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Tutkintotyön tarkoituksena oli suunnitella uutta oppimis- ja harjoitusympäristöä 

sähkötekniikan koulutusohjelman opiskelijoiden sähköasennusten peruskytkentöjen 

oppimiseen. Lähtökohtana oli ottaa huomioon suunnitelmien eri kuvat ja niiden 

vaikutus koko prosessiin suunnittelusta toteutukseen. Ajatuksena oli ymmärtää 

piirtämiensä ja suunnittelemiensa kuvien toteutus ja se mitä vaikutuksia niillä on 

esimerkiksi materiaalivalintoihin. Oppimisympäristön rakentamisessa oli tarkoitus 

lähestyä aihetta sähköasennusten peruskytkennöistä lähtien, lähinnä talotekniikassa 

käytettävistä valaistuksen kytkennöistä. 

 

Tavoitteena työlle oli saada aikaan sellainen ympäristö, missä opiskelija voi 

itsenäisesti tehdä ja toteuttaa annettuja harjoituksia ja luennoilla esiin tulleita 

asioita. Näitä harjoituksia on tarkoitus tehdä itsenäisesti tai ryhmässä, näin niitä 

tehden heräisi varmasti ajatuksia ja kysymyksiä myös luennoille. Tämä tukee siten 

opettajienkin työskentelyä ja helpottaa opiskelijaa ymmärtämään tunneilla 

käsiteltäviä asioita ja alan termistöä. Samoin harjoitustehtäviä suunnitellessaan, 

kytkentöjä rakentaessaan ja niitä testatessaan opiskelija ymmärtää entistä 

paremmin koko prosessin kulun. 

 

Työn tuloksena saatiin tehtyä valmiit harjoitustehtävät sekä suunnitelmat näiden 

toteutuksessa tarvittaviin asennusalustoihin ja tähän tarkoitukseen varatun tilan 

muutoksiin.  
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The purpose of the final year project was to design a new learning and practicing 

environment for the students of electrical engineering for studying the basic 

couplings of electrical installations. The starting point for learning was to take into 

account the different levels of the plans as well as their impact on the entire process 

of the design work from planning to the implementation. The idea would be for the 

student to understand the realization of his or her blueprint and its impact on e.g. 

material choices. The approach used in building the learning environment was to 

start from the basic couplings, chiefly the couplings used in lighting in building 

services engineering.  

 

The aim of the work was a laboratory environment where the student would be able 

to work independently or in groups with the given assignments and study the topics 

covered during lectures in practice. This would surely awake questions and ideas 

that the students could also bring up during lectures. In that way the learning 

environment would also support the teachers’ work and help the student to 

understand the topics of the lectures and the professional terminology. Moreover, 

building and testing the couplings would help the student to understand the phases 

of the process better.  

 

 
 
 



ALKUSANAT 

 

Tämä insinöörityö on tehty Tampereen ammattikorkeakoulussa, sähkö - ja 

tietotekniikan osastolla. Työn tarkastajana on toiminut yliopettaja Pirkko Harsia. 

 

Ajatus tutkintotyö aiheesta heräsi jo opiskelujeni alkuvaiheessa seuratessani 

opiskelutovereitani ja heidän ”tuskaansa” harjoituksia tehtäessä. Tuska oli 

seurausta lähinnä siitä tietämättömyydestä, miten todellisuudessa sähköalalla 

suunnitelmat ja työt toteutetaan. Samoin oli työharjoittelun ja kesätöiden saanti 

erittäin vaikeaa koko koulutuksemme ajan. Ilmeisesti se johtui työelämän 

suhdanteista. Tämä kokemus työelämästä olisi ollut tärkeää jo opiskelujen edetessä 

ja se olisi edistänyt monien asioiden ehkä helpompaa omaksumista. Olin seurannut 

läheltä myös toisenlaista lähestymistä opiskeluun, nimittäin omaa opiskeluani, 

koska olin siinä hyvässä asemassa, että takanani oli pitkä työrupeama 

sähköasennusalalla, niin teollisuudessa kuin talonrakennuksen puolellakin. Olin 

myös suorittanut sähköasentajan ammattitutkinnon Tampereen aikuiskoulutus 

keskuksessa, myöhemmin työskentelin myös samaisten ammattitutkintojen 

näyttökokeiden valvojana samassa paikassa. Tätä kautta olin tutustunut jo jollain 

tapaa opiskeluun, ennen kuin varsinaisesti itse aloin amk-opinnot. 

Näiden kaikkien asioiden seurauksena väistämättä tuli ajatus, että asialle voisi tai 

pitäisi varmaan tehdä jotain konkreettista. Tarkoituksenihan ei ollut uudistaakaan 

koko koulutuksen sisältöä, vaan saada ehkä hieman ulottuvuutta ja ymmärrystä 

sähköasennustekniikkaan ja sen tekemiseen. Keskusteltuani myös muiden 

opiskelijoiden kanssa heräsi ajatus siitä, että koulutukseemme pitäisi ehkä saada 

enemmän sitä ns. ”näppituntumaa”.  

 

Erään kurssin aikana teimmekin harjoitusmatkan juuri TAKK:lle, ja oppilaiden 

palaute tästä oli erittäin positiivinen ja myönteinen. Uskonkin, että tämä yhden 

päivän ekskursio antoi monelle opiskelijalle todella paljon tietoa sähköasennusten 

tekniikasta ja toteutuksista, kenties enemmän kuin osasimme arvatakaan. 

Myöhemmin samat opiskelijat olisivat halunneet lisää vastaavanlaista harjoitusta. 

Ehkä tämä ja oma aktiivisuuteni myöhemmin sai opettajienkin ajatukset 

myötämieliseksi ja itselleni halun toteuttaa tutkintotyöni tällä tavoin. 



Kiitos erityisesti Pirkko Harsialle, kun hän innostui minun aiheestani. Ilmeisesti 

opettajakunnassakin oli havahduttu, että talotekniikkaan suuntautuneilla 

opiskelijoilla ei juuri ole varsinaisia sähköasennuksiin liittyviä harjoitus- tai 

laboratoriotöitä.  

Mikä mukavinta koko asiassa, että tästä opinnäytteestäni on toivottavasti vielä iloa 

tuleville talotekniikka-alalle suuntautuville opiskelijoille. Uskonkin heitä varmasti 

tulevaisuudessa tarvittavan enenevässä määrin nopeasti kehittyvällä tekniikan 

alalla. 

 

 

 Tampereella 15. huhtikuuta 2005 
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1 JOHDANTO 

 

TAMK:n sähkötekniikan koulutusohjelma on erittäin haluttu alalle pyrkivien 

opiskelijoiden keskuudessa. Keskimäärin on ensisijaisia hakijoita 3-4 

aloituspaikkaa kohti, ja hakijat jakaantuvat melko tasaisesti lukion käyneisiin ja 

ammatillisen keskiasteen koulutuksen saaneisiin. 

 

Sähkötekniikan koulutusohjelmat TAMK:ssa jakautuvat automaatio-, sähkövoima- 

ja talotekniikan suuntautumisvaihtoehtoihin. Niiden koulutusohjelmat sisältävät 

160 opintoviikkoa (v.2005 alusta 240 opintopistettä), jotka jakautuvat ammatillisiin 

perusopintoihin (80 ov), suuntaaviin ammattiopintoihin (40 ov), työharjoitteluun 

(20 ov), vapaasti valittaviin opintoihin (10 ov) sekä tutkintotyöhön (10 ov).  

 

Opiskelujen alussa on opiskelijat jaettu lukion ja ammattikoulun suorittaneisiin. 

Sen vuoksi kaksi ensimmäistä vuotta painottuu eri tavoin opiskelussa, ja se riippuu 

siitä, kumpaan ryhmään kuuluu. Ammattioppilaitospohjaisilla opiskelijoilla on 

enemmän matematiikkaa, fysiikkaa ja kielten opintoja, sitä vastoin lukion käyneillä 

opinnot painottuvat enemmän ammatillisiin perusopintoihin. Toisen vuoden 

keväällä valitaan suuntautumisvaihtoehto, ja sen myötä alkavat opiskelut valitun 

suuntautumisvaihtoehdon opintojen mukaisesti. Valinnat eri 

suuntautumisvaihtoehtojen välillä tehdään opiskelijoiden omien mieltymysten ja 

opintomenestyksen perusteella. 

