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The aim of this thesis was to find a solution to ensuring the quality and cohesion 
of electrical design in a cooperation company. The main focus was on the elec-
trical design of apartment buildings and the goal was to develop a tool that could 
be utilized in designing. The cooperation company of the thesis was KHTT-Suun-
nittelu Oy. 
 
Project management literature was examined to find a solution to the needs of 
the cooperation company, and a to-do list was selected as an appropriate tool. 
The result of this thesis is a set of to-do lists designed specifically for the cooper-
ation company. The to-do lists are created based on the laws and standards that 
need to be considered in designing residential buildings. The to-do lists can be 
used as a support tool in the designing phase and as checklists at the end of the 
designing process to make sure that all things are taken into consideration. 
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control as they are beneficial in minimizing designing errors. The lists are helpful 
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1 Johdanto 

Kohdeyrityksessä aiemmin tehdyn YAMK opinnäytetyön perusteella havaittiin, 

että yrityksellä on tarvetta suunnitteluprojektin eri vaiheissa käytettäville laadun-

varmistuksen tehtävälistoille ja käytäntöjen yhdenmukaistamiselle. Sähkösuun-

nittelussa tarkkuudella on merkittävä rooli kustannusten säästämisessä, koska 

suunnitteluvaiheessa korjatut suunnitteluvirheet ovat halvin vaihe korjata. Jos 

suunnitteluvirhe päätyy urakkalaskentavaiheeseen, voi korvauskustannukset olla 

hyvinkin suuria.  

 

Tässä opinnäytetyössä pyritään kehittämään ratkaisu, jolla huolehditaan laadun 

säilymisestä ja suunnittelutarkkuuden ylläpitämisestä. Opinnäytetyössä perehdy-

tään kirjallisuuteen, josta etsitään tietoa tärkeistä laadunhallinnallisista elemen-

teistä. Nämä huomioiden luodaan yrityksen päivittäiseen käyttöön soveltuvat teh-

tävä- ja tarkistuslistat, jotka helpottavat suunnittelijoiden työn sujuvuutta, sekä 

parantavat suunnitelmien laatua. Tehtävälistoja kehitettiin ja tarkennettiin yrityk-

sen sisäisissä työpajoissa. 

 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi KHTT-Suunnittelu Oy ja työ toteutettiin hei-

dän tarpeidensa mukaiseksi. Yritys käyttää suunnittelussa MagiCad- suunnitte-

luohjelmaa ja työssä pyrittiin huomioimaan suunnitteluohjelmiston ominaisuudet. 

Opinnäytetyön aikana KHTT-Suunnittelu Oy on fuusioitumassa Granlund Hä-

meeksi, joten työssä on tehty päätöksiä molempien yritysten tarpeiden pohjalta. 

 

Opinnäytetyössä jätettiin tarkastelematta oikosulkulaskelmien-, sekä työselityk-

sen tehtävälista. Työselitys tulee fuusioitumisen myötä uudelta yritykseltä ja oi-

kosulkulaskelmiin käytetään omaa laskentaohjelmaa, johon on oma ohjeistuk-

sensa. 
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2 Laadun varmentaminen sähkösuunnittelussa 

Yrityksen tavoitteena oli kehittää ja parantaa laadunhallintaa sekä yhtenäistää 

sähkösuunnitelmia. Tätä lähdettiin purkamaan siten, että pohdittiin eri tapoja, ja 

toimintamalleja, miten voitaisiin parantaa laadunhallintaa.  

 

Laatu ei ole yksinkertainen käsite, koska sen tulkitseminen on haastavaa riippuen 

tilanteesta ja sovituista tavoitteista. Yksistään laatua ei ole olemassa, eikä sitä 

voida sen vuoksi mitata tai kehittää. Laatu on monen eri tekijän summa ja jos 

halutaan kehittää yrityksen laadukkuutta, tulee kehittää yksittäisiä käsin koske-

teltavia asioita ja toimenpiteitä, jotka lopulta johtavat siihen, että laatu paranee. 

(Ruuska 2012, 234.) 

 

Ruuskan mukaan vastuussa projektin laadusta ovat kaikki projektiin osallistuvat 

henkilöt. Laadukkaaseen työtulokseen päästään, kun tehdään ennakoivasti laa-

dukasta työtulosta, eikä keskitytä loppupuolella korjaamaan virheitä. Kun projekti 

alkaa ja sitä suunnitellaan, tulee jo alussa huomioida, miten projekti toteutetaan, 

mitä vaiheita ja tehtäviä projektissa on, jotta päästään laadukkaaseen lopputu-

lokseen. (Ruuska 2012, 235.)  

 

Laadunhallinnallisesti yrityksien on hyvä ymmärtää sisäisiä ja ulkoisia toiminta-

malleja, koska tällöin ne voivat soveltaa tapansa toimia, olennaisien yhteistyö-

kumppaneiden tarpeisiin ja odotuksiin (SFS-EN ISO 9000:2005, 14). Yrityksen 

tulisi päättää osa-alueet, joissa laatusuunnitelmia käytetään. Standardin mukaan 

laatusuunnitelma voi sisältää useita asioita esimerkiksi, miten laadunhallintajär-

jestelmää sovelletaan haluttuun tilanteeseen, vaatimusten täyttämiseen, uusien 

palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen, resurssien optimoimiseen, virheiden mi-

nimoimiseen, uuden alueen tai yhteistyön hallitsemiseen sekä tilanteisiin, joihin 

ei hallintajärjestelmää ole. (SFS-ISO 10005:2018, 9.) 

