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Tässä kandidaatintyössä tehtiin tilannekatsaus ESD-suojauksesta Lappeenrannan teknillisen 

yliopiston sähkölaboratorioissa. Tilannekatsauksella saadaan kartoitettua sähkölaboratorioi-

den nykytila, sekä kehityskohteita yliopiston ESD-suojaukseen. Tilannekatsaus suoritettiin 

tutkimalla kirjallisesti SFS-standardeja ja vertailemalla standardeja kenttätutkimuksessa saa-

tuihin tuloksiin. Kenttätutkimus suoritettiin käymällä yliopiston sähkölaboratorioissa ja hen-

kilökunnan työhuoneissa. Kierroksella myös haastateltiin tiloissa olevaa henkilökuntaa, jos 

semmoinen oli paikalla. Kenttätutkimuksessa käytettiin apuna esitehtyjä lomakkeita, jotka 

täytettiin tilassa ollessa.  

 

Tutkimuksessa löydettiin, että LUT:lta puuttuu SFS-standardien mukainen ESD-hallintaoh-

jelma sähkölaboratorioiden systemaattiseen seurantaan ja hallintaan. Hallintaohjelmalla voi-

daan varmistaa, että tiloja käytetään oikein ja ne pysyvät kunnossa ja täten sellainen tulisi 

luoda. Tilannekatsauksessa kävi ilmi, että säilytystiloja on vähän, jolloin tavaroita kertyy 

pöydille. Tiloissa olisi hyvä olla tavaroille säilöntäpaikkoja, jottei pöydät täyttyisi tavaroista. 

Kun tavaroita kertyy pöydille ja lattioille, niin yleisturvallisuus ja työskentelytilat kärsivät 

tiloissa, jolloin niiden alkuperäinen käyttötarkoitus häviää. LUT:n organisaatiokulttuuria tu-

lisi kanssa kehittää luomalla selkeät pelisäännöt. ESDS-osia käytetään väärissä paikoissa ja 

suojavälineitä ei aina käytetä tai ei käytetä oikein. Suuri osa tilannekatsauksessa haastatel-

luista totesi, ettei tiedä omasta mielestään tarpeeksi ESD:stä tai sen suojauksesta. ESD:hen 

perehdyttäminen koettiin yleisesti tarpeelliseksi ja se voisi olla laajempi osa jotain kurssia.  
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This Bachelor’s Thesis intention is to make overview of ESD protection in LUT electric 

laboratories and to survey possible improvement targets to ESD safety. The research was 

done by researching SFS standards and comparing it with field study of electric laboratories 

and personnel’s working rooms to see how ESDS components are handled with and using 

premade form to make notes of the condition. 

 

In the study it was found that LUT doesn’t have SFS standard ESD protection plans to sys-

tematically control and follow ESD safety. Also, there is not enough space in the rooms to 

store objects, so they are on the tables taking working space, and on the floor, reducing 

general safety. Also, personnel who were interviewed mentioned that they think their ESD 

knowledge could use some refreshing so a quick repetition on the subject would be useful. 
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1. JOHDANTO 

ESD eli staattinen sähkö purkaus on sähkötekniikassa ei haluttu hallitsematon sähköisku, 

joka voi vioittaa tai hajottaa laitteen. Tämän vuoksi elektroniikkaa opiskelevien ja sen kanssa 

työtä tekevien tulisikin olla perehdytettyjä ilmiöön ja sen ehkäisemiseen, jolloin ilmiötä voi-

daan vähentää.  

 

ESD on ilmiö, jossa kaksi eri varauksessa olevaa kappaletta pyrkii tasaamaan varauksensa, 

jonka tuloksena on sähköstaattinen purkaantuminen. Yleisimmät ilmiöt ihmiselle ESD:stä 

on sähköisku metallisesta ovenkahvasta tai villapaidasta. ESD johtuu kappaleiden staatti-

sesta varautumisesta, joka tarkoittaa, että kappaleessa on joko liikaa tai liian vähän elektro-

neja. Varautuminen voi tapahtua joko kosketuksella, induktiolla tai johtumisella. 

 

Kosketusvarautumisessa (triboelektrinen) eri materiaalista olevat kappaleet, jotka ovat alku-

tilanteessa samassa potentiaalissa maan kanssa ja varautumattomia, kappaleet varautuvat 

joutuessaan kosketuksiin toistensa kanssa. Kosketuspinnassa tapahtuu varausten siirtymistä 

kappaleesta toiseen, kappaleista tulee vastakkain varautuneita, jolloin niiden välille syntyy 

sähkökenttä. Kappaleita erotettaessa joudutaan tekemään työtä sähkökentän vetovoiman 

voittamiseksi, jotta kappaleet saadaan erilleen. Potentiaaliero pyrkii siirtämään varaukset 

mahdolliseen jäljellä olevaan kosketuskohtaan. Jos molemmat kappaleet ovat johteita, niin 

varausten jälleen yhtyminen on niin nopeaa, että kumpaakaan kappaleeseen ei jää varausta 

erottamisen jälkeen. Jos toinen materiaali on eriste, varausten yhtyminen ei ole täydellistä ja 

kappaleisiin jää huomattavasti suuremmat varaukset. Koska varausten välinen etäisyys on 

pieni pintojen ollessa kosketuksissa toisiinsa, saattaa varauksen määrä olla pieni, mutta pin-

toja toisistaan erottaessa syntyvä jännite voi olla useita kilo voltteja. 

