SÄHKÖTYÖN TURVALLISEN SUORITTAMISEN OLENNAISET
TURVALLISUUSVAATIMUKSET

1 §. Työskentelyn yleiset vaatimukset

Työt on suoritettava huolellisesti ja ammattitaitoisesti vaarantamatta kenenkään
henkeä tai terveyttä. Työssä on noudatettava vakiintuneita, turvallisiksi todettuja
työmenetelmiä. Jos työ kuitenkin suoritetaan poikkeuksellisella tai uudella
menetelmällä, menetelmään liittyvät mahdolliset vaaratekijät on arvioitava erityisen
huolellisesti ja otettava huomioon. Työssä on otettava huomioon Suomessa
noudatettavat menettelytavat, vallitsevat työolosuhteet sekä sähkölaitteistojen
rakenteelliset ominaisuudet.
2 §. Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja

Sähkötöiden johtajan on huolehdittava siitä, että jokaiseen sähkötyön
tekokohteeseen nimetään lain 73 §:n mukainen sähköalan ammattihenkilö
työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojaksi, Työnaikaisen sähköturvallisuuden
valvoja voi osallistua sähkötyön tekemiseen tai tehdä sen kokonaan itse. Jos
sähkötyön tekemiseen ei tarvita sähkötöiden johtajaa, työn tekijän pitää valvoa
työnaikaista sähköturvallisuutta.

Lähde: Valtioneuvoston asetus sähkötyöstä ja käyttötyöstä.

3 §. Ohjeet ja opastus
Sähkötyötä ja käyttötyötä varten on tarvittaessa laadittava tässä liitteessä säädettyjä
vaatimuksia täydentäviä työmenetelmäkohtaisia tai työkohtaisia kirjallisia ohjeita.
Työntekijälle on annettava koulutusta ja opastusta siten, että tiedot jatkuvasti
vastaavat työn vaatimuksia.

4 §. Välineet ja varusteet
Sähkötyössä ja käyttötyössä sekä työssä sähkölaitteiston läheisyydessä, jossa voi
aiheutua sähköiskun tai valokaaren vaara, on käytettävä työhön tarkoitettuja tai
siihen muuten soveltuvia turvallisia työvälineitä ja varusteita, joiden turvallisuus on
tarvittaessa varmistettava sekä ennen työn aloittamista että työn kuluessa.

5 §. Sähkötyöt jännitteettömässä sähkölaitteistossa
Sähkötyötä tehtäessä on varmistettava, että työn kohteena olevassa
sähkölaitteistossa ei ole vaarallisia jännitteitä. Tämän katsotaan toteutuvan, jos
seuraavat toimenpiteet tehdään työkohteen tunnistamisen jälkeen ennen
sähkötyön aloittamista:
1) työkohde erotetaan luotettavasti käyttöjännitteestä jokaisesta jännitteen
syöttösuunnasta;
2) jännitteen kytkeminen työkohteeseen työn aikana estetään luotettavasti;
3) työkohteen jännitteettömyys todetaan luotettavasti;
4) työkohde työmaadoitetaan asianmukaisilla välineillä, silloin, kun kohteeseen voi
todennäköisesti tulla jännite muuten kuin normaalien syöttöjen kautta, tai jos
sähkölaitteiston nimellisjännite on yli 1000 volttia tai kyseessä on avojohto tai
suurivirtainen sähkökeskus;
5) työkohteen läheisyydessä olevat sähkölaitteiston jännitteiset osat eristetään
luotettavasti alueesta, jolla työskennellään. Jännitteen saa kytkeä työkohteena
olleeseen sähkölaitteistoon vasta, kun kaikki työt on lopetettu, työmaadoitukset on
purettu ja on muutenkin varmistuttu kytkemisen turvallisuudesta.

6 §. Sähkötyöt jännitteisessä sähkölaitteistossa
Sähkötyön saa 4 §:stä poiketen tehdä jännitteisenä (jännitetyönä), jos
sähkölaitteiston jännitteettömäksi erottamisesta aiheutuu suurta haittaa, ja jos työ
tehdään erityisillä työmenetelmillä siten, ettei aiheudu sähköiskun tai valokaaren
vaaraa.
Edellä 1 momentissa tarkoitetussa sähkötyössä on noudatettava seuraavaa:
1) työn suorittavat sähköalan ammattihenkilöt, joilla on siihen erikoiskoulutus ja
jotka on perehdytetty kyseiseen työmenetelmään;
2) työtä varten on olemassa riittävät kirjalliset ohjeet;
3) työssä käytetään siihen tarkoitettuja turvallisiksi todettuja työvälineitä ja
varusteita;
4) työntekijöiden ja muiden turvallisuus työn aikana varmistetaan olosuhteiden
vaatimin erityisin turvallisuustoimenpitein;
5) työ ei lisää räjähdys-, palo- tai muuta vastaavaa vaaraa.

7 §. Työt sähkölaitteistojen läheisyydessä
Tehtäessä sähkötyötä, käyttötyötä tai työtä sähkölaitteiston läheisyydessä taikka
työkohteeseen mentäessä tai sieltä poistuttaessa työn suorittaja ei saa tahattomasti
ulottua suojaamattomiin jännitteisiin osiin tai joutua niiden läheisyyteen. Turvallisen
etäisyyden määrittelyssä on otettava huomioon sähkölaitteiston jännitetaso,
työvälineet ja työskentelytapa. Työalue on tarvittaessa merkittävä kilvin ja rajattava
luotettavin puomein tai suojuksin. Työalueen ulottuessa niin lähelle
kosketussuojaamattomia, jännitteisiä sähkölaitteiston osia, että
sähkötyöturvallisuus voi vaarantua, osat on eristettävä luotettavasti työalueesta tai
työssä on noudatettava, mitä 4 ja 5 §:ssä säädetään.

8 §. Käyttötyöt
Sähkölaitteiston käyttötyöt on tehtävä riittävää huolellisuutta noudattaen siten,
ettei aiheudu sähköiskun tai valokaaren vaaraa. Tarvittaessa on noudatettava 4—6
§:n mukaisia menettelyjä.

