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Lyhenteet 

OPS Valtakunnallinen opintosuunnitelma. 

ov Yksi opintoviikko vastaa opiskelijan 40 tunnin työpanosta. 1.8.2015 alkaen 

ammatillisissa perustutkinnoissa käytetään osaamispisteitä (osp) opinto-

viikkojen sijaan. Aiemmin ammatillinen perustutkinto on ollut 120 opinto-

viikkoa, uudistuksen jälkeen 180 osaamispistettä. [1] 

osp Ammatillisissa perustutkinnoissa otettiin käyttöön osaamispisteet (osp) 

1.8.2015 alkaen. Aiemmin ammatillinen perustutkinto on ollut 120 opinto-

viikkoa (ov), uudistuksen jälkeen 180 osaamispistettä. [1] 

NC Normaalisti kiinni 

NO Normaalisti auki 

VET Vocational Education and Training 
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1 Johdanto 

Vantaan ammattiopisto, Varia kehittää opetusta ja oppimismateriaaliaan jatkuvana pro-

sessina. Insinöörityön aiheena on tehdä suunnitelma oppimisympäristöstä, jota voidaan 

käyttää rikosilmoitinjärjestelmän laitteiden opetuksessa. 

Tavoitteena on suunnitella oppimisympäristö, jossa voidaan opiskella tyypillisiä rikosil-

moitinjärjestelmän suunnittelun, asennuksen, käyttöönoton ja testauksen harjoituksia. 

Opetussuunnitelma toimii toteutuksen pohjana.  Työssä määritetään keskeiset oppimis-

tavoitteet ja suunnitelma oppimisympäristön mahdollisesta toteutuksesta.  

Työ tukeutuu nykykäsityksen mukaiseen oppimiskäsitykseen. Varsinaisessa oppilaan te-

kemässä työssä metodina on ”Tekemällä oppiminen”. Sen toisena aiherajauksena toimii 

Opetushallituksen vahvistama Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet [2], ja 

edelleen Vantaan ammattioppilaitos Varian oppilaitoksen opetussuunnitelma [3] sekä Fi-

nanssialan keskusliiton ohjeet [4] tarkoituksen mukaisen rikosilmoitinjärjestelmän laati-

miseksi. 

Kiinteistöjen rikoksientorjunta jaetaan kahteen suojaustoimenpiteeseen, jotka ovat ra-

kenteellinen- ja toiminnallinen suojaus. Rakenteellisella suojauksella käsitetään kiinteis-

tön ja piha-alueen suojaus esimerkiksi aidalla ja rakennuksen rakenteiden murronkestä-

villä tai sitä hidastavilla rakenneratkaisuilla. 

Toiminnallisella suojauksella tarkoitetaan rikosilmoitinjärjestelmän hyväksi käyttöä niin, 

että mahdollinen tunkeutuja havaitaan sekä mahdollisesti torjutaan, ennen kuin vahingon 

teko on päässyt alkuun tai välittömästi sen alettua. 

Tämän työn tarkoituksena on aikaansaada harjoitusmateriaali toiminnalliseen suojauk-

seen. Työn sisältönä on oppia tyypillisesti käytettävien rikosilmoitin laitteiden kytkentä, 

ohjelmointi ja niihin läheisesti kuuluvat lait ja ohjeet. 

Käytettävän laitteiston valinnassa määräävänä tekijänä on tilaajan pyynnöstä jo aiemmin 

käytettyjen laitteiden hyödyntäminen nyt laadittavan oppimisympäristön suunnittelussa. 

Työn alkuvaiheessa suoritettiin eri toimittajien laitteistojen yhteensovittaminen aiemmin 
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hankittujen laitteiden kanssa, ja tuloksena oli päätös pitäytyä jo aiemmin hyväksi koe-

tussa laitteistossa. Kaikkiaan valintapäätöksellä pyritään kustannussäästöön. 
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2 Teoriatausta 

Tässä luvussa esitellään toteutettavan oppimisalusta opetuksellisiin näkökohtiin liittyvää 

teoriataustaa. Luku alkaa pedagogiikan, didaktiikan (tekemällä oppiminen) nykysuun-

tausten esittelyllä. Tämän jälkeen esitellään opetuksen säädöspohja eli opetussuunni-

telmat, jotka ohjaavat oppisisältöjä ja opetuksen toteutusta. 

2.1 Pedagogiikka 

Pedagogiikka tarkoittaa yksinkertaistettuna, opetuksen järjestämiseen liittyvää opetusta 

ja sen toteuttamiseksi tarvittavaa opetusnäkemystä. Pedagogiikka sisältää oppimisen 

teoriaa ja yleistä kasvatuskäytäntöä. Pedagogiikka on oppi kasvatuksesta. [5.] 

Kasvatuskäytännöt muuttuvat ajan saatossa. Siitä johtuen niitä on olemassa lukematon 

määrä. Yleisesti tunnetuimpia ovat esimerkiksi Steiner-pedagogiikka ja vaikkapa erityis-

pedagogiikka. [5.] 

Tyypillisiä pedagogiikan käytäntöjä ovat muiden muassa behaviorismi, kysymällä oppi-

minen, ilmiö-oppiminen ja tekemällä oppiminen. [5; 6; 7.] 

2.2 Didaktiikka 

Käsite didaktiikka tarkoittaa oppimiseen kuuluvia opetuskäytäntöjä ja – menetelmiä, joita 

oppimistilanteissa mukana oleva opettaja tai ohjaaja käyttää oppimistavoitteen saavut-

tamiseksi ja hyvän oppimisympäristön luomiseksi. [5; 6; 7.] 

Didaktiikka jaetaan usein kahteen eri tyyppiin deskriptiiviseen ja normatiiviseen didak-

tiikkaan, jotka toteuttavat tieteeliseltä luonteeltaan erilaisia asioita. Deskriptiivinen didak-

tiikka ei sisällä oppimisohjeita, vaan antaa asialle teoriapohjan. Normatiivinen didaktiikka 

sisältää niitä seikkoja, joista syntyy hyvä opetus ja käytännön opetustapahtuman sisällön 

hyvään lopputulokseen pääsemiseksi. [5; 6; 7.] 
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Kuvassa 1 on esitetty Herbartin Didaktisen kolmion avulla oppijan, opettajan ja oppiai-

neksen keskinäinen vaikuttavuus. Kolmiosta käy selville ne asiasisällöt, jotka vaikuttavat 

oppimistapahtumassa ja joiden määrään ja laatuun voi vaikuttaa. 

 

 Herbartin Didaktinen kolmio 

2.3 Tekemällä oppiminen 

Tekemällä oppiminen (learning by doing) on perusoppimismenetelmä, jonka ajatuksena 

on mallintaminen ja perässä tekeminen tai kokeileminen. Oppiminen tapahtuu tekemällä 

ja sisältää eri lähestymistapoja oppimisen kohteeseen. Virheistä ja onnistumisista syntyy 

osaamista. Aktiivinen tutkiminen ja kokeileminen on nykykatsannon mukaan hyvän op-

pimisen perusasia. [5; 6; 7.] 

Tekemällä oppiminen on luonnollinen tapa oppia uutta ja kehittää tekemisen taitoja. Op-

piminen tapahtuu tekojen ja ratkaisujen avulla. Vantaan ammattioppilaitos, Varia on 

määritellyt ”Tekemällä oppiminen” -metodin yhdeksi pääsuuntaukseksi pedagogiikas-

saan. [5; 6; 7.] 

 

2.4 Kolbin kokemuksellinen oppiminen ja oppimisen ohjaaminen 

Oppimismallissa oppiminen tapahtuu kehämäisinä sykleinä. Ne toteutuvat jatkuvasti ke-

hittyvänä ja syvenevänä prosessina. Sisältönä on tiedostamattoman ja tiedostetun ym-

märtämisen, jotka jakautuvat neljään osioon. [8.] 
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Ensimmäinen osassa ovat omakohtaiset kokemukset perustan luomiselle. Oppilas luo 

omista kokemuksista ja käsityksistä pohjan opittavalle asialle. [8.] 

Toisena osiona on kriittiseen, pohdiskelevaan ja havainnoivaan perustuva ilmiön tarkas-

telu eli reflektointi. Reflektoimalla luodaan pohja uusille malleille ja teorioille. Opettajan 

tekemä, ohjaava työ on reflektointivaiheessa tärkeä. Tarkoituksena on avartaa oppijan 

tietoisuutta muiden henkilöiden erilaisten kokemusten ja tulkintojen avulla. [8.] 

Kolmas eli abstrakti käsitteellistämisvaihe tähtää kurinalaiseen ja systemaattiseen ajat-

teluun, muokkaa vanhoja ja luo uusia malleja ja teorioita. Vaihetta kutsutaan teoreettisen 

tiedon hankinnaksi. Asiaan perehtyminen tapahtuu esimerkiksi lukemalla tai asiantunti-

joiden avustamana. [8.] 

Viimeisen eli aktiivisen ja kokeilevan toiminnan vaiheessa oppija testaa luomiansa toi-

mintamalleja, kokemuksiaan, tekemiään päätöksiä käytännössä. Viimeisessä vaiheessa 

yritetään myös vaikuttaa ihmisiin ja muuttaa asioita. [8.] 

Tärkeää on tutkittavan ilmiön havainnointi ja sen tietopohjan luominen ja ymmärtäminen 

sekä itselle sopivan teorian luominen. Aktiivinen toiminta on olennainen osa kokemuk-

sellista oppimista. [8.] 

2.5 Oppimisympäristö käsitteenä 

Oppimisympäristöllä tarkoitetaan fyysisistä, psyykkisistä ja sosiaalisista ympäristöä, 

jossa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. [9; 10.] Oppimisalusta on yksittäinen oppimisym-

päristön tekninen osa. [2.]  

