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1 Yleistä 
ST-kortiston asema on korostunut, kun säädöksissä, määräyksissä ja 
viranomaisohjeistuksessa ei yleensä käsitellä teknisiä yksityiskohtia. Jatkuvasti 
muuttuvien säädösten, määräysten sekä kansainvälisten standardien 
edellyttämien menettelytapojen ja toimintamallien esittämistä 
käytännönläheisinä ja loogisina ohjeina alan toimijoille tarvitaan.  
 
ST-aineiston sisältökehityksessä huomioidaan kokonaisvaltaisesti ajankohtaiset 
elinkaariajatteluun ja energiatehokkuuteen liittyvät asiat sekä nykyaikaiset 
vaihtoehdot perinteisille ohjaus-, valvonta- ja toteutusratkaisuille.  
 
ST-kortiston sisältökehityksessä otetaan erityisesti huomioon määräysten ja 
standardien edellyttämät suunnittelu-, asennus-, tarkastus- ja 
dokumentointivaatimukset, yleisesti hyväksytyt hyvät toiminta- ja 
menettelytavat, laatusuunnittelun ja laadunvarmistuksen sekä oman työn 
järjestelmä- ja rakennusvaihekohtaiset tarkastus- ja dokumentointivaatimukset.  
 
Uusia kortteja julkaistaan yhteensä noin 10 kpl ja korttipäivityksiä noin 50–90 
kpl vuodessa. ST-ohjeistoja ja/tai -esimerkkejä julkaistaan noin 1–5 kpl ja ST-
käsikirjoja noin 1–4 kpl vuosittain. 
 
ST-kortiston käyttömahdollisuuksia ja etuja pidetään esillä laaja-alaisesti 
rakennuttaja-, suunnittelija-, urakoitsija-, kiinteistöhuolto-/ylläpito- sekä 
oppilaitoskohderyhmissä. 
 

2 Projektiluonteiset kehityshankkeet 

Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien digitaalinen tiedon hallinta 
Tavoitteena tuottaa sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien osalta tietoa, jota 
tarvitaan mm. Building Smart- vakiointityössä. Asiassa edetään digitaalisen 
tiedonhallinnan asiantuntijaryhmässä päätettävien linjausten ja suunnitelmien 
mukaisesti. 

Uudistetun lausuntotyökalun käyttöönotto 
Uudistustyön lähtökohtana on työkalun toimivuuden varmistaminen uusimmilla 
selaimilla ja mobiililaitteilla. Samalla uudistetaan mm. sovelluksen 
käyttäjähallintaa sekä tehdään monia pieniä sovelluksen käyttöä ja ylläpitoa 
helpottavia parannuksia. 
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3 Julkaisutoiminnan painopistealueita 

Uudistuvan SFS 6000:2017 huomioonottaminen 
SFS 6000 uudistumisesta johtuvat päivitykset ja uudistukset. 

Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien digitaalinen tiedon hallinta 
Julkaistaan uutta tai uudistettua aineistoa digitaalisen tiedonhallinnan 
asiantuntijaryhmässä päätettävien linjausten ja suunnitelmien mukaisesti. 

Valaistusaineiston uudistustyö 
Kortiston valaistusaiheisten julkaisujen uudistamista ja kehittämistä jatketaan 
vuonna 2016 valmistuneeseen selvitystyöhön perustuen. 

Järjestelmien ylläpitoon liittyvä aineisto  
Ylläpidon hankkiminen palveluna lisääntyy. Tästä johtuen aiheeseen liittyvän 
ST-aineiston merkitys korostuu entisestään, joten aineiston ajan tasaisuuteen ja 
laajuuteen on kiinnitettävä entistä parempaa huomiota. 

Vanhojen korttien uudistaminen 
ST-kortiston vanhimpien korttien uudistamista tai poistamista perustuen vuonna 
2013 tehtyyn aineiston ikäanalyysiin ja sovittuun toteutusjärjestykseen 
jatketaan. Painopistealueena ovat mm. paloilmoitinohjeiden sekä -lomakkeiden 
ja käsikirjan uudistaminen. 

4 Kiinteistöalan yleisten hankkeiden huomioiminen  

Building Smart vakiointityöryhmä 
Building Smart:n yhteyteen perustetun ns. vakiointiryhmän toiminnan ja työn 
etenemisen seuraaminen. Työryhmän tarkoituksena on sopia mm. niistä 
luokitteluista, joista rakentamisen alalla on yhteisesti sovittava, jotta 
välttämättömät kiinteistöjä koskevat tiedot saadaan jäsenneltyä ja järjestettyä 
kiinteistöjen käytössä olevaan digitaaliseen muistiavaruuteen. 

