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ABSTRACT 
Tampereen ammattikorkeakoulu Tampere University of Applied Sciences Degree Programme in Building Services Engineering Electrical Building Services  FORSVIK MINNA: Condition Survey of the Electric Building Technology Systems in Riihimäki Hos-pital   Bachelor's thesis 39 pages, appendices 1 pages April 2021 
The purpose of this thesis was to survey the condition of electric building tech-nology systems in Riihimäki Hospital. The Finnish hospital properties are mainly old building stock, due to which the condition of the systems varies significantly between individual hospitals.  The thesis was done for Riihimäki Hospital in cooperation with its maintenance employees. The systems were studied by reviewing them with employees, and by acquiring information about the standards and the laws associated with the systems.  The condition of the systems turned out to be mainly good, although there were shortcomings in some systems. The fire alarms and the exit lighting systems were in the best condition, whereas the patient call system had the most shortcomings.  The result of this study is a comprehensive survey of the electric building tech-nology systems in Riihimäki Hospital that can be utilized in the development of the maintenance plans and the schedules. The results can also be compared to the electrical systems of other hospital properties in the same era, as Riihimäki Hospital is a good example of a hospital building from the 1970s.   
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LYHENTEET JA TERMIT 
 
 
KHSHP Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri 
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1 JOHDANTO 
 
 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin keskussairaalayksiköihin kuuluu Hämeenlin-
nan keskussairaalan lisäksi Riihimäen sairaala. Riihimäen sairaalakiinteistö on 
otettu käyttöön vuonna 1970. Sairaalakiinteistö on bruttoalaltaan 21 000 m2 ja 
lattiapinta-alaltaan 19 400 m2. Tilavuudeltaan kiinteistö on 65 000 m3. 
Sairaalassa toimii useita eri hoitoalan osastoja, joiden lisäksi yksikössä on oma 
tekniikan henkilökunta, joka huolehtii sairaalan toimivuudesta. 
 
Sairaalakiinteistöä saneerataan jatkuvasti eri kokoisilla ja eri alojen, esimerkiksi 
sähköteknisillä tai rakennusteknisillä, projekteilla, jotta kiinteistö pysyy toimivana 
mahdollisimman pitkään. Sähköjärjestelmistä osa on alkuperäisiä, tai järjestel-
missä on alkuperäisiä osia, sekä osa järjestelmistä on uusittu kokonaisuudes-
saan.  
 
Työn tavoitteena on kartoittaa erilaisten sähköjärjestelmien nykyinen kunto sekä 
niiden puutteet. Kartoitus on tarpeellista tehdä, jotta sähkökunnossapidon työn-
tekijöillä on selkeä kuva tämänhetkisestä tilanteesta ja mahdollisista saneerauk-
sista ja uudistuksista. Työn taustalla on siis tarve saada järjestelmien kunto sel-
ville mahdollisimman laajasti, jotta saneeraus- ja uusimissuunnitelmat pystytään 
kohdistamaan tarvittaviin järjestelmiin mahdollisimman hyvin. 
 
Työn aihe rajoittuu työssä esiteltäviin järjestelmiin sen perusteella, kuinka tärke-
ässä asemassa kyseiset järjestelmät ovat sairaalaympäristössä. Rajaukseen 
vaikuttaa lisäksi tietoturvallisuus, joten yleiskaapelointi- sekä tietoliikennejärjes-
telmät rajautuivat aiheen ulkopuolelle potilastietojen yksityisyyssuojan säilymi-
sen takaamiseksi. 
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2 VELVOITTAVAT SÄÄDÖKSET JA KUNNOSSAPIDON ORGANISAATIO 
 
 
2.1 Toimintaa ohjaavat velvoittavat säädökset 
 
Sairaalaympäristön sähköasennukset ja -järjestelmät ovat muiden kiinteistöjen 
tavoin viranomaismääräysten peruste. Sairaalakiinteistössä on myös normaa-
lien tilojen lisäksi lääkintätiloja sekä muita tiloja, joille on tiukemmat vaatimukset. 
Riihimäen sairaalassa on muun muassa kolme leikkaussalia, joille on normaali-
tiloja tarkemmat säädökset. 
 
 
2.1.1 Lait ja asetukset 
 
Tärkeimpänä lakina sähkökunnossapidon työntekoa ohjaa sähköturvallisuuslaki 
(1135/2016). Lain tarkoituksena on taata sähkölaitteiston toiminnan ja kunnon 
pysyminen moitteettomana ja turvallisena. Sähköturvallisuuslaissa säädetään 
vaatimukset sähkölaitteille ja sähkölaitteistoille, sekä niiden vaatimustenmukai-
suuden osoittamisesta ja valvonnasta. Lisäksi laissa säädetään vaatimukset 
sähköalan töistä ja niiden valvonnasta, joiden lisäksi sähkölaitteiden ja -laitteis-
tojen haltijan vahingonkorvausvelvollisuus säädetään sähköturvallisuuslaissa.  
 
” Tätä lakia sovelletaan sähkölaitteisiin ja -laitteistoihin, joita käytetään sähkön 
tuottamisessa, siirrossa, jakelussa tai käytössä ja joiden sähköisistä tai sähkö-
magneettisista ominaisuuksista voi aiheutua vahingon vaara tai häiriötä.” (Säh-
köturvallisuuslaki 1135/2016. 2§).  
 
Sähköturvallisuuslain 3. luku, sähkölaitteistoa koskevat vaatimukset, kattaa 
muut kuin viestintäverkkojen, hissien, ilma-alusten ja maa- sekä vesikulkuneu-
vojen sähkölaitteistot. Kyseinen luku sisältää vaatimuksia muun muassa turvalli-
suusvaatimuksista sähkölaitteistojen käyttöönottoon liittyviin asioihin sekä säh-
kölaitteistoluokituksesta aina määräaikaistarkastukseen liittyviin dokumentteihin. 
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Paloilmoitin- ja poistumisvalaistusjärjestelmän toimintaa ja huoltoa ohjaa Pelas-
tuslaki (29.4.2011/379).  Lisäksi Sisäasiainministeriön asetus 805/2005 ohjaa 
rakennusten poistumisreittien merkitsemistä ja valaisemista. 
Valtioneuvostolla on asetuksia sähkölaitteistosta (1434/2016), sähkö- ja käyttö-
työstä (1435/2016), sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yh-
teensopivuudesta (1436/2016), sähkölaitteiden turvallisuudesta (1437/2016) 
sekä sähkö- ja hissiturvallisuuden neuvottelukunnasta (1438/2016).  
 
 
2.1.2 Standardit 
 
Keskeisimpiä standardeja ovat SFS-standardit, joista Riihimäen sairaalan säh-
kökunnossapidossa toteutetaan SFS 6000-7 Pienjännitesähköasennukset, josta 
osa 7-710 käsittelee erikoistilojen ja -asennusten vaatimuksia, tarkalleen ottaen 
lääkintätilojen osalta, SFS 6001:2018 Suurjännitesähköasennukset, sekä SFS 
6002 Sähkötyöturvallisuus. Lisäksi käytössä on standardit SFS 4372-97, lääkin-
tätilojen sähköasennuksia käsittelevä standardi, sekä SFS-EN 60204-1, konei-
den sähkölaitteita määrittelevä standardi.  
 