Suomen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa oppimisympäristö muodos-

tuu seuraavista tekijöistä. 

 rajoittavat ja mahdollistavat tekijät: 

o fyysinen: koulurakennus, koululuokka välineineen, huonekalut, valaistus 

o teknologinen: kynä, kumi, vihko, liitutaulu, tietokone, verkkopohjai-

nen oppimisalusta jne. 

 suunnitellut tekijät: 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Perusopetus
https://fi.wikipedia.org/wiki/Opetussuunnitelma
https://fi.wikipedia.org/wiki/Oppimisalusta
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o pedagoginen tai andragoginen: kasvatukselliset ja opetukselliset peri-

aatteet 

o didaktinen: opetuskäytännöt ja -menetelmät 

 interpersoonalliset tekijät: 

o sosiaalinen: luokkatoverit, opettajat, vanhemmat, kaverit, sosiaaliset 

suhteet ja vuorovaikutukset 

o kulttuurinen: koulun vakiintuneet toimintatavat, oppijan toimintatavat, 

kulttuuri ja piilokulttuuri 

 intrapersoonalliset tekijät: 

o kognitiivinen: oppijan tai opettajan tiedot ja taidot 

o affektiivinen: motivaatio, tavoitteet, vireys, tunnetila. [2.]  

2.6 Opetussuunnitelma 

Opetussuunnitelmalla tarkoitetaan ylös kirjattuja asioita, jotka kuvaavat oppilaitoksen 

koulutuksen sisältöä. Valtakunnallinen opetussuunnitelma sisältää kuvauksen opetetta-

vasta asiasta valtakunnallisesti yhteneväisesti, ja eri oppilaitokset laativat omat paikalli-

set opetussuunnitelmat sen pohjalta. Viimeisin tähän työhön liittyvä valtakunnallinen am-

matillisia oppilaitoksia koskeva opetussuunnitelma on vuodelta 2014 (Ammatillisen pe-

rustutkinnon perusteet Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja, au-

tomaatioasentaja 2014). Opetussuunnitelmat hyväksyy opetusministeriö, ja eduskunta 

säätää lait ja asetukset opetusministeriön esityksen pohjalta. [9.] 

Kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmät -tutkinnon, Murtoilmaisujärjestelmä-asen-

nukset-osion kohdalla OPS toteaa opiskelijan osaamisesta hänen osaavan yleisimmät 

murtoilmaisujärjestelmiin liittyvät piirrosmerkit, ja hän tuntee järjestelmäkaavion. Hän 

osaa murtoilmaisujärjestelmän yleisimmät komponentit kuten esimerkiksi IR- ilmaisimet, 

ovikoskettimet, sisä- ja ulkosireenin, näppäimistön ja rikosilmoitinkeskuksen. Hän tuntee 

murtoilmaisujärjestelmän kaapelit sekä osaa asentaa ne piirustusten ja kaavioiden mu-

kaan. [11.] 

Vantaan ammattioppilaitos Varia on tehnyt oman paikallisen opetussuunnitelman jokai-

selle koulutusalalle. Tässä kappaleessa esitetään Sähkö- ja automaatiotekniikan perus-

tutkinnon opetussuunnitelma niiltä osin, kuin se liittyy tähän työhön. [3.] 
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Kyseessä on paikallisesti tarjottava tutkinnon osa, nimeltään Turvalaiteasennukset 

(20ov). Sen sisältö on hyväksytty Ammatillisen koulutuksen jaostossa 31.5.2010. [3.] 

2.6.1 Turvalaiteasennukset, 20 ov 

Turvalaiteasennukset-tutkinnon osan sisältö jakautuu kahteen osaan. Turvalaitejärjes-

telmien suunnittelu on 10 opintoviikon laajuinen. Turvalaitejärjestelmien asennus on 

myös laajuudeltaan 10 opintoviikkoa. [3.] 

Työn kohteena olevan Turvalaiteasennukset-tutkinnon osan suorittajan esitetään osaa-

van tehdä asuin-, liike-, toimisto-, teollisuus- ja julkisten kiinteistöjen turvalaiteasennuk-

siin, käyttöön, huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä tehtäviä sähkö- ja turvalaiteasennus-

alan lakien, asetusten, ja standardien mukaan. Keskeisintä osaamista ovat sähkötekni-

set turvalaitejärjestelmien asennukset. [3.] 

Ammattitaitovaatimuksina on seuraavia asioita. Opiskelija tuntee turvallisuuden syntymi-

sen perusteet ja hallitsee turvalaite-asennustekniikan tietojen hankinnan sekä osaa laa-

tia yksinkertaisia turvalaitealan suunnitelmia ja toteuttaa asennuksia oman tai toisen osa-

puolen laatimista dokumenteista. [3.] 

Sisältöinä mainitaan kyky ymmärtää turvalaiteasennuksia koskevat lait ja asetukset sekä 

hallita alan asennuksiin liittyvät rakennus- ja sähkötekniset ratkaisut. Lisäksi sisällöissä 

mainitaan turvalaitejärjestelmien suunnittelu ja niihin liittyvien tarvikkeiden valinta. [3.] 

Toteutustapana mainitaan motivoivia, aktivoivia ja oppimista ohjaavia opetusmenetel-

miä, joita täydennetään tarpeen mukaisilla oppimistuloksia mittaavilla menetelmillä. 

Näitä ovat esimerkiksi kokeet, projekti- ja harjoitustyöt sekä opiskelijan itsearviointi. [3.] 

2.6.2 Turvalaitejärjestelmien asennus, 10 ov 

Tämän työn lopputuotteena tulee olemaan selkeä luettelo tarvikkeista ja niillä tehtävän 

harjoitustyön asennusteknisestä sisällöstä, sekä kuvaus toimivasta tuotteesta eli lyhyesti 

toimiva rikosilmoituskeskus siihen liittyvine laitteineen ja ohjelmointeineen. Oppijan suo-

rittaa asennuksen käyttöönoton, luovutuksen ja asiakkaalle annettavan käyttöönottokou-

lutuksen. Asiakkaana toimii oppimista ohjaava kouluttaja. [3.] 
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Ammattitaitovaatimukset, jotka opiskelija osaa osion suoritettuaan sisältää vaatimuksen 

turvalaitejärjestelmien keskus- ja ohjauslaitteistojen sekä niiden kenttälaitteiden asenta-

misesta. Hän osaa asentaa ja ohjelmoida tiedonsiirron, ottaa laitteiston käyttöön ja luo-

vuttaa asiakkaalle. Kaikki työt hän osaa tehdä kulloinkin voimassa olevien lakien ja ase-

tusten mukaisesti. [3.] 

Sisällön suhteen OPS vaatii osaamista turvalaitejärjestelmiin kuuluvien laitteistokokonai-

suuksien ja niihin liittyvien kenttälaitteiden asennustöiden suhteen sekä laitteistokoko-

naisuuksien ohjelmoinnista ja huollosta. Myös turvalaiteasennuksiin liittyvien julkaisujen 

käyttö ja soveltaminen tulee hallita. [3.] 

Toteutustapana käytetään motivoivia, aktivoivia ja oppimista ohjaavia opetusmenetel-

miä. Oppijan oppimisen pohjalta tehdään tarvittaessa muutokset opiskelijan opetukseen, 

tukemiseen ja opetusmenetelmiin. Tarvittaessa päivitetään opiskelijan henkilökohtaista 

opiskelusuunnitelmaa opintojen aikana. Osio voidaan toteuttaa myös työssäoppimisena. 

[3.] 
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3 Rikosilmoitinjärjestelmät 

Murto- ja varkausvahinkoja tapahtuu vuosittain noin 36 000 kappaletta. Niiden vuosittai-

nen kustannusvaikutus vakuutusyhtiöille on yli 30 miljoonaa euroa. Korvattavien vahin-

kojen määrä on jatkuvassa nousussa. [12; 13; 14; 15.] 

Rikosilmoitinjärjestelmän tarkoitus on havaita kohteessa luvatta liikkuva henkilö tai sinne 

tunkeutuminen sekä suojata yksittäistä valvottavaa kohdetta. Kohteita ovat yritykset, lai-

tokset ja yksityiskodit omaisuuksineen sekä myös henkilöturvallisuus. Kohteen vaaroja 

tunnistettaessa arvioidaan kohteen suojarakenteita sekä muita suojauksen osa-alueita, 

kuten rakenteellista murtosuojausta, joita on omaisuuden suojelemiseksi kohteeseen si-

joitettu. [4; 13; 14; 15.] 

Rikosilmoitinjärjestelmän ydin on prosessoripohjainen keskusyksikkö. Siihen on liitettynä 

ilmaisimia. Liitokset pyritään tekemään ensisijaisesti johtimien avulla. Liitostapa on täl-

löin osoitteellinen tai silmukkatyyppinen. Silmukoissa voi olla useitakin ilmaisimia paikan-

tamistarkkuusvaatimuksista riippuen. Hälytysliitäntä on avautuva kosketin. Osoitteelli-

sessa keskuksessa silmukkaväylään liitetään ilmaisimia osoitepäätteen avulla. Paikan-

taminen on tällöin yleisesti ottaen tarkempaa. Luonnollisesti järjestelmä on riippuvainen 

sähköverkosta, joka varmistetaan vielä vara-akuilla. Ilmoituksensiirtolaitteet hoitavat hä-

lytyksen kulkemisen hälytyskeskukseen. [15.] 

Langattomia järjestelmiä käytetään pienissä kohteissa, joissa kaapelointi on vaikeasti 

toteutettavissa tai riskiluokitus on alhaisempi. Langattomat järjestelmät ovat siirtoyh-

teydeltään huonoja sekä turvallisuusvaatimusten suhteen heikompia. Heikkoutena on 

myös paristoilla tapahtuva toimilaitteiden sähkönsyöttö. [4; 13; 14; 15.] 

3.1 Rikosilmoitinkeskukset 

Rikosilmoitinlaitteisto ilmoittaa luvattoman tunkeutumisen, vesivuodon, tulipalon tai 

muun vastaavan tilanteen, josta voi aiheutua haittaa. Rikosilmoituslaitteiston tehtävä on 

lisätä kiinnijäämisriskiä ja ehkäistä rikos ennalta. [13; 14; 15.] 
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Rikosilmoitinkeskus on järjestelmän tärkein osa. Keskuksen koko ilmoitetaan silmukka-

koon mukaan.  Sen tärkeimmät tehtävät ovat ilmaisimista tulevien hälytysten siirto häly-

tyslaitteille. Valvonnan päälle- ja poiskytkentä, sekä tehonsyöttö toimilaitteille. [13; 14; 

15.] 

