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1.1. YLEISTIEDOT KOHTEESTA 
 
 

1.1.1. Kiinteistön perustiedot 
  
 Kiinteistön nimi Kantvikin koulu 
 Kiinteistön osoite Toppapolku 2 02460 Kirkkonummi 
 Rakentamisvuosi 1983 ja 1993 
 Tilavuus  14520 rm3 
 Huoneistoala  3327 m2 
 Kerroksia  1 + iv-konehuoneet yläpohjassa 
 
1.1.2. Sähkölaitteiston kuntotutkimuksen yleistiedot 
  

Sähkökuntotutkimus ST peruskortin mukaisesti 
 Kuntotutkimuksen laajuus Kiinteistön sähkölaitteisto 
 Tarkastuspäivämäärä 28.12.2019 ja 23.1.2019 
 Tutkimuksen laatija Karri Rannisto/Sähkösuunnittelu Rannisto Oy 
 Tutkimuksen tilaaja RKM Group Oy /  
 
 
1.1.3. Kiinteistön saatavilla olevat sähkötekniset asiakirjat 
  

• Tasopiirustuksia, keskuskaavioita vuodelta 1982 (vanhempi siipi) ja lisäosan piirustuksia 
vuodelta 1993(uudempi siipi) 

• Ryhmäkeskuksista vaihtelevasti erilaisia kaavioita rakentamisajankohdiltaan  
 

 

1.2. SÄHKÖLAITTEISTON KUNTOTUTKIMUKSESTA 
 

1.2.1. Yleistä 
Koko koulurakennukselle suoritettiin sähkötekninen kuntotutkimus. Kuntotutkimuksessa selvi-
tettiin kiinteistön sähköjärjestelmien kuntoa silmämääräisesti arvioimalla ja saatavilla olleita pii-
rustuksia apuna käyttäen, pistokokein testaamalla, mittaamalla sekä koestuksilla.  

 
Kuntotutkimuksen aikana tarkastettiin pistokoeluontoisesti eri tiloja.  

  

1.2.2. Sähköjärjestelmät 
 
Sähköjärjestelmille suoritettiin kuntotutkimus. Sähköjärjestelmät ja asennukset ovat eri aika-
kausilta. Vanhempi rakennusosa on rakennettu vuonna 1982 ja myös sähköjärjestelmät ovat 
pääosin vielä rakentamisajankohdaltaan. Lisäosa on rakennettu vuonna 1993, jolloin on tehty 
myös pääkeskukseen muutoksia/lisäyksiä. Pääkeskus on pääosin kuitenkin rakentamisajan-
kohdaltaan vuodelta 1982.  
Valaistustaso on keskimäärin kokonaisuudessa tyydyttävällä tasolla, lukuun ottamatta joitakin 
tiloja, joissa valaistustasot jäävät suositusten alapuolelle. Pääosa kiinteistön valaisimista on 
loistelamppuvalaisimia, ja toisarvoisissa tiloissa on myös vähäisessä määrin myös hehku-
lamppukantavalaisimia. Ulkovalaistuksen valaistustasot ovat pääosin kohtuullisella tasolla, lu-
kuun ottamatta pihan puoleista julkisivua ja sen läheisyyttä. Heikkovirtajärjestelmiä on myös 
uudistettu tarpeen mukaan.  
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1.3. H0 KOHDEKOHTAISET TIEDOT 
 

1.3.1. H01 Käyttöönottotarkastukset 
 

Käyttöönottotarkastuspöytäkirjoja ei ollut kohteessa käytettävissä.  - 
   

1.3.2. H02 Määräaikaistarkastukset 
 
Kiinteistön sähkölaitteisto on luokan 1b sähkölaitteisto. Määräaikaistarkastus on tehtävä 10 
vuoden välein. Kuntotutkimuksen yhteydessä tehtiin sähkölaitteiston määräaikaistarkastus.  

 

1.3.3. H03 Dokumentaatio 
 
Kiinteistön sähkölaitteistoja koskeva dokumentaatio on osittain puutteellinen. Kaikista päivite-
tyistä järjestelmistä tulee olla kiinteistössä saatavilla päivitetyt piirustukset.  

 

1.4. H1 ASENNUSREITIT 
 

Yleistä 
Kiinteistön näkyvillä olevat asennusreitit ja -järjestelmät tarkastettiin silmämääräisesti. Asen-
nuksia on eri aikakausilta. Kaapeloinnit on tehty uppo- ja pinta-asennuksena. Lisäksi on käy-
tetty teknisissä tiloissa hyllyjä ja muualla levyhyllyjä. Tilojen kaapelihyllyt ovat yleisesti kunnos-
sa. 

