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Sähkötekniikan perustaa

Sähkötermit tutuiksi

Sähköturvallisuuteen ei tässä ar-
tikkelissa oteta kantaa muutamaa 
linkkiä enempää. Erinomaisen 
selkeitä sähköturvallisuuden pe-
rusteoksia löytyy esim. Tukesin si-
vuilta (www.tukes.fi). Suosittelen 
tutustumaan mainittuihin lähtei-
siin seikkaperäisesti ja pitämään 
tietoa saatavilla tuotantotiloissa 
muistinvirkistystä varten. 

Lisäksi muistutan vielä, että 
sähköala on vahvasti säädeltyä ja 
asennus- ja korjaustöissä on syy-
tä turvautua asianmukaiset luvat 
ja taidot omaaviin ammattilaisiin. 

Niistä sähkötöistä, joita jokainen 
saa tehdä, löytyy luettelo tämän 
jutun lopusta.

Termistö
Sähkötekniikan termistö on hyvin 
yksiselitteinen, vakiintunut ja mi-
kä parasta, pääosin selvällä suo-
men kielellä. Suureiden nimet ja 
lyhenteet on standardoitu useilla 
kielillä. Harmillista on, että muu-
tamat nimitykset ovat kovin sa-
mankaltaisia ja usein sekavasti tai 
väärin käytettyjä.

Aloitetaan sähkötekniikan pe-

rustermeistä:
JÄNNITE (lyhenne U), jonka 

yksikkö on voltti (V).
Jännite voi olla tasa- tai vaih-

tojännitettä. Esimerkkeinä 1,5 V 
tai 1,5 VDC sormiparisto, jonka 
napojen välillä on noin 1,5 vol-
tin tasajännite (yleinen lyhenne 
DC, Direct Current ”suora virta”). 
Tasajännitelähteessä on aina kaksi 
napaa; plus (+) ja miinus (-). Vrt. 
Traktorin akku.

Vaihtojännite on esim. taval-
lisesta 1-vaihe pistorasiasta saa-
tava ”kotisähkö” 230 V tai 230 
VAC (AC tulee sanoista Alterna-
ting Current). Myös tässä on kaksi 
napaa; vaihe (~) ja nolla (N). Nyt 
vain nolla on koko ajan nolla, ja 
vaiheessa jännite on vuoroin plus- 
ja miinus-merkkistä.

Tästä päästäänkin suureeseen 
nimeltä TAAJUUS (f), jonka yk-
sikkö on Hertsi (Hz). Taajuus voi-
daan yhtä hyvin ilmaista myös 
muodossa  50 1/s eli ”kertaa se-

kunnissa”. Taajuus kertoo vaihto-
sähkön tapauksessa, kuinka usein 
jännite vaihtuu plussasta miinuk-
seen vaihejohtimessa. Kotimaisen 
verkkosähkön tapauksessa siis 50 
kertaa sekunnissa, 50 Hz. Tasajän-
nitteen taajuus on nolla. 

Ja jotta asia ei heti tuntuisi vie-
raalta, listataan vielä yleisiä ni-
mityksiä erilaisille sähköille: 
Vaihtosähköä on myös vaihto-
virta, vaihtojännite, verkkovir-
ta, kolmivaihevirta, voimavir-
ta jne. Usein ei siis tehdä eroa 
puhutaanko jännitteestä, vir-
rasta vai sähköstä. Eikä yleis-
kielessä ole tarpeenkaan. Vas-
taavasti tasasähköä on tasavir-
ta, tasajännite.

Seuraava esiteltävä suure on VIR-
TA (I), jonka yksikkö on amppee-
ri (A). Kuten jännite, virta voi olla 
tasa- tai vaihtovirtaa. Jos jännite-
lähde on tasajännite, on virta tas-

ajännitettä, esim. traktorin 60 Wa-
tin työvalo ottaa tasavirtaa 5 A.  
Kahvinkeitin ottaa keittiön 230 V 
kotisähkötöpselistä noin 7 A vaih-
tovirtaa.

