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Opinnäytetyön tavoitteena ja tarkoituksena on saada toteutettua kustannustehokas ja 
nykyaikainen sähkösuunnitelma kohteeseen Merimakasiini. Opinnäytetyön tekijälle 
työn tarkoituksena on perehtyä kokonaisvaltaisen sähkösuunnitelman tekoon 
asiakaslähtöisesti. Asiakkaana toimii Rauman Merihistoriallinen Seura Ry , joka 
toimii myös kohteen rakennuttajana.  
 
Merimakasiini rakennetaan Raumalle Rauman merimuseon taakse. Kohteen on 
tarkoitus toimia vanhojen museoveneiden näyttelytilana ja Rauman merihistoriallisen 
seuran kerhotilana.  
 
Kohde rakennetaan kokonaan lahjoituksilla ja talkootyöllä, mikä on hidastanut 
rakentamisen alkamista. Sähkösuunnitelman teko on silti onnistunut kohtalaisen 
hyvin, koska asiakkaalla on ollut alusta alkaen selkeät raamit sähköisistä toiveista, ja 
omasta mielestäni tavoitteisiin ollaan päästy kohtalaisella aikataululla.  
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The purpose of the thesis is to familiarize me with the preparation of a comprehensive 
electricity plan. The customer is the Rauma Maritime Historical Society. The customer 
is the Rauma Marine Historical Society, which also serves as the builder of the 
Merimakasiini. 

The Merimakasiini will be built in Rauma behind the Rauma Maritime Museum. 
Building the main purpose is to serve the Marine Historical Society. They use the 
building to store museum boats and a Society meeting room. 

The building will be built entirely by donations and volunteering. This means that the 
Rauma Maritime Historical Society has raised a lot of money to implement the project. 
This, of course, slows down the progress of the project, but in it's my own opinion, the 
targets have been reached within a reasonable timeframe. 



 

SISÄLLYS 

1 JOHDANTO ............................................................................................................ 5 

2 RAKENNUSKOHDE ............................................................................................. 6 

2.1 Merimakasiini ................................................................................................ 6 

2.2 Rauman Merihistoriallinen Seura Ry ............................................................. 6 

2.3 Toteutus ja tavoitteet ...................................................................................... 6 

3 SUUNNITTELU ..................................................................................................... 8 

3.1 Sähkönjakelu .................................................................................................. 8 

3.2 Kuormitus ...................................................................................................... 9 

3.3 Syöttökaapelin mitoitus ............................................................................... 10 

3.4 Keskukset ..................................................................................................... 12 

3.5 Ryhmien vikasuojaus. .................................................................................. 13 

3.5.1 Vikasuojauksen toteuttamisen tarkastelu. .......................................... 14 

3.6 Valaistus ....................................................................................................... 15 

3.7 Valaistussuunnitelma ................................................................................... 18 

3.8 Kaapelointi ................................................................................................... 19 

3.9 Sähköpistepiirustus ...................................................................................... 20 

3.10 Johdotuspiirrustus ........................................................................................ 21 

4 DOKUMENTOINTI ............................................................................................. 23 

4.1 Yleisesti ........................................................................................................ 23 

4.2 Sähkötyöselustus .......................................................................................... 23 

4.3 Käyttöönottotarkastus .................................................................................. 23 

5 YHTEENVETO .................................................................................................... 24 

LÄHTEET .................................................................................................................. 25 

LIITTEET 

 

 

 

 

 

 



5 

1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä kokonaisvaltainen sähkösuunnitelma 

asiakaslähtöisesti kohteeseen Merimakasiini. Asiakkaana toimii Rauman 

Merihistoriallinen Seura Ry  (RHMS). Suunnitelman teossa on tarkoitus tutustua 

mahdollisimman moneen osa-alueeseen. Osa-alueena ovat mm. asiakastapaamiset, 

tutustuminen lakeihin ja standardeihin ja työmaalla käynti.  

 

Merimakasiini on koko Rauman yhteinen hanke koska rakentaminen toteutetaan 

pääasiallisesti lahjoituksilla ja suurin osa talkoo työllä. Ainoastaan kohteen 

ylläpitokustannukset ovat asiakkaan hoidettavana kohteen valmistauduttua. Kohteen 

toteutus tapa tuo omia haasteita suunnitelman tekoon. Mm. aikataulut lipsuvat 

helposti ja materiaalit muuttuvat lahjoituksien mukaan.   