 

Sähkövoimatekniikan suuntautumisvaihtoehto on perinteisin vaihtoehto TAMK:n  

sähkötekniikan insinöörikoulutuksissa. Sähkövoimatekniikassa opiskellaan sähkön 

käyttötekniikkaa, sähköenergian suur- ja pienjännitejakelun sekä teollisuuden ja 

rakennusten sähkösuunnittelua. 

 

Automaatiotekniikan suuntautumisvaihtoehto sitä vastoin kouluttaa lähinnä 

prosessiteollisuuden automaatioon erikoistuneita insinöörejä. Näissä opinnoissa 

keskitytään teollisuuden säätötekniikkaan, elektroniikkaan, mittaustekniikkaan ja 

automaatiosuunnitteluun. 
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Talotekniikan suuntautumisvaihtoehto on uusin ja ehkä laaja-alaisin 

suuntautumisvaihtoehdoista. Siinä opitaan hallitsemaan kiinteistöjen sähkötekniset 

järjestelmät, joita ovat esim. sähköasennukset, telelaitteet, rakennusautomaatio ja 

hälytysjärjestelmät jne. Ja ehkä kaikkein kehittyvimpänä alueena ovat kenttäväylä- 

ja LON teknologiat ja energiatalouden hallinta. Opinnot pitävät sisällään myös LVI 

tekniikkaa ja kiinteistön huolto- ja kunnossapitotekniikkaa.  

 

TAMK:ssa on kullekin pääaihealueelle rakennettu omat erilliset koulutus- ja 

luokkatilat ja tilat myös laboratoriotöille. Tämä oli otettu huomioon jo, kun 

viimeisintä uudistusta ja kunnostusta alettiin suunnitella ja toteuttaa 90-luvun 

lopulla. Asia, jotka parhaillaan TAMK:ssa opiskelevana on tullut mieleen, ovat 

talotekniikan suuntautumisvaihtoehdon peruslaboratoriotyöt tai oikeammin niiden 

puuttuminen. Tämä tulee hyvin esille varsinkin talotekniikkalinjan valinneiden 

lukiopohjaisten opiskelijoiden osalta ja toki myös ammattikoulun käyneiden osalta. 

Tätä ei ehkä ollut osattu ajatella opintoja kehiteltäessä, koska talotekniikka uutena 

suuntautumisvaihtoehtona on erittäin nuori. Kuitenkin opintojen rakenne on täysin 

erilainen kuin ”perinteisessä” sähkövoimatekniikan koulutuksessa. Näin ollen sille 

ei ole ollut mitään valmista mallia eikä laitteistojakaan, todellisuudessahan nämä 

ovat vasta syntymässä ja kehittymässä. Toivottavasti tämänkin työn myötä herää 

keskustelua aiheesta ja koulutuksen kehityksen suunnasta. Näitä asioita ei ehkä 

ollut huomioitu ja saatettiin olettaa kouluun pyrkivillä olevan kuitenkin jonkinlaista 

työkokemusta alalta, tosin tätä ei kouluun koulutukseen valituilta vaadita. Tämä 

käsitys on osoittautunut vääräksi, koska nykyisen kaltaisessa työelämässä ei ole 

mitenkään varmaa vielä kouluttamattoman nuoren saada itselleen opiskeluihin 

sopivaa ja tähtäävää työharjoittelupaikkaa, työpaikasta puhumattakaan. 

 

Joka tapauksessa kokemus on opettanut, että asioiden omaksuminen pelkästään 

asioita käsittelemällä ja opiskelemalla luennoilla, saattaa aiheuttaa opiskelijalle 

ongelmia hahmottaa teoriaa käytännössä. Etenkin asia tulee hyvin esille  

sähkösuunnittelussa, jossa pitää osata ajatella kokonaisuutta suunnitelmia 

piirtäessään, ja erityisesti miten ne toteutetaan käytännössä. On varmasti vaikea 

kuvitella jonkun ymmärtävän sillä tavoin asioita, jos sellaisesta ei ole mitään 

konkreettista kokemusta olemassa. Tämän tutkintotyön tarkoitus olikin saada jotain 

käsin kosketeltavaa, jotta olisi mahdollisesti helpompi tehdä ja syventyä entistä 
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paremmin sähkösuunnittelun perusteisiin. Näiden perusasioiden kautta olisi entistä 

helpompi tutustua talotekniikan muihinkin osa-alueisiin ja niiden omaksumiseen. 

Tästä voisi lähteä kehittämään tehtäviä ja laboratorioharjoitteita mm. talotekniikan 

muitakin järjestelmiä ajatellen. 

 

Talotekniikka suuntautumisvaihtoehtona on siis vielä melko nuori, kuten on koko 

termi talotekniikkakin, ja se ei ehkä ole vielä löytänyt tarkalleen oikeanlaista 

toteutustapaansa. Siitä onkin alalla toimivien henkilöiden ja yritysten keskuudessa 

ehkä vääriä mielikuvia, ja etenkin alan koulutuksen saaneiden ammattilaisten 

osaamisalueista. Sananahan talotekniikka sisältää kaikki talonrakentamiseen 

liittyvät tekniikat ja järjestelmät. Etenkin juuri talotekniikassa niitä on lukuisia, 

kuten esimerkiksi lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö-, rakennusautomaatio jne. siis 

mitä erilaisimpia järjestelmiä. Näistä yhtenä osa-alueena sähköinen taloautomaatio 

sisältää omat järjestelmänsä, kuten valaistuksen, turvavalot, kulunvalvonnan, palo- 

ja murtohälytykset jne. Talotekniikka on kovin nopeasti kehittyvä ala, ja sen 

muutoksessa on pysyttävä mukana. Siksi se varmasti elää jatkuvasti muutoksessa, 

ja näin ollen koulutuksen on samoin pysyttävä tässä muutoksessa mukana. Vielä on 

löydettävä kulloiseenkin aikaan sopivat oikeat opiskelutavat. 

  

Perinteiset sähkötekniikan (esim. valaistus) kytkennät ovat samat kuin ne olivat jo 

sähkövalon keksimisen aikaan, ja niitä kuitenkin tarvitaan yhä edelleen. Siksi olisi 

syytä opiskella niitä myös insinöörikoulutuksen yhteydessä, koska opittaessa nämä, 

saataisiin pohjaa myöhemmin paremmin omaksua monet alaan liittyvät asiat entistä 

helpommin. Tämä koskee varmasti kaikkia sähkötekniikan koulutusohjelmissa 

opiskelevia opiskelijoita, mutta erityisesti sähkövoima- ja talotekniikan 

suuntautumisvaihtoehdon valinneita. Tällä työllä pyrittiin vaikuttamaan juuri tähän 

epäkohtaan, ja tämän työn harjoitukset sopivat ensimmäisiksi harjoituksiksi 

tutustuttaessa sähköasennusten peruskytkentöihin ja suunnitteluun. Tarkoitushan 

oli saada tehdä vapaasti ja itse opiskellen näitä harjoitus- ja laboratoriotöitä. Näiden 

laboratorioharjoitusten myötä työn oli tarkoitus vaikuttaa siihen 

oppimisympäristöön, missä ja miten talotekniikan koulutusta tulevaisuudessa 

annetaan ja kehitetään. 
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Työn lähtökohtana on ensin määritellä, mitkä olisivat ne yleisimmät ja 

tavanomaisimmat kytkennät, joita olisi mahdollista tehdä ja toteuttaa koulun 

tiloissa. Keskusteluissa ohjaajan ja muiden opettajien sekä laboratorioinsinöörin 

kanssa todettiin parhaiksi harjoituksiksi tavallisimmat valaistuksen peruskytkennät, 

koska nämä olisivat juuri niitä perusasioita, joita oli hyvä osata tai opetella 

tekemään jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa opintoja. Nämä olivat juuri 

samoja asioita joita odotettiin alan koulutukseen haketuvilla jo olevan, kuten myös 

alan työkokemusta. Kuten oli huomattu, asia ei välttämättä ollut näin 

yksiselitteinen. 

