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1 Johdanto 

Yrityksellä voi olla erilaisia ohjeistuksia työn tekemiseen. Ohjeistuksia voi olla suullisina 

tai kirjallisina. Suulliset ohjeistukset ovat yleensä itse opittuja asioita, joita jaetaan 

eteenpäin, mutta ongelmana suullisessa ohjeistuksessa voi olla, ettei asioita muisteta 

aina oikein, ja tämä voi aiheuttaa laatuun erilaisia virheitä tai turhia työmenetelmiä. 

Suulliset ohjeet toimivat enemmän pienissä yrityksissä, kun henkilöstöä on vähemmän 

ja työ kohdistuu enemmän pienempiin kohteisiin.[1] 

Kun projektit laajenevat suuremmiksi, tarvitaan jo kirjallinen ohjeisto, jota noudattamalla 

henkilöstö pystyy toimimaan samalla tavalla sekä pystyy tuottamaan tasalaatuista työn 

tulosta, esimerkiksi suunnittelun laatua. Kun kirjallinen ohjeistus dokumentoidaan, tulee 

siitä tärkeä osa laatujärjestelmää.[1] 

Laatujärjestelmä on siis yrityksen käyttöön tehty työkalu tai ohjeistus, jolla pystytään 

ohjaamaa työn laatua ja selkeyttämään yrityksen toimintaa.[1] 

Suunnittelualalla laadunhallinta on tärkeässä roolissa, jotta suunnitelmista tulisi laadul-

taan hyviä, tasalaatuisia, ja suunnittelun toiminta pysyy kestävänä ja tehokkaana.  

Tämä insinöörityö on tehty yhteistyössä insinööritoimisto SIR-Sähkö Oy:n kanssa, 

Työssä päivitettiin insinööritoimiston laatujärjestelmää pääosin sähköselostusten laa-

dinnan helpottamiseksi. Työn toteutus tapahtui perehtymällä ST-kortistoon ja säh-

könimikkeistöön sekä tutustumalla erilaisten projektien sähköselostuksiin ja myös 

haastattelemalla yrityksen henkilöstöä siitä, millainen sähköselostusmalli toimisi parhai-

ten heille. 

Insinöörityössä käytiin läpi kaikki saatavilla olevat ST-kortiston järjestelmien malliselos-

tukset, ja jokainen malliselostus muokattiin yrityksen asetusten mukaisiksi. Asetuksia 

noudattamalla saadaan malliselostuksista tyyliltään yhtenäisiä. Malliselostuksiin lisättiin 

tärkeimpiä yleisiä asioita jo tehdyistä sähköselostuksista. Lopputuloksena saatiin ajan-

tasaiset malliselostusrungot jokaisesta järjestelmästä. 
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2 Laatujärjestelmä 

2.1 Laatujärjestelmän määritelmä 

Laatujärjestelmä on työkalu, jolla pyritään kehittämään työn tulosta ja toimintaa pa-

remmaksi ja vähentämään turhia virheitä. Laatujärjestelmä ei yksin takaa, että työn 

tulos tai toiminta olisi korkealaatuista, vaan myös työpaikan henkilöstö pitää saada mo-

tivoiduksi toimimaan laatujärjestelmän ohjeistuksen mukaan. Tällä tavoin toiminnan 

pitäisi tehostua ja laadun pysyä aina tasalaatuisena.[2] 

Laatujärjestelmä koostuu erilaisista ohjeista, dokumenteista, ja näiden lisäksi laatujär-

jestelmään kuuluu laatukäsikirja. Laatukäsikirja on laatujärjestelmän päädokumentti, 

mutta se ei sisällä varsinaisesti mitään asiasisältöä, vaan siinä on esitetty yleisesti 

kaikki yrityksen toimintaan liittyvä sisältö ja yrityksen laatujärjestelmän sisältö.[2] 

Laatujärjestelmää pitää päivittää tietyin aikavälein, jotta laatutasoa pystytään pitämään 

yllä myös jatkossa eikä virheitä pääsisi muodostumaan laatujärjestelmään. Laatujärjes-

telmän virheet aiheuttaisi taas mahdollisesti turhia virheitä tai suoria virheitä yrityksen 

toimintaan ja työn laatuun.[2] 

2.2 Perustelut laatujärjestelmän käyttöön 

Laatujärjestelmällä voidaan lisätä asiakastyytyväisyyttä. Asiakkaat vaativat tuloksia, 

joiden myötä heidän tarpeensa ja odotuksensa täyttyvät. Asiakkaan vaatimukset voi-

daan määritellä asiakassopimuksessa, tai yritys voi määritellä ne itse, mutta molem-

missa tapauksissa asiakas päättää viimeisenä, hyväksyykö se yrityksen tuottaman 

tuotteen. Koska asiakkaiden tarpeet, vaatimukset ja odotukset muuttuvat paljon, kilpai-

lutilanteet voivat asettaa paineita, ja tekniikan kehittyessä on yrityksen parannettava 

tuloksiaan ja tuotteitaan, jotta asiakastyytyväisyys pysyy yritystä kohtaan hyvällä tasol-

la.[3] 

Laatujärjestelmällä pystytään ohjaamaan työn prosessia siten, että työn tuloksesta 

saadaan asiakkaan vaatimuksia ja tarpeita vastaava tuote. Laatujärjestelmä antaa 

mahdollisuuden jatkuvalle parantamiselle, ja näin todennäköisesti voidaan lisätä asiak-
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kaan tyytyväisyyttä. Järjestelmä antaa yritykselle ja sen asiakkaille luottamuksen, että 

yritys pysty tekemään tulosta, joka vastaa asiakkaan vaatimuksia.[3] 

Seuraavassa on lueteltu asioita, joita laatujärjestelmällä pystytään saavuttamaan: 

 hyvä, tasalaatuinen ja laadukas työn tulos 

 selkeä ja tehokas toiminta 

 tyytyväisiä asiakkaita 

 lisää asiakkaita 

 turhan työn ja virheiden väheneminen 

 aikatauluissa pysyminen.[4] 

2.3 Dokumentoinnin merkitys  

Kun ohjeistukset on laadittu kirjallisiksi dokumenteiksi ja ne on otettu käyttöön, voidaan 

luotettavasti selvittää, miten asiat käytännössä toteutuvat, ja mitata toiminnan todelli-

nen suorituskyky. Samalla paranee mahdollisuus muutoksen vaikutuksen luotettavaan 

mittaukseen. Dokumentointi on siis tärkeä osa laadun parantamisessa, ja lisäksi laadun 

parantamisesta saadun hyödyn säilyttämisessä. [4] 

Dokumentointi sekä lisäksi henkilöstön osaaminen ja koulutus yhdessä auttavat säilyt-

tämään käyttöön otettujen menettelyjen sopivuuden. Kussakin tilanteessa tulisi etsiä 

tasapaino toisaalta dokumentoinnin laajuuden ja toisaalta osaamisen ja koulutuksen 

laajuuden välillä niin, että dokumentaatio voidaan pitää kohtuullisen ja tarkoituksenmu-

kaisesti päivitettävänä. [4]  

Tarkoituksenmukainen dokumentointi on välttämätöntä useita ratkaisevia tekijöitä var-

ten: 

 vaaditun laadun saavuttamiseksi 

 laatujärjestelmän arviointia varten 

 laadun parantamiseksi 

 parannusten ylläpitämiseksi.[4] 
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2.4 Arviointi 