 
    

 Suositeltavat toimenpiteet  
Mahdollisten muutostöiden yhteydessä johtoteitä asennetaan tarpeen vaatiessa 
lisää. 

 
1.4.1. H105 Läpiviennit 

 
Yleistä 

 
Uudemmassa rakennusosassa on käytetty  
johtoteinä levyhyllyjä 
 

 
Teknisessä tilassa (vanhempi puoli) käytetty 
myös levyhyllyjä   
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Läpivientien palo-osastoinnin toimivuutta tarkasteltiin silmämääräisesti. Läpi-
viennit ovat nähdyiltä osin kunnossa. Osa kaapelien läpivienneistä on kuitenkin 
niin ahtaita, ettei palosuojausta pysty varmuudella silmämääräisesti toteamaan.  

 
 Suositeltavat toimenpiteet  

Suositellaan kaapeliläpivientien kartoittamista ja tarpeellisten palokatkojen asen-
tamista pätevän palokatkourakoitsijan toimesta. 

 

1.5. H2 SÄHKÖN PÄÄJAKELUJÄRJESTELMÄT 
 
1.5.1. H202 400 V pääjakelujärjestelmät 

 
Yleistä 

Energialaitokselta syötetään pääkeskusta  3x185+57 poikkipintaisella alumiini 
kaapelilla. Liittymiskaapeli on alkuperäinen 1982. Liittymisjohtojen tekninen elin-
kaari on n. 50 vuotta. 
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Pääkeskuksen mittaukset sähköanalysaattorilla: 

 
Kaavio 1 
Vaiheiden L1.L2 ja L3 välisten jännitteiden mittaus  

 
Eri vaiheiden väliset jännitteet L1,L2 ja L3 pysyvät standardin SFS-50160 mukaisesti 10% sisällä  
 

 
 

Kaavio 2 
Vaiheiden L1,L2 ja L3 virtamittaukset 
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Vaiheiden väliset virrat  L1,L2,L3 mitattu kun ei varsinaista koulutoimintaa.Vaihevirrat vaihtelevat 
mittausjaksolla n.39A-69A. 
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Vaiheiden väliset virrat  L1,L2,L3 ja N mitattu koulupäivänä. Vaihevirrat vaihtelevat 
mittausjaksolla n.76A-140A. 
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Kaavio 3 
Tehokertoimen mittaus 
 

 
Tehokerroin vaihtelee 0,977-0,988, joten kondensaattoriparisto on säädetty oikein. 
 

  
 

Suositeltavat toimenpiteet: 
Kondensaattoriparistot huolletaan valmistajan ohjeiden mukaan määräajoin. 
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Kaavio 4 
Kokonaissärön mittaus 
 

 
Standardin 50160 mukaan kokonaissärökertoimen THD tulee olla pienempi tai yhtäsuuri kuin 8%. 
Mittauksen mukaan max.n.2,2% 
 

 
 

Suositeltavat toimenpiteet: 
Ei toimenpiteitä. 



 SÄHKÖLAITTEISTON KUNTOTUTKIMUS        sivu 11 / (36) 
  Kantvikin Koulu  

  

 
RKM Group Oy • RKM Engineering •  www.rkmgroup.fi  •  Y-tunnus: 1892257-2 

 

 

Kaavio 5 
Taajuusmittaus 

 
Taajuusmittausten perusteella saadut tulokset ovat standardin mukaisia. Mittaus suoritettu, kun ei ole ollut 
koulutoimintaa.  
 

 
 

Suositeltavat toimenpiteet: 
Ei toimenpiteitä. 
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Taajuusmittausten perusteella saadut tulokset ovat standardin mukaisia. Mittaus suoritettu koulutoiminnan 
aikana. 
 

 
Suositeltavat toimenpiteet: 
  Ei toimenpiteitä 
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Lämpökamerakuvaus (Flir E6) 
 

 
Nousukeskuksen NK2 lähtö kuvattu pääkeskuksesta 
 

 
Iv-konehuoneen säätökeskuksen apureleet ovat mittauksen mukaan kunnossa. 
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IV-keskuksessa PF01 poistopuhaltimen sulakkeet ovat eniten kuormittuneita, mutta mittauksen mukaan 
kunnossa.  
 
 

Lämpökameralla tarkistettiin pistokoe luontoisesti mahdollisia löysiä liitoksia eri 
keskuksista. Pääkeskuksen lämpökamerakuvauksen perusteella voidaan todeta, 
mm. että eri vaiheiden välinen kuormitus on melko tasaista. 