Sähköasennusten korjaus-, laajennus- ja muutostöitä ohjaa standardin SFS 
6000 osaa 8-802. Standardin mukaan korjaustyöt voi toteuttaa alkuperäisen 
asennuksen ajankohdan säädösten mukaisesti. Muutos- ja laajennustöissä nou-
datetaan standardisarjan SFS 6000 mukaisia vaatimuksia 
 
 
2.2 Sähkökunnossapidon organisaatio ja toteutus 
 
Riihimäen sairaalakiinteistön kunnosta huolehtii oma tekniikan henkilöstö, yh-
teensä 11 henkilöä. Huoltohenkilöstö vastaa tekniikan päivystystoiminnasta, si-
ten että häiriötilanteissa tekniikan päivystäjä saapuu työajan ulkopuolella 30 mi-
nuutin sisällä hälytyksestä. 
 
Riihimäen sairaalan kunnossapidon osasto toimii osana sairaanhoitopiirin tekni-
siä palveluita. Sairaalan sähkökunnossapidon organisaatio huolehtii rakennuk-
sen sähköteknisten järjestelmien toiminnasta ja toimivuudesta.  
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2.2.1 Sähkökunnossapidon organisaation rakenne Riihimäen sairaalalla 
 
Riihimäen sairaalan kunnossapidon toimivuudesta vastaa huoltopäällikkö Lauri 
Rajamäki. Sähkökunnossapidon henkilöstöön kuuluvat sähkömestari sekä säh-
köasentaja. Sähkömestarina toimii Juha-Pekka Forsvik ja sähköasentajana 
työskentelee Jani Lauttanen. Sähköosastolla työskentelee myös ulkopuolisen 
urakoitsijan asentaja. Ulkopuolisen urakoitsijan asentajan työtehtäviin kuuluu 
suurempien muutos- ja uudistöiden toteutus. 
 
 
2.2.2 Sähkökunnossapidon huoltosuunnitelmat 
 
Riihimäen sairaalan sähkökunnossapidolla on huoltosuunnitelma, joka kattaa 
eri sähköiset järjestelmät muun muassa sähkönjakelujärjestelmästä aina palo-
varoitinjärjestelmään.  
 
Huoltosuunnitelmassa listataan ne toimet, joiden avulla järjestelmät saadaan 
pysymään toimintakuntoisina ja toimivina. Joillakin järjestelmillä, kuten esimer-
kiksi hissit yms. järjestelmät, on ulkoistetut huoltosuunnitelmat sopimuskumppa-
nin kanssa. 
 
Huoltosuunnitelmassa on myös määritetty aikavälit, milloin on tarvetta tehdä 
esimerkiksi tarkastusmittauksia ja määräaikaistarkastuksia, mikäli tällaisille ai-
kamääreille on tarve. Esimerkiksi lääkintätilojen määräaikaistarkastukset toteu-
tetaan viiden vuoden välein, jonka suorittaa ulkopuolinen valtuutettu tarkastaja. 
Leikkaussalien kunnossapitotarkastukset tehdään vuosittain ja muiden lääkintä-
tilojen mittaukset toteutetaan viiden vuoden välein sähkökunnossapidon henki-
lökunnan toimesta. 
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2.2.3 Sähkökunnossapidon kunnossapito-ohjelma 
 
Sairaalan tekniikan henkilökunnalla on saatavilla kunnossapitoa varten erillinen 
kunnossapito-ohjelma, Granlund Manager, jota käytetään tällä hetkellä vikail-
moitusten tekemiseen. Aikataulutettua huolto-ohjelmaa ei käytetä. Käyttämättö-
myyden syynä on Hämeenlinnan uuden Assi-sairaalan rakennusprojektin etene-
minen ja epävarmuus siitä, mitä järjestelmää uudessa sairaalassa tullaan käyt-
tämään. Sairaanhoitopiiri tekee päätökset käytettävistä kunnossapito-ohjelmista 
Assi-sairaalan rakennuksen edetessä. 
 
Kunnossapito-ohjelma otetaan laajemmin käyttöön Hämeenlinnan uuden kes-
kussairaalan valmistuttua, kun tiedetään, mitä ohjelmaa uudessa sairaalassa 
käytetään. Kanta-Hämeen keskussairaalan ja Riihimäen sairaalan kunnossa-
pito-ohjelmien tulee olla sama, jotta järjestelmän käyttö sekä kerättävä data 
ovat yhteneväisiä molempien sairaaloiden henkilökunnilla. 
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3 SÄHKÖNJAKELU 
 
 
Riihimäen sairaalan sähkönjakelujärjestelmä on laaja kokonaisuus. Sähkönja-
kelu kattaa sähköliittymän, varavoimajärjestelmän, muuntamon laitteistot, nou-
sukeskukset sekä kiinteistön ryhmäkeskukset. 
 
 
3.1 Sähköliittymä ja muuntamo 
 
Sairaalakiinteistössä sijaitsevat 20 kV:n erottimet, katkaisija sekä muuntajat 
ovat KHSHP:n omistuksessa. Kaikki muut laitteistot, paitsi 20 kV:n katkaisija, 
ovat alkuperäisiä. 20 kV:n kojeistot, 20 kV/400V muuntajat ja kiinteistön pääkes-
kukset, sijaitsevat samassa tilassa 00-kerroksessa. Muuntamon pääkaavio, 
josta voidaan nähdä muuntamon laitteistojen kytkentäjärjestys tosiinsa nähden, 
on liitteenä 1. 
 
 
3.1.1 Sähköliittymä 
 
Riihimäen sairaalan sähköliittymä on toteutettu kahdella erillisellä 20 kV syöttö-
kaapelilla. Sähkön siirtoyhtiö on Caruna Oy ja sähköenergia ostetaan määräai-
kaisella sopimuksella Helen Oy:ltä. Käyttöpaikan vuosikulutusarvio on noin 
1 900 000 kWh. 
 
 
3.1.2 Muuntamo 
 
Kiinteistön muuntamo sisältää kaksi 20 kV/400 V muuntajaa. Vuorollaan vain 
toinen muuntajista on käytössä. Muuntajat ovat Strömbergin 700 kVA öljytäyttei-
siä muuntajia ja ne ovat olleet käytössä kiinteistön käyttöönotosta, vuodesta 
1970, asti, eli noin 51 vuotta.  
 



13 
Muuntajilla on omat erottimensa, jotka ovat alkuperäiset. Alkuperäisillä 20 kV:n 
erottimilla saadaan sähkösyötöt kytkettyä rengassyöttöön, mikä on normaaliti-
lanne. Erottimien käyttötoimenpiteistä vastaa aina siirtoyhtiön alihankkija. Erotti-
met on huollettu 2020. 
 
Muuntamon pääkatkaisija uusittiin vuonna 2020 ABB:n katkaisijalla. Katkaisija 
on mallia META24VDMR4P275. Pääkatkaisija on 20 kV tyhjiökatkaisija, joka 
katkaisee tarvittaessa vikatilanteessa tyhjiön avulla sähkövirran kulun. 
 
Muuntajien suojaus kosketukselta on toteutettu lukossa olevilla avattavilla ovilla. 
Vain tehtävään opastetuilla henkilöillä on pääsy muuntamoon ja muuntajien 
oville.   
 
Muuntajien ja niiden erottimien yleiskunto on hyvä ja suojaukset ovat toimivat. 
Huoltosuunnitelmassa on huomioitu muuntamoiden puhdistukset sekä katkaisi-
joiden huolto ja laukaisukokeet. 
 
