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Teoriaosuudessa esiteltiin erilaisia sprinkleriasennuksia, sprinklerijärjestelmän osia ja 

sprinkleriluokituksia. Lisäksi tutustuttiin tärkeimpiin säännöksiin ja standardeihin, jotka 

ohjaavat sprinklerilaitteiston suunnittelua, asennusta ja huoltoa. Tässä osassa pyrittiin 

painottamaan asioita, jotka ovat keskeisessä osassa pitkän ajan luotettavuustarkastuksen 
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selmuksesta, kuvauksesta ja loppuraportoinnista. Esimerkkikohteessa tuli ilmi, että osa 

sprinklerisuuttimista oli pahasti likaantunut, ja niiden vaihtoa suositeltiin. Lisäksi pieni 
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Esimerkkikohteen tuloksista voitiin havaita, että pitkän ajan luotettavuustarkastuksen 

teettäminen kannatti. Tarkastus antoi tilaajalle yksityiskohtaista tietoa sprinklerilaitteis-

ton kunnosta, ja tulosten perusteella tilaaja voi keskittyä kunnostamaan vain niitä lait-
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The thesis discussed the steps and the necessity of a long-term reliability inspection. 

The thesis consists of theory, the long-term reliability inspection based on the theory, as 

well as my own cogitation. The long-term reliability inspection monitoring was carried 

out on site visits. 

 

The theoretical part presented a variety of sprinkler installations, sprinkler system com-

ponents and sprinkler rating. In addition, the main regulations and standards that guide 

the sprinkler design, installation and maintenance were introduced. This section aimed 

to emphasize the factors that are a key part of the long-term reliability audit. The actual 

long-term reliability inspection consisted of a first meeting, survey scanning and final 

reporting. In the example-building it became apparent that part of the sprinkler heads 

were badly contaminated, and replacing them was recommended. In addition, a small 

part of sprinkler pipelines was recommended to be renewed. 

 

The results of the example-building showed that the long-term reliability inspection was 

worth it. The inspection gave the client detailed information about the condition of the 

sprinkler system, and on the basis of the results, the client can focus on renovating only 

those parts of the equipment that did not meet the requirements. This saves time, money 

and improve the fire safety of the building. 
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ERITYISSANASTO 

 

 

vesilähde kaupungin vesijohto tai vesisäiliö ja pumppaamo 

 

asennusventtiili yhdistelmä, johon kuuluvat hälytysventtiili, sulkuventtiili 

sekä muut yhden sprinkleriasennuksen hallintaan tarvittavat 

venttiilit ja laitteet 

 

jakojohto putki, joka syöttää suoraan haarajohtoa tai yhtä sprinkleriä 

yli 0,3 m pitkän putken kautta, joka ei pääty syötettävän 

sprinklerin kohdalle 

 

pääjakojohto putki, joka syöttää alajakojohtoa tai jakojohtoja 

 

alajakojohto pääjakojohdosta haarautuva jakojohto, joka syöttää vain yhtä 

päättyvää haarajohtoasetelmaa 

 

palo-osasto rakennuksen osa, josta palon leviäminen on määrätyn ajan 

estetty osastoivin rakennusosin tai muulla tehokkaalla tavalla 

 

haarajohto putki, joka syöttää sprinklereitä suoraan tai sovitusputkien 

kautta 

 

sprinkleri lämpöön reagoivalla sulkumekanismilla varustettu suutin, 

joka avautuessaan levittää vettä palon sammuttamiseksi 

 

sprinklerilaitteisto laitteisto kokonaisuudessaan, joka muodostaa kohteen 

sprinklerisuojauksen, käsittäen yhden tai useamman sprink-

leriasennuksen, putkistoineen, vesilähteineen ja muine lait-

teineen 

 

runkojohto putki, joka liittää kahden tai useamman vesilähteen tulojoh-

dot yhteen tai useampaan asennusventtiiliin 
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    Sprinkleriasennuksen pääosat (CEA 4001) 
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1 JOHDANTO 

 

 

Sprinklerilaitteistot ympäri Suomen ikääntyvät. Koska näiden laitteistojen tehtävänä on 

vähentää palokuolemia ja suojata omaisuutta, on niiden toimintakelpoisuus tarkastettava 

tasaisin väliajoin. Pelkkä silmämääräinen tarkastus ja määräaikaiset huoltotoimenpiteet 

eivät kerro meille, missä kunnossa putkiston sisäpuoli on ja laukeaako sprinklerisuutin 

varmasti tulipalon sattuessa. 

 

Tällainen pitkän ajan luotettavuustarkastus on projekti, joka vaatii monen eri tahon yh-

teistyötä, eikä sitä tehdä yhdessä päivässä. Suuttimien toiminnan tarkastelu laboratorios-

sa ja putkiston kuvaaminen antaa kuitenkin tärkeää informaatiota laitteiston kunnosta ja 

toimintakyvystä. Tämä on arvokasta tietoa kiinteistön omistajalle, käyttäjille, pelastus-

viranomaiselle, vakuutusyhtiölle ja huollosta vastaavalle yritykselle. 

 

Näistä syistä johtuen opinnäytetyössä on tavoitteena kirjata auki pitkän ajan luotetta-

vuustarkastuksen kulku ensimmäisestä palaverista loppuraportin valmistumiseen. Tämä 

antaa kokonaiskuvan kaikkien eri osapuolten merkityksestä projektin läpiviemiseen. 
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2 PERUSTIETOA SPRINKLERIJÄRJESTELMISTÄ 

 

 

2.1 Käyttötarkoitus  

 

Suomessa sprinklerisammutusta on yleisesti käytetty omaisuuden suojaamiseen. Vii-

meaikoina on ollut uutena esillä huoneistokohtainen sammutusjärjestelmä, jonka tarkoi-

tuksena on estää palokuolemia. Tässä opinnäytetyössä näkökulmana on kuitenkin omai-

suuden suojaaminen ja tuotannon varmistaminen, sillä kohde johon tehtiin pitkän ajan 

luotettavuustarkastus, on teollisuusrakennus. 

 

Sprinklerijärjestelmän teho perustuu siihen, että se reagoi tulipaloon aikaisessa vaihees-

sa ja pystyy sammuttamaan palon ennen kuin se leviää, ja aiheuttaa isoja omaisuus- ja 

henkilövahinkoja. Sprinkleriasennuksia on olemassa erilaisia ja tämä tulee ottaa huomi-

oon kohteen suunnittelussa, huollossa ja kunnossapidossa. Suomessa kaikki sprinkleri-

laitokset mitoitetaan yksilöllisesti. Seuraavaksi käydään läpi erilaisia asennustyyppejä, 

sekä niihin liittyviä erityispiirteitä. 

 

Tässä opinnäytetyössä ei käydä läpi kuiva/märkäasennusta, eikä kui-

va/märkäjatkoasennusta, sillä nämä asennustyypit eivät ole sallittuja Suomessa. (Sprink-

lerilaitteistot: Suunnittelu ja asentaminen CEA 4001 2007) 

 

 

2.1.1 Märkäasennus 

 

Märkäasennuksessa putkisto on täytetty paineenalaisella vedellä, ja näin ollen sen sopii 

asennettavaksi ainoastaan sellaisiin kohteisiin, joissa jäätymisen vaaraa ei ole. Tilan 

lämpötila ei saisi ylittää myöskään 95 astetta. (Sprinklerilaitteistot: Suunnittelu ja asen-

taminen CEA 4001 2007) 

 

 

2.1.2 Kuiva-asennus 

 

Kuiva-asennuksessa putkisto on täytetty joko paineistetulla ilmalla tai kaasulla joka ei 

reagoi kemiallisesti muiden aineiden kanssa eli inerttikaasulla. Jatkuvan vesisuihkun 



10 

 

tuloon saa kulua enintään 60 sekuntia sprinklerin laukeamisesta. Sprinkleritarkastaja saa 

vaikeissa olosuhteissa hyväksyä 90 sekunnin toimintanopeuden, mutta nämä ovat poik-

keustapauksia. 