 

Sähkösuunnitelmia laatiessa tulee huomioida voimassa olevat standardit, ohjeet 

ja ohjeistukset, koska näitä seuraamalla suunnitelmista tulee toimivia ja turvalli-

sia. Ruuska (2012, 237) toteaa, että projektin laajuus tulee huomioida, kun sovel-

letaan standardeja ja työskentelytapoja. Tämän opinnäytetyön tehtävälista on 

suunniteltu mallikohteeseen, ja työryhmiä opastetaan muokkaamaan malli jokai-

seen kohteeseen sopivaksi omien taitotasojensa mukaisesti. 
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Työssä keskitytään siihen, miten suunnitteluprosessissa voidaan varmistaa laa-

dukkaat suunnitelmat, jotka määräyksien lisäksi huomioivat käyttäjien toiveet ja 

vähentävät työmaa-aikaista suunnitelmien korjaamista, selvittelytarvetta, sekä 

ehkäisevät reklamaatioita ja niistä aiheutuvia mahdollisia korjausvaatimuksia.  

 

Risto Pelin kertoo kirjassaan Projektinhallinnan käsikirja, että tarkistuslistoja käy-

tetään muun muassa teknologia- ja avaruusprojektien laadunvarmistuksessa, 

koska silloin voidaan hyödyntää aiemmista projekteista saatuja tietoja esimerkiksi 

riskeistä, jolloin ne tulevat huomioitua myös seuraavissa projekteissa (Pelin 

2011, 230-231). Koska kohdeyrityksessä ei ole vielä käytössä yhtenäisiä ja ylei-

sesti käytössä olevia tarkistus- tai tehtävälistoja, pidettiin niitä opinnäytetyötä var-

ten järjestetyissä työpajoissa suunnittelua tukevana, yksinkertaisena ja toimivana 

laadunhallintamenetelmänä. Työn aikana kehitettyä tehtävälistaa on tarkoitus ke-

hittää suunnittelijoiden toimesta, jotta lista pysyy ajan tasalla ja mahdolliset puut-

teet tulee korjattua. Tehtävälista ei voi olla koskaan täysin valmis, koska  laitteet 

ja järjestelmä muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti, eikä yksikään kohde ole saman-

lainen. Tehtävälistan perimmäinen tarkoitus on helpottaa suunnittelijaa muista-

maan mitä asioita suunnittelussa pitää muistaa ja huomioida sekä ohjata ja opas-

taa eritysesti uusia työntekijöitä.  

 

Työn aikatauluttamisessa tulee huomioida työtä tekevän kokemus kyseisestä asi-

asta. Ruuska kertoo kirjassaan viitteellisen arvion kertoimena työhön kuluvasta 

ajasta kokemukseen nähden. Työtä kauan tehneellä ekspertillä kerroin on esi-

merkkityössä 0,5-0,8, ammattitaitoisella kerroin on 1,0-1,5. Jonkin verran työtä 

tehneellä kerroin on 2,0-3,0 kun taas harjoittelijalla kerroin on peräti 3,5-4,0. 

Tämä tulee ottaa huomioon työtä suunniteltaessa ja projektiin työntekijöitä valit-

taessa. (Ruuska 2012, 196.)  

 

Kerroin on suuntaa antava, ja sitä ei voi soveltaa kaikkiin aloihin suoraan, kuiten-

kin sitä voidaan soveltaa kokemuksien perusteella. Joissakin tapauksissa omak-

suttavia asioita voi olla paljon enemmän verrattuna toisiin aloihin. Eräs esimies-

asemassa oleva työntekijä sanoi harjoittelijalle, kuinka paljon erääseen projektiin 

kuluu aikaa ammattilaiselta ja kuinka paljon arviolta harjoittelijalta kuluu aikaa ky-
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seiseen projektiin. Esimiesasemassa olevan arvio oli noin 1,5-2 kertainen am-

mattilaisen nähden. Todellisuus oli kuitenkin paljon karumpi, koska projektiin ku-

lui lähes kolminkertainen määrä ammattilaiseen verrattuna.  

 

Tähän on hyvä kiinnittää huomiota projektia suunniteltaessa ja aikatauluja laa-

tiessa. Ruuska sanoo myös ihmisten olevan optimistisia aikatauluja luodessaan.  

Jos pohdit projektiin kuluvan aikaa viisi tai kuusi päivää valitse kuusi, koska viisi 

saattaa olla liian optimistinen arvio, ja tällöin saat yhden päivän enemmän peli-

varaa (2012, 192). Työpajassa keskusteltiin kiireestä, ja riskistä virheisiin kiirei-

den keskellä. Usein suunnitellaan useampaa projektia samaan aikaan ja tällöin 

tehtävälistasta on apua, koska tehtävälistan avulla kaikki oleelliset asiat tulee mu-

kaan suunnitelmiin. Projekteihin palaaminen on myös helpompaa, kun tehtävä-

listasta näkee asiat, jotka on jo suunniteltu.  
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3 Määräykset ja ohjeet 

Sähkösuunnittelu perustuu standardeihin, määräyksiin, kortistoihin, laitevalmis-

tajien ohjeisiin sekä hyviksi todettuihin tapoihin. Määräyksissä kerrotaan miten 

asioita pitää tehdä ja niitä tulee noudattaa. Kortistoissa, ohjeissa sekä suosituk-

sissa kerrotaan hyviä tapoja, jotka perustuvat määräyksiin.  

 

3.1 Tasopiirustukset 

Mallikohteessa tasopiirustuksiin sisältyvät asemapiirustus, alapohjapiirustus, 

kerrospiirustukset, vesikattopiirustus sekä muut rakennuspiirustukset kuten au-

tokatos ja piharakennuspiirustus.  