  
Kohteessa sähkönsuunnittelu toteutetaan oppilastyönä, missä hyödynnetään 

Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) kautta hankittua asiantuntijaa, jolla on 

pitkä työhistoria sähköalalta. Asiantuntija neuvoa saadaan myös SAMK:n sisältä, jos 

tarvetta ilmenee. Lopputuloksella pyritään miellyttämään kaikkia osapuolia 

tasapuolisesti, joita ovat tuleva sähköurakoitsija, RHMS, Rauman kunta ja 

Merimakasiinin tulevat vieraat ja asiakkaat.  
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2 RAKENNUSKOHDE 

2.1 Merimakasiini 

Merimakasiini on Raumalainen kulttuurihanke, jonka tarkoituksena on tallentaa 

Rauman merimuseon yhteyteen paikallisen merenkulun vaiheet satamatoiminnoista ja 

saaristoelämästä nykyajan meriteollisuuteen. Merimakasiiniin on määrä saada tilaa 

suurien museoesineiden, kuten veneiden, kunnostamiseen ja näytteille asettamiseen. 

Suuria esineitä yhdistys on saanut lahjoituksina huomattavan määrän, eikä näille 

nykyisellään ole minkäänlaista käyttökelpoista tilaa, vaan yhdistys joutuu maksamaan 

näiden lahjoitettujen esineiden säilytyksestä kaupungille huomattavaa vuokraa. 

(RHMS www-sivut 2018.) 

 

Kohde sijaitsee Rauman Merimuseon takana ja tarkoituksena on rakentaa 

kerrosalaltaan 1290 neliön kokoinen kokonaisuus. Kohde muodostuu 572 neliön 

kylmästä näyttelytilasta ja 718 m2 kokoisesta kaksikerroksisesta lämpimästä tilasta. 

Kylmän näyttelytilan tarkoituksena on toimia museoesineiden näyttely/säilytystilana. 

Rakennuksen lämpimässä osassa sijaitsee museopaattiverstas, kerhotila, eteisaula, 

respa, saniteettitilat, näyttelytila ja kokoushuone.   

2.2 Rauman Merihistoriallinen Seura Ry   

Rauman Merihistoriallinen Seura Ry on avoin yhdistys, jonka toiminnalle vanha 

merikaupunki ja meren läheisyys suovat monipuoliset puitteet ja mahdollisuudet. 

Yhdistyksen jäseniä yhdistää rakkaus mereen, laivanrakennuksesta karunkauniiseen 

saaristoon, yhtä kaikki merenkulun kirjoa historian hämärästä nykypäivään. 

Merihistoriallinen Seura Ry, aikaisemmalta nimeltään Rauman merimuseoyhdistys, 

on Rauman merimuseon tukiyhdistys. (RMHS www-sivut 2018.) 

2.3 Toteutus ja tavoitteet 

Suunnitelma tehdään oppilastyönä ja itse sähköurakoinnin toteuttaa RHMS valitsema 

sähköurakointi yritys, joka suorittaa käyttöönoton ja tarkastukset. Suunnitelma 
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piirrettään käyttäen CADS Electric ohjelmistoa, ja valaistuksen suunnittelussa apuna 

on Dialux evo ohjelmistoa. Dokumentoinnissa ja laskelmissa hyödynnetään Microsoft 

Office ohjelmistoja mm. Word ja Excel.  
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3 SUUNNITTELU 

3.1 Sähkönjakelu 

Kohteen sähkönjakelijana toimii Rauman Energia, koska kohde sijaitsee Raumalla. 