Epänormaalia lämmönnousua liittimissä ja kojeissa ei lämpökamera mittauksissa 
havaittu. 

 
Suositeltavat toimenpiteet  
  Ei toimenpiteitä 
 

 
1.5.2. H2023 Pääkeskus ja pääkeskustilat 
 

 
Yleistä 

Kiinteistön pääkeskus sijaitsee omassa lukitussa tilassa . Sähköpääkeskustilat 
ovat asianmukaisesti lukittuja.  
 

Silmämääräinen arviointi 
Pääkeskus on kennokeskus. Pääkeskus on vuodelta 1982. Pääkeskuksen ni-
mellisvirta on 250A. 
Pääsulakkeet ovat 3x250A. Keskuksien kosketussuojaus on kunnossa. Pääkes-
kustilassa seinällä havaittiin nousujohtokaavio. Nousujohtokaaviossa oli päivit-
tämättä keittiön uunin lähtö, joka on asennettu jälkiasennuksena. 
 

 Mittaukset ja havainnot 



 SÄHKÖLAITTEISTON KUNTOTUTKIMUS        sivu 15 / (36) 
  Kantvikin Koulu  

  

 
RKM Group Oy • RKM Engineering •  www.rkmgroup.fi  •  Y-tunnus: 1892257-2 

 

 

Pääkeskuksen mittaukset mitattiin analysaattorilla pääsulakkeiden edestä syöt-
töpuolelta. Mittauksessa tarkasteltiin lähinnä sähkön laatuun liittyviä suureita, ku-
ten jännitettä, virtaa, taajuutta ja tehokerrointa. Lämpömittarilla mitattiin pisto-
koeluontoisesti kohteen keskuksissa mm. liittimien lämpötilaa löysien liitosten 
havaitsemiseksi. Normaaleja korkeampia lämpötiloja ei havaittu.  

 

 
 

Suositeltavat toimenpiteet  
Keskuksien edessä tulee olla vapaata tilaa 0,8m. 

 
1.5.3. H2024 Muut keskukset (ryhmäkeskukset) 
 
 Yleistä 

Kiinteistössä on useita ryhmäkeskuksia. Keskukset ovat eri rakentamisajankoh-
diltaan. Vanhemman rakennusosan keskukset ovat alkuperäisiä vuodelta 1982 
ja uudemman osan keskukset alkuperäisiä vuodelta 1993. Keskukset ovat pää-
osin tulppasulakekeskuksia ja ne ovat rakennettu rakentamisajankohdan mää-
räysten mukaisesti. 

  Keskuksien tekninen elinkaari on keskimäärin noin 40 vuotta. Jos eri tiloissa  
  tehdään mahdollisia saneerauksia, joissa uusitaan johdotuksia, suositellaan myös 
  ryhmäkeskuksia uusittaviksi vikavirtasuojakytkimillä varustettuihin keskuksiin (ei 
  sisälly pts- kustannuksiin).  
 
Silmämääräinen arviointi 

Keskukset sijaitsevat tilojen seinillä, omissa lukituissa kaapeissa, keskustiloissa 
tai IV-konehuoneissa. Tilat ovat pääosin siistit, mutta jonkun verran havaittiin 
keskuksien edessä ylimääräistä tavaraa. Pääosin keskuksissa ei ole varatilaa 
esim. vikavirtasuojakytkimille. Vikavirtasuojakytkimiä ei tarvitse määräysten mu-
kaan takautuvasti asentaa.  

 
Toimintatestaus ja mittaukset 

Keskuksille tehtiin toimintakokeita, mittauksia sekä lämpökamera mittauksia pis-
tokoeluontoisesti. Näissä ei ilmennyt mitään mainittavaa puutosta tai korjattavaa.  

 
Pääkeskus on alkuperäinen (vanhassa siivessä)  
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Alkuperäinen valaistuksen ohjauskeskus liikun-
tahallin puolella on ikääntynyt 

 
Uudemman rakennusosan yhdistetty nousukes-
kus NK ja ryhmäkeskus vuodelta 1993  

 
Alkuperäinen tulppasulakekeskus(vanha siipi)  

 
Hammashoitolan siiven ryhmäkeskus, johon 
lisätty uusi lisäosa vikavirtasuojakytkimineen  
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 Suositeltavat toimenpiteet  

Lisätään puuttuva painike ja väännin IV-keskukseen. 
 
Keskukset ovat muuten kokonaisuudessaan vielä tyydyttävässä kunnossa, mut-
ta kasvaviin ylläpitokuluihin tulee jakson aikana varautua.  