 

3.1.1 Asemapiirustus 

Asemapiirustus on hyvä esittää suuressa mittakaavassa kuten 1:500, 1:200 tai 

1:1000 kokoisena (ST 2S10 1995, 1). Mittakaavan tulee olla sopivan kokoinen 

tonttiin, rakennukseen sekä kortteliin suhteutettuna. Asemapiirustuksen tulee 

myös olla selkeä, helposti luettava ja ymmärrettävä. Esimerkiksi arkkitehtipoh-

jasta voidaan poistaa sähkökuvaan liittymättömät arkkitehdin piirtämät asiat, ku-

ten korkeuskäyrät. (ST 2S10 1995, 1.)  

 

Asemapiirustuksessa tulee olla selkeästi esitetty kaikki hankintaan sisältyvät 

laitteistot, asennukset sekä jokaisen järjestelmän kaapeloinnit ja kaapelityypit. 

Tämä voidaan merkitä suoraan kuvaan tai viitata erilliseen kaapeliluetteloon, 

jossa on mainittu käytetyt johdintyypit. On myös oleellista, että kaapelireitit nä-

kyvät piirustuksessa sekä niiden putkitukset ja muut suojaukset. (ST 2S10 

1995, 1.) 

  

Laitteet, kuten valaisimet tulee piirtää todellisille paikoilleen ja kaapelireitit tulee 

piirtää todellista reittiä pitkin, jotta tulevaisuudessa voidaan piirustusta katso-

malla todeta mistä kaapelit menevät, ja näin välttää katkaisemasta kaapeleita, 

jos tarvitsee toteuttaa kaivuutöitä. Maakaapeleiden mitoitetut sijainnit tulee nä-

kyä loppupiirustuksissa. Tämä tarkoittaa sitä, että voidaan piirtää mittaviiva jos-

takin rakennuksesta kyseiseen kaapeliin, jonka avulla pystytään paikantamaan 

kaapelin tarkka sijainti. (ST 2S10 1995, 1.) 
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Antenni ja yleiskaapelointia varten tulee asentaa putkivarauksia maahan ja 

nämä tulee esittää asemapiirustuksessa. Jos rakennuksessa on alle 20 asuntoa 

riittää yksi 50 mm putki kutakin verkkoyritystä kohden, mutta jos liittymiä on yli 

20 tarvitsee asentaa 100 mm putket kutakin verkkoyritystä kohden. Kaapelitele-

visioliittymää varten tulee asentaa maahan yksi 50 mm putki ja varalle tulee 

asentaa yksi tai kaksi 50/100 mm putkivarausta. (ST 605.04 2009, 3.)  

  

3.1.2 Yleiset- ja tekniset tilat 

Yleisiä tiloja ovat käytävät, pesu-, kuivaus-, sauna-, pukuhuone-, varasto- ja 

harrastetilat. Yleisesti ottaen ne tilat, joihin kaikilla kiinteistön asukkailla on mah-

dollisuus päästä. Tämän lisäksi on teknisiä tiloja, joihin asukkailla ei ole vapaata 

pääsyä, vaan ne ovat lukittuja ja vain ammattilaiset pääsevät niihin sisälle.  

 

Sähkökortisto suosittelee, että yleiset tilat valaistaisiin tunnistinvalaisimilla (ST 

25.21 2016, 2). Tällöin valaisimet syttyvät ja sammuvat itsestään, mikä helpot-

taa asukkaiden elämistä, ja silloin valot ovat päällä vain, kun on tarvetta. Tämä 

säästää myös sähköä ja valaisimien käyttöikää. Kortisto myös suosittelee pisto-

rasioiden asentamista noin 20 metrin välein, jotta siivoaminen olisi helpompaa. 

Talopesulatilat ja vastaavat tilat, joissa on isoja laitteita, tulee suojata turvakytki-

min ja näille olisi hyvä asentaa sähköliitäntärasiat. Kiinteistöön tarvitsee myös 

sijoittaa IV-hätäseispainike, ja yleensä hyvä sijoituspaikka on sisääntulo, josta 

palomiehet tulevat kiinteistöön. (ST 25.21 2016, 2.) 

 

Yleisesti palovaroittimia ei vaadita yleisiin tiloihin, mutta asia tulee selvittää alu-

een pelastusviranomaiselta. Yleensä pelastusviranomaiset suosittelevat palova-

roittimien asentamista myös yleisiin tiloihin. Palovaroittimet tulisi olla verkkovir-

taa käyttävät, ketjutettavat ja paristovarmennetut. Ketjutettavuuden etu on se, 

että palohälytyksen sattuessa kaikki varoittimet alkavat hälyttämään, mikä lisää 

turvallisuutta. Kerrostalon alimmalle, ylimmälle sekä joka toiselle kerrostasan-

teelle tulee asentaa palovaroitin. (ST 25.21 2016, 2.) 

 

Kaapeleita tarvitaan talotekniikkaa varten todella paljon tänä päivänä. Tämä lisää 

tulipalon riskiä ja lisää asioita, jotka tulee ottaa huomioon sähkösuunnittelussa. 

Erityisenä vaikeutena ovat kaapelit, jotka menevät palo-osastojen läpi. Näille tu-

lee toteuttaa oikeanlaiset palokatkot. (ST 51.17 2018, 1.) Rakennus jaetaan 
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yleensä palo-osastoihin. Eri palo-osastoja ovat yleensä rakennuksen asunnot, 

rappukäytävä, kellari ja tekniset tilat (ST 51.17 2018, 3). Kaapelireittien ja kaape-

leiden suunnittelussa tulee olla erityisen tarkkana uloskäytävien kohdalla, sillä 

näiden tulee olla turvallisia poistumisteitä tulipalon sattuessa. Uloskäytäviin voi-

daan asentaa sinne välttämättömiä asennuksia, kuten tilaa valaisevia valaisimia, 

kytkimiä ja pistorasioita. Jos jostakin syystä nousukaapeleita tarvitsee viedä ulos-

käytävien kautta, ne tulee koteloida paloturvallisesti. EI 30 -luokan mukaan palo-

koteloinnin tulee eristää tuli 30 minuutin ajan. Uloskäytäviin sijoitettavat kaapelit 

tulee olla vähintään määräyksen SFS-EN 13501-6 asetetun luokan Eca mukai-

sia. (SFS 6000-4-42 2017, 9.) 

