
Sähkötekniikan ja elektroniikan 
oppimateriaalit

Elektroniikka Harjoituskirja 
Uusi harjoituskirja soveltuu erityisesti ammatillisen toisen asteen  
tieto- ja tietoliikennetekniikan sekä sähkö- ja automaatioalan perustutkintojen 
opiskeluun. Harjoituskirja noudattaa Elektroniikka-kirjan rakennetta ja jaottelua. 
Tehtävät on jaettu kolmeen vaikeustasoon (tyydyttävä-hyvä-kiitettävä). 
• Elektroniikka 1. painos, 2016 
• Elektroniikka Harjoituskirja 1. painos, 2018

Tekniikan matematiikka – Sähkötekniikka ja 
elektroniikka
Tekniikan matematiikka Sähkötekniikka ja elektroniikka sisältää sekä pakollisiin 
että valinnaisiin opintoihin liittyvää sisältöä, joka on kohdennettu erityisesti sähkö- 
ja automaatiotekniikkaa sekä tieto- ja tietoliikennetekniikkaa opiskeleville. Kirja 
ilmestyy 1.8.2019 mennessä. 
2., uudistettu painos, 2019

Sähköasennustekniikka
Uudistettuun kirjaan on tehty standardimuutoksia. Lisäksi kuvat ja piirrokset on 
muutettu nelivärisiksi. Kirja on tarkoitettu sähköasennustekniikan perusteiden 
opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa. Tutustu myös Sähköasennustekniikka 
Harjoituskirjaan. 
16., uudistettu painos, 2018

Automaatiotekniikka
Uusi automaatiotekniikan oppikirja on tarkoitettu ensisijaisesti ammatillisen 
toisen asteen automaatiotekniikan opintoihin kone- ja tuotantotekniikka- 
sekä sähkö- ja automaatioalalla. Lisäksi kirjaa voi hyödyntää myös 
ammattikorkeakouluopinnoissa. Kirja on nelivärinen, ja se sisältää runsaasti 
erilaisia harjoitustehtäviä, joten sen avulla on helppo eriyttää opetusta.  
Kirja sopii hyvin myös itseopiskeluun. 
1. painos, 2019

ELEKTRONIIKKA
Elektroniikka-kirjassa käsitellään sekä analogista että digitaalista 
elektroniikkaa. Käytännönläheinen teos kattaa elektroniikan perusteet 
komponenteista mikroprosessoreihin ja elektroniikan peruskytkentöihin.

Kirja on tarkoitettu oppimateriaaliksi erityisesti ammatillisen toisen 
asteen tieto- ja tietoliikennetekniikan sekä sähkö- ja automaatiotekniikan 
perustutkintojen tämänhetkisten tutkinnonperusteiden mukaiseen 
opiskeluun. Teos soveltuu myös ammattikorkeakoulujen perusopintoihin, ja 
sen sisältöä voivat hyödyntää myös kaikki elektroniikasta kiinnostuneet.

1 Mekaaniset ja sähkömekaaniset komponentit
2 Peruskomponentit
3 Puolijohdekomponentit
4 Analogiset mikropiirit
5 Digitaalimikropiirit
6 Peruskytkentöjä
7 Mittalaitteet
8 Juottaminen
9 Simulointi
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Otsikko
Tur sunt odit qui sum ide omnist, ut qui blaut fugia que pratet ex 
endit escidel entiis nonecusant arum essitio totat qui conem et, ut 
excestibus eate veliquia ducid eatemolor solent qui unt quas del 
magni conet, conse nonet occab illabor ehenient es con comni con 
nos non nim autae porest, cus voluptate eic tem fugia vellum qui 
tem fugitat assim explab imus.consentinist aborunt, solupti ntoratur 
sitis molorem laboruptat.
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SÄHKÖASENNUSTEKNIIKKA
Jukka Ahoranta

SÄHKÖASENNUSTEKNIIKKA
Kirja on tarkoitettu sähköasennustekniikan perusteiden opiskeluun 
ammatillisessa koulutuksessa. Sisältö noudattelee sähkö- ja 
automaatiotekniikan perustutkinnon perusteita.

Teoksen runsas kuvitus syventää ja laajentaa käsiteltäviä asioita. 
Kuvituksen avulla voi myös elävöittää opetusta.