 
1.5.4. H2025 Keskusten väliset syöttöjärjestelmät 
  

Yleistä 
Pääkeskuksen ja jako/ryhmäkeskuksien väliset kaapeloinnit on toteutettu pää-
sääntöisesti MCMK ja MMJ tyyppisillä kaapeloinneilla. 
Pääkeskuksien ja jakokeskuksien väliset kaapeloinnit on toteutettu TN-C-S jär-
jestelmällä. Pää-, ja nousujohtojen keskimääräinen tekninen elinkaari on noin 
40.vuotta.  

 
 
 

 
IV-tilan keskuksesta irronnut lämpöreleen 
palautuspainike ja väännin 

 

 
Teknisen käsityötilan ryhmäkeskus(uusi siipi) 

 
Alkuperäinen Iv-keskus Iv-konehuoneessa (van-
ha siipi) 
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Silmämääräinen arviointi 
Käyttöiän ja silmämääräisen tarkastelun perusteella voidaan arvioida, että pää-ja 
nousukaapelit ovat vielä tyydyttävässä kunnossa. TN-C 4-johdinjärjestelmän 
tyyppiset kaapeloinnit ovat ilman suojamaadoitusjohdinta. Kuntotutkimuksen ai-
kana ei havaittu vaurioita tai viitteitä ylikuormituksesta.  

  
 Nousujohdot PK pääkeskukselta pääpiirteittäin: 

Keskuksen tunnus 
 

Kaapelointi Sulake 

Kompensointi 65kVar 2xMCMK3X35+16 3X150/00A 

Kompensointi 75kVar MCMK 3X70+35 3X160/1 

RK1.1/RK1.2 MCMK 3X35+16 3x100A 

RK1.2 MCMK 3X35+16 3x100A 

RK1.3 MMJ 4X10 3x35/00A 

RK1.4 MMJ 4X16 3x50/00A 

RK1.5 MMJ 5X6 3x20/00A 

RK1.6 MMJ 4X4 3x20/00A 

RK1.7(oma kWh-mittari) MMJ 4X10 3x35/00A 

RK1.8 MMJ 4X4 3x20/00A 

RK-IV01/IV02 4x16 3x50/00A 

NK2 3x185 3x200/250A 

  
Suositeltavat toimenpiteet 

Mahdollisten keskuksien uusimisien yhteydessä uusitaan myös niitä syöttävät 
nousukaapelit TN-S 5-johdinjärjestelmän mukaisiksi, joissa on erillinen suoja-
maadoitusjohdin.  

 
1.5.5 H2026 Maadoitukset 

 

Yleistä 
Pistorasioiden maadoituksia mitattiin pistokoeluontoisesti ja mitatut maadoitukset 

ovat kunnossa. Maadoituksen tarkoitus on estää vaarallisten kosketusjännitteiden 
muodostuminen sähkölaitteiden vikatapauksissa. Maadoitukset takaavat sähkö-
verkon vikavirralle luotettavan reitin ja varmistavat suojalaitteiden luotettavan ja 
nopean toiminnan.  
 

Silmämääräinen arviointi 
 Maadoitusjärjestelmästä ei ollut käytössä oma erillistä kaaviota. Maadoitukset on 

  esitetty PK- pääkaaviossa. Pääkaavion mukaan on maadoitettu pääkeskus,  
 puhelinteline, antenni, metalliputkistot ja anturat. Päämaadoituskisko havaittiin  

  pääkeskushuoneessa. Putkistomaadoituksia havaittiin IV-huoneessa. 
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Suositeltavat toimenpiteet 
  Merkitään maadoitusjohtimet.  
   
 

1.5.6 H2027 Loistehon kompensointilaitteet 
 

Yleistä 
Kiinteistössä on käytössä loistehon kompensointi yksiköt.  
Sähköpääkeskustilassa havaittiin tarkastuksen yhteydessä kaksi Nokian kom-
pensointilaitteisto, jonka tehot ovat 65kVar ja 75kVar. Kompensointilaitteiden tek-
ninen elinkaari on n.25-30 vuotta. Pääkeskushuoneessa sijaitsevista kompen-
sointiparistoista toinen on arvion mukaan alkuperäinen vuodelta 1982 ja toinen 
on havaintojen mukaan uusittu/lisätty rakentamisajankohdan jälkeen. Vanhempi 
kompensointiparisto on jo elinkaarensa loppupuolella. Kompensointilaitteistot on 
merkintöjen mukaan viimeksi tarkastettu 7.3.2018(Hämeen Sähkö Oy) 

  
  

 
Pääpotentiaalintasauskisko pääkeskustilassa, 
jossa maadoitusjohtimet ovat merkitsemättä 

 
Putkistot yhdistetty maadoitusvanteella. 
 

