. Tikkaiden yläpäässä olleet pyörät 
rullasivat pitkin seinää alaspäin. 
Talo oli puolitoistakerroksinen rintamamiestalo 
ja talojohdon koukku lähellä harjaa. 
Asentaja ensin hämmästeli kun työkohde 
hitaasti nousi ylemmäksi. Sitten tuli mieleen 
tarttua talojohdon koukkuun mutta ei ylettynyt 
enää. 
Vauhti kiihtyi tasaisesti. Vasta viimeinen pari 
metriä oli putoamista. Eikä poika pahemmin 
loukannutkaan itseään. Joku mustelma tuli. 
Vahingosta viisastuneina naulasivat isoilla nau-
loilla pöytälevyn maahan ja eikun ylös taas.

Ammattikoulussa oli sähkökokeiden tekemis-
tä varten laboratorio. Lyijykynän lyijy todettiin 

mittaamalla sähköä johtavaksi. Sehän on 
grafiittia, tietynlaista hiiltä. Seinässä oli 
naparuuvit, joihin tuli normaali verkkojän-
nite, 220 volttia silloin, kun niiden viereistä 
vihreää nappia painoi. Mitä tapahtuu kun 
normaalin mittaiseen lyijykynään päihin 
johdetaan 220 voltin jännite? Mitatusta 
vastuksesta ja jännitteestä on laskettavissa 
teho. Ja kun teho tiedetään, jotain voidaan 
siitä päätellä. Ei laskettu. Kokeellinen 
fysiikka on hyvin opettavaista. Kynä teroi-
tettiin molemmista päistään ja naparuu-
veista vedettiin johdot kynän päihin. Saatiin 

grafiittinen johdin, jossa on puinen eriste. Ja 
nappia painettiin. Ensin ei tuntunut tapahtuvan 
mitään. Sitten kynän päistä tuli savua. Sitten 
kynä ikään kuin syljeksi molemmista päistään 
valkohehkuisia lyijyn pätkiä. 
Ne upposivat savuten 
lakattuun lautalattiaan. Nyt 
sekin sitten tiedetään. Eikä 
päätä silitetty. 
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Pj. Jouko Laakko
Koivukuja 3                        
21500 Piikkiö

Siht. Lasse Ojansivu
Tammispaltantie 9 D 33
20300 Turku

Vpj. Reijo Alastalo
Kesätie 4 A 2
01690 Vantaa

Mestarikirja-asiamies
Pentti Järvinen
Pakkamestarinkatu 1 H 132
00520 Helsinki

SY-Viesti
Pt. Timo Heinelä
Ieskatu 13 as 2
20210 Turku

Jäsenrek.
Matti Airola*
Kreetankuja13 as 5
21200 Raisio

Rh. Tapio Salo
Majoitusmestarinkatu 9 B 23
20360 Turku

Timo Viitanen 
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Mestarikirja-asiamies
Tarmo Purho
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Seppo Aaltonen
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21260 Raisio

puh. 040 546 6601
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Kenelle
Sähkömestarikoulutus on tarkoitettu sähkölaitosyliasentajan erikoisammattitutkinnon tai
Sähköyliasentajan erikoisammattitutkinnon suorittaneille henkilöille, jotka haluavat 
täydentää pätevyyttään Sähköasennusalan Mestarikirjan anomista varten.

Koulutuksen tavoite
Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille valmiudet esimiestyöhön
ja vahvistaa esimiestaitoja.

Koulutuksen laajuus ja suoritustapa
Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, johon sisältyy 8 koulutuspäivää, 
verkko-opiskelua ja etätehtäviä. Koulutuksen päätteeksi järjestetään tentti. 

Koulutuspäivien pääsisällöt
•   Hyvä esimiestoiminta ja yhteistyötaidot
•   Esimiehen työlainsäädäntö
•   Työyhteisön ja toiminnan kehittäminen
•   Yritystalouden ja hallinnon perusteet

Hinta
1 600 euroa/osallistuja + alv. 22 % sisältää koulutuksen, opetusmateriaalin ja 
koulutuksen aikana laadittavan Disc- työkäyttäytymisprofiilin sekä koulutuspäivien 
lounaat ja kahvit. Osallistumismaksu veloitetaan ensimmäisen lähijakson jälkeen. 
Tarvittaessa voidaan sopia myös muista maksujärjestelyistä.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen
Koulutussihteeri Eeva Timonen, 050 3641 806, eeva.timonen@ael.fi
Koulutuspäällikkö Pirkko Taipale, 050 3948 156, pirkko.taipale@ael.fi

SÄHKÖMESTARIKOULUTUS
01.10.2009- 12.02.2010

AEL
Esimiestaidot kuntoon tekniikan ja työkokemuksen lisäksi!
Täydennä pätevyyttäsi Sähköasennusalan Mestarikirjan anomista varten

Paikka
Koulutuspäivät ovat AEL:ssä,
Helsingin Malminkartanossa
01.10.2009- 12.02.2010.

Sähkömestaritutkinnon suorittaja
osaa sähköasennusalan tekniikan ja 
hänellä on työkokemusta vähintään 
2 vuotta esitteessä mainitun erikois- 
ammattitutkinnon suorittamisen jälkeen

Sähkömestarikoulutuksen
suorittanut Mestarikirjan haltija

osaa työssään tarvittavat esimiestaidot 
ja voi edetä urallaan vaativiin esimiestöihin