 

Tämän lisäksi tuli esille erilaisia vaatimuksia näiden harjoitusten toteuttamiseksi 

uudenlaisessa ympäristössä, missä opiskelijoiden olisi mahdollista työskennellä 

ilman erillistä ohjausta tai valvontaa niitä rakentaessaan ja testatessaan. Kyseessä 

on kuitenkin opetuskäyttöön tarkoitetusta tila, joten piti huomioida kaikki siihen 

liittyvät lait ja määräykset. 

 

 

2 SÄHKÖLABORATORIOSSA TYÖSKENTELYN LÄHTÖKOHDAT 

 
 

2.1 Turvallisuussäädökset 

 
Työ tavoitteena oli saada toimiva harjoitustila opiskelijoiden käyttöön, jossa 

voidaan omatoimisesti harjoitella itse tehtyjen kytkentöjen testausta ilman 

valvontaa. Tämä aiheuttaa erityisvaatimuksia harjoitusympäristön toteutukselle. 

Seuraavassa luetellaan vielä oleellisesti tilojen toteutukseen vaikuttavia lakitekstiä, 

päätöksiä, määräyksiä ja standardeja, joita on annettu sähkölaboratorioissa ja 

opetustiloissa työskentelystä. 
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2.2.1 Sähköturvallisuuslaki (410/96)   /1/ 

 

1 luku 

Yleiset säännökset 

 

1 § 

Sähkölaitteen ja -laitteiston käytön pitämiseksi turvallisena ja sähkön käytöstä 

aiheutuvien sähkömagneettisten häiriöiden haitallisten vaikutusten estämiseksi 

sekä sähkölaitteen tai -laitteiston sähkövirran tai magneettikentän välityksellä 

aiheuttamasta vahingosta kärsineen aseman turvaamiseksi tässä laissa säädetään 

sähkölaitteille ja -laitteistoille asetettavista vaatimuksista, sähkölaitteiden ja -

laitteistojen vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja vaatimustenmukaisuuden 

valvonnasta, sähköalan töistä ja niiden valvonnasta sekä sähkölaitteen ja -

laitteiston haltijan vahingonkorvausvelvollisuudesta. 

 

2 luku 

Sähköturvallisuuden taso 

5 § 

Sähkölaitteet ja -laitteistot on suunniteltava, rakennettava, valmistettava ja 

korjattava niin sekä niitä on huollettava ja käytettävä niin, että niistä ei aiheudu 

kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle vaaraa. 

 

7 § 

Ministeriö voi määrätä, että tiettyihin sähkölaitteistoihin, jotka valmistus- tai 

käyttötapansa vuoksi voidaan rinnastaa sähkölaitteisiin, sovelletaan, mitä tässä 

laissa säädetään sähkölaitteista. 

 

3 luku 

Sähköalan työt 

8 § 

Sähkölaitteiden korjaus- ja huoltotöitä sekä sähkölaitteistojen rakennus-, korjaus-, 

huolto- ja käyttötöitä saa tehdä seuraavilla edellytyksillä: 

1) töitä johtamaan nimetään luonnollinen henkilö, jolla on riittävä 

kelpoisuus (töiden johtaja); 
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2) itsenäisesti töitä suorittavalla ja valvovalla luonnollisella 

henkilöllä on riittävä kelpoisuus tai muuten riittävä ammattitaito; 

sekä 

3) käytössä on töiden tekemisen kannalta tarpeelliset tilat ja 

työvälineet sekä sähköturvallisuutta koskevat säännökset ja 

määräykset. 

 

2.2.2 Kauppa- ja teollisuusministeriön päätökset     /2/ 

 

 KTMp (5.7.1996/516) Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköalan töistä 

 

 1 luku Määritelmät  

 

1 §  

Sähkötyöllä tarkoitetaan sähkölaitteen korjaus- ja huoltotöitä sekä sähkölaitteiston 

rakennus-, korjaus- ja huoltotöitä.  

 

3 luku Pätevyysvaatimukset sähköalan töihin 

 

9 §  

Perusvaatimus  

 

Sähköalan töitä tekevän henkilön tulee olla tehtävään ja sen sähköturvallisuutta 

koskeviin vaatimuksiin perehtynyt tai opastettu.  

 

10 §  

Vaatimus sähköalan töissä, joista voi aiheutua vain vähäistä vaaraa tai häiriötä  

 

Riittävää huolellisuutta noudattaen on sallittua tehdä seuraavia sähköalan töitä:  

1) enintään 250 voltin nimellisjännitteisten asennusrasioiden 

peitekansien irrotusta ja kiinnitystä, yksivaiheisten pistotulppien, 

liitosjohtojen, jatkojohtojen ja sisustusvalaisimien asennus-, korjaus- 

ja huoltotöitä sekä näihin rinnastettavia töitä,  
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2) nimellisjännitteeltään enintään 50 voltin vaihtojännitteisiin tai 120 

voltin tasajännitteisiin laitteistoihin kohdistuvia sähkötöitä,  

3) käyttötöitä sähkölaitteistossa, jonka jännitteiset osat on suojattu 

tahattomalta koskettamiselta, sekä  

4) omaan käyttöön rakennettujen sähkölaitteiden korjaamista, jos 

tämä liittyy sähköalan harrastustoimintaan.  

 4 a luku Sähkötyöturvallisuus  

29 a § (17.12.1999/1194)  

Tätä lukua sovelletaan sähköalan työhön, jos työstä voi aiheutua sähköiskun tai 

valokaaren vaara.  

Lukua sovelletaan 10 §:ssä tarkoitettuun työhön kuitenkin vain soveltuvin osin 

siten, että voidaan riittävästi varmistua sähkötyöturvallisuudesta.  

 

29 d § (17.12.1999/1194)  

Sähköalan työtä varten on tarvittaessa laadittava tässä luvussa säädettyjä 

vaatimuksia täydentäviä työmenetelmäkohtaisia tai työkohtaisia kirjallisia ohjeita.  

Työssä sovellettavat voimassa olevat standardit ja ohjeet on pidettävä työntekijän 

käytettävissä.  

Työntekijälle on annettava koulutusta ja opastusta siten, että tiedot jatkuvasti 

vastaavat työn vaatimuksia. Tietojen ymmärtäminen on varmistettava kuulustelulla 

tai muulla soveltuvalla tavalla.  

 

KTMp (17.12.1999/1193) Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 

sähkölaitteistojen turvallisuudesta 

 

2 §  

Turvallisuusvaatimukset  

Sähkölaitteistot on suunniteltava, rakennettava ja korjattava hyvän 

turvallisuusteknisen käytännön mukaisesti ottaen huomioon sähköturvallisuuslain 5 

§:n 1 kohdan vaatimus turvallisuuden tasosta. Lisäksi sähkölaitteistojen on 

täytettävä tämän päätöksen liitteessä luetellut olennaiset turvallisuusvaatimukset 

ottaen huomioon Suomessa vallitsevat olosuhteet ja noudatettavat asennustavat.  
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3 §  

Turvallisuusvaatimusten toteuttaminen  

Sähkölaitteistojen katsotaan täyttävän tämän päätöksen liitteessä luetellut 

olennaiset turvallisuusvaatimukset, jos ne suunnitellaan, rakennetaan ja korjataan 

soveltaen standardeja tai julkaisuja, joiden vastaavuus olennaisiin vaatimuksiin on 

vahvistettu 4 §:n mukaisesti.  

 

4 §  

Sovellettavat standardit  

Tässä päätöksessä standardeilla tarkoitetaan virallisen standardointielimen 

vahvistamia teknisiä eritelmiä, jotka ovat julkisesti saatavilla.  

Sähköturvallisuusviranomainen vahvistaa olennaisia turvallisuusvaatimuksia 

vastaavien standardien luettelon sähköturvallisuuden neuvottelukunnan lausunnon 

perusteella ja pitää luetteloa saatavilla.  

 

2.2.3 SF standardi 6000-8-803, Sähkölaitekorjaamot ja laboratoriot  /3/ 

 

Standardin tämä luku koskee oppilaitosten laboratorioita, joissa voi esiintyä 

kosketeltavana luokan II jännitettä (≤ 1000V AC tai 1500 DC) tai 

pienjännitelaitteiden testauksen yhteydessä esiintyviä luokan II jännitteet ylittäviä 

enintään 10 kV jännitteitä, joissa koskettamisesta aiheutuva virta on enintään 10 

mA. 

