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TIIVISTELMÄ 
 
Tampereen ammattikorkeakoulu 
Sähkötekniikan koulutusohjelma 
Talotekniikan suuntautumisvaihtoehto 
 
LANKINEN, VLADIMIR: Tarveselvityksen merkitys pienasuinrakennuksen säh-
kösuunnitteluprojektissa 
 
Opinnäytetyö 63 s., liitteet 7 s.  
 
Toukokuu 2011 
 
 
Työn tavoitteena oli esitellä pienasuinrakennuksen rakennushankkeen osia ja 
käsitellä pientalon sähköjärjestelmäsuunnittelua, johon tärkeänä osana kuuluu 
asiakkaan tarpeiden selvittäminen. Tarkoituksena oli luoda läpileikkaus sekä 
varsinaisen rakentamisen vaiheista että sähkösuunnittelun etenemisestä ja sen 
osa-alueista. Tärkeimpänä yksittäisenä tavoitteena oli luoda käsitys tarveselvi-
tyksen merkityksestä ja työkaluista asiakkaan tyytyväisyyden kannalta esimerk-
kisuunnitteluprojektin avulla. 
 
Työssä on tiivistetysti esitelty rakentamiseen ja suunnitteluun liittyviä osia. Eri-
tyisesti on huomioitu sähkösuunnittelussa käytettyjä välineitä järjestelmäosien 
määrittämiseen. Työssä on kuvattu asiakkaiden erilaisia tarpeita ja sähköjärjes-
telmäominaisuuksia tarpeiden täyttämiseksi. Työssä myös esiteltiin ja käsiteltiin 
omakotitalon sähkösuunnitteluprojekti. Esimerkkikohteen tarkastelun ja käsitte-
lyn avulla tutkittiin vaihtoehtoisia ratkaisutapoja. Lopuksi luotiin joukko kehitys-
ehdotuksia, joilla sähkösuunnitteluprojektista olisi voinut saada onnistuneem-
man. 
 
Työstä ilmeni että sähkösuunnitteluprojektin alkuvaiheessa tapahtuva asiak-
kaan tarpeiden selvittämisvaihe vaatii suunnittelijalta hyviä sosiaalisia ja teknisiä 
taitoja. Tyypillisesti asiakkaan tarpeisiin voidaan vastata usealla eri tavalla ja 
yhtä oikeata toimintatapaa ei ole olemassa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avainsanat: Sähkötekniikka, sähkösuunnittelu, tarveselvitys, tarvekartoitus. 
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ABSTRACT 
 
Tampere University of Applied Sciences 
Degree Programme in Electrical Engineering 
Option of Electrical Services 
 
LANKINEN, VLADIMIR: Importance of survey of needs in project of electrical 
engineering in small residential buildings 
 
Bachelor’s thesis 63 pages, appendices 7 pages 
 
May 2010  
 
 
The goal of this work was to introduce small residential building construction 
components and process a small house electrical system design, in which sur-
vey of needs is an important part of. The purpose was to create a cross-section 
of the actual construction phases and process steps of creation of the electrical 
engineering design. Most important goal was to create an understanding of the 
survey of needs and necessary tools for customer satisfaction in the electrical 
design project. 
 
Work has compact presentation of different elements that are connected to 
construction of a small residence and electrical design. In particular, work pre-
sents the tools with which electrical designer can define different components of 
electrical system. Work describes different needs of the customers and different 
features of electrical system with which designers can fulfill those needs. There 
is also presented and analyzed an example of electrical design project of a 
small residential house. By analyzing this electrical design there was possible to 
create couple of alternative solutions. Finally there is presented numerous of 
development proposals with which electrical design could be more successful. 
 
Work showed that the electrical designer needs versatile social and technical 
skills to create electrical design that actually meets all the needs of a customer. 
Typically, the customer's needs can be met in several different ways and there 
is no one right way to do anything that is connected to construction or electrical 
design of structure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Electrical engineering, electrical planning, need report, survey of 
need 
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ALKUSANAT 
 
Opinnäytetyön suunnitteluesimerkkiprojektin sähkösuunnitteluosuus toteutettiin 
vuoden 2010 syksyn aikana Nokian Sähkötekijät Ky:ssä. Haluan kiittää kaikkia 
projektiin osallistuneilta konsultointiavusta ja mahdollisuudesta tehdä tästä säh-
kösuunnitelmasta osa opinnäytetyötä. 
 
Opinnäytetyöni ohjauksesta ja neuvoista haluaisin kiittää Pirkko Harsiaa. Suuri 
kiitos kuuluu myös kaikille läheisille ja erityisesti tyttöystävälle tuesta ja uskosta 
työn valmistumiseen. 
 
 
 
 
 
 
 
Tampereella 5. toukokuuta 2011 
 
 
Vladimir Lankinen 
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1 JOHDANTO 

 

 

Yhteiskunta, omistajat ja käyttäjän asettavat erilaisia vaatimuksia rakennuksille 

ja koko ajan kehittyvät säädökset ja standardit pyrkivät takaamaan tasalaatui-

sen ja mahdollisimman monia tarpeita täyttävän kokonaisuuden. Rakentaminen 

on siirtymässä yksilöllisiä tarpeita huomioivaksi kokonaisuudeksi. 

 

Työn tavoitteena on esitellä yleisesti pienasuinrakennuksen rakennushankkeen 

osia. Tämän jälkeen keskittyä käsittelemään pientalon järjestelmäsuunnittelua, 

erityisesti sähkösuunnittelua ja sen tärkeintä osaa tarpeiden selvittämistä. Tar-

koituksena on luoda eheä läpileikkaus sekä varsinaisen rakentamisen vaiheista 

että sähkösuunnittelun etenemisestä ja sen osa-alueista. Tärkeimpänä yksittäi-

senä tavoitteena on luoda käsitys tarveselvityksen merkityksestä ja työkaluista 

asiakkaan tyytyväisyyden kannalta. Esimerkkisuunnitteluprojektin kautta esitel-

lään sähkösuunnittelussa käytettyä mallia, jota saatetaan toteuttaa suunnittelu-

toimistoissa. 

 

Työ painottuu pääasiassa pienten asuinrakennusten kuten kesämökkien, oma-

kotitalojen ja rivitalojen alueelle. Vaikka osa toimintatavoista ja käytännöistä 

ovat suoraan sovellettavissa myös suuriin kohteisiin, ovat ne tässä rajattu käsit-

telyalueen ulkopuolelle. 

 

Tarvekartoitus tai tarpeiden selvitys tarkoittaa järjestelmäsuunnitteluprosessin 

alkupuolella tapahtuvaa kartoitusta asiakkaan tarpeista suunniteltavan järjes-

telmän osalta. Tarveselvityksellä tarkoitetaan rakentamista harkitsevan tahon 

rakennushankkeen alussa tapahtuvaa omaa kartoitusta tilantarpeista. 
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2 RAKENNUSTEN SUUNNITTELU JA RAKENNUTTAMINEN 

 

 

2.1 Yleistä 

 

Rakentaminen on ollut ja tulee olemaan merkittävä asia ihmisille. Ajan myötä ja 

tekniikan kehityttyä rakennukseen on alkanut kohdistua enemmän odotuksia ja 

vaatimuksia, joita suunnittelijat ja rakentajat yrittävät täyttää. Jotta lopullisen 

rakennuksen omistajan ja käyttäjän odotukset voidaan toteuttaa, on ensin ym-

märrettävä heidän tarpeensa. 

 

Tilastokeskuksen mukaan Suomen asuntokanta vuoden 2009 lopussa oli noin 2 

785 000 kpl. Keskimääräinen neliöhinta toisella vuosineljänneksellä 2010 koko 

maassa oli 2126 € ja asunnon keskimääräinen koko 70 m2. Asuntokannan arvo 

on siten noin 414,4 Mrd €. Vuonna 2010 Suomen BKT oli 171 Mrd €. Kaikkiaan 

asuntokannan arvo suhteessa BKT:n on nyt noin 2,5 -kertainen (414,4 Mrd/171 

Mrd). Suomen talousalueen omaisuus on hyvin pitkälti sidottu rakennuksiin ja 

niiden ylläpitoon. Vuosittain Suomessa investoidaan rakentamiseen ja kunnos-

sapitoon noin 15 % BKT:stä. (Suomi lukuina. Tilastokeskus. 2010) 

 

Kiinteistölle ja rakennuksille asetettavat vaatimukset tulevat useilta eri tahoilta. 

Näitä tahoja ovat esimerkiksi yhteiskunta, käyttäjät, omistajat ja yhteisöt. Näiden 

osapuolien rakennuksille syntyvät intressit voivat olla keskenään ristiriitaisia. 

Pelkästään teknisellä asiantuntevuudella pystytään tyydyttämään mahdollisia 

teknisiä tarpeita, mutta ei välttämättä osapuolien inhimillisiä ja yksilöllisiä tarpei-

ta kuten visuaalisuus ja mieltymykset. Suunnitteluvaiheessa päätetään myös 

suurin osa rakentamis- ja käyttökustannuksista. Voisi kuvitella, että jo tästä 

syystä suunnitteluun haluttaisiin panostaa myös rahallisesti, jotta oikeita pää-

töksiä pystyttäisiin tekemään oikeaan aikaan. 