 
Alkuperäinen kompensointiparisto  
pääkeskustilassa 

 
Myöhemmin lisätty/uusittu kompensointiyksikkö 
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 Suositeltavat toimenpiteet 
  Ikääntynyt kompensointiyksikkö tulisi uusia pts-jakson alkupuolella.  
   

  

1.6. H4 SÄHKÖNLIITÄNTÄJÄRJESTELMÄT 
 

1.6.1. H401 Pistorasiat 
 
Yleistä 

Kiinteistön pistorasiakalusteet ovat eri rakentamisajankohdiltaan. Pistorasiat ovat 
1-luokan suojamaadoitettuja pistorasioita ja vielä kunnossa.  
Pistorasioita testattiin pistokoeluontoisesti asennustesterillä, jolla saatiin seuraa-
via tuloksia: 

 
Mittaus arvoista voidaan todeta, että kaikki mitatut pistorasiat täyttävät SFS6000 
vaatimukset.  

  
 
Toimenpide-ehdotukset 
  Sähkökalusteita uusitaan niiden rikkoontuessa.  

 
Ulkoseinän pistorasia on irronnut  
alustastaan. Käyttöeristetyt johtimet  
kosketeltavissa sähköturvallisuusmääräysten 
vastaisesti. 

 

 
Pistorasia-asennusta pistorasiakourussa  
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  Korjataan ulkoseinän pistorasian asennus kuntoon välittömästi.  
 

 
1.6.2. Kiinteistön muut asennuskalusteet ja valaistusryhmäjohtoasennukset 
  

Yleistä 
Sähkökalusteet ovat pääsääntöisesti rakentamisajankohdiltaan. Yksittäisiä kalus-
teita on uusittu myös rikkoontumisen vuoksi tai tilasaneerauksen yhteydessä. 
Valaistusryhmäjohdot ovat osin TN-C 4-johdinjärjestelmän mukaisia ja osin viisi- 
johdinjärjestelmän (TN-S) mukaisia.  
Valaistusryhmäjohtoina on yleisesti käytetty muovivaippaisia MMJ – kaapeleita ja 
putkeen asennettuna ML – tyyppisiä johtimia.  
Valaistusryhmäjohdot ovat myös pääosin rakentamisajankohdiltaan.  

  

  
 
Toimenpide-ehdotukset 
  Kiinnitetään irralliset kaapelit ulkoseinällä.   
  Uusitaan peitelevy. 

 
Sisäänkäynnin luona ulkoseinällä kaapelien  
kiinnitykset puutteellisia  

 

 
Uusittu kytkinkaluste pukeutumistilassa (vanha 
siipi)  

 
Peitelevy on rasian kohdalta rikkoontunut  
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  Valaisimien uusimisien yhteydessä varaudutaan myös valaistusryhmäjohtojen  
  uusimisiin.   

 
 

1.6.3. H405 Autolämmityspistorasiat 

Yleistä 

Kiinteistön parkki- ja piha-alueella ei havaittu erillisiä autolämmityspistorasiakote-
loita. 

    
Toimenpide-ehdotukset 
  Suositellaan asennettavaksi parkkialueelle autolämmityspistorasiakoteloja 
  /(sähköautojen latauskoteloita), jotka ovat varustettuja energiaa säästävillä 2-h  
  rajoitinkelloilla ja vikavirtasuojakytkimillä(ei sisälly pts- kustannuksiin). 
 

 

1.7. H5 VALAISTUSJÄRJESTELMÄT 
  

1.7.1. H501 Yleisvalaistusjärjestelmä 
 

Silmämääräinen arviointi 
Kiinteistössä on käytetty pääsääntöisesti erilaisia loisteputkivalaisimia, sekä vä-
häisessä määrin hehkulamppukantavalaisimia toisarvoisissa tiloissa. Valaisimet 
ovat pääosin rakentamisajankohdiltaan vuosilta 1982 ja 1993, lukuun ottamatta 
yksittäisten tilojen saneerauksien yhteydessä uusittuja valaisimia. Valaisimia on 
uusittu mm. entisessä talonmiehen asunnossa ja saneeratuissa pesutiloissa.  