 

Teknisiin tiloihin on hyvä asentaa perinteinen kytkin, eikä tunnistinvalaisinta, 

koska tällöin pystytään varmistamaan työskentelyajan katkeamaton valaistus. 

Yleiskaapelointijärjestelmän laitteet ja jakamot tulee sijoittaa niille varattuihin ti-

loihin ja ne tulisi saada lukittua. (ST 25.21 2016, 2.) 

 

Yleiset tilat, joissa on mahdollisuus kastua siivouksen yhteydessä, tulee käyttää 

kotelointiluokkaa, joka on vähintään IPX5. Tällaisia tiloja ovat suihku- ja kylpyti-

lat. (SFS 6000-7-701 2017, 8.) 

 

3.1.3 Asuintilat 

Yleisesti valaistuksen tulee olla riittävää, muttei kuitenkaan liian suurta. Valais-

tusta ohjataan kytkimillä ja halukkuuden mukaan himmentimillä sopivan valai-

suustehon löytämiseksi. Ruokapöydän päälle tulee sijoittaa yksi valaistuspiste. 

(ST 25.21 2016, 2-3.)  

 

Pistorasioita tulee olla riittävästi ja oleskelutiloihin on hyvä sijoittaa pistorasioita 

siten, että tulevaisuudessa voidaan muuttaa huonekalujärjestystä. Makuuhuo-

neissa tulisi olla pistorasiat vähintään oven, yö- ja työpöytien vieressä sekä tele-

visiota varten. (ST 25.21 2016, 3.) Pistorasioiden sijoittelussa on hyvä miettiä 

myös siivoamisen sujuvuutta, jotta pistorasia ei olisi kaukana imuria varten.  
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Kuva 1 Esimerkkikuva asunnon sähkösuunnitelmasta 

 

Yleiskaapelointijärjestelmät tulee suunnitella Viestintäviraston viimeisimmän 

määräyksen mukaisesti (ST 25.21 2016, 3). Nämä määräykset ovat muuttuneet 

verrattain usein, joten on hyvä tarkistaa suunniteltaessa, milloin viimeisin mää-

räys on annettu. Yleisesti antenni- ja datapisteitä tulee sijoittaa jokaisen työpöy-

dän ja television paikalle sekä keittiöön (ST 25.21 2016, 3). Yleensä hyväksi to-

dettu tapa on sijoittaa jokaisen asuttuun tilaan yksi antenni- ja datapiste ja olo-

huoneeseen kaksi. Keskus tarvitsee valita siten, että annetut määräykset täytty-

vät tietoliikenneverkon suhteen. Sen tarvitsee olla riittävän suuri, jotta sinne 

mahtuu kaikki tulevat ja lähtevät kaapelit, siten että näiden lisäksi sinne jää tila 

aktiivilaitteita varten. (ST 25.21 2016, 3-4.)  

 

Märkiin ja kosteisiin tiloihin on olemassa tarkentavia määräyksiä, jotka tulee 

huomioida pesutiloja suunniteltaessa. Pistorasiat tulee suunnitella sopivalle 

etäisyydelle kiinteästä vesipisteestä, joka tässä tarkoittaa suihkua tai kylpyam-

metta.  
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Standardissa SFS 6000-7-701 on määritelty alue 0, alue 1 sekä alue 2. Opin-

näytyössä tarkastellaan tilannetta, kun pesuhuoneessa on suihku, mutta ei suih-

kuallasta, tai pesuammetta. Alue 0 on kaikkein vaativin ja se tarkoittaa suihkulli-

sessa tilassa suihkun kohdalta katsottuna lattiasta 10 cm korkeuteen asti. Tällä 

alueella on vettä koko pesun ajan, joten se on kriittisin.  Alue 1 on rajattu alka-

van suihkullisessa pesuhuoneessa 10 cm korkeudesta ja se jatkuu suihkusuutti-

meen saakka kuitenkin vähintään 225 cm korkeuteen asti. Sivusuunnassa alue 

rajautuu kiinteästä vesipisteestä 120 cm. Alue 2 ei ole määriteltynä suihkulli-

sessa pesuhuoneessa. (SFS 6000-7-701 2017, 6.)  

 

 

Kuva 2 Alue 0 ja 1 

 

Pesutiloissa tulee kaikki piirit suojata yhdellä tai useammalla vikavirtasuojalla. 

Tätä ei kuitenkaan ole pakko käyttää, jos käytössä on sähköinen erotus ja pii-

rissä on vain yksi kulutuslaite. (SFS 6000-7-701 2017, 7.) Yleensä kuitenkin 

käytetään vikavirtasuojakytkimiä. 

 

Johtimet, jotka sijaitsevat alueilla 0, 1 ja 2 tulee sijoittaa vähintään 5 cm syvyy-

teen tai asentaa pinta-asennuksena. Uppoasennettu kaapeli voidaan myös suo-

jata metallisella asennusputkella tai käyttämällä metallivaippaista kaapelia. 

(SFS 6000-7-701 2017, 8.) 