 

Rakennuttajien ja käyttäjien kyvyt tunnistaa ja kertoa omia todellisia tarpeita 

vaihtelevat suuresti. Tämän takia tarpeita selvittävien suunnittelijoiden on oltava 

myös hyviä ihmistuntijoita, mikäli asiakas on yksityinen henkilö. Yritys- ja yhtei-

söasiakkaiden tarpeiden selvitys vaatii lisäksi yrityksien ja yhteisöjen jonkinas-

teista tuntemista. 
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sijaintipaikasta riippuen, joko nostavasti tai laskevasti. (Harsia ym. 

2004, 14.) 

 

Kokonaisprosessi lähtee liikkeelle tarpeesta ja sen määrittelystä. Ensiksi tilaajan 

on selvitettävä omat tarpeensa ja asetettava vaatimukset tilantarvetta varten. 

Nykyään tietoa on saatavilla varsin paljon ja oikeantyyppisen tiedon tunnistami-

nen ja hankinta voi olla hankalaa. Konsulttitoiminta helpottaa tätä tilannetta ja 

silloin konsulttina toimivan asiantuntijan on osattava ymmärtää asiakkaan tar-

peita ja selvittää asiakkaalle mahdollisuudet ja kustannukset mahdollisimman 

selkeästi. 

 

Mitä aikaisemmassa vaiheessa kiinteistön elinkaarta ollaan, sitä suuremmat 

ovat mahdollisuudet vaikuttaa kiinteistön järjestelmien kehityssuuntaan, elinkaa-

reen ja investoinneista saatavan hyötyyn. Kiinteistön ylläpito-, kunnossapito- ja 

käyttökustannukset hyvin pitkälti määräytyvät rakennusprojektin alkuvaiheessa 

tehtyjen pääköksien perusteella. Näiden päätöksien pitäisi perustua rakennuk-

sen tulevan, mahdollisimman tarkasti tunnetun, käytön pohjalle. Mikäli päätök-

siä tekevät konsultit ja suunnittelijat ovat oman alansa osaajia, saadaan päätök-

set tuottamaan tuloksia parhaiten. Suunnittelijan ja konsultin päätehtävänä on-

kin toimia oman alan asiantuntijoina sekä ylläpitää ammattitaitoa kehityksen 

mennessä eteenpäin. 

 

Tarveselvitys- ja -kartoitusvaiheet toimivat koko rakennusprojektin pohjana, ja 

silloin on käytännössä suurimmat mahdollisuudet vaikuttaa tulevan rakennuk-

sen ominaisuuksiin ja kustannuksiin. Jos tilaaja tietää omat nykyiset ja tulevat 

tarpeensa hyvin, saa hän todennäköisemmin täytettyä nämä tarpeet parhaim-

malla mahdollisella tavalla. Tilaajan ryhtyessä rakennushankkeeseen tietämät-

tään todellisia omia tarpeita, koko projektista voi tulla epäonnistunut jo lähtö-

kohdiltaan. 

 

Ammattilaisen pitää pystyä tunnistamaan projektin lähtötietojen perusteella, 

kuinka mahdollinen sen toteutus on. Mikäli lähtötiedot ovat puutteelliset, täytyy 

ammattilaisen osata esittää asiakkaalle oikeita kysymyksiä ja osata selvittää 

asiakkaalle mahdollisia vaihtoehtoja selkeästi. 
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Rakennusprojektin osien hallinta voi olla hyvin haastavaa, mikäli se on huonosti 

organisoitu. Koska projektiin liittyy aina useampia osapuolia, heidän tehtäväksi 

jääkin kokonaisuuden ja oman roolin ymmärtäminen. Osapuolien välinen kom-

munikaatio on kriittinen hyvän kokonaisuuden hallinnan kannalta. Oikeata tietoa 

pitää olla saatavilla oikeaan aikaan ja sen pitää kantautua oikeille henkilöille. 

 

 

2.2.2 TATE 08 

 

Talotekniikan tehtäväluettelo on tarkoitettu talotekniikan suunnittelun tehtävien 

sisällön ja laajuuden määrittelyn aputyökaluksi. Sitä voidaan käyttää suunnitte-

lun tehtävälaajuuksien määrittelyyn suunnittelusopimuksessa, suunnittelukoko-

naisuuden hallintaan ja osana suunnittelun laadunvarmistusta. Tehtäväluettelo 

on vain luettelo eikä se kerro yksittäisen tehtävän tärkeyttä tai suorittamiseen 

kuuluvia resursseja. (Sirén, K. 2010. 2) 

 

Tehtäväluettelon sisältö on jaoteltu selkeisiin ja helposti ymmärrettäviin osiin, 

joiden avulla suunnittelun kokonaisuuden hallinta helpottuu. Tehtäviä voidaan 

yhdistää ja jakaa toisistaan projektin vaativuuden mukaan ja ne voivat ajoittua 

hankkeen eri vaiheisiin. Jokaiselle suunnittelualueelle esimerkiksi sähkösuunnit-

telu, laaditaan yleensä erilliset tehtävämäärittelyt, koska tehtävien sisältö poik-

keaa tyypillisesti suunnittelualoittain. (Sirén, K. 2010. 4) 

 

Tehtäväluettelon avulla voidaan osoittaa suunnittelun sisällön laajuus. Tällöin se 

on liitettävissä suoraan esim. tarjouskyselyn liitteeksi. Tehtäväluettelossa on 

valmiiksi määritelty eri rakennustyyppien suunnittelun oletuslaajuus, jota voi-

daan laajentaa tai supistaa tarpeiden mukaisesti. Kaikki suunnitteluvaiheen teh-

tävät on jaettu perustehtäviin ja lisätehtäviin. Perustehtävillä saadaan tavan-

omaisiin kohteisiin riittävä sisältö. Lisätehtäviä käytetään tyypillisesti, mikäli ra-

kennuksen suunnittelussa halutaan painottaa jotakin erityisosa-aluetta kuten 

energiavaatimuksia, olosuhdevaatimuksia tai muita erityistarpeita. (Sirén, K. 

2010. 4) 
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Kirjoitushetkellä TATE 09 oli vielä testikäytössä, eikä sen takia ollut vielä lopulli-

nen asiakirja. TATE 08 on julkisesti saatavissa oleva asiakirja ja liitteiksi 1, 2 ja 

3 on esimerkkimielessä liitetty muutama sivu kyseisestä dokumentista. 

 

 

2.2.3 Sähkönimikkeistö 2010 

 

Sähkönimikkeistö 2010 on tietokortti, joka on julkaistu ST-korttina (ST 70.12). 

Sen tärkein tarkoitus on toimia rakennuksen ja kiinteistön sähköisten järjestel-

mien kattavana jäsentelynä ja luokitteluna. Tämä jäsentely helpottaa suurien 

järjestelmäkokonaisuuksien suunnittelua, rakentamista, hankintaa ja ylläpitoa. 

ST-kortti sopii pohjaksi hyvin erilaisien sähköisten järjestelmien kokonaisuuksi-

en dokumentointiin ja kuvaukseen. Sähkötyöselostus on tyypillisesti laadittu 

käyttäen sähkönimikkeistön jaottelua pohjana. 

 

Nimikkeistö on eräänlainen sanasto, joka määrittelee nimikkeiden toiminnallisen 

sisällön. Sähkönimikkeistön systemaattinen ja järjestelmäperusteinen jaottelu 

yksinkertaistaa sähköiseen järjestelmään liittyvien osien hahmottamista. Tämän 

mukaiset järjestelmät ovat toteutettavissa monilla eri tavoilla eikä nimikkeistö 

ota kantaa toteuttamistapaan. Suunnittelijan on mahdollista perehtyä järjestel-

mäosien kuvauksiin ja luoda niiden pohjalta toimiva sähköjärjestelmä käyttäen 

parhaakseen katsomiaan ratkaisuja. 

 

Liitteeksi 4 on liitetty esimerkki Sähkönimikkeistö 2010 sisällöstä. 

 

  



13 (63) 

 

2.3 Suunnitteluprojektin perusteet 

 

2.3.1 Yleistä 

 

Asiakkaan tarpeiden huomioonottaminen ja tarpeita vastaavien sähköisten jär-

jestelmäosien toteuttaminen asiakkaalle ovat sähkösuunnittelijan tärkeimmät 

tehtävät. Todellisien tarpeiden pohjalta tehty suunnitelma, joka on lisäksi yksi-

tyiskohtainen ja johdonmukainen, takaavat tyytyväisen asiakkaan. Valmis suun-

nitelma voi edelleenkin muuttua varsinaisen toteutuksen aikana ja on hyvä so-

pia etukäteen dokumentoinnin mahdollisien muutoksien tekijöistä ja siitä koitu-

vista kustannuksista. 