Nykyaikaiset keskukset ovat tietokoneohjattuja. Toimintaa ohjataan tietokoneelta, jonne 

on ennakkoon ohjelmoitu rikosilmoitinjärjestelmän tiedot. [13; 14; 15.] 

Keskuksen ohituslaitteella on mahdollista kytkeä esimerkiksi määräajaksi silmukoita pois 

valvonnasta, jotta kulku halutulle alueelle on mahdollista ilman hälytystä. Kohteen muut 

osat ovat samaan aikaan valvottuja. Ohituslaitteella, eli viiveellisellä silmukalla, voidaan 

poistaa silmukka valvonnasta lyhyeksi ajaksi. [13; 14; 15.] 

Keskuksen muistiin tallentuu kaikki käyttötoimenpiteiden tiedot sekä sen avulla tehdään 

koko laitteistoon kohdistuvat muutokset. Yksi keskuslaitteisto olennainen osa on hälytyk-

sen siirto eteenpäin yksityishenkilölle, vartiointiyritykseen tai viranomaisille. [13; 14; 15.] 

3.2 Perinteiset silmukat 

Perinteisen silmukan ilmaisimet kytketään järjestelmään niin, että hälytysliitäntä on avau-

tuva kosketin. Paikannustarve ja ilmaisimien tyyppi ohjaavat silmukan ilmaisimien luku-

määrää. Kytkennät jaotellaan käyttötarkoituksen perusteella murto-, sabotaasi-, ryöstö- 

ja viivesilmukoihin. [13; 14; 15.] 

Murtosilmukan ilmaisimilla valvotaan tiloja esimerkiksi käyttöajan mukaan. Öisin tai va-

paapäivinä toimitilojen murtosilmukat ovat käytössä, mutta työaikoina silmukka ohitetaan 

ohituskytkimellä tai keskuksen ohjauksen avulla. [15.] 

Sabotaasisilmukan avulla valvotaan järjestelmän ilmaisimia ja kytkentäkoteloita sabo-

tointiyritysten havaitsemiseksi. Sabotaasisilmukoita ei ohiteta. Ne valvovat järjestelmän 

osia aina. [15.] 
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Ryöstösilmukka suojaa henkilöitä. Silmukka toteutetaan huomaamattomilla ilmaisimilla., 

jotta hälytys voidaan tehdä salaa. Järjestelmä suorittaa hälytyksen, vaikka tilan valvon-

tasilmukka on poiskytketty.  Painike on lukkiutuvaa mallia. Näin saadaan selville hälytyk-

sen tekijä. [13; 14; 15.] 

Viivesilmukka hälyttää, mikäli keskusta ei kytketä pois täysvalvontatilasta määritetyn sal-

litun viipeen sisällä. Yleisin silmukan sovellus on sisäänkäyntiovessa oleva magneetti-

kosketin. Viiveajaksi säädetään kohtuullinen kulkuaika ovelta käyttölaitteelle. [4; 13; 14; 

15.] 

3.3 Ilmaisimet ja valvonta 

Seuraavaksi esitellään tavanomaisimpia valvontaperiaatteita ja niihin soveltuvia ilmai-

simia. Valvontatavoille tule valita soveltuvat ilmaisimet, jotta järjestelmä olisi luotettava. 

Ilmoitusten tulematta jääminen on luonnollisesti vakava riski, mutta myös turhia hälytyk-

siä tulisi suunnittelun avulla välttää valvontaperiaatteen lisäksi luotettavuuteen vaikutta-

vat olosuhteet ja ilmaisimien sijainti. Valvonta toteutetaan tyypillisesti erilaisten ilmai-

simien avulla. [4; 13; 14; 15.] 

Kehävalvonnalla pyritään havaitsemaan mahdollinen tunkeutuja jo hänen lähestyessään 

valvonta-aluetta. Kehävalvonta sopiin vaikkapa mekaanisen aidan suojaukseen tai käy-

täville. Tavanomaisimmat kehävalvonnan menetelmät ovat IR-linjailmaisin, mikroaalto-

aita sekä sähkökenttäaidat ja -kaapelit. [4; 13; 14; 15.] 

Kuorivalvonnan tarkoitus on havaita murtautuminen rakennuksen ulkokuoren läpi. Ovista 

ja ikkunoista tunkeutuminen on yleensä helpointa, joten niitä valvotaan tarkimmin. Ilmai-

simista tähän tarkoitukseen sopivat ainakin magneettikoskettimet ja lasirikkoilmaisimet. 

[15.] 

Magneettikoskettimet voidaan asentaa oviin ja karmeihin. Pinta-asennettavat kosketti-

met asennetaan suojatulle puolelle, karmin yläreunaan ja lukkopuolelle. Hälytys kytkey-

tyy jo oven raottamisesta. Kaksoiskoskettimellisia magneettikytkimiä käytetään silloin, 

kun käytössä on sekä kulunvalvonta että rikosilmoitin. [15.] 
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Lasirikkoilmaisin asennetaan kiinni lasiin ja se havaitsee lasin rikkoutumisäänen. Isot 

ikkunaruudut saattavat vaatia useita ilmaisimia, koska ilmaisimen havaintoetäisyys on 

noin kaksi metriä. [15.] 

Kuunteleva ilmaisin voidaan asentaa ikkunan lähellä oleviin rakenteisiin. Verhot ja akus-

toinnit lyhentävät ilmaisimen havaintoetäisyyttä, joka on muutamia metrejä. Tämä tulee 

huomioita sijoittelussa. Ilmaisin kuuntelee lasin rikkoutumisääneen soveltuvia taajuuksia. 

[4; 13; 14; 15.] 

Tilavalvonnalla valvotaan sisätiloja. Tilavalvontaan käytettävät ilmaisimet havaitsevat 

liikkeen ja kehonlämmön. Näin myös sisälle piiloutunut henkilö havaitaan. Tilavalvontaan 

käytettävät ilmaisimet asennetaan tyypillisesti rakennuksen sisääntuloreiteille sekä var-

sinaista valvontaa vaativiin tiloihin. Ilmaisimista käytetyimpiä ovat passiiviset IR-ilmaisi-

met. Mikroaaltotutkia ja yhdistelmäilmaisimia käytetään myös tilavalvontaan. [4; 13; 14; 

15.] 

Kohdevalvonnalla suojataan yksittäisiä kohteita. Kassakaapit, taideteokset tai muut ar-

vokkaat esineet suojataan tällä periaatteella. Ilmaisimet havaitsevat mahdolliset murta-

miset ja kohteen siirtämiset. Ilmaisimina käytetään monipuolisesti muiden valvontaperi-

aatteiden yhteydessä esiteltyjä ratkaisuja. [4; 13; 14; 15.] 

3.4 Suojaustoimenpiteet ja niiden valinta 

Suojaustoimenpiteet koostuvat yleensä rakenteellisesta murtosuojauksesta ja täydentä-

västä toiminnallisesta suojauksesta. Rakenteelliseen murtosuojaukseen on olemassa 

ohjeistus, jossa määritellään suojauksen vähimmäistaso. Toiminnallisella suojauksella 

tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla torjutaan vahinkoa murtohälytyksen tultua. [4; 13; 14; 

15.] 

Taulukossa 1 on esitetty Finanssialan keskusliiton laatima luokitus eri kohteiden suo-

jauksen vähimmäistasosta. Vaativin luokka on 4. Kolmannen luokan kohteita ovat esi-

merkiksi ase- ja kultasepänliikkeet. Tavalliset kauppaliikkeet kuuluvat tasoon 2. Alhaisin 

vaatimustaso on soveltuva esimerkiksi asuinrakennusten suojaamiseen. Ensimmäi-

sessä sarakkeessa on lueteltu kaikki toiminnalliseen rikosilmoitinjärjestelmään kuuluvat 
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osiot. Tasot määräytyvät vakuutusyhtiöiden laatiman tarvekartoituksen vaatimusten mu-

kaisesti. 

Taulukko 1. Murtohälytysjärjestelmän luokitus ja valintaperusteet. [4.] 

 

 

Suojaustoimenpiteet koostuvat rakenteellisesta murtosuojauksesta ja täydentävästä toi-

minnallisesta suojauksesta. Toiminnallinen suojaus tarkoittaa niitä vahingontorjuntatoi-

menpiteitä, jotka käynnistävät kohteen murtohälytysjärjestelmän hälytyksen. [4; 13; 14; 

15.] 

Toiminnallinen suojaus voidaan luokitella yleisluontoisemmin seuraavalla tavalla.  

 Taso 1: Alhainen suojaustaso 

o Satunnaisella rikoksentekijällä oletetaan olevan vain suppea valikoima 

helposti saatavilla olevia murtotyökaluja ja vähän tietoa murtohälytysjär-

jestelmästä 

 Taso 2: Keskimääräinen suojaustaso 

o Murtautujilla oletetaan olevan pieniä murtotyökaluja ja suppea määrä tie-

toa murtohälytysjärjestelmistä. Järjestelmän sabotointi ei ole mahdollista 

yleisluonteisella valikoimalla kannettavia mittalaitteita, kuten yleismitta-

rilla 
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 Taso 3: Korkea suojaustaso 

o Murtautujilla oletetaan olevan keskimääräisen kokoisia murtotyökaluja ja 

heidän oletetaan olevan perehtyneitä murtohälytysjärjestelmiin. Järjes-

telmän sabotointi ei ole mahdollista kattavalla valikoimalla kannettavia 

elektronisia laitteita 

 Taso 4: Erittäin korkea suojaustaso 

o Murtautujilla oletetaan olevan kyky ja resurssit suunnitella murtautumi-

nen yksityiskohtaisesti ja omaavan täyden valikoiman laitteita, mukaan 

lukien keinot korvata keskeisiä murtohälytysjärjestelmän komponentteja. 

[4.] 