Tehon laskeminen
Näiden suureiden kautta voidaan 
luontevasti puhua TEHOsta. Säh-
kölaitteiden teho (P) ilmoitetaan 
Watteina (W). Teho ei ota kantaa 
siihen, onko kyseessä vaihto- vai 
tasasähköjärjestelmä, merkinnät 
ja laskentakaavat kylläkin. Yksin-
kertaisimmillaan tehon laskemi-
nen ja ymmärtäminen on tasasäh-
köjärjestelmässä. Laitteen teho on 
selkeästi sen ottama virta kerrot-
tuna laitteen liittimissä vaikutta-
valla jännitteellä; P=U*I.

Tasavirran teho
Esimerkkinä edelleen työvalo: jän-
nite 12 V, virta 5 A joista laskien te-
ho on 12 V* 5A=60 VA (volttiam-
peeria) joka tasasähköllä siis on 
sama kuin 60 W.

Vaihtovirran teho
Vaihtosähköllä yhtälöihin pujah-
taa kaikenlaisia ikäviä lurjuksia, 
johtuen juuri tuosta edestakai-
sesta plussan ja miinuksen puo-

lella juoksemisesta. Ensinnäkin 
vaihtosähköllä tehoja ilmoitetaan 
kolmella eri nimikkeellä: NÄEN-
NÄISTEHO (S), yksikkö voltti-
amppeeri (VA); PÄTÖTEHO (P), 
yksikkö watti (W) sekä LOISTE-
HO (Q), yksikkö vari (VAr).

Edellämainittujen tehojen erilai-
suus voidaan yksinkertaistaa seu-
raavalla tavalla: Pätöteho on se te-
ho, joka saadaan sähkömoottorin 
akselilta, loisteho on se, joka käy-
tetään kyseisen moottorin magne-
tointiin, mutta joka ei näy akseli-
tehossa ja näennäisteho on edel-
lä mainitut yhteensä. Eli se teho, 
joka sähköverkosta otetaan mai-
nitun moottorin pyörittämisek-
si. Sähkövastus, vaikkapa kuuma-
vesivaraaja, ottaa vain pätötehoa, 
samoin hehkulamput. Loistelam-
put ja tietokoneen virtalähteet taas 
ottavat (tai tuottavat) vaihtelevan 
määrän myös loistehoa. 

Yksinkertaisimmillaan tehoa 
voi vaihtosähköjärjestelmässä las-
keskella seuraavin kaavoin:

Yksivaiheisessa 230 V kotisäh-
köverkossa 10 A sulakkeesta saa-
daan otettua
 230 V*10 A= 2300 VA = 2,3 kVA. 
Kolmivaiheisesta 16 A voimavirta-

Sähkö on tämän päivän nöyrä renki, joka hoitaa 
maatiloilla ja yrityksissä monia raskaita tehtäviä. 
Sähkölaitteiden korjaus- ja asennustöiden teke-
minen on sallittua vain yrityksille, jolla on asiaan 
vaadittava asiantuntemus ja luvat. Jokaisen tek-
niikan parissa työskentelevän on kuitenkin syytä 
osata sähkötekniikan perusteita edes sen verran, 
että voi tarvittaessa keskustella ”sähkömiesten” 
kanssa oikeista asioista ja oikeilla termeillä.

Tuomo Hammar

Kuvassa normaali yksivaiheinen 230 V “töpselisähkö”. Yleismitta-
rilla mitaten saadaan lukemaksi noin 230 V.

Kuvassa oskilloskoopilla kolmivaiheinen “voimavirta”. Yleismit-
tarilla vaiheiden väliltä noin 400 V ja nollaa tai maata vasten mitaten 
noin 230 V.

Kuvassa tasajännite mitattuna oskilloskoopilla. Yleismittarilla mi-
taten saadaan lukemaksi noin 12 V.