 

Rakennuskohteen suunnittelu on laaja kokonaisuus, joka sisältää monien alojen 

asiantuntijoita ja heidän välistä yhteistyötä. Heidän keskeinen tavoite on valmis-

tella toteutuskelpoinen suunnitelma, jonka pohjalta rakentaja voi rakentaa toimi-

van, tarpeet täyttävän ja ekologisen kokonaisuuden. Rakentamisesta syntyvät 

kustannukset määräytyvät pitkälti suunnitteluvaiheessa, vaikka varsinainen ra-

hojen käyttö painottuu toteutusvaiheeseen (Harsia ym. 2004, 14). Rakentami-

sen alkuvaihe on selkeästi paras tapa vaikuttaa lopputulokseen ja sen elinkaa-

reen. 

 

Suunnittelussa pääasiassa syntyy vain dokumentaatiota ja vasta varsinaisessa 

rakennusvaiheessa alkaa hahmottua tuleva lopputuote. Jotkut rakennuttajat 

ovat tottuneet tekemään viimeisiä muutoksia ja päätöksiä rakennusvaiheessa. 

Olisikin tärkeää saada suunnittelutyön tilaaja ymmärtämään, että suunnittelu-

vaiheen aikana määräytyvät kaikki rakennusvaiheen suuret kustannukset. Hy-

vässä suunnitelmassa pystytään varautumaan yllättäviin tilanteisiin, minkä 

vuoksi ylimääräisiä kustannuksia rakentamisvaiheessa on huomattavasti vä-

hemmän. Samalla määräytyvät kiinteistön huollon ja kunnossapidon pääkus-

tannukset. 

 

Suunnittelukohteen vaativuus määrittää pitkälti suunnittelijalta vaadittavaa am-

mattitaitoa, kokemusta ja osaamista. Toisinaan kyseessä voi olla suuri kohde ja 

tiukka aikataulu, jolloin sähkösuunnitelman tekemiseen tarvitaan useamman 

henkilön panostusta. Tiimityöskentelyssä täytyy olla aina selkeä tiiminvetäjä, 
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Kokonaisvastuusuunnittelussa suunnittelijat muodostavat suunnitteluryhmitty-

män kuten esimerkiksi yhtiön, jonka kanssa tilaajalla on yksi sopimus. Käytän-

nössä tämä suunnittelumuoto on erityistapaus kokonaissuunnittelusta. Tarve-

kartoituksen toteutus on kokonaissuunnittelun kanssa yhteneväinen. 

 

 

2.3.3 Uudis- ja saneerauskohteet 

 

Uudiskohteen sähkösuunnittelu antaa suunnittelijalle huomattavasti vapaammat 

lähestymismahdollisuudet kuin esimerkiksi saneerauskohteet. Uudiskohteiden 

suunnittelu ja toteutus voidaan toteuttaa toisiaan seuraavina vaiheina tai vaihto-

ehtoisesti ne ovat toteutettavissa osittain päällekkäin.  

 

Saneerauskohteiden sähkösuunnittelun pohjana ja lopullisen suunnan näyttäjä-

nä toimivat rakennuksen aikaisemmat sähköjärjestelmät ja niiden toteutus. To-

teutuksen onnistuminen vaatii tarkat tiedot olemassa olevista järjestelmistä, nii-

den kunnosta ja muutoksen jälkeen käytössä olevien järjestelmien laadusta. 

Mitä paremmin aikaisempi dokumentointi on toteutettu, sitä paremman ja luotet-

tavamman suunnitelman suunnittelija pystyy tekemään. Resurssit ja asiantunte-

vuus ovat tässäkin tärkeimmässä roolissa. 

 

 

2.3.4 Sähkösuunnittelu 

 

Sähkösuunnitteluprojekti tyypillisesti alkaa asiakkaan tai häntä edustavan ra-

kennuttajakonsultin ottaessa yhteyttä sähkösuunnittelijaan. Suunnittelija ja tilaa-

ja käyvät läpi hankkeen pääkohdat, jotta projektin laajuus, vaativuus ja resurs-

sien tarve selviää. Tämän jälkeen suunnittelija laatii tarjouksen sähkösuunnitte-

lusta asiakkaalle, jossa eritellään suunnitelman piiriin kuuluvat kohdat. Suunni-

telman laajuus voidaan kartoittaa käyttäen apuna TATE 08 -asiakirjaa. 
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2.4 Rakennusprojektin perusteet 

 

2.4.1 Yleistä 

 

Rakennusprojekti on kokonaisuus, joka koostuu rakennuttajan valitsemista osis-

ta ja vuorovaikutussuhteista. Se on laaja kokonaisuus joka voidaan toteuttaa 

usealla eri tavalla, riippuen tilaajan käytettävissä olevista resursseista ja siitä 

kuinka hyvin tilaaja ymmärtää omat tarpeensa. 

 

Rakentamisen prosessi voidaan jakaa kolmeen päävaiheeseen: in-

vestoinnin valmistelu, toteutuksen valmistelu ja itse toteutus. Inves-

toinnin valmistelussa selvitetään mitä tiloja ja mihin tarvitaan sekä 

miten ne ovat hankittavissa. Toteutuksen valmistelussa valitaan niin 

suunnittelun kuin itse rakentamisen toteutusmuoto. Tilat rakenne-

taan suunnittelun pohjalta toteutusvaiheessa. Prosessi päätyy tilo-

jen käyttöönottoon. (Harsia ym. 2004, 14.) 

 

Varsinaisen rakennusprojektin osat voidaan toteuttaa joko peräkkäisinä tapah-

tumina tai nykyaikana, tehokkuuden parantuessa, osittain päällekkäin. Päällek-

käinen osien läpivienti vaatii osapuolilta paljon kurinalaisuutta, asiantuntevuutta 

ja tahtoa eikä yllättäviä muutoksia varsinkaan aikatauluissa saisi tulla, koska ne 

ratkaisevasti vaikuttavat hankkeen osapuolten toimintaa. Suunnitelmien on olta-

va toteutuskelpoiset ja työ on saatava tehtyä kerrallaan oikein. 

 

 

2.4.2 Toteutusvaiheen sopimussuhteet 

 

Rakennuttajan on mahdollista sopia erilaisia, parhaakseen katsomia, sopimus-

suhteita. Erilaisilla rakennusurakan toteuttamisen tavoilla on vahvoja ja heikkoja 

puolia, joista työn tilaaja valitsee itselleen parhaimman vaihtoehdon. Yksinker-

taisimmassa tapauksessa rakennuttajan ja rakennusurakoitsijoiden organisaati-

oiden välillä on yksi sopimus ns. avaimet käteen -periaatteella. Kaikki sopimuk-

seen liittyvät työt, keskustelut ja reklamaatiot hoituvat yhden sopimuskumppanin 

kanssa. Työn tilaajan kannalta haastavin vaihtoehto on sopia jokaisen tarpeelli-

sen urakoitsijan kanssa oma sopimus, koska kokonaisaikataulujen ylläpito ja 
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jektin johtamisesta. Jaetussa urakassa tilaaja pystyy eniten vaikuttamaan koko 

projektin etenemiseen. 

 

Kaikissa urakkamuodoissa suunnitteluvaiheen tarpeiden kartoitus tapahtuu 

suunnittelusta vastaavan osapuolen kanssa. Käytännössä tarpeiden kartoitus 

voi tapahtua samalla tavalla kuin kokonais- ja kokonaisvastuusuunnittelussa tai 

jaetussa suunnittelussa, ja niihin liittyvät samat haasteet ja mahdollisuudet. 

 

 

2.4.3 Uudis- ja saneerauskohteet 

 

Uuden kohteen rakentaminen alkaa tarpeiden määrittelyllä ja suunnittelulla. Vi-

ranomaisvaatimukset asettavat viitekehyksen koko projektille. Näiden viiteke-

hyksien pohjalta suunnittelijat alkavat kehittää asiakkaan tarpeiden mukaista 

lopputulosta suunnitteluasiakirjojen muodossa. 

 

Vanhan kohteen korjaustarpeet on ensiksi selvitettävä tarpeeksi laajalla ja tar-

kalla kuntoarvioinnilla tai monipuolisemmalla ja kalliimmalla kuntotutkimuksella. 

Näiden arviointien ja tutkimusten pohjalta voidaan tehdä kunnossapitosuunni-

telma, jakaa kustannukset tasaisesti pitkälle aikavälille ja määritellä kiinteistön 

tulevaisuuden näkymät. Saneerauskohteessa toteutettavat hankkeet voivat si-

sältää lisä- ja korjausrakentamista tai vanhojen järjestelmäosien tai rakenteiden 

purkamista. 