 
Valaisimia ohjataan rakennuksessa pääosin kytkimillä. Joihinkin tiloihin on asen-
nettu rakentamisajankohdan jälkeen myös liiketunnistimia. Liikuntasalissa on 
käytetty oma valaisinohjauskeskusta.  
Valaisimien tekninen käyttöikä on noin 20-30 vuotta, riippuen valaisimen tyypistä, 
joten suurin osa valaisimista on jo teknisen elinkaarensa loppupuolella.  
Kiinteistökierroksella mitattiin eri tilojen valaistusvoimakkuuksia lux-mittarilla. Va-
laistusmittauksia ei voida pitää kaikilta osin luotettavalta, koska tuloksiin vaikutti 
osittain päivänvalo. Valaistusvoimakkuuksia mitattiin tiloista, joissa valaistustasol-
la on erityistä merkitystä.  
Eri tilojen valaistusvoimakkuudet: 
 
Aulatila/lukunurkka: n.68-191lux 
Opettajainhuone n. 375-508lux 
Keittiö n. 400-600 luxia  
Pukuhuone(pojat): 260-400lux 
Pesuhuone (pojat) n:300-614lux 
Opetustila 233 n. 609-787lux 
Opetustila 204 n.690-805lux 
Opetustila 203 n. 455-528 lux 
Käytävä/aulatila (uusi siipi) n. 120-345 lux 
Opetustila A135 n. 358-413 lux 
Opetustila A146 316-323 lux 
Tekninen käsityöluokka n. 280-373 lux 
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Luokkatilojen työtasolta mitattuna valaistusvoimakkuudeksi suositellaan n.500lux. 
Käytävillä n. 100-150 lux. Osassa luokkatiloja nykysuositusten mukaiset valais-
tusvoimakkuudet eivät täyttyneet.  

  

  
 

 
Aulatilan valaistus on toteutettu loisteputkivalai-
similla (vanha siipi) 

 
Sisäänkäynnin alkuperäiset loisteputkivalaisimet 
ovat jo ikääntyneitä(vanha siipi) 

 
Liikuntasalin loisteputkivalaistusta   

 
Luokkahuoneen pinta-asennetut loisteputkivalai-
simet alkuperäiseltä rakentamisajankohdaltaan 
(vanha siipi) 
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Luokkahuoneen loisteputkivalaistusta  
(uudempi siipi)  

 
Teknisen käsityötilan valaistusta (uudempi siipi) 

 
Pukuhuoneen pesutilan uusittu valaisin on hyvä-
kuntoinen (vanha siipi)  

 
Käytävän valaistusta (uudempi siipi) 

 
Keittiötilan valaistusta (vanha siipi) 

 
Yleisen wc tilan alkuperäinen hehkulampputyyp-
pinen valaisin (vanha siipi) 
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Toimenpide-ehdotukset 

Alkuperäiset valaisimet kummassakin siivessä (vanha ja uudempi rakennusosa) 
suositellaan uusittaviksi valo- ja energiatehokkaisiin led-valaisimiin. 
Uusittaessa valaisimia lisätään valaistustasoa, joko lisäämällä tai vaihtamalla va-
laisimia valotehokkaisiin led-valaisimiin. 

 
 

1.7.2. H503 Ulkovalaistusjärjestelmä 
 
Yleistä 

Kiinteistön ulkoalueet on valaistu pääosin erilaisilla seiniin ja katoksiin asenne-
tuilla purkauslamppuvalaisimilla ja etupihan puolella on käytetty pihapylväsvalai-
simia ja valonheitinpylvästä.  

 
Silmämääräinen arviointi 

Aluevalaisimet on pääosin alkuperäisiltä rakentamisajankohdiltaan olevia pur-
kauslamppuvalaisimia. Valaisimia ohjataan pääosin hämäräkytkimen ja aika-
ohjelman avulla.  
Valaisimet ovat kokonaisuudessaan jo elinkaarensa loppupuolella. Alueen va-
laistustaso on kokonaisuudessaan kohtuullisella tasolla. Valaistustaso pihan 
puoleisella julkisivulla ja sen läheisyydessä on heikolla tasolla.  
 

  

 
Rakentamisajankohdan jälkeen asennettu liike-
tunnistimella toimiva valonheitin ulkoseinällä   

 
Ulkoseinävalaisin  
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Valonheitinpylväs piha-alueella   

 
Ulkoseinävalaisin (uudempi siipi) 

 
Sisäänkäyntikatoksen alkuperäinen säästölam-
pulla toimiva valaisin. Valaisin on ikääntynyt    

 
Ulkoseinävalaisimen kupu on kellastunut.  
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Toimenpide-ehdotukset 

Aluevalaisimien osalta varaudutaan valaisimien uusimisiin. 
Valaisimet suositellaan uusittaviksi energia- ja valotehokkaisiin led-valaisimiin.  
Valaistustasoa suositellaan myös lisättäväksi pihan puoleisella julkisivulla, joka 
lisäämällä valaistusta tai uusimalla valaisimet valotehokkaisiin led-malleihin. 