Sähkönjakelijan vastuuseen on toimittaa syöttökaapeli tontin rajalle asti ja kertoa 

oikosulkuvirta sähköyhtiön päässä. Kyseistä oikosulkuarvoa hyödynnetään 

myöhemmin sähköteknisissä laskelmissa. Asiakas eli sähköliittymän tilaajan vastuulla 

on syöttökaapelin kaapelointi tontilla keskukselle maarakennus- ja sähköurakointi 

liikkeen kanssa.   
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3.2 Kuormitus 

Suunniteltaessa rakennuksen sähköverkkoa on liittymän mitoittaminen tärkeimpiä 

asioita suunnittelussa. Alimitoitettu sähköverkko rajoittaa rakennuksen käyttöomi-

naisuuksia. Ylimitoitettu liittymä aiheuttaa ylimääräisiä kuluja rakennusvaiheessa ja 

myöhemmin ylimääräisiä ylläpitokustannuksia. Lopulliseen huipputehoon pitäisi li-

sätä 30 % ylimääräistä tulevaisuuden lisäyksiä ja hankintoja varten. (ST 13.31,2018, 

3.) 

 

Tässä työssä ja rakennuksessa sovellettiin huipputeholaskelmassa ST13.31 kortin 

ohjeita ja malleja. Isot sähkökuormat eriteltiin ja peruskuorma arvioitiin pinta-alojen 

avulla. Huipputeholaskelma yleisesti tarkentuu rakennushankeen edetessä, kun laite 

hankinnat varmistuvat. 

 

Taulukkossa 1 on laskettu rakennuksen huipputeho Excel taulukkoon. Taulukossa on 

laskettu laitteiden ja kokonaisuuksien sähkökuormia ja kerrottu tasauskertoimilla. 

• k1 on laiteryhmän sisäinen tasauskerroin ja kuvastaa laitteiden yhtäaikaista 

käyttöä. Esimerkiksi kaikki valot oletetaan olevan yhtäaikaisesti päällä.  

• •k2 on samanaikaisuuskerroin eri laiteryhmien välillä. Esimerkiksi koneellinen 

jäähdytys ja sähkölämmitys toimivat yleensä eriaikaisesti. 

 

Taulukko 1: Huipputeho laskelma 
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Tässä kohteessa laskelman tulokseksi on saatu 19,9 kW, kun tulevaisuuden 30 % 

lisäykset otetaan huomioon. Huipputeho arvoon päästiin, kun kohteesta supistettiin 

toinen keittiö ja lämmitystapa muutettiin maalämmöstä kaukolämpöön. Huipputeho 

arvo haluttiin pitää mahdollisimman pienenä, koska RHMS katettavaksi jää 

rakennuksen ylläpitokustannukset rakentamisen jälkeen ja liittymämaksu 3 x 35 A – 3 

x 63 A välillä kasvaa merkittäväkti. Huipputehoarvo on pieni ottaen huomioon kohteen 

neliöt.  Liittymistehon laskemisen jälkeen lasketaan mitoitusvirta taulukon 2 

mukaisesti.  

 

Taulukko 2 Mitoitusvirran laskeminen. 

 

 
 

Näin määritellään liittymäkoko SFS 6000 mukaisesti epäyhtälöstä yksi. 

 

𝐼𝐼𝐵𝐵 ≤  𝐼𝐼𝑛𝑛   (1) 

 

Kohteen huippuvirta on 30 A ≤ 35 A, joten liittymäkooksi valitaan 3 x 35 A. (SFS 

6000-52-52:2017, 290). 

3.3 Syöttökaapelin mitoitus 

Pääsulakkeiden valinnan jälkeen voidaan määrittää liittymiskaapelin koko. Yleisesti 

sähköyhtiöllä on omia vaatimuksia liittymiskaapelin suhteen, joten vaatimukset ovat 

tiedusteltava tapauskohtaisesti. Tähän kohteeseen sähköyhtiö todennäköisemmin 

haluaa liittyä kohteeseen AXMK 4x25 mm2 kaapelilla, mutta asiakkaalle on suositeltu 

Virta kaava

P [kW] 19,9

U [kV] 0,4

Cos(fii) 0,96

Tulos A 29,91997489
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neuvottelemaan sähköyhtiön kanssa suuremmasta syöttökaapelista, koska kiinteistön 

pinta-ala on suuri ja käyttötarkoitus voi tulevaisuudessa muuttua sekä kuormat kasvaa.  

 

Syöttökaapelin mitoittaminen aloitetaan laskemalla liittymiskaapeliin kuormitusvirta 

käyttäen SFS 6000 ilmaistuja epäyhtälöitä. Epäyhtälöt esitetty kaavoissa kaksi, kolme 

ja neljä. 