Ohjeistuksen dokumentointi parantaa myös laatujärjestelmän arviointia: koska sillä 

saadaan oleellista tietoa laatujärjestelmän auditointeja varten. Auditoinnit ovat tärkeä 

osa laatujärjestelmän tehokkuuden arvioinnissa. Auditoinnin voi suorittaa tai suorituttaa 

yritys itse (ensimmäinen osapuoli) tai yrityksen asiakkaat (toinen osapuoli) tai sitten 

riippumattomat elimet (kolmas osapuoli). Toisen tai kolmannen osapuolen suorittama 

auditointi voi olla objektiivisempi asiakkaan kannalta.[4] 

Auditoinnilla tarkoitetaan selvitystä, joka tehdään laatujärjestelmälle. Tällä selvityksellä 

tarkastetaan, onko laatujärjestelmä tavoitteiden mukainen ja tarkoitukseen sopiva. Au-

ditointi on järjestelmällinen, riippumaton ja dokumentoitu prosessi, jossa hankittua audi-

tointinäyttöä arvioidaan objektiivisesti sen määrittämiseksi, missä sovitut auditointikri-

teerit on täytetty. Auditointi perustuu käytännössä laatudokumentaatioon ja valittuun 

standardiin.[5] 

Yrityksen oma henkilöstö voi tehdä ensimmäisen osapuolen suorittamia sisäisiä audi-

tointeja, tai yritys voi teettää niitä myös ulkopuolisilla. Sisäisillä auditoinnella saadaan 

informaatiota korjaaviin, ehkäiseviin ja parantaviin toimenpiteisiin.[4] 

Ulkoisia auditointeja voivat tehdä toisen tai kolmannen osapuolen henkilöt. Yrityksen 

asiakkaat voivat tehdä tai teettää toisen osapuolen suorittamia auditointeja sopimuksiin 

liittyen, tarkoituksena varmistaa luottamusta toimittajaan.[4] 

Kolmannen osapuolen suorittamat auditoinnit ovat sertifiointia tai rekisteröintiä varten, 

näillä tähdätään potentiaalisen asiakaskunnan luottamuksen hankkimiseen. [4] 

3 SIR-Sähkö Oy 

Insinööritoimisto SIR-Sähkö Oy perustettiin 26.10.1992 haastavassa markkinatilan-

teessa Suomen talouden suuren murroksen yhteydessä. Yrityksen toiminnan alkaessa 

henkilöstöön kuului viisi henkilöä, joista kolme oli perustajaosakkaita. Suunnittelutyö 

keskittyi alussa peruskorjaushankkeisiin. Yrityksen toiminnan tukijalkoina alusta lähtien 

ovat olleet teollisuus, rakennusliikkeet, vakuutusyhtiöt ja julkinen sektori. Toiminnassa 
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yritys on aina pyrkinyt pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin ja kumppanuuksien rakentami-

seen.[6] 

Nykyään yrityksen toimisto sijaitsee Roihupellon teollisuus alueella, ja henkilöstön koko 

on myös kasvanut: yritys työllistää tänä päivänä kymmentä henkilöä. Yritys palvelee 

edelleen asiakkaita, jotka ovat olleet asiakkaita yrityksen toiminnan aloittamisesta lähti-

en.[6] 

Yritys tarjoaa asiakkailleen seuraavia sähköisen talotekniikan konsultti-, suunnittelu- ja 

toteuttaja-palveluita: 

 sähköenergian jakelu ja käyttö 

 varavoima- ja UPS-järjestelmät  

 sisä-, ulko- ja turvavalaistus 

 viestintä ja tiedonsiirto  

 kuva- ja äänijärjestelmät  

 tila- ja paloturvallisuusjärjestelmät  

 automaatio- ja mittausjärjestelmät   

 konsultti-, suunnittelu- ja toteuttajapalveluita.[6]  

Yrityksen kiinteistörakentaminen, jalostaminen ja peruskorjaamien kohdistuu pääosin 

liike- ja toimitilojen rakentamiseen sekä myös teollisuuden rakentamiseen ja konesali- 

ja laitetilarakentamiseen. Kiinteistö rakentamiseen liittyen yritys on ollut mukana mo-

nissa erilaisissa hankkeissa niin suunnittelun kuin toteuttajapalveluidenkin osalta.[6] 

Yrityksen yksi erikoisosaamisalue on varmennetut sähköjärjestelmät, yrityksellä on 

vankka kokemus perinteisistä varavoima- ja UPS- järjestelmistä, myös erikoisimmista 

järjestelmistä, kuten pyörivään massaan perustuvista dynaamisista UPS:sta (CPS) 

varavoiman lähteinä.[6] 

Yritys osallistuu myös aktiivisesti alan kehittämiseen muun muassa SKOL ry:n talotek-

niikanryhmän kautta sekä Sähkötieto ry:n hallituksen kautta.[6] 
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3.1 Yrityksen laatujärjestelmä 

Yrityksen laatujärjestelmä ei ole tehty tarkasti minkään standardin pohjalta, vaan se on 

yrityksen itse tekemä, ja se on tehty omaan käyttöön toimivaksi laatujärjestelmäksi.[7]  

Yrityksen laatujärjestelmä sisältää laatukäsikirjan, jossa esitetään yrityksen hallintoon 

kuuluvia asioita ja myös suunnittelun ohjaukseen liittyviä dokumentteja ja standarde-

ja.[7] 

Hallintoon sisältyviä asioita ovat esimerkiksi hallinnon ohjeet ja sekä matka-, edustus- 

ja muut kulukorvaukset. Suunnittelun ohjauksen sisältönä on erilaisia ohjeita, doku-

mentteja ja standardeja, joiden avulla henkilöstö pystyy toteuttamaan suunnitelmiaan. 

Ohjeistuksella on tarkoituksena pitää yrityksen työn tulos laadukkaana.[7] 

Laatujärjestelmän laatukäsikirjan sisältö on nähtävissä verkon välityksellä koko henki-

lökunnalle, josta se on helposti katsottavissa.[7]   

Projektien kiireellisyyden ja muiden asioiden hoitamisen takia yrityksellä on haasteena 

pitää laatujärjestelmää jatkuvasti päivitettynä, jotta kaikki tieto pysyisi ajan tasalla. Te-

kemälläni insinöörityöllä autetaan yritystä päivittämään laatujärjestelmää pääasiassa 

liittyen suunnittelun ohjaukseen.[7] 

3.2 ESDoc-dokumenttien hallintaohjelmisto 

Yrityksessä käytetään projektien dokumenttien hallintaa ESDoc-nimistä ohjelmistoa, 

jota myös käytettiin hyväksi tämän insinöörityön tekemisessä. Tämän ohjelmiston avul-

la pystytään hallitsemaan projektien perustietoja ja projektitoiminnassa syntyviä doku-

mentteja. Ohjelmiston avulla pystytään tekemään esimerkiksi valaisinluettelo automaat-

tisesti Exceliin suoraan tasopiirustuksesta.[8] 

ESDocissa on käytössä automaattisesti syntyvä kansiorakenne, jossa varsinainen kan-

siorakenne luodaan ylläpitäjän toimesta, mutta varsinaiset kansiot syntyvät automaatti-

sesti sitä mukaan kun luodaan uusia dokumentteja.[8] 
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Ohjelmaan voidaan luoda dokumentteja erilaisilla tavoilla. Ensimmäinen tapa on luoda 

ensin dokumenttikortti, jonka perusteella hallinjärjestelmä käynnistää oikean sovelluk-

sen dokumenttityypillä. Toinen tapa on luoda ensin dokumentti jollakin ohjelmalla ja 

tuoda se jälkikäteen järjestelmään. Tällöin dokumentin tiedot pitää täyttää järjestel-

mään.[8] 

