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Korjaushankkeen suunnittelua pohjustettiin yleiskatsauksella vanhoihin sähköasennus-

tapoihin sekä sähkö- ja telejärjestelmien kuntotutkimukseen. Työssä esiteltiin myös kor-

jaushankkeen vaiheet ja voimassa olevat standardit ja määräykset. Suunnitteluohjeen oli 

tarkoitus antaa kokonaiskuva sähkö- ja telejärjestelmien suunnittelusta. Tavoitteena oli, 

että ohjeen perusteella voidaan tuottaa toteuttamiseen tarvittavat dokumentit. Ohjeessa 

pyrittiin opastamaan uutta suunnittelijaa ja tuomaan esille asioita, jotka korjaushank-

keissa on huomioitava. Ohjeita havainnollistettiin esimerkkisuunnitelmilla. 

 

Asuinkerrostalon sähkö- ja telejärjestelmien peruskorjauksen suunnittelu vaatii monen 

osa-alueen hallitsemista. Pelkästään sähköjärjestelmien asiantuntemus ei vielä riitä hy-

vään lopputulokseen. Suunnittelua täytyy usein tehdä yhdessä muiden alojen suunnitte-

lijoiden kanssa. Suunnittelussa korostuu nykyään myös yhä enemmän asiakaslähtöisyys, 

joten ratkaisuja on osattava perustella asukkaille. Kehittyvät toteutusvaihtoehdot ja tie-

tomallisuunnittelun yleistyminen tuovat omat haasteensa ja mahdollisuutensa suunnitte-

lutyöhön.  

 

 

Asiasanat: sähkösuunnittelu, linjasaneeraus, sähköremontti 



 

 

ABSTRACT 

Tampereen ammattikorkeakoulu 

Tampere University of Applied Sciences 

Degree Programme in Building Services Engineering 

Electrical Services 

 

HÄMÄLÄINEN, MIKKO:  

Electrical Designing in Renovation Project of Apartment Building  

 

Bachelor's thesis 65 pages, appendices 4 pages 

May 2015 

The amount of apartment building renovations will grow in next ten years. There will 

also be the need for electrical designing. The purpose of this thesis was to create instruc-

tions for electrical design in apartment building renovation project. This thesis is based 

on standard collection SFS 6000: 2012 low voltage electrical installations, professional 

files of the industry and literature on the subject. Also my work experience and employ-

ers’ advice helped a lot.  

 

The theory part of this thesis includes introduction of standards and regulations and how 

typical older electrical installations are done. Condition survey of electrical installations 

is also included in theory part. The electrical design instructions are intended to serve as 

a basis for beginners. The instructions bring forward things that must be taken into con-

sideration in renovation. The instructions are illustrated with sample designs. 

 

Electrical design in renovation of apartment building is a versatile project. It requires 

more than just electrical expertise from designer. Customer orientation is an important 

part of designing so designer must be able to explain possible solutions to customer. 

Designing is also moving towards information model designing which will bring its 

own challenges and opportunities.   

 

Key words: electrical designing, renovation of electrification, renovation of apartment 

building 
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1 JOHDANTO 

 

 

Asuinkerrostaloja on rakennettu Suomessa jo 1880-luvulta asti ja niitä oli vuoden 2013 

loppuun mennessä 58 430. Kovin rakennuskausi oli 1960-luvulta 1980-luvulle ja huippu 

saavutettiin 1974. Tuona aikana on rakennettu noin 47 % Suomen kerrostalokannasta. 

Syitä asuntotarpeen kasvuun olivat maan väestörakenne, muuttoliike kaupunkeihin, ta-

loudellinen kasvu sekä rahamarkkinoiden vapautuminen. Kerrostaloja alettiin tehdä 

massatuotantona ja kerrostalovaltaisia alueita tehtiin kaupungeissa keskustojen ulkopuo-

lelle. Vuonna 1970 valmistui BES-tutkimus, jonka tavoitteena oli edistää teollista ra-

kentamista avoimella elementtijärjestelmällä. Sen ansiosta voitiin tilata rakennukseen 

tarvittavia elementtejä miltä tahansa elementtitehtaalta. Nopea rakentaminen, talotyyp-

pien monistaminen ja rakentajalähtöinen rakennusmenetelmä johti siihen, että ajan 

asuinalueet ovat hyvin samantyylisiä. (RIL 252-1 2009, 17–23; Tilastokeskus 2014) 

 

Asuntosähköistyksen käyttöiäksi arvioidaan noin 50 vuotta. Putkistojen käyttöiäksi on 

yleisesti arvioitu 30–50 vuotta riippuen materiaalista ja olosuhteista. Putkiston liitos-

kohtien käyttöikä voi olla tätäkin lyhyempi. Kuviossa 1 on esitetty kerrostalojen raken-

nuskanta vuoteen 2008 asti sekä ennuste tulevasta kerrostalojen korjaustarpeesta. Ker-

rostalojen korjaustarpeen voidaan olettaa siis kasvavan seuraavan 10 vuoden ajan. (RIL 

252-1 2009, 17–23; Tilastokeskus 2014) 

 

 

KUVIO 1. Kerrostalojen rakennuskanta ja ennuste putkiremontin tarpeelle, tarkastelu-

yksikkö on asuntojen lukumäärä. (Tilastokeskus, VTT 2009) 
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Asuinkerrostalon sähkö- ja telejärjestelmien peruskorjaus tehdään usein samanaikaisesti 

jonkin muun remontin, kuten linjasaneerauksen, kanssa. Linjasaneeraus on kiinteistön 

putkiremontti, jonka toteuttamiseen on olemassa useita menetelmiä. Rinnan toteutetun 

remontin etuja ovat mm. kustannustehokkuus, asumishaittojen minimointi ja yhteiset 

asennusreitit sähkö ja LVI-järjestelmille. Sähkö- ja telejärjestelmien korjaushanke 

asuinkerrostalossa on monipuolinen ja haastava, sillä siihen osallistuu asiantuntijoiden 

lisäksi maallikoita, joilla on omia toiveita hankkeen suhteen. Teknisen osaamisen lisäksi 

on siis osattava työskennellä ihmisten kanssa. 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on käydä läpi asuinkerrostalon sähkö- ja telejärjestelmien 

peruskorjausta sähkösuunnittelijan näkökulmasta. Työssä esitellään voimassa olevat 

määräykset sekä käydään läpi sähköasennuksien piirteitä eri aikakausilla. Tämän on 

tarkoitus avata lukijalle näkemys millaisten järjestelmien kanssa ollaan tekemisissä ja 

kuinka erilaisia ne voivat olla. Työssä käydään myös läpi sähkö- ja telejärjestelmien 

kuntotutkimusta, sillä se on usein pohjana korjaushankkeen aloittamiselle. Sähkösuun-

nittelu -osiossa käydään läpi sähkösuunnittelun osa-alueet. Työn on tarkoitus olla suun-

nitteluohjeena aloittelevalle sähkösuunnittelijalle niin, että sen pohjalta voidaan luoda 

tarvittavat dokumentit toteutusta varten. 
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2 SÄHKÖASENNUKSET SUOMESSA 

 

 

2.1 Sähköasennuksia koskevat määräykset  

 

Alle on kerätty tärkeimpiä Suomessa eri aikoina voimassa olleita sähköasennuksia kos-

kevat määräykset ja päivämäärät jolloin ne astuivat voimaan. 

 

 Sähkötarkastuslaitoksen käsikirja 1 ”Varmennusmääräykset” (1.7.1930) 

 Sähkötarkastuslaitoksen julkaisu A1-57 ”Sähkölaki ja varmuusmääräykset” 

(1.10.1957) 

 Sähkötarkastuslaitoksen julkaisu A1-74 ”Sähköturvallisuusmääräykset” 

(1.7.1974) 

 Sähkötarkastuslaitoksen julkaisu A1-80 ”Sähköturvallisuusmääräykset” 

(1.1.1981) 

 Sähkötarkastuslaitoksen julkaisu A1-89 ”Sähköturvallisuusmääräykset” 

(1.7.1991) 

 Sähkötarkastuskeskuksen julkaisu A2-94 ”Rakennusten sähköasennukset” 

(1.7.1997) 

 Standardisarja SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset (2.1.2000) 

 

Näiden lisäksi on ollut käytössä myös muita julkaisuja, kuten korjattuja painoksia, jois-

sa on ollut pienempiä muutoksia. Lisäksi on ollut voimassa erilaisia lisämääräyksiä, 

ohjeita, tiedonantoja ja kiertokirjeitä. (SFS-käsikirja 600-1 2012, 577) 

 

 

2.1.1 Voimassa olevat määräykset 

 

Pienjännitesähköasennuksia koskee nykyään standardisarja SFS 6000, jonka uusin pai-

nos on vuodelta 2012. Pienjänniteasennuksiksi katsotaan sähköasennukset, joissa nimel-

lisjännite on enintään 1000 V vaihtojännitettä tai 1500 V tasajännitettä. SFS 6000 perus-

tuu eurooppalaisiin harmonisointiasiakirjoihin CENELEC HD 60364 ja kansainväliseen 

standardisarjaan IEC 60364. (SFS-käsikirja 600-1 2012, 3) 
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Sähköasennuksia koskevat vaatimukset eivät ole taannehtivia. Alkuperäisen rakennus-

ajankohdan vaatimuksenmukaisia asennuksia saa edelleen käyttää, kunhan niistä ei ai-

heudu ilmeistä vaaraa henkilöille tai omaisuudelle. Sähköasennusten korjaustöissä voi-

daan noudattaa alkuperäisen asennusajankohdan määräyksiä, kunhan turvallisuustaso ei 

huonone. Muutos- ja laajennustöihin sovelletaan nykyisiä standardeja. (SFS-käsikirja 

600-1 2012, 569–570) 

 

Uusien vaatimusten noudattaminen voi joissain tilanteissa vaatia teknisesti ja taloudelli-

sesti suuria muutoksia. Standardissa SFS 6000-8-802 on annettu soveltamisohjeita kor-

jaus-, muutos-, ja laajennustöihin. Standardia voidaan käyttää korjaus-, muutos-, ja laa-

jennustöissä muiden standardien vastaavien kohtien sijaan. Noudattamalla sitä varmiste-

taan, että asennuksen turvallisuus ja häiriösuojauksen taso vastaa vähintään alkuperäisen 

asennusajankohdan tasoa. Näin ollen ei saavuteta samaa tasoa kuin koko SFS 6000 

standardisarjan soveltamisella. (SFS-käsikirja 600-1 2012, 569–570) 

 

Kiinteistön sisäisiä viestintäverkkoja koskee viestintäviraston määräys 65 A/2014 M, 

joka astui voimaan 1.1.2015. Se kumosi määräyksen 65/2013 M. Sen tarkoituksena on 

turvata verkkojen ja järjestelmien laatu, luotettavuus ja yhteentoimivuus. Määräyksessä 

käsitellään kiinteistön yleiskaapelointi- ja yhteisantenniverkon rakennetta ja kuinka ne 

tulee toteuttaa uudis- ja saneerauskohteissa. (Viestintävirasto 2014, 1, 16) 

 

Rakennusten paloturvallisuutta käsitellään Suomen rakentamismääräyskokoelmissa E1, 

E2 ja E4. Palovaroittimia koskee valtioneuvoston ja sisäministeriön asetukset sekä pa-

lovaroitinstandardin SFS-EN 14604 vaatimukset. Paloilmoittimia koskevia määräyksiä 

on mm. pelastuslaissa ja hätäkeskuslaissa. ST-kortti 662.50 Palovaroittimet ohjeistaa 

määräystenmukaisten palovaroitinjärjestelmien toteuttamiseen. (ST 662.50 2009, 1-3) 

 

 

2.2 Sähköasennuksien ominaispiirteitä eri aikakausina 

 

Korjaushankkeet kohdistuvat useimmiten vanhempiin kiinteistöihin, joissa talotekniset 

järjestelmät ovat tulleet käyttöikänsä päähän. Korjaushankkeissa ei kuitenkaan aina uu-

sita kaikkia sähkö- ja telejärjestelmiä. Siksi niiden parissa työskentelevän on tunnettava 

vanhempia asennustekniikoita ja –tarvikkeita. Asennustapojen muutokseen on vuosien 

varrella vaikuttanut rakennustekniikan, materiaalien, tarpeen ja määräysten muuttumi-
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nen ja kehittyminen. Aiemmin voimassa olleet asennusmääräykset on lueteltu kohdassa 

2.1. Seuraavassa on koottu sähköasennusten tärkeimpiä piirteitä eri aikakausilta. 

 

 

2.2.1 Asennukset 1930–1956 

 

Lähes koko suomessa oli jo käytössä kolmivaiheinen 220/380 V verkko. Tosin Helsin-

gissä ja Tampereella oli käytössä myös tasavirtajakelu asuntoihin. Viimeisistä tasavirta-

jakeluista luovuttiin Helsingissä vasta 1954. (Sähköremontti 2011, 10–11) 

 

Sähkön pääasiallinen käyttö oli valaistus, mutta käytössä oli myös jonkin verran liesiä ja 

kotitalouskoneita. Liittymisjohdon pienin sallittu poikkipinta oli 6 mm
2
. Myös 4 mm

2
 

sallittiin, jos talojohdon suojana oli pylväsvarokkeet. Lisäksi pula-aikana sallittiin liit-

tymissä pienemmän poikkipinnan käyttäminen, kuitenkin pitäen 4 mm
2
 alarajana ja joh-

don eteen suositeltiin sulakkeita. Pää- ja nousujohtoja mitoitettaessa kehotettiin huomi-

oimaan liesikuorma. Se lisäsi huomattavasti johtojen kokoa, jolloin jouduttiin käyttä-

mään jopa 25 mm
2
 kuparijohtimia. (Sähköremontti 2011, 11) 

 

1930-luvulla keskukset syrjäyttivät hajautetun suojalaitteiden sijoittelun. Keskukset 

olivat koteloituja tai avorakenteisia. Varmuusmääräykset vaativat keskuksien olevan 

palonkestävästä materiaalista. Niille oli varattava riittävät huolto- ja käyttötilat ja tarvit-

taessa tuli laatia selkeä kytkinkaavio. Asuntojen ryhmäkeskukset olivat yleensä teräsle-

vystä ja kosketussuojattuja. Pula-aikana ryhmäkeskuksia valmistettiin myös vanerista, 

eikä niissä tarvinnut olla pääkytkintä. Vaneriset keskukset on jo yleisesti vaihdettu uu-

siin. (Sähköremontti 2011, 11–12) 

 

Uudisasennuksissa yleisin asennustapa oli uppoasennus. Putkituksissa käytettiin eris-

tysputkea, panssariputkea ja metalliputkea. Kuitenkin suojatun lyijyvaippajohdon sai 

asentaa suoraan rappaukseen ja läpimenoon. Metallisia putkia tai johtojen metallivaip-

poja ei saanut käyttää nollana. Lyijyvaippajohdon ja putkilangan vaipan alla olevia 

kirkkaita johtimia sai kuitenkin käyttää maadoitusjohtimina. Armeeraukset tuli maadoit-

taa molemmista päistä. Eristettyjä johtimia sai kuivissa asuinhuoneissa asentaa näkyviin 

eristimille, mutta muualla ne tuli vetää putkiin niin, että asennus oli uusittavissa. (Säh-

köremontti 2011, 14–15) 
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2.2.2 Asennukset 1956–1974 

 

Vuonna 1959 markkinoita alkoi vallata jäykkä muoviputki. Tätä seurasi myös taipuisa 

muoviputki 1962, mutta se ei saavuttanut samanlaista asemaa kuin jäykkä muoviputki. 