 

𝐼𝐼2 ≤ 1,45 × 𝐼𝐼𝑧𝑧   (2) 

𝐼𝐼2 ≤ 1,6 ×  𝐼𝐼𝑛𝑛   (3) 

𝐼𝐼𝑧𝑧 ≤  1,6
1,45

 × 35 𝐴𝐴 ≈ 38,62 𝐴𝐴  (4) 

 

Iz = Johtimen jatkuva kuormitettavuus.  

In = Virtapiirin suunniteltu virta  

I2 = Virta, joka varmistaa suojalaitteen toimimisen suojalaitteelle vaaditussa toiminta-

ajassa.  

 

Suunnittelijan toimesta kohteeseen suositellaan syöttökaapeliksi AXMK 4x35 mm2. 

Suositteliun perusteena on johdon kuormitettavuus asennustavalla D on 125 A 

optimaalissa asennusolosuhteissa (Tiainen, 2017,226). 
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3.4 Keskukset 

Yleisesti kohteisiin rakennetaan ainakin mittauskeskus (MK), ja pääkeskus (PK), jos 

kohteessa on useampia kerroksia/alueita voidaan kohdetta laajentaa ja selkeyttää n-

määrällä ryhmäkeskuksia (RK) 

 

Merimakasiini päätettiin toteuttaa mittauskeskuksella, pääkeskuksella ja yhdellä 

ryhmäkeskuksella.  Kohteessa mittauskeskus ja pääkeskus yhdistettiin yhtenäiseksi 

keskukseksi ja se sijaitsee museopaattivertaan takaseinällä. Ryhmäkeskus sijoitetaan 

kohteen yläkerran siivouskomeroon. Mittauskeskuksen ja pääkeskuksen yhdistäminen 

tuo lisävaatimuksia sähköyhtiöltä, koska se sijaitsee lukitussa tilassa kohteen sisällä. 

Sähköyhtiön lisä vaatimuksena on rakennuttajalle, että kohteen ulkoseinään 

asennetaan putkimainen avainsäilö missä on tarvittavat avaimet keskustilaan 

pääsemiseksi.  

 

Keskuksen kotelointiluokka pitää olla vähintään IP2XC, mikäli keskusta käsittelee 

joku muu kuin sähköalan ammattilainen. Keskus pitää sijoittaa helposti pääsevään 

paikkaan ja siten, että vaadittavat huoltoimenpiteet pystytään toteuttamaan 

asianmukaisesti. Keskuksen käsiteltävät osat ovat asennettava vähintään 0,4 metrin 

korkeuteen mutta enintään 2 metrin korkeuteen.  Kuva 1 esittää keskukselle 

vaadittavaa hoitotilaa (800mm). Vaatimus tulee pakolliseksi vasta 63A 

nimellisvirrallisille keskuksille, mutta suositellaan kaikille keskuksille. (SFS6000-7-

729:2017,210-216.) 

 

 
 

Kuva 1 Keskuksen hoitotila. Kuva: Mikko sutki 
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Keskuskaaviot toteutettiin Cads Electric ohjelmalla ja ryhmät pystyttiin lataamaan 

suoraan tasokuvista keskuskaavioon. Keskuskaaviot lähetetään keskusvalmistajalle, 

joka on luvannut lahjoittaa keskukset kohteeseen. Liitteessä 1 ja 2 on liitettynä 

esimerkkejä kohteen keskuskaavioista.  

3.5 Ryhmien vikasuojaus.  

Keskuksen ryhmien suojausperiaate riippuu suojaavasta ryhmästä. Liittymisjohdon 

suojana käytetään yleisesti tulppa- tai kahvasulakkeita. Sulakkeen koko määräytyy 

mitoitusvirran mukaan ja sulakkeet toimivat liittymisjohdon ylikuormitussuojana. Ne 

määrittelevät myös kiinteistössä olevan yhtäaikaisen maksimitehon. Itse ryhmät 

kohteessa suojataan yleisesti johdonsuoja-automaateilla ja lisäsuojataan mahdollisesti 

vikavirtasuojalla. (Ensto pro www-sivut 2018.) 

 

Yleisessä tilassa eli maallikoiden käyttämät enintään 32 A pistorasiat ovat suojattava 

johdon automaattisella poiskytkennällä ja lisäsuojauksena 30 mA vikavirtasuojalla. 