 

Kuva 1.1  Kahden eri materiaalin koskettaessa esineet A ja B tasaavat potentiaalinsa. Erotettaessa A ja 

B tosistaan A varautuu positiivisesti ja B negatiivisesti. (EOS/ESD-Association, 2013) 

Varautumista tapahtuu myös induktiivisesti, sillä kaikilla kappaleilla on ympärillään sähkö-

kenttä. Tähän sähkökenttään tuotu johdekappale muuttaa sähkökenttää läheisyydessään ja 

samanaikaisesti johdekappaleen vastakkaismerkkiset varaukset etääntyvät toisistaan sähkö-

kentän vaikutuksesta. Jos tämä johdekappale on eristetty, siihen syntyy potentiaaliero, joka 
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on riippuvainen sen asennosta sähkökenttään nähden. Tätä varautumista kutsutaan induktion 

aiheuttamaksi varautumiseksi.  

 

Kuva 1.2  Induktiivinen varautuminen. Varautunut kappale tuodaan neutraalin kappaleen läheisyyteen, 

jolloin varautunut kappale vetää puoleensa erimerkkisiä varauksia ja hylkii samanmerkkisiä. 

Saman merkkiset varaukset poistuvat kappaleesta maadoituksen kautta. (UCLA Physics & 

Astronomy Instructional Resource Lab) 

Johtumisella tapahtuvassa varautumisessa varautunut kappale koskettaa varautumatonta. 

Tällöin varaus jakaantuu kahden kappaleen välille niiden sähkönjohtokyvyn ja kapasitanssin 

määräämissä rajoissa. Kappaleet kuitenkin pyrkivät takaisin luonnolliseen tilaansa, eli pur-

kamaan varauksensa. Kun kappaleet erotetaan toisistaan varautumisprosessin aikana, sähkö-

varaus purkautuu nopeasti joko suoraan tai maadoittumisen kautta, ellei tätä ole estetty. Jos 

johtamaton kappale on varautunut, niin se pysyy varautuneena resistanssin vuoksi. Johde 

kappaleen on pysyttävä eristyksessä muihin johtaviin kappaleisiin, sekä maahan säilyttääk-

sensä varautumisensa. (SFS-Käsikirja. 2002 & Welker R. W., Nagarajan R., Newberg C. E. 

2005) 

1.1 Työn tavoite 

Lappeenrannan teknillisen yliopistolla ei ole tehty ESD-suojauksen (staattisen sähkön pur-

kaus) kartoitusta aiemmin. Tilannekatsauksella saadaan selville suojauksen nykytilanne, 

jonka avulla voidaan kehittää ESD-suojausta yliopistossa. ESD-suojaus koostuu ESDS, 

staattiselle sähkölle herkkien osien, osien käsittelystä, EPA-alueella (staattiselta sähköltä 

suojatulla alueelle) työskentelystä ja ESD:n ennaltaehkäisemistä. ESD-suojauksen tavoit-

teena on suojata herkkiä laitteita tai komponentteja hetkellisiltä sähköpurkauksilta, jotka voi-

vat olla kilo voltteja. Staattisen sähkön purkaus voi mahdollisesti hajottaa tai vioittaa kom-

ponentin tai laitteen. ESD-suojauksessa tärkeintä on henkilön omat tietotaidot eli, että hen-

kilö ymmärtää ilmiön syntymistavan, haitat ja ehkäisemistavat.   

 

Työn tavoitteena on tehdä tilannekatsaus sähkölaboratorioiden ESD-suojauksen nykytilasta. 

Työssä käydään paikan päällä tutkimassa listojen avulla (liitteet 1 ja 2), joka perustuu 

ESD:hen liittyviin standardeihin LUT sähkötekniikanlaboratorioiden ESD-tiloissa ja verra-

taan sen toteutusta standardeihin. Jos EPA-alueista ei pidetä huolta, niin on mahdollista, että 

sinne pääsee menemään sinne kuulumattomia eristeitä, jotka voivat olla varautuneita ja täten 

purkautua staattisesti, jonka lopputuloksena ESDS-osa vioittua tai hajota. Työnkeskeisin tu-

los on kehityskohteiden löytäminen ESD-suojaukseen ja toimintamenetelmiin. 
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2. STAATTISESTA SÄHKÖSTÄ JOHTUVAT ONGELMAT 

Nykyään laitteet ovat entistä herkempiä ESD:lle, sillä laitteista tehdään jatkuvasti pienem-

piä, jolloin ne ovat tiiviimpiä ja elektroniikkalaitteiden sisältämien komponenttien käyttö-

jännitteet ovat alhaisia ja piiritiheydet hyvin suuria. Tämän vuoksi ne ovat arkoja ylijännit-

teille ja ESD-purkauksille, joita ihminen aiheuttaa työskennellessään laitteiden läheisyy-

dessä ja kosketellessaan niitä. Purkaukset voivat aiheuttaaa häiriöitä komponenttien toimin-

taan ja vioittaa niitä. ESD-purkauksia voidaan vähentää tai poistaa kokonaan ennalta ehkäi-

syllä ja rakentamalla sellainen toimintaympäristö missä haitallisia varauksia ei pääse synty-

mään esim. EPA-alue. 