KIRA- digi hankkeet 
Hankkeiden aihepiirien ja etenemisen seuraaminen. 

ETIM- ”standardi” 
Kehityksen seuraaminen ja huomioiminen aineistossa. 

Hankkeiden uudet toteutusmallit  
Toteutuksissa käytettävien toteutus- ja toimintamallien seuraaminen sekä 
huomioiminen. 

Rakennusmääräykset 
Rakennusmääräysuudistusten huomioiminen. 
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Digitaalinen tiedon hallinta  

Digitaalisen tiedonhallinnan käyttöönotto vaikuttaa moniin alan toimintatapoihin. 
Aihepiirin kehitystä on tarkoin seurattava ja se on otettava huomioon myös 
sisältökehityksessä.   

Pelastustoimi 
Pelastustoimen asetusuudistusten huomioiminen. 

Energiatuotanto  
Hajautuvaan, alue- ja kiinteistökohtaiseen, energiatuotantoon liittyvien asioiden 
seuraaminen ja huomioiminen. 

Energiatehokkuus 
Energiatehokkuuteen liittyvien asioiden seuraaminen ja huomioiminen.  

Sähköinen liikenne  
Sähköiseen liikenteeseen ja liikennöintiin liittyvien asioiden seuraaminen ja 
huomioiminen.  
 
Tietoturva  
Tietoturvaan liittyvien asioiden seuraaminen ja huomioiminen, mm. 
tietoturvastandardointi. 

5 Yhteistyö Rakennustietosäätiön RTS ja Rakennustiedon kanssa 
 
Hyvin käynnistynyttä yhteistyötä jatketaan, pyrkien aktiivisesti löytämään 
kiinteistö-, talotekniikka-, sähköistys-, turvallisuus- ja infra-alan ammattilaisia 
kokonaisvaltaisesti palvelevia, yhteistyönä tuotettavia sisältöjä.  

 
Yhteistyön mekanismit, käytännön toimenpiteet, kaupalliset mallit, 
kustannusjako ja korvausperusteet sovitaan aineistokohtaisesti 
runkosopimukseen kirjattujen periaatteiden mukaan. 

6 ST-kortiston käytettävyyden parantaminen 

Kehitystyö 
ST-kortiston käytettävyyttä kehitetään ja parannetaan verkkokäyttäjän ehdoin, 
paperiversion käyttäjiä ja ylläpitoa unohtamatta.  
 
Severi-palvelua, palvelun ylläpitoa sekä siihen liittyvää lausuntotyökalua 
kehitetään tarveharkintaisesti mm. saatuun palautteeseen ja kokemuksiin 
perustuen. 
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Tiedottaminen 
Uusista ja uudistettavasta aineistosta tiedotetaan säännöllisesti entiseen 
tapaan. 

Lomakepalvelu 
Lomakkeiden käyttöä edistetään ja helpotetaan Severi- palvelua edelleen 
kehittämällä sekä lomakkeita yhtenäistämällä ja edelleen kehittämällä. 

Asiakastilaisuudet ja koulutus 
ST-kortiston käyttöä ja tehokasta hyödyntämistä edistetään järjestämällä 
erilaisia asiakastilaisuuksia sekä kohderyhmäkohtaista koulutusta järjestämällä. 

7 ST-kortiston markkinointi 

Tunnettavuus 
ST-kortiston tunnettavuutta lisätään mm. tuotekohtaista markkinointia 
lisäämällä. Kortiston kustantaja, Sähköinfo Oy, markkinoi ST-kortistoa erillisen 
kokonaisvaltaisen markkinointi- ja myyntisuunnitelman mukaisesti. 
Markkinoinnin pääpaino kohdistetaan julkaisujen verkkoversioihin ja 
verkkotuotepaketteihin (Super-, PK-, VeRak-, TELE-, TURVA-, RAU-, LviA- ja 
oppilaitoslisenssit). Markkinoinnissa huomioidaan Rakennustieto- yhteistyö ja 
sen myötä avautuvat uudet mahdollisuudet. 

Asiakastilaisuudet ja messut 
ST-kortistoa pidetään esillä esimerkiksi asiakastilaisuuksissa sekä alan 
tapahtumien ja messujen yhteydessä. 

Käyttäjätilastot ja -palautteet 
Järjestelmistä ja rekistereistä saatavia käyttötilastoja sekä julkaisukohtaisia 
käyttäjäpalautteita hyödynnetään aineiston kehittämisessä sekä tuotteiden 
kortiston markkinoinnissa. 

ST-uutiset 
ST-uutisia julkaistaan Sähköinfo-lehden liitteenä. 
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