 

Ensisijaisesti kohteiden sprinklaukseen käytetään märkäasennusta. Kuiva-asennusta 

käytetään vain niissä kohteissa, joissa märkäasennusta ei voida toteuttaa. Näitä ovat 

kohteet, joissa on jäätymisen vaara (esimerkiksi kylmät varastot) tai tilat, joiden lämpö-

tila ylittää 95 astetta (esimerkiksi kuivausuunit). Kuiva-asennuksessa putkistoon kon-

densoituu ajan myötä vettä, lämpötilojen vaihtelun seurauksena. Tämän vuoksi kohtee-

seen tulee asentaa myös vesitysastiat, jotka keräävät kondenssiveden. Haarajohdoille ja 

runkoputkille on määritelty kaadot, jotta varmistutaan, ettei kondenssivesi jää putkiin ja 

edesauta korroosiota. (Sprinklerilaitteistot: Suunnittelu ja asentaminen CEA 4001 2007; 

Kotilainen Jere 2013) 

 

 

2.1.3 Ennakkolaukaisuasennus 

 

Ennakkolaukaisuasennus jaetaan kahteen eri tyyppiin; tyyppi A on vesivahinkojen esto-

järjestelmä ja tyyppi B on nopeutettu kuiva-asennus. Ennakkolaukaisuasennuksissa tuli-

si käyttää ensisijaisesti sinkittyjä putkia. 

 

Tyypin A asennus on kuiva-asennus, jossa sprinklattuun tilaan on asennettu erillinen 

palonilmaisujärjestelmä, joka antaa impulssin asennusventtiilin aukeamiselle. Pelkäs-

tään sprinklerin laukeaminen ei saa siis järjestelmää toimimaan, ellei kyseessä ole oh-

jauskeskuksen vikatilanne, jolloin järjestelmä toimii samalla periaatteella kuin kuivajär-

jestelmä. Vesivahinkojen estojärjestelmä asennetaan vain kohteisiin, joissa vikalaukaisu 

aiheuttaisi kohtuutonta vahinkoa. 

 

Tyypin B asennus on myöskin kuiva-asennus. Tässä nopeutetussa kuiva-asennuksessa 

asennusventtiili laukeaa joko palonilmaisujärjestelmän antaman impulssin takia tai 

sprinklerin laukeamisen takia. Myös inerttikaasun aiheuttaman paineen aleneminen ai-

heuttaa asennusventtiilin laukeamisen. Tämän tyyppistä asennusta käytetään niissä koh-

teissa, joissa oletetaan palon kehitysnopeuden olevan suuri, ja joissa tarvitaan kuiva-

asennus. (Sprinklerilaitteistot: Suunnittelu ja asentaminen CEA 4001 2007) 
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2.1.4 Kuivajatkoasennus 

 

Tätä asennustyyppiä käytetään märkäasennuksen jatkoasennuksena. Kuivajatkoasen-

nuksen toimintaperiaate on sama kuin kuiva-asennuksella, ja se erotetaan märkäasen-

nuksesta erillisellä kuivajatkeventtiilillä. Kuivajatkoasennuksella saa suojata ainoastaan 

pieniä alueita, joissa olisi vaarana normaalisti putkissa olevan veden jäätyminen. Tällai-

nen kohde on esimerkiksi lämpimän rakennuksen kylmä varasto. 

 

Kuivajatkoasennuksella saa suojata myös lämpimän rakennuksen korkean lämpötilan 

kuivurit ja uunit. Näissä tiloissa on vaarana normaalisti putkissa olevan veden kiehumi-

nen. Kyseisessä asennustyypissä on asetettu ylärajat sprinklerien määrälle ja putkiston 

tilavuudelle. Yhdessä kuivajatkoasennuksessa saa olla korkeintaan 100 sprinkleriä. 

(Sprinklerilaitteistot: Suunnittelu ja asentaminen CEA 4001 2007; Kotilainen Jere 2013) 

 

 

2.1.5 Ryhmälaukaisuventtiiliasennus 

 

Tässä asennustyypissä sprinklerijärjestelmään asennetaan ryhmälaukaisuventtiili, ja se 

varustetaan avosprinklereillä tai avosuuttimilla. Tällöin ryhmälaukaisuventtiilin lauettua 

kaikista suuttimista tulee samanaikaisesti tarvittava vesivuo. Ryhmälaukaisuventtii-

liasennusta käytetään kohteissa, joissa palo leviää voimakkaasti. (Sprinklerilaitteistot: 

Suunnittelu ja asentaminen CEA 4001 2007) 

 

 

 

2.2 Sprinklerijärjestelmän osat 

 

Sprinklerilaitteiston pääkomponentteihin kuuluu asennusventtiili, sammutusputkistot, 

sprinklerisuuttimet ja vesilähde. Järjestelmä suunnitellaan aina erikseen kunkin kohteen 

vaatimusten ja tarpeiden mukaan, jonka takia laitteiston varustus vaihtelee suuresti. 

Seuraavissa kappaleissa on perustietoa näistä pääkomponenteista. 

 



12 

 

 

 

2.2.1 Asennusventtiili 

 

Yhden sprinkleriasennuksen hallintaan tarvittavat venttiilit ja laitteet, mukaan lukien 

hälytysventtiili ja sulkuventtiili, muodostavat yhdistelmän jota kutsutaan asennusventtii-

liksi. Määräysten mukaan jokaisella asennuksella tulee olla numeroitu asennusventtiili. 

 

Asennusventtiili sijaitsee sprinklerikeskuksessa, jonka sisäänkäynnin läheisyydessä on 

opastuskilpi palokuntaa ja huoltohenkilöstöä vartan. Keskuksesta löytyvät myös kopiot 

tärkeistä asiakirjoista, kuten asemapiirustuksesta, kytkentäkaavioista, pumppujen liitän-

nästä sekä hälytys- ja säätöjärjestelmistä. 

 

Määräysten mukaan asennusventtiilikeskustilan oven tulee avautua joko pihalle tai palo-

osastoituun porraskäytävään. Tilassa tulee olla myös lattiakaivo, eikä siellä saa säilyttää 

helposti syttyvää tavaraa. (Sprinklerilaitteistot: Suunnittelu ja asentaminen CEA 4001 

2007) 

 

 

2.2.2 Sammutusputkisto 

 

Sprinklerijärjestelmän putket voivat olla joko maanalaisia tai maanpäällisiä. Putkien 

tulee täyttää omaisuusvakuutuskomitean vahingontorjuntavaatimukset (CEA 4001) ja 

näiden lisäksi rakennusmääräyskokoelman viranomaismääräykset. 

 

Maanalaiset putket on suojattava esimerkiksi liikenteen aiheuttamalta mahdolliselta 

vahingoittumiselta tarvittavin toimenpitein. Putkilla tulee olla myös tarpeenmukainen 

suoja syöpymistä vastaan. Suositeltavia putkimateriaaleja maanalaisiin putkiasennuksiin 

ovat esimerkiksi valurauta, pallografiittivalurauta, linkovalubetoni, lujitettu lasikuitu, 

sekä korkeatiheyksinen polyeteeni. 

 

Maanpäälliset putket ovat yleensä terästä tai kuparia. Putkimateriaalina voi käyttää näi-

den kahden sijaan jotain muutakin materiaalia, mutta sen on täytettävä järjestelmän 

käyttöpaikassa sovellettavat vaatimukset. Putkia ei tule asentaa niin, että ne olisivat alt-

tiina mekaaniselle vahingoittumiselle. 
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Sammutusputkiston kaikki putket on voitava tarpeen tullen tyhjentää vedestä. Putkiston 

kannakkeissa ei saa olla palavaa materiaalia, eikä niiden kannakointiin tule käyttää nau-

loja. (Suomen Standardisoimisliitto SFS, SFS-EN 12845 +A2 2009; Sprinklerilaitteis-

tot: Suunnittelu ja asentaminen CEA 4001 2007) 

 

 

2.2.3 Suuttimet 

 

Sprinklerisuuttimien toiminta perustuu siihen, että ne laukeavat määrätyssä lämpötilas-

sa, jolloin sammutusvesi leviää palavalle alueelle. Ainoastaan ne suuttimet, jotka ovat 

joutuneet riittävän lämpötilan alaiselle vaikutukselle laukeavat ja aloittavat palon sam-

mutuksen. 