Molemmille muuntajille on tehty öljyanalyysit syyskuussa 2020. Analyysien mu-
kaan molempien muuntajien muuntajaöljy on hapanta, joka kiihdyttää varsinkin 
muuntajan eristeiden, tässä tapauksessa paperieristeen, vanhenemista. Tämä 
taas laskee muuntajien käyttövarmuutta.  
 
Muuntajien toimintakyvyn takaamiseksi muuntajien öljy tulisi vaihtaa, muuntajat 
tulisi uusia tai ottaa käyttöön varamuuntajat. Kyseiset vaihtoehdot tulevat ilmi 
siitä syystä, että muuntajat ovat olleet käytössä yli 50 vuotta ja niiden prosessi-
kriittisyys on korkea. 
 
Muuntamoon on tehty helmikuussa 2021 sähkö- ja magneettikenttien mittauk-
set, joilla voidaan nähdä, onko muuntajien aiheuttamien kenttien säteily sallitulla 
tasolla. Mittaukset ovat hyödyllisiä huomioiden työntekijöiden ja tilassa satun-
naista työtä tekevien henkilöiden kannalta. Mittausten tulokset olivat jokaisessa 
mittauspisteessä sallittujen arvojen sisällä.  
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3.2 Pääkeskus ja varavoima 
 
Pääkeskus ja varavoiman pääkeskus sijaitsevat muuntamotilassa. Pääkeskuk-
set sijaitsevat järjestelmän näkökulmasta muuntajien ja nousukeskusten välillä. 
Pääkeskukset ovat sähkönjakelussa muuntajien ja nousukeskusten välillä.  
 
Varavoimajärjestelmä takaa kiinteistön tarvittavien sähköjärjestelmien toiminnan 
esimerkiksi sähkökatkojen aikana. Tästä syystä järjestelmää kutsutaan varavoi-
majärjestelmäksi, koska mikäli normaaliin sähkönjakeluun tulee jostakin syystä 
katkos, takaa varavoimajärjestelmä varmuuden tärkeimpien sähköjärjestelmien 
toiminnalle. 
 
 
3.2.1 Pääkeskus 
 
Pääkeskus sijaitsee muuntamotilan toisella käytävällä. Pääkeskuksien rungot 
ovat alkuperäiset ja niitä on saneerattu osittain eri aikoina. Pääkeskuksessa on 
asennettu pienjännitekatkaisijoita kolme kappaletta, muuntajille on molemmille 
omat pääkatkaisijat ja kolmas katkaisija on nousukeskuksen NK katkaisija. Nou-
sukeskuksen NK katkaisijan malli on SACE Megamax. 
 
Pääkeskuksen varokelähdöt ovat melko vanhoja niin kutsuttuja ”uuniluukkuja”, 

jotka tulisi vaihtaa uusiin varokkeisiin. Vaihtoa suositellaan, jotta käyttöturvalli-
suus ja -luotettavuus pysyy mahdollisimman hyvänä. Kuvassa 1 on vanhanmal-
linen pääkeskuksessa sijaitseva uuniluukku-varokelähtö. 
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Kuva 1. Vanhan mallinen uuniluukkuvaroke 
 
Uusien varokkeiden tulee olla joko 125 tai 250 ampeerin varokkeita. ABB:llä on 
tähän sopivat kytkinvarokkeet, pienempi 125A varoke on mallia OS125GD03P 
ja suuremman 250 A:n malli on OS250D03P. 
 
 
3.2.2 Varavoimajärjestelmä 
 
Varavoimajärjestelmänä on automaattinen varavoimalaitos Sisudiesel 1010 
DSJG/K-ADTL 400. Varavoimajärjestelmä sijaitsee muuntamon vieressä ole-
vassa tilassa. Järjestelmä toimii jatkuvan tehon ollessa 192 kW, ISO 3046/I 
standardin mukaisesti. Järjestelmän antama virta on 346 A ja jännite on 
230/400 V. Generaattorin taajuus on 50 Hz ja 25 r/s.  Järjestelmään liittyvä 
2000 litran polttoainesäiliö sijaitsee sisätiloissa. Polttoaineena järjestelmälle on 
Nesteen kesälaatuinen polttoöljy. 
 
Varavoimajärjestelmän sijoittelu on ST-kortin 31 ohjeistuksen mukaisesti toteu-
tettu. Järjestelmä on yllä mainitun kortin luvun 4 kohdan 4.1 mukaisesti muunta-
mon vieressä sijaitsevassa tilassa, joten järjestelmä ja pääkeskus ovat lähek-
käin ja varavoimajärjestelmä on helppo liittää sähköverkkoon. Lisäksi kyseinen 
tila ja muuntamo ovat sijoitettu kiinteistöön yleisiin tiloihin nähden siten, että ne 
ovat rakennuksen eri osassa, kuin esimerkiksi asiakkaille avoimet tilat. Täten 
esimerkiksi varavoimajärjestelmän käynnistä aiheutuvat äänet eivät häiritse asi-
akkaita. 
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Järjestelmää testataan kuukausittain käyttökokeella ja ulkopuolinen toimija hoi-
taa huollon kerran vuodessa. Käyttökoe tarkoittaa sitä, että varavoimageneraat-
toria pidetään käynnissä tunnin ajan, jotta nähdään, kuinka generaattori toimii 
ns. käyttölämpötilassa. Käyttökokeiden aikana generaattoria ajetaan normaali-
verkon rinnalle tahdistamalla. Kuukausittaisella testauksella varmistutaan vaati-
musten mukaisesta toiminnasta mahdollisissa tositilanteissa. Vaatimusten mu-
kaisesti järjestelmä käynnistyy automaattisesti 15 sekunnin sisällä sähköjen kat-
keamisesta.  
 
Varavoimageneraattorin ohjaus- ja valvontajärjestelmänä käytetään CU 2000 -
järjestelmää. Varavoimajärjestelmää operoidaan ohjauskeskuksen kautta. 
 
Varavoimajärjestelmä on hyvässä kunnossa ja sitä on huollettu asianmukai-
sesti, jonka vuoksi suuria saneerauksia ei ole tarvetta tehdä. Ohjausjärjestelmä 
on sen sijaan käyttöikänsä loppupuolella ja sen päivittäminen uudempaan versi-
oon on ajankohtaista lähivuosien aikana.  
 
Varavoimajärjestelmä kattaa sähkökatkon sattuessa osan yleisten tilojen valais-
tuksesta, leikkaussalien järjestelmiä ja lääkintätilojen laitteita, jotka vaativat jat-
kuvan sähkönsyötön. Näiden lisäksi varavoiman piiriin kuuluu kaukolämmön 
pääkiertovesipumput sekä keittiön kylmiöt. Myös G1-luokan lääkintätiloihin luo-
kiteltavissa huoneissa varavoima kattaa osan pistorasioista sekä valaistuksesta. 
ATK-ristikytkennät, sprinkleri-, potilaskutsu-, antenni- sekä keskuskellojärjestel-
mät kuuluvat myös varavoiman kattavaan alueeseen, kuten myös kulun- ja vi-
deovalvonta. Henkilöhisseistä ja tavarahisseistä molemmista jää yksi hissi vara-
voiman syöttämäksi sähkökatkojen aikana. 
 
