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Kirja uudistettiin vuonna 2015 uuden standardin mukaiseksi. Samalla
kirjan sisältö käytiin kokonaisuudessaan läpi ja uudistettiin monelta osin.
Tavoitteena oli saada aikaan vielä edeltäjiänsäkin selkeämpi ja helpommin
koulutuksen tukena käytettävä opas.
Uusi sähköturvallisuuslaki (1135/2016) astui voimaan 1.1.2017. Sillä
saatettiin voimaan uudistuneet LVD- ja EMC-direktiivit. Samalla koko
lain rakenne muuttui nykyisen perustuslain vaatimusten mukaisiksi.
Entistä useampi vaatimus on nyt esitetty lain tasolla eikä
alempiasteisissa säädöksissä kuten ennen. Kirjan tässä painoksessa on
lakiuudistuksen vaikutukset otettu huomioon
Kirja on jaettu pääosin SFS 6002 -standardin mukaisiin lukuihin.
Asioiden käsittelyssä on kuitenkin pyritty enemmänkin helppoon
omaksuttavuuteen kuin standardin esitysjärjestyksen seuraamiseen.
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Hyödyt
Sopiviin kohtiin on lisätty aiheeseen liittyviä esimerkkejä viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtuneista
sähkötapaturmista sekä käytännön ohjeita, joilla pyritään selventämään, miten standardin vaatimukset toteutetaan
käytännössä. Lukuisilla kuvilla on pyritty myös havainnollistamaan käsiteltyjä asioita.
Jokaisen luvun lopussa on pieni kysymyssarja, jota voi käyttää käsiteltyjen asioiden kertaamiseen. Kysymyksiä voi tietysti
käyttää esim. koulutustilaisuuden testinä erillisen loppukokeen sijasta. Keskustelun herättäjäksi tai itsenäisen ajattelun
aktivoimiseksi on jokaisen luvun lopussa pohdittavaksi aiheeseen liittyvä käytännön ongelma tai kysymys.
Tässä kirjassa pyritään antamaan selkeässä ja helposti omaksuttavassa muodossa ne ohjeet, joita noudattamalla sähkötöitä ja
muita töitä sähkölaitteiden läheisyydessä voidaan tehdä turvallisesti.

Kenelle
Kirja on tarkoitettu käytettäväksi SFS 6002 -koulutuksen koulutusaineistona, mutta se soveltuu hyvin myös
itseopiskeluun.