Vikasuojaus voidaan jättää pois, jos pistorasia syöttää määrättyä laitetta, ja laitteen 

sähkönkatkeamisesta saattaa aiheutua suurta haittaa. Tällaisia laiteita ovat mm. 

Jääkaappi, pakastin, liesi, jne. Kyseisen laitteen pistorasia täytyy sijaita niin, että 

minkään muun laitteen kytkeminen ole helppoa laitteen paikalla ollessa, jos näin ei ole 

täytyy pistorasia merkitä tekstillä. Esim. ’’vain mikron liittämiseen’’. 

Lisävaatimuksena asunoissa tai vastaavissa missä syöttävä järjestelmä on TN- ja TT-

järjestelmä ryhmille mitkä sisältävät piha-alueen valaisimia on lisäsuojattava 30 mA 

vikavirtasuojalla. (SFS 6000-4-41:2017,71-75.) 
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3.5.1 Vikasuojauksen toteuttamisen tarkastelu.  

Vikasuojauksella halutaan estää ihmisiä ja eläimiä saamasta vaarallista sähköiskua, 

kun vikatilanteen seurauksena johtavia osia tulee jännitteiseksi. Vian aiheuttama 

kosketusjännite ja vikavirta täytyy johtaa/katkaista niin nopeasti, että siitä ei aiheudu 

vaaraa käyttäjälle. (Tiainen, 2017,85.) 

 

Vikasuojausta pystytään tarkastelemaan kohteen lähtötiedolla. Yleisesti lasketaan 

oikosulkuvirrat keskuksilla, ja pisimpien ryhmäjohtojen oikosulkuvirrat tai maksimi 

kaapelipituudet ja katsotaan sähköteknisistä taulukoista arvoja ja, pitäisikö 

nopeanpoiskytkennän toimia. Taulukossa kolme on esitettynä kohteen oikosulkuvirta 

lasku ryhmäkeskuksella. Rauman energia on antanut yksivaiheisen oikosulkuvirta 

arvon 250 A heidän suunnitteluohjeessansa. Vaaditut oikosulkuvirrat ovat 5 s 

poiskytkentäajalla ovat 35 A ja 25 A tulppasulakkeella on 165 A ja 110 A. Näin 

voidaan todeta, että suojaus toimii laskennallisesti. Liitteessä 3 ollaan esitetty 

vikasuojauksen tarkastelua kohteen pisimissä ryhmäjohdoissa (Tiainen, 2017,95-101). 

 

Taulukko 3. Vikasuojaus  
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Cads Electric ohjelmisto laskee sähkötekniset laskelmat, kun vaadittavat tiedot ovat 
saatavilla. Laskelmiin täytyy silti suhtautua varauksella, jotta laskelmat ovat totuuden 
mukaisia tarvitsee kerrosasetukset ja asennustapa olla oikein määritettyjä näin 
kaapelin pituus pysyy totuuden mukaisena. Kuvassa 2 on esimerkkikuva Cads:in 
sähköteknisistä laskelmista.  
 

 
 
Kuva 2 Sähköteknisiä laskelmia. Kuva: Mikko Sutki 
 
Laskelmista voidaan tarkastella Ryhmäkeskuksen oikosulkuvirtaa mikä on Cad:sin 
mukaan 623 A ja omissa laskelmilla yksivaiheinen oikosulkuvirta on ~226 A, koska 
3 x 226 A = 678 A Näin voidaan todeta, että molemmissa laskelmissa ollaan samassa 
suuruusluokassa. 

3.6 Valaistus 

Valaistuksen kehityksessä ollaan harpattu isoja askelia, kun hehkulamput, 

energiansäästölamput ja loisteputket ovat poistumassa lähes kokonaan. Nämä kaikki 

korvataan uudella led tekniikalla. Ledi lamput ja tekniikka ovat vielä nykyään kallista, 

mutta silti ledi tekniikkaan investoidaan. Led investointi maksaa itsensä useimmiten 

takaisin, koska led tekniikka on energiatehokasta, ympäristöystävällistä ja ledin 

palamisaika on huomattavasti pidempi kuin muilla lampuilla. (Lampputieto www-

sivut 2018.) 