Massiivivaluisten välipohjien myötä, putkitus ja rasiointi siirtyivät kattoon. Jakorasiat 

sijoitettiin kattovalopisteen kohdalle. (Sähköremontti 2011, 16–17) 

 

Kokeiluja tehtiin paineletkuilla tehtävässä onteloasennuksessa ja MMJ:n kaltaisten kaa-

pelien asentamisesta suoraan betoniin. Paineletkut olivat melko hankalia käyttää ja letku 

ei aina irronnut paikastaan paineen poistuttua. Kaapeleiden asentamista suoraan betoniin 

ei hyväksytty yleiseen käyttöön, koska käytettävissä ei ollut sopivia rasioita ja liitäntöjä. 

Lisäksi kokeiltiin lista-asennusta kourumaisilla puulistoilla ja pinta-asennuskalusteilla. 

(Sähköremontti 2011, 17) 

 

Elementtirakentaminen siirsi osan putkituksesta työmaalta tehtaalle. Elementtien valuja 

tehtiin myös tontilla. Seinävalujen tekeminen pystymuotteihin johti siihen, että seiniin 

tehtiin vain pystysuoria putkituksia. Työn siirtyminen kahteen paikkaan osoittautui han-

kalaksi ja elementtitehtaat saivat luvan suorittaa putkitukset itse. Tehtailla putkitukset 

korvattiin osittain onteloille, sillä ne oli helpompi tehdä. Elementtien liitoskohdissa tuli 

kuitenkin ongelmia, kun ontelot eivät olleet kohdakkain. Liitoskohdissa opittiin käyttä-

mään taipuisaa muoviputkea, joka toisinaan hankaloitti johdotusta. Tästä johtuen johdo-

tukset eivät ole aina vaihdettavissa. (Sähköremontti 2011, 17–18) 

 

Putkituksissa käytettiin tavallisesti ML- ja MK-johtimia. Kiinteissä asennuksissa luo-

vuttiin keinomassaeristeisistä ja kumieristeisistä johdoista ja tilalle tuli PV-

muovijohdot. Kiinteissä asennuksissa johdin poikkipinnan tuli olla yli 1,0 mm
2
. Määrä-

ykset asettivat johdoille myös lämpötilarajat -10 °C…+60 °C ja niiden käyttö kiellettiin 

saunassa. (Sähköremontti 2011, 19–20) 

 

Mittareiden sijoitus siirtyi asunnoista yhteismittarikeskuksiin. Asuntokeskuksina käytet-

tiin koteloituja ja osittain kosketussuojaisia keskuksia. Keskukset oli varusteltu pääkyt-

kimellä ja ryhmäsulakkeilla. Keskuksien sijoitukselle päti lähes samat määräykset kuin 

nykyään. (Sähköremontti 2011, 19–20) 
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2.2.3 Asennukset 1974–1995 

 

Elementtirakentamisen lisääntyminen johti siihen, että sähköistys siirtyi rakennuksen 

rungosta sille varattuihin tiloihin tai pinnalle. Elementteihin asennetut putkitukset muut-

tivat muuten samanlaiset seinäelementit erilaisiksi, joka lisäsi niiden kustannuksia. Kel-

lareissa siirryttiin käyttämään kaapelihyllyjä ja nousut sijoitettiin kylpyhuonetilaele-

mentteihin. Samassa elementissä oli myös asuntojen nousujohdot, ryhmäkeskus, lieden 

ja pesukoneen putkitukset sekä syötöt muille ryhmille. Loput asunnon sähköistyksestä 

tehtiin lattian ja kattojen asennusreittien kautta tai pinnassa lista-asennuksena. (Sähkö-

remontti 2011, 22) 

 

Kiinteistöjen pääkeskukseen sijoitettiin kiinteistön päävarokkeet ja lähtevien nousujoh-

tojen päävarokkeet. Lisäksi pääkeskukseen lisättiin kiinteistön yhteisten tilojen ryhmien 

varokkeet ja ohjauskytkimet sekä kiinteistön mittaus. Mahdollisten jakokeskuksien tuli 

olla sinetöitävissä. Asuntojen nousujohdot olivat vähintään 2x10 mm
2
 yksivaiheisissa ja 

4x6 mm
2
 kolmivaiheisissa järjestelmissä. Asuntokeskusten pääsulakkeet olivat vastaa-

vasti 1x35 A tai 3x25 A. Lisäksi astianpesukoneelle ja pyykinpesukoneelle varattiin 

omat ryhmät. (Sähköremontti 2011, 23) 

 

Pinta-asennuksissa ei haluttu palata putkilangan ja muovivaippajohtojen asentamiseen. 

Yhtenä ratkaisuna markkinoille tuli sähkölistajärjestelmät. Lista-asennukseen kehitettiin 

nopeasti tarvikkeita ja se yleistyi asunnoissa. Listojen kiinnittämisessä oli huomioitava, 

että kiinnikkeet eivät vahingoittaneet listassa kulkevia johtoja. Järjestelmän piti olla niin 

asennettu, että paljaat jännitteiset ja käyttöeristeisetkin johtimet olivat kosketussuojattu-

ja. Tämä vaati tarkkuutta jatkosten ja läpivientien kohdalla. (Sähköremontti 2011, 24–

25) 

 

 

2.2.4 Yhteisantenniverkot 

 

Antenniverkkoja on Suomessa rakennettu 1960-luvulta lähtien. Verkkojen rakenne ja 

tekniikka on kehittynyt ajan myötä, joten vanhoissa rakennuksissa voi olla hyvin eri-

tasoisia antennijärjestelmiä. Verkon rakenteeseen vaikuttaa myös se onko tarkoitus vä-

littää maanpäällisiä-tv-, kaapeli-tv-, vai satelliittipalveluja. 2000-luvulla Suomessa siir-
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ryttiin digitaalisiin lähetyksiin, jonka takia vanhoja antenniverkkoja kunnostettiin. Silti 

kaikki verkot eivät ole täysin digikelpoisia nykyäänkään. (Sähköremontti 2011, 77–78) 

 

Yhteisantenniverkkojen kaapeloinnissa on käytetty koaksiaalikaapeleita. Ulkokaape-

loinneissa käytetyt kaapelit ovat MCUM, MCUK, MVAU, MVAUGM sekä TELLU 3, 

5 ja 7. Sisäkaapeloinneissa käytetyt kaapelit ovat AJS, AJSS, AJCS sekä TELLU 17 ja 

13. Nykyisin valokaapelit korvaavat koaksiaalikaapeleita etenkin kaapeli-tv:n liittymä-

kaapeleissa. Myös kiinteistön sisäisessä nousukaapeloinnissa voidaan käyttää valokaa-

peleita. (Sähköremontti 2011, 83, 86–89) 

 

Verkon rakenne oli 1980-luvulle asti ketjuverkko. Ketjuverkossa huoneistojen antenni-

rasiat ovat kytkettynä peräkkäin ketjuun. Yhdessä verkon haarassa saattaa olla ketjutet-

tuna jopa 15 antennirasiaa. Kuvassa 1 on esitetty ketjuverkon periaatteellinen rakenne.  

Ketjuverkkoja kunnostettiin digisiirtymän aikana, mutta silti niissä voi olla käytössä 

vanhojakin kaapeleita. Lisäksi sisäasennuskaapeleita on asennettu rakennusten ul-

koseinille, jossa ne ovat olleet alttiina sään vaikutuksille. Tällaisten kaapeleiden kunto 

on yleensä hyvin huono. Kunnostus tasot olivat Ketju 600 ja Ketju 800. Ketju 600 ver-

kossa taajuusalue on 5-606 MHz. Ketju 800 verkossa taajuusalue on 5-862 MHz. (Säh-

köremontti 2011, 78, 80) 

 

 

KUVA 1. Ketjuverkon rakenne 
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1980-luvulta nykypäivään antenniverkot on rakennettu tähtiverkkona, jossa verkon täh-

tipisteestä jokaiseen huoneistoon viedään oma kaapeli. Tähtiverkossa on ollut käytössä 

kahta tasoa: Tähti 800 ja Tähti 2000. Tähti 800 verkon taajuusalue on 5-862 MHz ja 

Tähti 2000 verkon 5-2150 MHz. Tähti 2000 verkko mahdollistaa myös satelliittipalve-

luiden suorajakelun. Nykyisten määräysten mukainen verkko on Tähti 1000, jonka taa-

juusalue on 5-1000 MHz. Tähtiverkoissa kaapelit on kuljetettu rakennuksen yleisissä 

tiloissa, eivätkä ne kulje huoneistojen kautta. Myös huoneistojen sisäinen verkko on 

rakenteeltaan tähtiverkko. Huoneiston tähtipisteestä viedään jokaiselle antennipisteelle 

oma kaapelinsa. Kuvassa 2 on esitetty tähtiverkon periaatteellinen rakenne. (Sähköre-

montti 2011, 80; Viestintävirasto 2014, 7) 

 

 

KUVA 2. Tähtiverkon rakenne 

 

 

2.2.5 Puhelinsisäjohtoverkot 

 

Perinteinen puhelinsisäjohtoverkko on rakennettu kiinteistöön pääasiassa puhelinsovel-

luksia varten. Verkko koostuu rakennusten välisistä kaapeleista, sisäkaapeleista, päät-

teistä ja puhelinpistorasioista. Yleisimpiä puhelinsisäjohtoverkon kaapeleita ovat olleet 

PuLS, PuLS-MV, KL, MMSS, MS, MMS ja MHS. Verkon rakenne on aina ollut tähti-
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mäinen. Nykyisin erillistä puhelinsisäjohtoverkkoa ei enää rakenneta uusiin kiinteistöi-

hin. Vanhoja puhelinsisäjohtoverkkoja voidaan nykyään hyödyntää laajakaistapalvelui-

den välittämiseen. Verkon laajakaistaiseen suorituskykyyn vaikuttavat käytetyt kaapelit 

ja niiden kunto, liitoksen ja jatkokset sekä etäisyys talojakamosta puhelinpistorasiaan. 

Yleissääntönä voidaan todeta, että mitä vanhempaa tekniikkaa, sitä heikompi suoritus-

kyky. (Sähköremontti 2011, 45–49) 

 

 

2.2.6 Yleiskaapelointijärjestelmä 

 

Ennen yleiskaapelointia tietoverkkojen kaapeloinnit olivat sovelluskohtaisia. Asuinkiin-

teistöissä ei yleensä esiinny vanhoja tietoverkkokaapelointeja. 1990-luvun puolivälissä 

julkaistiin ensimmäinen eurooppalainen standardi yleiskaapeloinneista, jonka jälkeen 

yleiskaapelointi yleistyi kiinteistössä. (Sähköremontti 2011, 52, 62) 

 

Yleiskaapelointiverkko on rakenteeltaan tähtimäinen. Yleiskaapeloinnissa käytetään 

pari- ja valokaapeleita. Nykyisen määräyksen mukaan yleiskaapelointi on oltava stan-

dardin SFS-EN 50173-1 määrittämän luokan E mukainen. Käytännössä se tarkoittaa 

kategorian 6 kaapeleita ja liittämistarvikkeita. Kuitukaapelien tulee olla kategorian OS2 

kaapeleita. (Viestintävirasto 2014, 7) 

 



16 

 

3 SÄHKÖ- JA TELEJÄRJESTELMIEN KUNTOTUTKIMUS 

 

 

3.1 Käsitteet 

 

Rakennuksen teknisten järjestelmien kunnon selvittämisessä voidaan käyttää erilaisia 

menetelmiä. Yleisimmät näistä ovat kuntoarvio, peruskuntoarvio ja kuntotutkimus, 

jotka eroavat kattavuudeltaan ja sisällöltään toisistaan. Kuntoarvion tai -tutkimuksen 

perusteella laaditaan usein korjaus- ja ylläpitosuunnitelmia. Tällainen on myös PTS eli 

pitkän tähtäimen suunnitelma. Se sisältää ehdotuksen korjauksista ja parannuksista sekä 

niiden tärkeydestä ja kiireellisyydestä. PTS:n aikajänne on vähintään 10 vuotta. (Sähkö-

remontti 2011, 124–125)  

 

Kuntoarviossa tutkitaan yleensä kaikkien kiinteistön rakenneosien, rakenteiden ja tek-

nisten järjestelmien kuntoa ja toimivuutta aistinvaraisesti ja ainetta rikkomattomin me-

netelmin. Käytännössä siis arvioinnissa voidaan tehdä pistokoemittauksia ja silmämää-

räistä tarkastelua. Kuntoarvion pohjalta voidaan tehdä pitkän tähtäimen kunnossapidon 

suunnittelua sekä budjetointia. Kuntoarvion perusteella voidaan myös määrittää onko 

syytä edetä tarkempiin tutkimuksiin. (Sähköremontti 2011, 124) 

 

Peruskuntoarvio tehdään KH-kortiston suosituksen mukaisesti. Asuinkiinteistölle tehtä-

vää kuntoarviota käsitellään korteissa KH 90-00534 Tilaajan ohje, KH 90-00535 Kun-

toarvioijan ohje ja KH 90-00495 Kuntoluokan määräytyminen. Peruskuntoarvion teke-

vät yhteistyössä rakennus-, LVI-, ja sähkötekniikan asiantuntijat. Se perustuu olemassa 

oleviin dokumentteihin, asiantuntijahavaintoihin ja tarvittaessa mittauksiin. (Sähköre-

montti 2011, 125; KH 90-00535 2013, 2) 

 

Kuntotutkimuksessa rakennuksen osan tai teknisen järjestelmän kuntoa selvitetään tar-

kemmin kuin kuntoarviossa. Kuntotutkimusmenetelmiä ovat suunnitelmiin tutustumi-

nen, silmämääräinen tarkastelu, mittaukset ja tutkimukset kentällä sekä näytteenotot ja 

laboratoriotutkimukset. Tutkimuksessa saadaan selville olemassa olevat vauriot, niiden 

syyt, laajuus ja vaikutukset. Lisäksi voidaan paremmin arvioida tulevaisuudessa synty-

viä vaurioita.  Kuntotutkimuksen tekee erikoisasiantuntija ja se on esimerkiksi pohjana 

korjaussuunnitelmalle. (Sähköremontti 2011, 125; KH 90-00535 2013, 2) 
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3.2 Tarkoitus ja tavoitteet 

 

Sähköjärjestelmien kuntotutkimuksen tarkoitus on selvittää perusteellisesti järjestelmien 

kunto, toiminta ja turvallisuus. Sen lisäksi arvioidaan järjestelmien tarkoituksenmukai-

suutta ja uusiokäyttömahdollisuuksia. Kuntotutkimus ei siis ole vianetsintää. Kuntotut-

kimus tehdään yleensä PTS kunnossapitoa tai korjausinvestointien suunnittelua varten. 