 

Sprinklerisuuttimet on mahdollisuuksien mukaan asennettava mieluiten ylöspäin suun-

natuiksi. Tämä pienentää mekaanisen vahingoittumisen riskiä ja estää suuttimen tukkeu-

tumisen epäpuhtauksien vaikutuksesta. Veden täydellinen tyhjentyminen putkistosta on 

myös helpompaa, jos suuttimet on asennettu ylöspäin. 

 

Alaspäin asennettavilla suuttimilla on puolestaan suurempi potentiaali toimittaa sammu-

tusvettä suuremmalla nopeudella heti sprinklerin alapuolelle. Tämä tulee ottaa huomi-

oon, kun suunnitellaan esimerkiksi telineistöjen ja varastoalueiden suojausta. 

 

Taulukossa 1 on esitetty suuttimissa olevat värimerkinnät, jotka ilmaisevat missä läm-

pötilassa suutin laukeaa ja aloittaa sammutuksen. Määräysten mukaan laukeamislämpö-

tila on valittava niin, että se on vähintään 30 astetta korkeampi kuin tilan suurin oletettu 

lämpötila (Suomen Standardisoimisliitto SFS, SFS-EN 12845 +A2 2009). Käytännössä 

sprinklerisuuttimet valitaan niin, että laukeamislämpötila on noin 40 astetta korkeampi 

kuin asennuskohteen maksimilämpötila. 

 

 

 

 

 



14 

 

TAULUKKO 1. Standardin EN 12259-1 mukaiset värimerkinnät (Suomen Standardi-

soimisliitto SFS, SFS-EN 12845 +A2 2009) 

Lasikapseli °C Sulakelukko °C 

oranssi 57 - - 

punainen 68 värjäämätön 68/74 

keltainen 79 - - 

vihreä 93 valkoinen 93/100 

sininen 141 sininen 141 

malva 182 keltainen 182 

musta 204/260 punainen 227 

 

Sprinklerisuuttimet ovat tehdasvalmisteisia ja niiden laatua valvotaan. Suuttimen run-

gosta löytyy erilaisia hyväksymismerkintöjä, johtuen laadunvalvonnasta. Koska suutti-

mia on suunniteltu erilaisiin olosuhteisiin, täytyy niistä löytyä tiedot suuttimen kaikista 

tärkeistä ominaisuuksista. Näitä ovat esimerkiksi suuttimen k-arvo, herkkyys, lau-

keamislämpötila ja asennussuunta. Taulukossa 2 on esitetty sprinklerien herkkyysluoki-

tus. Suuttimen k-arvo puolestaan kuvaa vesimäärän pääsyä suuttimen läpi määrätyllä 

paineella. Mitä suurempi k-arvo on, sitä suurempi virtaama. (Lähde Petri 2013) 

 

TAULUKKO 2. Sprinklerin herkkyysluokitus (Suomen Standardisoimisliitto SFS, SFS-

EN 12845 +A2 2009) 

Herkkyysluokka Telineistö Katto sprinklerisuo-

jatun telineistön ylä-

puolella 

Kuiva-asennukset 

Ennakkolaukaisu-

asennus tyyppi A 

Kaikki 

muut 

Standardi ’A’ Ei Kyllä Kyllä Kyllä 

Erikois Ei Kyllä Kyllä Kyllä 

Nopea Kyllä Kyllä Ei Kyllä 

 

Sprinklerityypit ovat taulukossa 2 hitaimmasta herkimpään, luettuna ylhäältä alaspäin. 

 

 

2.2.4 Vesilähde 

 

Vesilähteen tulisi olla käyttäjän valvonnassa ja sen jatkuvuus on turvattava kaikin mah-

dollisin keinoin. Jotta vesilähde pystyy syöttämään sprinklerilaitteistoon vaaditun vir-
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taaman, se ei saisi olla alttiina pakkaselle, kuivuudelle tai muille olosuhteille, jotka voi-

sivat rajoittaa virtaamaa. Vesilähteenä voi olla yleinen vesijohto, vesisäiliö, eheytymä-

tön vesilähde tai painesäiliö. 

 

Vedessä ei saisi olla epäpuhtauksia, jotka voivat kertyä putkistoihin, eikä putkistoon saa 

jättää suola- tai murtovettä. Suola- tai murtovettä voidaan käyttää vesilähteenä, mutta 

vain sillä ehdolla, että putkisto on normaalioloissa täytetty makealla vedellä. (Suomen 

Standardisoimisliitto SFS, SFS-EN 12845 +A2 2009) 

 

 

 

2.3 Sprinkleriluokitus 

 

Kohteen sprinkleriluokitus määräytyy palokuorman ja tilan käyttötarkoituksen mukaan. 

Luokitus vaikuttaa välittömästi esimerkiksi sammutuslaitteiden sijoitustiheyteen, suo-

jauksen tyyppiin ja sammutusaineen määrään. Kohde, johon tehtiin pitkän ajan luotetta-

vuustarkastus, on tuotannollinen kohde, jossa valmistetaan kuitulevyä. Täten se kuuluu 

normaaliin sprinkleriluokkaan. (Suomen Standardisoimisliitto SFS, SFS-EN 12845 +A2 

2009) 

 

 

2.3.1 Kevyt sprinkleriluokka (LH) 

 

Tähän luokkaan kuuluu esimerkiksi vankilat. Kevyen sprinkleriluokan kohteissa on pie-

ni palokuorma ja vähintään 30 minuutin palonkestävyyden omaavilla rakenteilla rajattu 

palo-osasto, joka ei ylitä 126 neliömetriä. (Suomen Standardisoimisliitto SFS, SFS-EN 

12845 +A2 2009) 

 

 

2.3.2 Normaali sprinkleriluokka (OH) 

 

Normaalin sprinkleriluokan kohteissa käsitellään tai valmistetaan tuotteita ja materiaale-

ja, jotka ovat palokuormaltaan ja palamisherkkyydeltään normaaleja. Tämä sprinkleri-

luokka jaetaan vielä neljään alaluokkaan, jotka ovat OH1, OH2, OH3 ja OH4. Luokka 

määräytyy sen mukaan, mitä kohteessa käsitellään. Esimerkiksi kuitulevytehtaat kuulu-
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vat luokkaan OH3 ja vaneritehtaat kuuluvat luokkaan OH4. Kyseessä on vähimmäiss-

prinkleriluokittelu. (Suomen Standardisoimisliitto SFS, SFS-EN 12845 +A2 2009) 

 

 

2.3.3 Raskas sprinkleriluokka (HH) 

 

Kohteet, joissa käsitellään tai valmistetaan tuotteita ja materiaaleja, joiden paloherkkyys 

on suuri kuuluvat raskaaseen sprinkleriluokkaan. Tähän luokkaan kuuluvat myös tilat, 

joissa on suuri palokuorma tai palo voi levitä voimakkaasti. Tällaisia kohteita ovat esi-

merkiksi kirjapainot, maalaustyöpajat, tulitikkutehtaat ja ilotulitetehtaat. 

 

Raskas sprinkleriluokka on jaettu vielä kahteen ryhmään; tuotantoluokka HHP ja varas-

tointiluokka HHS. Tuotantoluokka on jaettu vielä neljään alaryhmään: HHP1, HHP2, 

HHP3 ja HHP4. Varastointiluokka on puolestaan jaettu neljään kategoriaan: HHS1, 

HHS2, HHS3 ja HHS4. (Suomen Standardisoimisliitto SFS, SFS-EN 12845 +A2 2009) 
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3 STANDARDIT JA MÄÄRÄYKSET 

 

Sprinklerilaitoksen suunnittelu, asennus, huolto ja kunnossapito ovat vahvasti standar-

dien ja määräysten alaisia. Vaikka suurin osa säännöistä on englannin kielisiä ja tulee 

ulkomailta, on Suomessa käytettävä SFS-standardeja ja yleisesti käytössä olevaa CEA 

4001 säännöstä. Jos yritys käyttää muita sääntöjä, on sen perusteltava syy siihen erik-

seen. Standardeista virallistettuja ja hyväksyttyjä ovat SFS 12845 +A2 ja SFS 5980. 