Yhteiskuvassa erilaisia sähkötarvikkeita ja mittareita. Kuvassa va-
semmalla näkyvä laite on oskiloskooppi, joka näyttää havainnollisesti 
vaihtoviran jännitevaihtelut (katso kuvat seuraavalla sivulla).
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www.koneita.com

Uranus-Tuonti Oy
Varasto – myymälä: Alanurmontie 128, Lapua

www.koneita.com
puh 06–4387 313  fax: 06–4331 049

Metallivannesaha Nova 280GV 
supertarjouksemme 
Vertaa ominaisuuksia ja hintaa mihin tahansa tämän kokoluokan konee-
seen Suomen markkinoilla. Vankka valurautainen rakenne. 
Kääntyvä terä, joten kulmien sahaaminen on helppoa. 
Iso sahauskapasiteetti: Pyöreää 90 asteella: 220 mm, lattaa: 250x155 
mm, pyöreää 45 asteella: 160 mm, lattaa 45 asteella:160x110 mm. 
Moottori: 1,1 kW/380 V. Teränopeus: 40/80 m/min. 

Terä: 2450x0,9x27 mm. Kulmasäätö 60 astetta. Jäähdytys: Koneellinen. 
Hydraulinen terän lasku. Autom. pysäytys terälle. Uusinta tekniikkaa. Paino: 254 kg. Vain 2490    
Nyt supertarjouksemme 1850 , sis. alv:n

Kaasuahjo Nova A02
Uusi erä maassa. 2 polttimen malli. 
Lämmitys 1300 asteeseen saakka. 
Voidaan käyttää missä tahansa ilman mitään lisasennuksia. 
Mitat: 580 / 470 / 460 mm, paino: 60 kg. 
Hinta: 1690  sis. alv:n Katso lisätiedot nettisivultamme. 

Putkentaivutuskone Nova HB/16 (3”)
16 tonnin puristusteho. Mukana tulee seuraavat lestikoot: 
1/2”, 3/3”, 1”, 1–1/4”, 1–1/2”, 2”, 2–1/2” & 3”. 
Paino: 75 kg. Vankkatekonen hydraulinen putkentaivustuskone 
kovaan käyttöön. Heti valmis käyttöön. 
Laadukas ja toimintavarma. 
Hinta 425  sis. alv:n. 

Vannesaha MJ343
Maksimi kappaleen korkeus 160 mm, kita 335 mm. Tehokas 750 W:n moot-
tori/230 V. Terän leveys: 6–19 mm. Koneen paino: 85 kg. Jalusta vakiona 
mukana. Nopeus: 10 & 12 m/sek. Valettu pöytä: 390 x 500 mm – kallistus 
0–45 astetta. Kolmilaakerinen terän ohjain, joka takaa terän oikean asen-
non säilymisen sahauksen aikana. Terän vaihto tapahtuu nopeasti ja yksin-
kertaisesti. Terän pituus: 2400 mm. 
Tukeva teräksinen runko. Värinätön käynti. Sisäänrakennettu harjaussystee-
mi, joka pitää terän puhtaana. Purunimuliitäntä. Ohjaimet mukana vakiona. 
Tässä huippulaatuinen vannesaha, kun tarvitset todella tarkkaa ja hyvää jälkeä. Ovh: 695  
Nyt supertarjous nyt 495  sis. ALV:n. Mukaan kuuluu: Kaksi ohjainta sekä jalusta.

Metallinpaljastin Nova GC-1026
Korkea herkkyystaso (säädettävä) ja erittelykyky ovat tämän DeLuxe 
mallin valtteja. Kolme eri toiminta modea: ”All metal” – kaikille metalleille, 
”Disc” ja ”Notch” modet ilmaisevat eri tyyppisiä metalleja. 20 cm veden 
pitävä etsintäpää, uuden tyyppinen selkeä näyttö- ja kotrollipaneeli, jota 
on erittäin helppo käyttää. Toimii AA-paristoilla. (8 kpl) Matalan paristo-
tehon näyttö. Stereo kuulokeliitin. Korkeatasoinen kaiutin. Osoittaa myös 
löytyneen metallin suhteellisen syvyyden. Näytössä selkeät visuaaliset sekä 
audio (ääni) osoitukset eri metalleista jne. Herkkyyden säätö. Roskametal-

lin indikointi. Säästät aikaa ja vaivaa tämän toiminnon ansiosta. 
Uusi erittäin kevyt, mutta vahva ja kestävä rakenne. Selkeä näyttö. Helppo käyttää. Sopii 
mainiosti myös sahojen ja sirkkelimiesten käyttöön etsimään nauloja ym. sahattavista puista. 
Paino vain 1,2 kg, takuu: 2 vuotta. Suomenkieliset käyttöohjeet. Erittäin hyvä hinta/laatusuhde: 
Hinta vain 295  sis. ALV:n