 

 803.412 Kosketussuojaus 

  

Laboratorioiden luonteen vuoksi, ei testattavassa laitteessa voida aina käyttää 

kosketussuojausta. Käytettävissä työkaluissa ja mittalaitteissa pitää kuitenkin 

käyttää kosketussuojausmenetelmänä eristystä tai kotelointia laitteiden normaalien 

rakennestandardien mukaisesti. Laboratorioissa käytettäviä mittapäitä ja 

virtapihtejä koskevat standardit SFS-EN 61010-2-031 ja SFS-EN 61010-2-032. 

Laitteiden kokeilut yms. pitää suorittaa mahdollisuuksien mukaan 

kosketussuojattuna. Jos jotain toimenpidettä ei voida suorittaa täysin 

kosketussuojattuna, pitää käyttää mahdollisuuksien mukaan tilapäisiä suojuksia tai 

esteitä. 
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Tilapäisiin kytkentöihin käytettävinä kytkentäjohtoina ja mittajohtoina suositellaan 

varsinkin oppilaitosten sähkölaboratorioissa käytettäväksi rakenteita, jotka on 

suojattu vahingossa tapahtuvalta koskettamiselta. 

 

Kaikki sähkölaboratorioissa sijaitsevat enintään 32 A nimellisvirtaiset pistorasiat 

pitää suojata enintään 30 mA vikavirtasuojakytkimellä,  ellei niitä ole liitetty 

SELV- tai PELV-järjestelmään, IT-järjestelmään tai suojaerotukseen.  

 

803.41 Kosketusjännitesuojaus 

 

Kosketusjännitesuojauksella voidaan suojautua vaaratilanteilta, jotka aiheuttavat 

jännitteisten osien tai vikatapauksessa jännitteiseksi tulleiden jännitteelle alttiiden 

osien ja maan potentiaalissa olevien osien samanaikaisesta koskettamisesta. 

Kosketusjännitesuojauksella ei voida suojautua jännitteisten osien ja nollajohtimen 

tai kahden eri vaiheissa olevan jännitteisen osan koskettamiselta. 

 

Kosketusjännitesuojauksen täydentämiseksi sähkölaboratorioiden testauspaikkojen 

lattioiden ja työpöytien kosketeltavien pintojen pitää olla eristäviä. Työpöytien 

rungot voivat olla metallia, jos ne eivät ole johtavassa yhteydessä maahan. 

Eristävyys testataan tarvittaessa luvun 612 mukaisesti. 

 

Kosketusjännitesuojauksena sähkölaboratorioissa voidaan käyttää seuraavia 

menetelmiä: 

- suojaerotus tai 

- maasulkulaukaisulla tai hälytyksellä varustettua IT-järjestelmää tai 

- syötön automaattinen poiskytkentä käyttäen nimellistoimintavirraltaan 

enintään 30 mA vikavirtasuojakykintä. 

 

Suojaerotuksen käyttö 

 

Suojaerotus on ensisijainen korjattavana olevan, puutteellisesti 

kosketussuojatun laitteen syöttämiseen käytettävä suojausmenetelmä. 

Suojaerotukseen saa liittää vain yhden korjattavan laitteen. 
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Suojaerotus on ainoa tapa, jolla voidaan liittää suojausluokan 0 laite. 

 

Suojaerotukseen käytettävän muuntajan on oltava standardin SFS-EN 60742 

mukainen tai vastaava. Muuntaja pitää varustaa oikosulkusuojauksella ja 

poiskytkevällä tai hälyttävällä ylikuormitussuojauksella. 

 

Jos häiriöiden takia on tarpeen erottaa mittalaite syöttävästä verkosta, 

käytetään tälle mittalaitteelle erillistä suojaerotusmuuntajaa. 

 

IT- järjestelmän käyttö 

 

IT-järjestelmää on syötettävä standardin SFS-EN 60742 mukaisella 

suojaerotusmuuntajalla tai vastaavalla. IT-järjestelmään voidaan liittää sekä 

korjattava laite että tarvittavat mitta- ja huoltolaitteet. 

 

IT-järjestelmä pitää rakentaa siten, että koko järjestelmän maasulkuvirta on 

enintään 10 mA. 

 

IT-järjestelmää käytettäessä järjestelmässä on oltava eristystilan valvontalaite. 

Eristystilan valvontalaite voi aiheuttaa syötön poiskytkennän tai hälytyksen. 

Yleensä suositellaan poiskytkennän käyttöä. Poiskytkennän tai hälytyksen 

suositellaan toimivan kun eristysresistanssi laskee alle 50 kΩ. Hälytyksen pitää  

antaa työskentelypaikalta helposti havaittavan sekä optinen että äänihälytys. 

Äänihälytys voidaan kuitata pois, mutta optinen hälytys pitää olla käytössä niin 

kauan kuin vika on olemassa. 

 

Syötön automaattinen poiskytkentä käyttäen nimellistoimintavirraltaan 

enintään 30mA vikavirtasuojakytkintä. 

 

Syötön automaattista poiskytkentää nimellisvirraltaan enintään 30 mA 

vikavirtasuojakytkimen avulla voidaan käyttää kaikkiin sähkölaboratorion 

laitteiden syöttöihin. Vikavirtasuojakytkin suojausta voidaan käyttää 

puutteellisesti kosketussuojatun laitteen syöttöön silloin, kun suojaerotuksen 
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käyttö ei ole kohtuullisen helposti toteutettavissa, esim. liitettävän laitteen teho 

on yli 2 kVA. 

 

803.46 Erottaminen ja kytkentä 

 

Sähkölaboratorioiden työskentelyalueella on voitava katkaista jännitteet kohdan 

537.2 mukaisella erotuskytkimellä. Oppilaitosten sähköteknilliseen opetukseen 

käytetyissä laboratorioissa erotuskytkimen pitää olla lukittavissa, jolloin oppilaat 

eivät pääse työskentelemään ilman valvontaa. 

 

Oppilaitosten sähköteknilliseen opetukseen käytetyissä laboratorioissa pitää olla 

hätäkytkentää varten kohdan 537.4 mukaiset laitteet, joilla nopeasti voidaan kytkeä 

pois jännitteet työskentelyalueelta. Hätäkytkentään käytettävä kytkin on oltava 

helposti luokse päästävissä ja tunnistettavissa käyttäen punaista kytkintä keltaisella 

taustalla.  

 

Tilapäiskytkentöjen syöttöön käytettävässä virtapiirissä pitää kytkentöjen 

läheisyydessä olla erotuskytkin, jossa on yksiselitteinen asennonosoitus, ja jolla 

kytkennät voidaan tehdä jännitteettömäksi. Erotuskytkimen tilalla voidaan käyttää 

enintään 16 A nimellisvirtaista pistokytkintä. 

 

803.481.2 Kosketussuojaus 

 

Sähkölaboratoriot on järjestettävä siten, että sinne pääsevät vain ammattitaitoiset 

tai opastetut henkilöt. Maallikot saavat päästä näihin tiloihin vain ammattitaitoisen 

tai opastettujen henkilöiden valvomana. Sähkölaboratorioiden ovet tai vastaavat 

kulkutiet on varustettava kilvillä, jotka kieltävät asiattomien pääsyn näihin tiloihin. 

803.481.3 Kosketusjännitesuojaus 

 

Korjattaessa sähkölaitteita niiden käyttöpaikoilla voidaan suojaukseen käyttää 

siirrettävää suojaerotusmuuntajaa tai nimellistoimintavirraltaan enintään 30mA 

vikavirtasuojakytkintä 
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803.6 Tarkastukset 

 

Sähkölaboratorioiden korjaus- ja testauspaikoilla on suoritettava normaalien 

sähköasennusten käyttöönottotarkastusten sekä huoltoon ja kunnossapitoon 

liittyvien tarkastusten lisäksi määrävälein tarkastuksia ja testauksia, joiden avulla 

varmistetaan suojauksen toimivuus. 