 

3.1.4 S1-Luokan Väestönsuojat  

Väestönsuoja tulee rakentaa, yli 1200 neliötä kerrosalaltaan oleviin rakennuk-

siin. Rakentamisesta vastaa rakennuksen omistaja. Väestönsuojan koon on ol-
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tava suuruudeltaan riittävän suuri suhteutettuna rakennuksessa asuviin, pysy-

västi työskenteleviin sekä henkilöihin, jotka ovat väestönsuojan alueella. (Pelas-

tuslaki 2011/379, §71.) Yleensä arkkitehti suunnittelee ja mitoittaa väestönsuo-

jan kerrostaloon sopivaksi. Sähkösuunnittelija tarkistaa arkkitehdin piirustuk-

sista, mikä on väestönsuojan luokka ja muut suunnitteluunsa liittyvät asiat, ku-

ten keittiön sijainnin ja onko keskukselle järkevää asennuspaikkaa. 

 

Väestönsuojiin tulee asentaa ryhmäkeskus, jonka tulee olla pää- tai nousukes-

kuksessa asennettuna omalla nousukaapelilla (Pelastuslaki 2011/379, §18). 

Tehtävälistaan on laitettu tämä velvoitettu ryhmäkeskus ja se on mitoitettu kes-

kuspohjaan riittävän isoksi.  

 

Suojaan täytyy asentaa tekninen järjestelmä tai puhelinpiste, joka mahdollistaa 

matkaviestimen käytön (Pelastuslaki 2011/379, §19.) Väestönsuojaan tulee 

asentaa myös matkapuhelinverkon kanssa yhteensopiva laajakaista-antenni, 

jotta matkapuhelinliikenteen kuuluvuus voidaan pitää turvattuna. Antennin kaa-

pelointi tulee valita siten, että se on yhteensopiva muun järjestelmän kanssa. 

(ST 51.30 2018, 5.) Matkaviestintälaitteen käyttö tulee olla mahdollistettu väes-

tönsuojassa kriisitilanteessa (2011/506, 19§). 

 

Väestönsuojaa voidaan käyttää normaalioloissa muuhun tarkoitukseen kuin 

suojautumiskäyttöön. Suoja tulee kuitenkin olla suunniteltu siten, että se voi-

daan 72 tunnissa ottaa suojautumiskäyttöön. Tämä tarkoittaa sitä, että valaisi-

met, pistorasiat, sekä tietoliikennerasiat tulee asentaa kiinteisiin rakenteisiin, 

jotta ne eivät poistuisi, esimerkiksi häkkivaraston poiston yhteydessä. (ST 51.30 

2018, 2.) Tehtävälistan etu on se, että pystytään väestönsuojan suunnittelun yh-

teydessä tai jälkeen tarkistamaan, esimerkiksi mihin pistorasiat on suunniteltu. 

Jos ne on suunniteltu epähuomioissa häkkivaraston sisään tai sulkuteltan alu-

eelle, niille voidaan pienellä vaivalla suunnitella uusi asennuspiste. 

 

ST-kortti viittaa samoihin asioihin kuin viestintäviraston määräys koska ST-kortti 

on tehty standardien ja määräysten pohjalta (ST 51.30). ST-kortissa on kuiten-

kin tarkentavia ohjeita ja neuvoja, miten on hyvä toteuttaa väestönsuojaan tar-

vittavat sähkö- ja teleasennukset.  
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Nousukaapeli tulee olla suunniteltu siten, että kaikki väestönsuojan sähköpis-

teet voivat olla kuormitettuna samanaikaisesti. Ryhmittely tulee toteuttaa siten, 

että ryhmäkeskukseen suunnitellaan omat ryhmät keskeisille laitteille ja laitteis-

toille, kuten ilmanvaihtolaitteistoille, valaistuksille, pistorasioille sekä muille 

suunnitetuille sähköpisteille. Suojaan liittymättömiä sähköpisteitä ei saa liittää 

kyseiseen keskukseen. Ryhmäkeskukseen tulee suunnitella varalähtöjä yleisen 

tavan mukaan. (ST 51.30, 3.) 

 

Suojan kattoon ei saa asentaa uppoasennuksia, mutta ympärysseiniin uppo-

asennukset on sallittuja. Ympärysseinissä olevat asennukset eivät saa haitata 

väestönsuojan käyttöä. Väestönsuoja on määritelty kosteaksi tilaksi sekä sulku-

huone märäksi tilaksi. Väestönsuojan laitteistot tulee suunnitella ja toteuttaa si-

ten, että jokaisella ryhmällä on oma ryhmäjohtonsa. (ST 51.30, 4.) 

 

Väestönsuojaan tulee asentaa vähintään kaksi pistorasiaa, mutta kuitenkin si-

ten, että alkavaa 20 neliömetriä kohden tulee yksi pistorasia. Suojan keittiölle 

varataan noin kahden neliömetrin kokoinen tila ja tähän suunnitellaan kolme 

pistorasiaa. Sulkuhuoneen sekä sulkuteltan alueelle tulee asentaa vähintään 

yksi kiinteä valaisinpiste. Valaisin ei kuitenkaan saa vaikuttaa sulkuteltan käyt-

töön. Valaisimia tulee myös olla vähintään yksi alkavaa 45 neliömetriä kohden. 

Valaisimet tulee myös valita ja asentaa siten, että ne kestävät kriisinajan tilan-

teet kuten tärähdykset. (ST 51.30, 4.)  

 

3.2 Keskuskaaviot 

Jakokeskuksen yleiskaaviossa esitetään teknistä sisältöä sekä toimintaperiaat-

teita. Yleensä keskuskaavion etusivuna on koontalehti eli kansilehti, jossa on esi-

tetty keskuksen eri tietoja. Etusivulla esitetään keskuksen rakenteellisia-, sähkö-

teknisiä- ja kaapelointitietoja. (ST 3T28 1995, 1.) Kansilehti on hyvin oleellinen 

aiemmin mainittujen syiden vuoksi. Kun tehdään asuinkerrostalon sähkösuunni-

telmia, kansilehden tiedot ovat oleellisia, jotta keskusvalmistaja pystyy rakenta-

maan keskukset oikein. Kansilehdellä on mainittu keskuksen pääsulakkeiden vir-

rat, syöttökaapeli sekä syöttökaapelin tulosuunta, joka tarkoittaa sitä tuleeko kes-

kuksen syöttökaapeli ylä- vai alakautta.  