Koska SFS 5980 käsittelee erityisesti asuntosprinklausta ja henkilösuojausta, ei tässä 

opinnäytetyössä perehdytä kyseiseen standardiin tätä enempää. Opinnäytetyössä paino-

tetaan asioita, jotka on kirjattu CEA 4001 säännökseen ja SFS 12845 +A2 standardiin ja 

tämän takia niitä käydään tarkemmin läpi. (Lähde Petri 2013) 

 

Suomen rakennusmääräyskokoelmiin on kirjattu määräyksiä, jotka koskevat automaat-

tista sammutuslaitteistoa ja näitä tulee ehdottomasti noudattaa. Sprinklerilaitoksiin liit-

tyviä määräyksiä löytyy rakentamismääräyskokoelman osista E1, E2 ja E4. Suomen 

rakentamismääräyskokoelman osa E4 käsittelee ainoastaan autosuojien paloturvallisuut-

ta, joten se osa ei ole tämän opinnäytetyön kannalta olennainen, eikä sen sisältöä käydä 

tarkemmin läpi. (Lähde Petri 2013) 

 

Yhdysvaltalaiset NFPA ja FM Global säännökset ja määräykset ovat kansainvälisiä ja 

niitä käytetään maailmanlaajuisesti. Suomen kohteista harvoja kuitenkaan toteutetaan 

näiden määräysten mukaan, ellei kyseessä ole niin suuri ja vaativa kohde, jollaista 

Suomen määräykset eivät tunne. Koska näitä määräyksiä ei käytetä eikä sovelleta Suo-

messa koskien pitkän ajan luotettavuustarkastuksia, ei näihin ole perusteltua syventyä. 

(Lähde Petri 2013) 

 

Seuraavissa kappaleissa käydään läpi tämän opinnäytetyön kannalta tärkeimmät stan-

dardit ja määräykset ja samalla pohditaan, millä tavalla ne vaikuttavat pitkän ajan luetet-

tavuustarkastuksen tekemiseen. 
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3.1 Suomen rakentamismääräyskokoelma osa E1 ja E2 

 

Rakentamismääräyskokoelman osa E1 käsittelee asuntojen, majoitustilojen, hoitolaitok-

sien, kokoontumis- ja liiketilojen, sekä työpaikkatilojen paloturvallisuutta. Uusimmat 

määräykset ja ohjeet ovat tulleet voimaan vuonna 2011 ja ne koskevat uusia rakennuk-

sia. 

 

Vaikka tuotanto- ja varastotiloista on annettu erilliset ohjeet Suomen rakentamismää-

räyskokoelman osassa E2, on ensimmäiseen osaan silti hyvä perehtyä, sillä se sisältää 

määräyksiä koskien myös tuotanto- ja varastotiloja. On kuitenkin huomioitava, että oh-

jeiden mukaan tuotanto- ja varastotilojen palokuorma on määriteltävä tai arvioitava 

kohdekohtaisesti. Kyseiseen ryhmään kuuluvat rakennukset voivat paloherkkyydeltään 

ja palokuormaltaan poiketa huomattavasti toisistaan. 

 

Suomen rakentamismääräyskokoelman osa E2 sisältää ohjeet koskien tuotanto- ja varas-

totilojen paloturvallisuutta. Näissä ohjeissa käydään läpi palovaarallisuusluokat 1-2, 

rakennuksen paloluokat P1-P3, kantavat rakenteet, osastointi, savunpoisto, sekä erityis-

kohteiden paloturvallisuus. Ohjeiden liitteenä on myös opastavia tietoja koskien palo-

vaarallisuusluokittelua. Näiden opastavien tietojen mukaan kohde, jossa suoritettiin pit-

kän ajan luotettavuustarkastus, kuuluisi palovaarallisuusluokkaan 2, mikä tarkoittaa, että 

kohteessa on huomattava tai suuri palovaara. (RakMK E1; RakMK E2) 

 

 

3.2 CEA 4001, Sprinklerilaitteistot: Suunnittelu ja asentaminen 

 

CEA on Euroopan vakuutus- ja jälleenvakuutusalan keskusliitto, ja se on koonnut sään-

nökset koskien sprinklerilaitteistojen suunnittelua ja asentamista yhdessä EUROFEU -

nimisen järjestön kanssa. Suomessa Finanssialan Keskusliitto on kuitenkin tehnyt näihin 

säännöksiin lisäyksiä ja täsmennyksiä, jotka ottavat huomioon Suomessa paikalliset 

erityisolosuhteet. Finanssialan Keskusliiton tekemät lisäykset ja täsmennykset löytyvät 

näistä säännöksistä alleviivattuina. Uusimmat voimassaolevat säännökset ovat vuodelta 

2007. 

 

Näissä säännöksissä on käyty läpi suunnittelu ja dokumentointi, sprinklerisuojauksen 

laajuus, kohteiden sprinkleriluokitus, hydraulisen suunnittelun perusteet, vesilähteet ja 
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niiden valinta, pumput, asennuksen tyyppi ja koko, sprinklereiden sijoitus ja sijoitusti-

heys, sprinklereiden rakennetyypit ja käyttö, venttiilit, hälytykset ja hälytyslaitteet, put-

ket, kilvet, kunnossapito, sekä käyttöönottoon ja hyväksyntään liittyvät kokeet. (Sprink-

lerilaitteistot: Suunnittelu ja asentaminen CEA 4001 2007). Voidaan siis todeta, että 

säännökset käyvät melko laajasti läpi kaikki sprinklerilaitteistoihin liittyvät asiat. 

CEA:n säännöt eivät ole kuitenkaan virallisesti hyväksyttyjä standardeja Suomessa. 

Näitä säännöksiä voidaan kuitenkin käyttää paloviranomaisen hyväksynnällä. (Lähde 

Petri 2013) 

 

Nämä säännökset sisältävät myös lyhyesti tietoa pitkän ajan luotettavuustarkastuksesta. 

Säännöksissä mainitaan, että märkäasennuksien putket ja suuttimet tulisi tarkastaa yksi-

tyiskohtaisesti 25 vuoden välein. Kuiva-asennuksissa tämä väli on 15 vuotta. 

 

On viranomaisten tehtävä arvioida putkiviat, ja putket tulee tarkastaa niin sisä- kuin 

ulkopuolisesti. Lisäksi putkille tulee suorittaa hydrostaattinen painekoe. Säännöksistä 

löytyy taulukko, koskien tarkastettavien suuttimien lukumäärää. Nämä määrät on esitet-

ty taulukko 3:ssa. Myös sprinklerisuuttimet tarkastetaan viranomaisten toimesta. 

(Sprinklerilaitteistot: Suunnittelu ja asentaminen CEA 4001 2007) 

 

TAULUKKO 3. Tarkastettavien sprinklerien vähimmäislukumäärä/sprinklerityyppi 

(Sprinklerilaitteistot: Suunnittelu ja asentaminen CEA 4001 2007) 

Asennettujen sprinklerien 

kokonaislukumäärä (n) 

Tarkastettavien sprinklereiden 

vähimmäislukumäärä (erä) 

n ≤ 5000 20 

5000 < n ≤ 10000 40 

10000 < n ≤ 20000 60 

20000 < n ≤ 30000 80 

n > 30000 100 

 

Suuttimet tarkastetaan ensin silmämääräisesti ja sen jälkeen erästä valituille suuttimille 

tehdään testejä, joissa testataan sprinklerin toimintalämpötila, vuotovastus, k-kerroin, 

sekä toiminta ja vähimmäistoimintapaine. (Sprinklerilaitteistot: Suunnittelu ja asenta-

minen CEA 4001 2007) Suomessa ei ole sellaista laboratoriota, jossa suuttimille voisi 

suorittaa näitä testejä, joten ne lähetetään Ruotsiin testattavaksi. 
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3.3 SFS-EN 12845 +A2, Automaattiset sprinklerilaitteistot: suunnittelu, asennus 

ja huolto 

 

Suomalaiseksi yleisstandardiksi on hyväksytty eurooppalainen sprinklerilaitosten stan-

dardi SFS-EN 12845. Tämä standardi on voimassa sekä Suomessa että Euroopassa. Uu-

sin voimassaoleva versio standardista on vuodelta 2009. Vaikka tämä standardi muistut-

taa monelta osin CEA 4001 – säännöksiä, on se näitä huomattavasti tarkempi ja sovel-

tuu paremmin Suomen tarpeisiin. 