 
3.3 Nousukeskukset ja niiden syöttökaapelit 
 
Riihimäen sairaalan kiinteistön A1-osan kahdessa alimmassa kerroksessa sijait-
see kolme nousukeskusta, jotka syöttävät suurinta osaa ryhmäkeskuksista. 
Kaksi nousukeskusta, NK ja NK2, kattavat ns. normaalisähkön alueet ja VNK 
kattaa varavoimajärjestelmän. 
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Keskuksista nousukeskus ja varanousukeskus sijaitsevat pohjakerroksen nou-
sukeskushuoneessa ja nousukeskus 2 sijaitsee 0-kerroksen sähkötilassa.  
 
Kaikki kiinteistön nousukeskukset ovat uusittu 2000-luvulla, joten niiden kunto 
on hyvä, eikä uusia saneerauksia ole tarve tehdä lähivuosina. Uudistuksia teh-
dessä on huomioitu tulevaisuudessa tapahtuva lähtöjen määrän kasvu, kun ryh-
mäkeskusten syöttöjen ketjutukset purkautuvat saneerausten yhteydessä. 
Tästä syystä nousukeskuksissa on varattu tyhjiä lähtöjä riittävästi tuleville ryh-
mäkeskussyötöille. Kaikissa nousukeskuksissa on vuotovirtavahdit, jotka hälyt-
tävät mahdollisista eristysvioista automaattisesti. 
 
Huoltosuunnitelmassa on huomioitu nousukeskusten katkaisijoiden huolto. Nou-
sukeskusten huolloista vastaa ulkopuolinen urakoitsija. 
 
 
3.3.1 Nousukeskus NK 
 
Ensimmäinen nousukeskus on uusittu vuonna 2005. Nousukeskukselta syöte-
tään rakennuksen ryhmäkeskuksia sekä katujakokaappia sairaalan uudella py-
säköintialueella. Katujakokaapin mitoituksessa on huomioitu sähköautojen la-
tauspisteiden lisääminen tulevaisuudessa. Pääkeskukselta nousukeskukseen tu-
leva syöttökaapeli on kooltaan ja malliltaan AMMK 3x(4x1x300) +(2x1x300) 
+(2x1x300).   
 
 
3.3.2 Nousukeskus NK 2 
 
Nousukeskus NK2 on suunniteltu syöttämään sairaalan A1-rakennusosan (7 ker-
rosta) kerrosten ryhmäkeskuksia. Ryhmäkeskuksia on A1-osalla 16 kappaletta. 
Niiden syötöt on tällä hetkellä ketjutettu siten, että 6 keskusta on yhden nousu-
johdon syöttämiä. Kerroksien saneerauksen yhteydessä jokaiselle ryhmäkeskuk-
selle tulee asentaa oma nousujohto, joka vastaa nykyisiä säädöksiä. 
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Nousukeskus 2 on uusittu vuonna 2017. Keskuksessa ei ole vikavirtavalvontaa 
tällä hetkellä käytössä. Valvonta tulee ottaa käyttöön viimeistään silloin, kun uu-
sia lähtöjä kytketään keskukseen. Tällä hetkellä keskukseen on kytketty vain yksi 
ryhmäkeskuslähtö. Syöttökaapeli kyseiselle nousukeskukselle on 2xAMCMK 
4x185Al+57Cu mm2.  
 
Kuvassa 2 on nähtävillä nousukeskus NK 2 ulkomuoto kokonaisuudessaan. Ku-
vasta voidaan nähdä, kuinka keskuksen välittömässä läheisyydessä ei ole yli-
määräistä palokuormaa. 
 

 
Kuva 2. Nousukeskus 2  
 
NK 2 on UTU:n Nalle-mallin keskus. Nimellisjännite kyseisellä keskuksella on 
400V ja -virta on 400A. Kotelointiluokka on IP30.  
Nousukeskukset ovat yksipuoleisia kennokeskuksia, joissa on yksi kaapelikuilu 
kahta kenttää kohden. 
 
 
3.3.3 Varanousukeskus VNK 
 
Varanousukeskus VNK syöttää rakennuksen varavoimajärjestelmän kokonaisuu-
dessaan. Keskus on uusittu vuonna 2015 ja laajennus liitettiin keskukseen 2017. 
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VNK:n syöttökaapeli on 2x AMMK 3x150+95+ AMMK 1x150. Keskuksen laajen-
nusosan vuotovirtavahti ei ole käytössä ja se tulee ottaa käyttöön, kun lisäosan 
lähtöjä otetaan käyttöön. 
 
 
3.4 Kiinteistön ryhmäkeskukset 
 
Kiinteistössä on runsaasti ryhmäkeskuksia, sillä varavoimaverkko käytännössä 
kahdentaa ryhmäkeskuksen määrän. Jokaisella osastolla on ainakin yksi nor-
maaliverkon ryhmäkeskus ja yksi varavoimaverkon ryhmäkeskus.  
 
Keskusten uusimiset on toteutettu pääasiassa niin, että saman alueen normaali- 
ja varavoimaverkon keskukset on uusittu samaan aikaan. Keskusten uusimiset 
tehdään pääasiassa kyseisten alueiden rakennusteknisten saneerausten yhtey-
dessä. 
 
Ryhmäkeskusten nousujohtojen asennuksessa ja suunnittelussa tulee standardi 
SFS 6000-4-42:2017 kohdan 422 mukaan huomioida poistumisteiden osalta vaa-
dittu palosuojaus EI 30 mukaisella rakenteella. 
 
 
3.4.1 Normaaliverkon ryhmäkeskukset 
 
Vanhimmat keskukset ovat alkuperäisiä tulppasulake-keskuksia. Potilasosasto-
jen keskukset on uusittu 90-luvulla. Kiinteistön saneeratuilla osilla keskukset on 
uusittu 2010-luvulla. Normaaliverkon ryhmäkeskuksia on noin 40 ympäri kiinteis-
töä. 
 
90-luvun keskuksia on noin 30% kaikista normaaliverkon keskuksista. Niiden on-
gelmana on vikavirtasuojien puuttuminen ja keskusten rakenteiden takia vikavir-
tasuojien lisääminen keskuksiin on käytännössä mahdotonta, joten näiden kes-
kusten syöttöalueilla vikavirtasuojaus toteutetaan ryhmäjohtoalueella.  
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Alkuperäisiä keskuksia, joissa on tulppasulakkeet, on noin 25%. Kyseisten kes-
kusten ongelmana on vikavirtasuojien puute sekä keskusten sisäisten johdotus-
ten huono tila. Keskusten sähkötyöturvallisuus on puutteellinen, koska keskukset 
ovat takaa avoimia ja niiden riviliittimet ovat käyttöikänsä lopussa. Kuvassa 3 nä-
kyy alkuperäisten normaaliverkon ja varavoimaverkon ryhmäkeskusten ulkonäkö 
ja rakenne.  
 