 

Samalla kun lamput kehittyvät, myös valaistuksen ohjaus kehittyy. Yksi 

käytetyimmistä on tällä hetkellä Dali (Digital Addressable Lighting Interface), joka on 

Saksalais-valmisteinen ja se on IEC 60929 määritelty protokolla valaistuksen 

ohjaukseen. Dali järjestelmän voidaan liittää myös osaksi taloautomaatiota. Muitakin 

järjestelmiä on vielä käytössä mm. KNX tekniikka. Perinteistä kytkin ohjausta ei ole 

siltikään unohdettu, koska mm. Dali, KNX-tekniikan suunnitteluun tarvitaan osaava 
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henkilöstö ja järjestelmien komponentit ovat vielä kolme kertaa kalliimpia kuin 

perinteiset kytkimet. (Dali Wikipedia www-sivut 2018.) 

 

Valaistusta mitataan eri suureilla. Suureet on hyvä käsittää ennen 

valaistussuunnitelman aloittamista. Valaistustekniikalle on myös eurooppalainen 

standardi SFS-EN 12464-1 minkä tarkoituksena on huolehtia, että näkötehtävät 

pystyttäisiin suorittamaan tehokkaasti ja tarkasti. Standardi käsittelee 

valaistusvoimakkuuksia, heijastuskulmia, tilojen ja erikoistilojen vaatimuksia. 

Taulukkoon 4 on koottu yleisimmät suureet ja taulukossa 5 on määritelty 

valaistusvoimakkuuksia eri tiloihin. (SFS-EN 12464-1:2011, 1.) 

 

Taulukko 4 valosuureet.  
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Taulukko 5 Valaistusvoimakkuuksia.  
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3.7 Valaistussuunnitelma 

Tässä projektissa valaistussuunnitelma toteutettiin käyttämällä valaistussuunnitelma 

ohjelmaa Dialux Evoa. Suunnittelu aloitettiin tekemällä 3D-mallinnus arkkitehdin 

piirustuksista. 3D-mallinnuksen jälkeen eri huoneisiin ja tiloihin määriteltiin 

valaistusvoimakuudet. Voimakkuuksien jälkeen olin yhteydessä asiakkaaseen ja 

kysyttiin toivottua valaisin valmistajaa, mutta tässäkin kohtaa valaisimet pyritään 

saamaan lahjoituksena, joten tarkkaa valaisin valmistajaa ei pystytä määrittämään. 

Laskennassa on käytetty Glamoxin Led runkovalaisimia. Asiakkaan toiveena on, että 

Merimakasiini olisi nykyaikaisen museon tyylinen eli hämärä. Tämä pyrittiin 

toteuttamaan näyttelytiloissa, mutta muissa tiloissa noudatettiin valaistusstandardin 

määritettyjä voimakkuuksia. Kuvassa 3 esitetään osasta projektin tiloista laskettuja 

voimakkuuksia ja kuvassa 4 on yleisilmettä Dialux evo ohjelmasta. Liitteessä 4 on 

nähtävissä esimerkki yhteenveto dokumentaation huoneesta museopaattiverstas.   

 

 
 

Kuva 3 Dialux laskelmia. (Tekijä: Mikko Sutki)  
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Kuva 4 Yleisilmettä dialuxista. (Tekijä: Mikko Sutki)  

 

Vaikka Dialux mallinnuksen tekeminen vie aikaa kannatta se tehdä tiloista, jotta 

saadaan oikea kuva valaituksesta. Dialux mallilla pystytään havainnollistamaan eri 

valaistusideoita, asiakkaalle mikä helpottaa päätöksen tekoa. Samalla suunnittelija 

pystyy varmistumaan valaistuksen riittävyydestä. 

3.8 Kaapelointi 

Kaapelointi voidaan rakennuksessa toteuttaa kahdella eri tavalla eli uppoasennuksena 

tai pinta-asennuksena putkeen tai ilman, mutta myös näiden yhdistäminen on 

mahdollista. Näille asennustavoille on paljon erilaisia määräyksiä, mitkä on lueteltu 

staandardissa SFS 6000-5-52:2017: sähkölaitteiden valinta ja asentaminen. 