 

Standardissa on annettu vähimmäisvaatimukset sprinkleriluokitukselle, vesilähteelle, 

komponenteille, asennuksille, testaukselle, ylläpidolle, laajennustoimenpiteille ja raken-

nusteknisille yksityiskohdille. Nämä vähimmäisvaatimuksen ovat velvoittavia. Tämä 

standardi antaa myös suosituksia koskien suunnittelua ja kunnossapitoa, jotka ovat laa-

dultaan opastavia. 

 

Toisin kuin CEA 4001 -säännöksissä, SFS-EN 12845 – standardissa ei käytetä termiä 

pitkän ajan luotettavuustarkastus. Sen sijaan standardissa on opastava liite K, jossa mai-

nitaan, että putket ja sprinklerit tulisi tarkastaa 25 vuoden jälkeen. Tämä liite K vastaa 

sisällöltään pitkän ajan luotettavuustarkastusta, josta on kerrottu CEA 4001 säännöksis-

sä. Koska liite K on opastava, ei se velvoita kohteen käyttäjiä suorittamaan tarkastusta. 

 

Standardissa käydään läpi käyttäjän tarkastus- ja tarkistusohjelma, joka sisältää viikoit-

taiset ja kuukausittaiset rutiinit. Lisäksi on kerrottu huolto- ja kunnossapito-ohjelma, 

joka sisältää neljännesvuosi-, puolivuotis-, vuosi-, kolmivuotis- ja kymmenvuotisrutii-

nit. (Suomen Standardisoimisliitto SFS, SFS-EN 12845 +A2 2009) Sprinklerilaitteisto-

jen huolto- ja kunnossapito-ohjelmaa käydään enemmän läpi seuraavassa luvussa. 
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4 HUOLTO JA KUNNOSSAPITO 

 

Sprinklerilaitteistoa tulee huoltaa asianmukaisesti asentamisen jälkeen. Näin varmiste-

taan laitteiston toimintakyky mahdollisessa palotilanteessa. Huollon tärkeyttä koroste-

taan sekä CEA 4001 –säännöksissä kuin SFS-EN 12845 –standardissa. Välinpitämättö-

myys sprinklerilaitteiston huollosta voi aiheuttaa tuotannollisissa kohteissa lamauttavia 

taloudellisia menetyksiä, sekä asettaa kohteessa työskentelevät ihmiset hengenvaaraan. 

SFS-EN 12845 –standardissa on käyty läpi ohjelman mukaiset toimenpiteet, jotka tulee 

tehdä laitteiston toimintakyvyn varmistamiseksi. 

 

 

4.1 Neljännesvuosirutiinit 

 

Standardiin on kirjattu erilaisia tarkastuksia ja tarkistuksia, jotka on tehtävä enintään 13 

viikon välein. Esimerkiksi jos kohteen tuotannossa, valaistuksessa, lämmityksessä tai 

varastoinnissa on tehty muutoksia, jotka saattavat aiheuttaa kohteen luokituksen vaih-

tumisen tai nämä muutokset vaikuttavat sprinklerien asennukseen, on niistä ilmoitetta-

va. 

 

Putkien ja niiden kannakkeiden maalipinnat on uusittava tarvittaessa. Erityisesti on 

kiinnitettävä huomiota niiden mahdolliseen korroosioon. Samoten sprinklerit, ryhmä-

laukaisijat ja suuttimet, jotka ovat mahdollisesti peittyneet pölyyn ja kerrostumiin, tulisi 

puhdistaa. Jos niissä huomataan mekaanisia vaurioita, on ne vaihdettava varasuuttimiin, 

joita säilytetään usein sprinklerikeskuksessa. Näiden varaosien määrä ja kunto on myös 

tarkistettava. 

 

Virtauskytkimien ja sulkuventtiilien toiminta on kokeiltava. Jos kohteessa on automaat-

tisia dieselmoottorikäyttöisiä generaattoreita, on niiden sähkönsyötön varakytkennät 

kokeiltava. Vesilähde tulee lisäksi kokeilla sprinklerikeskukselta. (Suomen Standardi-

soimisliitto SFS, SFS-EN 12845 +A2 2009) 
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4.2 Puolivuotisrutiinit 

 

Puolivuotisrutiiniin kuuluvat tarkastukset ja tarkistukset on suoritettava niin, että niiden 

välillä on enintään 6 kuukautta. Näihin kuuluu ainoastaan kaksi kohtaa; sellaiset sähkö-

asennukset, jotka antavat hälytyksen palokuntaan ja hätäkeskukseen, on tarkastettava, ja 

lisäksi on kokeiltava kuiva-asennusventtiileiden liikkuvat osat ja kuiva-asennuksien 

kiihdyttäjät ja ilmanpoistajat. (Suomen Standardisoimisliitto SFS, SFS-EN 12845 +A2 

2009) 

 

 

4.3 Vuosirutiinit 

 

Automaattisen pumpun virtaamatesti ja dieselmoottorin käynnistysohjelman koe tulee 

suorittaa vuosittain, enintään 12 kuukauden välein. Samalla kokeillaan vesisäiliöiden 

uimuriventtiilien toiminta. Lisäksi pumppujen imusihdit, saostuskammiot ja niiden sih-

dit tarkistetaan. Nämä on tarvittaessa puhdistettava. (Suomen Standardisoimisliitto SFS, 

SFS-EN 12845 +A2 2009) 

 

 

4.4 Kolmivuotisrutiinit 

 

Enintään kolmen vuoden välein on tarkistettava kaikki vesi- ja painesäiliöt, niin sisältä 

kuin ulkoa, korroosion varalta. Tämän takia säiliö tulee tyhjentää ja jos tarvetta on, niin 

puhdistaa. Tarpeen mukaan, näiden säiliöiden maalaus ja/tai korroosiosuojaus on uusit-

tava. Samalla tarkastetaan kaikki vesilähteiden sulku-, hälytys-, ja yksisuuntaventtiilit. 

Nämä venttiilit on myös tarvittaessa huollettava tai uusittava. (Suomen Standardisoimis-

liitto SFS, SFS-EN 12845 +A2 2009) 

 

 

4.5 Kymmenvuotisrutiinit 

 

Kymmenvuotisrutiiniin kuuluu ainoastaan kaikkien vesisäiliöiden puhdistus ja sisäpuo-

linen tarkistus. Vesisäiliölle tulee tarvittaessa tehdä peruskunnostus. (Suomen Standar-

disoimisliitto SFS, SFS-EN 12845 +A2 2009) 
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5 PITKÄN AJAN LUOTETTAVUUSTARKASTUS 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on saada laitteiston käyttäjälle luotettavaa tietoa sprinkleri-

laitteistoon kuuluvien komponenttien toiminnasta ennen mahdollista palotilannetta. 

Sprinklerilaitteistoon tehtävä pitkän ajan luotettavuustarkastus perustuu SFS-EN 12845 

standardin opastavaan liitteeseen K, sekä CEA 4001 säännöksien velvoittaviin vaati-

muksiin. 

 

Kuten aiemmin tuli ilmi, CEA:n säännökset eivät ole kuitenkaan virallisesti hyväksytty-

jä standardeja Suomessa, joten käyttäjällä ei ole velvoitetta teettää kuntotutkimuksia. 

Jos kuitenkin pelastusviranomaiset ja vakuutusyhtiöt esittävät tarkastusvelvoitteita, on 

sprinklerilaitteiston kunto tietenkin tarkastettava. Pitkän ajan luotettavuustarkastus teh-

dään yhteistyössä sammutuslaitteistotarkastajan, testaajan, huoltoliikkeen ja tilaajan 

kanssa. 