Luokituksen tarkoituksena on aikaan saada riittävä suojauksen taso kuhunkin kyseessä 

olevaan kohteeseen nähden tapauskohtaisesti. Vaatimukset asennettavien suojalaittei-

den suhteen perustuvat aiempiin kokemuksiin kohteen todennäköisyyteen joutua esi-

merkiksi murron tai varkauden kohteeksi. Taloudelliset menetykset sekä yhteiskuntaa 

vaarantavat seikat ovat luonnollisesti myös määrääviä. [4; 13; 14; 15.] 

3.5 Kaapeliasennukset 

Rikosilmoitinjärjestelmän asennus tehdään hyvän asennustavan mukaisesti. Ensisijai-

sesti kaapelit sijoitetaan suojatulle puolelle. Kytkentärasiat asennetaan aina valvotulle 

alueelle tai valvottuihin tiloihin. Niissä tulee olla kansikoskettimet. Ilmaisimet ja muut lait-

teet asennetaan yleensä viimeistelyvaiheessa. Järjestelmä tulee kuitenkin olla suunni-

teltuna jo rakennusprojektin alussa, jotta kaapelointi ja putkitukset voidaan tehdä oikein. 

Saneerauskohteissa pinta-asennukset ovat yleisiä. [4; 13; 14; 15.] 

Osoitteellisten ratkaisut ovat kaapeloinnin suhteen yksinkertaisempia. Tämä johtuu ket-

jumaisesta kaapelointiperiaatteesta. Perinteisen silmukkarakenteen kaapelointi on tähti-

mäinen. Monikerroksisissa kohteissa voidaan käyttää kerroskohtaisia kytkentäkoteloita. 

ilmaisimet kaapeloidaan kytkentäkoteloihin. Kotelossa ilmaisin kytketään runkokaapeliin. 

Matalan vaatimustason kohteissa langaton järjestelmä voi olla järkevä ratkaisu. Tällöin 

vältetään hankalat kaapeloinnit. [15.] 

Ilmaisin- ja runkokaapeloinnissa käytetään MHS-tyypin kaapeleita. Laitteiden mukana 

tulee yleensä suositukset myös käytettävistä kaapeleista. Ulkotiloissa on kaapeleille eri-

tyisvaatimuksia. Samoin on joidenkin järjestelmän laitteiden osalta. [15.] 
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3.6 Mittaukset ja käyttöönotto 

Rikosilmoitinjärjestelmä koestetaan ja tapahtumat todetaan keskusyksiköltä. Järjestel-

män testaus tehdään kaikille toiminnoille ST-663.40 (liite1.) tarkastuspöytäkirjan mukai-

sesti. [4; 13; 14; 15.] Asennuksen tulee täyttää Sähköturvallisuuslain (410/1996) vaati-

mukset, sekä asennuksen tulee olla Tietosuoja ja tekniset valvontajärjestelmät-oppaan 

ohjeiden mukaiset. [16; 17.] 

3.7 Dokumentointi 

Piirustukset laaditaan tasopiirustuspohjiin. Tasopiirustuksen mittakaava voi olla esimer-

kiksi 1:100 tai 1:50. Tasopiirustus kertoo järjestelmän laitteiden sijainnin ja kaapelointi-

reitit. Sähkötasopiirustuksessa on numeroin merkittynä rasiat ja putkitukset. Muuta tietoa 

järjestelmästä ei niissä saa olla. [15.] 

Periaatekaaviossa esitetään järjestelmän päälaitteet ja niiden sijainti, ilmaisintyypit ja nii-

den lukumäärä, järjestelmän kaapelointiperiaate ja liitännät muihin järjestelmiin kaape-

lointeineen. Kaapeliluettelo sisältää kaapelityypit ja niden kytkentäpisteet. [15.] 

Rakennusaikaisia piirustuksia tarkistetaan ja päivitetään tarpeen mukaan. Lopulta laadi-

taan toteutuneen asennuksen mukaisten toteutuspiirustusten pohjalta loppupiirustukset. 

Loppupiirustusten sisältö on tarkoin määritelty. Se sisältää edellä mainitut piirustukset ja 

kaaviot. Näiden lisäksi tehdään mittauspöytäkirja ja luovutuspöytäkirja. Järjestelmän luo-

vutuksen tule sisältää myös käyttö- ja huolto-ohjeet. Järjestelmän dokumentteja ei liitetä 

muiden dokumenttien yhteyteen, vaan ne pidetään erillisissä kansioissa. 
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4 Oppimisympäristön suunnittelu 

Tässä luvussa kerrotaan ensin pedagogisten näkökulmien perusteella tehdyt oppimis-

ympäristön toteutuksen valinnat. Tätä seuraa toteutusten teknisten ratkaisujen valinta 

perusteluineen. 

4.1 Oppimisympäristö pedagogisdidaktisesta näkökulmasta 

Oppimisalustalla toteutettavat oppimistehtävät perustuvat tekemällä oppimisen (Lear-

ning by Doing) perusoppimismenetelmään, jonka ajatuksena on mallintaminen ja pe-

rässä tekeminen tai kokeileminen. Opiskelija tutustuu ensin aineistoon ja tekee sen pe-

rusteella suunnitelman, jonka toteuttaa. Virheet ovat luonnollinen osa oppimista, ja ne 

ovat sallittuja, osana oppimista. Opettajan ja ohjaajan työ on ohjata oppijaa virhetilan-

teissa oikeaan suuntaan. Ohjaamisen jälkeen oppija tekee uuden suunnitelman ja kokei-

lee uutta ratkaisua. Kun opiskelija aikaansaa hyväksyttävän suunnitelman, hän tekee 

varsinaisen asennustyön suunnitelmansa pohjalta. Kyseessä on niin sanottu oppilaan 

reflektointi, jonka avulla hän koittaa löytää oikean ratkaisun, vaikka ohjattuna. Aktiivinen 

tutkiminen ja kokeileminen toteuttavat nykykatsannon mukaista hyvän oppimisen perus-

asiaa. [5; 6; 7.] 

Tekemällä oppiminen on luonnollinen tapa oppia uutta ja kehittää tekemisen taitoja. Op-

piminen tapahtuu tekojen ja ratkaisujen avulla. Vantaan ammattioppilaitos Varia on mää-

ritellyt ”Tekemällä oppiminen”-metodin yhdeksi pääsuuntaukseksi pedagogiikassaan. [5; 

6; 7.] 

Oppimisympäristöllä tarkoitetaan fyysisistä, psyykkisistä ja sosiaalisista ympäristöä, 

jossa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. [9; 10.] Oppimisalustat ovat yksittäinen, oppi-

misympäristön tekninen osa. [2.]  

Työssä käytettävä ympäristö saattaa vaihdella hieman riippuen kulloinkin käytettävissä 

olevasta luokkahuonetilasta. Tilan valintaan vaikuttaa muiden samaan aikaan meneil-

lään olevien harjoitustöiden määrä ja niiden vaatimat tilat. Kuitenkin tässä puheena ole-

van työ on helppo siirtää eri ympäristöön, ja toteuttaa uudestaan ja uudestaan samalla 

lailla, koska kaikki tarvittavat laitteet sijaitsevat fyysisesti samalla asennusseinällä. Erona 

aitoon asennustyöhön on, eri laitteiden, esimerkiksi keskuksen ja ilmaisimen välinen 
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etäisyys joka harjoitustyössä on lyhyt, kun taas elävässä elämässä pitkä. Toinen mainin-

nan arvoinen ero on siisti ympäristö verrattuna aitoon uudisrakennustyömaahan. Tämä 

ero antaa suuremman mahdollisuuden keskittyä olennaiseen asennustyöhön, asiaan il-

man häiritsevää tekijää, kuten likaa ja pölyä. Kaikki oppilaat saavat yhtäläiset suoritus-

olosuhteet. [2.] 

Oppilaan suoritukseen positiivisesti vaikuttavina tekijöinä tässä harjoitustyössä ovat 

mm.:  

 fyysiset tekijät 

o koulurakennus, koululuokka välineineen, huonekalut, valaistus. 

 teknologiset tekijät 

o ennakkoon valmisteltu oppimisalusta. 

 pedagogiset tekijät 

o suunnitellut kasvatukselliset ja opetukselliset periaatteet 

 didaktiset tekijät 

o opetuskäytännöt ja -menetelmät 

 kulttuuriset tekijät 

o koulun vakiintuneet toimintatavat, oppijan toimintatavat. 

 kognitiiviset tekijät 

o oppijan tai opettajan tiedot ja taidot. [2.] 

4.1.1 Laitevalintojen opetukselliset näkökulmat 

Laitevalintoja tehdessä tutustumisen kohteena olivat loppuvaiheessa kolmen eri laite-

edustajan laitteistot. Eri laitteistoihin tutustuttiin alustavasti nettisivujen avulla, sekä Hel-

singin Messukeskuksessa 18. -20.11.2015 järjestetyille turvallisuusalan FinnSec 2015- 

messuille tehty tutustumiskäynti. 

Tarkemman tarkastelun kohteena olivat Jablotron -laitteistot, DSC Alexor -laitteisto ja 

Hedengren HHL-32+ - laitteisto. 

Valintaan vaikuttavina tekijöinä esiin nousivat laitteiden ja edustavan organisaation tun-

netut referenssit, asentamisen ja ohjelmoitavuuden helppous, mahdollisuus kaapeloi-

tuun kytkemiseen sekä määräävimpinä hankintahinta ja tekninen yksinkertaisuus.  

https://fi.wikipedia.org/wiki/Oppimisalusta
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Tekninen on muunnettavissa helposti toiseen laitteistoon sopivaksi. Kaikki lopputarkas-

telussa olleet laitteistot yksinkertaisuus on suuresti vaikuttava tekijä, kun kyseessä on 

toisen asteen oppilaitos. Harjoitustöiden tekijät ovat nuoresta iästään johtuen vielä ko-

kemattomia työkalujen käytössä ja tietoisuudesta teknisten laitteiden kestävyyden suh-

teen. Oman painoarvon antoivat oppilaitoksessa aiemmin käytössä olleet laitteet, ja nii-

den mahdollinen hyödyntäminen.  