Taulukko 2.1 Varausjännitteen suuruus tyypillisissä toiminnoissa (SFS-Käsikirja 153) 

Esine tai tapahtuma 
Ilmankosteus 

RH = 20 % RH = 80 % 

Kävely tekokuitumatolla 35 000 V 1 500 V 

Kävely vinyylilattialla 12 000 V 250 V 

Polyeteenikaatikon nosto 20 000 V 600 V 

Tinanpoistoimurin laukaisu 8 000 V 1 000 V 

Aerosolin suihkutus komponenteille 15 000 V 500 V 

Työskentely työtason äärellä 6 000 V 100 V 

Istuminen keinoaineisella tuolilla 18 000 V 1 500 V 

 

ESD-viat voidaan luokitella kolmeen luokkaan: 

 

1. Katastrofaalinen vika 

Katastrofaalisen vian sattuessa laite ei enää toimi. Viallisen komponentin etsintään 

ja vaihtamiseen kuluu aikaa ja rahaa. Hyvänä puolena on, että se voidaan havaita 

testeissä.  

 

2. Parametrinen suorituskyky vika 

Parametrisessä suorituskykyviassa laite on vain vähän vioittunut. Laite toimii, mutta 

ei määritettyjen parametrien raja-arvoissa. Esimerkiksi laite ei värähtele oikealla taa-

juudella, voi näyttää väliaikaista toimintaa tai olla epävakaa. Laite toimii, mutta 

kaikki parametrit eivät ole välttämättä sallituissa arvoissa. Parametrinen vika yleensä 

havaitaan testeissä. 

 

3. Piilevä vika 

Piilevässä viassa laite on vain vähän vioittunut, jolloin se ei hajoa vaan jatkaa toi-

mintaa sen parametri toleranssi raja-arvoissa.  Laite läpäisee kaikki testit ja menee 

käytettäväksi.  Piilevä vika aiheuttaa toimintavarmuus ongelmia päivien, viikkojen 

tai kuukausien päästä. Tämän vuoksi elektroniikkalaitteissa on usein ”selittämättö-

miä” toiminnallisia häiriöitä.  

 

Sähkö staattiset purkaukset ovat ongelma elektroniikkateollisuudessa kustannuksien vuoksi. 

Kustannukset eivät johdu pelkästään vioittuneista komponenteista, vaan myös työtunneista, 

jotka ovat kalliita verrattuna useiden komponenttien hintoihin. Työtunteja kertyy vioittuneen 

osan etsimisessä ja vaihtamisessa. Yleensä onkin helpompaa ottaa käyttöön laite. (Montrose, 

M. I. 2000) 
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ESDS aiheuttama häiriö voi aiheutua vielä kalliimmaksi, jos viallinen ESDS-osa pääsee tar-

kastuksista lävitse ja pääse teollisuuteen. Mikroprosessori voi häiriön takia lopettaa koko-

naan toiminnan tai toimia virheellisesti. Vioittumisen tapahtuessa esimerkiksi tietokoneelle 

tuloksena voi olla käskyn viallinen toteutus tai tiedon häviäminen. Jos tietoa häviää ison 

tiedoston siirrossa, niin lopputuloksena voi olla tiedoston uudelleen siirtäminen, johon kuluu 

paljon arvokasta aikaa. Tehtailla häiriö voi aiheuttaa pahimmillaan tuotannon seisahtamisen 

tai tuotteiden viallisen tuotannon.  
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3. ESD:N EHKÄISEMINEN 

ESDS kanssa työskentelyyn soveltuu Murphyn laki sovellettuna: ”Ihan sama mitä teemme, 

varaus pyrkii etsimään keinon purkautua”. Eli ESD-ilmiötä ei voida koskaan ehkäistä täy-

dellisesti, mutta voimme ehkäistä sen mahdollisia vaikutuksia perehdyttämällä ihmisiä, 

käyttämällä tarpeellisia suojavälineitä ja suunnittelemalla laite ESD-kestäväksi. 

3.1 EPA-alue 

EPA-alue voidaan määritellä paikaksi, jossa on tarvittavat materiaalit, työvälineet ja varus-

tukset sähköisten varauksien kontrolloimiseen tasolle, joka minimoi vahingot ESDS. EPA-

alueille tulisikin järjestää SFS-61340-5-2 mukainen ESD-hallintaohjelma, jolla varmiste-

taan, että alue pysyy kunnossa. EPA-alueella minimoidaan riskit maadoittamalla ihmiset ja 

työvälineet samaan potentiaalin. Alueella voidaan käyttää myös ionisaattoria, joka tuottaa 

ilmaan positiivisia ja negatiivisia ioneita, jotka neutralisoivat varautuneita kappaleita.  

 

EPA-alueella kaikki tulisi maadoittaa yhteiseen maahan, jolloin suuria potentiaaleja ei pääse 

syntymään. Suuria potentiaaleja minimoimiseksi henkilöitten tulisi käyttää johtavia kenkiä 

tai maadoittavaa läpyskää, jos alueella on lattiamaadoitus tai vaihtoehtoisesti ESD-pöytään 

tai pöytämattoon rannehihnalla. Esineet kuten roskikset, pöydät ja tuolit tulisi olla johtavia, 

jotta ne saadaan liitetyksi maahan. 