Kirjassa on paljon käytännönläheisiä harjoitustehtäviä. 
Niiden avulla tutustutaan käytännön laitteisiin, tulkitaan 
sähköpiirustuksia ja syvennetään käsiteltyjä sisältökohtia. 
Harjoitustehtävien yhteydessä on vinkkejä kyseiseen kohtaan 
sopivista asennusharjoituksista.
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Tur sunt odit qui sum ide omnist, ut qui blaut fugia que pratet ex endit escidel entiis 
nonecusant arum essitio totat qui conem et, ut excestibus eate veliquia ducid eatemolor 
solent qui unt quas del magni conet, conse nonet occab illabor ehenient es con comni 
con nos non nim autae porest, cus voluptate eic tem fugia vellum qui tem fugitat assim 
explab imus.consentinist aborunt, solupti ntoratur sitis molorem laboruptat.

Tur sunt odit qui sum ide omnist, ut qui blaut fugia que pratet ex endit escidel entiis nonecusant arum essitio totat 
qui conem et, ut excestibus eate veliquia ducid eatemolor solent qui unt quas del magni conet, conse nonet occab 
illabor ehenient es con 
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Elektroniikka, painettu kirja 67,70 € 978-952-63-3381-6

Elektroniikka, digikirja 12 kk / 48 kk 44,00 € / 62,20 € 978-952-63-4253-5

Elektroniikka Harjoituskirja, painettu kirja 47,00 € 978-952-63-4813-1

Elektroniikka Harjoituskirja, digikirja 12 kk / 48 kk 30,50 € / 42,30 € 978-952-63-5047-9

Elektroniikka Opettajan digiaineisto 12 kk pyydä tarjous

Tekniikan matematiikka – Sähkötekniikka ja 
elektroniikka, painettu kirja

45,90 € 978-952-63-5431-6

Tekniikan matematiikka – Sähkötekniikka ja 
elektroniikka, digikirja 12 kk / 48 kk 29,80 € / 42,20 € 978-952-63-5432-3

Tekniikan matematiikka Opettajan digiaineisto 12 kk 359,60 €

Sähköasennustekniikka, painettu kirja 72,50 € 978-952-63-5034-9

Sähköasennustekniikka, digikirja 12 kk / 48 kk 50,70 € / 65,20 € 978-952-63-5196-4

Sähköasennustekniikka Harjoituskirja, painettu kirja 42,70 € 978-952-63-2001-4

Automaatiotekniikka, painettu kirja 65,00 € 978-952-63-4844-5

Automaatiotekniikka, digikirja 12 kk / 48 kk 43,50 € / 61,50 € 978-952-63-5337-1

UUDISTETTU  2019

UUDISTETTU  2018

UUTUUS  
2019

UUTUUS  
2018

Pyydä
digikirjoistatarjous kokoopiskelija-
ryhmällesi



Jyrki Kotonen 
aluemyyntipäällikkö

040 652 7250

jyrki.kotonen@sanomapro.fi

Mika Iso-Pietilä
aluemyyntipäällikkö

040 826 0373

mika.iso-pietila@sanomapro.fi

Heräsikö kysymyksiä? Autamme mielellämme!

Sisäjohtoasennukset 
Kirja on tarkoitettu rakennusten johtoasennusten opiskeluun sähköalan 
ammatillisessa koulutuksessa. Kirjan sisältö noudattelee sähkö- ja 
automaatiotekniikan perustutkinnon perusteita. Myös sähkötyöturvallisuutta 
käsitellään laajasti.  
• Sisäjohtoasennukset 9.–10. painos, 2018
• Sisäjohtoasennukset Harjoituskirja 2., uudistettu painos, 2014

Sähkötekniikka
Sähkötekniikka-kirjassa on teoriatieto sähkötekniikan perusilmiöistä, virtapiirien 
ominaisuuksista ja sähkökoneiden toimintaperiaatteista. Tavoitteena on, että 
opiskelijalle kehittyy sähkötekninen ajattelutapa, jonka perusteella hän pystyy 
itsenäisesti ratkaisemaan sähköteknisiä ongelmia.  
• Sähkötekniikka 15.–17. painos, 2018
• Sähkötekniikka Opiskelukirja 16.–19. painos, 2018

Sähkötekniikka ja elektroniikka
Sähkötekniikka ja elektroniikka on yleisteos sähköalan ensimmäisen 
vuoden opiskelijoille. Kirjassa käydään läpi sähkötekniikan, elektroniikan ja 
sähköasennustekniikan perusteet. Lisäksi käsitellään teknistä piirtämistä.
Käsiteltäviä asioita havainnollistetaan runsaalla kuvituksella ja oppimista tuetaan 
aihealueittain laadituin tehtävin. 
1.–2. painos, 2017

SISÄJOHTOASENNUKSET
Jukka Ahoranta

SISÄJOHTOASENNUKSET
Kirja on tarkoitettu rakennusten johtoasennusten opiskeluun 
sähköalan ammatillisessa koulutuksessa. 