4 ST-kortisto 

ST-kortisto on Sähkötieto ry:n julkaisema ja Sähköinfo Oy kustantama kortisto. ST-

kortisto kehittää sähköurakoinnin hankintamenettelyn yleisiä edellytyksiä. Kortisto on 

jatkuvasti päivittyvä hyvien käytäntöjen ohjeisto, joka kattaa koko sähköisen taloteknii-

kan.[9] 

Sähköalan ammattilaisille tarkoitetun kortiston avulla saavutetaan 

 säädösten, määräysten sekä standardien mukainen lopputulos 

 sähkö- ja tietoteknistenjärjestelmien hyvää suunnittelu-, toteutus- ja kun-
nossapitotapaa edistetään 

 luotettavan ammattitiedon hakeminen ja hyödyntäminen helpottuu 

 alan jatkuva tekninen kehitys siirtyy käytännöksi 

 erilaisia tarpeita vastaavien ratkaisuvaihtoehtojen kuvaamien helpottuu.[9] 

ST-kortistoa julkaistaan verkko- ja painoversiona. Painoversion suosiomäärä on pie-

nentymässä, ja käyttäjät ovat enemmissä määrissä siirtymässä verkkoversioon. [9] 

Kortistossa on voimassa olevia julkaisuja seuraavasti: 

 ST-kortit n. 500 kpl 

 ST-ohjeistot 18 kpl 

 ST-esimerkit 9 kpl 

 ST-raportit 1 kpl 

 ST-käsikirjat 33 kpl.[9] 
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ST-korteissa on ohjeita, menetelmiä ja esimerkkejä, joiden avulla pystytään tekemään 

hyvä lopputulos, joka vastaa säädösten, standardien ja määräysten vaatimuksia.[10] 

ST-ohjeistot ovat esimerkiksi yksittäistä sähkö- ja tietoteknistä järjestelmää käsitteleviä 

suunnittelu- ja asennusohjeistus.[10] 

ST-esimerkit kuvaavat hyvää suunnittelu- ja rakentamistapaa tai selkeää tapaa kuvaa-

va esimerkki.[10] 

ST-raportit sisältävät esimerkiksi erilaisia kehityshankkeiden ja tutkimusten tuloksia.[9] 

ST-käsikirja on laaja-alaisempi ja syvempi tietolähde, joka täydentää ST-kortteja, oh-

jeistoja, esimerkkejä ja raportteja.[10] 

Verkkoversio on Sähköinfon tuottama ja ylläpitämä laaja tietopalvelu sähköistysalalle, 

ja se tunnetaan nimellä Severi. Severistä löytyy ST- kortit sähköisinä versioina, asetuk-

set ja määräykset selkokielellä, monipuolisen kokoelman lomakkeita sekä hinnoittelua 

ja massoittelua, sähköverkon mitoittamista ja dokumentointia helpottavia ohjelmisto-

ja.[11]  

Tietoja päivitetään ja ylläpidetään jatkuvasti, joten tietoon voi aina luottaa. Kuten ST-

kortiston myös Severin tietosisällöstä vastaa ja sitä tuottavat alan johtavat asiantunti-

jat.[11] 

4.1 Sähkötieto ry 

Vuonna 1976 perustetun Sähkötieto ry:n tarkoituksena on edistää hyviä suunnittelu-, 

toteutus- ja ylläpitotapoja sekä yhtenäistää osapuolten tiedonvaihtoa kiinteistön elin-

kaaren kaikissa vaiheissa.[12] 

Sähkötieto ry:n laaja-alainen yhteistyö ja julkaisutoiminta tähtää näiden tavoitteiden 

toteutumiseen sähköisen talotekniikan eri osa-alueilla.[12] 
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Sähkötieto ry:n kehitystoimintaan osallistuvat aktiivisesti rakennuttajat, suunnittelijat, 

urakoitsijat, valmistajat, viranomaiset, tarkastusorganisaatiot, alan oppilaitokset, julkai-

sujen käyttäjät ja monet muut sidosryhmät.[12] 

Sähkötieto ry:n jäsenyhteisöjä ovat 

 RAKLI ry  

 Sähkösuunnittelijat, NSS ry  

 Senaatti-kiinteistöt  

 Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto, SKOL ry  

 Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto, STUL ry  

 Sähkötarkastusyhdistys ry (SÄTY)  

 Kunnossapitoyhdistys Promaint ry. [12] 

Kukin jäsenyhteisö osallistuu edustajiensa välityksellä Sähkötieto ry:n julkaisutoimintaa 

koskevaan päätöksentekoon hallituksessa ja päätösten valmisteluun asiantuntijaryh-

missä. Jäsenyhteisöjen piiristä laajemminkin saatava palaute, lausunnot ja kehityseh-

dotukset otetaan huomioon ST- julkaisuissa.[12] 

4.2 ST-kortiston malliselostukset 

Malliselostukset sisältävät sähköteknistä tietoa, ja ne on laadittu ST- korttien pohjalta. 

Malliselostusten sisältö on jaettu seuraaviin osioihin: yleiskuvaus, toiminta, tekniset 

vaatimukset, suunnittelu ja dokumentointi, asentaminen, laadunvarmistus, pur-

kutyöt ja tilapäisjärjestelyt ja lisätietoa. Osioiden sisältö käsitellään seuraavassa 

alaluvussa tarkemmin (4.3). Jokainen järjestelmä sisältää nämä osiot, osioiden alle on 

kirjoitettu yleistä tietoa kyseisestä järjestelmästä, ja myös on viittaukset liitetty ST-

kortteihin. Selostukset ovat malleja, joista voidaan aloittaa sähköselostusten työstämi-

nen. Malliselostukset ovat hyvä pohja suunnittelijalle, näiden avulla hän tietää, mitä 

asioita pitää kuhunkin järjestelmää ottaa huomioon. Malleissa on myös suoraan tekstiä, 

jota voidaan käyttää sähköselostuksissa. 
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ST-malliselostuksia on jo laadittu melkein kaikista järjestelmistä, ja lopuistakin järjes-

telmistä on tulossa vielä malliselostukset. Selostuksia ei ole vielä tehty järjestelmistä 

S3 tuotannonlaitteiden sähkönjakelu ja sähköistys, S5 UPS- jakelujärjestelmä ja siihen 

liitetyt kuormitukset. Tietoteknisistä järjestelmistä puutuvat selostukset T7 viranomais-

järjestelmät ja T8 automaatiojärjestelmän ala järjestelmä T820 tuotannon automaa-

tiojärjestelmä. [11] 

4.3 ST-malliselostusten osioiden sisältö 

Yleiskuvaus  

Osio sisältää yleistä tietoa järjestelmästä: siinä voidaan mainita mihin järjestelmää käy-

tetään ja mistä asioista se koostuu. Kuvaus tehdään niin että myös ulkopuolinen taho 

ymmärtäisi järjestelmän tarkoituksen. Yleiskuvaus voidaan sellaisenaan liittää huolto-

kirjaan kyseisen järjestelmän kuvaukseksi.[13] 

Esimerkki yleiskuvauksen sisällöstä T110 antennijärjestelmät:  

Kiinteistön antennijärjestelmä on sisäinen viestintäjärjestelmä, jota käytetään tv- 
ja radiopalvelujen välittämiseen yleisestä joukkoviestintäverkosta käyttäjien pää-
telaitteisiin. Antenniverkko koostuu antennirasioista, jaottimista, haaroittimista, 
kaapeleista ja jakovahvistimista.[14]  

Toiminta  

Osio sisältää tietoa siitä,miten järjestelmän on tarkoitus toimia yleisesti tai kyseessä 

olevassa kohteessa.[13] 

Esimerkki toiminnan sisällöstä S251 sisävalaistusjärjestelmät: 

Työtilojen valaistusta ohjataan kytkimillä tasopiirustusten merkintöjen mukaisesti. 
Käytävävalaistuksen ohjaus toteutetaan kiinteistöautomaation aikaohjelmalla se-
kä muina aikoina liiketunnistimilla tai painikkeilla. Erikoistilojen säädettävää va-
laistusta ohjataan valaistustilanneohjaimilla.[15] 

Tekniset vaatimukset  



11 

  

Osiossa määritetään järjestelmän tekniset ominaisuudet, toteutuksessa noudatettavat 

määräykset, standardit, suositukset jne. sekä järjestelmän sisällön ja laajuuden kuvaus. 