 
 

2.2 Sähkölaboratoriossa työskentelyn edellytykset 

 

Tarvittavan ympäristön toteuttamisessa pitää ottaa huomioon kaikki voimassa 

olevat lait, säädökset, määräykset ja standardit, joita on annettu 

sähkölaboratorioista ja opetustiloista sekä niissä työskentelystä. Lähtökohtana ja 

perusvaatimuksena tulee sähköalan töitä tekevän henkilön olla tehtävään ja sen 

sähköturvallisuutta koskeviin vaatimuksiin perehtynyt tai opastettu.  

 

Seuraavassa on lueteltu sähköalan työt, jotka (maallikko, joiksi opiskelijatkin on 

luettava) on määritelty KTMp:ssä (516/1996). Niitä töitä, joista voi aiheutua vain 

vähäistä vaaraa tai häiriötä ja on sallittua tehdä riittävää huolellisuutta noudattaen, 

ovat seuraavassa: 

1) enintään 250 voltin nimellisjännitteisten asennusrasioiden 

peitekansien irrotusta ja kiinnitystä, yksivaiheisten pistotulppien, 

liitosjohtojen, jatkojohtojen ja sisustusvalaisimien asennus-, korjaus- 

ja huoltotöitä sekä näihin rinnastettavia töitä,  

2) nimellisjännitteeltään enintään 50 voltin vaihtojännitteisiin tai 120 

voltin tasajännitteisiin laitteistoihin kohdistuvia sähkötöitä,  

3) käyttötöitä sähkölaitteistossa, jonka jännitteiset osat on suojattu 

tahattomalta koskettamiselta, sekä  

4) omaan käyttöön rakennettujen sähkölaitteiden korjaamista, jos 

tämä liittyy sähköalan harrastustoimintaan.  

 

Samassa päätöksessä todetaan riittävän ammattitaitoiseksi tekemään itsenäisesti 

oman alansa sähkö- ja käyttötöitä ja valvomaan niitä henkilö, joka on kyseisiin 

töihin opastettu ja joka on 
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1) suorittanut sähköalan diplomi-insinöörin tai tekniikan 

ammattikorkeakoulututkinnon (insinööri amk) taikka insinöörin tai 

teknikon tutkinnon; 

2) suorittanut sähköalan ammattitutkinnon tai 

erikoisammattitutkinnon taikka vastaavan tutkinnon; 

3) suorittanut hyväksytysti sähköalan oppisopimuskoulutuksen; 

4) suorittanut sähköalan kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon 

tai vastaavan koulutuksen ja sen jälkeen hankkinut vuoden 

työkokemuksen kyseisistä sähköalan töistä; 

5) suorittanut sähköalan kaksivuotisen ammatillisen perustutkinnon 

tai vastaavan koulutuksen ja sen 

jälkeen hankkinut kahden vuoden työkokemuksen kyseisistä sähköalan 

töistä; 

6) suorittanut yhden vuoden pituisen sähköalan koulutuksen ja sen 

jälkeen hankkinut kolmen vuoden 

työkokemuksen kyseisistä sähköalan töistä; taikka 

7) hankkinut kuuden vuoden työkokemuksen kyseisistä sähköalan 

töistä ja riittävät alan perustiedot. 

 

Jos kyse on yksittäisistä sähkölaite- tai sähkölaitteistoryhmään kohdistuvista 

sähköalan töistä, riittävän ammattitaitoiseksi tekemään itsenäisesti kyseisiä töitä 

katsotaan edellä esitetystä poiketen henkilö 

1) jolla on kahden vuoden työkokemus kyseisistä sähköalan töistä; tai 

2) joka on suorittanut ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun 

lain (631/1998) mukaisesti ammattitutkinnon ja siihen sisältyvänä 

osan, jonka opetushallitus on vahvistanut tutkinnon perusteissa edellä  

tarkoitetuiksi sähköalan osaamisvaatimuksiksi, ja sen jälkeen 

hankkinut vuoden työkokemuksen kyseisistä sähköalan töistä. 

 

Tämän lisäksi sähköalan töitä tehtäessä mainitaan Sähköturvallisuuslaissa (410/96) 

vielä seuraavat edellytykset: 

1) töitä johtamaan nimetään luonnollinen henkilö, jolla on riittävä 

kelpoisuus (töiden johtaja);

   



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU                                           TUTKINTOTYÖ 20 (38) 
Jukka Virtanen 

2) itsenäisesti töitä suorittavalla ja valvovalla luonnollisella 

henkilöllä on riittävä kelpoisuus tai muuten riittävä ammattitaito; 

sekä 

3) käytössä on töiden tekemisen kannalta tarpeelliset tilat ja 

työvälineet sekä sähköturvallisuutta koskevat säännökset ja 

määräykset. 

 

Kuten näistä edellä mainituista laeista ja päätöksistä voi todeta, on hankala 

toteuttaa sähkötöiden harjoitusolosuhteet niin, että itsenäinen työskentely 

(sähkötöiden) olisi mahdollista koulun tiloissa, sillä lähtökohtana on pidettävä, ettei 

opiskelijoilla ole näitä mainittuja edellytyksiä itsenäiseen sähkötyöhön. Sen vuoksi 

päädyttiin työn valvojan ja laboratorioinsinöörin kanssa vaihtoehtoja harkittaessa 

toteuttamaan ratkaisu KTMp:n mukaisesti käyttämällä nimellisjännitteeltään 

enintään 50 voltin vaihtojännitettä. Tällöin olisivat kysymyksessä sähköalan työt, 

joista voi aiheutua vain vähäistä vaaraa tai häiriötä. Näin ollen olisi kysymys 

määräysten mukaisista sallituista sähkötöiden tekemisestä. 

 

Tästäkin seurasi pohdittavaa, kuinka saada näin toteutetut tehtävät ja harjoitukset 

ns. todentuntuiseksi ja niiden testaus mahdolliseksi. Tämä toteutus kuitenkin 

todettiin kaikkien osapuolten kannalta turvallisimmaksi vaihtoehdoksi ja 

toteutukseltaankin ehkä edullisimmaksi. 

 

 

3 TYÖN TOTEUTUS 

  

Tarkoituksena oli, että oppilas tekee harjoituksia, jotka hän ensin suunnittelee ja 

piirtää annetuilla lähtötiedoilla. Lisäksi sähköosastolla olisi käytössä tähän 

tarkoitukseen varattu tila, jossa nämä tehtävät harjoitukset voi käytännössä 

rakentaa ja testata sitä varten suunnitellussa ja rakennetussa oppimisympäristössä. 

Näin harjoituksia tehtäessä on opiskelijalle kehittävää, kun saa testata 

suunnittelemansa ja rakentamansa kytkennän toimivuutta. Kytkentöjä 

rakentaessaan opiskelija tutustuu samalla myös sähköasennuksissa käytettäviin 

asennusmateriaaleihin. Harjoituksia näin tehtäessä on entistä helpompi omaksua 
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sähköasennustekniikan muitakin perustehtäviä ja kytkentöjä ja saada entistä 

selkeämpi mielikuva suunnitelmien toteuttamisesta pienessä mitassa.  

 

3.1 Harjoitustehtävien suunnittelu 

 

Harjoitustehtäviksi laadittiin sähköasennusten valaistustekniikasta tavallisimpia 

peruskytkentöjä, joita ovat esimerkiksi 

- valaistukytkennät erilaisia kytkimiä käyttäen:  

• 1-kytkin 

• 2-kytkin (kaksi napainen) 

• 5-kytkin (kruunukytkin) 

• 6-kytkin (vaihtokytkin) 

• 7kytkin (ristikytkin) 

- valaistuksen ohjaukset painonapeilla (24V tai 230 V) 

- valaistuskytkentöjen säätö (himmennin) ja muu erilaiset ohjaukset 

(liiketunnistimet, hämäräkytkimet jne.) 

 

Suunnittelutehtävissä on tarkoitus edetä tehtävä tehtävältä ja suorittaa niissä 

annetut asiat tehtävänannon mukaisesti. Näin meneteltäessä siirtymällä seuraavaan 

kuvaan tai vaiheeseen opitaan suunnittelussa tarvittavia asioita ja tietoja pieninä 

osa-alueina. Samalla tulevat tutuiksi piirrosmerkit, niistä käytettävät nimitykset ja 

suunnitteluprosessin erilaiset kuvat ja niiden yhteen sovittaminen. Tärkeimpänä 

asiana on ehkä ymmärtää suunnitelmien vaikutus toteutukseen ja sitä kautta sen 

lopputulokseen. 

