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Tämän opinnäytetyönaiheena oli Harjavallan vesivoimalaitoksen 

rakennussähköistyksen uusinta ja laajeneminen. Työn tavoitteena oli tehdä 

sähkötekninen kuntotutkimus Harjavallan vesivoimalaitoksen kiinteistön vanhan 

osan rakennussähköistä ja raportoida saadut tulokset työn tilaajalle jotta tilaaja näkee 

kiinteistön nykykunnon ja pystyy tekemään mahdolliset korjaustyöt. Harjavallan 

vesivoimalaitos laajenee yhdellä turbiinilla joten samalla saneerataan vanha puoli. 

Työn tilaajana toimi Länsi-Suomen Voima Oy 

 

Työssä selvitettiin yksityiskohtaisesti laitteiden määrä ja käyttökelpoisuus. ja näistä 

tehtiin erillinen taulukko 

 

Kohteena oleva vesivoimalaitos on erittäin iso ja vanha rakennus, joten järjestelmän 

tutkiminen ja laitteiden käyttökelpoisuus ja muutostarpeiden tutkiminen oli järkevää 

tehdä ennen kuin vanhan puolen saneeraus työt aloitetaan. 
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The purpose of this thesis was to make an electrotechnical condition survey of the 

old part of the Harjavalta hydroelectric power plant. The results from the survey 

were reported to the subscriber of the work, Länsi-suomen Voima Oy.  

 

 In this thesis the electrical installations and devices were surveyed and examined 

and the results listed in the separate worksheets. 

 

 The target, a hydropower plant,  is very large and old building, so the examination of 

the system and the usefulness of the equipment is important in order to plan the 

forthcoming renovation and expansion works. 
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6 

1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä Harjavallan vesivoimalaitoksen 

rakennussähköistyksen kartoitus sekä mahdollinen uusinta.  Syy miksi tämä työ 

tehtiin oli koska Harjavallan vesivoimalaitosta laajennetaan yhdellä turbiinilla ja 

samalla vanha puoli kunnostetaan. Oli tärkeää tehdä vanhanpuolen kartoitus koska se 

helpoittaa huomattavasti saneeraustyön tekevää tahoa. 

Opinnäytetyössä käydään läpi myös yleistä teoriaa kuntoarvion tekemisestä sekä 

dokumennoinnista sekä muista yleisistä asioista, jotka liittyvät 

rakkenussähköistykseen. 

Vesivoimalaitoken rakennussähköistyksen vanhan järjestelmän kartoitus tehtiin 

visuaalisesti kiertämällä koko rakennus läpi yksityiskohtaisesti. Rakennus on hyvin 

iso ja sokkeloinen sekä sisältää useita eri tiloja, jolloin visuaalinen tarkastelu oli 

paras vaihtoehto. Useiden eri tilojen takia oli tärkeää myös tutkia valaisimien, 

pistorasioiden ja lämmityksen soveltuvuutta sekä tilaluokituksia eri 

rakennussähköistykseen liittyvien sähkölaitteiden osalta. Työn käytännön osassa 

käytiin yksityskohtaisesti läpi kaikki ryhmäkeskukset, kaapelit, valaisimet, 

pistorasiat, sähköpatterit ym. joista tehtiin yksityskohtainen kaavio,  tähän palataan 

paremmin työn myöhemmissä osioissa. 

Vesivoimalaitoksen laajennusosan ja vanhan osan rakennussähköt tekee 

ulkopuolinen urakoitsija, joka vastaa sähkölaitteiden soveltuvuudesta sekä 

tilaluokitusten vaatimuksista sekä hoitaa asennuksen. Vanhan järjestelmän ja 

sähkölaitteiden mahdollinen päivitys kuuluu myös heille, sekä muutostöiden 

vaatimat muutostyöt raknnussähköistyksen osalta. 
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2 HARJAVALLAN VESIVOIMALAITOS 

2.1 Yleistä 

Länsi-suomen Voima  Osakeyhtiö perustettiinvuonna 1935. Rakennuslupa-anomus 

Pirilänkoskelle jätettiin 1935 ja rakennustyöt aloitettiin vuonna 1937. 

Voimalaitoksen arkkitehtinä toimi Erik Bryggman. Padon päälle rakennettiin kansi 

joka toimii nykyään voimalaitoksentienä. Siihen aikaan, kun patoa rakennettiin tukit 

uitettiin jokea pitkin, jonka takia rakennettiin padon ohittava tukkiränni, joka on 

nykyään suojelukohde. 