Johtojärjestelmät standardissa.  

 

Kiinteässä asennuksessa käytettään kaapelia, joissa  on johdin eriste, mutta ei vaippaa 

täytyy asentaa asennusputkeen tai johtokanavaan. Mikäli johdotus, johdin tai 

kaapelihylly on johdettava rakennuksen lattian, seinän, vesikaton, välikaton, 

väliseinän, tai ontelon seinämän läpi on läpivienti tiivistettävä siten, että rakennusosan 

osastoimisista ei heikennetä olennaisesti. Tiivistettävyys huolehditaan asianmukaisilla 
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palokatko tarvikkeilla ja materiaaleilla. Kaapeloinnissa on myös hyvä ottaa huomioon 

asennustavat. Eri asennustavat ovat määritelty standardissa SFS600-5-52 ja niille on 

myös määritelty korjauskertoimia mitä pystytään hyödyntämään laskiessa kaapelin 

kuormitettavuutta.  (SFS 6000-5-52:2017.) 

 

Tässä projektissa kaapelointi suoritetaan pääosin pinta-asennuksena kaapelihyllyillä. 

Poikkeuksena seinään sisään menevä kaapelointi myös putkitetaan kaapelihyllyn 

läheisyyteen. Kohteessa syöttökaapelit ja datakaapelit kulkevat samalla hyllyllä, joten 

kaapeloinnissa otetaan huomioon, että syöttö- ja datakaapelit kulkevat eri puolilla 

hyllyä vähintään 100 mm väli toisistaan. Näin vältetään mahdollisia 

sähkömagneettisten häiriöiden muodostumista.  

3.9 Sähköpistepiirustus 

Sähköpistepiirustuksessa esitetään kaikki sähkölaitteet rakennuksessa niitten oikeilla 

sijoituspaikoilla. Sähköpistepiirustus tehdään, kun sähkölaitteiden tarve on selvitetty 

asiakkaalta ja mallihuone piirustus on hyväksytetty asiakkaalla. Mallihuoneen 

piirustuksessa esitetään myös sähkölaitteet niiden oikeilla paikoilla, ja tätä mallia 

monistetaan muihin huoneisiin, jos asiakas on sen hyväksynyt.  

 

Tässä projektissa tehtiin suoraan sähköpistepiirustus, koska ensimmäinen 

asiakaspalaveri oli kattava ja tarpeet olivat hyvin mietittynä. Ensimmäisen 

sähköpistepiirustuksen jälkeen kävimme sen asiakkaan kanssa läpi ja muutimme 

muutamia kohtia. Sähköpistepiirustus kiinteistön huoneesta museopaattiverstas. 

Huone esitetty kuvassa 5. 
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Kuva 5 Sähköpistepiirustus (Tekijä: Mikko Sutki) 

3.10  Johdotuspiirrustus  

Johdotuspiirustuksessa esitetään sähkölaitteiden sijainti ja niiden kaapelointi. Tämä 

piirustus on myös se piirustus mikä on sähköasentajilla mukana työmaalla, ja kulkee 

myös nimellä työpiirustus. Johdotuspiirustus piirretään yleisesti 1:50 tai 1:100 

mittasuhteeseen. Piirustukseen ei yleisesti piirretä heikkovirtakaapeleita vaan niille on 

piirretty oma yksinkertainen kaavio tai piirustus. Johdotuspiirustus kiinteistön 

huoneesta museopaattiverstas on esitetty kuvassa 6. Liitteessä 5 ja 6 on esitetty 

kohteen johdotuspiirustukset. 
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Kuva 6 Johdotuspiirustus (Tekijä: Mikko Sutki) 

  



23 

4 DOKUMENTOINTI 

4.1 Yleisesti 

Dokumentointi aloitetaan aina jo projektin alussa tekemällä piirustusluettelo, jossa 

esitetään alustavasti kaikki projektissa tavittavat dokumentit. Dokumentointi lisääntyy 

projektin edetessä, kun tarvitsee tehdä mahdolliset tuoteluettelot ja sähkötyöselostus. 

Työkuvien valmistuttua täytyy kuvat siirtää arkkipohjille helpottamaan dokumenttien 

hallintaa ja tulostamista. Viimeisenä kohteeseen suoritetaan käyttöönottotarkastus 

minkä tuloksista tarvitsee muodostaa lainvoimainen dokumentointi.  