 

Ennen EPA-alueelle päästämistä henkilöllä tulisi olla perehdytetty ESD:hen. Tällä varmis-

tetaan, että henkilö ymmärtää ESD:n haitat, mahdolliset riskit ja syntymä tavan. Suurin on-

gelma on kuitenkin asenne, eli saada henkilöt sitoutumaan hallintaohjelman noudattamiseen. 

Tyypillisesti asenne laskee, kun vahinkoja ei synny. Sen tuloksena otetaan enemmän va-

pauksia ESD-kontrollin noudattamisessa jonka johdosta riskien määrä ja viat kasvavat. 

  

 

Kuva 3.1 Esimerkki kuva maadoitetusta työpisteestä, missä kaikki on kytkettyinä toisiinsa yhteiseen 

maahan. (Electro Static Discharge: Understand, Simulate, and Fix ESD-Problems, 1985) 
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3.2 Organisaatiokulttuuri 

Turvallisuuskulttuuri muodostuu yhteisöjen, organisaatioiden ja yksilöiden näkyvästä toi-

minnasta turvallisuuden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi sekä toimintaa ohjaavista arvoista, 

asenteista ja uskomuksista. (Ruuhilehto K. & Kuusisto A. 1998). 

 

Paras tapa suojautua ESD:n vaikutuksilta on organisaatiokulttuuri eli saada työntekijät si-

toutumaan ohjeitten ja sääntöjen noudattamiseen. Asenteisiin voidaan vaikuttaa koulutta-

malla henkilökunta, suojauspuutteiden seurannalla, työntekijöitä valvomalla ja palkitse-

malla. Jokainen ESDS-osia käsittelevä työntekijä tulisi olla perehdytetty SFS-EN 61340-5-

1 standardin mukaisesti.  

3.3 Laitteiden suunnittelu 

Elektroniikkalaitteita suunniteltaessa tulisi suunnitella laite mahdollisimman kestävä ESD:n 

vaikutuksilta, kuten esimerkiksi sisääntulolle suojaus, jossa laitteiden potentiaalit tasoittuvat 

ja valitsemalla staattiselle sähkölle ei herkkiä osia. ESD-suojauksen ongelmaksi koituu 

suunnittelu, missä laitteista pitäisi tehdä mahdollisimman pieniä ja monimutkaisia, jolloin 

ne ovat myös herkempiä ESD-vioille komponentti tiheyksien vuoksi. (Mardiguian, M. 

1985.) 
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4. KENTTÄKIERROS LUT:N LABORATORIOISSA 

LUT:n tiloissa suoritettiin silmävarainen tarkistus tilojen ESD-suojauksen ja kulttuurin sel-

vittämiseksi lomakkeiden (LIITE 1 ja LIITE 2) avulla (taulukot 4.1,1, 4.1.2 ja 4.1.3). Kent-

täkierros toteutettiin sähkölaboratorioissa, joissa tutkittiin, että käytetäänkö tiloja oikein ja 

työntekijöiden työhuoneissa. Samalla selvitettiin työntekijöiden ESD-tietoisuutta ja sitoutu-

mista ESD:n suojaukseen ja tarkistettiin tilojen yleinen turvallisuus hätätilanteiden sattuessa. 

Samalla tiloista kerättiin kuvia, joilla havainnollistetaan tilojen käyttöä. Kuvat esiteltynä tu-

losten analysointi kappaleessa. 

4.1 Kenttäkierroksen tutkimustulokset 

Tässä kappaleessa esitetään kenttätutkimuksesta saatu materiaali ja tulokset. Paremman ko-

konaiskuvan saamiseksi LUT:n sähkötekniikan sisäisestä organisaatiokulttuurista otettiin 

sähkölaboratorio tilojen lisäksi selvitykseen mukaan työntekijöiden työhuoneita.  

 

Taulukko 4.1.1 Taulukossa kenttäkierroksella selvitetyt asiat LUT:n laboratoriotiloista ja niiden käyttötarkoi-

tuksesta ja turvallisuusohjeistuksista, sekä työhuoneista.  

Tila 
Sähkölaboratorioksi 
merkitty 

Toimintaohje hä-
tätilanteessa- la-
put 

Käsitellään 
ESDS-osia 

Merkitty EPA-
tilaksi 

ESD-lattia-
pinta 

ESD-työ-
pisteitä 

3170 Kyllä Ei Kyllä Ei Ei Ei 

3172b Kyllä Ei Kyllä Ei Kyllä Ei 

3176 Ei Ei Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 

6213 Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 

6224 Ei Ei Ei Ei Ei Ei 

6229 Ei Ei Kyllä Ei Kyllä Kyllä 

6231 Ei Ei Kyllä Ei Kyllä Kyllä 

6232 Ei Ei Kyllä Ei Kyllä Ei 

6233 Ei Ei Ei Ei Kyllä Ei 

6235 Ei Ei Kyllä Ei Kyllä Ei 

6236 Ei Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 

Varasto Ei Ei Ei Ei Ei  Ei 

6315 Ei Kyllä Kyllä Ei Kyllä Ei 

6316 Ei Ei Ei Ei Kyllä Ei 

6318 Ei Ei Kyllä Ei Kyllä Ei 

6403 Ei Ei Kyllä Ei Ei Ei 

6405 Ei Ei Kyllä Ei Ei Ei 

6416 Ei Ei Kyllä Ei Ei Kyllä 

6418 Ei Ei Kyllä Ei Ei Ei 

 

Taulukon 4.1.1 lisäksi huoneissa olleilta työntekijöiltä kysyttiin yleisesti heidän tietoisuut-

taan ESD:stä ja mielipiteitä tiloista (taulukko 4.1.2). 
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Taulukko 4.1.2 Muita esille tulleita asioita kenttäkierroksen ohessa, sekä työntekijöiden kommentteja 

ESD:stä. 