 
Kuva 3. Alkuperäiset normaali- ja varavoimaryhmäkeskukset 
 
Kuvassa keskuksen sulakkeiden päällä näkyvät teipit merkitsevät käytöstä pois-
tettuja sulakelähtöjä. Punaiset sulakesuojat merkitsevät palohälytyksen ohjauk-
sen syöttöä. Keskuksista vihreä on normaaliverkon ja valkoinen on varavoima-
verkon ryhmäkeskus. 
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Loput ryhmäkeskuksista on 2010-luvulla uusittuja. Uudistusten osalta on linjattu, 
että vanhat sähkökeskukset ja niiden nousujohdot uusitaan. Uusittavissa keskuk-
sissa käytetään vikavirtalähtöinä vikavirtajohdonsuojakatkaisijoita, jolloin keskus-
ten fyysinen koko hieman pienenee ja samalla keskusten hinta laskee verrattuna 
erillisillä vikavirtasuojilla varustettuun keskukseen. 
 
Voimassa olevan pienjännitesähköasennusstandardin SFS 6000:2017 vaatimus-
ten mukaisesti tulee uudisasennusten johdotukset toteuttaa halogeenittomilla 
kaapeleilla. Uusien keskusten kytkennät ja niiden syöttämät asennukset tullaan 
toteuttamaan halogeenittomilla kaapeleilla palokuorman vähentämiseksi ja mah-
dollisen tulipalon etenemisen hidastamiseksi. Halogeenittomat kaapelit eivät 
tuota tulipalossa myrkyllisiä kaasuja, toisin kuin perinteiset kaapelit, jotka palaes-
saan tuottavat myrkyllisiä kaasuja. Erillisiä palokatkosuunnitelmia ei ole, vaan ne 
laaditaan ja sisällytetään saneerausten yhteydessä kokonaisurakkaan. Kiinteis-
tön palokatkot on käyty läpi 2000-2010 vuosien välisenä aikana kokonaisuudes-
saan. 
 
 
3.4.2 Varavoimaverkon ryhmäkeskukset 
 
Varavoimaverkossa ryhmäkeskuksia noin 40. Keskuksia on alkuperäisiä tulppa-
sulakekeskuksia, 90-luvulla uusittuja keskuksia sekä 2010-luvulla uusittuja sa-
neerattujen rakennusosien keskuksia. Varavoimaverkon keskuksia on uusittu sa-
maa tahtia, kuin normaaliverkon keskuksia, joten erilaisten keskusten prosentu-
aaliset osuudet ovat melko samaa luokkaa. 
 
Alkuperäisiä tulppasulakkeellisia keskuksia on noin 25% varavoimaverkon ryh-
mäkeskuksista. Kuten normaaliverkon keskusten osalta, myös varavoimaverkon 
tulppasulakekeskusten ongelmana on sisäisten johdotusten huono tila ja vikavir-
tasuojien puute, sekä riviliittimien hapertuminen pitkän käyttöiän takia. Lisäksi 
myös varavoimaverkon tulppasulakekeskusten sähkötyöturvallisuus on puutteel-
linen normaaliverkon ryhmäkeskusten tapaan. 
 
Ongelmat 90-luvun keskuksissa ovat samat kuin normaaliverkon keskuksissa, eli 
vikavirtasuojien puuttuminen ja niiden lisäyksen mahdottomuus rakenteellisten 
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ominaisuuksien vuoksi. Näiden keskusten osuus kaikista varavoimaverkon ryh-
mäkeskuksista on noin 30%. 
 
2010-luvulla uusittujen keskusten osuus on noin 45%. Näissä keskuksissa ei ole 
huomattavia ongelmia. Kyseisissä keskuksissa on tarvittavat vikavirtasuojaukset 
sekä muut tarvittavat suojaukset. Kuvassa 4 näkyy 2010-luvulla uusittujen kes-
kusten ulkonäkö.  
 

 
Kuva 4. 2010-luvulla uusitut keskukset 
 
Keskukset ovat modernit ja suojaukset ovat riittävät. Uusituissa keskuksissa val-
koinen keskus on normaaliverkon keskus ja sininen on varavoimaverkon keskus. 
 
Uudet, 2010-luvulla uusitut, ryhmäkeskukset ovat seinäkiinnityksellä olevia yksi-
puoleisia kennokeskuksia. Keskuksissa ei ole erillisiä ovia, koska keskukset si-
jaitsevat lukollisessa keskuskomerossa, johon muilla, kuin sähkökunnossapidon 
työntekijöillä, ei ole avaimia. 
 
Alkuperäisiä ja 90-luvulla uusittuja keskuksia tulisi uusia nykyaikaisiksi keskuk-
siksi, jotta suojaukset ja keskusten rakenteet saataisiin vastaamaan nykyajan 
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säädöksiä. Uudistuksiin on jo normaaliverkon keskusten tavoin linjauksia, joiden 
mukaan keskukset ja niiden nousujohdot uusitaan. Uusittavissa keskuksissa käy-
tetään tarvittavissa lähdöissä keskusten fyysisen tilan ja kustannusten pienentä-
miseksi vikavirtajohdonsuojalähtöjä. Kyseiset lähdöt korvaavat erilliset johdon-
suoja- ja vikavirtalähdöt, jotka kasvattavat keskusten kokoa ja maksavat kokonai-
suudessa enemmän. Lisäksi varavoimaverkon uusiin ryhmäkeskuksiin on asen-
nettu pääkytkimiksi verkonvaihtokytkin, joka mahdollistaa varavoimaryhmäkes-
kuksen syötön kääntämisen alueen normaaliverkon ryhmäkeskuksen syöttä-
miseksi esimerkiksi varavoimaverkon huoltotöiden ajaksi. 



24 
4 YLEISTEN TILOJEN VALAISTUKSEN OHJAUS 
 
 
Valaistuksen ohjausten kunto ja toteutustapa vaihtelevat eri kiinteistön osissa ja 
tilojen käyttötarkoitusten mukaan. Valaistusta ja valaistuksen ohjausta on uu-
sittu tilojen saneerausten yhteydessä ympäristöön sopivaksi.  
 
 
4.1 Valaistuksen ohjauksen nykytilanne 
 
Yleisten tilojen valaistuksen ohjaus vaihtelee kiinteistön eri osissa käyttötarpeen 
mukaan. Suurin osa yleisten tilojen valaistuksen ohjauksesta on toteutettu pai-
nonapeilla, jotka on yhdistetty yleensä käytävän toisten painonappien kanssa. 
Vanhojen ryhmäkeskusten, eli tulppasulakekeskusten, painonappiohjaukset on 
tehty 60 VAC ohjausjännitteellä. 
 
Ulkovalojen ohjaus on toteutettu kiinteistöautomaatiojärjestelmän kautta. Ulko-
valaistuksella tarkoitetaan pääasiassa parkkipaikkojen valaistuksia sekä sisään-
käyntien läheisyydessä olevia ulkovaloja. 
 
Sairaalan sisääntuloaulan valaistus on toteutettu siten, että sitä ohjataan DALI-
järjestelmällä. Järjestelmä säätää aulan valaistusta ulkoilman valoisuuden mu-
kaan, mitä valoisampaa ulkopuolella on, sitä himmeämmät valot aulassa ovat. 
 
 
4.2 Valaistusohjauksen kehittäminen 
 
Saneerattujen tilojen valaistuksen ohjaus on hyvässä kunnossa ja nykyaikaista. 
Ulkovalojen tai sisääntuloaulan valaistusten ohjauksiin ei ole tarvetta puuttua. 
 