Konevasara Nova C41-40
Uusi erä myynnissä. Konevasara lyömättömään hintaan.
Maksimi iskuvoima on 530 kg. Maksimi iskumäärä minuutissa 245 kpl.
Etäisyys runkoon vasarasta 235 mm. 
Moottorin teho 4 kW/380 V.
Alasimen paino: 480 kg. Mitat: 1120 x 660 x 1450 mm
Koneen paino 820 kg yhteispaino 1300 kg. 
Hinta: 3990  sis. alv:n

pistokkeesta saadaan vastaavasti: 
400V*16A*√3=400*16*1,73VA
=11085VA=11kVA
Mikäli käytettäisiin resistiivistä 
eli puhdasta vastuskuormaa (ve-
denkeitin, lämmitin) voidaan te-
hot ilmoittaa vastaavasti watteina, 
2,3 kW ja 11 kW.

Pätöteho on ”käytettävää” te-
hoa, loisteho taas on käyttäjälle 
”hyödytöntä” mutta kuormittaa 
sähköverkkoa. Sen vuoksi tietyis-
sä tapauksissa on edullista käyttää 
kompensointia eli tuottaa loiste-
hoa käyttöpaikalla verkon kuor-
mituksen pienentämiseksi. 

TEHOKERROIN kertoo säh-
kölaitteen pätötehon suhteen nä-
ennäistehoon. Sähkömoottorissa, 
jonka kilvestä löytyy arvot nimel-
lisjännite (Un) 400 V, nimellisvirta 
(In) 20 A ja cosf 0,88 voidaan las-
keskella seuraavasti: Verkosta ote-
taan näennäistehoa   
√3*400V*20 A= 13,9 kVA
ja pätötehoa 
√3*400V*20A*0,88=12,2 kW. 
Kyseessä on akseli- eli nimelliste-
holtaan (Pn) 11 kW moottori. Tuo 
reilu 10 % pätötehosta hukkuu 
moottorin häviöihin kuten tuu-
lettimeen ja lämpenemiseen.

SÄHKÖENERGIAa merkitään 
kirjaimella E, yksikkönä käytetään 

wattituntia, lyhenne Wh. Tutummin 
tietysti tuhat kertaa suurempana yk-
sikkönä, kilowattituntina, kWh. 

Vastukset
Lisätään vielä pari maustetta sop-
paan. RESISTANSSI (vastus), ly-
henne R, yksikkö ohmi (Ω); sen 
kaveri kapasitanssi, lyhenne C ja 
yksikkö faradi (F).

Resistiivisyys kertoo materiaalin 
ominaisuudesta vastustaa sähkön 
kulkua. Metalleilla se on tyypilli-
sesti hyvin pieni ja eristeillä, esim. 
posliinilla hyvin suuri.  Materiaa-
lin ominaisuutena resistiivisyys il-
moitetaan ohmina metrille tietyl-
lä poikkipinnalla. Komponentille, 
vaikkapa sähkövastukselle, vastus 
ilmoitetaan ohmeina. Esimerk-
kinä käytetyn 12V/60W lampun 
vastus on 2,4 Ω. 

KAPASISTANSSI taasen on sel-
keimmillään komponentissa ni-
meltä kondensaattori. Konden-
saattori toimii kuin pieni pikala-
dattava ja purettava akku. Se varaa 
sähköä kapasiteettinsa verran la-
dattaessa ja antaa sitä purettaessa 
takaisin vaihtelevan määrän kon-
densaattorin tyypistä ja laadusta 
riippuen. Kondensaattoreita käy-
tetään esimerkiksi suodattamaan 
sähköisiä häiriöitä erilaisissa jär-

jestelmissä. Esimerkkinä vaikka-
pa televisio tai digiboksi, jonka 
merkkivalo kiiluu hetken  virran-
katkaisun tai töpselin irroituksen 
jälkeen kondensaattorien antaessa 
laitteelle hetken virtaa. 