Huone Muuta huomioitavaa 

3170 

Työntekijät opastettu töihin ja töissä toimitaan tapaus kohtaisesti. On ESD-työpiste, mutta 

sitä ei ole maadoitettu. Turhaa tavaraa säilötään tiloissa, tarvetta varastolle. ESD-pikakoulu-

tus olisi tervetullutta. 

3172b 

Olisi hyvä olla pika ESD-koulutus. Joskus tilassa on ollut yliopiston numero, johon soittaa 

hätätilanteessa. Labratyöskentelystä ja turvallisuudesta kaipaisi koulutusta käytännön ti-

loissa. Teoria tieto on. 

3176 Hyvä tila kaikin puolin, voisi olla yleisessä käytössä. 

6213 

Työntekijää ei ole kunnolla perehdytetty sähköön, työturvallisuuteen tai ESD:hen. Ainoas-

taan LUT:n propagandaperehdytys ”Think green” yms. Työntekijän maadoitus tapahtuu suk-

kien kautta lattiamaadoitukseen. Juotoshöyryiltä osataan suojautua. Suojalasit löytyvät. Viil-

tovaara veitsellä. Liikaa tavaraa varastoituna, isompi osa tilaa paremmassa kunnossa ja tar-

koituksenmukainen. On maadoitustarvikkeita ja osin käytetäänkin.  

6224 
Kemiantila. Ohjeistus ja merkinnät esimerkillisesti. Mallikas. Rikkihappo suurin riski. Pääsy 

ulkopuolisilta kielletty. 

6229&6231 Vanha puhdastila, sopii vieläkin tarkoitukseensa. 

6232 
Työhuone. Ensiapukolutus voisi olla ajankohtainen, ESD-koulutukselle olisi tarvetta. Ran-

nekkeita, kenkiä ja ESD-lattiapintaa voisi testata useammin. 

6233 
Pieni mekaniikkatyötila. Porakoneeseen tullut suoja, ja sen käyttö opastetaan uusille. Leik-

kuri ja käsityökaluja. Kemikaalit ovat merkitty asiallisesti. 

6235 
Yhden henkilön työhuone, tila on sotkuinen. Toimii varastona ja työskentelytilana, tilassa on 

paljon palokuorma. 

6236 

EPA-alue. Sähkötila merkintä puuttuu. Tinapata on aiheuttanut riskin, muitakin kuumia työ-

välineitä. Fluksihöyryjä mahdollista joutua ilmaan, kohdepoistoja on. Teräviä esineitä mm. 

veitsiä. ESD-perehdytys olisi toivottavaa työntekijän puolesta samoin rekisteri perehdytyk-

sestä. Asiallisesti hoidettu tila elektroniikan rakentamiseen. 

Varasto 
Lasikuitupölyn takia piirilevytehdas siirretty varastoon, jottei täydy hengittää partikkeleita. 

Koneet ovat turvallisia. Käsitellään mekaanisia piirilevyjä, ei herkempää elektroniikkaa. 

6315 

Tilassa olevan henkilön asenne välinpitämätön turvallisuuteen, ei ole opastettu. Toimistot 

voisi poistaa laboratoriotiloista. Paljon rojua ja roikkuvia johtoja, tarvitsisi lisää säilytystilaa. 

Metallivilla lähellä jännitteisiä osat. 

6316 Sähkökaappien ovet auki.  

6318 Poistumistiet tukossa, tilat voisivat olla siistimpiä. 

6405 
Tila on ahdas, romuinen ja työpisteet sotkuisia. Tilassa tarpeeton ”piilo” kahvihuone, joka 

tekee tilaa ahtaammaksi.  

 

Työntekijöiltä kysyttiin heidän tietoisuuttaan ESD:stä ja minkälaista koulutusta he ovat saa-

neet yliopiston puolelta (taulukko 4.1.3).  

 

 

Taulukko 4.1.3 Kierroksella kysyttiin tilassa läsnä olevalta työntekijöitä (jos tilassa oli henkilö), miten heidät 

on perehdytetty työhön yliopiston puolesta. 
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Huone Tilassa henkilöitä 
Henkilö perehdytetty 
sähkö- ja työturvallisuu-
teen 

Perehdytetty ESD-
työskentelyyn 

3170 Kyllä Kyllä Ei 

3172b Kyllä Kyllä Ei 

6213 Kyllä Kyllä Ei 

6232 Kyllä Kyllä Ei 

6235 Kyllä Kyllä Ei 

6236 Kyllä Kyllä Ei 

6315A Kyllä Ei Ei 

6403 Kyllä Ei Ei 

6405 Kyllä Ei Ei 

6416 Kyllä Kyllä Ei 
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5. KIERROKSEN TULOSTEN ANALYSOINTI 

Tällä hetkellä LUT:lla ei ole SFS-61340 standardien mukaisesti toteutettua ESD-hallintaoh-

jelmaa dokumentoituna, vaan se perustuu täysin organisaatiokulttuuriin eli yliopistossa opi-

tusta käyttäytymistavoista. Elektroniikan laboratoriotyöt 1 kurssilla opiskelijat saavat no-

pean perehdytyksen EPA-alueella työskentelyyn, joka on minimaalinen. Perehdytys ei to-

denna onko henkilö oppinut jotain vai ei. Täten myös työntekijät, jotka ovat usein yliopiston 

nykyisiä tai entisiä opiskelijoita, ei ole erikseen opastettu EPA-alueella käyttäytymisestä tai 

perehdytetty ESD:hen yliopiston puolelta. 