 

Rakentamisen onnistuminen on kiinni suunnitelmien tarkkuudesta ja toteutus-

kelpoisuudesta. Olemassa olevat dokumentit kohteesta lisäävät rakennuspro-

jektin onnistumismahdollisuuksia. 
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3 ASIAKKAAN TARPEET JA NIIDEN TÄYTTÄMINEN 

 

 

3.1 Työn tilaaja 

 

Työn tilaajana voivat toimia yksityinen henkilö, julkinen sektori ja erilaiset yhtei-

söt. Heillä kaikilla saattaa olla sama päämäärä, joka voi käsittää uuden toimiti-

lan tai asunnon rakentamisen. Asiakkaiden odotukset tulevista järjestelmistä 

voivat olla samankaltaiset, mutta he saattavat painottaa ja arvostaa järjestelmis-

tä erilaisia ominaisuuksia. Hyvin usein asiakas lähestyy teknisiä järjestelmiä eri 

näkökulmasta kun suunnittelijana toimiva tekninen asiantuntija. Asiakas saattaa 

arvostaa mm. seuraavia ominaisuuksia: 

 

 sisäolosuhteet 

 estetiikka 

 varustelutaso 

 pienet hankintakustannukset 

 pienet käyttökustannukset 

 paloturvallisuus 

 toimintavarmuus 

 luotettavuus 

 rakennuksen tiedonhallinta 

 

Pitää muistaa että asiakas tyypillisesti ei ole hankkimassa tekniikkaa tekniikan 

vuoksi, vaan hänelle on tärkeintä tekniikan tuoma lisähyöty kokonaisuuteen 

mistä hän on maksamassa työn toteuttajille. 

 

Vaihtoehtojen esitteleminen ja selkeä visualisointi lopputuotteesta ovat suorin ja 

helpoin tapa yhteisymmärrykseen. Usein samat ominaisuudet ovat toteutetta-

vissa erilaisilla ratkaisuilla, ja tärkeintä on, että työn tilaaja pääsee itse valitse-

maan haluamansa järjestelmän tai sen osan. Suunnittelijan pitäisi tuntea erilai-

sia mahdollisuuksia. Joissakin tapauksissa järkevään lopputulokseen pääsemi-

seksi vaaditaan vielä luovuutta ja rohkeutta kokeilla uusia ideoita. 
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Tänä päivänä asiakkaan mieltymyksien tulkintaan on kovin vähän työkaluja. 

Käytännössä suunnittelijan luonne ja oma asiakaspalvelukyky määräävän sen 

kuinka hyvin asiakasta pystytään ymmärtämään. 

 

 

3.2 Sähköjärjestelmien ominaisuudet 

 

Sähköjärjestelmistä voidaan tyypillisesti tunnistaa samankaltaisia ominaisuuk-

sia, joita voivat olla: 

 

 investointikustannukset 

 käyttökustannukset 

 huolto- ja ylläpitokustannukset 

 saatavuus 

 käytettävyys 

 huollettavuus 

 luotettavuus 

 käyttöikä 

 energiatehokkuus 

 muunneltavuus 

 joustavuus 

 laajennettavuus 

 

Luonnollisesti kaikkien näiden ominaisuuksien poikkeaminen toisistaan näkyy 

tyypillisesti myös järjestelmän tai tuotteen hinnassa. Tällöin tärkeintä on luoda 

jonkinlainen arviointitapa, jolla voidaan määritellä ominaisuuksien tärkeysjärjes-

tys. Koska sama ratkaisu voidaan toteuttaa monella eri tavalla, on valinnan teki-

jän oltava järjestelmän hankkija. Jotta varsinainen maksaja olisi kykenevä te-

kemään luotettavan ja järkevän päätöksen, on hänellä oltava käsitys miten ku-

kin järjestelmä eroaa toisistaan. Nämä eroavaisuudet pitää pystyä esittelemään 

järjestelmän hankkijalle. 
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Sähköjärjestelmien ominaisuudet itsessään ovat tärkeitä ainakin tekniikan kehi-

tyksestä vastaaville tahoille, mutta tekniikan soveltajille ja käyttäjille tärkeintä on 

sen mahdollistamat lopputulokset. 
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seli suunnittelupuolen kiireellisyyttä ja ilmoitti asiakkaalle mahdollisuudesta teet-

tää sähkösuunnitelma Nokian Sähkötekijät Ky:ssä (NST). 

 

Parin viikon sisään asiakas otti yhteyttä sähköpostilla ja samalla toimitti asema-

kuvan, pohjakuvat ja julkisivukuvat digitaalisessa muodossa suunnittelupuolelle. 

Asiakas ei pyytänyt tarjousta, ilmoitti ainoastaan, että tällainen pitäisi saada 

valmiiksi muutamassa viikossa, kokonaiskustannuksista välittämättä. Tilaajalla 

oli henkilökohtainen kiire saada rakennustyö alulle. Asiakkaalle ei tehty varsi-

naista tarjousta, eikä erillistä suunnittelusopimusta. Sovittiin tapaaminen Nokian 

Sähkötekijöiden toimistotiloihin lähipäiville, jolloin oli tarkoitus perehtyä raken-

nettavan rakennuksen yksityiskohtiin ja käydä läpi asiakkaan varsinaiset sähkö-

tekniset tarpeet. 

 

Suunnittelun sopimussuhteeksi oli valittu jaettu suunnittelu, jossa pääsuunnitte-

lijana toimi arkkitehti. Kyseisessä suunnittelun muodossa asiakas hankki jokai-

selle erilliselle järjestelmälle omat suunnittelijansa mm. sähkö-, LVI-, rakenne- ja 

sisustussuunnitteluun. Varsinaisen rakentamisen sopimussuhteeksi oli valittu 

jaettu urakka, jolloin asiakas valitsi eri töiden urakoitsijat omien kriteeriensä 

pohjalta. 

 

 

4.2.2 Valmistelu 

 

Ennen asiakastapaamista oli hyvin aikaa käydä läpi pohjakuvat ja arkkitehdin 

tilaratkaisut ja sovitella muutamaa käyttökelpoista vaihtoehtoista ratkaisutapaa. 

 

Rakennuksen pohjakuva oli kohtalaisen haastava, koska rakennus oli kiviraken-

teinen ja se sisälsi paljon erikoistiloja kuten uima-altaan ja elokuvateatterin. Asi-

akkaan tarpeet ja vaatimukset tässä vaiheessa olivat vielä kokonaan epäselvät 

ja ainoa tehtävissä ollut tehtävä, oli samankaltaisien kohteiden tutkiskelu esi-

merkkiratkaisuiksi. 

 

Joitain piirustusteknisiä valmisteluja pystyi tekemään kuten esimerkiksi pohja-

kuvien mittakaavasovituksia ja alustavien teholaskelmien tekemistä. 
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4.2.3 Asiakastapaaminen 

 

Asiakkaina olivat keski-ikäinen pariskunta Nokialta, jotka saapuivat sovittuun 

aikaan tarkoituksena käydä tulevat sähköistystarpeet läpi. Tapaamiseen kulu-

neen tunnin aikana käytiin perinteisin menetelmin läpi käyttäjätarpeita. Perintei-

sillä menetelmillä tässä yhteydessä tarkoitetaan toimintatapaa, jossa käydään 

pohjapiirustuksia läpi huone kerrallaan, samalla kysellen minkälaisia järjestel-

miä asiakkaat odottavat saavansa. 

 

Tällainen lähestymistapa on mutkattomin ja siirtää vastuun sähköistyksen on-

nistumisesta asiakkaan omien, nykyisten ja tulevien tarpeiden tuntemiselle. Ti-

laajille esitettiin paljon kysymyksiä ja annettiin joitakin esimerkkejä, kuinka asioi-

ta on hoidettu samankaltaisissa kohteissa. 

 

Rakennuksen tulevat asukkaat olivat työntilaajina toimiva pariskunta ja heidän 

teini-ikäiset lapsensa, joiden tarpeet poikkeavat toisistaan melko paljon. Tässä 

yhteydessä saatiin selville ainoastaan varsinaisten työn tilaajien tarpeet ja ko-

konaisuudessaan asiakastapaaminen oli onnistunut. Kaikkia kohteeseen tulevia 

järjestelmiä tässä vaiheessa ei vielä pystytty määrittelemään, joten paljon jäi 

avoimeksi. Tärkeimmäksi yhteydenpitokanavaksi sovittiin sähköposti ja tarvitta-

essa puhelin. 

 

Näillä perustiedoilla saatiin suunnittelutyö, laskennat ja piirustustekninen osuus 

alkamaan. Tapaamisessa kävi selväksi, että Nokian Sähkötekijät Ky saisi to-

teuttaa myös sähköjärjestelmän rakentamisen. 