Nimitysten käyttö 
JÄNNITETASOSTA ei jakelu-
verkon loppupäässä eli käyttäjäl-
lä juurikaan synny epäselvyyksiä. 
Suomalaiset jännitetasot ovat ny-
kyisin 1-vaihejärjestelmässä eli 

Ei-ammattilaisille sallittuja toimenpiteitä
•  Sulakkeen vaihto. Asunnon sulakkeen vaihto. Automaattisulakkeen 

asettaminen toiminta-asentoon. Valonsäätimessä (himmentimes-
sä) olevan sulakkeen vaihto.

 • Valaisimen lampun ja sytyttimen vaihto
 • Jännitteettömyyden toteaminen hyväksytyllä jännitteenkoettimel-

la, kun tehdään ei-ammattilaisille sallittuja töitä.
 • Vikavirtasuojakytkimen toiminnan testaus.

Ei-ammattilaisille sallittuja korjaus-ja asennustöitä
• Yksivaiheisen jatkojohdon korjaus ja teko
• Sähkölaitteen rikkoutuneen yksivaiheisen liitäntäjohdon ja pisto-

tulpan vaihto, esimerkiksi: tavallisella pistotulpalla varustetun säh-
kölaitteen liitäntäjohdon ja pistotulpan vaihto. Suojamaadoitetul-
la pistotulpalla varustetun sähkölaitteen liitäntäjohdon ja pistotul-
pan vaihto. Rikkoutuneen suojaeristeisen laitteen pistotulpan vaih-
to suojamaadoitettuun pistotulppaan, jolloin pistotulpassa oleva 
suojamaadoitusliitin jätetään kytkemättä.

 • Valaisimen liitäntäjohdon rikkoutuneen välikytkimen vaihto
 • Sisustusvalaisimen liittäminen valaisinliittimellä eli ”sokeripalal-

la”
 • Kiinteässä asennuksessa valaisinliittimen eli ”sokeripalan” korvaa-

minen uuden järjestelmän mukaisella valaisinliitinpistorasialla se-
kä vioittuneen valaisinliittimen vaihto.

 • Valaisinpistotulpan asennus ja vioittuneen tulpan vaihto
 • Harrastustoimintana tehtävä sähkölaitteiden kokoonpano, esim. 

elektroniikan rakennussarjasta

Ei-ammattilaisille sallittuja muita töitä
 • Nimellisjännitteeltään enintään 50 voltin vaihtojännitteisiin ja 120 

voltin tasajännitteisiin laitteistoihin kohdistuvat sähkötyöt
 • Omakotitalon antennin asentaminen
 • Sähkölaitteiden mekaanisten osien korjaaminen, esim. pesukoneen 

letkun vaihto, edellyttäen että laitteen kosketussuojaus, vesisuojaus 
mukaan lukien, ei muutu.

 • Luotettavasti ja kokonaan jännitteettömiksi tehtyjen sähköasen-
nusten purku

 • Kaapeliojan kaivaminen ja kaapelin veto maahan. Ennen kaapeli-
ojan peittämistä on sähköalan ammattilaisen todettava, että työ on 
tehty asianmukaisesti.

3-vaihevirran luonne paljastuu hyvin tästä halkileikkauskuvasta. Vaiheet (L1, L2 ja 
L3) tuodaan jokainen omassa johdossaan, sininen on nollajohdin (maa) ja keltavihreä 
on suojamaa. Huomaa, että johtojen värikoodaus on muuttunut aikojen kuluessa monta 
kertaa,  ja että voimavirtajohdon korjaus ei kuulu kaikille sallittuihin sähkötöihin.

Mittaa turvallisesti. Noudata turvallisuusmääräyksiä (TUKES) ja 
mittalaitteen käyttöohjeita. Jos ohjeet epäilyttävät tai asia ei tunnu 
selvältä tai laite turvalliselta, älä mittaa! Huomaa että kaikkia mittarei-
ta ja koetuskyniä ym. ei ole tarkoitettu verkkojännitteelle.

