
KOKEELLINEN SÄHKÖOPPI FY10 

 

TUNTIEN SIJOITTELU 

o Jotta aika töiden tekemiseen riittää, sijoitellaan tunnit kurssin aikana tiistaille ja torstaille 

(maanantain tunti jaetaan tiistaille ja torstaille) 

o etukäteen ilmeisesti 8. koodilla ei ole muita kursseja menossa ryhmän opiskelijoilla 

(paitsi yhdellä) joten järjestely on mahdollinen ja takaa riittävän ajan töiden 

tekemiseen 

o Oppitunnit ovat tiistaisin klo 13.10-15.00 ja torstaisin klo 13.10-15.05 

o Tarvittaessa maanantain tunnin ajankohtaa voidaan hyödyntää yritysvierailuun, jos 

tilanne sitä vaatii (mikäli näin on ei pidetä sitten tuntia tiistaina tai torstaina) 

o Koetta ei kurssissa ole vaan koeviikon tunti on rästikerta tekemättömien töiden 

varalle/raporttien kirjoittamiselle tai täydentämiselle 

o Kurssin alustava aikataulu (muutokset mahdollisia) tiedoston lopussa 

 

KURSSIN TOIMINTATAVAT 

o Kurssilla opettaja on vain ohjaaja. 

o Ennen oppituntia perehdy työohjeeseen  (ohjeet tulevat teamsiin) ja oppikirjan avulla itse 

aiheeseen. 

o Ilman tätä tutustumista, voi työn tekeminen venyä yli oppitunnin. 

o Työ tehdään parityönä (tai kolmen ryhmissä). Välineiden riittävyyden mukaan.  

o Jokainen palauttaa Teamsiin raportin/työselostuksen ja tekee oman 

mittauspöytäkirjan työn tekemisen aikana. Raportin kirjoittamiseen voi käyttää 

aikaa myös oppitunneilla, jolloin se onkin hyvä saada jo ainakin alkuun. 

• Kurssilla pyritään tekemään yritysvierailuja 2 kpl sekä vierailu LAB-ammattikorkeakouluun 

o toistaiseksi koronatilanteen vuoksi nämä ovat vielä epävarmoja tapauksia, eikä vielä 

ole varmuutta ajankohdista (vastauksia yrityksistä odotellaan)  

o Myös vierailuista tulee palauttaa lyhyt oppimiskertomus teamsiin. Tarkoitus ei ole 

kirjoittaa monisivuista romaania, mutta pari lausettakaan ei ihan riitä.  

ARVIOINTI 

o Kurssi arvostellaan arvosanoilla suoritettu tai hylätty. Hylätty ei kerrytä kurssimäärää. 

o Kurssi suoritettu, jos kaikki vaaditut raportit on palautettu hyväksytysti. Jos et pääse 

osallistumaan (mahdollisiin) yritysvierailuihin saat korvaavan tehtävän 

o Työkurssin tarkoitus ei ole olla hälläväliäkurssi. Jos tätä odotat, olet väärällä kurssilla. 

o Työselostukset/raportit tarkistetaan ja tarvittaessa opiskelija korjaa/täydentää. 

o Tunneille ei voi tulla valmistautumatta. Tutustu etukäteen työhön, joka seuraavalla kerralla 

on! Tarkoitus ei ole, että luet työohjetta ensimmäisen kerran tunnilla. Aiheeseen liittyvä 

teoria tulee myös kerrata ennen työn suoritusta omatoimisesti (työt siis liittyvät kurssiin 

FY3) 



o Työohjeet löytyvät teamsistä 

o Koeviikolla on vielä mahdollisuus korjata selostuksia tai tehdä rästiin jäänyt työ.  

 

ALUSTAVA AIKATAULU 

HUOM. Aikatauluun voi tulla muutoksia vierailujen vuoksi (tai niiden poisjäämisen vuoksi). 