 

Näiden suunnittelutehtävien testaus ja koestus on tarkoitus toteuttaa turvallisesti 

siihen rakennetussa oppimisympäristössä. Näin omia suunnitelmia kokeillen ja 

testaten saataisiin entistä parempi käsitys itse toiminnasta. Samoin 

harjoitussuunnitelmia rakennettaessa tulevat tutuiksi käytetyt asennusmateriaalit, 

esim. sähkökalusteet (kytkimet, pistorasiat yms.), johdot ja johtimet, käytettävät 

liittimet jne. Näistä tarvikkeista tehtyä luetteloa tehtäessä tutustutaan alalla 

käytettävään materiaalien sähkönumerojärjestelmään. 
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OPPIMISPROSESSIN KUVAUS KAAVIONA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Harjoituskytkennät 

 

Tehtävien ja harjoituksien suunnittelussa lähdettiin ajatuksesta, että niitä tekevillä 

opiskelijoilla ei ole paljon tietoa ja taitoa sähköasennusten suunnittelusta. Näin 

tehtävät pyrittiin pitämään selkeinä eikä liian vaativina juuri alaan perehtyville 

opiskelijoille. Tarkoitus oli näitä harjoituksia tekemällä perehtyä sähköasennuksen 

perusasioihin. Samoin niitä tekemällä ymmärtää suunnitelmien tekemiseen liittyvät 
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asiat, jotka olisi huomioitava suunnittelun eri vaiheissa. Kaikki laaditut 

harjoitustehtävät (1.1 - 6.4) löytyvät erillisenä liitteenä. 

 

Harjoituksien toteuttamisessa olisi mahdollista tehdä tehtävät käsivaraisesti 

piirtämällä, tai sitten jos opiskelujen eteneminen mahdollistaa sen, ne voidaan 

tehdä myös sähkösuunnitteluohjelmistoilla. Tässä tulevat kyseeseen lähinnä 

TAMK:ssa käytössä oleva AutoCad ja siihen liittyvät sähkösuunnitteluohjelmat 

Sähäkkä, Pikasso ja Kessu. Samoin tehtävien tekeminen on mahdollista myös 

SähköCads-ohjelmalla, joka on niin ikään käytössä koulun 

sähkösuunnitteluluokassa. Tämä antaa myös harjaannusta käyttää näitä 

ohjelmistoja ja edistäisi niiden tuntemista ja omaksumista. 

Harjoitustehtävät pidettiin siis melko yksinkertaisina, ja niiden toteuttaminen oli 

mahdollista tehdä usealla eri tavalla. Annetut suunnitelmat piti toteuttaa lähinnä 

uppoasennuksena, koska näin asennusalustat on helpompi toteuttaa. 

 

Annetuissa harjoituskuvissa on valmiina pisteet (kytkimet, jakorasiat, valaisimet, 

pistorasiat jne.), sijoiteltuna pohjakuvaan paikoilleen. Mahdollista tietysti on niiden 

paikkojen siirtäminen, varsinkin sähköpiirustusohjelmia käytettäessä. Harjoituksien 

tarkoitushan ei kuitenkaan ole vielä koko suunnitelman tekeminen, vaan näitä 

harjoituksia tekemällä tutustua sähköasennusten suunnitteluun ja toteutukseen. 

Hyvänä esimerkkinä on johdotusreittien (tässä putkituksien) toteutus, jotka voidaan 

tehdä tehtävissä usealla eri tavalla. Tämä oli ollut harjoituksia mietittäessä 

ajatuksena, ja toivottavaa olisi harjoituksien herättävän ajatuksia ja kysymyksiä 

myös oppitunneille. Samoin harjoituksia tehtäessä tulevat piirrosmerkit tutuiksi ja 

saadaan myös pieni käsitys kaikesta muusta, mikä liittyy tehtyyn suunnitelmaan. 

Ensimmäisessä harjoituksessa on mukana myös pohjakuva tehtävän piirtämiseksi 

pinta-asennuksena. Sen testausta ei ajateltu toteuttaa eikä siihen näin ollen 

rakennettaisi erikseen asennusalustaa. 
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3.2.1 Johtoreitit ja putkitus  

 
Ensimmäisessä vaiheessa kaikissa eri tehtäväharjoituksissa annetaan pohjakuva, 

jossa on valmiiksi merkittynä tarvittavat sähköpisteet. Tähän pohjaan opiskelija 

piirtää (suunnittelee) johdotusreitit esimerkiksi oppitunneilla oppimansa pohjalta. 

Tarkoitus on ymmärtää reittien oikeat valinnat ja niiden toteutus myös 

todellisuudessa ja ymmärtää putkitusreittien vaikutus myös materiaalien (putket, 

putkitustarvikkeet, johdot, johtimet jne.) kulutukseen. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Harjoitus 1.1 huoneen sähköistyksen johdotusreitit 
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3.2.2 Moniviivaesitys 

   

Harjoituksien seuraavassa vaiheessa moniviivaesityksen tekemisellä haetaan 

piirtämiseen havainnollistamista eli sitä miten tasokuvaan piirretty johdotus 

toteutetaan. Siinä yhdistetään annettujen sähköpisteiden väliset johdotukset 

edellisessä kuvassa piirrettyjä reitityksiä käyttäen. Siinä opitaan huomioimaan 

johtimien värit, määrät, kytkentäpisteet jne. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 2. Harjoitus 1.2 johdotuksen moniviivaesityksen valmis pohja 
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3.2.3 Tasokuva  

 

Harjoituksien kolmantena vaiheena on tasokuva johon on tarkoitus yhdistää kaksi 

edellistä tehtävää, yhdeksi tasokuvaksi. Tasokuvaan tehdään tarvittavat merkinnät 

johdinten määrästä, putkien koosta, asennuskorkeuksista, tilaluokituksista yms., 

opittujen asioiden perusteella. Kuvan pohjalta voidaan jo laatia tarvikeluettelo ja 

opetella samalla sähkönumeroiden käyttöä. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Harjoitus 1.3 tasokuva  
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3.2.4 Keskus- ja piirikaaviot 

 

Tasokuvan jälkeen siirrytään keskus- ja piirikaaviokuviin, niihin tehdään tarvittavat 

merkinnät (ryhmä nro, nimitys, sulakekoot, johdin tai kaapelityypit, positio 

numerointi, riviliittimet jne.). Näin opitaan samalla ymmärtämään, mitkä tiedot 

tasokuvasta siirtyvät keskus- ja piirikaavioon. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 4. Harjoitus 1.4 keskuskaavio 
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3.2.5 Tasokuva pinta-asennuksista 

 

Tässä harjoituksessa yhdistetään tehtävät johtoreitit ja moniviivaesitys, mutta nyt 

harjoituksen tasokuva toteutetaan pinta-asennuksena. Myös tästä kuvasta voidaan 

laatia tarvikeluettelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 5. Harjoitus 1.5 tasokuva pinta-asennuksena 
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3.2.6 Tarvikeluettelon laatiminen asennusmateriaaleista 

  

Tässä harjoituksessa on tarkoitus laatia tasokuvien materiaaleista tarvikeluettelo, 

jossa etsitään ja opetellaan näille tarvikkeille mm. tuotenimikkeet, sähkönumerot, 

hintatietoja (huomioidaan käytetyt alv.0 % hinnat) jne. Näitä tietoja saadaan esim. 

sähkötukkuliikkeiden ja valmistajien luetteloista ja nettisivuilta.  

 
         

TARVIKELUETTELO       

         

Harjoitus:                   pvm tekijä      

         

         

Rivi / Pos Tuotenimi Sähkönro Määrä

  à-

hinta al. % Netto 

Netto 

veroll. Huom.