Esimerkiksi voidaan määrittää asennustarvikkeen, kaapelin, hyllyn, valaisimen tai 

muun järjestelmään liittyvän asian teknisiä vaatimuksia. Voidaan selostaa, mitä asioita 

järjestelmän pitää täyttää, tai voidaan viitata ST-kortteihin, jotta kohteen vaatimukset 

täyttyisivät. [13] 

Esimerkkinä teknisten vaatimusten sisällöstä S1 asennus- ja apujärjestelmät: 

Hyllyjen sijoituksessa ja valinnassa on otettu huomioon tämän kohteen EMC-
vaatimukset. Hyllyjen tyyppien muutokset tulee sopia sähköasiantuntijan kanssa. 
Tässä kohteessa kaapelihyllyt liitetään potentiaalintasaukseen molemmista päis-
tä, tai jos hylly on yli 50 m pituinen, on potentiaalintasaus tehtävä lisäksi 40 m vä-
lein. Paloalueläpivienneissä käytetään erillistä potentiaalintasausjohdinta. Liitok-
sien johtavuudesta ja muodon jatkuvuudesta tulee huolehtia.[16] 

Suunnittelu ja dokumentointi 

Osiossa määritellään kyseessä olevan järjestelmän erityiset suunnitteluvaatimukset ja 

tehtävät. Esimerkiksi voidaan määrittää, miten toimitaan, jos suunnitelmiin tulee muu-

toksia työmaalla ja ne pitäisi päivittää suunnitelmiin. Voidaan myös mainita miten mer-

kinnät pitää suorittaa kohteessa. Kohdassa määritetään myös, millaisia asioita doku-

menttien pitää sisältää ja mitä niistä pitää toimittaa suunnittelijalle ja määritetään myös 

minne dokumentteja pitää toimittaa.[13] 

Esimerkkinä suunnittelu ja dokumentointi-osion sisällöstä T610 paloilmoitinjärjestelmä: 

Suunnittelu on tehty standardin SFS-EN 54 vaatimukset täyttävällä järjestelmä-
periaatteella käyttäen apuna ST- ohjeisto 1:stä, Paloilmoittimen suunnittelu, 
asennus, huolto ja kunnossapito 2009 (2010). Järjestelmäkirjaukset on dokumen-
toitu kortin ST 662.40 mukaiseen paloilmoittimen toteutuspöytäkirjaan. [17] 

Esimerkki dokumentointiin tarvittavasta sisällöstä T610 paloilmoitinjärjestelmät: 

Järjestelmän käyttö- ja loppudokumentoinnin tulee sisältää: 

 järjestelmäkuvaus ja käyttöohjeet 

 laitteiden käyttöohjeet 

 järjestelmän lohkokaaviot käyttö- ja huoltotoimintaa varten 
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 verkostolaitetiedot ja laitteiden kytkennät 

 huollettaviksi tarkoitettujen laitteiden ja järjestelmänosien huolto-ohjeet 
tai kaaviot 

 toteutusta palvelevat piirustukset päivitettyinä lopullista asennusta vas-
taaviksi 

 tiedot järjestelmän huoltoliikkeistä yhteystietoineen 

 tarkastuspöytäkirjat 

 paloilmoitintoteutuspöytäkirja, kohdekortit, paikantamiskaaviot.[17] 

Asentaminen  

Osiossa määritetään kyseessä olevan järjestelmän asentamiseen liittyviä toimintoja ja 

vaatimuksia. Osiossa kerrotaan, miten käytännössä jokin asennus toteutetaan ja millai-

sia vaatimuksia pitää asennuksessa ottaa huomioon.[13] 

Esimerkkinä asentaminen osion sisällöstä S1 asennus- ja apujärjestelmät: 

Asennuksen tekijällä on oltava käytettävissään kustakin hyllyjärjestelmästä val-
mistajan asennusohje. Paloalueiden läpimenoissa hylly katkaistaan ja kiinnite-
tään molemmilta puolilta 50…300 mm päässä seinästä. Asennuksessa tulee 
käyttää ensisijaisesti tehdasvalmisteisia osia. Kaikki kaapelointiin liittyvät tarvik-
keet kiinnitetään hyllyyn.[16] 

Laadunvarmistus  

Osiossa määritetään järjestelmää koskevat hankinta-, toteutus- ja luovutusvaiheiden 

laadunvarmistusmenettelyt. Osiossa määritellään millaisia tarkastuksia pitää suorittaa, 

ja mitä vaatimuksia asennusten tulee täyttää, ja kerrotaan, mitä dokumentteja tarvitaan 

luovutusdokumentointiin. Osiolla tarkoituksena varmistaa, että järjestelmän laatu pysyy 

vaaditulla tasolla.[13] 

Esimerkkinä laadunvarmistus-osion sisällöstä T610 paloilmoitinjärjestelmä: 

Laatu tarkastetaan yleisen osan kohdan C 07 mukaan. Järjestelmästä vastaa pa-
loilmoitinliike, joka tarkastaa suunnitelmat ennen asennustöiden alkua. Töitä ei 
saa aloittaa ilman hyväksyttyä asennussuunnitelmaa. Järjestelmästä laaditaan 
asennustodistus, kortin ST 662.41 mukaisesti. Järjestelmälle suoritetaan viran-
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omaisten hyväksymän tarkastuslaitoksen käyttöönottotarkastus ennen vastaanot-
totarkastusta.[17] 

 

 

Purkutyöt ja tilapäisjärjestelyt  

Osiota käytetään tarvittaessa, jos kohteena on esimerkiksi peruskorjauskohde, jossa 

on tarvetta tehdä nykyisten asennusten purkutöitä ja järjestelmän tilapäisjärjestelyjä 

työn aikana.[13] 

Purkutyö ja tilapäisjärjestelyt-osion sisällöstä esimerkki yrityksen projektin sähköselos-

tuksesta: 

Purettaviksi esitetyt laitteet ja kaapelit puretaan sähköurakoitsijan toimesta. Pur-
kutöistä on laadittu erilliset purkusuunnitelmat. 

Purettavien seinien sähköasennukset puretaan jakorasialle / ryhmäkeskukselle 
asti. Kaapelihyllyjä EI pureta, nykyisiä kaapelihyllyjä nostetaan ylemmäksi. Heik-
kovirtajärjestelmät tarvittaessa irrotetaan purkutöiden ajaksi ja asennetaan uudel-
leen (mm. rikosilmoitin-, kulunvalvonta-, antenni- ja äänentoistojärjestelmät.). 
Ryhmäkeskukset ryhmäkaapelointeineen puretaan ja tilalle asennetaan uudet 
ryhmäkeskukset. Ryhmäkeskusten nousukaapeleita EI pureta. 