Vanhoissa keskuksissa on käytössä aiemmin mainittu 60V ohjausjännitejärjes-
telmä, jotka syöttävät vanhan mallisten painonappien ohjausjännitteen. Nämä 
painonapit ja niiden ohjausjännitteet tulisi uusia viimeistään keskusten uusimis-
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ten yhteydessä. Vanhojen painonappien tilalle olisi mahdollista laittaa uudem-
mat painonapit, tai vaihtoehtoisesti valaistuksen ohjauksen voi toteuttaa auto-
maation kautta. 
 
Potilasosastojen saneerausten yhteydessä osastoille voidaan toteuttaa DALI-
järjestelmällä. Potilashuoneisiin voidaan asentaa DALI-säätimet, joilla voidaan 
säätää huoneen valaistusta. Lisäksi osastojen toimistoihin voidaan asentaa 
säätimet, jotta huoneen valaista voidaan säätää esimerkiksi ulkoilman valaisuu-
den mukaan. 
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5 POTILASKUTSUJÄRJESTELMÄT 
 
 
Sairaalakiinteistöissä potilaskutsujärjestelmiä käytetään potilaiden ja hoitajien 
väliseen kommunikointiin silloin, kun hoitaja ei ole potilaan kanssa samassa ti-
lassa. Potilaskustujärjestelmä on tärkeä osa potilasturvallisuutta ja hoidon toimi-
vuutta. Potilaskutsujärjestelmää käytetään hoitajan kutsumiseen, vaikka järjes-
telmän nimi onkin potilaskutsujärjestelmä. 
 
 
5.1 Potilaskutsujärjestelmien nykytilanne 
 
Riihimäen sairaalassa on käytössä HCS 3000 järjestelmän eri osia, kuten esi-
merkiksi erilaisia hoitajakutsupainikkeita ja toimistolaitteita. Näiden lisäksi järjes-
telmään kuuluu keskusosa sekä käytävänäytöt ja erilaiset merkkivalot. Kutsujär-
jestelmiä on viidellä osastolla, 2.-5. kerroksen potilasosastoilla sekä päivystyk-
sessä.  
 
Potilasosastoilla on noin 30 potilaspaikkaa, joissa on potilaspuhelimet ja hoitaja-
kutsupainikkeet. Lisäksi esimerkiksi pesuhuoneissa on hoitajakutsu- ja hätähoi-
tajakutsupainikkeet. Jokaisen huoneen oven yläpuolella on merkkivalot, jotka il-
maisevat mahdollisen hoitajakutsun.  
 
Kutsupainikkeita on sairaalassa käytössä kolmea eri mallia, HKP eli hoitajakut-
supainike, LHP läsnä-hoitajakutsupainike, jossa on kutsu- ja läsnäolokuittaustoi-
minto, sekä hätähoitajakutsupainike HKPV. Potilaspuhelimia HP/2S on käytössä 
jokaisella potilaspaikalla, vaikkakin puhelimien käyttö on nykyaikana vähäistä. 
Potilaspuhelinyksiköissä sijaitsevat ulkoiset painikkeet, esimerkiksi hoitajakutsu-
painike, ja niiden liitännät ovat kovilla. Päivystysosastolla on potilasvuodepaik-
koja pienempi määrä. Kyseisellä osastolla on potilasosastojen tapaan jokaisella 
vuodepaikalla hoitajakutsupainikkeet.  
 
Jokaisen osaston kansliassa on puhelinosa HCO ja PC-osa. Näitä laitteita voi-
daan käyttää esimerkiksi potilaiden tekemien kutsujen käsittelyyn. Osastoilla on 
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myös omat keskusosansa kutsujärjestelmille. Nämä keskukset sisältävät tehon-
syöttöyksikön PSU:n, keskusprosessorin SCP:n ja kello- ja merkinantoyksikön 
CSU:n. 
 
Yleisesti järjestelmä on vanhentunutta teknologiaa, joka vaatii uudistusta. Vara-
osia ei järjestelmän iän vuoksi ole enää saatavilla eikä järjestelmien ylläpitäjillä ja 
huoltomiehillä ole enää kunnollista tietoa kyseisestä järjestelmästä. Lisäksi kut-
sujärjestelmässä on toiminnallisia häiriöitä, joiden syytä ei ole pitkän ajan kulues-
sakaan saatu selvitettyä. Ongelmien myötä potilasturvallisuus vaarantuu, sillä 
aina ei ole varmuutta, kulkeeko hoitajakutsu potilaan paikalta kanslian laitteille.  
 
Painikkeiden muovinen pinta kuluu ja lopulta hajoaa, eikä varaosia ole enää saa-
tavilla. Huoneiden ovien yläpuolella sijaitsevien merkkivalojen lamput saattavat 
palaa loppuun ja pahimmassa tapauksessa polttaa sulakkeen, jonka perässä on 
useamman huoneen merkkivalot. 
 
Kansliassa sijaitsevat laitteet ovat vanhoja, eikä kunnollisia varaosia ole enää 
saatavilla. Puhelinosat ovat vanhoja, eikä varaosia ole saatavilla muualta, kuin 
muista käytössä olevista puhelimista ottamalla. PC-osia saatiin varastoon käy-
töstä poistetuista samanlaisista tietokoneista muista sairaaloista. 
 
Keskusosan rakenne on kestävä, eikä siinä ole itsessään varsinaisia herkästi ha-
joavia osia. Keskuksessa käytettävät välitinkortit hajoavat vaihtelevasti, eikä niille 
ole enää olemassa kunnollisia varaosia.  
 
 
5.2 Potilaskutsujärjestelmän kehittäminen 
 
Järjestelmä tulee uusia potilasturvallisuuden parantamiseksi. Saneerauksen ai-
kataulu on jo laadittu tekniikan kunnossapidon henkilöstön toimesta.  
 
Ensimmäinen saneerattava osasto on 5. kerroksen potilasosasto. Saneeraus to-
teutetaan osaston vuosittaisen kesäsulun aikana, jolloin osastolla ei ole potilaita 
tai hoitohenkilökuntaa. Seuraavat osastot saneerataan järjestyksessä vuoden vä-
lein.  
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Saneeraus tehdään kesäsulun aikana, jotta samalla kerralla saadaan asennettua 
mahdollisimman kattava järjestelmä. Tämä edistää järjestelmän käyttöönottoa, 
eikä järjestelmään ole tarvetta tehdä lisäyksiä sen toiminnassa olon alussa. 
 
Vanhan järjestelmän korvaava järjestelmä 9Solutions on nykyaikainen ja se käyt-
tää bluetoothia tiedon siirtämiseen. Järjestelmän tukiasemat sijaitsevat osastojen 
käytävillä ja ne kattavat sen osaston alueen, jolla ne sijaitsevat. Järjestelmän 
etuna on vähäinen kaapelointitarve, kaapelointitarve on 24V syöttöjännitteelle 
sekä muutamille ATK-pisteille. 
 
Riihimäen sairaalassa järjestelmästä otetaan käyttöön hoitajakutsujärjestelmä. 
Hoitajakutsujärjestelmää on mahdollisuus laajentaa tulevaisuudessa muun mu-
assa henkilöturva-, kulunhallinta-, laitepaikannus- ja data-analytiikkatoiminnoilla. 
Järjestelmä vaatii toimittajan pilvipalvelun käyttöä, mikäli käytössä on useampia 
toimintoja. 
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6 PALOILMOITIN- JA POISTUMISVALAISTUSJÄRJESTELMÄT 
 
Paloilmoitin- ja poistumisvalaistusjärjestelmä ovat kiinteistössä mahdollisten tuli-
palojen ja muiden hätätilanteiden takia pakollisia järjestelmiä. Paloilmoitinjärjes-
telmä ilmoittaa tulipalosta kiinteistössä oleville henkilöille sekä pelastuslaitok-
selle. Poistumisvalaistusjärjestelmä ohjaa kiinteistössä sisällä olevat ihmiset 
uloskäynneille. Poistumisvalaistusjärjestelmä on kytketty varavoimajärjestel-
mään, jotta ne ovat toiminnassa myös mahdollisten sähkökatkojen aikana. 
 