 



17 

 

Keskuskaaviossa on kansilehden jälkeen tekninen osa, ruotokaavio, jossa on 

esitetty kaikki keskuksessa olevat laitteet ja kojeet. Kaaviossa tulee esittää lait-

teiden pääperiaatteelliset toiminnat. Tästä tulee saada selville ulkopuoliset lii-

tännät, kaapeleiden koot, kaapelitunnukset, johdonsuojien koot sekä ryhmä- ja 

kojetunnukset, joiden tulee olla samat kuin piirikaavoissa olevat tiedot. (ST 

3T28 1995, 1.) 

 

Laitteet ja komponentit tulee olla tunnistettavissa laitekohtaisesti. Tämä tarkoit-

taa sitä, että laitteiden tunnusmerkinnät tulee olla luettavia, pysyviä, ja ympäris-

töön sopivia. Merkintöiden tulee myös olla samanlaiset keskuskaaviossa ja joh-

dotuskaaviossa. (SFS-EN 61439-1 2013, 60.)  

 

 

Kuva 3 Esimerkkikuva keskuskaaviosta 

 

Työpiirustuksessa tulee olla tekijän nimi tai tunnus. Piirustuksessa tulee käyttää 

kiinteistössä käytettyä piirustusnumerointia tai toteuttaa tunnistettavuus kohteen 

periaatteiden mukaan (ST 3T28 1995, 1.) Keskuskaavioissa on huomautussa-

rake, johon voi merkitä huomioitavia asioita, mutta jos keskuksessa on normaa-

lista poikkeavia asioita, ne tulee mainita sarakkeessa tai koontalehdellä omassa 

huomautusosassa. Jos keskukseen asennetaan erikoisia kilpitekstejä tai mal-

leja, ne tulee mainita erikseen (ST 3T28 1995, 1). Keskuskaaviopiirustukset ei-
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vät ole mittakaavassa, ja piirustuksen tiedoissa tulee esittää oleelliset ohjelma-

tiedot. Näitä tietoja ovat tiedostonimi, piirustusnumero ja Cad-ohjelmiston tiedot. 

(ST 3T28 1995, 1.)  

 

 

3.3 Järjestelmäkaaviot 

Järjestelmä- tai yleiskaavio on dokumentti, josta pystytään selvittämään kyseisen 

järjestelmän rakenne. Kaaviossa on hyvä näkyä järjestelmään liittyvät keskukset, 

kaapelit, kaapelityypit, pituudet, laitteet ja kojeet. Järjestelmän tulee olla selkeä 

ja ymmärrettävä. Oleellisia asuinkerrostaloon liittyviä järjestelmäkaavioita ovat 

nousujohto-, maadoitus-, antenni-, yleis- ja rakennusautomaatiokaavio. 

 

3.3.1 Nousujohtokaavio 

Sähkönjakelun yleiskaaviossa tulee esittää kaapelien reitit siten, että on ymmär-

rettävissä keskuksien väliset kaapeloinnit. Kaaviossa tulee näkyä myös siirret-

tävä teho, sekä kaapelin poikkipinta-ala ja kaapelilaji. Kaaviossa voi esittää myös 

varokekoot, jännitteen alenema ja kaapelipituudet. Kaavion voi toteuttaa piirus-

tuksena tai luettelona. (ST 2S65 1995, 1.) 

 

 

Kuva 4 Esimerkkipiirustus nousujohtokaaviosta 
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3.3.2 Maadoituskaavio  

Maadoituskaavio on oleellinen osa rakennuksen turvallisuutta, koska siinä esite-

tään rakennukseen tulevat maadoitusjohtimet. Kaaviossa esitetään kaikki ra-

kennuksessa olevat laitteet, jotka tulee maadoittaa rakennuksessa. Kaaviossa 

tulee näkyä myös johtimien poikkipinta-alat ja on suotavaa näkyä myös johti-

mesta käytetty nimitys. Tilanteessa, jossa kaikkea ei pystytä selittämään pel-

kästään kuvan avulla, tulee olla sanallinen selostus. (ST 2T60 1995, 1.)  

 

Päämaadoituskiskoon liitettävät potentiaalitasausjohtimet tulee olla vähintään 

puolet poikkipinta-alaltaan suurimmasta maadoitusjohtimesta, jota on käytetty 

asennuksessa. Vähimmäispoikkipinta-ala tulee kuitenkin olla vähintään 6mm², 

16mm² alumiinia tai 50mm² terästä. Kuitenkin 25mm² kuparia tai vastaavaa ma-

teriaalia suurempaa ei tarvitse käyttää pääpotentiaalitasausjohtimena. (SFS 

6000-5-54 2017, 17.)  

 

3.3.3 Antennikaavio 

Antennijärjestelmä tulee aina suunnitella tähtiverkkona ja antenniverkosta tulee 

tehdä järjestelmäkaavio (ST-Käsikirja 12 2017, 105). Suunnittelijan olisi hyvä 

tarkastuttaa urakoitsijalta, että suunnitelma on määräysten ja standardien mu-

kainen. Tästä on hyvä olla maininta sähkötyöselityksessä, jotta se on kirjalli-

sessa muodossa (ST-Käsikirja 12 2017, 105.) Järjestelmäkaaviossa on hyvä 

näkyä kaapeleiden pituudet, asuntojen antennipisteiden määrä, haaroittimien 

määrä ja teknisessä tilassa sijaitsevien laitteistojen tiedot. Antennikaaviossa on 

myös hyvä esittää antennijärjestelmän periaatekaavio.  
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Kuva 5 Esimerkkikuva antennikaaviosta 