 
 

1.8. H6 SÄHKÖLÄMMITYSJÄRJESTELMÄT JA -LAITTEET 
 

1.8.1. H601 Rakennuksen sähkölämmitysjärjestelmä 
 
 Yleistä 

Varsinaisia sähköisiä lämmityslaitteita kiinteistössä ei havaittu, lukuun ottamatta 
yhtä ilmalämpöpumppua ulkoseinällä. Ilmalämpöpumppu on silmämääräisen ar-
vion perusteella kunnossa.  
 

  

 
Pihapylväsvalaisin on purkauslamppuvalaisin  

 

 
Rakentamisajankohdan jälkeen on lisätty ilma-
lämpöpumppu (uudempi siipi) 
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Toimenpide-ehdotukset 
 Ei toimenpiteitä 
 
 

1.8.1.1. Sähköpatterit 
 
 Kiinteistössä ei havaittu erillisiä sähköpattereita. 

  

1.3.1.2. Lattialämmitys 
 
 Kiinteistössä ei yleisesti havaittu sähköisiä lattialämmityksiä.  

 
1.8.2. H603 Erilliset sähkölämmitysjärjestelmät 

 

1.8.2.1. Lämminvesivaraaja 
 
  Kiinteistössä ei havaittu sähköisiä lämminvesivaraajia.  

 
  
 

1.9. J1  PUHELINJÄRJESTELMÄT 
 

9.9.1. J101 Puhelinjärjestelmä 

Yleistä 

Kiinteistössä havaittiin kaksi jakamoa, yksi vanhan puolen teknisessä tilassa ja 
toinen uudemman siiven kiinteistön huoltomiehen tilassa . 
Kiinteistön puhelinjärjestelmästä puuttui kohteessa dokumentaatio. Alkuperäisi-
nä puhelin kaapeleina vanhassa siivessä on todennäköisesti käytetty joko KL ja 
MMS tai MHS- kaapeleita. 

 

  
 

 

 
Perinteinen 3-napainen puhelinpistoke   

 
Sähkökomerossa käytävällä sijaitsee puhelinjat-
kos/haaroitustuppi.................... 
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1.10. J2  VIESTINTÄJÄRJESTELMÄT 
   
9.10.1. J201 Antennijärjestelmät 

 Yleistä 

Rakennuksen antennivahvistin sijaitsee pääkeskustilassa. Harava antenni havait-
tiin katolla. Kaapelointi on toteutettu AJCS kaapeleilla Järjestelmästä ei ollut käy-
tössä kaaviota, josta olisi selvinnyt järjestelmän tarkka rakenne. Järjestelmä on 
vähäisessä käytössä. Antennivahvistimen elinkaari on noin 10 vuotta. 

  

 

 
Kiinteistössä havaittiin ns. perinteinen harava-
antenni katolla  

 

 
Antennivahvistin pääkeskustilassa  

 
Liikuntasalin antennirasiasta on irronnut kansi 
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Antennipisteen mittaus liikuntasali 
 

 
 Antennipisteen mittauksen tuloksena voidaan todeta, että arvot pääosin täyttävät suositusten 
 mukaiset arvot. Kanava E26 kohina-arvo C/N on vähän raja-arvon alapuolella(raja-arvo >26). 
 
Toimenpide-ehdotukset 
 Tarvittaessa antennivahvistimen säädöt antenniliikkeellä. 
 Järjestelmää päivitetään tarpeen mukaan.  
 
 

1.11. J4 TURVALLISUUSJÄRJESTELMÄT 
 

Yleistä 
Kiinteistössä on rikosilmoitin-, paloilmoitin-, turvavalo-, kulunvalvonta- ja kame-
ravalvontajärjestelmät. 
 

Tutkimukset 
Järjestelmät tutkittiin silmämääräisesti tarkastellen laitteet ja näkyviltä osin kaa-
peloinnit ja pääte- ja käyttölaitteet. Järjestelmät ovat toimivia.  
 

  
 

 
Hedengrenin rikosilmoituskeskus HHL-30/70  

 
Kiinteistössä on kameravalvontajärjestelmä  
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1.11.1. J401 Paloilmoitinjärjestelmä 
 

Yleistä 

Kiinteistössä havaittiin paloilmoitinjärjestelmä, jonka keskus sijaitsee vanhan ra-
kennusosan teknisessä tilassa 1-kerroksessa. Palovaroitinkeskus on tyypiltään 
ESMI MINI 2000 ja se on vielä tyydyttävässä kunnossa.  
Kiinteistössä on saatujen tietojen mukaan suoritettu palotarkastus 20.11.2018. 
Paloilmoitinjärjestelmän tarkastusajankohdasta ei saatu kohteessa tietoja.  