Oppilaitoksen perusopetusmenetelmistä selkeästi eniten esiintuotu tapa on tekemällä 

oppiminen, ja koska myöskin aiemmat opetukseen käytetyt laitteet ovat tämän työn lait-

teistoksi valikoitunutta tuoteperhettä, oli luonnollista valita saman tuoteperheen laitteet 

myös jatkossa käytettäviksi. Työ on kuitenkin laadittu huomioiden mahdollinen laitteiston 

vaihtuminen toiseksi. Työohjeet oppilaalle eivät sisällä hyvin vähäistä määrää huomioi-

matta laitesidonnaisia kohtia. Monissa alussakin mukana olleissa laitteissa oli jopa pi-

demmälle vietyjä teknisiä ratkaisuja ja mahdollisuuksia monipuolisempiin asennuksiin 

kuin nyt valituksi tulleessa. 

Valituksi laitteistoksi tuli Hedengren HHL-32+ - laitteisto. Valintaan vaikuttivat olennai-

sesti hankintahinta ja oppilaitoksen aiemmin hankitut saman valmistajan laitteet ja ennen 

muuta kokemukset niiden teknisestä yksinkertaisuudesta eli kestävyydestä. Aiemmat 

hyvät kokemukset valituista laitteista luonnollisesti painoivat valinnassa myös. 

Mainittua laitehankintaa, vähäisestä hinnasta johtuen, eivät koske minkäänlaiset han-

kinta- tai kilpailutuslait. Hankinnan laillisuus selvitettiin talon sisäisesti. Varsinaiset han-

kinnat tehdään aikaisintaan syksyn 2016 aikana. 

4.1.2 Oppimisalustan ja -tehtävien yleiskuvaus 

Rikosilmoitinjärjestelmän ohjaamiseen ja käyttämiseen tarvitaan käyttölaite tai -laitteita. 

Käytössä olevaan järjestelmään voidaan liittää maksimissaan 16 käyttölaitetta. [20.] 

Käyttölaitteen liittämiseen keskuksen tarvitaan vähintään 2 johdinparin, eli 4 johtimen, 

vaipallinen kaapeli. Jännitesyöttöön tarvittavien johdinparien lukumäärä riippuu kaape-

lietäisyydestä. Kaapelietäisyyden muodostuessa epäsuotuisaksi jännitehäviö kasvaa 

liian suureksi. Tällöin käyttölaitetta voidaan syöttää paikallisvirtalähteellä. Virtalähteiden 

tulee olla kaksoiseristettyjä, akkuvarmennettuja sekä vikavalvottuja. [20.] 
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Kiinteistön valvontaan käytetään erilaisia ilmaisimia. Tyyppeinä voidaan mainita esimer-

kiksi PIR-liiketunnistimet, magneettikoskettimet, rajakytkimet, savuilmaisimet, lämpöil-

maisimet ja kosteudentunnistimet. [20.] 

Ilmaisimen hälytyskärjen (releen) on oltava potentiaalivapaa. Jotta jokainen ilmaisin voi-

daan yksilöidä keskukselle, ilmaisimille on annettava osoite. Osoiteyksikköinä käytetään 

MW-9132-osoitepäätettä sekä vaihtoehtoisesti KMW-SP8-silmukkakeskitintä. [20.] 

Kaikki asennukseen liittyvät laitteet ovat valmiiksi kiinnitettyinä Tarviketukku Oy:n asen-

nusseinään ja -jalustaan. (liite 3) Seinä on varustettu pyörillä, ja sen käyttökohteelta edel-

lytetään ainoastaan yksivaiheinen sähkön syöttö. Keskuksessa on valmiina siihen kuu-

luvat akut. Laitteisto ei ole jännitteinen. 

Kaikki tarvittavat tarveaineet, työkalut ja mittalaitteet ovat työpisteen välittömässä lähei-

syydessä. Käyttölaitteet liitetään sarjaliikenneväylälle rinnakkain. Kaapelointi voi olla täh-

tiverkko tai jokaisen laitteen läpi menevä kaapeli. Laitteiden osoitteet voidaan asettaa 

vapaasti. Väylän pituus on enintään 500 metriä. [20.] 

Emokortit ja sulakkeet asennetaan ohjekirjan mukaisesti. Laitteiston virrantarve selvite-

tään asennusohjeessa annettua esimerkkiä hyväksi käyttäen. Kaikki saadut arvot ja las-

kennan tulos kirjataan muistiin. 

Mahdollisissa vikatapauksissa opiskelija suorittaa seuraavat vikatarkistustoimet siltä laa-

juudelta, kuin vikatoiminnot vaativat. Tarkemmat vianetsintäohjeet ovat valmistajan 

asennusohjeissa. 

Opiskelija ohjeistetaan antamalla liitteenä olevat asennus- ja käyttöohjeet hänen tutus-

tuttavaksi kurssin alettua tai mahdollisuuksien mukaan ennen kurssia. [18;19] Oppilaan 

tulee omalla ajallaan tutustua ennakkoon jaettavaan aineistoon. 

Oppilaalle annetaan samassa yhteydessä luettelo harjoitustyössä käytettävistä laitteista, 

kytkentäkuvineen. Tehtävänannossa painotetaan oppilaalle, että hänen tulee aikaan-

saada teoriaopintojen ja saamiensa dokumenttien pohjalta toimiva rikosilmoitinlaitteisto 

käytettävissä olevilla laitteilla. Hänen tulee suunnitella ja tehdä johdotuspiirustus saa-

miensa dokumenttien avulla. Lisäksi hänellä tulee olla vapaamuotoisesti laadittu luettelo 
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mahdollisista parametrimuutoksista ja suunnitelma, kuinka toteuttaa ja dokumentoida 

mittaukset, sekä suorittaa tarvittavat testaukset.  

Käyttöönoton opastukset hän antaa työn vastaanottavalle opettajalle. Oppilaalle tehdään 

työnannon yhteydessä selväksi, että vastaanottava opettajan tulee nähdä oppilaan suo-

rittamana laitteistoon tehtävä normaalin kulkuluvan lisääminen ja poistaminen, salasa-

nan lisääminen ja poistaminen, sekä hänen tulee selvittää aiheutetun hälytyksen ja sa-

botoinnin syy ja ajankohta. 

Opiskelija asettaa laitteiston hälytyksen poiston ja vian tai hälytyksen aiheuttajan poiston 

jälkeen toimintakuntoon. Oppilas osoittaa hälytyksen siirron onnistumisen omaan mat-

kapuhelimeensa tai mahdollisesti esimerkiksi oppilaitoksen tarkoitukseen hankkimaan 

prepaid-liittymään. 

Oppilaan tulee itse, yhdessä opettajan kanssa, arvioida hänen valmiutensa aloittaa var-

sinaisen harjoitustyön tekeminen. Opettaja tukee oppilaan suoritusta sivusta seuraa-

malla ja auttaa oppilasta työn edetessä tarpeen mukaan. Oppilaan tulee kuitenkin oma-

toimisesti ja systemaattisesti edetä asennuksessaan, vaikkakin saa apua tehtävän ai-

kana. 

Alusta asti oppilaalle painotetaan valmiin ja toimivan työn sisältävän seuraavat osat: 

omatoiminen laitteistoon tutustuminen saatuja dokumentteja hyväksi käyttäen, työpiirus-

tuksien laatiminen parametrimuutoksineen, laitteiston käyttöönotto, mittaus ja testaami-

nen, laitteiston asiakkaalle luovuttaminen, sekä loppudokumenttien tekeminen ja luovut-

taminen. 

Arviointi suoritetaan hylätty/hyväksytty-periaatteella. Opettaja päättää yhdessä opiskeli-

jan kanssa annettavan opastuksen määrän, suhteessa oppilaan omaan osaamiseen. 

Mikäli opettaja tekee suurimman osan asennustyötä koskevista asennus- tai parametri-

muutosten tekemisistä, oppilas ohjataan takaisin omatoimiseen teoriaopiskeluun annet-

tujen dokumenttien kanssa. 

Oppilas osoittaa dokumentteja hyväksikäyttäen ja ennakkoon laatimiaan suunnitelmiaan 

täydennettyään parantaneensa mahdollisuuksiaan onnistua tehtävän suorittamisesta. 

Opettaja arvioi mahdollisuuden aloittaa harjoitustehtävän tekemisen uudestaan. 



21 

  

Aikaa tehtävän suorittamiseen on vaikea ennakoida ennen ensimmäistä tehtäväsuori-

tusta, mutta yleisen kokemuksen ja kokemukset työsalissa vallitsevien työtehtävien kier-

tonopeudesta, määrittää työn suorittamiseen olevan maksimissaan kahden viikon työsa-

lituntien määrä (n. 30- 40 tuntia). Laitteistoja tulee olla aina kaksi asennustyön alaisena 

ja varalla kolmaslaitteisto, mahdollisen laitteiston hajoamisen huomioon ottaen. Hankit-

tavien laitteistojen määrä vaikuttaa luonnollisesti kiertonopeuteen. Määrittelyn pohjana 

toimii tässä työssä tekijän täsmentämätön kokemus aiemmista vastaavista asennuk-

sista. 

4.1.3 Oppimisalustaan tehtävät ennakkovalmistelut 

Keskuskotelo on valmiiksi kiinnitetty asennusseinään ja siinä on siihen kuuluvat akku 

paikoillaan. Keskuksen mukana oleva akkuliitinkaapeli on irti-kytkettynä keskuksen vä-

littömässä läheisyydessä. 

Opiskelijan käyttöön varataan riittävästi oikeanlaisia kaapelia, kuten johdinhalkaisijaltaan 

0,5 mm:n MHS-kaapelia, sekä niihin sopivia kytkentäliittimiä ja tarvittavat käsityökalut. 

Oppilaalla tulee olla käytettävissään työpiste ja normaalit opiskeluvälineet, kuten pape-

ria, tarkastuspöytäkirja, kyniä, laskin sekä yhteys internetiin. Mittaamiseen varataan eris-

tysvastus- ja yleismittari. 