  

Koska hallintaohjelmaa tai sen suunnitelmaa ei ole, niin ei ole koulutussuunnitelmaakaan ja 

sen vaatimaa rekisteriä henkilöistä, jotka ovat perehdytetty ESD-purkaukseen. Rekisterillä 

voidaan varmistaa, että tiloissa työskentelevillä henkilöillä on valmiudet työskennellä kysei-

sillä alueilla. Koska rekisteriä ei ole, niin ei voida olla varmoja kenellä on pätevyys työsken-

nelle EPA-alueella, joten tiloissa voi olla sinne kuulumattomia henkilöitä. Samalla opiskeli-

joilta puuttuu perusteellinen valmius työskennellä laboratorioissa työelämässä. 

 

Tällä hetkellä ESDS-osia käsitellään virheellisissä olosuhteissa, työhuoneissa. Työntekijöi-

den tulisi olla esimerkkejä opiskelijoille ja puuttua puutteisiin ne huomattuaan. Moni haas-

tateltu työntekijä (taulukko 4.1.2 ja 4.1.3) kertoi, että heitä ei ole perehdytetty ESD- ja sen 

suojaukseen, vaikka tekevätkin töitä ESDS-osien kanssa. ESD-koulutus olisikin monen mie-

lestä tervetullutta. 

5.1 Tilojen käyttö 

Kierroksella tilojen yleinen ongelma oli tilojen puute tavaroille. Tilojen puuteesta johtuen 

pöydät ja hyllyt ovat täynnä turhaa romua esim. pahvilaatikoita, paperipinoja ja keskeneräi-

siä projekteja, joita voisi säilyttää hyllyissä, laatikoissa tai viedä roskiin. Turhat tavarat var-

sinkin yleisillä työskentelypisteillä estävät muun työskentelyn (kuva 5.1.1).  

 

 

Kuva 5.1.1 Kuvassa sovelletun elektroniikan laboratoriosta, jossa työskentelypöydälle kasaantunut tur-

haa tavaraa, joka estää työskentelyn ja toimii samalla palokuormana.  
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Työhuoneita tulisi olla enemmän, jolloin saataisiin tilapäiset työntekijät pois laboratorioista 

ja tavaroille säilytyspaikkoja esim. laatikoita, hyllystöjä tai erillinen varastointitila. Kuvissa 

5.1.2 ja 5.1.3 esimerkkejä työhuoneiden työpöydistä. 

 

 

Kuva 5.1.2 Kuvassa työntekijän työhuone. Työhuoneen pöydälle kasaantunut ylimääräisiä tavaroita, ku-

ten esimerkiksi kahvipannu ja tarjotin. Työhuoneessa pöydän vieressä hylly, jossa paljon tyh-

jää tilaa, jossa voisi säilöä tavaroita, jolloin ympäristö pysyisi siistinä.  

Kun tavaroita kerääntyy laboratoriotilaan, niin laboratorien turvallisuus heikkenee: tavarat 

ovat pöydillä viemässä työskentely tilaa, hätäpoistumisteillä ja kulkuväylien edessä estä-

mässä poistumista ja pahvilaatikot turhana palokuormana.  
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Kuva 5.1.3 Kuvassa työntekijän työpiste, jossa on ESD-työpiste. ESD-työpisteelle kasattu epämäärisiä 

materiaaleja ja kolvi.  

Taulukosta 4.1.1 huomataan, että lähes kaikkialla käsitellään ESDS-osia, vaikka tiloissa ei 

ole ESD- työpistettä tai EPA-aluetta tehtynä. Kuitenkin yliopistolla olisi sopivia tiloja ja 

paikkoja kyseisten komponenttien tai laitteiden käsittelylle. 

 

 

Kuva 5.1.4 Kuvassa sähkökonehallin ESD-työpiste. Työpisteellä on paljon siihen kuulumatonta tavaraa, 

jolloin työpistettä ei käytetä oikein. Työpistettä ei myöskään ole maadoitettu, jolloin sen tar-

koitus häviää. 
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5.2 Työturvallisuus 

Perus sähköturvallisuus on kunnossa ja  ja työntekijät, että opiskelijat osaavat tunnistaa perus 

sähköturvallisuus riskit. Kuitenkaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perusosaamista ei seu-

rata, eli kaikki eivät ole välttämättä tarpeellisesti koulutettu tai perehdytetty. 

 

Puutteena suurimmissa osissa laboratorioita on puuttuvat tai huonosti näkyville asetetut 

”Toimi hätätilanteessa”-kyltit, sekä yleinen siisteys. Opiskelijakäyttöisissä tiloissa laput ovat 

kunnossa ja löytyvät ovien seinältä. Kuitenkin työntekijöiden työskentelytiloissa kuten kol-

mosvaiheen sähkökonehallissa ja kuutosvaiheen työntekijöiden laput ovat usein vanhentu-

neita tai sitten paikassa mitä ulkopuolinen tai uusi henkilö ei helposti löydä.  