Yksittäiseen järjestelmään kohdistuva toimenpide, kuten laajakaistan hankinta kiinteis-

töön, tai järjestelmässä ilmenneet ongelmat voivat edellyttää kuntotutkimusta. Myös 

kiinteistön käyttötarkoituksen muutos tai kiinteistökauppa voi edellyttää kuntotutkimus-

ta. (ST 97.00 2005, 2-3; Sähköremontti 2011, 127) 

 

Tavoitteena on parantaa laitteiston kunnossapitoa, antaa laitteiston haltijalle selvä kuva 

laitteiston kunnosta ja ohjata häntä oikea-aikaisiin korjaustoimenpiteisiin. Tutkimuksen 

pohjalta laadittu PTS-ehdotus tai korjausehdotus auttaa hallitsemaan korjauskustannuk-

sia ja ajoittamaan korjaustoimenpiteitä. Lisäksi voidaan välttää tarpeetonta purkamista 

ja muutosta. Tutkittavan järjestelmän jonkin osan nykyarvo voi olla niin korkea, että sen 

korvaaminen olisi kannattamatonta.  (ST 97.00 2005, 2; Sähköremontti 2011, 128) 

 

 

3.3 Kuntotutkimuksen laajuus ja vaiheet 

 

Sähkölaitteistojen kuntotutkimus voi kattaa koko kiinteistön sähkötekniset järjestelmät 

tai keskittyä johonkin tiettyyn järjestelmään. Laajuus sovitaan enne tutkimuksen aloit-

tamista. Asuinkiinteistöissä sähkölaitteistojen kuntotutkimus liittyy yleensä kiinteistön 

laajempaan kuntotutkimukseen, jossa selvitetään myös rakenteiden ja LVI-järjestelmien 

kuntoa. Kuntotutkimuksen laajuus ja sisältö rajataan kuntotutkimussopimuksessa. Ku-

vassa 3 on esitelty periaatekaavio kuntotutkimuksen vaiheista. (ST 97.00 2005, 3-4) 
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KUVA 3. Kuntotutkimuksen vaiheet (ST 97.00 Sähkö- ja tietojärjestelmien kuntotutki-

mus 2005, 3) 

 

Kuntotutkimuksen sisältö riippuu aina tutkimuksen laajuudesta. Kuntotutkimuksen apu-

na voidaan käyttää S2010-sähkönimikkeistöä, joka löytyy ST-kortista 70.12. Nimikkeis-

tö on laadittu järjestelmäperusteisesti. Sen avulla voidaan tehdä kuntotutkimuksen 

suunnittelua ja suorittamista. Lisäksi raportin laatiminen nimikkeistön avulla selkeyttää 

tutkittujen järjestelmien ja kokonaisuuksien käsittelyä. (Sähköremontti 2011, 131–133; 

ST 70.12 2012, 2) 

 

 

3.4 Sähkö- ja tietojärjestelmien kuntotutkimus 

 

3.4.1 Lähtötiedot 

 

Kuntotutkimuksen laajuudesta riippumatta on tärkeää kerätä mahdollisimman kattavat 

lähtötiedot. Silloin pystytään itse tutkimuksessa keskittymään olennaiseen. Tietoa jär-

jestelmistä saadaan käyttäjäkyselyiden avulla, kohteen dokumenteista ja aiemmin teh-

dyistä tutkimuksista. Vanhemmissa piirustuksissa ja asiakirjoissa on syytä varautua sii-

hen, että ne eivät pidä paikkaansa. Rakenteita ja järjestelmiä ei välttämättä ole toteutettu 

piirustusten mukaan tai järjestelmiin on voitu tehdä muutoksia, mutta kuvat ovat päivit-

tämättä. Tilaaja luovuttaa kaikki lähtötiedot kuntotutkijalle, kun kuntotutkimussopimus 

on tehty. (ST 97.00 2005, 4; Sähköremontti 2011, 130) 
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Käyttäjäkyselyllä saadaan selvitettyä kiinteistön käyttäjien sekä kiinteistönhuollon ko-

kemus ja havainnot järjestelmien toiminnasta. Käyttäjäkyselyyn valitaan kiinteistöön 

sopivia kysymyksiä, jotka keskittyvät oleellisiin seikkoihin ja suurimpien epäkohtien 

selvittämiseen. Kysymysten asettelussa on syytä muistaa kuka niihin vastaa. Esimerkik-

si asukkaille on tarpeetonta esittää liian yksityiskohtaisia kysymyksiä tekniikasta. Yk-

sinkertainen kysymys kuten ”Palavatko asunnon sulakkeet helposti?” on riittävä. (Säh-

köremontti 2011, 130; KH 90-00535 2013, 6-7) 

 

 

3.4.2 Asennusreitit 

 

Asennusreittejä ovat sähkön jakelua varten asennetut johtotiet sekä läpiviennit. Kunto-

tutkimuksessa tarkastellaan niiden yleistä kuntoa, kiinnityksiä, tukevuutta ja myös puh-

tautta. Esillä olevien johtoteiden esteettisyyttä on myös syytä arvioida. Pääjohtoreiteillä 

ja sähkötiloissa olevien johtoteiden jälkiasennusmahdollisuuksiin tulee kiinnittää huo-

miota. Kaapelihyllyjen potentiaalintasaus tarkistetaan ja tarvittaessa voidaan tehdä 

kuormituskoe. Lämpökameralla voidaan tutkia myös hyllyillä olevien kaapeleiden suu-

rimpia lämpötiloja. (ST 97.10 2005, 1-2; Sähköremontti 2011, 227) 

 

Johtoteiden rakenteiden läpiviennit tarkastetaan. Läpivienneistä määritellään niiden 

tyyppi ja rakenne ja tarkastellaan voiko kaapeleiden rakenteelle aiheutua vaurioita. Lä-

piviennin rakenteen tulee täyttää sille asetetut vaatimukset, kuten paloluokitus.  Palo-

katkojen tulee olla samaa paloluokitusta kuin rakenne, johon ne asennetaan. Väestön-

suojien tai muiden erikoistilojen läpivienneistä tarkastetaan, että ne vastaavat tilan luo-

kitusta. (ST 97.10 2005, 2; Sähköremontti 2011, 227) 

 

 

3.4.3 Jakelujärjestelmät 

 

Jakelujärjestelmä käsittää kohteen sähkön jakelun eli liittymän, sähkökeskukset ja kes-

kusten väliset kaapelit. Kiinteistön liittymiskaapelin mitoituksen riittävyys arvioidaan ja 

tutkitaan liittymisjohdon ikä, rakenne, tyyppi ja kuormitettavuus. Liittymisjohdon pa-

losuojaus on myös selvitettävä. Pääkeskuksen oikosulkuvirta mitataan tai pyydetään 

tieto jakeluverkkoyhtiöltä. Oikosulkuvirrasta arvioidaan suojauksen toimivuus. Verkko-
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analysaattorilla voidaan tutkia sähkön laatua kiinteistössä. (ST 97.20 2005, 2; Sähköre-

montti 2011, 229) 

 

Keskustiloissa kiinnitetään huomiota siisteyteen ja tarkoituksenmukaisuuteen. Pääkes-

kustilassa tarkastellaan myös tilan rakenteita, sisäilmastoa, kulkureittejä ja paloteknisiä 

vaatimuksia. Keskuksista selvitetään niiden sähkötekniset tiedot, valmistajatiedot, mer-

kinnät, rakenteiden kunto ja sähköturvallisuus. Keskuksien kokoonpano on hyvä valo-

kuvata. Pistokokein voidaan tarkastella komponenttien kiinnitystä, liitosten kireyttä ja 

johtimien haurautta. Myös lämpökamerakuvauksella voidaan tarkastella liitoksien kun-

toa ja kuormituksen jakautumista eri vaiheille.  Vikavirtasuojakytkimien toiminta testa-

taan testauspainikkeella sekä asennustesterillä. (ST 97.20 2005, 2-3; Sähköremontti 

2011, 229) 

 

Keskusten välisessä kaapeloinnissa tutkitaan kaapeloinnin rakenne ja kaapelityypit. 

Nousujohtokaavio on hyvä apuväline, jos sellainen on olemassa. Silmämääräisesti tar-

kastellaan asennustilat ja asennusolosuhteet sekä arvioidaan kaapeleita rasittavat tekijät, 

vauriot, lämpeneminen ja liitoksien kunto. (ST 97.20 2005, 4) 

 

 

3.4.4 Maadoitusjärjestelmä sekä ukkos- ja ylijännitesuojaus 

 

Kohteen maadoituselektrodin rakenne ja kunto tarkastetaan. Maadoitusresistanssi mita-

taan, jos sille on annettu suurin sallittu arvo. Asennusympäristön muutokset ovat voi-

neet vaurioittaa elektrodia tai huonontaa asennusoloja. Kohteen eri osien ja ympäröivä 

maan on oltava samassa potentiaalissa. Pääpotentiaalitasausjohtimen tulisi olla vähin-

tään puolet suurimman suojamaadoitus- tai PEN-johtimen poikkipinnasta. (ST 97.25 

2005, 8) 

 

Ukkos- ja ylijännitesuojauksen osalta tutkitaan onko järjestelmä ihmisten ja omaisuuden 

kannalta turvallinen. Tutkimuksen kohteena ovat kohteen rakenteellinen ukkossuojaus 

sekä ylijännitejärjestelmät. Huomiota kiinnitetään mahdollisiin ylijännitteen esiintymis-

kohtiin, kuten liittymispiste. Ylijännitesuojalaitteiden asennukset, sijoituspaikat ja omi-

naisuudet tutkitaan ja määritellään laitteiston ylijänniteluokitus. Ylijännitesuojan suo-

jaustason tulee olla käyttötarkoitukseen sopiva. (ST 97.25 2005, 1-4; Sähköremontti 

2011, 239) 
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3.4.5 Laitteistojen sähköistys 

 

Kuntotutkimuksessa laitteistoista, kuten liedet, kiukaat, pesukoneet ja LVI-järjestelmät, 

tutkitaan yleisesti laitteiden ja asennusten kuntoa. Laitteiden koteloinnin kuntoon, siis-

teyteen ja käyttöolosuhteisiin on syytä kiinnittää huomiota. Suoja- ja ohjauslaitteiden 

merkinnät ja sijoittelu ovat tärkeitä asioita. Laitteiden tärkeimmät toiminnot on syytä 

testata ja tarvittaessa voidaan tehdä myös sähköteknisiä mittauksia. (ST 97.30 2005, 2; 

Sähköremontti 2011, 230–231) 

 

 

3.4.6 Sähkönliitäntäjärjestelmät 

 

Sähkönliitäntäjärjestelmä käsittää pistorasiat, kosketinkiskot, muunneltavat jakelukisko-

järjestelmät sekä näiden kaikkien ryhmäjohdot. Huomiota kiinnitetään etenkin käytössä 

oleviin kaapeleihin, niiden mekaaniseen suojaukseen ja liitostekniikoihin. Kosketinkis-

koista tarkastetaan asennusajankohta, asennusohjeet, turvallisuus- ja asennuskorkeus-

vaatimukset. Pistorasiakeskukset, -pylväät ja autolämmityspistorasiat tarkastellaan sil-

mämääräisesti sekä selvitetään niiden valmistaja, rakenne ja sähkötekniset tiedot. Ryh-

mien suojalaitteiden toiminta tutkitaan testerin avulla. (ST 97.40 2005, 1-2; Sähköre-

montti 2011, 231) 

 

Rakennuksessa tarkastellaan silmämääräisesti pistorasioiden riittävyys ja sijoittelu. Pis-

torasioiden luokitukseen, johdotukseen ja suojaetäisyyksiin on hyvä kiinnittää huomio-

ta. Lisäksi arvioidaan pistorasioiden lisäämismahdollisuutta. Pistorasiaryhmien suojauk-

sen toiminta voidaan testata ja tutkia suojajohtimen jatkuvuutta pistokokein. (ST 97.40 

2005, 3; Sähköremontti 2011, 231) 

 

 

3.4.7 Valaistusjärjestelmät 

 

Kuntotutkimuksen kohteessa voi olla useita valaistusjärjestelmiä, kuten sisä-, ulko-, 

turva- ja varavalaistus. Valaistuksen tarkoitus ja sijoitus riippuvat siitä mihin niitä käy-

tetään. Valaistuksesta tuleekin arvioida sen toimintaa käyttötarkoituksen mukaan. Li-

säksi arvioidaan valaistuksen energiankulutusta ja säästömahdollisuuksia. (ST 97.50 

2005, 2; Sähköremontti 2011, 233) 
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Sisätiloissa tutkitaan valaisimien sijoittelu ja valonjako ja onko niillä vaikutusta työs-

kentelyyn. Hyvin toteutettu käyttäjäkysely voi kertoa paljon tilojen valaistuksesta. Va-

laistusvoimakkuutta tiloissa voidaan mitata luksimittarilla. Päivänvalon vaikutus on 

syytä ottaa huomioon tutkimuksissa. Valaisimista tutkitaan valaisimien tyypit ja lamp-

pujen tyypit sekä mekaaninen kunto. Lampuista selvitetään myös värintoisto ja vä-

risävyn soveltuminen tilaan. Jos kohteessa on sisätyötiloja, voidaan mittaustuloksia ver-

rata standardissa SFS-EN 12464-1 esitettyihin sisätyötilojen valaistusvaatimuksiin. (ST 

97.50 2005, 2-4; Sähköremontti 2011, 233–234) 

 

Ulkovalaistusta tutkittaessa kiinnitetään huomiota myös pylväiden ja perustusten kun-

toon. Seinävalaisimista tutkitaan kiinnitykset sekä kaapeleiden läpiviennit. Valaisimien 

IP-luokitus ja ilkivallankestävyysluokitus on hyvä tarkistaa. Myös kosketussuojaus ja 

kotelointi on oleellista tarkistaa. Poikkeuksellisiin olosuhteisiin on kiinnitettävä huo-

miota. Valaistuksen riittävyyttä voidaan tutkia mittaamalla. Häikäisyä tutkitaan silmä-

määräisesti.  Standardissa SFS-EN 12464-2 on esitetty ulkotyöalueiden valaistusvaati-

mukset. (ST 97.50 2005, 3; Sähköremontti 2011, 236) 

 

Valaistuksen ohjauksesta käydään läpi ohjaus- ja valaistustilanteet. Ohjauksesta tarkas-

tellaan onko se toimiva ja tilan käyttötarkoituksen mukainen. Myös ohjaustavan ener-

giatehokkuutta on hyvä miettiä. (ST 97.50 2005, 4) 

 

 

3.4.8 Lämmityskaapelit 

 

Kuntotutkimuksessa arvioidaan lämmityskaapeleiden toimintakuntoa, toimintaikää ja 

lämmityksen säädön toimintaa. Lämmityskaapeleissakin on hyvä kiinnittää huomiota 

energiankulutukseen ja energiansäästömahdollisuuksiin. Tutkimus tehdään silmämää-

räisellä arviolla ja mittauksilla.  Vastus- ja eristysvastusmittauksilla saadaan selvillä 

kaapelin kunto. Järjestelmän ollessa käytössä voidaan mitata käyttöjännite ja kaapelin 

ottama virta. Asennuksesta on syytä tarkastaa kosketussuojaus ja ylivirtasuojaus. Jos 

lämmityskaapelille on vikavirtasuoja, se testataan. Säädön osalta testataan termostaat-

tien toiminta ja säätöarvojen paikkansapitävyys. Ohjauksen soveltuvuutta käyttötarkoi-

tukseen voidaan myös arvioida. (ST 97.65 2005, 2; Sähköremontti 2011, 238) 
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3.4.9 Yhteisantennijärjestelmä 

 

Antenniverkon kuntotutkimuksessa pyritään selvittämään verkon kunto ja kyky välittää 

digitaaliset kanavat ja palvelut. Tutkimuksessa selvitetään verkon rakenne ja arvioidaan 

sen kuntoa silmämääräisesti ja mittauksin. Myös järjestelmän potentiaalintasaukset tar-

kistetaan silmämääräisesti. Mittauksilla saadaan selvitettyä verkon vaimennus, kaapeli-

en pituus ja mahdolliset vikapaikat. Kaapeleiden tyypit tarkistetaan sekä arvioidaan nii-

den kunto ja käytettävyys. (Sähköremontti 2011, 245; ST 98.10 2014, 2-3) 

 

Verkon passiivisten ja aktiivisten rakenneosien ominaisuudet, asennus, sijoitus ja käy-

tettävyys arvioidaan. Samalla arvioidaan myös onko antennirasioiden lisääminen mah-

dollista. Jos rakennuksessa on antennimasto, tarkastetaan sen kunto, kiinnitys ja potenti-

aalintasaus. (Sähköremontti 2011, 246; ST 98.10 2014, 3-4) 

 

 

3.4.10 Puhelin- ja tietoverkot 

 

Puhelin- ja tietoverkot käsittävät rakennuksien puhelinsisäjohtoverkot ja yleiskaapeloin-

tiverkot. Kuntotutkimuksessa määritellään sisäverkkojen ja jakamoiden kuntoluokat. 