Sisältö noudattelee sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon 
perusteita. Lisäksi sähkötyöturvallisuutta käsitellään laajasti. 

Asennustapoja havainnollistaa runsas kuvitus sekä vaihtelevat 
ja käytännönläheiset oppimistehtävät, joiden avulla opiskelija 
paneutuu tarvikkeiden valintaan, asennustyön ydinkohtiin ja 
käytännön toteutuksen suunnitteluun. 

Jukka Ahoranta  SISÄJOHTOASENNUKSET
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SÄHKÖTEKNIIKKA
Sähkötekniikka-kirja on tarkoitettu sähkötekniikan perusteiden 
opiskeluun erityisesti ammatillisessa peruskoulutuksessa. Kirja 
soveltuu myös muihin sähköalan perusopintoihin, esimerkiksi 
aikuiskoulutukseen tai sähköalan perusteiden opiskeluun 
ammattikorkeakouluissa.

Kirjassa perehdytään sähkötekniikan tavanomaisiin ilmiöihin ja 
selvitetään sähkötekniikan ilmiöiden ja suureiden välisiä yhteyksiä. 
Sisällön ja esitystavan ajatuksena on, että sähkötekniikan 
oppiminen tapahtuu ensisijaisesti asioiden ymmärtämisen kautta. 
Kirjaan on tästä syystä sisällytetty runsaasti kokeita, tilannekuvia, 
koehavaintojen pohdintoja ja laskuesimerkkejä. 

Kirja ja siihen liittyvä Sähkötekniikka Opiskelukirja muodostavat 
yhtenäisen ja käytännönläheisen opiskelukokonaisuuden. Kirjat 
antavat hyvän pohjan sähkötekniikan jatko-opintoihin.
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SÄHKÖTEKNIIKKA JA  
ELEKTRONIIKKA
Nimus fitam moriorum P. Grarbi teropotissa publiis bon Itari, fac 
vir quiumus noca; Cati, crem hocrid contiam enat rei potilic avena, 
Catum dit; norus, deatus; iam hostabultu esses! Si publinam te 
consupimur, num, viriond ientia? Enatuss ilibunt ravercepes An 
supica; horum hicatisque factam orte conest vatus ia stisulibus, 
iae nonvocum tum. coenit, festius endam non vis. Opiocatil tem 
teropublisum hum inpracci peciem in horave, viurnum sus diu sil 
vit, norum am con duciorum hae et ala cae dis Maribus in tenicup 
erumus consulium iam ercente cons manditi ssolus oca prarbis 
renat.
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Kainulainen  •  Mäkelä  •  Ollila  •  Vainio

Sisäjohtoasennukset, painettu kirja 69,40 € 978-952-63-4880-3

Sisäjohtoasennukset, digikirja 12 kk / 48 kk 42,50 € / 63,00 € 978-952-63-4893-3

Sisäjohtoasennukset Harjoituskirja, painettu kirja 43,90 € 978-952-63-2921-5

Sähkötekniikka, painettu kirja 67,90 € 978-952-63-0101-3

Sähkötekniikka, digikirja 12 kk / 48 kk 44,10 € / 61,20 € 978-952-63-3778-4

Sähkötekniikka Opiskelukirja, painettu kirja 46,90 € 978-952-63-2152-3

Sähkötekniikka Opiskelukirja, digikirja 12 kk / 48 kk 30,40 € / 43,10 € 978-952-63-4690-8

Sähkötekniikka Opettajan digiaineisto 12 kk pyydä tarjous

Sähkötekniikka ja elektroniikka, painettu kirja 64,30 € 978-952-63-3406-6

Sähkötekniikka ja elektroniikka, digikirja 12 kk / 48 kk 41,90 € / 57,40 € 978-952-63-3841-5

Sähkötekniikka ja elektroniikka Opettajan 
digiaineisto 12 kk pyydä tarjous

Liittymällä asiakasrekiste-
riimme saat ensimmäisten 
joukossa tiedon uutuustuot-
teistamme. Lisäksi saat tietoa 
eduista sekä vinkkejä oppi-
materiaalien hyödyntämiseen 
opetuksessa.

Liity rekisteriin osoitteessa: 
sanomapro.fi/liity