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 

Kuva 6. Harjoituksesta tehtävä tarvikeluettelo 
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3.2.7 Muut harjoitustehtävät 

 
Muut laaditut harjoitustehtävät jotka liitteenä, ovat periaatteeltaan edellä esitettyjen 
harjoitus 1:n mukaisia. Toiminnoiltaan niissä käytettiin vain erilaisia kytkimiä ja 
pistorasia asennuksia. Näissä tehtävissä pyrittiin myös tuomaan erilaisia käytännön 
asennuksissa esille tulevia asennustapoja. Samoin tuli esille muita asennus 
esimerkkejä: 
 

• valaistuksen ohjaukset erilaisilla kytkimillä 
• ulkovalaistuksen ohjauksia 
• 3-vaiheinen ryhmäjohto pistorasioille 
• lieden kytkentä 
• kiukaan asennukseen liittyvät kytkennät 
• lattialämmitykseen liittyvät asennukset 
• asennuskorkeudet 
• tilaluokitukset 
• jne. 

 
Nämä tulevat tarkemmin esille liitteenä olevista harjoitustehtävistä. Ja näistä 
harjoituksista pystytään muokkaamaan erilaisiin tarpeisiin lisää vastaavanlaisia 
tehtäviä. 

 

3.3 Asennusalustojen ja tilan ympäristön käytännön toteutus  

 

Työn toisessa vaiheessa tehtiin asennusalustojen ja tilojen suunnitelma- ja 

muutostyöehdotukset. Näiden ehdotusten pohjalta toteutuksesta tulevaisuudessa 

vastaa TAMK:n sähköosaston laboratoriohenkilökunta, omien aikataulujensa 

puitteissa. Asennusalustojen toteutuksesta tehtiin myös ”proto”-tyyppi ehdotus, 

jossa pyrittiin saamaan alustalle oikeat mittasuhteet. Samoin selvitettiin 

harjoitusten toteuttamiseen käytettävän tilan kannalta oleelliset huomioonotettavat 

rakenteelliset ja muut tekijät. Harjoitusalustojen ja tilojen rakentaminen pyritään 

toteuttamaan yhteistyönä laitevalmistajien kanssa. 

 

3.3.1 Tila ja tilantarve 

 

Sähkö- ja tietotekniikan osastolla oli jo tehtynä päätös tämäntapaisen harjoituksien 

ja ympäristön toteuttamisesta jossain muodossa lähitulevaisuudessa. Tilaksi oli 

valittu osaston luokkatila A1-18, johon on tarkoitus rakentaa tarvittavat 
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työskentelyolosuhteet. Luokkatilaan tullaan toteuttamaan nämä tarvittavat 

muutokset siten, että siellä työskennelläkseen ei tarvitse olla laissa ja määräyksissä 

määritelty sähköalan ammattihenkilö. Nämä ratkaisut mahdollistavat opiskelijoiden 

työskentelyn opastuksen jälkeen itsenäisesti ja ilman valvontaa ko. tilassa. 

 

Tilan toteutusta rakennettaessa on tarpeen huomioida harjoituksissa käytettävien 

asennusalustojen käsiteltävyys, niiden määrä ja säilytys. Samoin tulee huomioida 

työpöytien koko, niiden määrä ja sijoittelu. Kuvassa 7 on suunnitelmaehdotus 

luokkatilan pohjaratkaisusta ja kalusteista sekä niiden sijoittelusta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kuva 7. Työskentelytilaksi valitun luokan A1-18 pohjaratkaisuehdotus 

 

3.3.2 Tilan suojaukset 

 

Valittuun luokkatilaan tehdään tarvittavat muutokset sähköasennuksiin standardin 

mukaisesti joka mahdollistaa luokkatilan käytön myöhemmin myös muunlaiseen 

opetuskäyttöön. Tämä koskee lähinnä tilassa olevia pistorasiaryhmiä ja mahdollisia 

uusia asennuksia. Muutosehdotuskuvat löytyvät liitteistä 2. Standardin SFS 
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6000:ssa annetut vaatimukset ja muut tilan A1-18 muutokset, jotka on tehtävä 

ennen sen käyttöönottoa:  

- Tilaan  lisätään erikoispistorasiat (12 tai 24 VAC) johtokanaviin, 

asennusalustojen jännitteen syötöille 

- Työpöydät varustetaan johtokanavin, jotka varustetaan 

erikoispistorasioin, tavallisin pistorasioin sekä työpistevaloin 

- Alustojen jännitesyöttöjen erikoispistorasioita varten asennetaan 

tilaa syöttävään keskukseen (A606) muuntaja(-t), toisiojännitteen 

ollessa 12 tai 24 VAC 

- Kaikkiin rakennettaviin harjoitusasennusalustoihin laitetaan 

erikoispistoliittimet, joilla asennusalusta voidaan liittää vain em. 

erikoispistorasioihin luokkatilassa. Tällä estetään alustojen käyttö 

muualla kuin ko. tilassa 

- Kaikki tilan pistorasiaryhmät varustetaan 30 mA 

vikavirtasuojakytkimillä, riippumatta niiden käyttötarkoituksesta 

- Vikavirtasuojakytkimet ja pistorasiaryhmien kontaktorit (ohjaukset) 

sijoitetaan tilaan A1-18 keskitetysti 

- Kaikki tilassa työskentelyyn käytetyt pistorasiat tulee olla 

mahdollista erottaa useammasta paikasta siihen tarkoitetuilla 

erotuskytkimillä. Kytkiminä käytetään standardin mukaista 

hätäkytkentään tarkoitettua avaimellista kytkintä, jossa punainen 

kytkinosa keltaisella pohjalla. Ne asennetaan standardin ohjeiden 

mukaisesti näkyvälle ja helposti luokse päästäviin paikkoihin 

- Kaikki työskentelytilassa olevat pistorasiat merkitään standardin 

mukaisesti 

- Tilaan sijoitetaan sopiviin paikkoihin sähkötapaturmien ensiavusta 

kertovat (esim. Suomen Punaisen Ristin) ensiapuohjeet sekä 

hätäpuhelimien numerot 

- Tilan ovi varustetaan TAMK:n kulunvalvonnan kortinlukijalla ja 

kulkuoikeudet opiskelijoille määrittelee opettajat 

- Tilassa työskenteleviltä kaikilta opiskelijoilta vaaditaan TAMK:ssa 

järjestettävän Hätäensiapu-kurssin suorittamista ennen tilassa 

työskentelyä 

   



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU                                           TUTKINTOTYÖ 33 (38) 
Jukka Virtanen 

- Tilojen käytöstä pätee samat ohjeet mitkä TAMK:n muissakin 

laboratoriotiloissa tai tehdään erillisohjeet tähän tilaan 

- Ennen tilassa työskentelyä pidetään tilojen käytöstä opastustilaisuus, 

jossa annetaan kirjalliset ohjeet. Tähän tilaisuuteen on siellä 

työskentelemään aikovien opiskelijoiden osallistuttava 

 

Tilaan A1-18 suunnitellut sähköasennusten muutosehdotukset esitettynä kuvassa 7. 

Kuvista ilmenee myös työpöytiin suunnitellut sähköistykset. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 8. Työskentelytilaksi valitun luokan A1-18 sähköasennusten muutostyöehdotus  
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3.3.3 Kytkentäalustojen toteutus 

 

Harjoitustehtävien rakentaminen ja niiden testaukset on tarkoitus tehdä eri 

tehtävien omille oppimisalustoille. Myös mahdollisuus yhdistellä näitä eri tehtävien 

asennusalustoja voidaan ja kannattaa ottaa huomioon, koska näin olisi mahdollista 

vähentää erilaisten alustojen määrää. Tämä yhdistelyn mahdollisuus selviää 

mallikappaleen rakentamisen yhteydessä ja sen testauksen, käyttökokemuksien ja 

mahdollisen opiskelija palautteen myötä. Ensimmäisestä harjoitustehtävästä 

laadittiin asennuskuva (layout tyyppinen sijoittelumalli kuva 9.), mistä selviää 

asennusalustan mitoitus ja kalusteiden sijoittelu ja johtoreitti (putkitus) ehdotukset. 

  

Alustojen rakentamisessa on syytä ennen koko sarjan valmistamista tehdä yhdestä 

harjoituksesta mallikappale valmiiksi ja testata sen toimivuutta. Huomioonotettavia 

seikkoja alustan rakenteessa on mm. niiden säilytys, käsiteltävyys, kestävyys jne. 