 

 

4.2.4 Tavoitteet 

 

Koska kyseessä oli uudisrakennus, tavoitteiden asettaminen ja täyttyminen ovat 

helpommin toteutettavissa kuin peruskorjaustapauksissa. Kaikki on rakennetta-

vissa alusta lähtien, jolloin toteutuskelpoinen suunnitelma on tärkeä. Tärkein 

tavoite on luoda sähkösuunnitelma, joka täyttää asiakkaan nykyiset ja tulevat 

tarpeet, on mitoitettu riittävästi ja noudattaa hyvän tavan mukaisia ratkaisuja. 
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Investointikustannukset saivat olla suuremmat, kun kaikkein edullisin vaihtoeh-

to, mikäli niillä saavutettavat edut olivat sen arvoisia. Esimerkiksi lisäinvestointi 

erilaiseen valaisintyyppiin tuottaisi pienemmät käyttökustannukset ja etuna olisi 

myös varaosien saatavuus. Lisähyödyn arvioisi ja määrittelisi täysin sähkö-

suunnittelija, mikäli investointikustannukset pysyvät alle 200 % verrattuna edul-

lisemman varteenotettavan vaihtoehdon investointikustannuksista. Muissa ta-

pauksissa asia täytyisi esittää suunnittelutyön tilaajalle. Koska jotkut uutuus- ja 

erikoistuotteet voivat olla erittäin kustannuksiltaan korkeita, niiden käyttö ei vält-

tämättä tuo kasvaneisiin investointikustannuksiin riittävästi hyötyä. Asiakas ei 

pitänyt tuotteen ikää itseisarvoisessa asemassa. 

 

Sähkösuunnitelman täytyi perustua asiakkaan kanssa läpikäytyihin pääajatuk-

siin, mutta muuten suunnittelijalla oli vapaat kädet toteuttaa suunnitelma huomi-

oiden tarpeelliselta osalta energiatehokkuus, käytännöllisyys ja johdonmukai-

suus. 

 

 

4.3 Järjestelmäosien valintakriteerit 

 

4.3.1 Sähköistys 

 

Suunnittelussa pyrittiin sijoittamaan rakennukseen runsaasti sähköpisteitä, jol-

loin saatiin parannettua sähköjärjestelmän käytettävyyttä. Tämän kautta asiak-

kaan kohonneet investointikustannukset saivat vastinetta järjestelmän monipuo-

lisuutena, käytettävyytenä ja tulevaisuuden varana. Asennustarvikkeina, -

kalusteina ja kaapeleina pyrittiin käyttämään laadukkaita ja kestäviä tuotteita. 

 

Kaikissa päätöksissä tärkeimmät kriteerit olivat tuotteiden pitkäikäisyys, saata-

vuus ja kokonaisuuden yhtenäisyys. Kokonaisuudessa olivat tärkeässä roolissa 

myös yleisilme ja kokonaisuuden johdonmukaisuus, joihin panostettiin suunnit-

telun aikana. 

 

Perussähköistyksellä tässä yhteydessä tarkoitetaan syöttäviä ryhmäkaapeleita, 

pistorasioita ja valaistuskytkimiä. Erilaisia ratkaisuja vertailtiin seuraavien omi-

naisuuksien pohjalta: 
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 esteettisyys 

 turvallisuus 

 saatavuus 

 kustannukset 

 asennuksen helppous 

 

Näiden pohjalta ylivoimaiseksi ykköseksi nousi perinteisiä linjoja noudattava 

ABB Busch-Jaegerin Jussi -sarja. Kaapeleiksi valittiin, omasta varastostakin 

löytynyttä, Drakan asennuskaapeleita. Sähkökaapeleiden asennus toteutettiin 

putkittamalla. Tällä tavalla tulevaisuudessa asennuksien muutokset ovat toteu-

tettavissa pintoja rikkomatta.  

 

 

4.3.2 Valaistus 

 

Valaistuksen tärkeimmät vaatimukset olivat tarkoituksenmukainen valaistus, 

esteettisyys, pitkä käyttöikä, energiatehokkuus ja muunneltavuus. Helppo ja 

looginen käytettävyys olivat myös tärkeässä roolissa. Kokonaiskustannukset 

haluttiin pitää kohtuullisina. 

 

Suunnittelun aikana pidettiin huolta siitä, että jokaiseen halogeenivalaisinta 

syöttävään muuntajaan oli mahdollista tulevaisuudessa liittää ledipohjainen 

lamppu. Kaikissa valaistusratkaisuissa pyrittiin saamaan näkyville ainoastaan 

valaisimen tuoma valo, eikä itse valaisinta. Erilaisten valaisintyyppien määrää 

yritettiin pitää mahdollisimman pienenä, jotta tarvittavia vaihtolamppuja ja vara-

osia olisi mahdollista pitää varastossa. Valaisimien valinnassa käytetyt valinta-

kriteerit olivat seuraavantyyppiset: 

 

 esteettisyys 

 energiatehokkuus 

 valonjakotapa 

 toiminnallisuus 

 käyttöikä 
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pelonaihe oli valaistuksen tasalaatuisuus liittyen ledien mahdollisiin värieroihin. 

Tekniikan kehityssuunta pitkällä aikavälillä oli myös vaikea kysymys. 

 

Keskimääräinen valaistusvoimakkuus pyrittiin toteuttamaan www.innojok.fi-

sivulta saatavan valaistussuunnitteluoppaan ja vanhempien suunnittelijoiden 

ohjeiden mukaisesti. Mitoituksissa käytettiin valaistussuunnitteluoppaan mukai-

sia valaistustehoarvoja eri valolähteille. Tämä antoi suunnittelijalle jonkin näköi-

sen tuntuman lopputuotteen laadusta ja tyypistä. Visualisointisuunnittelua ei 

käytetty tässä yhteydessä, koska suunnitteluun varattu aika ei ollut riittävä. Pi-

kaiseen valaistuslaskentaan käytettiin Oxytech -nimistä valaistuslaskentaan 

käytettävää ohjelmaa. 

 

 

4.3.3 Energiatehokkuus ja -taloudellisuus 

 

Asiakas piti energiatehokkuutta ja -taloudellisuutta tärkeässä roolissa. Käytettä-

vät tuotteet ja kokonaisratkaisut piti valita niiden hyötysuhteen ja ekologisuuden 

mukaan, mikäli tällaisia vaihtoehtoja oli saatavilla. Käytännössä sähkösuunnitte-

lija pystyi vaikuttamaan eniten energiatehokkuuteen ja -taloudellisuuteen liitty-

viin asioihin valaistuksen kautta. 

 

Valaistuksessa käytetyiksi valaisimiksi valittiin mahdollisimman hyvän hyötysuh-

teen omaavia käyttäen apuna valaisimien datalehtiä. Varsinaisina valonlähteinä 

pyrittiin, mikäli oli mahdollista, käyttämään ledipohjaisia ratkaisuja. Liiketunnis-

tinvalaisimien käyttö varastoissa toimii kätevänä sähköenergiaa säästävänä 

ominaisuutena. Tilaan tultaessa ei tarvitse etsiä valaisimen käyttökytkintä, vaan 

valaisin syttyy itsestään, ja tilasta poistuessa ei tarvitse huolehtia valaistuksen 

sammuttamisesta. Valaistus on päällä ainoastaan silloin, kun sitä tarvitaan. 

 

 

4.3.4 Muuta 

 

Asiakkaiden peruslähtökohta oli ajatus siitä, että sähköpisteitä laitetaan mie-

luummin enemmän, kuin liian vähän. Heillä ei ollut vielä lopullista käsitystä kai-
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kista tiloista ja niiden käyttötarkoituksista. Osittain se johtui siitä, että kaikkia 

käytettäviä järjestelmiä ei ollut suunnitteluvaiheessa vielä päätetty. 

 

Koska asiakkailla ei ollut selkeää käsitystä tarpeistaan eivätkä he olleet pereh-

tyneet kovinkaan tarkasti mahdollisuuksiin, suunnittelijan tärkeimmäksi tehtä-

väksi jäi mielikuvien luominen ja modernien kokonaisratkaisujen myyminen. 

Tämä oli esimerkkitapaus tilanteesta, jossa suunnittelija toimii asiantuntijana ja 

pääsee markkinoimaan parhaimpina pitämiään sähköistysratkaisuja. Tällöin 

suunnittelijan kokemus, mieltymys ja eettiset arvot ohjaavat suunnittelua kaik-

kein eniten. 

 

Huonekortit olisivat tässä projektissa olleet oiva työkalu tarkemman tiedon ke-

räämiseen asiakkaalta. Toisaalta koko projekti oli asiakkaan hallinnan alaisena 

koko ajan, eikä erillisiä järjestelmäsuunnittelijoita ollut mukana montaakaan. 

Tarvitsema tieto saatiin kulkemaan nopeasti ja selkeästi ilman suunnittelijoiden 

yhteisesti käytettäviä huonekortteja. Ratkaisut pyrittiin tekemään mahdollisim-

man yksinkertaisiksi, jotta käyttäjällä olisi jonkinlainen käsitys kokonaisuudesta. 

 

Tässä tapauksessa asiakkaiden kanssa käyty perinteinen pohjakuvien läpikäyn-

ti oli tuottanut hyvän lopputuloksen, koska se oli helpoin ja vaivattomin lähesty-

mistapa kun asiakkailta yritetään selvittää heidän tarpeita. 

 

Suunnittelijan kokemus näkyy tilanteissa, joissa tarvitaan sähkösuunnitelmien 

karkeita, valmiita skenaarioita ja niiden kustannusarvioita. Siten asiakkaille pys-

tyy tarjoamaan juuri heidän kaipaamiaan ratkaisuja tai kertomaan minkähintai-

siksi heidän haluamiensa sähkösuunnitelmien toteutuskustannukset voivat 

nousta. 