 

Märkäasennusten sprinklerisuuttimien ollessa yli 25 vuoden ikäisiä, on niiden toiminta-

kykyä vaikea arvioida silmämääräisesti. Kuiva-asennuksissa tämä aikaväli on 15 vuotta. 

Aiemmin esitetyssä taulukossa 3 tulee ilmi, millainen otanta suuttimia päätyy tutkitta-

viksi. Kaikkia sprinklereitä ei siis tarvitse irrottaa, sillä kyseisen taulukon vähimmäis-

määrä antaa luotettavan kuvan järjestelmässä olevien suuttimien toimintakyvystä. Suut-

timet toimitetaan Ruotsiin, jossa testataan niiden toiminta eli avautuuko sprinkleri palo-

tilanteessa. Lisäksi testataan toimintalämpötila, k-kertoimen vaihtelu, vesisuihkun es-

teettömyys, tiivisteen ja sulkuosien irtoaminen ja RTI-arvo. RTI-arvo kuvaa sprinklerin 

laukeamisnopeutta lämmössä ja arvon tulisi tämän päivän vaatimusten mukaan olla alle 

200 m1/2s1/2. 

 

Putkiston sisäinen kunto tarkastetaan digitaalisella röntgenlaitteistolla, jonka kuvan-

muodostuspaneelin kuvatarkkuus ylittää filmiröntgenin. Putkistoa ei tarvitse avata eikä 

tyhjentää kuvauksen ajaksi, mutta röntgensäteilyn vuoksi on kuvanoton aikana nouda-

tettava turvaetäisyyksiä. Tutkimuksessa paljastuu putkiston sisäiset epäpuhtauden, me-

tallirakenteen syöpymät, sekä hitsaussaumojen virheet, joita ei voi päällepäin havaita. 
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5.1 Kohteen sprinklerijärjestelmä 

 

Kohteessa on märkäasennus ja kuivajatkoasennus, ja se sisältää eri-ikäisiä asennuksia 

alkaen 1970-luvulta, joten pelkästään tämän mukaan kohteeseen on aihetta suorittaa 

pitkän ajan luotettavuustarkastus. Sprinklerisuuttimia on arviolta tuhat kappaletta. 

Sprinklerilaitteistoon kuuluu yksi sähköpumppu sekä kaksi dieselpumppua, ja laitteiston 

vesilähteenä toimii tehtaan läheisyydessä oleva järvi. 

 

 

 

5.2 Aloituspalaveri 

 

Ensimmäinen kohdekäynti tehtiin syyskuun 30. päivä 2015. Tarkoituksena oli päästä 

yhteisymmärrykseen luotettavuustarkastuksen tarpeellisuudesta ja prosessin kulusta. 

Paikalla palaverissa oli tilaajan puolelta tehtaan käyttö- ja turvallisuuspäällikkö, huolto-

liikkeen puolelta Caverion Suomi Oy:n myyntipäällikkö, sekä Inspecta Oy:n tarkastus-

insinööri. Palaverin aluksi tarkastusinsinööri kävi läpi menetelmän, jolla tutkitaan lait-

teiston luotettavuutta. 

 

Kohteessa on noin 1000 sprinkleriä, joten palaverissa sovittiin, että tutkittavien sprink-

lerien lukumäärä on 20 kappaletta. Tarkastusinsinööri tulee tekemään katselmuksen 

kohteeseen, jossa päätetään, mitkä suuttimet irrotetaan ja tutkitaan. Samalla kerralla 

tulee merkitä myös 15 kuvauspaikkaa, joista otetaan putkiston röntgenkuvat. Koska 

henkilöt, jotka tekevät putkiston kuvauksen eivät olleet tässä palaverissa paikalla, jäi 

itse kuvauspäivä vielä avoimeksi. 

 

Tehtaan käyttö- ja turvallisuuspäällikkö lupautui hoitamaan oppaan mukaan katselmus-

kierrokselle, sekä telineurakoitsijan edustajan. Osa kuvauspaikoista voi vaatia nostimia 

tai telineitä, joten telineurakoitsijan edustaja on paras henkilö arvioimaan kaluston tar-

vetta kuvauspäivää varten. Caverion puolestaan järjestää asentajan mukaan katselmus-

kierrokselle, jotta hän tietää, mitkä suuttimet irrotetaan kuvauspäivänä. Lopuksi sovit-

tiin, että katselmus suoritetaan 9. päivä lokakuuta 2015. Tarkastusinsinööri toimitti kai-

kille osapuolille muistion palaverista seuraavana päivänä. 
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5.3 Katselmus 

 

Katselmuspäivän tarkoituksena oli tehdä kohteella kierros, joka aikana valikoidaan put-

kiston kuvauspaikat ja irrotettavat suuttimet. Kartoituskäynnillä oli läsnä tarkastusinsi-

nööri, tilaajan edustaja, sprinkleriasentaja ja telineurakoitsijan edustaja. Tilaajan edusta-

jaa tarvittiin oppaaksi kierrokselle, sillä kohde oli iso ja vaikeasti hahmotettavissa. Hän 

osasi antaa myös omia näkemyksiä putkista, jotka olisi syytä tutkia. 

 

Katselmus aloitettiin sprinklerikeskuksesta, jossa sijaitsee myös sprinkleripumppaamo. 

Täältä valikoitiin kuvattavaksi kolme putkea: pumpuilta lähtevä syöttöputki, putken 

laajennusosa ja sprinklerin pääsyöttöputki. Seuraavaksi edettiin putkikanaaliin, josta 

myös valittiin kolme kuvauspaikkaa, kaikki pääsyöttöputkesta. Osassa putkesta oli ha-

vaittavissa ulkoista syöpymää. Näiden kolmen kuvan lisäksi yksi kuva tullaan ottamaan 

DN 150 nousuputkesta. 

 

Tästä siirryimme vanhan lastulevytehtaan puolelle, josta valikoitui kuvattavaksi kolme 

putkea: haaraputki kahden suuttimen välistä, hälytysventtiilin jälkeinen putki ja haara-

putkia syöttävä runkojohto. Tästä tilasta tullaan irrottamaan lisäksi neljä suutinta, jotka 

numeroidaan 1-4. Tila on niin korkea, että sprinklerisuuttimien irrottamiseen tarvitaan 

joko nosturi tai teline. Kohteen kylmävarastosta tullaan ottamaan kaksi kuvaa; toinen 

runkojohdosta ja toinen haarajohdosta. Kylmävarastosta irrotetaan neljä suutinta, jotka 

numeroidaan 5-8. Näiden irrottamiseen tarvitaan myös joko nosturi tai teline. 

 

Katselmuskierros jatkui maalaamon puolelle. Maalaamon putkistosta tullaan ottamaan 

viisi kuvaa, joista yksi otetaan maalaamon kellarissa olevasta hälytysventtiilin alapuo-

leisesta syöttöjohdosta. Itse maalaamon puolelta kaksi kuvaa otetaan pääjakojohdosta, 

yksi nousuputkesta ja yksi haaraputkesta. Maalaamon haaraputkesta tullaan irrottamaan 

joko nosturin tai telineen avulla neljä suutinta, jotka numeroidaan 9-12. 

 

Itse tehtaan puolelta valikoitui katselmuksen yhteydessä viisi putkea kuvattavaksi; neljä 

haarajohtoa, sekä hälytysventtiilin jälkeinen nousuputki. Tehtaalta tullaan irrottamaan 

yhteensä 8 sprinklerisuutinta, joista neljä sijaitsee jäähdytyskammiossa. Suuttimet nu-

meroidaan 13–16 ja 17–20. Haarajohtojen kuvaukseen ja suutinten irrottamiseen tullaan 

tarvitsemaan joko teline tai nosturi. Eräässä kohtaa tehtaan puolella oli syttynyt tulipalo 

alle kaksi vuotta sitten, ja sprinklerisuuttimet olivat sen seurauksena lauenneet. Palopai-
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kan suuttimia ei otettu mukaan luotettavuustarkastukseen, sillä ne oli uusittu palon jäl-

keen, eikä niiden liittäminen otantaan ollut tarkoituksenmukaista. Sen sijaan palopaikal-

ta valikoitui kaksi haarajohtoa, joista tullaan ottamaan kuvat, sillä tilaajan edustaja oli 

kiinnostunut putkiston kunnosta. 