 

3.3.4 Yleiskaapelointikaavio 

Yleiskaapelointikaaviossa kerrotaan oleelliset tiedot kohteen yleiskaapeloin-

nista. Yleensä tasokuviin ei piirretä yleiskaapelin johdotuksia, vaan kaapelityypit 

kerrotaan yleiskaapelointikaaviossa. Kaaviossa kerrotaan nousukaapelit sekä 

niiden tyypit, pituudet ja asuntokohtaisesti haaroitin sekä asennuspisteiden 

määrä.  
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4 Tehtävälista 

Yritykselle toteutettiin tehtävälistat yrityksessä aiemmin toteutettujen asuinker-

rostalojen suunnitelmien sisältöä tutkimalla sekä työn aikana suunnitellun malli-

kohteen, asuinkerrostalo, aikana tehtyjen suunnitelmien perusteella..  Suunnit-

teludokumentteihin sisältyvät tasopiirustukset, keskuskaaviot, järjestelmäkaaviot 

ja piirustus- sekä valaisinluettelot. Suunnittelijan on tarkoitus muokata tehtävä-

listaa kohteeseen sopivaksi. Tehtävälista toteutettiin Microsoft OneNote ohjel-

malla, jotta se on helposti jaettavissa, muokattavissa ja käytettävissä. Sitä voi-

daan käyttää myös Microsoft Teams -ryhmätyöskentelyalustalla, mikä on yrityk-

sessä pääasiallinen työskentelyalusta. Tehtävälistan on myös tarkoitus olla sel-

lainen, että eri sähkösuunnittelijat voivat lisätä sinne asioita, joita ilmenee uu-

sissa kohteissa. Tällöin tehtävälista olisi aina ajantasainen ja se muokkautuisi 

suunnittelukentän muokkautuessa.   

 

4.1 Tehtävälistan sisällysluettelo 

Tehtävälistan sisällysluettelo on liitteessä 1. Sisällysluetteloon on pyritty sisällyt-

tämään oleelliset asiat asuinkerrostaloon liittyen ja ne on jaettu kokonaisuuk-

siksi piirustuslajeittain. Listasta on pyritty tekemään selkeä ja johdonmukainen. 

Opinnäytetyössä ei esitellä jokaista tehtävälistaa, vaan kohdeyrityksen mielestä 

oleellisimmat. 

 

4.2 Nousujohto ja maadoituskaavio 

Nousujohtokaavion tehtävälistaan on laitettu laajalti asioita (Liite 2) ja kaikkia ei 

tarvitse esittää nousujohtokaaviossa. Oikosulkuvirrat, tehot ja sulakkeet voidaan 

esittää erillisissä laskelmissa, jotka on mainittu sähkötietokortissa (ST 2S65 

1995, 1). Ne merkittiin tehtävälistaan, koska tapoja tehdä on yhtä monta kuin on 

tekijöitä ja toiset suunnittelijat haluavat esittää edellä mainitut tiedot nousujohto-

kaaviossa.  

 

Maadoituskaaviosta (Liite 3) voidaan tehdä oma erillinen kaavionsa, mutta mo-

nesti asuinkerrostalojen maadoituskaaviot ovat sangen pieniä, joten ne pysty-

tään sisällyttämään nousujohtokaavioihin. Maadoituskaavion tehtävälistassa on 

noudatettu standardien määräyksiä ja sähkötietokortiston ohjeita.  

 



22 

 

4.3 Asemapiirustus 

Asemapiirustuksessa tulee esittää kaikki oleelliset kaapeloinnit, putkitukset, 

sähkölaitteet ja LVI-laitteet (ST 2S10 1995, 1). Näitä ovat esimerkiksi numero-

valo, muut ulkovalaisimet ja niiden maakaapeloinnit, autosähkönlatauspisteet ja 

autolämmityspisteet. Näiden lisäksi tulee esittää syöttökaapeloinnit ja niiden 

putkitukset sekä LVI-laitteet, jotka tarvitsevat sähköä tai ohjausta valvonta-ala-

keskukselta kuten pumppaamot sekä saattolämmitykset. Nämä asiat, jotka tu-

lee muistaa ja tarkistaa on sisällytetty tehtävälistaan riittävällä tarkkuudella. 

(Liite 4)  

 

4.4 Väestönsuojan ryhmäkeskus ja tasokuva 

Väestönsuojan tasokuvan tehtävälistassa (Liite 5) on huomioitu määräykset ja 

ohjeet. Esimerkiksi pistorasioiden kohdalla alkavaa 20m² kohden tulee asentaa 

yksi pistorasia, kuitenkin siten, että pistorasioita on vähintään kaksi kappaletta, 

kuten luvussa kolme on mainittu. 

 

Keskuskaavioista (Liite 6) pyrittiin tekemään yksinkertaisia ja tehokkaita käyttää. 

Niissä varattiin pistorasia ja valaisinlähtöjä riittävästi tavallista kerrostaloa ajatel-

len. Keskuskaavio toimii ensiksi ryhmäkeskuksen suunnittelun ohjeistuksena, 

jonka jälkeen sitä voi käyttää tarkistuksena tasokuvan johdotuksiin liittyen. Sillä 

voi siis tarkistaa onko kaikki ryhmänumerot liitetty keskukseen. 

 

4.5 Asuntosuunnittelu 

Asuntoa suunniteltaessa tulee ottaa huomioon tilaajan toiveet ja tarpeet. Mo-

nesti suunniteltaessa tilaajalle lähetetään pistekuvaehdotukset, minkä jälkeen 

aloitetaan johdotuksien suunnittelu. Riippuen kohteesta ja siitä mitä on sovittu 

urakoitsijan kanssa, voidaan suunnitella ryhmämerkit, jotka sähköasentaja voi 

kytkeä ryhmäkeskukseen suunnitelmien mukaisesti. Asuntojen suunnittelussa 

tulee olla johdonmukainen, koska pienelle alueelle tulee paljon informaatiota. 