Lisätietoa  

Osiossa esitetään muut mahdolliset asiat, joita ei ole esitetty edellisissä osioissa.[13] 

Kaikkia osioita ei tarvitse käyttää, vaan niitä voidaan poistaa, jos niille ei ole käyttöä 

kyseisessä järjestelmässä.[13] 

5  Sähkönimikkeistö 

5.1 Yleiskuvaus 

Sähkönimikkeistöä ylläpitää, kehittää ja julkaisee Sähkötieto ry. Nimikkeistön tarkoitus 

on järjestellä ja luokitella eri sähkö- ja tietoteknisiä järjestelmiä. Tämän avulla voidaan 
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nimikkeistöä käyttää eri käyttötarkoituksiin kuten kiinteistöjen suunnittelu-, rakentamis-, 

hankinta- ja ylläpitoprosesseihin ja erilaisten järjestelmä-, rakennustapa-, hankinta-, 

työ-, käyttö- ja huoltoselostusten laadintaan tai esimerkiksi järjestelmien määrälasken-

taa. Sähkönimikkeistö on systemaattinen ja sitä voidaan luontevasti jatkaa koskemaan 

myös tarvikkeita ja laitteita ottamalla käyttöön lisää koodinumeroita. Nimikkeistö siis 

sopii moniin eri käyttötarkoituksiin sähköalalla.[18]  

Aikaisempia Sähkötieto ry:n julkaisuja sähkönimikkeistöstä ovat: 

 S85- sähkönimikkeistö (1986) 

 S90- sähkönimikkeistö (1990) 

 S95- sähkönimikkeistö (1995) 

 S2000- sähkönimikkeistö (1999).[18] 

 

Ajan tasalla oleva sähkönimikkeistö on nykypäivänä S2010-sähkönimikkeistö. Säh-

könimikkeistö-S2010 noudattaa pääperiaatteiltaan jo vanhempaa nimikkeistön julkai-

sua sähkönimikkeistö-S2000, mutta siihen on tehty uudistuksia ja täydennyksiä. Esi-

merkkinä muutamia uudistuksia: 

 Käytöstä poistuneita ja poistumassa olevia nimikkeitä on siirretty varsinai-
sesta nimikkeistöstä käyttöohjeissa oleviin muistilistoihin. 

 Nimikkeistöön on otettu käyttöön uusia nimikkeitä. 

 Sähköenergiajakelu- ja käyttöjärjestelmät (lohkotaso S) on ryhmitelty si-
ten, että samassa energiajärjestelmässä olevat osajärjestelmät kuuluvat 
samaan pääryhmään. 

 Nimikkeitä on muutettu ja yhtenäistetty siten, että ne vastaavat paremmin 
säädösten ja viranomaistoimintojen mukaisia termejä tai markkinoilla va-
kiintuneita käytäntöjä.[18] 
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5.2 Rakenne 

Rakenteeltaan nimikkeistö on seuraavanlainen: 

– Lohkotaso (S,T) 

– Pääryhmätaso 

 – Ryhmätaso 

  – Järjestelmätaso 

   – Pääosataso 

Lohkotasossa määritellään, kumpaan järjestelmään pääryhmätasossa oleva järjestel-

mä kuuluu. Kirjain S tarkoittaa Sähköenergian jakelu- ja käyttöjärjestelmiä ja kirjain T 

tarkoittaa Tietoteknisiä järjestelmiä.[18] 

Sähköenergian jakelu ja käyttöjärjestelmät (lohkotaso S) järjestelmälohko sisältää kaik-

ki kiinteistössä esiintyvät sähköenergian jakelu- ja käyttöjärjestelmäkokonaisuudet. 

Järjestelmien pääominaisuus on se, että laitteistossa ja yhteyksissä siirretään, muun-

netaan, jaetaan, käsitellään ja käytetään sähköenergiaa johonkin kiinteistössä olevaan 

käyttötarkoitukseen. [18] 

Toinen lohkotaso, Tietotekniset järjestelmät (lohkotaso T), sisältää kaikki kiinteistössä 

esiintyvät tietotekniset järjestelmät. Järjestelmien pääominaisuus on se, että niiden 

laitteistoissa käsitellään ja yhteyksissä välitetään tietoa, viestejä, kuvaa, ääntä, mer-

kinantoja ja muuta sellaista informaatiota.[18] 

Pääryhmätasossa jaetaan järjestelmä pääotsikoihin, pääotsikoille on annettu omat tun-

nuskoodinsa. Esimerkiksi lohkotason S pääryhmä 1 on nimikkeistössä S1 Asennus- ja 

apujärjestelmät, näin lohkotaso saadaan jaettua pääryhmiin. Seuraavana on lueteltu 

molempien lohkotasojen pääryhmät.[18] 
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Sähköenergian ja jakelu ja käyttöjärjestelmän pääryhmätasoja ovat 

 S1 Asennus- ja apujärjestelmät 

 S2 Sähkönjakelu ja siihen liitetyt kuormitukset 

 S3 Tuotantolaitteiden sähkönjakelu ja sähköistys 

 S4 Varavoimajärjestelmä ja siihen liitetyt kuormitukset 

 S5 UPS- jakelujärjestelmä ja siihen liitetyt kuormitukset 

 S6 Turvavalaistusjärjestelmät 

 S7 Muut järjestelmät.[18] 

Tietoteknisten järjestelmät päätasoja ovat 

 T1 Viestintä- ja tietoverkkojärjestelmät 

 T2 Tilakohtaiset kuva- ja äänijärjestelmät 

 T3 Merkinanto- ja kutsujärjestelmät 

 T4 Tiedotus- ja näyttöjärjestelmät 

 T5 Tilaturvallisuusjärjestelmät 

 T6 Paloturvallisuusjärjestelmät 

 T7 Viranomaisjärjestelmät 

 T8 Automaatio- ja mittausjärjestelmät.[18] 

Ryhmätasossa taas pääryhmä on jaettu pienempiin osiin ja tunnukseen lisätään yksi 

numero lisää. Esim. S24 Sähköliitäntäjärjestelmät. Ryhmätaso sisältää päätunnuksen 

siihen liittyville järjestelmille.[18] 

Järjestelmätasossa tunnuksen pituus on aina nelimerkkinen ja tarkoittaa aina jotakin 

järjestelmää, esim. S241 Pistorasiat.[18] 
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Viimeisessä tasossa (pääosataso), jokainen järjestelmä on jaettu pääosiin ja pääosille 

on lisäksi annettu oma tunnuskoodinsa. Järjestelmän pääosalla tarkoitetaan pääosako-

konaisuutta, joka sisältää siihen liittyvät osat, tarvikkeet, materiaalit ja muita sellaisia 

asioita, siten että osa on täydellinen kokonaisuus. Pääosat ovat myös fyysisiä raken-

neosia ja laiteyksiköitä.[18] 

Esimerkki sähkönimikkeistön tunnuskoodauksesta: 

esim. S2541 

 lohkotunnus S= Sähköenergianjakelu- ja käyttöjärjestelmät. 

 pääryhmätason numero 2 = Sähkönjakelu ja siihen liitetyt kuormitukset 

 ryhmätason numero 5 = Valaistusjärjestelmä 

 järjestelmätason numero 4 = Julkisivuvalaistusjärjestelmä 

 pääosatason numero 1= Ohjauslaitteet.[18] 

Tällä tunnuksella siis tarkoitetaan kiinteistön sähkönjakeluverkkoon liitettyä julkisivuva-

laistusjärjestelmän ohjauslaitteita.[18] 