 

 

4.4 Järjestelmät ja suunnitelmaratkaisut 

 

4.4.1 Sähköenergian pääjakelu 

 

Tavoitteena oli luoda tehokas ja käytännöllinen sähkönjakelu kohteeseen koh-

tuullisilla kustannuksilla. Jakelualueet haluttiin pitää selkeinä ja toimivina. Ra-
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kennuksessa oli varattuna riittävästi teknistä tilaa kaikille taloon tuleville järjes-

telmille, eikä työn tilaaja ottanut kantaa keskuksien määrään. Keskukset halut-

tiin pitää mahdollisimman näkymättömissä, mutta helposti luokseen päästävis-

sä. Rakennus oli suuri ja monimuotoinen omakotitalo, minkä takia valittuihin 

ratkaisuihin päädyttiin. Tämä pienensi pääkeskuksen fyysistä kokoa sekä ly-

hensi ryhmäkaapeleiden pituuksia. Koska rakennus kokonaisuudessaan toteu-

tettiin kivestä, on kaapeleiden siisti jälkiasennus melko työlästä. Tämän vuoksi 

rakennukseen suunniteltiin mahdollisimman paljon tarpeellisia varaputkituksia. 

 

Rakennuksen kaksikerroksisuuden ja erikoisen muodon vuoksi keskuksien si-

joittelu ja lukumäärän päättäminen ei ollut helppo tehtävä. Neljään keskukseen 

päädyttiin vertailemalla seuraavia kriteerejä: 

 

 kaapeloinnin ja putkituksen määrä 

 ryhmien pituudet 

 jännitteen alenema 

 kokonaiskustannukset 

 kokonaistyön määrä 

 sähkönjakelun selkeys 

 laajennettavuus 

 

Useita vaihtoehtoja vertailtiin toisiinsa näiden kriteerien pohjalta. Työkaluina 

käytettiin arviointia ja laskennallisia toimenpiteitä. Lopullinen ratkaisu oli paras 

ominaisuuksien kompromissi. Kuva 11 esittää lopulliseen suunnitelmaan pääty-

neen ratkaisun. 
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Kiinteistön huipputeho mitoitettiin ST 13.31-kortin avulla. Liittymäkoko ei kasva-

nut 35 A:a suuremmaksi, koska lämmitys oli toteutettu kaukolämpönä. Suurim-

mat sähköä käyttävät järjestelmät olivat uima-allas sekä valaistus ja kojekuor-

ma, joista kylmäkaapit ja liesi olivat suurimpia tehontarpeiltaan.  

 

 

4.4.2 Sähkönjakeluun liitetyt kuormitukset 

 

4.4.2.1 Pihapiiri ja julkisivut 

 

Rakennuksen arkkitehtuuri oli hyvin linjakas ja moderni ja asiakas halusi, että 

käytettävät valaisimet valitaan sen ajatuksen pohjalta. Asiakkaan kanssa katsot-

tiin useimmin käytettävät alueet ja valaistuksen ohjaustarpeet. Kaikki piha- ja 

julkisivuvalaistus päätettiin toimivaksi hämäräkytkimellä ja kellolla, minkä lisäksi 

jokaista valaistusryhmää oli mahdollista ohjata sisältä päälle ja pois pienoisjän-

nitteellä toimivalla nelipainikkeella. 

 

Eniten käytettävälle kulkuväylälle asiakkaat halusivat siistin ja tasaisesti valais-

tun seinävalaistuksen. Ratkaisuna toteutettiin mahdollisimman tasaisesti jaotel-

lut seinävalaisimet, jotka säteilevät valoa tasaisesti joka suuntaan. Vaihtoehtona 

olisi voinut käyttää valaisimia, jotka säteilevät valoa ainoastaan ylös ja alaspäin. 

Tällä tavalla olisi korostettu rakennuksen voimakkaita linjoja. 

 

Rakennusta haluttiin valaista myös monumentin kaltaisesti, eli valaistuskohtee-

na oli rakennuksen julkisivu. Tämä toteutettiin käyttäen ns. räystäsvalaistusta, 

jossa ideana on sijoittaa valaisimet näkymättömiin räystäiden alle ja kohdistaa 

valokeila suoraan rakennuksen seinään. Kyseistä valaistusta ohjattiin tarpeen 

mukaisesti painikkeella. Vaihtoehtoisesti rakennuksen julkisivua olisi voinut va-

laista maahan sijoitetuilla valaisimilla, jotka valaisevat rakennusta alhaalta ylös-

päin linjakkailla valokeiloilla. 

 

Takapihalle asiakkaat halusivat saada yksinkertaisen yleisvalaistuksen, mikä 

toteutettiin kolmella pylväsvalaisimella. Yleisilmeeseen voidaan tosi paljon vai-

kuttaa vaihtamalla valaisintyyppi tai valitsemalla sopiva valonjakotapa. 
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Mahdollisesti tulevaisuudessa tulevalle kalliovalaistukselle vedettiin kaapeli ta-

kapihalle ja jätettiin varaus syöttävälle keskukselle. Asiakkaat tässä vaiheessa 

eivät osanneet ottaa enempää kantaa valaistuksen sijoittelulle tai muille vaati-

muksille. 

 

Mahdolliselle sähköiselle portille ja portin ympäristön mahdollista sähköistystä 

varten tehtiin varaus. Tässä vaiheessa ei ohjauksiin otettu mitään kantaa. 

 

 

4.4.2.2 Pihakeittiö 

 

Pihakeittiön tarkoitus oli toimia kesäaikana pihagrillaustapahtumien keskipistee-

nä, johon haluttiin saada jääkaappi ja valaistus. Talviaikana kesäkeittiössä ei 

tulisi olemaan toimintaa. Mikäli jääkaappi asennetaan lattialle, tulee sen täyttää 

vähintään IP X4 luokituksen, yli 0,5 m pöydälle asennettaessa IP -luokitukseksi 

riittää IP X3. Jääkaapin tulee muutenkin olla ulkokäyttöön rakennettu. 

 

Koska tarpeiden kuvaus oli melko olematonta, päätettiin suunnitelmasta tehdä 

mahdollisimman monipuolinen, mutta yksinkertainen. Tasainen valaistus saatiin 

käyttämällä 4 tasaisesti sijoitettua valaisinta, käyttökytkin sijoitettiin helposti 

luokse päästävään paikkaan. Yksi kaksiosainen pistorasia asennettiin käytettä-

väksi mm. jääkapille tai muille sähkökojeille. 

 

Pihakeittiön syöttönä toimi 4x2,5 mm2 kaapeli, jolla varmistettiin riittävä teho 

tulevaisuuden laajennuksia varten. Jakorasia sijoitettiin näkymättömiin, mutta 

helposti päästävään paikkaan, jotta jälkiasennukset voidaan toteuttaa nopeasti 

ja turvallisesti. Kuva 12 esittää pohjakuvan kesäkeittiöstä. 
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haluttiin himmentää kaukosäätimellä. Elokuvateatteriin tuleva laitteisto ei ollut 

vielä tiedossa, minkä vuoksi piti varautua monipuolisesti kaikkeen. 

 

Takkahuoneen valaistus toteutettiin halogeenivalaisimilla, joita pääsi ohjaamaan 

tilan muodon vuoksi kahdesta suunnasta. Huoneen seinälle oli tuotu kiukaan ja 

aluetta palvelevan ilmanvaihtokoneen ohjauspaneelit. Koska huoneessa sijait-

see takka, on ilmanvaihtokoneen ohjaaminen takan käytön aikana mahdolli-

simman helppoa. Pisto-, antenni- ja atk-rasioita sijoitettiin mahdollisimman kat-

tavasti ympäri tilaa. 

 

Elokuvateatteriin suunniteltiin kaukosäätimellä himmennettävä ja neljällä seinä-

valaisimella toimiva valaistus, jotta käyttö olisi mahdollisimman helppoa ja yk-

sinkertaista. Elokuvateatterin takaosan kattoon tulevalle videoprojektorille putki-

tettiin halkaisijaltaan 32 mm putki, jota pitkin voidaan kuljettaa av-kaapeleita. 

Takakaiuttimille putkitettiin halkaisijaltaan 20 mm putket, joita pitkin voidaan 

tuoda äänisignaali vahvistimelle. Takakaiuttimien läheisyyteen asennettiin myös 

pistorasiat siltä varalta, että käyttöön tulevat takakaiuttimet ovat aktiivikaiuttimet, 

jotka vaativat sähköä toimiakseen. Iso pistorasiaryhmä, antenni- ja atk-rasiat, 

sijoitettiin elokuvateatterin etuosaan, jossa sähköntarve on suurin. 

 

Elokuvateatterin edustalla kulkee käytävä, joka jatkuu takkahuoneelle. Tämän 

käytävän seinille sijoitettiin tauluvalaisimet asiakkaiden pyynnöstä. Yleisvalais-

tus on toteutettu tässäkin molemmista suunnista ohjattavilla halogeeneilla. Ku-

vat 19 ja 20 esittävät toteutuneet ratkaisut. 
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Valaisimien eri tyyppejä ja vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja olisi löytynyt todella 

monta erilaista, mutta lopputuloksen kannalta valitut ratkaisut toimivat parhai-

ten. 