Johdonmukaisesti tehtävälistaa (Liite 7) seuraten pystyy ennakoimaan vaaditta-

vaa tilantarvetta ja tällöin suunnitelmasta tulee selkeä.  

 

4.6 Hyvä asennustapa 

Monesti kuulee puhuttavan asennustöissä hyvästä asennustavasta. Tämä tar-

koittaa sitä, että sähköasentaja ottaa huomioon monia asioita työssään. Hyvän 
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asennustavan noudattamisesta voidaan puhua silloin, kun asentaja tekee asen-

nukset siten, että turvallisuus säilyy, eikä kenenkään henki, terveys eikä omai-

suus asetu vaaralle alttiiksi. Lisäksi on huomioitava, että laitteisto on koko elin-

kaarensa aikana sähkömagneettisesti yhteensopiva kaikkien muiden laitteistojen 

kanssa. Asennuksen tulee myös olla sellainen, että laitteisto on teknisesti ja ta-

loudellisesti moitteeton kokonaisuus. Työn jäljen tulee olla ulkoisesti moitteetonta 

ja laitteistojen huollettavuus mahdollista, eikä kiinteistön rakennetta saa turmella. 

Työn dokumentit tulee vastata todellisuutta, mikä tarkoittaa, että tarvitsee toteut-

taa tarke- eli loppupiirustukset. (ST-Käsikirja 34 2020,15.) Suunnitelmissa on 

hyvä mainita työselityksessä ja piirustusten sivuteksteissä, että asentajan tulee 

noudattaa hyviä asennustapoja. Tämä on hyvä mainita sen vuoksi, että hyvät 

asennustavat ovat edellä mainitun mukaisesti hyvin kattava.  
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5 Pohdinta, tulokset ja jatkokehitykset 

Tarkoituksena oli selvittää, mikä on hyvä tapa parantaa laadunhallintaa ja miten 

sen pystyisi toteuttamaan. Lopulta päädyttiin toteuttamaan laadunhallinnalliset 

tehtävälistat, jotka muokataan projektin alussa kohteen mukaisiksi. Tarkoitus on 

myös voida kesken projektin lisätä listaan asioita, joita ilmenee esimerkiksi tilaa-

jan toiveista. Tehtävälistat päädyttiin toteuttamaan OneNote -muistioina, koska 

niitä on helppo muokata ja jakaa suunnitteluryhmän sisällä. Tarkoitus on, että 

mallipohjat ovat yrityksessä kaikkien suunnittelijoiden käytössä ja niitä päivite-

tään ja laajennetaan tarpeen mukaan.  Tehtävälistat helpottavat myös uusien 

sähkösuunnittelijoiden työskentelyä, että he voivat tarkistaa tehtävälistasta, mitä 

ylipäätään asuinkerrostalon sähkösuunnitelmiin sisältyy. 

 

Mielestäni tehtävälistat ajavat asiansa ja ne ovat helposti muokattavissa. Niissä 

on mahdollisesti täydennettäviä asioita, mutta niillä pääsee hyvin alkuun ja 

niissä on huomioitu pääasiat, mitkä tulee huomioida suunnittelussa. Standardit 

ja ohjeet tulevat tarkentumaan ja muuttumaan vuosien kuluessa. Tästä syystä 

tehtävälistaa tulee päivittää, jotta se on viimeisimpien määräysten mukainen. 

Kun listan käyttö on sisällytetty päivittäiseen suunnitteluun, se nopeuttaa ja hel-

pottaa suunnittelua ja vähentää unohduksista johtuvien virheiden määrää. Huo-

lellisesti käytettynä tehtävälista lisää suunnittelijoiden työn laadukkuutta ja hel-

pottaa laadunhallintaa yrityksessä. 

 

 

Nyt tehty tehtävälista on tarkoitettu asuinkohteiden sähkösuunnitteluun, mutta 

Tulevaisuudessa tehtävälistaa on tarkoitus laajentaa myös muihin kohteisiin, 

kuten esimerkiksi oppilaitos- toimisto- ja päiväkotisuunnitteluun. Näiden kohtei-

den suunnittelussa on huomioitava monia muita järjestelmiä ja niitä varten on 

olemassa omat tarkentavat standardit ja ohjeistukset yleisien sähkömääräysten 

ja ohjeiden lisäksi.  Listojen muokkaaminen muihin kohteisiin sopivaksi voisikin 

olla sopiva aihe seuraaviin opinnäytetöihin  

 

Energiankulutuksen tarkkailu on alkanut kiinnostaa ihmisiä yhä enenevissä 

määrin ja siihen tullaan kiinnittämään tulevaisuudessa tarkemmin huomiota. Uu-

siutuvat energiamuodot ovat tulleet osaksi nykypäivää, ja loppukäyttäjät halua-
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vat kiinnittää huomiota kulutukseensa entistä tiiviimmin. Esimerkiksi aurinkopa-

neeleita asennetaan useammin kuin ennen, samoin myös sähköautojen han-

kinta on nykyajan trendi. Sähköautot, aurinkopaneelit ja muut ympäristöä hyö-

dyttävät asiat tulevat todennäköisesti olemaan merkittäviä tekijöitä myös tulevai-

suudessa. Tehtävälistoja voi kehittää siihen suuntaan, että ympäristöystävälliset 

asiat huomioitaisiin sähkösuunnittelussa alusta-alkaen enemmän ja enemmän. 

Tämä voitaisiin toteuttaa siten, että tehtävälistoihin sisällytettäisiin luontoystä-

vällinen ajattelu. 
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