Verkon ja teletilojen kunto arvioidaan silmämääräisesti. Jakamoissa tutkitaan tilan siis-

teys ja tarkoituksenmukaisuus. Kytkentäpaneeleista tutkitaan niiden tyypit, sijoitus, 

merkinnät ja laajennettavuus. Myös telineiden maadoitus tulee tarkistaa. Johtoteiden 

kunto ja käytettävyys tutkitaan ja kaapeleista selvitetään niiden tyypit ja kunto. (Sähkö-

remontti 2011, 243; ST 98.11 2014, 7-11) 

 

Mittauksilla voidaan selvittää verkon suorituskyky. Suorituskyky riippuu käytetyistä 

kaapeleista, liitoksista ja jatkoista sekä etäisyyksistä. Asukkaiden omat asennukset, ku-

ten haaroitukset, vaikuttavat myös. Lisäksi saavutettava nopeuteen vaikuttaa kuinka 

paljon internetyhteyksiä on samaan aikaan käytössä. Perinteinen puhelinverkko ei ole 

tarkoitettu laajakaistayhteyksiin, mutta uudet tekniikan mahdollistavat sen käytön. Suo-

rituskykyä mitataan vähintään 10 % koko kaapeloinnin parimäärästä. Pareja kannattaa 

valita epäedullisimpien olosuhteiden mukaan, kuten pitkät etäisyydet, paljon jatkoksia 

tai vanhimmat kaapelit. Mitattavia ominaisuuksia ovat siirtonopeus, kohinamarginaali, 

vaimennus ja teho.  (Sähköremontti 2011, 243; ST 98.12 2015, 3-7) 
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3.4.11 Turvallisuusjärjestelmät 

 

Kiinteistön turvallisuusjärjestelmiä ovat palovaroitin-, paloilmoitin-, rikosilmoitin-, ka-

meravalvonta- ja kulunvalvontajärjestelmät. Kuntotutkimuksessa arvioidaan järjestel-

mien teknistä kuntoa ja toimintaa. Järjestelmistä tutkitaan ainakin asennusten ja laittei-

den kunto, kaapelointien kunto, merkinnät, maadoitukset sekä sähkön syöttö ja mahdol-

linen varavoima. Turvallisuusjärjestelmien osalta on muistettava, että kaikki järjestel-

miä koskevat dokumentit ja tiedot ovat salassa pidettäviä. Yksittäisille järjestelmille 

voidaan tehdä tarkempiakin tutkimuksia esimerkiksi onko paloilmoitinjärjestelmä vi-

ranomaismääräysten mukainen. (ST 98.15 2005, 2-3; Sähköremontti 2011, 247–248) 

 

 

3.4.12 Automaatiojärjestelmät 

 

Kuntotutkimuksessa selvitetään rakennusautomaatiojärjestelmän kunto ja toiminta sekä 

vaikutus energiatehokkuuteen. Tietoa järjestelmän toiminnasta saadaan säätöarvoista ja 

mahdollisesta tapahtumahistoriasta. Järjestelmästä arvioidaan sen käytettävyyttä ja so-

pivuutta kiinteistön vaatimuksiin. Huomiota on hyvä kiinnittää myös järjestelmän laa-

jennettavuuteen ja millainen on sen yhteensopivuus. Asennusten ja laitteiden kuntoa 

tutkitaan silmämääräisesti. Toimintaa voidaan testata pistokoemaisesti toimintakokeilla 

ja mittauksilla. Yhteydet ja tiedonsiirron toimivuus mahdolliseen valvomoon on hyvä 

tarkistaa. (Sähköremontti 2011, 252) 

 

 

3.5 Kuntotutkijan pätevyys 

 

Sähkölaitteiston kuntotutkimuksen suorittajan on oltava työhön pätevä henkilö. Kunto-

tutkijan on oltava sähköalan ammattilainen ja hänen tulee tuntea eri aikakausina käytös-

sä olleet asennustavat ja -materiaalit sekä voimassa olleet sähköturvallisuusmääräykset. 

Kuntotutkijan on kyettävä työskentelemään turvallisesti ja tehokkaasti erilaisissa olo-

suhteissa. Työskennellessä on aina huomioitava sähkötyöturvallisuus. Kuntotutkija voi 

todistaa pätevyytensä hankkimalla vapaaehtoisen pätevyystodistuksen. Pätevyystodis-

tuksen myöntää henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy. (Sähköremontti 2011, 128) 
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4 KORJAUSHANKKEEN VAIHEET 

 

 

4.1 Tarveselvitys 

 

Muiden rakennushankkeiden tapaan sähkö- ja telejärjestelmien korjaushanke lähtee tar-

peesta. Tarpeet voivat olla toiminnallisia, tai teknisiä. Toiminnallisia tarpeita ovat esi-

merkiksi toiminnalliset puutteet tai toiminnan muutos. Teknisiä tarpeita sen sijaan ovat 

esimerkiksi verkon mitoitus, korjaus- ja huoltotöiden lisääntyminen sekä energiatehok-

kuuden parantaminen. Tarpeet tulevat ilmi kiinteistön kunnonseurannasta tai kiinteistö-

strategiasta. (KH 90-00327 2003, 2; RIL 252-1 2009, 67) 

 

Kiinteistön kunnosta pysytään selvillä tekemällä säännöllisesti kuntoarvioita. Ensim-

mäinen kuntoarvio olisi hyvä tehdä 10 vuotta rakennuksen valmistumisen jälkeen. Kun-

toarvion pohjalta tehdään kunnossapidon PTS vähintään seuraavan 10 vuoden ajaksi. 

Myös huoltokirjalla, johon kirjataan tapahtuneet vahingot, voidaan seurata kiinteistön 

kuntoa. Jos kuntoarvio tai vahinkohistoria antaa viitteitä tulevista ongelmista teetetään 

kuntotutkimus. (KH 90-00327 2003, 3) 

 

Asuinkerrostalon kiinteistöstrategialla osakkaat ilmaisevat yhteisen näkemyksensä siitä 

miten kiinteistöä halutaan kehittää. Strategia voi olla teknisesti ja toiminnallisesti kiin-

teistöä parantava, sitä säilyttävä tai loppuun käyttämisen strategia. Kiinteistöstrategia 

ohjaa korjaushankkeen ajankohtaa. Parantavassa strategiassa korjaus tehdään jo ennen 

järjestelmän vaurioita ja loppuun käyttämisen strategiassa vasta sitten, kun korjaus on 

välttämätöntä. (KH 90-00327 2003, 3) 

 

 

4.2 Hankesuunnittelu 

 

Hankesuunnitteluvaiheessa etsitään sopivaa ratkaisua sähkö- ja telejärjestelmien korja-

uksen toteuttamiselle ja asetellaan hankkeen ajalliset, laadulliset, taloudelliset tavoitteet 

sekä hankkeen laajuus. 

 

Suunnittelua tehdään vertailemalla eri toteutusvaihtoehtoja sekä arvioimalla hankkee-

seen liittyviä riskejä. Hankesuunnitteluvaiheeseen on syytä panostaa, jotta asuinkerros-
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talon osakkaat saavat haluamansa korjausvaihtoehdon. Lisäksi vaiheen osuus kokonais-

kustannuksista on pieni, joten siitä on turha säästää. Huolellisesti tehty hankesuunnittelu 

vähentää rakennusajan yllättäviä muutoksia ja edesauttaa kustannusten pysymistä ta-

voitteissa. Kuvassa 4 on esitetty kustannuksien jakautuminen ja vaikutusmahdollisuudet 

elinkaaritalouteen putkiremontissa. (RIL 252-1 2009, 67) 

 

 

KUVA 4. Karkea kuvaus vaikutusmahdollisuuksista sekä kustannusten sitoutumisesta ja 

kertymisestä. (RIL 252-1-2009 Asuinkerrostalojen linjasaneeraus 2009, 35) 

 

Sähkö- ja teletöiden hankesuunnittelussa huomioidaan mahdollisen linjasaneerauksen 

tai muun remontin toteutus samaan aikaan. Hankesuunnitteluvaiheessa tulisi sopia myös 

huoneistokohtaisista muutostöistä. Koska osakkaalla on oikeus tehdä muutoksia asun-

nossaan, on melko todennäköistä, että niittä tehdään. Siksi niiden toteuttamisperiaatteet 

on hyvä sopia etukäteen. Se edesauttaa korjaushankkeen sujuvuutta, kun urakan aikana 

ei enää tehdä muutosehdotuksia. (RIL 252-1 2009, 74) 

 

Hankesuunnitteluvaiheessa kerätään rakennuksen perustiedot ja selvitetään sähköjärjes-

telmien nykytilanne ja lisätutkimustarve. Jakeluverkkoyhtiöltä ja teleoperaattorilta sel-

vitetään kiinteistön liittymien tiedot. Sähkösuunnittelussa tuodaan esille millaisia vaih-

toehtoja sähköteknisten järjestelmien saneerauksen toteuttamiseen on ja niiden kustan-

nusarviot. Vaihtoehdoista esitellään sisältö sekä millaisia hyötyjä ja haittoja niillä on. 

Esittelyyn voidaan käyttää esimerkiksi rakennustapaselostusta, jossa kuvataan järjes-
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telmien laajuus, laatu ja varustelutaso. Sähköpiirustuksia ei yleensä tehdä, sillä suunnit-

teluvaiheen voi toteuttaa joku toinen. Myös riskitekijöitä sähköjärjestelmien saneerauk-

sen osalta arvioidaan. Hankesuunnittelun tuloksena tulisi olla selkeät tavoitteet ja laa-

juus sähköjärjestelmien saneeraukselle. (Sähkösuunnittelun käsikirja 2004, 58–62; RIL 

252-1 2009, 67–69) 

 

 

4.3 Suunnitteluvaihe 

 

Kun hankesuunnittelun tuloksena on selvillä soveltuvat korjausvaihtoehdot, voidaan 

aloittaa yksityiskohtaisempien suunnitelmien tekeminen. Suunnitteluvaihe jakautuu 

yleisesti luonnos- ja toteutussuunnitteluun. Oleellinen osa suunnitteluvaihetta ovat 

suunnittelukokoukset ja –katselmukset, joissa vertaillaan ratkaisuvaihtoehtoja sekä seu-

rataan suunnittelun etenemistä. Suunnitelmien laatu, kustannuksia ja aikataulua vertail-

laan hankesuunnitelman tavoitteisiin. Kun luonnoksista on hyväksytty toteutettava mal-

li, voidaan laatia toteutussuunnitelmat ja edelleen tarjouspyyntöasiakirjat. (RIL 252-1 

2009, 73) 

 

Sähkösuunnittelussa tehdään ensin luonnossuunnitelmia, joita ovat mm. pohjapiirustuk-

set ja järjestelmäkaaviot. Tavoitteena on vaatimuksien mukaisten ratkaisuvaihtoehtojen 

esittäminen taloyhtiölle. Suunnitteludokumenttien tulisi olla sellaisia, että maallikolle-

kin selviää, mitkä ovat suunnittelun tavoitteet. Tuotoksia verrataan muiden suunnitteli-

joiden kanssa. Taloyhtiö tekee luonnossuunnitelmien pohjalta ratkaisun millainen toteu-

tus halutaan. (Sähkösuunnittelun käsikirja 2004, 62–66) 

 

Tämän työn kohdassa 5 kuvataan tarkemmin sähkösuunnittelun etenemistä asuinkerros-

talon korjaushankkeessa. 

 

 

4.4 Urakan valmistelu 

 

Urakan valmistelussa pyydetään urakkatarjoukset, tehdään rakentamispäätökset ja vali-

taan urakoitsija. Hankkeelle valitaan myös valvoja, ellei ole jo valittu. Valvojan tarkoi-

tus on valvoa, että asiakas saa tilausta vastaavan toteutuksen.  Ennen tarjouspyyntöjen 

lähettämistä kartoitetaan sopivat urakoitsijat. Sopivia urakoitsijoita voidaan tiedustella 
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esimerkiksi kokeneilta valvojilta. Taloyhtiön hallitus valitsee urakoitsijat joille tarjous-

pyynnöt lähetetään. (RIL 252-1 2009, 77–78) 

 

Tarjouslaskenta-ajan päätyttyä rakennuttaja järjestää tarjousten avaustilaisuuden. Tilai-

suudessa vertaillaan saatuja tarjouksia ja tarkastetaan niiden taso suhteessa kustannusar-

vioon. Urakkaneuvotteluihin valitaan urakoitsijat joiden tarjous vastaa kustannusarviota. 