Puolikiinteään pistotulppaliitokseen tarvittava kaapeli on irti kytkettynä. Vaadittavat mit-

talaitteet eli yleis- ja eristysvastusmittari ovat opiskelijan käytettävissä. 

Toimilaitteet ovat valmiiksi kiinnitettyinä asennusseinään ja osoiteyksikköjä on keskuk-

sen välittömässä läheisyydessä. Ilmaisinosoitepäätteen tyyppi on MW-9232/xx tai MW-

9232/xx. Silmukkakeskitin on tyyppiä KMW-SP8/2. Keskittämistä pyritään välttämään eli 

ei suositella. Erilaisia emokortteja ja sulakkeita on keskuksen välittömässä läheisyy-

dessä.  

Työpisteen välittömässä yhteydessä on valmiina PC-liitäntäkaapeli keskuksen PRG-liit-

timen ja PC:n välille. Työpisteen välittömässä yhteydessä on valmiina liitäntäkaapeli kes-

kuksen PRG-liittimen ja modeemin välille. Oppilaalle annetaan Multitech 

MT2834ZDXI/HHL -modeemi. 
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Täyttääkseen turvallisuusluokka 3 vaatimusten mukaisuuden vaatii laitteisto alijännitteen 

valvontayksikön, eli HHL-LBR:n, lisäämisen laitteistoon. 

Täyttääkseen turvallisuusluokka 4 vaatimusten mukaisuuden, vaatii laitteisto porasuo-

jien (kansi ja pohja) ja kansikytkimen lisäämisen laitteistoon. Suojat ovat keskuksen vä-

littömässä läheisyydessä. 

4.1.4 Ohjeet opiskelijalle 

Opiskelija asentaa kaapelit seinän ja kotelon välistä ja pujottaa kaapelit kaapeliläpivien-

neistä. Kotelon alaosassa olevasta läpiviennistä opiskelija vetää keskukselle muuntajan 

kaapelin. Kotelon yläosassa olevat läpiviennit ovat muita kaapeleita varten. [20.] 

Kaapelit lyhennetään sopiviksi asennukseen ja kuoritaan kaapelit kytkentää varten. Eris-

tysvastus mitataan jokaisesta johtimesta, mukaan lukien vaippa, suojamaata vasten. 

Eristysvastuksen raja-arvo on > 1MΩ. Kaapelivaippa liitetään vaipan kytkentäpistee-

seen. [20.] 

Opiskelija liittää osoiteyksikön keskuksen osoitelinjaan ohjekirjan mukaisesti. Jokaista 

osoitetta saa olla enintään yksi kappale linjassa. Hälytysreleen tulee olla NC-tyyppiä. 

Releen avautuessa ilmaisin hälyttää tai ohituspääte ohittaa ryhmän. Mikäli ilmaisin tar-

vitsee jännitesyötön, syötetään se erillisellä johdinparilla. 

Vastusvalvottuja linjoja voidaan liittää järjestelmään silmukkakeskittimellä. Keskitin hä-

lyttää, kun katkos on yli 0.6 sekuntia tai oikosulku on yli 1.2 sekuntia. Silmukka on va-

rustettava päätevastuksella. Tähän sopii mukana toimitettava 6.8 kΩ:n vastus. Näin lin-

jan oikosulusta saadaan oma tapahtuma. Laitteisto toimii jopa ilman päätevastusta, sil-

loin linjan oikosulkua ei tunnisteta. Silmukkakaapelin ja maapotentiaalin eristysvastus on 

oltava > 500 kΩ. Ilmaisinlinjan pituus voi olla enintään 5000 metriä ja osoitelinja keskuk-

sen ja keskittimen välillä enintään 1000 metriä. Tässä työssä ei harjoitella tämän tyyp-

pistä asennusta, mikä johtuu sen virhealttiudesta ja opetuksellisesti vähäisestä annista. 

[20.] 

Opiskelija kytkee keskukseen asennuksen vaatiman määrän lähtöjä keskukseen ohje-

kirjan mukaisesti. Keskukseen on mahdollista kytkeä 8 ohjelmoitavaa lähtöä. Yksi on 

relelähtö, joka voidaan kytkeä normaalisti auki (NO) tai normaalisti kiinni (NC). [20.] 
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Laitteiston sulakelähtö F3 (2A) kestää hetkellisesti suurta kuormaa ja sitä voidaan kuor-

mittaa 15 minuutin ajan. Opiskelija asentaa annetun hälyttimen tai hälyttimet kyseiseen 

lähtöön ohjekirjan mukaisesti. Opiskelija asentaa emokortit ja sulakkeet keskukseen oh-

jekirjan mukaisesti. 

Mikäli keskuksen RS232-ulostuloihin liitetään laitteita, joissa on suojamaadoitus (maa-

doitettu virtaliitin) esimerkiksi PC / kirjoitin, voi liitäntään syntyä haitallisia maavuotoja, 

mikä johtuu siitä, että kyseisten laitteiden miinusjohto on kytketty suojamaahan. Yhteys 

pitää järjestää paikallismodeemin tai RS232-ISOL-yksikön avulla, mikäli laite eivätkä 

keskukset sijaitse saman sähkösyöttöryhmän takana. Kaapelin pituus ilman paikallismo-

deemia ei saa ylittää 20 metriä. Tässä työssä ei harjoitella tämän tyyppistä asennusta. 

[20.] 

Jännitteen puuttuessa yksikkö kytkee irti akuston, kun jännitetaso menee alle 10.5 Voltin 

(alijännite). Irtikytkentä estää akuston syväpurkauksen ja näin akkujen vauriot. Opiskelija 

kytkee yksikön keskukseen. [20.] 

Turvallisuusluokan 4 vaatimusten täyttäminen vaatii porasuojatun keskuskotelon. Pora-

suoja koostuu kannen ja pohjan suojakalvoista. Oppilas kytkee suojat sarjaan keskuksen 

kansikytkimen kanssa. Puolikiinteä pistotulppaliitoskaapeli kytketään keskukseen. Oh-

jaajalta pyydetään lupa jännitteen kytkentään. [20.] 

Opiskelija tekee kielivalinnan keskukseen ohjekirjan mukaisesti erillisillä oikosulkupa-

loilla ja alustaa keskuksen ohjekirjan mukaisesti tehdasasetuksiin. 

PC/modeemiportin tehdasasetus on nopeudeltaan 9,6 kbit/s., faciliteettikoodi on 

0000000, osoite on 0, Kohde/Asiakas 000 ja yhteys on Kiinteä. PC:n asetuksien tulee 

täsmätä keskuksen asetuksien kanssa yhteyden saamiseksi. Opiskelija asentaa ja kyt-

kee PC-liitäntäkaapelin keskuksen PRG-liittimeen ja vastaavaan paikkaan PC:lle. 

PC/modeemiportin tehdasasetus on nopeudeltaan 2,4 kbit/s., faciliteettikoodi on 

xxxxxxx, osoite on x, Kohde/Asiakas xxx ja yhteys on Soitettava. PC:n asetuksien tulee 

täsmätä keskuksen asetuksien kanssa yhteyden saamiseksi.  

Mukana toimitettavan keskuksen ja modeemin välinen liitäntäkaapelin keskuksen päätä 

ei ole kytketty valmiiksi. Liittimen kytkennässä tulee huomioida johdinvärit tarkasti. [20.] 
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Opiskelija asentaa ja kytkee liitäntäkaapelin keskuksen PRG-liittimeen ja vastaavaan 

paikkaan modeemissa. 

Oppilas selvittää laitteiston virrantarpeen asennusohjeessa annettua esimerkkiä hyväksi 

käyttäen. Maapotentiaalin ja johtimien välinen eristysvastus tulee olla > 500 kΩ. Kaikki 

kaapelivaipat on kytkettävä keskuskoteloon. Samoin esimerkiksi käyttölaitteen päässä 

oleva kaapelivaippa liitetään liittimen nastaan S (suoja). Muuntajan ja keskuksen välinen 

kaapeli (MSK 2x1mm) toimitetaan keskuksen mukana. [20.] Jännitelähtöjen pienin sal-

littu toimintajännite on 10.0 V. Oppilas selvittää laitteiston virrantarpeen asennusoh-

jeessa annettua esimerkkiä hyväksi käyttäen. Mittaamiseen varataan eristysvastus- ja 

yleismittari. Kaikki tulokset kirjataan muistiin jatkotarkastelua varten. 

Opiskelija tekee käyttölaitteen avulla tarvittavat asetusmuutokset keskuksen ohjekirjan 

mukaisesti. Laitteiston käynnistyttyä opiskelija tekee tarvittaessa ohjekirjan kohdan Da-

tayhteysongelman selvitys, Ongelmaselvitys mukaiset toimet. 

Mahdollisissa vikatapauksissa opiskelija suorittaa vikatarkistustoimet siltä laajuudelta 

kuin vikatoiminnot vaativat. Tarkemmat vianetsintä ohjeet ovat valmistajan asennusoh-

jeissa. Yleisimmin esiintyvät virheet johtuvat tyypillisesti huonosta datayhteydestä, maa-

vuodosta, jännitteen puuttumisesta, puuttuvista osoitetasoista tai linjatason vaihtelusta. 

4.2 Rikosilmoitinjärjestelmän laitteet 

Työn tuloksena hankittavien keskusten ja ilmaisimien luokituksien tulee perustua EN 

50131-1 -standardin mukaisiin tuotteisiin. Niiden on oltava Vahinkovakuutusyhtiöiden hy-

väksymiä tuotteita. [4.]  

Rikosilmoitinjärjestelmän ilmoituksensiirtolaitteen tulee vastata EN 50136-xx -standardin 

mukaisesti testattuja ja hyväksyttyjä tuotteita sekä niiden on oltava Vahinkovakuutusyh-

tiöiden hyväksymiä tuotteita. Siirtolaitteen tulee siirtää vähintään murto- ja sabotaasi-

ilmoitukset. [4.] 