1-vaiheinen pistotulppa. Keltavihreä johdin= 
suojamaa; Ei saa koskaan, eikä missään käyttää 
muuhun tarkoitukseen. Sininen on nollajohdin ja 
musta tai ruskea on vaihejohdin. Suojamaa pitää 
kytkeä niin, että jos johto irtoaa vedonpoistimes-
ta, suojamaan johto pysyy viimeisenä kiinni pis-
totulpassa. Huomaa myös se, että vedonpois-
tin puristaa myös mustaa johdon kuorta – tällöin 
johto pysyy kiinni luotettavasti.  

ã

ã

”kotisähkössä” 230 V ja voima-
virralla eli kolmivaihejärjestel-
mässä 400 V. Jännitteet ovat toi-
siinsa sidoksissa siten, että 230 V 
löytyy kolmivaiheverkon jokai-
sen vaiheen ja nollan väliltä, 400 
V taas vaiheiden väliltä. Jännittei-
tä kutsutaan vastaavasti vaihe- ja 
pääjännitteiksi. Sähkönsiirrossa 
käytetään lisäksi 20 kV, 110 kV ja 
400 kV suurjännitteitä. 

Sulakkeen koko ilmoitetaan 
amppeereina. Sulake ei ota kan-
taan siihen, millaisella jännitteel-
lä sitä käytetään. 10 A sulake pa-
laa 20 amppeerin virralla yhtä no-
peasti riippumatta siitä onko se 12 
VDC vai 400 VAC kytkennässä. Eri 
jännitteille tarkoitettuja sulakkeita 
ei kuitenkaan ole syytä käyttää ris-
tiin mm. eristysvaatimusten takia.

Erilaiset sähkölaitteiden ja joh-
timien mitoitukset toteutetaan 
kuormittavien laitteiden tyyppi-
tiedoissa ilmoitettujen nimellis-

virtojen (In) mukaan. Jos siis ote-
taan käyttöön laitteet, joiden ni-
mellisvirrat ovat vaikkapa 2, 8 ja 
6 A tarvitaan niiden yhtäaikaiseen 
käyttöön nimellisteholla vähin-
tään 16 A sulake. Oikosulkumoot-
torilla samoin mitoituksen mää-
rää tyyppikilven nimellisvirta.

Kuluttajien sähkölaitteiden te-
hot ilmoitetaan käytännössä ai-
na pätötehona (Pn). Poikkeuk-
sena muuntajat ja generaattorit, 
joille ilmoitetaan aina näennäis-
teho (Sn). Niinpä varavoimako-
neen tehoilmoitus 90 kVA tarkoit-
taa siitä saatavan pätötehoa 72 kW. 
Käytännössä erinomainen kohde 
erehtyä, vaikkapa tarjousten ver-
tailussa. n

Vedonpoistin

Suojamaa

Vaihejohdin

Nollajohdin

ã

Lisätietoa sallituista  
sähkötöistä:

http://www.tukes.fi/kodin-
sahkoturvallisuus/3_7.html

Vaihejohtimet (L1, L2, L3)

Nollajohdin

Suojamaa

pistokkeesta saadaan vastaavasti: 
400V*16A*√3=400*16*1,73VA
=11085VA=11kVA
Mikäli käytettäisiin resistiivistä 
eli puhdasta vastuskuormaa (ve-
denkeitin, lämmitin) voidaan te-
hot ilmoittaa vastaavasti watteina, 
2,3 kW ja 11 kW.

Pätöteho on ”käytettävää” te-
hoa, loisteho taas on käyttäjälle 
”hyödytöntä” mutta kuormittaa 
sähköverkkoa. Sen vuoksi tietyis-
sä tapauksissa on edullista käyttää 
kompensointia eli tuottaa loiste-
hoa käyttöpaikalla verkon kuor-
mituksen pienentämiseksi. 

TEHOKERROIN kertoo säh-
kölaitteen pätötehon suhteen nä-
ennäistehoon. Sähkömoottorissa, 
jonka kilvestä löytyy arvot nimel-
lisjännite (Un) 400 V, nimellisvirta 
(In) 20 A ja cos� 0,88 voidaan las-
keskella seuraavasti: Verkosta ote-
taan näennäistehoa   
√3*400V*20 A= 13,9 kVA
ja pätötehoa 
√3*400V*20A*0,88=12,2 kW. 
Kyseessä on akseli- eli nimelliste-
holtaan (Pn) 11 kW moottori. Tuo 
reilu 10 % pätötehosta hukkuu 
moottorin häviöihin kuten tuu-
lettimeen ja lämpenemiseen.