Jos ei ole mitään perusteltua syytä muuttaa sähkönimikkeistössä esitettyä numerointia, 

on nimikkeistöä suositeltavaa käyttää sellaisenaan.[18] 

Nimikkeistöä voidaan käyttää myös monipuolisesti ja järjestelmiä voidaan muokkaa 

yhdistämällä, erottamalla, nimeämällä uudelleen tai muuntelemalla muutenkin melko 

vapaasti kiinteistökohteen tarpeiden mukaan. [18] 

Nimikettä voi käyttää yksikkö- tai monikkomuodossa sen mukaan, kumpi kuvaa järjes-

telmää paremmin. [18] 

Nimikkeistöön on myös jätetty vapaita tunnuksia siten että kaikissa lohkoissa, pääryh-

missä ja ryhmissä on tilaa sekä vapaita tunnuksia kohdekohtaisia tarpeita varten.[18] 
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5.3 Kohdekohtaisen sähkönimikkeen muodostaminen 

Kaikkiin kohteessa oleviin järjestelmiin ei aina löydy sopivaa nimikettä olemassa ole-

vasta sähkönimikkeistöstä, mutta nimikkeistöön voidaan helposti tehdä uusi tunnus 

joka vastaa kohteeseen tarvittavaa järjestelmää. Nimikkeistössä on tätä varten ole-

massa vapaita tunnuksia. Molemmat lohkotasossa olevat järjestelmät sisältävät vapaita 

tunnuksia kohdekohtaisen sähkönimikkeen muodostamista varten. [18] 

 

Sähköenergian jakelu- ja käyttöjärjestelmä sisältää vapaita pääryhmiä  S8 ja S9 ,joita 

voidaan käyttää lohkomäärityksen mukaisiin kohdekohtaisiin määritettäviin tarpeisiin. 

Myös järjestelmätasossa on vapaita tunnuksia käytettäväksi. [18] 

Toisessa lohkotasossa Tietotekniset järjestelmät on vapaita pääryhmiä yksi, T9, jota 

voidaan käyttää lohkomäärityksen mukaisiin kohdekohtaisiin määritettäviin tarpeisiin. 

Myös järjestelmätasossa on vapaita tunnuksia käytettäväksi. [18] 

Kohdekohtaisen sähkönimikkeen muodostaminen tapahtuu seuraavassa järjestykses-

sä: 

1. Määritetään sähkönimikkeistön pääperiaatteen mukaisesti järjestelmäkokonaisuus, 

jolle nimike tarvitaan. 

2. Annetaan järjestelmälle nimi sen käyttötarkoituksen mukaan. 

3. Valitaan järjestelmälle sopiva sijoituspaikka olemassa olevista pääryhmistä tai ryh-

mistä, mikäli se on luontevaa tai otetaan sille käyttöön vapaana oleva ryhmä. 

4. Valitaan järjestelmälle ensimmäinen vapaana oleva järjestelmätunnus. 

5. Määritetään järjestelmälle pääosat. [18] 

Kaksi esimerkkiä kohdekohtaisen sähkönimikkeen muodostamiseksi: 

Esim. 1 
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Kohteeseen tarvitaan erillinen tasasähköjärjestelmä, joten tämä voidaan nimetä järjes-

telmäksi Tasasähköjärjestelmät. Tälle järjestelmälle etsitään seuraavaksi sopiva lohko-

taso ja pääryhmä. Sopiva lohkotaso tasasähköjärjestelmille on Sähköenergian jakelu ja 

käyttöjärjestelmät, mutta sopivaa pääryhmää järjestelmälle ei löydy olemassa olevasta 

nimikkeistöstä, joten valitaan ensimmäinen vapaa pääryhmä eli S8. Kokonaisuudes-

saan järjestelmän nimitys S8 Tasasähköjärjestelmät. Tämän jälkeen järjestelmälle pi-

tää määritellä ryhmät ja järjestelmät esimerkiksi normaalijakelua vastaavalla tavalla, ja 

lopuksi vielä määritellään pääosat. [18] 

Esim. 2 

Kohteeseen tarvitaan kuvayhteysjärjestelmä, jonka avulla esimerkiksi voitaisiin seurata 

opetusta. Seuraavaksi pitää järjestelmä nimetä käyttötarkoituksen mukaan. Tälle sopi-

va järjestelmän nimi olisi Seuranta-TV-järjestelmä. Tämän jälkeen katsotaan, kumpaan 

lohkotasoon, tämä järjestelmä kuuluisi. Järjestelmälle sopiva lohkotaso on Tietotekniset 

järjestelmät. Tälle järjestelmälle tehdään uusi pääryhmä tai etsitään, sopisiko tämä 

johonkin olemassa olevaan pääryhmään. Järjestelmä sopii pääryhmään T2 Tilakohtai-

set kuva- ja äänijärjestelmät, joten voidaan käyttää vapaata järjestelmätunnusta, eli 

kokonaisuudessa nimike olisi T290 Seuranta-TV-järjestelmä, tämän jälkeen voidaan 

luoda järjestelmälle pääosat.[18] 

6 Sähköselostus 

Sähköselostus on asiakirja, joka sisältää tekniset vaatimukset ja ohjeet kohteeseen 

tehtävistä sähköasennuksista. Sähköselostus voidaan jakaa sisällöltään kahteen eri 

osioon. Yleiseen osioon ja järjestelmäkohtaiseen osioon. 

Yleinen osio sisältää kohteen yleistietoa, kuten rakennuskohteen ja sen sijainnin. Ra-

kennuskohteesta mainitaan myös tarkemmin yksikkötietoja, siinä mainitaan esimerkik-

si, millainen kohde on, onko se peruskorjauskohde ja mitä alueita on tarkoitus uusia. 

Yleinen osio sisältää tiedot kohteen rakennuttajasta, suunnittelijoista ja valvonnasta.  

Osiossa on selvitetty kohteen yleiset toteutusohjeet, jossa on alaosioina yleisiä asen-

nusohjeita, merkintäohjeistuksia sekä laadunvarmistukseen ja muuta sellaisia toteutuk-

seen liittyviä yleistietoja. Myös nimistöä ja järjestelmien jaottelua selvennetään osiossa. 
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Nimistössä mainitaan keskeisimpiä nimityksiä ja niiden selvitykset kyseessä olevassa 

sähköselostuksessa, ja järjestelmien luokittelussa on selvennetty, mitä sähköselostuk-

sen järjestelmien osiot sisältävät.  

Sähköselostuksen järjestelmäkohtainen osio laaditaan S2010-nimikkeistön pohjalta. 

Järjestelmäkohtaisessa osiossa käydään läpi kaikki kohteeseen tulevat järjestelmät 

yksityiskohtaisesti, esimerkiksi järjestelmän yleistiedot, tekniset vaatimukset ja asenta-

minen. Selostusta noudattamalla saadaan kohteen asennukset suoritettua vaatimusten 

mukaan. 

7 Toteutus 

7.1 Tarkoitus 

SIR-Sähköllä ei ollut nykypäivään päivitettyjä sähköselostusmalleja, joiden pohjalta 

sähköselostuksia pystyisi helpommin laatimaan. Nykyään yrityksen toiminta on perus-

tunut sähköselostusten laadinnassa siihen, että malleja on kopioitu jo tehdyistä säh-

köselostuksista. Tässä työtavassa voi tapahtua mahdollisesti virheitä, esimerkiksi jär-

jestelmästä voi jäädä puuttumaan jokin tärkeä asia, jota ei ole juuri tässä sähköselos-

tuksessa mainittu, koska sähköselostukset muokataan aina projektikohtaisesti. Toisena 

ongelmana on, että jo tehdyn selostuksen järjestelmäosion asiasisältö voi olla jo van-

hentunutta, mistä taas aiheutuu virheitä seuraavan projektin sähköselostukseen.  