Seuraavissa alaluvuissa esitellään rikosilmoitinjärjestelmän laitteita yleisesti sekä oppi-

misalustaan valitut laitteet. Esittelyssä on havainnollistavia kuvia laitteista. Lisäksi laite 

esitellään lyhyesti. Laitteen tekniset tiedot esitetään luetelmana. 
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4.2.1 Rikosilmoitinkeskus 

Kuvassa 2 on harjoitustyöhön valittu keskus käyttölaitteineen. Keskuksessa itsessään ei 

ole normaali käyttötilassaan mahdollisuutta ohjelmointinäppäimistön käyttöön 

 

 Rikosilmoitinkeskus HHL-32+ 

 

HHL-32+ rikosilmoituskeskus / hälytysjärjestelmä on tarkoitettu pienehköihin toimisto- ja 

teollisuuskiinteistöihin, mutta soveltuu käytettäväksi myös muunlaisissa kiinteistöissä. 

HHL-32+ on erittäin monipuolinen turvallisuusratkaisu kaikenlaisiin tarpeisiin. 

HHL 32+ tekniset tiedot:  

 1osoiteväylä 

 32 osoitteellista ilmaisinta 
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 32 ryhmää 

 256 käyttäjäkoodia 

 viikkokello, 20 kytkentäaikaa päivässä, pyhäpäiväohjelmat 

 1 relelähtö, 7 avokollektorilähtöä 

 3 sarjaväylää, laajennettavissa 5 väylään 

 syöttöjännite 24 V AC, 60 VA 

 mitat: 350 x 270 x 85 mm 

 Huom. Käyttönäppäimistö KLG myydään erikseen. [18.] 

Kuvassa 3 on keskus kuvattu ilman siinä normaalitilassa kiinni olevaa suojakantta. Ku-

vassa näkyy laitteen piirikortti. 

 

 

 Rikosilmoitinkeskus HHL-32+ sisältä 

4.2.2 Käyttölaite 

Käyttölaiteen avulla ohjataan järjestelmää. Käyttölaite mahdollistaa laitteiston päälle- ja 

pois kytkennät muualtakin kuin keskuksen välittömästä läheisyydestä, sekä kertoo käyt-

tötilanteet käyttäjälle. Järjestelmän ylläpito voidaan suorittaa käyttölaitteella. Käyttölait-

teita on useita erilaisia, kuten avainlukija, kulkukorttiin, sormenjälkeen tai koodiin poh-

jautuvat laitteet. Sillä voidaan rajoittaa eri henkilöiden kulku- tai päälle/poiskytkentäoi-

keuksia. [18.] 
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4.2.3 Oppimisalustan käyttölaite 

Kuvassa 3 oleva käyttölaite toimii laitteistonkäyttäjän kulkulupana rakennukseen. Sa-

malla laitteella voi laitteiston haltija tehdä muutoksia ohjelmointiin ja hallita luvansaanei-

den oikeuksia.  

 

 Käyttölaite HHL-KLG 

HHL-KLG on graafinen käyttölaite HHL-32+, HHL-256+ ja HHL-PRO+ keskuksiin. Sillä 

hallitaan keskuksen käyttöä menupohjaisen ja graafisen käyttöliittymän kautta. Selkeä 

näyttö kertoo kaikki käyttötilanteet havainnollisesti käyttäjälle. Myös järjestelmän ylläpito 

voidaan suorittaa käyttölaitteella entistä helpommin. [18.] 

Tekniset tiedot:  

 graafinen näyttö, suomenkielinen 

 numeronäppäimistö, toimintapainikkeet ja erillinen nuolinäppäimistö 

 valaistu näppäimistö 

 HHL-32+, HHL-256+ ja HHL-PRO+ keskuksiin 

 mitat 143 x 146 x 31 mmm [18] 

4.2.4 Paikallishälytin  

Paikallisina hälyttiminä käytetään sireeniä ja vilkkuvaloja. Ne yhdessä antavat kuuluvan 

ja näkyvän hälytyksen, jonka vaikutus on psykologinen ja ennaltaehkäisevä. Paikallishä-

lytyksen tarkoitus on ympäristössä olevien mielenkiinnon herättäminen. Paikallishälytti-

met asennetaan helposti havaittaviin paikkoihin. Laitteet eivät saa olla alttiina ilkivallalle. 

Ulos asennettavan hälyttimen tulee sabotaasisuojattu ja sateenpitävä. Hälyttimiin ei saa 

päästä käsiksi ilman apuvälineitä. [19.] 

http://autoalarm.fi/epages/12022010-1049.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/12022010-1049/Products/HHL-KLG
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4.2.5 Akku 

Toimii järjestelmän varasähkölähteenä jännitekatkon aikana. Vaatimukset akun koon 

suhteen määräytyvät siihen liitettävien laitteiden ja hälytyksenannon vaatimasta virran-

kulutuksesta. Yleensä laitevalmistaja on laskenut laitteistoon liitettävien laitteiden suu-

rimman mahdollisen virrankulutuksen ja tehnyt sen mukaisesti valinnan akun koon suh-

teen. 

4.2.6 Oppimisalustan akku 

Kuvan 5 mukainen akku ylläpitää laitteiston toimintaa varsinaisen sähkönsyötön ollessa 

poikki. Akun kapasiteetti on laitteiston myyjän harjoitustyöhön määrittelemä.  

 

 Varakäyntiakku 7Ah 

Tekniset tiedot: 

 Latausjännite 13,5 - 18,8 V. [5] 

4.2.7 Magneettikosketin 

Ilmaisimen toiminta perustuu siihen, että magneetin siirtyessä tarpeeksi kauas vastakap-

paleesta, esimerkiksi oven tai ikkunan aukaisemisen seurauksena, ilmaisin antaa häly-

tyssignaalin. Ilmaisinpari on halpa ja helppo asentaa joko karmin pintaan tai upottaa se 

porattuun reikään. [19.] 

http://autoalarm.fi/epages/12022010-1049.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/12022010-1049/Products/BS127
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4.2.8 Oppimisalustan magneettikoskettimet 

Kuvassa 6 ovat harjoitustyössä käytettävät pinta-asennusmalliset magneettikoskettimet. 

Valitut koskettimet ovat kooltaan pienet ja hinnaltaan edulliset. 

 

 Magneettikosketin, pinta-asennus 

Tekniset tiedot:  

 Pinta-asennettava magneettikosketin metalli- ja puuoviin.  

 Toimintaväli 30mm. NC. [18.] 

4.2.9 Sähkömagneettisen säteilyn muutokseen perustuvat ilmaisimet 

Sisätilan valvonnassa yleisin tunnistin on IR-tunnistin. Passiivinen IR-tunnistin tunnistaa 

lämminverisistä olennoista säteilevän energian. Ihminen säteilee levossa 50 - 100 W, 

joka on melko voimakas säteilyn lähde. Säteilyn taajuus on 7 - 10 mikrometriä eli näky-

vän alueen ulkopuolista. Siinä oleva kaksoiselementtitunnistin vastaanottaa useita rin-

nakkain olevia säteitä. Toinen säteistä on negatiivinen ja toinen positiivinen. Molem-

missa säteissä tapahtuva yhtäaikainen muutos yhtä aikaa antaa tuloksen nolla. [21.] 

Esimerkiksi sopii lämpöpatteriin suunnattu ilmaisin. Yksi säteilynlähde ei pelkästään 

anna hälytystä, vaan lähteen on oltava oikean kokoinen ja sen tulee liikkua tunnistimen 

säteiden poikki. Ilmaisin toimii siis tehokkaammin kohteen liikkuessa säteiden halki 90 

asteen kulmassa.  

http://autoalarm.fi/epages/12022010-1049.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/12022010-1049/Products/SC570
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4.2.10 Mikroaaltoilmaisimet 

Mikroaaltoilmaisin lähettää ja vastaanottaa signaaleja noin 10 GHz taajuudella. Ilmaisin 

huomioi takaisinheijastuvan signaalin. Signaalin taajuus on matala, jos esine liikkuu pois-

päin, ja korkeampi, jos se lähestyy. Mikroaaltoilmaisimella on kyky havaita liike ohuen 

seinän tai lasin läpi. [21.] 

4.2.11 Lasirikkoilmaisimet 

Kuunteleva lasirikkoilmaisin valvoo tilaa, jossa on ikkunaruutuja. Ilmaisin reagoi vain la-

sin rikkoutumisesta syntyviin ääniin. Paineilmatoiminto havaitsee nopean paineen muu-

toksen ja yhdessä lasin rikkoutumisesta aiheutuneen äänen kanssa aikaan saa hälytyk-

sen. Ympäristössä liikkuvat häiriötekijät eivät aiheuta hälytysvirheitä. Kuunteleva lasirik-

koilmaisin valvoo jopa n. 200 - 400 m3:n kokoista huonetilaa. Valvontatilasta ei voi olla 

suoraa yhteyttä ulkoilmaan. [19.] 

4.2.12 Kaksoisilmaisimet 

Kaikilla ilmaisimilla on rajoituksensa ympäristön suhteen. Eri ilmaisintekniikoita yhteis-

käyttämällä saadaan aikaan luotettavin tulos. Yleisin käytettävä kaksoisilmaisin on mik-

roaaltoilmaisimen ja IR-ilmaisimen yhdistelmä. Hälytys syntyy, kun molemmat ilmaisimet 

havaitsevat liikkeen. [21.] 

4.2.13 Folionauha 

Nauhaa käytetään ikkunan pintaan teipattuna. Ikkunan hajoaminen katkaisee silmukan 

ja aiheuttaa hälytyksen. [19.] 

4.2.14 Bi-metalli termostaatti 

Bi-metalli havaitsee lämpötilan muutokset. Yhteen liitetyt erityyppiset metallit aiheuttavat 

taipuman ja mekaanisen kontaktin. [19.] 
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4.2.15 Oppimisalustan yhdistelmäilmaisin 

Kuvassa 7 on esillä oppimisalustalle valittu yhdistelmäilmaisin. Ilmaisimessa on yhdis-

tettynä magneetti- ja liikeilmaisin. 