 

 

4.4.2.7 Keittiö, ruoka- ja kylmäsäilytystila 

 

Keittiö oli sähkötehontarpeeltaan suurin yksittäinen kokonaisuus, mistä piti huo-

len hyvän valaistuksen vaatimukset ja hyvin erityyppinen kojekuorma. Keittiön 

kohdalla asiakkaat tiesivät tarkkaan pistorasioiden sijoittelut sekä valaistuksen 

ja niiden ohjaustarpeet. Käytännössä he kertoivat, mihin he haluavat pistorasioi-

ta sijoitettavan. Suunnittelijan tehtäväksi jäi ainoastaan tarkistaa asiakkaiden 

halujen mukaisen sijoittelun laillisuus ja sopivat korkeudet. 

 

Ruokatilan valaistuksena toimi usean loisteputken sisältävä valaisin ja sen ym-

pärille sijoitetut halogeenivalaisimet. Kummatkin olivat itsenäisesti ohjattavissa. 

Valokatolla saatiin luotua suuri tasaisesti valaiseva pinta, joka antaa tasaisen ja 

pehmeän valaistuksen. Halogeenivalaisimet toimivat tässä tapauksessa efekti-

valoina ja luovat modernin tunnelman ruokatilaan. Pisto- ja antennirasioita sijoi-

tettiin tasaisesti tilan jokaiselle seinälle. 

 

Keittiön tasovalaistus on toteutettu ledinauhalla, mikä tuo asennukseen näky-

mättömyyttä ja tasaista valaistusta työtasoille. Yleisvalaistuksesta huolehtii neljä 

halogeenivalaisinta, mikä varmistettiin valaistuslaskennalla. Suurimmat koje-

kuormat syntyvät kahdesta uunista, liedestä, astianpesukoneesta sekä keittiön 

yhteydessä olevasta kylmäsäilytystilasta, josta löytyvät jääkaappi, viileäkaappi, 

kaksi pakastinta ja iso kylmiö. Pistorasioita on sijoitettu pääasiassa työskentely-

tasoille. 

 

Keittiön läpi kulkeva käytävän samoin kuin kodinhoitohuoneen ja aulankin yh-

distävän käytävän valaistus toteutettiin halogeenivalaisimilla, joihin on tulevai-

suudessa mahdollista vaihtaa LED-lamput. Pistorasioita on sijoitettu seinille lat-

tiatasolle. Valaistuksen ohjaus on keskitetty keittiön kahdelle seinälle, jolloin 

läpikuljettavan käytävän valaistusta voidaan käyttää molemmista suunnista. 

Kuva 21 esittää keittiön ja sen ympäristön toteutuneet sähköasennukset. 
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Vaihtoehtoisesti työ- ja harrastustilan kokonaisuudessaan olisi voinut valaista 

loisteputkivalaisimilla. 

 

 

4.4.2.11 Kodinhoitohuone ja kuivaustila 

 

Asiakkaat halusivat kodinhoitohuoneeseen sähköistyksen, joka tarkoitti kahdes-

ta paikasta ohjattavaa yleisvalaistusta, tasovalaistusta ja tasopistorasioita. Ko-

jekuormana toimii pyykinpesukone ja kuivausrumpu. Sijoittelu sai olla vapaata. 

 

Kodinhoitohuone toimi autotallin ja lopun rakennuksen yhdistävänä käytävänä, 

joten valaistusta ohjattiin kodinhoitohuoneen molemmista päistä. Yleisvalaistuk-

sesta huolehti neljä pienloisteputkivalaisinta ja tasovalaistukseksi valittiin koko 

tason mittainen ledinauha. Työtasolle sijoitettiin kolme kaksiosaista pistorasiaa, 

yksi kumpaankin päähän ja yksi työtason keskelle. Muita pistorasioita sijoitettiin 

vapaille seinille. Pyykinpesukoneen ja kuivausrummun syöttö tuotiin kolmevai-

heisena jakorasialle, josta kummallekin kojeelle jaettiin yksi vaihe, minkä lisäksi 

vapaaksi jääneellä vaiheella syötettiin kuivaustilan kuivauspuhallinta. 

 

Kuivaustilan valaistus toteutettiin seinävalaisimella, jota ohjattiin kytkimellä. Ti-

laan sijoitettiin myös kuivauspuhallinta ohjaava aikakello, jolla oli mahdollista 

ajoittaa ja rajoittaa kuivaus halutulla tavalla. Kuva 27 esittää kodinhoito- ja kui-

vaushuoneen sähköistyksen. 
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Radonpoisto tehostettiin radonimurilla, jonka käyttökytkin toimintavaloineen si-

joitettiin eteiseen helpottamaan käyttöä. 

 

Lopullista LVI-suunnitelmaa sai odottaa melko pitkään, ennen kuin pääsi suun-

nittelemaan kyseisien järjestelmien vaatimia sähköistyksiä. LVI-suunnitelmat 

eivät sisältäneet sähköä vaativien laitteiden sähkötehotarpeita, ainoastaan lait-

teistojen tyyppitietoja ja lämpölaskelmiin liittyviä arvoja. Tyyppitietojen perus-

teella löydettiin laitteiston sähkötehotarpeet Internetin avustuksella. 

 

LVI:n suunnittelijaan ei koko projektin aikana oltu missään yhteydessä, kaikki 

tarvittava tieto liikkui työn tilaajan kautta. Toimintatapa oli melko selkeä ja tässä 

tapauksessa toimiva. Mitään epäselvyyksiä ei päässyt syntymään koska LVI-

suunnitelmat olivat ammattimaiset ja sisälsivät kaiken oleellisen tiedon. 

 

Kaikille jakotukeille suunniteltiin putkitettu kaapelointi. Termostaattien kaape-

lointi toteutettiin LVI-kuvien mukaisesti. 

 

 

4.4.4 Tilaturvallisuusjärjestelmä 

 

Kiinteistöön ei tässä vaiheessa suunniteltu rikosilmoitinjärjestelmää. Paloilmoi-

tinjärjestelmään on kuitenkin mahdollista liittää tarvittaessa esimerkiksi ovikos-

kettimet ja liiketunnistimet. 

 

 

4.4.5 Paloturvallisuusjärjestelmä 

 

Asiakas toivoi palovaroitinjärjestelmäksi mahdollisimman modernia ja myö-

hemmin helposti laajennettavaa järjestelmää. Tarkoitukseen valittiin väyläpoh-

jainen järjestelmä, jossa on useita erilaisia rajapintaprotokollia tulevaisuuden 

laajennettavuuden takaamiseksi. Valitut varoittimet sisälsivät oman piezosum-

merin, koska kiinteistöön ei haluttu erillistä sireeniä, minkä lisäksi hälytyksen 

aiheuttanut varoitin on helppo paikantaa. Varoittimet sijoitettiin vaatimuksien ja 

suosituksien mukaan eli yksi varoitin alkavaa 60 m2 kohden ja yksi varoitin jo-

kaiseen makuuhuoneeseen. Erillinen käyttöpaneeli asennettiin aulaan esteet-
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4.5.2 Kuvien väliluovutus 

 

Melkein valmiit kuvat toimitettiin asiakkaille sähköisessä muodossa, jotta he 

voisivat tarkastella senhetkisiä suunnitelmia ja ottaa kantaa suunnitelmiin. Kuvat 

lähetettiin teknisinä asiakirjoina, jolloin tavallisen ihmisen kuvien tulkinnan taso 

jää hyvin matalalle ja kuvien informatiivisuus ei välttämättä ole niin hyvä kun 

voisi toivoa. Asiakkaalle ei kuitenkaan herännyt mitään kysymyksiä ja suunni-

telmat hyväksyttiin sellaisenaan. 

 

 

4.5.3 Kuvien täydentäminen ja korjaus 

 

Ennen kuvien lopullista valmistumista asiakas halusi muuttaa pohjaratkaisua 

siirtämällä huoneiden järjestystä ja muuttamalla seinien paikkoja. Koska tilojen 

lukumäärä ja käyttötarkoitus pysyivät samoina, asiakas halusi että sähkösuunni-

telmat muutetaan vastaamaan uutta pohjaratkaisua vanhojen suunnitelmien 

pohjalta. 

 

Pohjaratkaisun muutos venytti sähkösuunnitelmaan varattua aikaa. Asiakas 

hyväksyi muutoksista aiheutuvat lisäkustannukset ja aikataulumuutokset. Suu-

rimman työn sähkösuunnitelmien korjaamisessa aiheutti sähköpisteiden uudel-

leenryhmittäminen ja useiden asiakirjojen päivittäminen. 