Tarkoituksena oli tehdä yritykselle jokaisesta saatavilla olevasta ST-malliselostuksesta 

yrityksen asetuksia noudattavat malliselostukset, jotka on päivitetty ajan tasalle. Mal-

liselostuksiin myös lisättiin yleisesti tärkeimpiä asioita, joita esiintyy sähköselostuksis-

sa. Työssä tehtiin myös yksinkertainen sähköselostusrunko, johon voidaan aloittaa 

uuden projektin sähköselostuksen tekeminen.  

Näiden parannusten avulla pyritään sähköselostusten laadinnassa esiintyviä ongelmia 

ratkaisemaan, jotta tuleviin selostuksiin ei enää tulisi samankaltaisia virheitä. Tällä ta-

voin voidaan helpottaa myös suunnittelijan työtä sähköselostusten laadinnassa. Koska 

mallipohjat sisältävät yhtenäisen teksti- ja otsikkotyylin, voi suunnittelija kopioida tarvit-

tavan sisällön helposti oman projektinsa sähköselostukseen.  
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Myös yrityksen kaikki ST-malliselostukset päivittyvät uusimpiin julkaisuihin, ja näitä 

hyödyntämällä saadaan sähköselostuksiin myös viittaukset ST-kortteihin, joita aiem-

missa sähköselostuksissa ei ole ollut. ST-korttien viittauksilla saadaan sähköselostuk-

sen sisältöä tiivistettyä, eikä kaikkea tietoa tarvitse avata sähköselostukseen. Viittauk-

sessa olevaa ST-kortin numeroa käyttämällä löytää aina tarkempaa tietoa kyseisestä 

järjestelmästä tarvittaessa. ST-kortin löytää helposti käyttämällä Sähköinfon sähköistä 

Severi palvelua. 

7.2 Malliselostusten soveltaminen yrityksen sähköselostuspohjaan 

Insinöörityön työstäminen tapahtui luomalla yrityksen dokumenttien hallintaohjelmis-

toon ESDoc:iin, hakemisto päättötyötä varten (kuva 1). Tämä hakemisto sisältää ST- 

korttien alkuperäiset malliselostukset, S2010-nimikkeistön pääryhmätasojen tunnukset, 

ja sähköselostusrungon, josta suunnittelija aloittaa selostuksen tekemisen. Hakemis-

tossa jokainen pääryhmätason tunnus sisältää kaikki siihen kuuluvat järjestelmät, jotka 

on muokattu yrityksen asetuksien mukaan. Esimerkkinä pääryhmätaso T1 Viestintä- ja 

tietoverkkojärjestelmät, sisältää kaikki siihen kuuluvat ryhmätasot ja järjestelmätasot 

(kuva 2). ESDocin avulla yrityksen henkilöstö pääsee helposti kopioimaan oman pro-

jektinsa sähköselostukseen tarvittavat järjestelmät ja myös keräämään yleistä tietoa 

järjestelmästä. 
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Kuva 1. ESDoc-dokumenttien hallintaohjelmiston hakemistorakenne insinöörityötä varten. 
Tämä hakemistorakenne luodaan automaattisesti aina samalla, kun projekti luodaan. 

 

S2010-sähkönimikkeistö pää-

ryhmätunnukset 

Sähköselostusrunko 

Alkuperäiset ST-malliselostukset 
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Kuva 2. Pääryhmätason T1 Viestintä- ja tietoverkkojärjestelmä-hakemiston sisältö. Sisällössä 
näkyvät kaikki kyseiseen pääryhmän liittyvät järjestelmät. Tällä tavoin on toteutettu jokainen 
pääryhmätason tunnus. 

Seuraavana vaiheena oli tarkistaa yrityksen kaikki ST-malliselostusten julkaisut ja kat-

soa, olivatko ne ajan tasalla, ja päivittää vanhentuneet julkaisut uusilla malliselostuksil-

la. Uusimmat ST- malliselostukset haettiin Sähköinfon Severi-palvelusta, josta ne löy-

tyivät helposti. Mallit pystyi lataamaan kaikki yhdellä kertaa, eikä jokaista tarvinnut erik-

seen hakea Severistä.  

Alkuperäisten ST-malliselostusten (kuva 3) muokkaaminen aloitettiin poistamalla ylei-

sen malliselostusten käyttämiseen liittyvän ohjeen malliselostusten alusta ja myös mal-

liselostusten sisällysluettelon. Koska muokattuja malleja tullaan kopioimaan tarvittaes-

sa kokonaisuudessaan sähköselostukseen, ei ylimääräistä sisältöä tulisi kopioinnin 

mukana.  
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Toinen muokkaamisvaihe aloitettiin luomalla jokaiseen selostukseen yhtenäinen otsik-

ko ja tekstityyli ja myös laittamalla muut teksti asetukset kuntoon. Otsikkotyylit toteutet-

tiin siten, että pääryhmätason otsikot erottuvat selkeästi selostuksesta, ja myös järjes-

telmien otsikot erottuisivat hyvin. Kaikkien järjestelmien osioiden otsikoihin valittiin tyyli, 

joka ei näkyisi sisällysluettelossa. Näin saadaan selostuksen sisällysluettelosta selke-

ästi luettava ja tärkeät pääotsikot erottuisivat luettelosta, ja sitä pystyttäisiin tehokkaasti 

käyttämään. Malliselostusten asiasisältö jaettiin kappaleisiin, jotta sisältö olisi helpom-

min luettavissa. 

Näillä muokkauksilla saadaan helposti kopioitua sähköselostukseen tarvittavat järjes-

telmät ja niiden sisältö oikeiden järjestelmien alle ilman tekstityylien muokkaamista ja 

niihin suurempaa työtä tekemättä. Myös sisällysluettelo sähköselostukseen muodostuu 

oikein (kuva 4). Tämän avulla voidaan helpottaa sähköselostuksen laadintaa.  
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Kuva 3. Esimerkki muokkaamattomasta alkuperäisestä ST-malliselostuksesta.  
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Kuva 4. Muokattu ST-malliselostus yrityksen sähköselostus pohjaan. Teksti- ja otsikkotyylit on 
oikein aseteltu sisällysluettelon muodostamista varten. Selostuksen asiasisältöä on jaettu 
kappaleisiin. 
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Kun jokaisesta järjestelmästä oli saatu valmiiksi yritykselle sopiva malliselostuspohja, 

oli tarkoitus tehdä niihin täydennyksiä, koska malliselostuksissa on aina muutamia osi-

oita, joissa ei ole sisältöä. Näiden täydennysten avulla pystytään näihin kohtiin teke-

mään lisäyksiä ja myös täydentämään alkuperäistä sisältöä yrityksen henkilöstön ko-

kemuksen ja tehtyjen projektien sähköselostusten avulla. 

Täydennyksissä oli tarvetta tutustua eri projektien sähköselostuksiin ja selvittää, millai-

sia asioita niissä esitetään ja mitkä asiat olisi hyvä ottaa huomioon selostuksissa. 

Esim. S1 Asennus- ja apujärjestelmät -pääryhmän malliselostukseen löytyi paljon hyö-

dyllistä tietoa täydennettäväksi yrityksen sähköselostuksesta. Erityisesti läpivientejä 

koskevaa ohjeistusta pystyi hyvin täydentämään. Läpivientien ohjeistuksen tyhjiin osi-

oihin löytyi hyvin tietoa (kuva 5). Myös muiden järjestelmien sisältöä saatiin laajennet-

tua huomattavasti, kuten kaapelihylly- ja johtokanavajärjestelmien. 