 

Katselmuksen lopputulemana valikoitui lopulta 22 kuvauspaikkaa alkuperäisen 15 si-

jaan. Suuttimia tullaan irrottamaan 20 kappaletta, joka on sama määrä mitä sovittiin 

aloituspalaverissa. Pääsääntö pitkän ajan luotettavuustarkastuksessa on, että jokaisesta 

asennuksesta tulee ottaa vähintään viisi kuvaa. Koska asennuksia on kohteessa kolme, 

tulee tästä aloituspalaverissa sovitut 15 kuvaa. Tilaajan edustaja myötävaikutti katsel-

muksen aikana siihen, että kuvia otetaan enemmän kuin vähimmäismäärä. 

 

Katselmuskierroksen lopuksi sovittiin, että kuvauspäivänä huoltoliikkeen asentaja suo-

rittaa lisäksi putkiston huuhtelun ja tekee sille painekokeen 10 barin paineella. Suutti-

met pussitetaan, numeroidaan yllä sovitun mukaisesti ja toimitetaan Inspecta Tarkastus 

Oy:lle. Kuvaajien aikataulu ei ollut vielä katselmuspäivänä tiedossa, mutta kuvauspäivä 

pyrittiin sopimaan viikolle 44, koska sillä viikolla on tehtaalla muutenkin työnseisaus. 

 

Neljä päivää kartoituskäynnin jälkeen ehdotettiin kuvauspäiväksi 27. lokakuuta 2015, 

joka on viikolla 44. Tämä sopi kaikille osapuolille. Kuvaukseen ja sprinklerien irrotta-

miseen varattiin yksi päivä. 
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5.4 Kuvauspäivä 

 

Kuvauspäivänä 27. lokakuuta 2015 Inspectan kaksi kuvaajaa tulivat suorittamaan put-

kiston kuntotutkimusta digitaalisella röntgenlaitteistolla. Sprinklerasentaja oli tullut 

kohteeseen jo aiemmin aamulla tyhjentämään putkistoa ja irrottamaan suuttimia. 

 

Tilaaja oli huolehtinut asentajan ja kuvaajien käyttöön kaksi saksinosturia. Telineura-

koitsijan asentajat olivat pystyttäneet myös kaksi telinettä, joita pitkin katselmuspäivänä 

valitut suuttimet voitiin irrottaa ja haarajohdot voitiin kuvata. Kohteessa oli kyseisenä 

päivänä työnseisaus, joten tiloissa tehtiin samalla huoltotoimenpiteitä. 

 

 

5.4.1 Laitteisto ja esivalmistelut 

 

Laitteistoon kuuluu kannettava tietokone, litteä paneeli, paneelin ohjausyksikkö, pulssi-

kone, röntgenputki, vara-akku ja kaapeleita. 

 

 

KUVA 1. Digitaaliröntgenin käyttölaite (vas.) ja röntgenputken käyttöpöytä (oik.) 

 

Röntgenputkea käytettiin kuvatarkkuuden parantamiseen ja se tuli lämmittää ennen ku-

vaamisen aloittamista. Aikaa tähän kului noin 20 minuuttia. Tätä ei tarvinnut tehdä en-

nen jokaista kuvaa, vaan säteilylähde lämmitettiin kerran koko päivän aikana.  
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KUVA 2. Digitaalinen kuvalevy (vas. putken takana) ja röntgenputki (oik.) 

 

Ennen kuvan ottamista tuli huolehtia siitä, ettei kuvanottopaikan lähettyvillä ollut henki-

löitä, jotka olisivat voineet altistua säteilylle. Kuvaajien yhtenä tehtävänä oli siis itse 

kuvauksen lisäksi huolehtia säteilyturvallisuudesta ja estää ulkopuolisten pääsy kuvaus-

paikalle. Röntgenkuvauslaitteisto toimisi periaatteessa myös langattomasti, mutta lan-

gattoman tekniikan toiminta on verrattain hidasta ja toimintavarmuus huonompi, joten 

laitteistossa käytettiin kaapeleita. 

 

 

5.4.2 Putkien kuvaus 

 

Putket kuvattiin samassa järjestyksessä, kuin ne oli merkitty katselmuskäynnin muisti-

oon. Tilaajan edustaja ei kyennyt olemaan kuvauskierroksella mukana, eivätkä kuvaajat 

olleet katselmuskierroksella, joten kuvauspaikkojen löytämiseen kului hieman ylimää-

räistä aikaa. Lisäksi laitteistoa oli paljon ja se oli painavaa, joten suurin osa ajasta meni 

laitteiden siirtämiseen kuvauspaikkojen välillä. Itse kuvanotto oli laitteistolla kuitenkin 

nopeaa. 
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KUVA 3. Kohdenumero 2. Sprinklerikeskuksessa sijaitseva, pumpuilta lähtevä syöttö-

putki. 

 

Putket numeroitiin aina ennen kuvanottoa samalla numerolla, millä ne oli esitetty kar-

toituskäynnin raportissa. Näin loppuraportti ja katselmusraportti noudattavat yhtenäistä 

linjaa, eivätkä ole ristiriidassa keskenään. 
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KUVA 4. Kohdenumero 6. Putkikanaalissa oleva sprinklerin pääsyöttö, jossa on havait-

tavissa ulkoista syöpymää. 

 

 

KUVA 5. Kohdenumero 4. Putkikanaalissa olevan sprinklerin pääsyötön mutka. 

 

Vaikka kuvauspäivä oli kartoituskäynnillä mitoitettu yhden päivän mittaiseksi, venyi se 

lopulta kahteen päivään. Tämä johtui siitä, että kolmen asennuksen välimatkat olivat 

isoja ja siirtyminen laitteiston kanssa hidasta. Myös kuvauspaikkoihin oli hankala päästä 

painavan laitteiston monen eri komponentin kanssa. 
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5.4.3 Suutinten irrotus 

 

Sprinklerisuuttimien irrottamiseen kului yksi työpäivä, ja työn suoritti huoltoliikkeen 

sprinklerasentaja. Neljä kappaletta suuttimia laitettiin samaan pussiin ja pussit numeroi-

tiin selkeästi kartoituskäynnin raportissa ilmoitetun juoksevan numeroinnin mukaisesti. 

Osa suuttimista oli silmämääräisesti katsottuna hyvinkin likaisia, mutta niiden toiminta-

kykyä ei voi siltikään arvioida vain katsomalla. Alla on kolme kuvaa suuttimista, joiden 

toimintakyky tarkastetaan. 

 

 

KUVA 6. Kaksi suutinta vanhan lastulevytehtaan puolelta, laukeamislämpötila 71 °C 

(numerot 1-4) 

 

 

 

KUVA 7. Kaksi suutinta tehtaan puolelta, laukeamislämpötila 68 °C (numerot 13–16) 
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KUVA 8. Kaksi suutinta tehtaan jäähdytyskammiosta, laukeamislämpötila 204 astetta 

(numerot 17–20) 

 

Sprinklerisuuttimet lähetettiin Ruotsiin testattavaksi, sillä Suomessa ei ole laboratoriota 

jossa pystytään tekemään tarvittavat testit suuttimille. Sprinklereille suoritettavat tutki-

mukset on kerrottu kappaleessa 5. 

 

 

5.5 Tulokset 

 

Loppuraportti pitkän ajan luotettavuustarkastuksesta toimitettiin tilaajalle tammikuun 

alkupuolella 2016. Tutkimuksissa kävi ilmi, että osassa putkistoissa oli sakkaa, piste-

mäistä syöpymää ja hitsausvirheitä. Kuvausten perusteella suositeltiin, että osa putki-

osuuksista uusittaisiin kokonaan lyhyen ajan sisään. Puolet kuvatuista putkista olivat 

hyväkuntoisia, eikä niissä havaittu muutoksia. 