 
6.1 Paloilmoitinjärjestelmä 
 
Paloilmoitinjärjestelmänä on Esmi Fx3net ja sisältää 4 paloilmoitinkeskusta, jotka 
kattavat koko sairaalakiinteistön. Järjestelmää ohjataan sairaalan aulan tuuli-
kaapissa sijaitsevalla käyttölaitteella. Kyseinen käyttölaite on ollut yksi paloilmoi-
tinkeskuksista, joka on sittemmin muutettu käyttölaitteeksi.  
 
Kuvassa 5 on kyseinen tuulikaapin käyttölaite. Käyttölaitteen yläpuolella on sa-
vunpoiston laukaisukaavio. Kaavio selvittää pohjakuvan ja selitysten avulla sa-
vunpoistojärjestelmän toiminnan. Savunpoistojärjestelmää ei käsitellä tässä 
työssä tarkemmin työn aiheen rajauksen vuoksi. 
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Kuva 5. Tuulikaapin käyttölaite 
 
Käyttölaitteen alapuolella on paikantamiskaavion säilytyslaatikko. Paikantamis-
kaavion ja käyttölaitteen yhteiskäytöllä voidaan selvittää palohälytyksen alku-
piste. Paikantamiskaaviosta selvitetään, missä rakennuksenosassa ja paloilmoi-
tinketjussa hälytyksen tehnyt ilmoitin sijaitsee. 
 
 
6.1.1 Paloilmoitinjärjestelmän nykytilanne 
 
Järjestelmä on yleisesti hyvässä kunnossa. Saneeraukset paloilmoitinjärjestel-
mien uudistamiseksi toteutetaan samalla, kun osastoja ja tiloja saneerataan.  
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0-kerroksessa sijaitsevassa teknisessä tilassa on kaksi keskuksista, sekä jokai-
sen paloryhmän riviliittimet ja päätevastukset. Tilassa on lisäksi tehonsyöttöyk-
sikkö ESMI EPU. Myös palo-ovien sovittimet, joita on 20 kpl ja ne ovat mallia 
ESMI EM20IE, sijaitsevat kyseisessä tilassa. 
 
Muut suuremmat käyttölaitteet ja keskukset sijaitsevat muualla kiinteistössä. Jär-
jestelmään kuuluu useampia infotauluja, joiden avulla voidaan selvittää palohä-
lytyksen alkamisen sijainti. Kuvassa 6 on vanhan mallinen korvattava infotaulu. 
 

 
Kuva 6. FMP-mallinen paloinfotaulu 
 
Kiinteistössä on käytössä erilaisia ilmaisimia. Ilmaisimet ja painikkeet ovat ESMI 
PA -tuotevalikoimaan kuuluvia tuotteita. Yhdistelmäilmaisimien malli on 2205ITE. 
Lämpöilmaisimina käytetään 5205IE 58°C. Paloilmoitinjärjestelmään kuuluu 
myös painikkeet, joiden malli on MCP5A-RP02FG-E010 e IP24. 
 
Joissakin, noin 20% tiloissa, on vanha kaapelointi. Vanha kaapelointi tarkoittaa, 
että kytkentälangat sähköputkissa. Muu osa järjestelmästä on uusittu ja tehty ny-
kyaikaisien standardien ja vaatimusten mukaisesti. 
 
 
6.1.2 Paloilmoitinjärjestelmän kehittäminen 
 
Paloilmoitinjärjestelmälle ei ole tarvetta tehdä erillisiä kehitysehdotuksia ole-
massa olevien saneeraussuunnitelmien lisäksi. Järjestelmälle olemassa oleva 
saneeraussuunnitelma on järkevä ja ajankohtainen.  
 
Vanhanmallisia FMP paloinfotauluja korvataan uudemmilla FMP2 infotauluilla. 
Kuvassa 7 on FMP2 mallinen infotaulu. Kuvasta pystytään näkemään, että FMP2 
on nykyaikaisempi verrattuna FMP:hen. 
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Kuva 7. FMP2 mallinen paloinfotaulu 
 
Järjestelmää on tarkoitus uusia samalla, kun muita tiloja saneerataan. Järjestel-
mään liittyviä palokelloja on lisätty osastoille hälytysten kuuluvuuden varmista-
miseksi. A3-osan röntgenosastolle tulisi lisätä palokello, jotta palohälytys kuuluu 
kaikilla osastoilla. 
 
 
6.2 Poistumisvalaistusjärjestelmä 
 
Poistumisvalaistusjärjestelmä ohjaa kiinteistössä olevat henkilöt hätäpoistu-
misuloskäynneille esimerkiksi tulipalon syttyessä. Järjestelmän toimintakuntoi-
suus ja luotettavuus perustuu useisiin eri säädöksiin ja lakeihin.  
 
Sisäasianministeriön asetus 805/2005 osoittaa tavat, joilla poistumisreittien mer-
kintöjen sekä valaistuksen toimintakunnon pysyminen varmistetaan säännölli-
sellä kunnossapidolla. Pelastuslain 29.3.2011/379 12§:n nojalla poistumisvalais-
tuksen ja -opasteiden tulee olla toimintakuntoisia ja huollettuja. Lisäksi SFS-EN 
50172 standardi määrittää muun muassa tarvittavat luminanssit poistumisvalai-
simille. 
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6.2.1 Poistumisvalaistusjärjestelmän nykytilanne 
 
Poistumisvalaistusjärjestelmä on kokonaisuudessaan toimiva ja sen käyttövar-
muus on hyvä. Järjestelmä tarkastetaan kerran vuodessa. Silmämääräistä tar-
kastusta tapahtuu joka päivä muiden toimien ohella. Mikäli vikoja havaitaan, ne 
korjataan mahdollisimman nopeasti turvallisuuden takaamiseksi.  
 
Vuosittain järjestelmän toiminta testataan akkukäytöllä. Testaukseen sisältyy 
myös uudet superkondensaattorimallit.  
 
 
6.2.2 Poistumisvalaistusjärjestelmän kehittäminen 
 
Poistumisvalaistuksen kehittämiselle ei ole erillistä tarvetta. Järjestelmä on toi-
mintakunnoltaan hyvä ja mahdolliset viat korjataan mahdollisimman nopeasti 
vian huomaamisesta. Tilojen saneerausten yhteydessä järjestelmän kaapelointi 
ja syöttöjen ryhmittely uusitaan nykyisten vaatimusten mukaisiksi. 
 
Kunnossapitokäyttöä varten on suositeltavaa ostaa Lux-mittari, jotta poistumis-
valaisimien luxtasoja voidaan mitata. Standardi 
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7 KIINTEISTÖAUTOMAATIO- JA KESKUSKELLOJÄRJESTELMÄT 
 
 
Automaatiojärjestelmä ohjaa monia eri järjestelmiä tai järjestelmien osia. Esimer-
kiksi luvussa 3, Yleisten tilojen valaistuksenohjaus, mainitaan joidenkin valojen 
ohjauksen toimivan automaatioon kytkettynä.  
 