 

 DSC LC-103PIMSK PIR / MW yhdistelmäilmaisin 

Tekniset tiedot:  

 Käyttöjännite 9,6 - 16VDC 

 Virran kulutus lepotilassa 20mA 

 Virran kulutus hälytystilassa 25mA 

 Kosketintieto N.C. 

 Käyttölämpötila -10C - 50C 

 Valittavissa normaalit tai vaikeat olosuhteet (DIP4) 

 Asennuskorkeus 1,8m - 3,6m. [18.] 

 

4.2.16 Oppimisalusta lasinrikkoilmaisin 

Oppimisalustan kuunteleva lasinrikkoilmaisin on esitelty kuvassa 8. Kuvan ilmaisimen 

toimintasäde on noin kolme metriä. 

http://autoalarm.fi/epages/12022010-1049.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/12022010-1049/Products/LC103PIMSK
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 DSC LC-105DGB kuunteleva lasirikkoilmaisin 

Tekniset tiedot:  

 Kuunteleva lasinrikkoilmaisin 

 Kaksitoiminen (ääni / paine), molemmat alueet säädettävissä. [18.] 

4.2.17 Oppimisalustan liikeilmaisin 

Kuvassa 9 on esillä liikeilmaisin. Ilmasin tunnistaa lämpötilan muutokset ja liikkeen. 

 

 DSC LC-100PI liikeilmaisin 

  

http://autoalarm.fi/epages/12022010-1049.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/12022010-1049/Products/LC105DGB
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Tekniset tiedot:  

 Tunnistusmenetelmä Quad (4 osaa) PIR 

 Virransyöttö 8.2 - 16 VDC 

 Virrankulutus Lepotilassa: 8mA (± 5%) Toiminnassa: 10mA (± 5%) 

 Lämpökompensaatio Kyllä 

 Hälytysjakso 2 s (± 0.5s) 

 Hälytysulostulo N.C 28V DC 0.1 A, 27Ohm. sarjan suojavastus 

 Kansisuoja N.C 28VDC 0.1A @ 10Ohm. sarjan suojavastus - auki, kun kansi on 

poistettu 

 Lämmitysaika 60s (± 5s) 

 LED merkkivalo LED palaa hälytyksen aikana 

 RFI suojaus 30V/m 10 - 1000MHz 

 Mitat 92 x 62.5 x 40 mm. Paino 40 g. [18.] 

4.2.18 Oppimisalustan tärinäilmaisin 

Kuvassa 10 olevassa tärinäilmaisimessa oleva paino liikkuu hitaammin kuin sen kotelo, 

jolloin kontakti aukeaa ja sulkeutuu. Ilmaisinta käytetään lähes pelkästään ikkunoissa. 

 

 Tärinäilmaisin, cd-400 
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Tekniset tiedot: 

 Säädettävä herkkyys, hälytyslähtö (NC-rele) valittavissa pito- tai automaattikuit-

taus-tyyppiseksi 

 Mitat (k x l x s): 91 x 31 x 23 mm 

 Toimintalämpötila – 10 °C… 70 °C 

 Käyttöjännite 9…15 V DC, virrankulutus 11 mA (hälyttäessä) 

 Kotelointiluokka IP31, sabotaasisuojattu. [19.] 
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5 Työn tulokset 

Tavoitteena tässä työssä oli saada aikaan alustava suunnitelma rikosilmoitinjärjestelmän 

oppimisalustasta ja -ympäristöstä. Yrityksenä oli tehdä selvitys opetuksessa tarvittavista 

laitteista ja siitä ympäristöstä, jossa työ voidaan tehdä. Ennakkoon suunniteltu ja valmis-

tettu oppimisympäristö parantaa huomattavasti turvajärjestelmien opetuksen laatua. 

Työn aihepiiri on tarkoituksella suppea. Työn sisältö on tarkoitus määrittää selkeästi ope-

tussuunnitelmassa olevan mukaisesti käytännön työksi. Työ ei siis sisällä asiaan liittyvää 

teoriaa ollenkaan. Rajaus on mielestäni onnistunut ja tilaajan toiveiden mukainen.  

Kaikkein keskeisimpänä asiana oli tarkoitus saada aikaan selkeät ohjeet ja työnjako op-

pijalle, henkilökunnalle ja opettajalle. Tuloksena on ensimmäinen versio ohjeiksi. 

Laitteistovalintojen kohdalla kartoitettiin olemassa olevaa laitekirjoa, kuitenkin päätyen jo 

aiemmin hankitut laitteet huomioiden. Hankinnan ja käyttöönoton jälkeen on luonnollista, 

että laitteiston osaset täsmentyvät ja hankintalista kokee muutoksia. Rikosilmoitinlaittei-

den muutos ja jatkuva kehittyminen pitää huolen laitteistojen säännöllisestä uusiutumi-

sesta.  

Työn tilaajan antamat tavoitteet saavutettiin ja aikaansaannoksena on valmis materiaali, 

jonka pohjalta voidaan tehdä selkeä laitteiden hankintasuunnitelma. Työn sisältönä ovat 

myös ohjeet, joiden mukaan opetushenkilökunta voi tehdä ennakkovalmistelun oppimis-

ympäristöön ennen varsinaista oppimistapahtumaa. Lisäksi tämä työ sisältää ohjeet ja 

luettelon niistä seikoista, jotka oppijan tulee saada aikaan harjoitustyössään. Tekemällä 

työn oppija saavuttaa ne oppimistavoitteet, joita opetussuunnitelmassa vaaditaan. 
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6 Johtopäätökset 

Työn aikana on käynyt selville, että tämän kaltaisen harjoitustyön pitäminen ajanmukai-

sena vaatii sen jatkuvaa kehittämistä sekä täydentämistä. Työ ei valmistu täydelliseksi 

koskaan, vaan kehitystyö on jatkuva prosessi. 

Tämän työn suorittamisen aikana on selvinnyt, että vastaava työ tullaan oppilaitoksessa 

tekemään myös mm. paloilmoitin-, kamera- ja ovijärjestelmiä koskien. Tämän työn teki-

jää on pyydetty olemaan mukana myös muiden järjestelmien oppimisympäristön laadin-

nassa. Alustava lupaus on annettu. 

Olemassa olevien ja hankittavien laitteiden yhtenevyys aikaan saa synergiaedun ja edel-

leen selkeitä säästöjä. Tarkoituksena on hankkia useampi laitteisto oppilaitoksen käyt-

töön ja myöhemmässä vaiheessa suorittaa eri järjestelmien yhdistämisiä niiltä osin kuin 

on mahdollista. 

Tulevaisuuden johtopäätöksien tekoon vaikuttaa myös, että työn valmistumiseen men-

nessä ei ole selvinnyt, missä tiloissa harjoitustehtävää tullaan tekemään. Päätös tiloista 

syntyy aikaisintaan kesän 2016 aikana, jolloin Vantaan ammattiopisto Variassa tehdään 

mittavia muutoksia koko sähköalan opetuksen harjoitustilojen suhteen. Nyt laaditussa 

harjoitustyössä edellä mainittu seikka on pyritty ottamaan huomioon laitteiston kevey-

tenä ja helppona liikutettavuutena. Tilojen vakiinnuttua on mahdollisuus luoda suurempia 

laitteistokokonaisuuksia yhdistelemällä eri laitteistoja. 

Opetuksen kehityskohteena tulee jatkossa olemaan selkeästi eri järjestelmien integrointi. 

Selvitys integroinnissa tarvittavista laitteista ja edelleen hankintojen vaatimasta määrä-

rahasta arvioidaan myöhemmin. Työn validius selviää keväällä 2018 ja sen pohjalta teh-

dään muutos- ja kehityssuunnitelma jokaisen opetettavan järjestelmän suhteen. 

Laitteiden hankinta-ajaksi, kaikkien laitteistojen osalta, muodostuu lukuvuosi 2016 - 17 

ja opetus käynnistyy syksyllä 2017 uusilla laitteistoilla. Lukuvuoden 2016 - 17 aikana 

ensimmäinen opiskelijaryhmä opiskelee aihetta teoriaopetuksena. Sama aikataulutus 

koskee myös muita turvalaitejärjestelmiä. 
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Liitteet 

Liite 1. Hankintalista / tarjous Auto-Alarm Oy 

Rikosilmoitinkeskus HHL 32+ tekniset tiedot   375,00 €  

Käyttölaite HHL-KLG      235,00 € 

Sisäsireeni         14,90 € 

Torvisireeni, ulkokäyttö       19,20 € 

Merkkivalo        14,90 € 

Magneettikosketin (pinta-asennus)        9,07 € 

Hätäpainike Sentrol 3045-W      27,72 €     

Tärinäilmaisin Traffer*         45,00 €  

Yhdistelmäilmaisin DSC LC-103PIMSK PIR / MW    59,48 € 

Kuunteleva lasirikkoilmaisin DSC LC-105DGB      32,26 € 

Liikeilmaisin DSC LC-100PI       19,90 € 

Palovaroitin, ionisoiva EI181      47,90 €  

Piirikortti MW-9132/xx (tai MW-9232/xx)*   120,20 € 

PC-liitäntäkaapeli (PRG-liittimen ja PC:n välille)*      18,00 € 

Liitäntäkaapeli (PRG-liittimen ja modeemin välille)*      23,20€  

http://autoalarm.fi/epages/12022010-1049.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/12022010-1049/Products/SENTROL
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Modeemi Multitech MT2834ZDXI/HHL*     470,00 €  

   

KOKONAISHINTA, rikosilmoitinlaitteet    873,73 €  

Hinnat, nettisivut 30.3.2016 /*puhelimitse 4.4.2016, alv 0% 

Hankintalista / tarjous Tarviketukku Oy 

Toolrack R-137621 pyörillä,Tarviketukku Oy   460,77 € 

  

KOKONAISHINTA, kiinnitysalusta    460,77 € 

Hinnat, nettisivut 30.3.2016, alv 0% 

 

 

KOKONAISHINTA, koko laitteisto   1334,54 € 

Hinta, alv 0
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Liite 2. Rikosilmoitinjärjestelmän oppimisalusta 
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Liite 3. Toolrack R-137621, Tarviketukku Oy 

 [22.] 