Neuvotteluissa varmistetaan, että urakoitsijalla ja rakennuttajalla on samanlainen käsitys 

tarjouspyynnöstä ja hankkeen erityispiirteistä. Taloyhtiön hallitus esittelee yhtiökoko-

ukselle neuvottelujen tuloksen ja allekirjoittaa urakkasopimuksen yhtiökokouksen pää-

töksellä. Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen edetään toteutusvaiheeseen. (RIL 252-1 

2009, 79–80) 

 

Mikäli tarjousaikana huomataan puutoksia suunnitelmissa, voidaan suunnitelmia täs-

mentää. Myös urakoitsijat voivat pyytää täsmennyksiä suunnitelmiin. Täsmennykset 

toimitetaan kirjallisena kaikille urakoitsijoille riittävän ajoissa ennen tarjouksen jättä-

mistä. (RIL 252-1 2009, 79) 

 

 

4.5 Toteutusvaihe 

 

Rakennustyöt voivat alkaa, kun urakkasopimus on tehty. Yleensä urakan alussa pide-

tään aloituskokous ja aloituskatselmus. Aloituskokouksessa todetaan korjaushankkee-

seen ryhtyvälle määrätyt velvoitteet, hankkeen keskeiset osapuolet, heidän roolinsa sekä 

vastuuhenkilöt ja töiden tarkastuksia suorittavat henkilöt.  Aloituskatselmuksessa mm. 

tarkistetaan työmaajärjestelyt, kuten varastotilat ja luovutetaan avaimet. Toteutusvai-

heeseen sisältyy itse saneeraustyön lisäksi erilaisia katselmuksia, kokouksia, palavereita 

ja tarkastuksia. (RIL 252-1 2009, 83–85) 

 

Suunnittelijan tehtävänä on toimia suunnittelemiensa järjestelmien asiantuntijana. To-

teutusvaiheessa suunnittelija suorittaa kohdekäyntejä ja osallistuu työmaa- ja urakoitsi-

jakokouksiin rakennuttajan kanssa sovitussa laajuudessa. Toteutussuunnitelmia täyden-

netään toteutukseen valittujen järjestelmien ja mahdollisten muutosten mukaan. Lopuksi 

laaditaan paikkansapitävät loppudokumentit käyttöä ja ylläpitoa varten. (Sähkösuunnit-

telun käsikirja 2004, 74) 
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4.6 Vastaanotto ja takuuaika 

 

Toteutusvaiheen päätökseen liittyviä tehtäviä ovat loppukatselmus, vastaanottotarkas-

tus, taloudellinen loppuselvitys ja takuuajan tehtävät, kuten käytönopastukset. Vastaan-

ottoa varten toimitetaan loppupiirustukset. Vastaanotossa urakan valvoja on avainase-

massa, sillä hänellä pitäisi olla paras käsitys valmiusasteesta. Enne vastanottotarkastusta 

voidaan pitää osakaskysely, jossa pyydetään tuomaan esille selvitystä vaativat virheet, 

puutteet ja vahingot.  Kyselyn jälkeen järjestetään urakoitsijoiden ja valvojien kanssa 

tarkastuskierros, jossa esille nousseet asiat selvitetään. Kierros edesauttaa vastaanotto-

tarkastusta, kun urakoitsijalla on aikaa korjata mahdolliset virheet ennen sitä. (RIL 252-

1 2009, 89–90) 

 

Taloudellinen loppuselvitys tehdään vastaanottotarkastuksen yhteydessä tai erikseen. 

Urakoitsija lähettää rakennuttajalle oman selvityksensä, johon projektinjohtaja, valvoja 

ja mahdollisesti suunnittelija antavat näkemyksensä. Viimeistään kuukausi selvityksen 

saamisen jälkeen pidetään taloudellinen loppuselvitystilaisuus, jossa tarkastetaan ura-

koitsijan ja rakennuttajan välisten maksujen lopullinen tilanne. Ennen loppuselvitystä 

on määriteltävä mahdolliset toiseen osapuoleen kohdistuvat vaatimukset määrältään. 

(RIL 252-1 2009, 91) 

 

Rakennushankkeiden normaali takuuaika on 2 vuotta, mutta törkeästä huolimattomuu-

desta johtuvista virheistä on toteuttajalla 10 vuoden vastuu. Joillekin järjestelmille voi 

olla määritelty pidempi takuuaika tietyin ehdoin. Takuuaika alkaa, kun kohde on sovittu 

vastaanotetuksi. Takuuajan päätteeksi pidetään takuutarkastus, jossa sovitaan takuu-

aikana ilmi tulleiden vikojen ja puutteiden korjaamisesta. (RIL 252-1 2009, 91–92) 
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5 SÄHKÖSUUNNITTELU 

 

 

5.1 Lähtötiedot 

 

Sähkösuunnittelua on lähdetty tässä opinnäytetyössä miettimään siltä kannalta, että ko-

ko kerrostalon sähkö- ja telejärjestelmät uusitaan. Käytännössä näin ei tietenkään aina 

ole, vaan taloyhtiö päättää kuinka laajasti sähköremontti toteutetaan. Pienempiä muutos- 

ja laajennustöitä tehtäessä kannattaa tutustua ST-korttiin 51.40 Asuntojen sähköasen-

nusten tyypillisimmät korjaus-, muutos- ja laajennustyöt. 

 

Peruskorjauksen hankesuunnitteluvaiheessa tulisi jo sopia selkeät rajat millä laajuudella 

sähkö- ja telejärjestelmät uusitaan. Suunnittelun lähtötietona on hyväksytty hankesuun-

nitelma. Puutteellinen hankesuunnitelma johtaa yleensä lisätöihin suunnitteluvaiheessa. 

Hankesuunnitelman lisäksi suunnittelun käynnistämiseksi tarvitaan kohteen päivitetyt 

pohjakuvat ja verkkoyhtiön sekä teleoperaattorin tiedot kiinteistön liittymistä. 

 

 

5.2 Tilavaraukset 

 

Suunnittelun alussa on huomioitava uusien sähkö- ja telejärjestelmien vaatimat tilavara-

ukset. Useinkaan vanhoissa kerrostaloissa ei ole tarpeeksi tilavia sähkö- ja teletiloja. 

Myös asennusreitit täytyy usein miettiä uusiksi. Vanhojen kuvien ja kohdekäyntien 

avulla on löydettävä sähkölaitteille ja johtoteille sopivat sijoituspaikat. Tilavarauksista 

tulee myös neuvotella LVI- ja rakennussuunnittelijoiden kanssa, ettei suunnitelmiin tule 

päällekkäisyyksiä. 

 

Keskuksille voi joutua etsimään kokonaan uudet paikat, jos vanhat tilat ovat liian ahtai-

ta. Esimerkiksi vanhojen mittauskeskuksien komerot voivat olla liian pieniä nykyisille 

keskuksille. Pääkeskuksen uusimisessa on mietittävä myös miten syötön vaihto uuteen 

keskukseen toteutetaan niin, että sähköt olisivat poikki mahdollisimman vähän aikaa. 

Uusi pääkeskus täytyy siis asetella niin, että uusi sähköverkko saataisiin tehtyä mahdol-

lisimman valmiiksi ennen syötön kääntöä. Tilannetta helpottaa jos kohteeseen tuodaan 

uusi liittymisjohto.  
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Sähköpääkeskus tulisi sijoittaa helposti luokse päästävään erilliseen tilaan. Pääkeskuk-

sen tilantarve voidaan suunnitella kuvan 5 mukaan riittävällä tarkkuudella. Kun saadaan 

uuden pääkeskuksen mitat selville, tarkistetaan vielä tilan mitoitus. Keskuksen eteen 

pitäisi jäädä riittävä hoitokäytävä. Hoitokäytävän leveys on vähintään 800 mm keskuk-

sen kotelosta seinään ja 600 mm kytkinkahvasta seinään. Tilantarpeen lisäksi on syytä 

huomioida miten uusi keskus saadaan tilaan tuotua. (ST-käsikirja 35 2015, 18, 62, 65) 

 

 

KUVA 5. Sähköpääkeskuksen tilantarve (ST-käsikirja 35 Sähkö- ja tietoteknistenjärjes-

telmien tilavaraukset 2015, 18) 

 

Monimittarikeskuksille varataan tilat lähellä nousureittejä. Keskuksia ei kuitenkaan si-

joiteta poistumisteille. Keskukset sijoitetaan omaan huoneeseen tai komeroon. Tilantar-

ve määräytyy mittarikeskuksen koon mukaan. (ST-käsikirja 35 2015, 23) 

 

Teletiloille on myös varmistettava riittävät tilat. Kuten sähköpääkeskukselle, myös 

yleiskaapelointi- ja antennijärjestelmien talojakamoille on oltava helppo pääsy. Anten-

nijärjestelmälle riittävä tila on 600x2000x600 (leveys x korkeus x syvyys). Suositeltavat 

yleiskaapeloinnin talojakokaapin mitat ovat 800x2000x600. Taulukossa X on esitetty 

talojakamotilan suositeltava koko. Yleiskaapeloinnin jakamotilan sijainnissa täytyy 

myös huomioida, ettei etäisyys kaukaisimpaan asuntoon olisi yli 90 m. (ST-käsikirja 35 

2015, 20, 30–32) 
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TAULUKKO 1. Talojakamotilan mitoitus (ST-käsikirja 35 Sähkö- ja telejärjestelmien 

tilavaraukset 2015, 31) 

 

 

Asennusreittien tulisi palvella rakennuksen sähkönjakelua mahdollisimman hyvin. 

Asennusreitteinä käytetään yleensä kaapelihyllyjä. Uudet reitit tulisi varmistaa ainakin 

keskuksien välillä, sekä mittauskeskuksilta ja teletiloista nousureiteille. Nousureitit to-

teutetaan yleensä rappukäytävässä. Asennusreittejä tulee tarkastella yhdessä ainakin 

LVI-suunnittelijan kanssa, ettei niissä tule päällekkäisyyksiä putkistojen kanssa. Lisäksi 

selvitetään mahdolliset yhteiset asennusreitit ja –tavat. 

 

 

5.3 Kiinteistön sähköverkko 

 

5.3.1 Kiinteistön huipputeho 

 

Saneeraushankkeessa on hyvä tarkastaa olemassa olevan liittymän riittävyys. Sähköiset 

kuormitukset ovat lisääntyneet ajan myötä ja vanhan liittymisjohdon tehonsiirtokyky ei 

välttämättä riitä lisääntyneille tarpeille. Asuinkerrostalon huipputehoa voidaan määrittää 

ST-kortin 13.31 laskentamallien avulla (taulukko 2).  
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TAULUKKO 2. Laskentamallit asuinrakennuksen huipputehon määrittämiseen (ST 

13.31 Rakennuksen sähköverkon ja liittymän mitoittaminen 2001, 12) 

 

 

Asuinkerrostalojen kohdalla käytetään taulukon kahdesta ensimmäisestä kohdasta tois-

ta, riippuen siitä onko huoneistoissa saunoja. Vaikka asuntoihin ei saneerauksen aikana 

tehtäisi saunoja, voidaan miettiä onko siihen mahdollisuutta tulevaisuudessa. Turhaan ei 

tietenkään pidä ylimitoittaa. Tarvittaessa huomioidaan myös lämmitettyjen autopaikko-

jen huipputeho ja lisätään se kiinteistön huipputehoon.  

 

 

5.3.2 Liittymän tarkistus 

 

Kiinteistön liittymän tiedot hankitaan paikalliselta verkkoyhtiöltä. Tarvittavia tietoja 

ovat kaapelikartta, oikosulkuvirta pääkeskuksella sekä talokaapelin tyyppi. Suunnitte-

lussa on myös huomioitava nykyisen liittymiskaapelin muu kunto ja soveltuvuus. Jos 

liittymisjohtoa ja pääsulakkeiden kokoa joudutaan muuttamaan, suunnitellaan asiaa yh-

dessä verkkoyhtiön kanssa.  
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Määritetyn huipputehon perusteella lasketaan liittymisjohdon mitoitusvirta, sekä tarkis-

tetaan liittymisjohdon kuormitus ja kiinteistön pääsulakkeet. Mitoitusvirta saadaan las-

kettua kaavalla 1. 

 

𝐼 =
𝑃𝑚𝑎𝑥

√3∙𝑈𝑝∙cos𝜙
     (1) 

 

 I = mitoitusvirta (A) 

 Pmax = kiinteistön huipputeho (W) 

 Up = pääjännite (400 V) 

 cosϕ = tehokerroin (0,96) 

 

Kiinteistön vanhojen pääsulakkeiden koko on syytä tarkistaa. Pääsulakkeiden nimellis-

virran tulisi olla liittymän mitoitusvirtaa suurempi. Jos mitoitusvirta ylittää vanhojen 

pääsulakkeiden nimellisvirran, joudutaan mahdollisesti päivittämään myös liittymisso-

pimusta, jossa määritellään sähköliittymän koko, hinta ja muut ehdot. Toisaalta kiinteis-

tön kulutuksen pienentyminen voi mahdollistaa pääsulakekoon pienentämisen ja edel-

leen edullisemman liittymissopimuksen.  

 

Mitoitusvirran perusteella valitaan taulukosta 3 pääsulakkeiden koko ja katsotaan niiden 

asettama liittymisjohdon kuormitettavuuden minimiarvo. 

 

TAULUKKO 3. Johdon kuormitettavuuden minimiarvo sulakekokojen mukaan (SFS 

6000-5-52 2012, 50) 
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Tämän jälkeen katsotaan korjauskertoimet, jotka määräytyvät asennustavasta, ympäris-

tön lämpötilasta, sekä ympärillä olevien kaapeleiden määrästä. Korjauskertoimet tulee 

tarkastella aina jokaisella käytetyllä asennustavalla erikseen. Kertoimet on annettu stan-

dardissa SFS 6000-5-52. Minimi kuormitettavuus jaetaan korjauskertoimien tulolla ja 

saadaan korjattu kuormitusvirta.  

 

Korjatuista kuormitusvirroista valitaan huonoin, eli se, mikä on korjattuna suurin. Sitä 

verrataan standardin SFS 6000-5-52 taulukoihin, joissa on johtojen kuormitettavuudet 

eri asennustavoilla. Taulukoista valitaan johdinkoko, jonka kuormitettavuus on suurem-

pi kuin korjattu kuormitusvirta. Taulukossa 4 on esitelty PVC-eristeisten johtojen 

kuormitettavuutta eri asennustavoilla. Asennustavat on kerrottu yksinkertaistettuna tau-

lukossa 5. Standardissa asennustavat on määritelty laajemmin. 

 

TAULUKKO 4. Kuormitettavuudet ampeereina asennustavoilla A, B, C ja D. Johtimen 

lämpötila 70 °C ja ympäristön lämpötila 25 °C ilmassa ja 15 °C maassa. (SFS 6000-5-

52 2012, 37) 
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TAULUKKO 5. Asennustavat yksinkertaistettuna 

A Uppoasennus  

B Pinta-asennus putkessa 

C Pinta-asennus puuseinällä 

D Maassa 

 

Esimerkki: kiinteistön pääsulakekoko on 200 A. Liittymisjohto on asennettu maahan 

(asennustapa D) yksinään ja maan lämpötila on 15 °C. Tällöin lämpötilasta ja ympäröi-

vistä kaapeleista johtuvat korjauskertoimet ovat molemmat 1, joten liittymisjohdon mi-

nimi kuormitettavuus on 221 A (taulukko 3). Taulukosta 4 nähdään, että liittymisjohdon 

tulee olla vähintään 70 mm
2
 kuparia tai 120 mm

2
 alumiinia. 

 

 

5.3.3 Asennusreitit ja sähkönjakelu 

 

Sähkönjakelujärjestelmään suunnitellaan uudet keskukset, nousujohdot ja asennusreitit. 

Keskuksien sijoitusta sekä hyllyreittejä mietitään jo tilavarauksia tehtäessä (kohta 5.2). 

Kiinteistökeskukset sijoitetaan tarpeen mukaan keskeisiin paikkoihin. Erillisiä keskuk-

sia sijoitetaan mm. autotalliin, väestönsuojaan ja lämmönjakohuoneeseen.  

 

Asennusreittien suunnittelussa on huomioitava, että vanhojen reittien käyttö on vaikeaa 

tai jopa mahdotonta. Reitit onkin helpompi suunnitella kokonaan uusiksi. Uusissa rei-

teissä on hyvä huomioida, että ne eivät pienentäisi asuinneliöitä. Myös asennusreittien 

visuaalisuutta on mietittävä.  