Erillinen ja kattava keskuskellojärjestelmä on sairaalaympäristössä tärkeä niin 
henkilökunnalle, kuin asiakkaille. Asiakkaat ja henkilökunta käyttävät keskuskel-
lojärjestelmää pysyäkseen aikataulussa ja ollakseen oikeassa paikassa oikeaan 
aikaan. 
 
 
7.1 Kiinteistöautomaatiojärjestelmän nykytilanne 
 
Riihimäen sairaalalla on käytössä Caverionin Pyramid -valvontajärjestelmä. Jär-
jestelmä on laajasti käytössä, ja sen avulla valvotaan monien eri järjestelmien ja 
laitteiden toimintaa. Yleisten tilojen valaistuksen ohjauksen ja ilmastointikoneiden 
toiminnan valvomisen lisäksi järjestelmä seuraa erilaisten kylmäkaappien lämpö-
tiloja jatkuvasti, jotta kaapeissa säilytettävien lääketuotteiden säilytysympäristö 
pysyy optimaalisena.  
 
Järjestelmän huollon, vikojen korjauksen sekä muutostyöt hoitaa ja toteuttaa Ca-
verion huoltosopimuksen puitteissa. Kunnossapidon henkilöstöllä on jokaisella 
omat henkilökohtaiset tunnukset järjestelmään. 
  
 
7.2 Keskuskellojärjestelmä 
 
Sairaalakiinteistön keskuskellojärjestelmä on laajuudeltaan kattava ja pääosin 
hyväkuntoinen, joitakin puutteita kuitenkin on. Pääkellon kalenteri on väärässä 
päiväyksessä ja se aiheuttaa ongelmia kesätalvi ajan siirtymissä. Kalenteria ei 
ole yrityksistä huolimatta saatu päivitettyä ja keskuskelloyksikön vaihto on toden-
näköisesti ainoa ratkaisu, jotta keskuskellon kalenteritoiminto saadaan taas käyt-
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töön. Uutta keskuskelloa hankkiessa on huomioitava, että se tukee myös sekun-
tiviisareilla varustettuja kelloja. Kellon uusinnassa on syytä konsultoida valmista-
jan tuotetukea, jotta sekuntiominaisuus saadaan toimimaan keskuskellojärjestel-
mässä.  
 
 
7.3 Kehitysehdotukset kiinteistöautomaatiojärjestelmälle 
 
Valvontajärjestelmän kunto on hyvä, eikä sitä ole tarvetta muuttaa. Järjestelmä 
ja sen huoltosopimus ovat toimineet moitteettomasti ja ne vastaavat Riihimäen 
sairaalan kunnossapidon henkilöstön tarpeita hyvin.  
 
Käyttäjäkokemuksiin perustuen kiinteistöautomaation väyläjärjestelmää on syytä 
kehittää mahdollisten iv-konehuone muutosten yhteydessä siten, että riittävä tie-
donsiirtokyky toteutuu. Ratkaisuna voi olla esimerkiksi oma valokuituverkko 
kauimmaisille hajautusyksiköille. Oman ATK-väylän rakentaminen kiinteistöauto-
maatiolle olisi perusteltua, sillä nykyinen järjestelmä hyödyntää kiinteistön ole-
massa olevaa ATK-verkkoa. Tämän takia etäyhteyden luominen Caverionin ja 
sairaalan kiinteistöautomaation välille on työlästä monien palomuurien ja suo-
jausten vuoksi. Kiinteistöautomaation omaan ATK-verkkoon ei vaadittaisi potilas-
tietojen salaamiseen liittyviä palomuureja ja suojauksia. 
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8 POHDINTA 
 
 
Riihimäen sairaalan sähköisen talotekniikan järjestelmät ovat pääasiassa hy-
vässä kunnossa jatkuvasti tehtävien saneerausten ja uudistöiden myötä. Vaih-
televuutta joidenkin järjestelmien kunnossa ja toimivuudessa ilmenee, mutta nii-
den korjaamiseksi on olemassa kattavat suunnitelmat.  
 
Parhaimmassa kunnossa järjestelmistä on paloilmoitin- ja poistumisvalaistusjär-
jestelmät. Nämä järjestelmät vaativat vähiten erillistä saneerausta. Puutteellisin 
järjestelmä on potilaskutsujärjestelmä, jossa ilmeni puutteiden lisäksi myös toi-
minnallisia vikoja. Järjestelmä on vanhentunut ja se ollaan uusimassa kokonai-
suudessaan, jolloin myös toiminnalliset ja järjestelmän rakenteelliset puutteet 
poistuvat. 
 
Järjestelmien toimintavarmuutta ja kunnossa pysymistä varmistetaan säädösten 
mukaisilla mittauksilla ja tarkistuksilla. Lisäksi järjestelmiä arvioidaan jatkuvasti 
silmämääräisellä arvioinnilla ja puutteisiin reagoidaan mahdollisimman nopeasti.  
 
Sairaanhoitopiirin sähkökunnossapidon organisaatio on toimiva ja henkilöstöre-
sursseiltaan riittävä. Nykyinen toimintamalli jossa tietyt erityisosaamista vaativat 
huollot ja ylläpitotyöt on kilpailutettu ulkopuolisille yrityksille toimiva ja kustan-
nustehokas. Sähkökunnossapidon oman henkilöstön keskittyessä akuuttien häi-
riöiden, määräaikaisten mittausten ja tarkastusten suorittamiseen sekä pieneh-
köjen uudistöiden tekemiseen, säilyy sähkökunnossapidossa eri järjestelmien 
osaaminen ja niiden hallinta ja koordinointi. 
 
Suomen sairaalarakennukset, uusia lähivuosina rakennettuja sairaaloita lukuun 
ottamatta, ovat pääasiassa vanhaa rakennuskantaa. Suomessa myös muu ra-
kennuskanta on melko vanhaa. Vanhoja rakennuksia puretaan melko herkästi, 
kun esimerkiksi talotekniikan järjestelmät ovat jääneet vanhanaikaisiksi ja niiden 
saneeraaminen tulisi kalliimmaksi, kuin vanhan rakennuksen purkaminen ja uu-
den rakentaminen sen tilalle. Tästä syystä olisi hyvä saneerata järjestelmiä ra-
kennuksen elinkaaren aikana silloin, kun puutteet tulevat tietoisuuteen, jotta väl-
tytään saneerausvelan kasvamiselta liian suureksi. 
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Tulevaisuudessa sähköautojen latauspaikkojen rakentaminen voi tulla hyvinkin 
nopeasti ajankohtaiseksi sähköautojen yleistyessä. Myös aurinkosähkön tuotta-
minen sairaalan laajoilla tasakatoilla on harkinnan arvoinen ratkaisu kasvavien 
energiakulujen hillitsemiseksi. Aurinkosähkön tuottamiseen tarvittavan tekniikan 
kehittyessä ja perustamiskustannusten laskiessa aurinkosähkön tuottaminen voi 
olla taloudellisesti hyvinkin kannattavaa, lisäksi saadaan imagohyötyä sairaan-
hoitopiirin julkisuuskuvaan.  
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