 

 

Kuva 5.2.1 Kuvassa sähkökonehallin ovesta löytyvä ”Toimi hätätilanteessa”-kyltti. Kyltti on puoliksi 

peitossa romun takana. 

Tiloihin myös kasaantuu liikaa niille kuulumatonta tavaraa, joka heikentää työturvallisuutta. 

Poistumistiet kaventuvat ja tavarat aiheuttavat myös kaatumisriskin. Sotkun mukana tiloihin 

eksyy niille kuulumattomia esineitä, kuten eristeitä. 
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Kuva 5.2.2 Kuvassa sähkökonehalli, jossa johdot kulkevat lattiassa. Johdot levällään lattialla on työtur-

vallisuusriski, jonka voisi välttää lomittamalla ja teippaamalla johdot kasana yhteen reunaan. 

5.3 Asenne 

Työntekijät ja opiskelijat käsittelevät ESDS-osia väärissä paikoissa, vaikka tarpeelliset tilat 

ovat olemassa yliopiston puolesta (kuva 5.3.1). Tarvittavat työpisteet olisi myös helppo 

luoda työhuoneisiin tai muihin tiloihin, mutta sitä ei nähdä tarpeelliseksi. 

 

 

Kuva 5.3.1 Kuvassa työhuone ja ESDS-komponenttien säilytystä maadoittamattomassa tilassa työtekijän 

työhuonella.  
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Koska hallintaohjelmaa tai sen suunnitelmaa ei ole, ei myöskään seurata ESD-suojavälinei-

den kuntoa. Yksi puutteellinen organisaatiokulttuuritapa onkin, että 6213 EPA-tilassa käy-

tetään vain toisessa jalassa kantapäämaadoitushihnat tai otetaan kengät pois jalasta, ja siihen 

ei puututa. 

 

 

Kuva 5.3.2 Kuvassa opiskelijat EPA-alueella maadoittamalla itsensä sukilla, vaikka tilassa olisi kanta-

päähihnaa. 

Kantapäämaadoitushihna tulisi käyttää molemmissa jaloissa, sillä henkilön jännite on hallit-

sematonta, jos kantapäämaadoitushihna ei ole jatkuvassa kosketuksessa johtavaan lattiapin-

taan. Vaikka molemmissa jaloissa olisi kantapäämaadoitushihnat, niin silti jännite saattaa 

käydä hetkellisesti yli 100V henkilön kävellessä, mutta paikallaan työskennellessä kanta-

päämaadoitushihnat toimivat hyvin (kuva 5.3.3). Tilan 6213 pöydissä on maadoitus käsihih-

nat, mutta niiden käyttö on harvinaista. Vaikka lattiamaadoitus on olemassa, niin sitä olisi 

hyvä tukea maadoitushihnoilla. 

 

S  

Kuva 5.3.3 Maadoitetun, johtavan lattian poikki kävelevän, kahta kantapäähihnaa käyttävän henkilön ke-

hon jännitelukemat. (SFS-EN 61340-5-2, 2009) 



21 

 

6. KEHITYSKOHTEET 

Tässä kappaleessa puututaan katsauksessa havaittuisiin puutteisiin ja esitetään vaihtoehtoja, 

joilla tilannetta voidaan parantaa tai korjata.  

6.1 Tilat 

Tiloihin tulisi lisätä tavaroiden säilytystilaa kaapistoilla, hyllyillä tai erillisellä tilalla, jota 

käytetään varastointi tarkoitukseen.   

 

Tilat tulisi selkeästi merkitä mihin tarkoitukseen ne ovat ja kenelle, sekä vastuuhenkilön 

nimi. Hyvänä esimerkkinä toimii 6213 tilan projektitöiden säilyttämiseen tarkoitettu kaappi. 

Kaappiin laitetut projektit merkitään selvästi: mihin projektiin ne kuuluvat, ketkä sitä tekevät 

ja milloin projekti on aloitettu ja arvioitu projektin loppuimisaika.  

 

Taulukosta 4.1.1 huomataan, että melkein kaikissa LUT:n sähkötekniikan osaston tiloissa 

käsitellään ESDS-osia, vaikka tilassa ei olisi EPA-aluetta tai ESD-työpistettä. ESD-työpiste 

olisi helppo järjestää tekemällä tilaa pöydälle ja asentamalla siihen ESD-pöytämatto, maa-

doitusrasia, jonka kautta maadoittaa kaikki tarpeelliset asiat. Osissa sähkölaboratorio tiloissa 

on maadoitettu ESD-lattiamatto ja ESD-pöytiä, mutta pöytiä ei ole yhdistetty maahan. 

6.2 Organisaatiokulttuuri 

LUT:n tulisi luoda, dokumentoida, toteuttaa ja ylläpitää standardin SFS-61340-5-1 perus-

tuva ESD-hallintaohjelma-, koulutus- ja kelpoisuudentoteamissuunnitelma, joilla tehdään 

selväksi vaadittavat käyttäytymistavat ja suojausvälineiden säännöllinen testaaminen ja tes-

taustavat. Samalla tulee nimetä ESD-koordinaattori, jonka tehtävänä on täyttöön panna 

ESD-hallintaohjelma, valvoa sen toteutusta ja varmistaa sen täyttävän uusimmat standardit.  