 

Monimittarikeskuksille ja kiinteistökeskuksille mitoitetaan uudet nousujohdot. Nousu-

johdot mitoitetaan kuten liittymä, mutta tehot arvioidaan keskuksittain. Monimittarikes-

kuksien huippukuorman laskennassa huomioidaan huoneiston huippukuorma, montaa 

huoneistoa keskus palvelee ja arvioidaan huippukuormien samanaikaisuutta. Kiinteistö-

keskuksen huippukuorma koostuu laite- ja valaistuskuormasta. Tehojen arviointiin voi-

daan käyttää ST-kortin 13.31 ohjeita ja kaavoja. 

 

Nousujohtojen kokoa voi joutua pohtimaan myös oikosulkuvirtoja ja jännitteenalenemia 

laskiessa. Jos oikosulkuvirta on liian pieni tai jännitteenalenema liian suuri ryhmäjoh-

don päässä, joudutaan kasvattamaan keskuksen nousujohdon kokoa. Pienimpien oi-

kosulkuvirtojen ja jännitteenaleneman laskenta on esitelty kohdissa 5.3.5 ja 5.3.6. 



37 

 

Sähkönjakelujärjestelmää kuvataan nousujohtokaaviolla, jossa esitetään kaikki kiinteis-

tön sähkökeskukset, niiden nousujohdot sekä verkon rakenne. Nousujohtokaavioon 

merkitään kaapelityypit ja kaapeleiden pituudet. Kaaviossa ilmoitetaan myös lasketut 

keskusten tehot, suurimmat ja pienimmät oikosulkuvirrat sekä jännitteenalenemat kes-

kuksilla. Liitteessä 1 on yksinkertaistettu esimerkki nousujohtokaaviosta.  

 

 

5.3.4 Suurimat oikosulkuvirrat 

 

Suurinta oikosulkuvirtaa tulee tarkastella, jotta varmistutaan keskuksen ja komponent-

tien oikosulkukestoisuuden riittävyydestä. Yleensä suurin oikosulkuvirta on kolmivai-

heinen. Keskuskaavion etulehdellä tulisi ilmoittaa dynaaminen ja terminen oikosulku-

kestoisuus keskukselle. Dynaaminen oikosulkuvirta on oikosulkuvirran suurin hetkel-

lisarvo ja se määrittää keskuksen mekaanisen kestävyyden. Terminen nimelliskestovirta 

ilmoittaa yleensä 1 s kestävää oikosulkuvirtaa, jonka virtapiiri kestää vahingoittumatta. 

Se siis määrittää millaisia oikosulkuvirran aiheuttamia lämpörasituksia keskuksen tulee 

kestää. 

 

Suurimmat oikosulkuvirrat pääkeskuksella saadaan joko verkkoyhtiöltä tai laskemalla. 

Jos verkkoyhtiö ei suoraan ilmoita virtaa, tarvitaan sen laskemiseksi syöttävän muunta-

jan ja liittymiskaapelin tiedot. Suurimmat oikosulkuvirrat lasketaan teknisen raportin 

CLC/TR 50480:2011 mukaan tai verkon ja suojalaitteiden suunniteluun tarkoitetulla 

ohjelmistolla. Teknisen raportin käännös löytyy SFS-käsikirjasta 600–2:2012.  

 

 

5.3.5 Automaattinen poiskytkentä 

 

Kiinteistön sähköverkkoa uusittaessa tulee varmistaa, että oikosulkuvirrat ovat riittävät 

suojauksen toteutumiseen. Kun nousujohdot on valittu, voidaan laskea pienimmät yksi-

vaiheiset oikosulkuvirrat keskuksilla sekä pisimpien ryhmäjohtojen päässä. Laskennan 

aloittamiseksi täytyy selvittää pääkeskuksen oikosulkuvirta. Se saadaan joko paikallisel-

ta verkkoyhtiöltä tai mittaamalla. Pääkeskuksen oikosulkuvirrasta voidaan laskea jake-

luverkon impedanssi kaavalla 2. 
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𝑍𝑣 =
𝑐∙𝑈𝑝

√3∙𝐼𝑘
     (2) 

 

 Zv = jakeluverkon impedanssi (Ω) 

 c = jännitteenaleneman korjauskerroin (0,95) 

 Up = pääjännite (400 V) 

 Ik = oikosulkuvirta pääkeskuksella (A) 

 

Verkon impedanssia tarvitaan, että voidaan laskea oikosulkuvirta pääkeskukselta eteen-

päin. Oikosulkuvirta lasketaan kaavalla 3. 

 

𝐼𝑘 =
𝑐∙𝑈𝑝

√3∙(𝑍𝑣+𝑍𝑗𝑜ℎ𝑡𝑜)
    (3) 

 

 Zjohto = johdon vaihe- ja maadoitusjohtimen yhteenlaskettu impedanssi  

 

Kaavan avulla voidaan laskea pienimpiä oikosulkuvirtoja aina ryhmäjohtojen päähän 

asti. Välissä olevien johtojen vaihe- ja maadoitusjohtimien impedanssi täytyy vain 

muistaa laskea jokaisen johdon kohdalla ja summata tulokset yhteen. Johtimien lämpöti-

laksi oletetaan 70 °C ja impedanssi lasketaan sen mukaan. Johtojen impedanssit löyty-

vät valmistajien taulukoista. Jännitteenaleneman korjauskerroin c on keskuksella 0,95 ja 

ryhmäjohdon päässä 0,9. 

 

Laskemista nopeuttaa huomattavasti, kun tekee esimerkiksi taulukkolaskentaohjelmalla 

valmiin laskentapohjan johon vain syöttää aina suunniteltavan kohteen tiedot. Alla on 

esimerkki suunnittelua helpottamaan tehdystä laskentataulukosta, joka perustuu yllä 

esiteltyihin kaavoihin (kuva 6). Laskentatuloksia verrataan sulakkeiden tai johdonsuoja-

katkaisijoiden edellyttämiin pienimpiin toimintavirtoihin. Toimintavirtojen arvot löyty-

vät ST-kortista 53.25.   
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KUVA 6. Otos oikosulkuvirtojen laskentaan tehdystä taulukosta 

 

 

5.3.6 Jännitteenalenema 

 

Jännitteenalenema liittymispisteen ja kuormituksen välillä ei saisi olla enempää kuin 5 

%. Valaistusryhmissä vastaava arvo on 3 %. Kolmivaiheisen piirin jännitteenalenema 

voidaan laskea kaavalla 4. Jos jännitteenalenema on keskuksella reilusti sallittua pie-

nempi, on oletettavaa, että se on myös ryhmäjohdon päässä riittävän pieni. Erityisen 

pitkiä ryhmäjohtoja voi olla tarpeen tarkastella erikseen.  
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∆𝑢 = 100 ∙
𝜌∙𝑃∙𝑠

𝐴∙𝑈2
      (4) 

 

 ∆u = alenemaprosentti 

 ρ = johdinaineen resistiivisyys  

 kupari: 0,022 Ωmm
2
/m, t=70 °C 

 alumiini: 0,035 Ωmm
2
/m, t=70 °C 

 P = kuormituksen teho (kW) 

 s = kuormituksen etäisyys (km) 

 U = pääjännite (kV) 

 A = johdinpoikkipinta (mm
2
) 

 

 

5.3.7 Maadoitus- ja potentiaalintasausjärjestelmä 

 

Maadoitusjärjestelmään suunnitellaan uusi maadoituselektrodi. Kuparisen maadoi-

tuselektrodin minimi poikkipinta-ala on 16 mm
2
. Jos kiinteistön piha-alueella tehdään 

kaivutöitä, voidaan maahan sijoittaa vaakaelektrodi. Elektrodin pituus on vähintään 20 

m, kun elektrodi sijoitetaan niin, ettei se vahingoitu helposti esimerkiksi kaivutöissä. 

Muuten käytetään kahta 20 m pitkää elektrodia tai yhtä 40 m pitkää renkaan muotoista 

elektrodia. (SFS-käsikirja 600-1 2012, 319) 

 

Jos vaakaelektrodin käyttö ei ole mahdollista, voidaan käyttää pystyelektrodeja eli maa-

doitussauvoja. Pystyelektrodin pituus on vähintään puolet vaakaelektrodin vaaditusta 

pituudesta ja vierekkäisten sauvojen välinen etäisyys on vähintään sauvan pituuden ver-

ran. (SFS-käsikirja 600-1 2012, 320) 

 

Maadoituselektrodi liitetään päämaadoituskiskoon, joka sijoitetaan sähköpääkeskuksen 

läheisyyteen. Päämaadoituskiskoon liitetään myös potentiaalintasaukset, kuten raken-

nukseen tulevat johtavat putket. Potentiaalintasausjohtimen poikkipinta tulee olla vähin-

tään puolet asennuksen suurimman suojamaadoitusjohtimen poikkipinnasta. Kuitenkin 

pienin sallittu poikkipinta on 6 mm
2
, kun käytetään kuparijohdinta. 
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Maadoitus- ja potentiaalintasausjärjestelmää kuvataan maadoituskaaviolla, jossa esite-

tään maadoituselektrodin rakenne ja potentiaalintasaukseen liitettävät järjestelmät sekä 

johtimien koot. Liitteessä 2 on esimerkki maadoituskaaviosta. 

 

 

5.3.8 Sähkön pientuotanto ja kysynnän jousto 

 

Tulevaisuudessa kiinteistön sähköverkon suunnittelussa tullaan huomioimaan myös 

sähkön pientuotannon käyttö sekä kysynnän jousto. Uusiutuvien energialähteiden käyt-

töä pyritään koko ajan lisäämään. Sähkön pientuotantoa suunniteltaessa kiinteistöön on 

selvitettävä ainakin energian saatavuus ja mihin se voidaan käyttää. Katolle asennetta-

vissa järjestelmissä on huomioitava myös rakenteiden kantavuus. Asuinkerrostalossa 

voidaan käyttää esimerkiksi aurinkoenergiaa jäähdytyksen tarpeisiin tai käyttöveden 

lämmittämiseen. Pientuotantoa suunniteltaessa kannattaa tutustua Motivan ohjeisiin 

aiheesta. 

 

Kysynnän jousto tarkoittaa lyhyesti sitä, että kiinteistön kuormitusta voidaan vähentää 

tai siirtää toiseen ajankohtaan eli kulutushuippuja voidaan tasata. Joustamattoman säh-

köntuotannon, kuten aurinko- ja tuulivoiman, lisääntyessä tulisi kiinteistön kulutuksen 

seurata tuotantoa. Käytännössä tämä tarkoittaa kiinteistöautomaatiojärjestelmää, jolla 

voidaan mitata ja ohjata eri kuormia. Esimerkkejä ohjattavista kuormista ovat sähkö-

lämmitys, jäähdytys ja ilmanvaihto. Asuinkerrostalojen kohdalla kysynnän jouston 

mahdollistaminen on vielä haastavaa, sillä ohjattavat kuormat ovat pieniä. Kysynnän 

jousto on vielä tutkimusvaiheessa, mutta suunnittelussa voidaan kuitenkin miettiä jo 

varautumista kuormien ohjaukseen. 

 

 

5.4 Kiinteistön yhteiset tilat 

 

5.4.1 Kellarikerros ja ullakko 

 

Asuinkerrostalon tekniset tilat sijaitsevat yleensä kellarikerroksessa. Ullakkokerroksessa 

voi sijaita varastotiloja ja esimerkiksi saunaosasto. Teknisiin tiloihin sijoitetaan kiinteis-

tön sähkökeskukset ja telelaitteet. Kohdassa 5.2 kuvattiin sähkö- ja teletilojen tilantar-

vetta. Teknisissä tiloissa tulisi olla myös käyttöpistorasioita huoltotoimia varten.  
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Sähkölaitteille, kuten pesulan laitteet ja LVI-laitteistot, suunnitellaan uudet syötöt. Syö-

töissä on huomioitava ainakin laitteiden tehon sekä ohjauksien tarve. Pesulan laitteiden 

eteen sijoitetaan turvakytkimet. LVI-laitteiden tekniset tiedot ja sijoittelu saadaan LVI-

suunnittelijalta. Olemassa olevien laitteiden sijainti käydään katsomassa paikanpäällä ja 

ne lisätään kuviin, jos ne jäävät käyttöön. Mahdollisten taajuusmuuttajien ja moottorei-

den välisten kaapeleiden on oltava häiriösuojattuja, esimerkiksi MCCMK. Ennen taa-

juusmuuttajaa on myös oltava turvakytkin huoltoa varten. 

 

Käytäville sekä varastoihin suunnitellaan uusi valaistus. Vanhat hehkulamppu- ja lois-

teputkivalaisimet korvataan uusilla valaisimilla. Valaistuksessa voidaan käyttää yleisesti 

LED-yleisvalaisimia ja loisteputkivalaisimia. Valaisimen valintaa kannattaa miettiä ta-

loudelliselta ja toiminnalliselta kannalta. Kannattaako sijoittaa kalliimpi energiatehokas 

valaisin tilaan, jossa sitä käytetään harvoin? Valaistuksen ohjauksessa voidaan käyttää 

liiketunnistimia. Tiloissa, joissa työskennellään, voidaan käyttää perinteistä kytkinohja-

usta. Myös teknisissä tiloissa kytkinohjaus on liiketunnistinta parempi vaihtoehto. 

 

Käytäville ja varastoihin sijoitetaan tarvittava määrä pistorasioita. Siivouspistorasioita 

sijoitetaan käytävälle noin 10 m välein. Varastotiloissa siivouspistorasia sijoitetaan 

ovenpieleen. Käyttöpistorasioita sijoitetaan tilojen tarpeen mukaan. Esimerkiksi kerhoti-

loissa on hyvä olla useampi käyttöpistorasia. Tilojen käyttöä voi olla tarpeen tiedustella 

taloyhtiöltä.  

 

 

5.4.2 Saunaosasto 

 

Remontoitavalle saunaosastolle suunnitellaan yleensä kaikki sähköt uusiksi. Suunnitte-

lussa on huomioitava saunaa koskevat erityisvaatimukset, jotka on esitelty standardissa 

SFS 6000-7-703. Saunan löylyhuone jaetaan alueisiin 1, 2 ja 3 ympäristön lämpötilan 

kannalta. Alueet on esitelty kuvassa 7. Alueelle 1 saa asentaa ainoastaan kiukaan ja sen 

käyttöön liittyviä laitteita. Alueella 2 laitteiden lämmönkestävyydelle ei ole vaatimuk-

sia, mutta sitä on kuitenkin syytä miettiä. Alueella 3 sähkölaitteiden on kestettävä vä-

hintään 125 °C lämpötiloja ja kaapeleiden eristyksen vähintään 170 °C lämpötiloja. 

Laitteiden IP-luokitus tulisi olla vähintään IPX5. 
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KUVA 7. Löylyhuoneen alueet ympäristön lämpötilan kannalta (SFS 6000-7-703 2012, 

5) 

 

Saunaosaston pesutilojen sähköasennuksille on voimassa standardin SFS 6000-7-701 

erityisvaatimukset. Vaatimuksia on esitelty tämän työn kohdassa 5.5.2. Saunaosastolle 

suunnitellaan usein myös mukavuuslattialämmitys. Lattialämmitys voi olla vesikiertoi-

nen tai sähköinen. Sähköisen lattialämmityksen mitoitusta on myös esitelty kohdassa 

5.5.2. Lattialämmityksen termostaatit voidaan sijoittaa syöttävän keskuksen yhteyteen, 

jolloin ne eivät ole asukkaiden säädeltävissä. 