Luokkatilassa on tarpeen miettiä myös millaisella työpöydällä alustoja tullaan 

käyttämään ja siinä on syytä käyttää rakenteiden suunnittelussa apuna esim. 

metallialan ammattilaisia. Vaihtoehtoisesti voi käyttää myös valmiita pöytämalleja 

joita on jo käytössä koululla ja soveltaa niitä suunnitelmaehdotusta käyttäen. 

 

Alustoja rakennettaessa on huomioitava erilaiset ratkaisumahdollisuudet eri 

tehtävien toteutuksessa, etenkin alustojen johtoreittejä suunnitellessa. 

Asennusalustojen jännitetasona käytetään pienjännitettä ja näin kysymykseen 

käyttöjännitteenä tulee 12 tai 24 VAC. Alustojen sähköistyksen toteuttamiseksi 

selvitettiin myös onko saatavilla tarvikkeita (lähinnä valaisimia) käytetylle 

jännitetasolle. Tarjonta ei ollut kovinkaan monipuolista, mutta esimerkiksi vene- ja 

asuntovaunuvarusteista löytyy tarvittaessa erilaisia valaisimia ja muitakin 

tarvikkeita tähän tarkoitukseen. Muuten alustojen toteutuksessa voidaan käyttää 

paljon normaaleita sähköasennustarvikkeita, kuten putkitustarvikkeet, kytkimet, 

pistorasiat jne.  Kullekin alustalle tarvittavan keskuskotelo ja sen osat löytyy myös 

vakio-osista.  
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Kuva 9. Asennusalustan mitoituksen ja sijoittelun ”Proto”-malli ehdotus 

 

3.3.4 Asennusmateriaalit ja kytkentöjen toteutuksen muu materiaali 

 

Tarvittavista materiaalista laaditaan tarvikeluettelot ja alustojen kytkentäkoteloista 

kuvat, mistä selviää tarvittavat komponentit. Varsinaisten tehtävien kytkentätöiden 

toteutuksessa tarvitaan joitain käsityökaluja ja näitä tulee hankkia tarpeellinen 

määrä. Kytkentöjen rakentelussa kannattaa kuitenkin pyrkiä käyttämään sellaisia 

komponentteja, joilla työkalujen tarve minimoidaan. Tällöin tulee kysymykseen 

esimerkiksi ns. ”kynsiliittimillä” varustetut materiaalit ja näitä on jo lähes kaikissa 

kalusteissa (kytkimet, pistorasiat, valaisimet jne.). Harjoitusten toteutuksessa 

käytettävien materiaalien hankinnassa pyritään tekemään yhteistyötä sähköalan 

yritysten kanssa. 
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4 LOPPUTULOKSET 

 

Harjoitustehtävien laatiminen ei itsessään tuottanut ongelmia. Niitä tehtäessä piti 

vain muistaa, ettei niistä tullut liian vaikeita aloitteleville opiskelijoille. Sillä nämä 

harjoituksiin liittyvät tehtävät tai asiat eivät välttämättä ole itsestäänselvyyksiä niitä 

tekevälle opiskelijalle. 

 

Tehdyt harjoituskytkentä saattavat vielä muuttaa muotoaan tarpeen mukaan, 

kulloisenkin käyttäjien toimesta. Tämä oli oikeastaan tehtävien tarkoituskin, sillä 

tehtävien helppo muunneltavuus antaa vain lisäarvoa niille. Nyt on olemassa 

kuitenkin joku lähtökohta mistä saadaan erilaisia harjoitteita opiskelijoille, ajatellen 

erityisesti talotekniikan suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoita. Varsinaiseen 

asennusalustojen rakentamiseen ja testaukseen ei laboratoriohenkilökunnan 

vähäisyydestä ja kiireiden takia vielä päästy. Tarkoitus on saada syksyksi (-05) 

jonkinlainen testikappale asennusalustoista tehtyä ja tilojen muutostyöt aloitettua. 

 

 

5 JATKOEHDOTUKSET 

 

 

Asennusalustojen valmistumisen ja ensimmäisten käyttökokemusten myötä on 

syytä palata tehtävien antoon ja toteutukseen. Parasta palautetta varmasti saadaan 

näitä harjoituksia tehneiltä opiskelijoilta. On myös varmasti hyvä seurata tehtäviä 

tehneiden opiskelijoiden edistymistä suunnittelukursseilla myöhemmin ja onko 

näiden harjoituksien tekemisestä apua myöhemmillä kursseilla. Tämän on 

opettajien varmasti helppo havaita vertaamalla tilannetta aiempiin kursseihin, missä 

ei vastaavaa harjoittelua ole voitu suorittaa ja käyttää. Tässä olisi tulevaisuudessa 

hyvä tutkintotyönaihe jollekin joka on kiinnostunut tästä aiheesta. Ja varmasti myös 

koulua kiinnostaa näiden harjoituksien jatkokehittäminen.  

 

Toteuttamatta jäi vielä varmasti paljon asioita ja aiheita mitkä pitäisi huomioida 

harjoituksia jatkossa kehitettäessä. Yhtenä esimerkkinä mieleeni tulee isompien 
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kohteiden suunnittelussa, saada opiskelijat ymmärtämään johtoreittien 

(kaapelihyllyt, kourut yms.) tarve ja niiden toteutus suunnitelmaan. 

 

On hyvä miettiä myös valittavia opetustapoja ja tämän myötä tarvittavia 

opetusresursseja, koska tuntuu olevan suuntana jatkuvasti vain vähentää 

lähiopetusta. Tämä ohjaakin opetusta liikaa pelkästään itseopiskeluun ja erilaisiin 

”verkko-opetukseen” siirtymiseen. Tämä ei välttämättä ole mielestäni oikea suunta, 

sillä on asioita joiden omaksumiseen tarvitaan vielä edelleenkin lähiopetusta ja 

kontaktia opettajan ja opiskelijan välillä sekä oikeanlaisia harjoituksia. Tämä oli 

myös perusajatuksena tähän tutkintotyöhön ryhtyessäni eli saada lisää konkreettista 

opetusta ja harjoituksia laboratoriotyöskentelyn muodossa. Nämä varmasti 

vaikuttavat koulun tilan tarpeisiin, laitehankintoihin ja opetuskustannuksiin. 

Toisaalta juuri näistä asioista ollaan jatkuvasti resursseja supistamassa. 

 

Näitä ja toteutuksen ajankohtaa pohtiessani tulee ajatuksiin, onko tämä välttämättä 

kuitenkaan helpoin tai taloudellisin tapa toteuttaa vastaavanlaisia harjoitteita. 

Olisiko ehkä mahdollista toteuttaa niitä esimerkiksi yhteistyötä kehittämällä 

TAKK:n kanssa? Ajan, rahan, resurssien jne. kannalta, tätäkin vaihtoehtoa olisi 

hyvä ajatella. Kokemuksesta tiedän, että TAKK:lla on valmiit tilat ja valmiudet 

yhteistyöhön tämänkaltaisissa projekteissa. Jätän kuitenkin tässä vaiheessa näiden 

asioiden pohtimien omalta osaltani tulevaisuuteen tai seuraavalle aiheesta 

mahdollisesti tutkintotyötä tekevälle.  
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TARVIKELUETTELO        
         
Harjoitus:                   pvm tekijä      
         
         

Riv/Pos Tuotenimi Sähkönumero Määrä
à-hinta 
verot. Alennus

Netto 
verot. 

Netto 
veroll. Huom.

1.                 
2.                 
3.                 
4.                 
5.                 
6.                 
7.                 
8.                 
9.                 
10.                 
11.                 
12.                 
13.                 
14.                 
15.                 
16.                 
17.                 
18.                 
19.                 
20.                 
21.                 
22.                 
23.                 
24.                 
25.                 
26.                 
27.                 
28.                 
29.                 
30.                 
31.                 
32.                 
33.                 
34.                 
35.                 
36.                 
37.                 
38.                 
39.                 
40.                 
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Tilan A1-18 muutosehdotus 
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Tilan A1-18 sähköasennusten (tasokuva) muutosehdotus 
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A1-18 Pistorasiakotelon piirikaaviokuva 
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Ryhmäkeskus A 606 muutoskuva ehdotus 
 

   