 

ESD-koordinaattorille tulee antaa johdon täysi tuki, osallistua säännöllisesti ESD-koulutuk-

seen tai -seminaareihin ylläpitääkseen ja päivittääkseen viimeisiä tietoja ja tarvittavat val-

tuudet ja varat ESD-hallintaohjelman ylläpitoon ja täyttöön panoon. 

 

Hallintaohjelma suunnitelman tulisi käsitellä ESD-koulutusta, kelpoisuudentoteamista, 

maadoitusjärjestelmiä, EPA-vaatimuksia, pakkausjärjestelmiä ja merkintöjä. 

 

Suunnitelma on ohjelman toteutuksen ja tarkistuksen ensisijainen dokumentti. Tavoitteena 

on täytäntöön pantu ja integroitu ohjelma, joka täyttää sisäisen laatujärjestelmän vaatimuk-

set. Suunnitelman tulee sisältää organisaatiossa tehtävän työn kaikki puolet soveltuvin osin. 

 

Koulutussuunnitelmassa täytyy määrittää henkilöt, joiden tulee olla tietoisia ESD:stä ja jotka 

täytyy suojaus kouluttaa. Erityisesti henkilöt, jotka käsittelevät ESDS-osia tai työskentelevät 

niiden kanssa tulisi osallistua ESD:n tiedostamiseen ja ehkäisemiseen tähtäävään tähtäävää 

perehdyttämis- ja kertauskoulutukseen. Työntekijöiden ja opiskelijoiden varsinkin sulautet-

tujen ja elektroniikan puolelta tulisi käydä perehdytyskoulutus ennen ESDS-osien käsittelyä 

ja EPA-alueella työskentelyä.  
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Koulutussuunnitelmassa tulee käydä ilmi: 

- Kenen tulee käydä perehdytyskoulutus  

- Kuinka usein koulutus järjestetään 

- Milloin koulutus tulisi kerrata 

- Kuka on käynyt koulutuksen 

- Koulutusrekisterin ylläpidon 

- Koulutusrekisterin säilytyspaikan 

- Koulutus menetelmä 

 

Koulutusmetodit ja -tekniikat ovat organisaation päätettävissä, joilla organisaatio varmistaa, 

että koulutettavat ovat ymmärtäneet koulutuksen asiat ja, että koulutus on ollut riittävä. 

 

Hallintaohjelman suunnitelman lisäksi tulisi tehdä kelpoisuudentoteamissuunnitelma. Kel-

poisuudentodentamissuunnitelmalla varmistetaan, että organisaatio täyttää yllämainitut 

suunnitelmat ja se kertoo, miten suunnitelmia seurataan esim. laitteiden todentavat tekniset 

mittausrajat, sekä kuinka usein laitteet tulisi testata ja millä metodein. Keloisuudentodenta-

missuunnitelmalla tulee myös olla rekisteri, jolla voidaan seurata sen toteutumista. (SFS-EN 

61340-5-1, SFS-EN 61340-5-2) 
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7. YHTEENVETO 

Tilannekatauksesta käy selväksi, että yliopistolla ei ole ESD-hallintaohjelmaa. Hallintaoh-

jelmalla voidaan varmistaa EPA-alueiden ja suojavälineiden kunnossa pysyminen, ja pitä-

mällä rekisteriä ESD-perehdytyksen saaneista henkilöistä, jotka ovat päteviä työskentele-

mään kyseisellä alueella.  

 

Tuloksista voidaan päätellä, ettei riittävää ESD-perehdytystä tarjolla henkilökunnalle tai 

opiskelijoille, vaikka se havaitaan hyödylliseksi ja tarpeelliseksi. Perehdytyksen voisi järjes-

tää omana kurssina, joka sisältää kirjallisen kuulustelun tai pakollinen osa muuta kurssia. 

Samalla saataisiin rekisteri henkilöistä, jolla on pätevyys toimia itsenäisesti sähkölaborato-

riossa EPA-alueella. 

 

Organisaatiokulttuuri LUT:ssa on heikkoa. ESDS-osia käsitellään yleisesti työhuoneissa ei 

maadoitetuissa työpisteissä, vaikka sopiva sähkölaboratorio olisi olemassa. EPA-alueella 

käytetään yleisesti sukkia lattiamaadoituksen kanssa, vaikka tarpeelliset suojavälineet olisi-

vat olemassa. Viallisiin tapoihin ei puututa, vaan annetaan olla. 

 

Sähkölaboratoriot tiloina ovat hyvin suunniteltuja, mutta kuitenkin tiloihin kertyy erilaisia 

projektitöitä pöydille ja pahvilaatikkoja kulmiin. Tavaroille tulisi järjestää oma säilytys-

paikka, jotta ne eivät vie työtilaa ja ylimääräiset pahvilaatikot viedä pois, eikä jättää pöydille. 

 

Työssä löydettiin kehityskohteita ESD-suojaukseen, organisaatiokulttuuriin ja tiloihin. Jat-

kotyökehityksenä olisi puuttuvien hallintaohjelmien luominen ja kehittäminen. Näin voi-

daan varmistaa, että tilat pysyvät hyvänä ja opetus laadukkaana. 
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LIITE 1. Kenttätutkimuksessa käytetty lomake. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LIITE 2. Kenttäkierroksella käytetty ESD-kartoitus lomake. 

 

 

 