 

Osa putkistosta oli hitsattu niin, ettei hitsaussyvyys täyttäisi enää tämän päivän kriteere-

jä. Tämä ei kuitenkaan aiheuta välittömiä toimenpiteitä. Sen sijaan olisi suositeltavaa 

uusia kuvaus näiden putkien osalta esimerkiksi viiden vuoden kuluttua, jotta voitaisiin 

seurata tarvitseeko vajaaseen hitsaussyvyyteen reagoida. Seuraavaksi käydään läpi ku-

vissa 3,4 ja 5 näkyvien kuvauskohteiden radiograafisten kuvausten tulokset. 
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5.5.1 Radiograafinen kuvaus 

 

Kuvassa 9 näkyy sprinklerikeskuksessa sijaitsevan syöttöputken osa, joka näkyy myös 

kuvassa 3. Tässä putken osassa havaittiin pistemäistä syöpymää. Koska syöpymä on 

lievää, eikä vaaranna sprinklerilaitteiston toimintaa, ei tämä havainto aiheuta kohteessa 

välittömiä toimenpiteitä. 

 

 

 

KUVA 9. Radiograafisen kuvauksen tulos, kuvauskohde 2 (Inspecta Oy) 
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KUVA 10. Radiograafisen kuvauksen tulos, kuvauskohde 4 (Inspecta Oy) 

 

Yläpuolella olevassa kuvassa 10 näkyy putkikanaalissa sijaitsevan sprinklerin pääsyöt-

töputken mutka, joka näkyy myös kuvassa 5. Tässä putkessa oli jo katselmuskierroksel-

la havaittavissa ulkopuolista syöpymää. Kuvaus paljasti, että putki on myös sisäpuolelta 

syöpynyt, ja sen seinämäpaksuus on enää noin 2 mm. Tilaajalle annettiin suositus, että 

tämä putkiosuus uusittaisiin melko lyhyen ajan sisällä. 
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KUVA 11. Radiograafisen kuvauksen tulos, kuvauskohde 6 (Inspecta Oy) 

 

Kuvassa 11 on sprinklerin pääsyöttöputken osuus, joka kulkee putkikanaalissa. Sama 

putkenosuus on nähtävillä myös kuvassa 4. Tässäkin putkessa näkyi ulkopuolista syö-

pymää ja radiograafinen kuvaus paljasti putken olevan syöpynyt myös sisäpuolelta. Li-

säksi putken sisälle on jäänyt sakkaa. Kuvaustuloksen perusteella tilaajalle suositeltiin, 

että kyseinen putkiosuus uusittaisiin lyhyellä aikavälillä. 

 

 

5.5.2 Suuttimien testaus 

 

Kuvassa 6 näkyvät suuttimet ovat niissä näkyvien merkintöjen mukaan valmistettu vuo-

sina 1973–1974. Näiden sprinklerien toimintalämpötila oli testien perusteella 73,4 °C, 

joka on hieman korkeampi kuin nimellinen käyttölämpötila 71 °C. Suuttimet olivat 

myös niin pahoin likaantuneet, että se vaikuttaa negatiivisesti vedenjakaantumiseen 

sprinklerin lauetessa. Suosituksena onkin, että kaikki alueen suuttimet, jotka ovat li-

kaantuneet samoin kuin kuvassa 6 näkyvät yksilöt, tulisi vaihtaa uusiin. 
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Kuvassa 7 näkyvät suuttimet on valmistettu merkintöjen mukaan vuonna 1999. Kuten 

kuvasta näkee, ovat suuttimet hieman likaantuneet. Ne kuitenkin toimivat testeissä 

moitteettomasti, joten tämän alueen suuttimia ei testien perusteella tarvitse vaihtaa. 

 

Kuvassa 8 näkyvien sprinklereiden merkintä osoitti, että ne on valmistettu vuonna 1979. 

Jäähdytyskammiossa sijaitsevista suuttimista kaikki olivat puukuidun peitossa ja nume-

ro 17 ei lauennut ollenkaan. Numeroiden 18–20 RTI-arvo vaihteli 274–839 m1/2s1/2. 

Sprinklerien likaisuudella oli selkeä vaikutus toimintanopeuteen, ja testien perusteella 

annettiinkin tilaajalle suositus, että kaikki jäähdytyskammion suuttimet vaihdettaisiin 

uusiin. 
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6 POHDINTA 

 

 

Olin itse ensimmäistä kertaa seuraamassa pitkän ajan luotettavuustarkastuksen toteut-

tamista, joten aikaisempaa kokemusta kyseisen tarkastuksen vaiheista ja etenemisestä ei 

ollut. Esimerkkikohde, jonka luotettavuustarkastusta olin seuraamassa, valikoitui puh-

taasti tarkastuksen ajankohdan perusteella. 

 

Koen, että opinnäytetyössä onnistuttiin selkeästi avaamaan, miten pitkän ajan luotetta-

vuustarkastusta käytännössä tehdään ja kuinka tärkeä jokaisen osapuolen työpanos on 

projektin onnistumisen kannalta. Yhteenvetona voitaisiin todeta, että ainakin esimerkki-

kohteessa luotettavuustarkastus oli tarpeellinen, sillä sen perusteella palotilanne voisi 

aiheuttaa liian suurta vahinkoa. Nyt huonossa kunnossa olevat komponentit ehditään 

vaihtamaan ennen kuin vahinkoa tapahtuu. Tämähän on tietysti teoria, itse tarkastuslai-

tos antaa vain suosituksia, joiden perusteella tilaaja itse päättää jatkotoimenpiteistä. 

 

Oma kokemukseni oli, että huoltoliikettä ei pidetty mukana projektin loppuun asti, vaan 

loppuraportti siirtyi tarkastuslaitokselta suoraan tilaajalle. Olisi toivottavaa, jos loppura-

portti kohteen pitkän ajan luotettavuustarkastuksesta lähetettäisiin projektin kaikille 

osapuolille. Tässä tapauksessa telineurakoitsijan voisi jättää pois jakelusta. Huoltoliik-

keen edustaja voisi tulosten perusteella tehdä suoraan tilaajalle tarjouksen kohteen suo-

sitelluista huolto- ja korjaustoimenpiteistä, jolloin tilaaja kykenisi ottamaan nämä huo-

mioon budjetissa. Esimerkkikohteen kaltaisessa tuotannollisessa kohteessa pitää ottaa 

myös huomioon, että tuotanto joudutaan seisauttamaan korjaustöiden ajaksi. Luotetta-

vuustarkastuksen yhteydessä, projektissa mukana ollut huoltoliike voisi tarkastaa mää-

räaikaishuoltosopimukset ja tarvittaessa tarjota niitäkin tilaajalle. 

 

Kohteen tulokset ovat hyvä esimerkki siitä, kuinka tärkeää on tutkia iäkkäiden sprinkle-

rilaitteistojen toimintakykyä mahdollisessa palotilanteessa. Sprinklerilaitteiston toimin-

takyvyn tarkastelu on ennakointia, joka voi säästää ihmishenkiä ja pienentää taloudelli-

sia menetyksiä. Uskon, että pitkän ajan luotettavuustarkastukselle on tilausta tulevai-

suudessa, kun oivalletaan, että kerran asennettu laitteisto ei ole ikuinen. Vaikka huolto- 

ja kunnossapito-ohjelmaa noudatettaisiin tunnollisesti, se ei estä korroosiota, joka väis-

tämättä alkaa vuosien mittaan tehdä tuhojaan putkien sisällä. 
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Tällä hetkellä ongelmana on, että mikään standardi ei velvoita teettämään tarkastusta. 

Vakuutusyhtiöt saattavat asettaa enenevissä määrin tilaajan puolelle pakotteita teettää 

sprinkleriputkistojen pitkän ajan luotettavuustarkastuksia. Tämä voi vaikuttaa kiinteis-

tön vakuutusmaksujen suuruuteen ja näin toimia kannustimena teettää luotettavuustar-

kastuksia tarvittavin väliajoin. 
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