 

Saunaosaston valaistusta uusittaessa pukuhuoneissa ja pesutiloissa voidaan käyttää 

LED-yleisvalaisimia. Saunaan ei suositella LED-valaisimia, sillä niiden käyttöikä lyhe-

nee merkittävästi kuumassa. Valaistuksen kytkimet sijoitetaan pukuhuoneisiin. Puku-

huoneisiin sijoitetaan myös siivouspistorasia sekä pistorasia hiustenkuivaajaa varten. 

Kaikki saunan ja pesuhuoneen ryhmät suojataan mitoitusvirraltaan enintään 30 mA vi-

kavirtasuojalla. 
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5.4.3 Väestönsuoja 

 

Väestönsuojan sähkösuunnittelussa on huomioitava muutamia erityismääräyksiä. Ohjei-

ta ja suosituksia väestönsuojien sähköasennuksille on esitelty ST-kortissa ST 51.30. 

Väestönsuojaan sijoitetaan oma sähkökeskus, joka palvelee ainoastaan väestönsuojan 

sähköjä. Ulkopuolisista asennuksista ainoastaan hätäpoistumiskäytävään ja suojaoven 

ulkopuolelle asennettavat valaisimet voi liittää keskukseen. Keskuksen nousujohto tuo-

daan pää- tai nousukeskukselta ja se mitoitetaan niin, että kaikki väestönsuojan sähkö-

pisteet voivat olla samanaikaisesti käytössä. Väestönsuojan keskuksella tulee olla omat 

syötöt IV-laitteille, valaistukselle ja pistorasioille. Kaikki väestönsuojan sähköasennuk-

set tehdään pinta-asennuksena. (ST 51.30 2014, 2) 

 

Väestönsuojaan sijoitetaan pistorasioita yksi jokaista alkavaa 20 m
2
 kohden tai vähin-

tään kaksi. Koska yleensä tiloja käytetään normaalioloissa muihin tarkoituksiin, on pis-

torasioita syytä sijoittaa tarpeen mukaan. Väestönsuojaan sijoitetaan myös kaksiosainen 

telerasia sekä antennirasia, joiden kaapeloinnit tuodaan talojakamolta. Rasioiden kote-

lointiluokitus on oltava vähintään IP34. (ST 51.30 2014, 3) 

 

Valopisteitä sijoitetaan vähintään yksi jokaista alkavaa 45 m
2
 kohden. Tiloihin kannat-

taa kuitenkin suunnitella normaali yleisvalaistus tilojen muun käytön takia. Ohjaus to-

teutetaan kytkimillä. Väestönsuojan valaisimien on oltava tärähdyksenkestäviä ja kote-

lointiluokaltaan vähintään IP34. (ST 51.30 2014, 3) 

 

Väestönsuojan ympärysrakenteiden läpivientien tulee vastata kestävyydeltään ja tii-

viydeltään väestönsuojan suojausastetta. Olemassa olevan läpiviennin tyyppi ja kunto 

kannattaa tarkastaa. Läpivienteihin voidaan käyttää tehdasvalmisteisia läpivientijärjes-

telmiä. Läpivientiin on jäätävä kolme ylimääräistä läpivientipaikkaa. (ST 51.30 2014, 4) 

 

 

5.4.4 Porraskäytävä 

 

Porraskäytäviin suunnitellaan yleensä uusi valaistus, siivouspistorasiat sekä palovaroit-

timet. Myös putkien ja kaapeleiden uudet nousureitit kulkevat yleensä porraskäytävässä.  
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Porraskäytävä on uloskäytävä, joten palosuojaukseen on kiinnitettävä huomiota. Nousu-

johtojen on täytettävä nippupolttokoe sekä oltava halogeenittomia ja vähän savua muo-

dostavia. Standardien SFS 5545 ja SFS 5546 mukaiset kaapelit täyttävät nämä vaati-

mukset. Erillisen nousuelementin rakenteen tulee täyttää palosuojausluokan EI 30 suo-

jaustaso. Elementtejä on saatavilla vesiputkille, kaapeleille sekä yhdistelmänä jossa kul-

kevat molemmat. Porraskäytävän laitteita (valaisimet ja pistorasiat) syöttävät johtojär-

jestelmät voivat olla ilman erityistä palosuojausta. (SFS-käsikirja 600-1 2012, 120)  

 

Nousureittejä tulee miettiä yhdessä LVI-suunnittelijan kanssa. Usein sähkönousujen 

paikka määräytyy putkinousujen mukaan. Siivouspistorasiat on helpointa sijoittaa nou-

sureitin läheisyyteen, sillä yhden portaan siivouspistorasiat ovat usein samassa ryhmäs-

sä. Asennusreittejä porrashuoneessa tulee myös miettiä. Tuleeko tilaan alakatto, vai 

joudutaanko käyttämään nousuelementtejä myös asuntoihin vievillä reiteillä. Reitti por-

taan välitasanteelle on myös hyvä tarkastaa. Onko mahdollista käyttää vanhaa putkitusta 

vai tarvitaanko asennuslistaa tai kourua? 

 

Porraskäytävän valaisimien valinnassa kannattaa huomioida energiatehokkuus, käyt-

töikä sekä sytytyskertojen määrä. LED-valaisimet soveltuvat hyvin porraskäytävään. 

Valaistuksen ohjauksessa luovutaan vanhoista porrasvaloautomaateista ja korvataan ne 

liiketunnistimilla. Liiketunnistin voi olla valaisimessa tai erillinen. Sijoittelu on mietit-

tävä niin, että valot syttyvät kulkusuunnasta riippumatta. Liiketunnistimilla saavutetaan 

selkeää energiansäästöä, kun valot eivät pala turhaan ja koko porraskäytävässä.  

 

Kuvassa 8 on esimerkki porrashuoneen suunnitelmasta. Nousuelementtinä on käytetty 

Pipe Modul sähköjohtokanavaa. Porraskäytävään tulee alakatto, jonka yläpuolella uudet 

johdotukset voidaan kuljettaa. Kuvassa on esitetty myös läpiviennit huoneistoihin. 
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KUVA 8. Esimerkki porrashuoneen suunnitelmasta 

 

 

5.4.5 Piha-alueet 

 

Asuinkerrostalojen korjaushankkeissa piha-alueita uusitaan hyvin tapauskohtaisesti. 

Suunnittelun kohteita voivat olla esimerkiksi autolämmityspistorasiat, pihavalaistus, 

autotallin sähköistys, pumppaamot ja putkistosaatot. Piha-alueelle voidaan varata putki-

tuksia, jotka mahdollistavat sähköistyksen myöhemmin. 

 

Autotalliin sijoitetaan oma keskus. Autolämmityspistorasioita sijoitetaan tarpeen mu-

kaan. Niiden lisäksi autotalliin sijoitetaan myös käyttöpistorasioita ja ainakin yksi voi-

mapistorasia. Autotallin valaistus voidaan toteuttaa loisteputki- tai LED-valaisimilla. 

Ohjaukseen käytetään liiketunnistimia. Autotallin ulkoseinän valaisimia ohjataan yh-

dessä muun ulkovalaistuksen kanssa. Autotalliin sijoitetaan myös palovaroittimet, jotka 

ovat yhteydessä muun kiinteistön palovaroitinjärjestelmään. 

 

Piha-alueiden sähköistys esitetään kohteen asemapiirustuksessa. Piirustuksessa tulisi 

esittää ainakin kiinteistön sähkö- ja teleliittymien tulosuunta, sähköpääkeskuksen ja 

talojakamon sijainti sekä maadoituselektrodi ja päämaadoituskiskon sijainti. Jos piha-

alueelle tehdään muita uudistuksia, esitetään kuvassa myös muut putkitukset, kaape-

loinnit ja laitteet. Jos piha-alueelle jää vanhoja sähköistyksiä, pyritään selvittämään nii-

den toteutus ja lisätään ne kuviin. 
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5.5 Huoneistot 

 

5.5.1 Eteinen 

 

Huoneistojen vanhat sähkökeskukset sijaitsevat usein eteisessä ja uusi keskus voidaan 

sijoittaa samaan paikkaan, tai sen läheisyyteen. Keskuksen viereen sijoitetaan telelait-

teiden kotijakamo. Asennusreittejä keskukselta huoneistoon on syytä miettiä. Jos etei-

seen tulee alakatto, saadaan kaapelit kuljetettua sen yläpuolella. Jos alakattoa taas ei 

tule, sijoitetaan katonrajaan kaapelikourut, joita pitkin päästään muualle huoneistoon. 

Myös vanhojen putkituksien käyttöä voidaan miettiä. 

 

Eteisen valaistus voidaan toteuttaa vanhoilla valaisimien ja kytkimien paikoilla. Johdot 

ja kalusteet uusitaan. Jos eteiseen tulee alakatto, voidaan valaisimen paikkaa tarvittaessa 

muuttaa tai valaisimia lisätä.  

 

Asuntokeskuksena voidaan käyttää valmista moduulikoteloa. Koteloita on erikokoisia, 

ja koko määräytyy tarvittavien johdonsuojakatkaisijoiden määrän mukaan. Keskukseen 

pitäisi jäädä johdonsuojakatkaisijoita myös varalle. Vikavirtasuojakytkimellä suojatta-

vissa ryhmissä voidaan käyttää vikavirtajohdonsuojakatkaisijoita. Liitteessä 3 on esi-

merkki asuntokeskuksen keskuskaaviosta. 

 

Kuvassa 9 on esimerkki eteisen suunnitelmasta. Keskus ja kotijakamo sijoitetaan oven 

yläpuolelle. Kattovalopisteelle vedetään uusi syöttö ja pistekatkoviivalla piirretty johdo-

tus uusitaan vanhoihin putkiin. 
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KUVA 9. Esimerkki eteisen suunnitelmasta 

 

 

5.5.2 Kylpyhuone 

 

Korjaushankkeissa uusitaan usein vähintään kylpyhuoneen sähköistys. Suunnittelussa 

huomioidaan standardin SFS 6000-7-701 vaatimukset. Kylpyhuoneisiin suunnitellaan 

uusi valaistus, pistorasiat pesukoneelle ja kuivausrummulle sekä sähköinen lattialämmi-

tys. Kylpyhuoneissa, joissa on kylpyamme tai suihku, tulee huomioida erityisvaatimuk-

set sähkölaiteiden sijoitukselle. Kylpyamme tai suihku määrittää kylpyhuoneen alueet 0, 

1 ja 2, joille on asetettu erityisvaatimuksia. Kylpyhuoneissa, joissa suihku on ilman 

suihkuallasta, ei ole aluetta 2. Alueiden rajat on esitetty kuvassa 10. 

 



49 

 

 

KUVA 10. Kylpyhuoneen alueiden määrittely. (Tukes) 

 

Pistorasiat ja valaisimet pyritään sijoittamaan alueiden 1 ja 2 ulkopuolelle. Pienissä kyl-

pyhuoneissa ongelmaksi tulee, ettei tarvittaviin suojaetäisyyksiin päästä. Vanhoissa, 

ennen vuotta 1996 rakennetuissa, rakennuksissa voidaan alueiden 1 ja 2 etäisyyksinä 

käyttää 1,0 m ja 0,5 m. (SFS-käsikirja 600-1 2012, 576) 

 

Ensisijaisesti pitäisi kuitenkin pyrkiä nykyisen standardin määräämiin etäisyyksiin. Va-

laisimen tai lämmityslaitteen saa asentaa alueelle 1, jos se on erityisesti tarkoitettu alu-

eelle, tai se sijoitetaan vähintään 170 cm korkeudelle lattiasta. Kaikki kylpyhuoneen 

ryhmät varustetaan vikavirtasuojalla, jonka mitoitusvirta on enintään 30 mA.  (SFS 600-

1 2012, 377–380) 

 

Alueille asennettavien sähkölaitteiden IP-luokitukset on esitelty taulukossa 6. Mikäli 

kylpyhuone liittyy löylyhuoneeseen, on tilassa alueiden ulkopuolellakin olevien laittei-

den IP-luokituksen oltava vähintään IPX1.  
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TAULUKKO 6. Kylpyhuoneen alueiden IP-luokitus (SFS 6000-7-701) 

Alue IP-luokitus 

0 IPX7 

1 IPX4 

2 IPX4 

muu IPX0 (X1) 

 

Kylpyhuoneen valaistus toteutetaan peilivalaisimen ja kattovalaisimen yhdistelmänä. 

Peilivalaisin voi olla pistorasialla varustettu, joten senkin sijaintiin ja asentoon kannat-

taa kiinnittää huomiota. Peilivalaisimen viereen voidaan sijoittaa myös erillinen pisto-

rasia. Kattovalaisimeksi kannattaa valita roiskevesisuojattu malli (IP44), vaikka se olisi 

suojaetäisyyksien ulkopuolella. Mikäli kattovalaisinta ei haluta, on sille silti hyvä varata 

paikka katossa (jakorasia), jolloin jälkiasennus on helppoa. Kytkimet voidaan sijoittaa 

oven pieleen kylpyhuoneen sisäpuolelle, jos suojaetäisyydet täyttävät. Muuten kytkimet 

sijoitetaan kylpyhuoneen ulkopuolelle.  

 

Kylpyhuoneeseen mitoitetaan mukavuuslattialämmitys. Lämmityskaapeli mitoitetaan 

pinta-alan ja lattiarakenneratkaisun mukaan. Laskennassa voidaan käyttää apuna lämmi-

tyskaapelivalmistajien antamia ohjeistuksia kaapelin mitoitukseen. Kuviin merkitään 

näkyviin lämmityskaapelin tyyppi. Lattialämmityksen termostaatti sijoitetaan kytkimien 

yläpuolelle, ja lattia-anturin paikka lämmitetyn lattian alueelle.  

 

Kuvassa 11 on esimerkki kylpyhuoneen suunnitelmasta. Peilivalaisimen viereen asenne-

taan erillinen pistorasia ja pyykinpesukoneelle ja kuivausrummulle on omat pistorasiat. 

Kylpyhuoneeseen on mitoitettu sähköinen mukavuuslattialämmitys. 
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KUVA 11. Esimerkki kylpyhuoneen suunnitelmasta 

 

 

5.5.3 Keittiö 

 

Keittiöihin suunnitellaan laitteiden sähköistys, uudet työtason valaisimet sekä työtason 

pistorasiat. Laitteille, kuten astianpesukone, jääkaappi ja liesi, tuodaan omat syötöt. Jää-

kaapin pistorasia sijoitetaan jääkaapin yläpuolelle ja astianpesukoneen pistorasia allas-

kaappiin. Liesirasia sijoitetaan lieden taakse. Työtasolle sijoitetaan uusia pistorasioita 

tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan ja ne kaapeloidaan omana ryhmänä. Huomioitavaa 

on esimerkiksi mikron ja liesituulettimen pistorasiat. 

 

Työtason valaistus toteutetaan loisteputkivalaisimilla. Niiden ohjaus voidaan toteuttaa 

valaisimien omilla kytkimillä, tai erillisellä kytkimellä. Keittiön yleisvalona säilytetään 

vanha kattovalopiste, jonka kaapelointi uusitaan.  