 

 

4.5.4 Rakentamisen aikainen toiminta 

 

Kohteen rakennus aloitettiin osittain suunnitelman ollessa vielä keskeneräinen, 

se ei kuitenkaan rajoittanut asennustyötä merkittävästi. Tiedonkulku sähköjär-

jestelmän rakentamisen etenemisestä vastaavan asentajan ja suunnittelijan 

välillä toimi mallikkaasti eikä epäselvyyksiä syntynyt. Suurin haaste oli jo val-

miiksi rakennettujen järjestelmäosien säilyttäminen suunnitelmissa alkuperäi-

sessä muodossa. Mikä käytännössä tarkoitti sitä, että suuria muutoksia ei lop-

puajasta voinut enää toteuttaa. 
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4.5.5 Valmiin suunnitelman sisältö 

 

Valmis sähkösuunnitelma sisälsi kaikki tarpeelliset asiakirjat. Valmiiseen sähkö-

suunnitelmaan kuuluvat: 

 

 asemakaava 

 1. kerroksen tasopiirros 

 2. kerroksen tasopiirros 

 pääjohtokaavio 

 maadoituskaavio 

 keskuskaavio PK 

 ryhmäkeskuskaavio RK1 

 ryhmäkeskuskaavio RK2 

 ryhmäkeskuskaavio RK3 

 piirikaavio 1 

 piirikaavio 2 

 1. kerroksen palovaroitinjärjestelmä 

 2. kerroksen palovaroitinjärjestelmän 

 valaisinluettelo. 
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5 KEHITYSEHDOTUS 

 

 

Esimerkkinä käytetty suunnitteluprojekti oli kaikin puolin onnistunut vaikka muu-

tamia yksityiskohtia olisi voinut tehdä paremmin. Suurin yksittäinen tekijä oli 

suunnittelijan suppea kokemustausta sähkösuunnittelusta ja sähköurakoinnista. 

Asioita pitää kuitenkin aina kehittää ja tässä muutama tapa kuinka sähkösuun-

nitteluprojektista olisi voinut saada sujuvamman ja paremmin asiakkaan tarpeita 

huomioon ottavamman. 

 

Yhteisen keskustelun yhteydessä olisi voinut keskittyä enemmän erilaisten tilo-

jen käyttötarkoituksien kartoittamiseen suorien sähköpisteiden sijainnin läpi-

käymisen sijaan. Varsinaisen suunnittelun aikana olisi voinut pitää enemmän 

yhteyttä työn tilaajaan ja erilaisien ratkaisuvaihtoehtojen esittäminen olisi anta-

nut asiakkaalle enemmän valinnanvaraan ja selkeämmän kanavan suunnitel-

maan vaikuttamiseen. 

 

Tilojen visualisointi erilaisista valaistusratkaisuista olisi antanut paljon selvem-

män kuvan lopputuloksesta, jolloin asiakas olisi saanut mahdollisimman selkeän 

käsityksen lopputuloksesta. Eriasteinen visualisointi tulee varmasti lisäänty-

mään, kunhan se onnistutaan integroimaan tehokkaammin nykyisien suunnitte-

luohjelmien osaksi. 

 

Asiakkaalle olisi voinut esitellä myös erilaisia sähkökalustesarjoja eikä tyytyä 

asiakkaan ensimmäiseen vaatimukseen yksinkertaisuudesta. Suunnitteluvai-

heen tarvekartoitus ja tarpeiden selventämisvaihe ovat loistava tilaisuus monien 

vaihtoehtojen esittämiseen ja mahdollisien erikoisempien tuotteiden myyntiin. 

Uutuustuotteita ei kannata karttaa vaikka niistä ei olisi vielä tarpeeksi luotetta-

vaa kokemusta. 

 

Vuorovaikutuksen tärkeyttä olisi voinut korostaa hieman enemmän ja erilaisien 

vaihtoehtojen tarjonta olisi saattanut herättää asiakkaassa enemmän ajatuksia 

erilaisista mahdollisuuksista. Kyseiselle asiakkaalle olisi voinut muistuttaa oman 

aktiivisuuden tärkeydestä, koska hän on juuri se asiakas joka on investoimassa 

kyseisiin järjestelmiin. 
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Teknisiin opintoihin olisi suotava lisätä sosiaalista vuorovaikutusta ja erilaisia 

asiakastilanteita käsittelevä opintokokonaisuus. Näin voitaisiin laajentaa teknis-

tä osaamista sosiaalisilla taidoilla ja erityisesti korostettaisiin sen tärkeyttä. Esi-

merkiksi sähkösuunnittelu ja -urakointi ovat asiakaspalvelualoja, mutta tyypilli-

nen sähkökoulutuksen saanut ammattilainen ei ole käynyt minkäänlaisia asia-

kaspalveluun liittyvää koulutusta. Valitettavasti nykypäivänä luotetaan opiskeli-

joiden omiin kykyihin tulla toimeen ihmisten kanssa. 

 

On selvää, että järjestelmäsuunnittelijalta odotetaan teknistä osaamista, mutta 

sen hyöty jää kovin pieneksi, jos sillä ei pystytä tuottamaan asiakkaille heidän 

tarpeita vastaavia kokonaisuuksia. Erilaisien tuotteiden valikoimat ovat jatkuvas-

ti kasvaneet, koska asiakkaat haluavat rakennuttaa itsensä näköisiä asuinra-

kennuksia. Ja mahdollisimman monia vaihtoehtoisia esimerkiksi kalustesarjoja 

on tulevaisuudessa pystyttävä tarjoamaan rakennuttajille. 
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6 JOHTOPÄÄTELMÄT 

 

 

Rakennusprojektit poikkeavat toisistaan sekä rakenteellisesti että sisällöllisesti, 

mikä tosinaan tuottaa hankaluuksia ja venyttää aikatauluja. Ei ole yhtä ainoaa 

oikeaa tapaa viedä näin suurta kokonaisuutta läpi. Tämä dynaamisuus antaa 

vapauksia ja samalla asettaa vastuuhenkilöille vaatimuksia kokonaisuuden hal-

linnalle. Samoihin lopputuloksiin on mahdollista päästä monilla eri tavoilla, lop-

putuotteen kärsimättä siitä. Vaihtoehtoisien ratkaisujen kokeileminen ja koke-

muksien soveltaminen voivat tuottaa odottamatonta lisäarvoa kuten esimerkiksi 

aikataulut saattavat nopeutua tai asiakkaan tunne kokonaisuuden hallinnasta 

saattaa kasvaa. 

 

Suunnittelupuolen tarvekartoituksen vaihe tarvitsisi selkeämpiä työkaluja suun-

nittelutyön tilaajien tarpeiden selvittämiseen, jotta asiakkaalle olisi mahdollista 

tarjota hänen todellisia tarpeita vastaavia tuotteita. Perinteinen asiakkaan ja 

suunnittelijan välillä huone huoneelta käyty keskustelu saattaa toimia hyvin pie-

nissä ja yksinkertaisissa kohteissa. Kuitenkin mikäli tarkoitus on soveltaa uutta 

tekniikkaa kuten väyläpohjaisia ratkaisuja tai saman projektin parissa työskente-

lee useita järjestelmäsuunnittelijoita, saattavat perinteiset työkalut jäädä puut-

teellisiksi ja epätarkoiksi. 

 

Esitellystä esimerkkisuunnitelmasta näkee, että suunnitelman teko yksinkertai-

simmassa tapauksessa teknisenä suorituksena on melko yksinkertaista ja joh-

donmukaista. Kuitenkin käytännössä asiakkaiden tarpeiden täyttyminen voidaan 

todeta vasta rakennusvaiheen päätyttyä, jolloin tilojen käyttäjien palaute on ai-

noa mahdollinen kanava saada konkreettista tietoa sähköisien järjestelmien 

tarkoituksenmukaisesta toiminnasta. 

 

Sähkösuunnittelu ja -urakointi ovat luokiteltavissa palvelualoiksi, koska raken-

nusprojektin suunnitteluun ja rakentamiseen liittyy yleensä monia osapuolia joi-

den kanssa väistämättömästi joutuu tekemisiin. Tämän takia teknisen osaami-

sen lisäksi koulutuslaitoksissa olisi hyvä tuoda esille tämäkin osa-alue. Hyväksi 

suunnittelijaksi tai rakentajaksi on mahdollisuus kehittyä ainoastaan asiakkaiden 
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kautta ja erityisesti sen palautteen kautta, joka saadaan valmiin työn luovutuk-

sen jälkeen. 

Asiakkaiden tarpeiden selvittäminen ja niiden toteuttaminen ovat asioita, jotka 

muodostavat tämänkin alan ytimen. Onnistuneet projektit antavat positiivista 

palautetta ja positiivisen kuvan omasta yrityksestä. Tällä tavalla luotu yrityksen 

imago on asiakkaiden näkökulmasta vetovoimainen ja luotettava. 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli synnyttää ajatuksia inhimillisistä tarpeista ja 

niiden merkityksestä yleiseen projektien vahvasti tekniseen lähestymistapaan. 

Monet rakentajan haluavat rakentaa itsensä näköisen rakennuksen, joten miksi 

samalla ei luotaisi persoonallisia järjestelmäkokonaisuuksia myös rakennuksien 

sisäpuolelle. 
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