Käytännössä siis vierailut joko peruuntuvat tai ne voivat olla aikaisemmin, jolloin joku/jotkut töistä 

tehdään siis myöhemmillä kerroilla.  

vko 41 

o TI 6.10. Kurssin esittely  

o TO 8.10. Työ 1 Perusmittauksia 

vko 42 

o TI 13.10. Työ2 Vastusten kytkennät 

o TO 15.10. Työ3 Ohmin lain yleistys 

vko 43 SYYSLOMAVIIKKO  

vko 44 

o TI 27.10.Työ4 Pariston kuormituskäyrä 

o TO 29.10.Työ5 Kondensaattorimittauksia  

vko 45 

o TI 3.11. Työ6 Diodimitauksia 

o TO 5.11. Vierailu LAB-ammattikorkeakouluun (vierailupäivä voi vielä vaihtua kerron heti 

kun aika ja päivämäärä varmistuu. vko 45 on kuitenkin alustavasti sovittu (voi olla myös 

maanantai ja kesto voi olla pidempi kuin normaalioppitunti) 

vko 46 

o TI 10.11 MJV-sähkö yritysvierailu klo 13.30 alkaen 

o TO 12.11. YRITYSVIERAILU (Lahti Precision) 

o Mikäli yritysvierailut eivät toteudu, aloitetaan oman piirin rakentaminen tällä viikolla. 

kurssilla tehdään tällöin jokin muu työ/suoritus vierailujen tilalla.  

vko 47 HUOM tällä viikolla tunti maanantaina klo 13.10-15 

o MA 16.11 TYÖ 7 Oman piirin juottaminen 

Koeviikolla : 

Työraporttien täydennyksiä tai rästitöiden tekemistä tai oman piirin tekemistä loppuun 

 

  



OMAN PIIRIN JUOTTAMINEN 

o Kurssilla harjoitellaan myös yksinkertaisen piirilevyn kokoamista juottamalla. Koululla on 

juottokolveja ja tinaa.  

o Joudut itse hankkimaan yksinkertaisen piirirakennussarjan. Vaihtoehtona on esimerkiksi 

o hakemalla Bebekistä tilaamalla  sen yrityksen verkkokaupasta  seuraavasta linkistä : 

BEBEK  

▪ valitse nettisivulla vasemmalta valikosta rakennussarjat 

▪ Bebekin liike löytyy Kivimaalta osoitteesta : 

▪ Bebek Electronic 

Hirsimetsäntie 26 

15200 Lahti 

o https://www.elektrolinna.fi/kauppa/index.php?ryhma=N0160J303&ID=&trr=51 

▪ huom toimipiste hämeenlinnassa, joten täytyy tilata. Huomioi toimituskulut. 

o http://www.kouluelektroniikka.fi/cgi-

bin/shop.cgi?action=opencategory&usr=&expandname=Elektroniikan%20rakentelu

sarjat%20ja%20piirilevyt&category=Elektroniikan%20rakentelusarjat%20ja%20piiril

evyt 

o https://www.radioduo.fi/tuotteet/rakennussarjat-ja-mittalaitteet/velleman-

minikit-rakennussarjat/3006/ 

 

 

 

o Jos et ole tehnyt aiemmin, suosittelen hankkimaan yksinkertaisen piirin. Aika voi loppua 

muuten kesken, sillä tämä on aikaa vievää näpertelyä. Varmista myös, että tilaamassasi 

tuotteessa piirilevyssä on valmiiksi reiät. Koululla ei ole välineitä reikien poraamiseen.  

o Piiri voi vaatia toimiakseen jotakin lisähärpäkettä, mikä ei kuulu settiin mukaan, joten 

varmista tämä  

o hanki omasi hyvissä ajoin. Jos on aikaa jollakin kerralla voi jo aloittaa aiemmin tekemään 

omaasi 

o Juottaminen 

http://www.kouluelektroniikka.fi/kuvasto/lyijyton%20juottaminen.pdf 

Kun liität komponentteja, muista olla tarkka kytkentäsuunnasta esim. muista, että diodi 

pitää olla oikein päin! 

Lämmitä juotettavaa komponentin jalkoja, ei piirilevyä.  

Juottokolveja hyvin rajallisesti. Muita välineitä vielä vähemmän. Kärsivällisyyttä! 
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