 

Kuvassa 12 on esimerkki keittiön suunnitelmasta. Kattovalopiste on ketjutettu toisesta 

huoneesta alkuperäisten kuvien mukaisesti ja johdotus uusitaan vanhoihin putkiin.  
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KUVA 12. Esimerkki keittiön suunnitelmasta 

 

 

5.5.4 Olohuone ja makuuhuoneet 

 

Olohuoneisiin ja makuuhuoneisiin suunnitellaan uudet pistorasiat sekä valaistukselle 

uudet johdotukset ja kalusteet. Pistorasia-asennukseen on muutama toteutusvaihtoehto. 

Kaapeloinnit ja rasioinnit voidaan toteuttaa upottamalla uudet putket ja rasiat seinään, 

käyttämällä vanhoja putkituksia ja rasiointeja tai lista-asennuksena. Seinään upottami-

nen on lopputulokseltaan siisti, mutta erittäin työläs vaihtoehto, jota harvoin käytetään. 

Jos käytetään hyväksi vanhoja putkituksia, on varauduttava siihen, etteivät kaikki putket 

ole käyttökelpoisia. Myöskään rasioiden paikkoihin ei voi paljon vaikuttaa. Lista-

asennusta käytettäessä on mietittävä listojen reititys ja etenkin paikat missä kaapelit 

saadaan tuotua katosta lattianrajaan. Asennusvaihtoehdot tulisi käydä läpi jo hanke-

suunnitteluvaiheessa. 

 

Lista-asennus voidaan toteuttaa ainakin kolmella eri tyylillä. Sähkölista voidaan sijoit-

taa nykyisen jalkalistan yläpuolelle, tai jalkalista korvataan sähkölistalla. Kolmantena 

vaihtoehtona on käyttää kaapeliuralla varustettua rakennusaineista (esim. MDF) listaa. 

Lista-asennuksessa on myös huomioitava kaapelien mahtuminen listaan. Kaapelointeja 

voi joutua kuljettamaan kahta eri reittiä, ettei tarvitse käyttää isompaa listaa. 
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Makuuhuoneisiin sijoitetaan ainakin yksi rasiaryhmä, jossa on pistorasioiden lisäksi 

antenni- ja telerasiat. Sijoituksessa huomioidaan mahdollinen sängyn paikka. Olohuo-

neeseen näitä ryhmiä sijoitetaan kaksi ja sijoituksessa mietitään mahdolliset TV:n pai-

kat. Muuten pistorasioita sijoitetaan tarpeen mukaan, yleensä enemmän kuin vanhassa 

asennuksessa. 

 

Valaistuksen johdotus uusitaan olemassa oleviin putkituksiin ja rasioihin. Valaisinpis-

teet varustetaan koukkukansilla. Kytkimet uusitaan vanhoille paikoille. Ohjaukseen 

voidaan halutessa käyttää himmentimiä kytkinten sijaan.  

 

Kuvassa 13 on esimerkki makuuhuoneen suunnitelmasta. Kaksoispisteviiva kuvaa ka-

tonrajassa kulkevaa sähkölistaa ja kolmoispisteviiva lattianrajassa kulkevaa. Kattovalo-

pisteen johdotus uusitaan vanhoihin putkiin. 

 

 

KUVA 13. Esimerkki makuuhuoneen suunnitelmasta 
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5.6 Telejärjestelmät 

 

5.6.1 Yleiskaapelointijärjestelmä 

 

Yleiskaapelointijärjestelmän suunnittelua ohjeistaa Viestintäviraston määräys 65 

A/2014M. Yleiskaapelointiverkon talojakamo sijoitetaan kellarikerrokseen sille varat-

tuun tilaan. Talojakamolta viedään jokaiseen asunnon kotijakamoon vähintään yksi ka-

tegorian 6 parikaapeli ja neljä yksimuotokuitua. Asuntoihin sijoitetaan kaksiosaisia tie-

toliikennerasioita vähintään yksi per asunto. Lähtökohtana voidaan esimerkiksi pitää, 

että rasioita on makuuhuoneissa yksi ja olohuoneessa kaksi. Asunnon tietoliikennerasiat 

kaapeloidaan jokainen kahdella kategorian 6 parikaapelilla. Kiinteistön yhteisiin tiloihin 

voidaan sijoittaa tietoliikennerasioita tarpeen mukaan ja ne kaapeloidaan talojakamolta. 

 

Yleiskaapelointijärjestelmän rakenne kuvataan yleiskaapelointikaaviolla, jossa esitetään 

kaapeloinnit tyyppeineen, jakamot ja tietoliikennerasiat. 

 

Yleiskaapelointiverkon talojakamossa on oltava vähintään neljä pistorasiaa, joiden syöt-

tö on omana 10 A ryhmänä. Kotijakamossa on oltava vähintään kaksi pistorasiaa, joiden 

syöttö on omana 10 A ryhmänä. Kotijakamon koon on oltava 0,12 m
2
 (esim. 300 x 400) 

ja syvyyden vähintään 90 mm. (Viestintävirasto 2014, 10–11) 

 

 

5.6.2 Yhteisantennijärjestelmä 

 

Yhteisantennijärjestelmän suunnittelua ohjeistaa Viestintäviraston määräys 65 

A/2014M sekä ST-kortti 621.10. Aluksi on selvitettävä tuleeko kiinteistöön maanpäälli-

nen antenni, kaapeli-tv, vai satelliittiantenni. Antenniverkon talojakamo sijoitetaan sille 

varattuun tilaan ja usein se sijoitetaan lähellä yleiskaapelointiverkon talojakamoa. Jos 

huoneistoja on enemmän kuin 30, täytyy verkkoon tehdä useampi tähtipiste, jossa on 

oma vahvistin. Vahvistimet voidaan sijoittaa talojakamoon tai sijoitetaan esimerkiksi 

jokaiseen porraskäytävään erillinen alijakamo. 

 

Talo- tai alijakamosta viedään jokaisen asunnon kotijakamoon yksi koaksiaalikaapeli. 

Antennirasioita sijoitetaan vähintään yksi per asunto. Yleensä antennirasioita sijoitetaan 

asuntoihin yhtä monta kuin tietoliikennerasioita ja ne ovat samoissa rasiaryhmissä. An-
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tennirasiat kaapeloidaan jokainen omalla koaksiaalikaapelilla. Kiinteistön yhteisiin ti-

loihin voidaan sijoittaa antennirasioita tarpeen mukaan ja ne kaapeloidaan talojakamol-

ta. ”Tähti 1000” yhteisantenniverkon suunnittelu voidaan tehdä taulukon 7 mukaan. 

 

TAULUKKO 7. ”Tähti 1000” verkon suunnittelu (ST 621.10 Yhteisantennijärjestelmä, 

Tekninen suunnitteluohje 2014, 6) 

 

 

Yhteisantennijärjestelmän rakenne kuvataan antennikaaviolla, jossa esitetään verkon 

laitteet, kaapeloinnit tyyppeineen, jakamot ja antennirasiat. Kaaviossa voidaan esittää 

myös lasketut verkon vaimennukset. Liitteessä 4 on esimerkki antennikaaviosta. 

 

Antenniverkon talojakamossa on oltava vähintään neljä pistorasiaa, joiden syöttö on 

omana 10 A ryhmänä. Jos talojakamo on yhteinen yleiskaapelointiverkon kanssa, riittää 

yhteensä neljä pistorasiaa. Molemmille järjestelmille ei siis tarvitse varata omia pisto-

rasioita. Kotijakamo on yhteinen yleiskaapeloinnin kanssa. 
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5.6.3 Ovipuhelinjärjestelmä 

 

Ovipuhelinjärjestelmän suunnitteluun ei ole erityisiä ohjeita, sillä järjestelmän rakenne 

riippuu valmistajasta. Suunnittelu tehdään yleisiä sähköasennuksia koskevia määräyksiä 

noudattaen. Tärkeää on selvittää valmistajan suunnittelu- ja asennusohjeet. Järjestelmä 

ohjauskeskus sijoitetaan kiinteistön tekniseen tilaan tai teletilaan. Ohjauslaitteet voivat 

olla myös sähkökeskukseen sijoitettavia.  Huoneistoihin sijoitetaan vastauskojeet lähelle 

huoneiston ovea. Ovipuhelin sijoitetaan ulko-oven viereen ja ulko-oveen tulee sähkö-

lukko. Järjestelmän kaapelointi tehdään valmistajan ohjeen mukaan. Vanhan ovisumme-

rijärjestelmän kaapeloinnin hyödyntämismahdollisuus kannattaa selvittää.  

 

Ovipuhelinjärjestelmän rakenne kuvataan ovipuhelinkaaviolla, jossa esitetään ohjaus-

keskus, ovipuhelimet, vastauskojeet ja kaapeloinnit tyyppeineen.  

 

 

5.6.4 Palovaroitinjärjestelmä 

 

Asuinkerrostalon yhteisiin tiloihin suunnitellaan keskusyksiköllinen palovaroitinjärjes-

telmä. Kellarissa ja ullakolla palovaroittimia sijoitetaan vähintään yksi jokaista 60 m
2
 

kohden. Myös erilliset tilat, kuten pääkeskustila, tulee huomioida sijoittelussa.  Porras-

käytävässä palovaroittimia sijoitetaan yksi jokaiseen kerrokseen. Porraskäytävään voi-

daan sijoittaa myös palosireenit. Palovaroitinkeskus sijoitetaan tekniseen tilaan ja sille 

tuodaan sähkönsyöttö omana ryhmänä. Palovaroittimet kaapeloidaan valmistajan ohjeen 

mukaan. Kaapeloinnissa huomioidaan kaapelityyppi, keskusyksikön maksimi ryhmä-

määrä ja kuinka monta varoitinta ryhmässä voi olla. (ST 662.50 2009, 4-5) 

 

Palovaroitinkeskukselta voidaan haluttaessa välittää hälytysilmoitus eteenpäin esimer-

kiksi kiinteistövalvomoon tai puhelimeen. Ilmoitusta ei kuitenkaan saa liittää hätäkes-

kukseen. Jos halutaan hätäkeskusliitäntä, on suunniteltava automaattinen paloilmoitin-

järjestelmä. (ST 662.50 2009, 5-6) 

 

Yhteisten tilojen palovaroitinjärjestelmän rakenne kuvataan palovaroitinkaaviolla, jossa 

esitetään laitteiden sijainnit ja kaapeloinnit tyyppeineen.  
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Asuinhuoneistoihin sijoitetaan sähköverkkoon liitettävät palovaroittimet. Palovaroitti-

mia sijoitetaan vähintään yksi alkavaa 60 m
2
 kohden. Yksiöissä riittää yleensä yksi pa-

lovaroitin eteisen katossa. Kaksioissa ja isommissa asunnoissa voidaan sijoittaa palova-

roittimet myös makuuhuoneisiin. Palovaroittimet kaapeloidaan omana ryhmänä ja niille 

varataan oma johdonsuojakatkaisija. 

 

 

5.7 Kaaviot 

 

5.7.1 Keskuskaaviot 

 

Keskuskaavioita ovat pääkaaviot ja piirikaaviot. Pääkaaviossa esitetään kyseisen kes-

kuksen rakenne sekä ryhmien suojalaitteet, ohjauslaitteet, osoitteet ja johdotus. Kaavi-

ossa voidaan myös ilmoittaa syötettävien laitteiden tehot. Piirikaaviossa kuvataan ryh-

män ohjaus ja komponenttien kytkennät.  

 

 

5.7.2 Järjestelmäkaaviot 

 

Järjestelmäkaaviossa esitellään järjestelmään liittyvät komponentit sekä niiden johdotus 

ja sijainti. Kaaviossa ilmoitetaan tarvittaessa myös urakkarajat. Järjestelmäkaavioita 

ovat esimerkiksi antenni- ja yleiskaapelointikaavio.  

 

 

5.8 Suunnitteluasiakirjat 

 

Suunnitteluvaiheen jälkeen pitäisi kohteesta olla kasassa yksiselitteiset ja yhdenmukai-

set piirustukset, kaaviot ja selostukset. Urakkalaskentaan lähteviä asiakirjoja ovat: 

 

 sähköselostus 

 asemapiirustus 

 tasokuvat 

 keskuskaaviot 

 järjestelmäkaaviot 

 luettelot 
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Sähköselostuksessa kerrotaan yleiset kohdetiedot ja annetaan järjestelmäkohtaiset ohjeet 

ja vaatimukset. Selostuksen rakenne voidaan tehdä S2010-nimikkeistön mukaan. Selos-

tuksen tekemistä helpottavat ST-kortiston selostusesimerkit, jotka noudattavat S2010-

nimikkeistöä. 
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6 POHDINTA 

 

 

Asuinkerrostalon sähkö- ja telejärjestelmien peruskorjauksen suunnittelu on monipuoli-

nen ja laaja aihe. Työ antaa mielestäni hyvän perusohjeen sähkösuunnittelijalle. Suun-

nitteluohjeen hankaluutena on ehdottomasti se, että lähes jokainen asuinkerrostalon pe-

ruskorjaushanke on yksilöllinen ja suunnittelu tapauskohtaista. Suunnittelijan olisikin 

syytä perehtyä aina toteutettavan korjausratkaisun pääpiirteisiin, etteivät suunnitelmat 

olisi ristiriidassa keskenään. 

 

Toinen haaste asuinkerrostaloissa on monipuolinen osakaskunta. Vaikka talot olisivat 

samanlaisia, voi osakaskunta ja päätökset olla hyvinkin erilaisia. Suunnittelijan on osat-

tava perustella ratkaisunsa osakkaille ymmärrettävästi. 

 

Kehitettävää omaan suunnittelutyöhön löytyi ainakin sähköverkon mitoituksesta. Mitoi-

tukseen ja suojalaitteiden valintaan on olemassa ohjelmia, joiden käytön opettelemalla 

saisi varmasti helpotettua ja tehostettua omaa työskentelyä. Vaikka taulukkolaskenta 

onkin kätevä työkalu, ei sillä päästä kuitenkaan yhtä monipuolisiin tuloksiin kuin ver-

kon mallintamisella. Myös kiinteistön kuormitusten arvioinnissa olisi mielestäni kehitet-

tävää. ST-kortti 13.31 on jo 14 vuotta vanha, joten aiheessa voisi olla päivityksen paik-

ka. 

 

Toinen kehityskohta on tietomallisuunnittelu. Uudisrakentamisen suunnittelussa ollaan 

siirtymässä yhä enemmän tietomallinnukseen. Korjaushankkeissa sähkö- ja telejärjes-

telmien tietomallintaminen ei kuitenkaan vielä ole kovin yleistä. Se vaatii pohjaksi ole-

massa olevan rakennuksen mallintamisen ja on perinteistä suunnittelua työläämpää. 

Mallinnusta voidaan hyödyntää suunnitteluvaiheessa ratkaisujen havainnollistamiseen 

ja järjestelmien törmäystarkasteluun. Kiinteistön käytön aikana tietomalleja voidaan 

hyödyntää kiinteistön ylläpidossa ja huollossa. 

 

Lopuksi työstä voidaan todeta sen olleen erittäin opettavainen. Aihe oli haastavampi, 

mitä aluksi olin ajatellut. Työstä olisi saanut havainnollisemman, jos pohjalla olisi ollut 

mallikohde. Työstä on varmasti apua tulevaisuudessa, koska korjausrankentaminen tu-

lee lisääntymään. Työn kautta tulivat myös esille aihealueet, joissa itsellä on kehitettä-

vää suunnittelijana.  
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