SÄHKÖENERGIAa merkitään 
kirjaimella E, yksikkönä käytetään 

wattituntia, lyhenne Wh. Tutummin 
tietysti tuhat kertaa suurempana yk-
sikkönä, kilowattituntina, kWh. 

Vastukset
Lisätään vielä pari maustetta sop-
paan. RESISTANSSI (vastus), ly-
henne R, yksikkö ohmi ( ); sen 
kaveri kapasitanssi, lyhenne C ja 
yksikkö faradi (F).

Resistiivisyys kertoo materiaalin 
ominaisuudesta vastustaa sähkön 
kulkua. Metalleilla se on tyypilli-
sesti hyvin pieni ja eristeillä, esim. 
posliinilla hyvin suuri.  Materiaa-
lin ominaisuutena resistiivisyys il-
moitetaan ohmina metrille tietyl-
lä poikkipinnalla. Komponentille, 
vaikkapa sähkövastukselle, vastus 
ilmoitetaan ohmeina. Esimerk-
kinä käytetyn 12V/60W lampun 
vastus on 2,4 . 

KAPASISTANSSI taasen on sel-
keimmillään komponentissa ni-
meltä kondensaattori. Konden-
saattori toimii kuin pieni pikala-
dattava ja purettava akku. Se varaa 
sähköä kapasiteettinsa verran la-
dattaessa ja antaa sitä purettaessa 
takaisin vaihtelevan määrän kon-
densaattorin tyypistä ja laadusta 
riippuen. Kondensaattoreita käy-
tetään esimerkiksi suodattamaan 
sähköisiä häiriöitä erilaisissa jär-

jestelmissä. Esimerkkinä vaikka-
pa televisio tai digiboksi, jonka 
merkkivalo kiiluu hetken  virran-
katkaisun tai töpselin irroituksen 
jälkeen kondensaattorien antaessa 
laitteelle hetken virtaa. 

Nimitysten käyttö 
JÄNNITETASOSTA ei jakelu-
verkon loppupäässä eli käyttäjäl-
lä juurikaan synny epäselvyyksiä. 
Suomalaiset jännitetasot ovat ny-
kyisin 1-vaihejärjestelmässä eli 
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3-vaihevirran luonne paljastuu hyvin tästä halkileikkauskuvasta. Vaiheet (L1, L2 ja 
L3) tuodaan jokainen omassa johdossaan, sininen on nollajohdin (maa) ja keltavihreä 
on suojamaa. Huomaa, että johtojen värikoodaus on muuttunut aikojen kuluessa monta 
kertaa,  ja että voimavirtajohdon korjaus ei kuulu kaikille sallittuihin sähkötöihin.

Mittaa turvallisesti. Noudata turvallisuusmääräyksiä (TUKES) ja 
mittalaitteen käyttöohjeita. Jos ohjeet epäilyttävät tai asia ei tunnu 
selvältä tai laite turvalliselta, älä mittaa! Huomaa että kaikkia mittarei-
ta ja koetuskyniä ym. ei ole tarkoitettu verkkojännitteelle.

1-vaiheinen pistotulppa. Keltavihreä johdin= 
suojamaa; Ei saa koskaan, eikä missään käyttää 
muuhun tarkoitukseen. Sininen on nollajohdin ja 
musta tai ruskea on vaihejohdin. Suojamaa pitää 
kytkeä niin, että jos johto irtoaa vedonpoistimes-
ta, suojamaan johto pysyy viimeisenä kiinni pis-
totulpassa. Huomaa myös se, että vedonpois-
tin puristaa myös mustaa johdon kuorta – tällöin 
johto pysyy kiinni luotettavasti.  





Vedonpoistin

Suojamaa

Vaihejohdin

Nollajohdin



Vaihejohtimet (L1, L2, L3)

Nollajohdin

Suojamaa