 
Silmämääräinen arviointi 

Palovaroittimia ei koestettu tutkimuksen yhteydessä.  

     

  
Toimenpide-ehdotukset 

 Normaalit huoltotoimenpiteet ja tarkastukset.  
 

 
9.11.2. J403 Turva-, ja poistumistievalaistusjärjestelmä 

 
Yleistä 

Kiinteistössä havaittiin kaksi turvavalokeskusta. Vanhempi Esmin keskus sijaitsee 
pääkeskushuoneessa ja toinen sijaitsee laajennusosassa NK- keskuksen vieres-
sä ja on tyypiltään Eslux.  
Poistumistievalaistusjärjestelmän keskimääräinen elinkaari on n.15-25vuotta.  
Turva-, ja poistumistievalaistusjärjestelmät täytyy määräysten mukaisesti tes-
tata kuukausittain ja testaukset on merkittävä päiväkirjaan.  
 

Dokumentit 

Keskukset on tarkastettu 10.10.2018 ja 20.11.2018. 

Silmämääräinen arviointi 

 
Paloilmoitinkeskus sijaitsee teknisessä tilassa 
(vanhempi siipi)  

 
Paloilmoitin  
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Poistumistievalaisimet ovat vanhemmassa siivessä ikääntyneitä hehkulamppu-
tyyppisiä valaisimia. Yksi valaisin oli pimeänä tarkastushetkellä. Myös uudemman 
osan järjestelmän tekninen elinkaari on loppupuolella.  

 

  
 

  
   

Toimenpide-ehdotukset 
Ensi tilassa korjataan pimeä poistumistievalaisin.  
Turva- ja poistumistievalaistusjärjestelmät suositellaan uusittaviksi pts- jakson 

 aikana.  

 
Esmin alkuperäinen turvavalokeskus sijaitsee 
pääkeskushuoneessa  

 
Ikääntynyt hehkulampputyyppinen poistumistie- 
valaisin on pimeänä(vanha siipi)  
 

 
Uudemman rakennusosan poistumistievalaisin 
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1.12. J5  TIETOVERKKOJÄRJESTELMÄT 

 
1.12.1. J501  Yleiskaapelointijärjestelmä 

 
Yleistä 

Kiinteistön puhelin/ atk- järjestelmiä on muutettu ja uudistettu eri aikakausina.  
Kiinteistössä havaittiin kaksi tietoliikennejakamoa. Kiinteistöön on asennettu ns. 
yleiskaapelointijärjestelmä, joka on havaintojen mukaan toteutettu cat5 tyyppisel-
lä kaapeloinnilla ja osittain cat6 tyyppisellä kaapeloinnilla. Pisteet ovat havainto-
jen mukaan rj- pistokkeita. Järjestelmä on saatujen tietojen mukaan toimiva.  
Tietoliikennejärjestelmästä ei ollut tarkastuksessa käytettävissä ajan tasalla ole-
via piirustuksia. 

  

  

 
WiFi-lähetin ,joka muodostaa langattoman ver-
kon 

 
Tietoliikennejakamo teknisessä tilassa (vanha 
siipi) 

 
Tietoliikennepistoke   
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 Tietoliikenne rasian mittauspöytäkirja pistokoeluontoisesti uudelta puolelta. Mittausarvot 
 ovat kaikki kunnossa. 
 
 
Toimenpide-ehdotukset 

  Laajennetaan järjestelmää tarpeen mukaan. 
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3. YHTEENVETO JATKOTOIMENPIDE-EHDOTUKSISTA 
 

Sähkölaitteiston kuntotutkimuksessa havaitut korjaustarpeet. 

 

• Aluevalaisimien uusiminen ja lisääminen  
Kustannusvaraus: 30 000€ 
 
 
 
 

• Ikääntyneiden sisävalaisimien uusiminen ja lisääminen valo-, ja energiatehokkaisiin led- valaisimiin 
valaisinryhmäjohtoineen 
Kustannusvaraus: 50 000€ 
 
 
 
 

• Alkuperäisen kompensointipariston uusiminen  
Kustannusvaraus: 8 000€ 

 
 
 
 

• Alkuperäisten poistumistievalaistusjärjestelmien uusiminen  
Kustannusvaraus: 10 000€ 

 
 
 
 

Toimenpiteet 1-5 vuoden sisällä 

Toimenpiteet 1-5 vuoden sisällä 

Toimenpiteet 1-5 vuoden sisällä 

Toimenpiteet 1-5 vuoden sisällä 