Täydennyksiä löytyi myös selostuksen yleiseen osioon, siihen saatiin lisättyä esimer-

kiksi uusia osiota, kuten paloteknistä konsultointia, jakeluverkkoyhtiötä ja teleoperaatto-

reita koskevat osiot ja myös liittymismaksuja koskeva osio. Tietoa löytyi myös kattavas-

ti jo olemassa oleviin yleisen osan osioihin. Rakennuttajan suorittamiin tarkastuksiin 

löytyi paljon tarkentavaa sisältöä liittyen käyttöönottotarkastuksiin. Alkuperäisessä ST-

malliselostuksessa tätä osiota ei ollut niin laajasti avattu kuin yrityksen projektin säh-

köselostuksessa. 
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Kuva 5. Läpivientejä koskevaa ohjeistusta saatiin hyvin täydennettyä yrityksen sähköselostuk-
sista. Tyhjiin osioihin saatiin nyt sisältöä. Keltaisella maalatut kohdat muokatuissa mal-
liselostuksissa tarkoittavat täydennyksiä, eivätkä kuulu alkuperäisen ST-malliselostuksen 
sisältöön. 
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Täydennyksiin oli saatavissa myös paljon lisätietoa yrityksen työntekijöiden avulla, jot-

ka ehdottivat mistä projektien sähköselostuksista löytyisi hyvin lisättävää tietoa mal-

liselostuksiin. Myös henkilöstön kokemuksen avulla malliselostuksiin saatiin paljon 

hyödyllistä tietoa, jota voidaan käyttää sähköselostuksissa. Tämän työn aikana kaikkiin 

malliselostuksiin ei saatu lisäyksiä ja tyhjiä osioita jää, mutta tarkoituksena on käydä 

tulevaisuudessa lävitse jokainen muokattu malliselostus yhdessä yrityksen henkilöstön 

kanssa ja keskustella millaisia asioita näihin voidaan lisätä. Kun jatkossa tulee sellaista 

tietoa esiin, jota olisi hyvä jakaa eteenpäin uusiin selostuksiin, voidaan helposti vain 

lisätä tekstiä muokattuihin malliselostuksiin ja näin tieto päivittyy aina eteenpäin. 

Malliselostuksiin täydennykset merkittiin keltaiseksi maalatulla tekstillä, jotta suunnitteli-

ja huomaa helposti, mitä asioita on lisätty alkuperäisen malliselostuksen asiasisällön 

lisäksi. Näitä asioita lisäämällä malliselostuksiin saadaan uudet sähköselostukset oh-

jeistukseltaan paremmiksi, koska täydennykset sisältävät paljon toimivaksi todettuja 

ratkaisuja. Tämä siis mahdollisesti kehittää uusien sähköselostusten laatua parem-

maksi. Valmis malliselostus liitteessä 1. 

7.3 Sähköselostusrungon toteuttaminen 

Sähköselostusrungon tekeminen aloitettiin hakemalla yrityksen sähköselostuksista 

pohja, joka olisi kattavasti tehty ja sisältö olisi selkeästi jaoteltu. Tätä pohjaa muokattiin 

siten, että teksti- ja otsikkotyylit tulevat oikein ja myös että sisällysluettelo päivittyisi 

oikein, kun selostusrunkoon aloitettaisiin lisäämään sisältöä.  

Sähköselostusrunkoon lisättiin S2010-nimikkeistön lohkotason tunnukset ja pääryhmä-

tason tunnukset. Näiden tunnusten alle voidaan helposti kopioida muokkaamistani mal-

liselostuksista kohteeseen tarvittavat järjestelmät oikean tunnuksen alle, ja ylimääräiset 

järjestelmän tunnukset voidaan helposti vain poistaa sähköselostusrungosta. 

Runkoon lisättiin yleiset-osion suoraan malliselostuksista, jotta se helpottaisi säh-

köselostuksen laadintaa ja yleistietoa kohteesta voisi heti alkaa täydentämään. Tämän 

osion sisältö tulee aina sähköselostuksen alkuun, ja tässä osiossa kerrotaan kohteen 

yleistiedot, suunnittelijat ja valvojat. Osiossa kerrotaan myös kohteen yleisiä toteu-

tusohjeita ja asennusohjeita ja myös nimistön ja järjestelmien jaottelusta. Sähköselos-

tusrunko liitteessä 2. 
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8 Lopuksi 

Työn avulla saatiin sähköselostuksen laadinnan aloitusta nopeutettua ja helpotettua: 

suunnittelijan ei tarvitse keskittyä tekstiasetuksiin, vaan hän pääse heti tekemään se-

lostusta. Aina kun uusi projekti tarvitsee sähköselostusta, voidaan sähköselostusrunko 

kopioida ESDocissa tarvittavaan projektiin. Tämän jälkeen voidaan valita projektiin liit-

tyviä järjestelmiä malliselostuksista ja lisätä ne selostukseen.  Käyttämällä tekemääni 

työtä saadaan selostukset ajan tasalle, ja S2010-sähkönimikkeistön tunnukset, ST-

korttien viittaukset ja malliselostusten sisältö saadaan helposti kopioimalla sähköselos-

tuksiin. Kun hakemistoa pidetään jatkuvasti ajan tasalla ja malliselostuksia päivitetään, 

on työllä merkittävä vaikutus yrityksen laatujärjestelmässä. 

Työtä pystyy myös helposti laajentamaan yrityksen tarpeiden mukaisesti, esimerkiksi 

ESDocissa voidaan tehdä alaotsikoita jokaiselle järjestelmälle, joihin voidaan lisätä 

kyseiseen järjestelmään liittyviä asioita, kuten ST-kortteja, standardeja ja myös erilaisia 

malleja. Malleina voisi toimia eri projekteissa tehdyt järjestelmäkaaviot tai tasokuvat, 

joista on helppo katsoa esimerkkiä kyseisestä järjestelmästä. Näin saadaan kaikki tieto 

kerättyä yhden hakemiston alle, jolloin tiedon keruu helpottuu eikä tietoa tarvitse kerätä 

monesta eri paikasta tai projekteista. 

Työstä saatiin paljon hyödyllistä tietoa: työ opetti laatujärjestelmän tarkoituksen ja mitä 

hyvin tehdyllä järjestelmällä voidaan saavuttaa yrityksen toiminnassa ja tuloksissa.  Työ 

auttoi tutustumaan sähköselostuksen rakenteeseen tarkemmin ja opetti millaisia asioita 

selostuksissa mainitaan kohteesta ja sen järjestelmistä.  

Työ auttoi selventämään ST-malliselostusten sisällön tarkemmin ja mitä eri järjestel-

mistä kerrotaan näissä malliselostuksissa. Työ myös auttoi tutustumaan sähkönimik-

keistöön ja sen rakenteeseen, nimikkeistön eri tasoihin ja yksityiskohtaisesti mitä järjes-

telmien tunnuskoodauksen eri merkit kertovat järjestelmästä, ja miten voidaan tarvitta-

va tunnuskoodaus luoda kohteeseen jos sellaiselle on tarvetta.  
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Valmis malliselostus 

Liite sisältää muutaman sivun valmiiksi muokatusta malliselostuksesta. Kuvista huoma-

taan että osioita on vieläkin tyhjänä, mutta tulevaisuudessa tarkoituksena tarkentaa 

malliselostusten sisältöä. 
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Sähköselostusrunko 

Liite sisältää muutaman sivun tehdystä sähköselostusrungosta. 
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