4.2 Sähkötyöselustus 

Sähkötyöselostuksesta ilmenee tietoa rakennuksesta, ja siellä on eritelty mm. 

kalusteiden korkeuksia, asennustapoja ja muita tarpeellisia tietoja rakennuksen 

sähköistykseen liittyen. Sähköselostukselle on yleisesti pohja minkä mukaan kyseistä 

dokumenttia pystyy täyttämään. Dokumentit ovat silti aina rakennuskohtaisia, koska 

jokaisessa rakennuksessa on omat tarkennuksensa. 

4.3 Käyttöönottotarkastus 

Kaikki sähköasennukset on tarkastettava ennen käyttöönottoa. Tarkastuksen täytyy 

täyttää sähkötyöturvallisuuslain 6§ kohdan vaatimukset. Tarkastus sisältää kyseisiä 

mittauksia:  

- Suojajohtimen jatkuvuus.  

- Eristysresistanssi mittaus.  

- Syötön automaattisen poiskytkennän toiminnan varmistamisen testaus.  

- Lisäsuojauksen testaus.  

- Kiertosuunnan mittaus.  

- Toimintatestit. 

- Jännitteenalenema.  

Tarkastuksen suorittaa laitteiston rakennuttaja. (SFS 6000-6:2017,439-448.) 
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5 YHTEENVETO 

 

Kohteen suunnittelu aloitettiin jo Kesällä 2018. Kohteen Suunnittelu aloitettiin 

vauhdilla. Kesän ja syksyn aikana asiakkaan kanssa oli kolme palaveria. Palavereissa 

saatiin lisätietoa kohteesta ja käytiin alustavia suunnitelmia läpi. Loppua kohden 

saatiin molempia miellyttävä lopputulos. Kohteen rakentamisen oli tarkoitus alkaa 

syksyllä 2018, mutta taloudellisista syistä rakentaminen pystyttiin aloittamaan vasta 

vuoden 2018 lopulla. Asiakaspalaverien välissä on hyödynnetty SAMK:n kautta 

saamaa sähköalan ammattihenkilöä, ja käyty hänen luonansa näyttämässä työn 

edistymistä mikä on tuonut paljon tietoa ja itsevarmuutta työntekemiseen.  

 

Kohteen suunnittelun aikana on törmätty monenlaisiin haasteisiin. Ensimmäisenä 

tiedon hakeminen on osoittanut hyvin työlääksi tiedon paljouden takia. Tämän 

hetkisen oikean tiedon etsiminen vie aikaa. Toisena ja kolmantena haasteena pitäisin 

projektin etenemisen ja opiskelijan oman motivaation. Projektin eteneminen on ollut 

hieman hidasta, joka on näkynyt opiskelijan motivaatiossa. Samalla kun kohdetta 

rakennetaan lahjoituksilla ja talkootyöllä jätetään laitehankinnat tulevaisuuteen, joten 

laitteiden teknisiä tietoja on mahdotonta saada ja sähkösuunnitelmassa laitteiden 

sähköntarve tarvitsee arvailla.  

 

Näin projektin lopussa voin silti olla tyytyväinen lopputulokseen, koska omasta 

mielestä työ palvelee molempia osapuolia asiakasta ja oppilasta. Oppilas saa opinnot 

päätökseen ja on saanut paljon uutta tietoa asiakaslähtöisestä työstä. Asiakkaalle taas 

luovutetaan sähkösuunnitelma millä kohteen sähköistyksen voidaan aloittaa asiakaan 

valitsema sähköurakointiyrityksen kanssa.   

 

Opinnäytetyö tehtiin myös osaksi suurempaa hanketta. Hankkeen tarkoitus on tukea 

opiskelijaa opinnoissa, ja näin saada opinnot edistymään. Hankkeella opinnäytetyöstä 

saatiin kokonaisuus, joka auttaa opiskelijan valmistumista. Minun mielestäni hanke oli 

itselle hyvin edustava, koska omasta riippumattomista syistä (sairaus) vaikeutti 

opintojen kulkua huomattavasti ja hanke tuki vahvasti opintojen valmistumista 

ajallaan.  
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