 

 

Kuva 0. Harjavallan vesivoimalaitos 

 

Ensimmäinen turbiini G1 käynnistyi jouluna 1939,  aluksi sähköä johdettii talvisodan 

takia pommituksista kärsivälle Helsingille. G2 saatiin tuottamaan sähköä vasta 

vuonna 1940 keväällä. Sen valmistuminen viivästyi sodan takia. Padon rakentamisen 

myötä joen jokimaisema muuttui ja veden pintaa nostettiin n. 11m, joki leveni noin 

400m leveäksi altaaksi ja veden alle jäi peltoa ja niittyä jopa 192 hehtaaria. 

 

Harjavallan vesivoimalaitos sisältää tällä hetkellä kaksi viisisiipistä pysty-kaplan 

turbiinia. Padon putouskorkeus on 26,5 m. Sen keskivesivuoden tuotanto on 390 

GWh ja maksimi virtaama on 2x180m³/s. Siinä on myös tulvaluukut 2x350m³/s 
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2.2 Kohteen tiedot 

Tilaaja   Länsi-Suomen Voima Oy 

   Pekka Pollari 

 

 

Tutkimuskohde  Harjavallan vesivoimalaitos 

   Voimalaitoksentie 70 

   29200 Harjavalta 

 

Tyyppi   Voimalaitosrakennus 

Rakennuksi   1 

Portaita   3 

Asuntoja   - 

Liiketiloja   - 

Rakennusvuosi  1939 

Toimistotilojen saneeraus  80-luku 

Kiinteistön huoltoyhtiö  Maintpartner 

Kiinteistön isännöitsijä  Maintpartner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3 YLEISTÄ TEORIAA JÄRJESTELMIEN KUNTOARVIOSTA JA 

DOKUMENNOINNISTA 

3.1 Järjestelmän kuntoarvio 

Tällä tarkoitetaan sähköteknisten järjestelmien selvitys ja tutkimustyötä josta tehdään 

myös raportti. Yleensä kuntoarviot tai tutkimukset tehdään ennen kun kyseistä 

kohdetta aletaan saneeramaan. Kuntotutkimus voi kattaa laajasti rakennuksen 

järjestelmät tai siinä voidaan keskittyä tiettyyn alueeseen tai osioon. Kuntoarvion 

tarkoituksen on selvittää, kuinka sähköjärjestelmät vastaavat vaadittuja vaatimuksia 

ja että ovatko ne turvallisia. Tutkimukset suoritetaan joko aistinvaraisena tai 

erillaisilla mittauksilla. Tavoitteena on saada selville laitteiden nykykunto, toimivuus 

ja että vastaavatko ne nykypäivän vaatimuksia.  

 

Pistorasioiden kuntoarviossa tarkastellaan visuaalisesti pistorasioiden sijoittelu ja että 

onko niitä riittävästi. Pitää myös tarkastaa niiden suojausmenetelmät ja toiminta. 

Selvitetään pistorasioiden kunto ja että soveltuvatko kyseiset pistorasiat kyseisiin 

tiloihin.  

 

Kun valaisimien kuntoa arvioidaan tulee ottaa huomioon miten valaistus on 

toteutettu ja miten luonnonvalo tulee tiloihin. Kannattaa tarkistaa miten energia 

tehokkaita käytetyt valaisimet ovat. Pitää myös ottaa huomioon soveltuvatko kyseiset 

valaisimet kyseisiin tiloihin.(sähköalan tietokansio, kiinteistöjen teknisten 

järjestelmien kuntotutkimukset) 

 

 

 

 



 

 

 

3.2 Dokumentointi yleistä ja vaatimukset 

Dokumentti on ”kiinteä ja jäsennelty määrä ihmisen tutkittavaksi tarkoitettua 

informaatiota, jota voidaan hallita ja vaihtaa yhtenä osana käyttäjien ja järjestelmien 

välillä”(SFS-EN 61082-1).   

 

Sähköasennusten dokumentointiin on käytettävä taulukoita, piirrustuksia ja kaavioita, 

joista erityisesti ilmenee seuraavat asiat: 

Virtapiirien rakenne ja laji(esim. johtimien määrä ja koko, kulutuspisteiden sijainti, 

johtolajit sekä niiden tyypit). Niiden tulee sisältää myös tietoa minkä avulla suoja-, 

kytkin- ja erotuslaitteiden ominaisuudet ja niiden sijainti voidaan voidaan määrittää. 

Yllä mainitut tiedot voivat olla luettelo muodossa yksinkertaisissa tapauksissa. 

 

Mikäli asennus sen vaatii, seuraavat yksityiskohtaiset tiedot tulee dokumenttien 

sisältää: 

-Johtimien tyypit ja poikkipinnat 

-virtapiirien pituudet(yleensä riittää mitoituksessa käytetyt maksimi pituudet) 

-Suojalaitteiden luonne ja tyyppi sekä mitoitusvirrat tai asettelut 

-Prospektiiviset oikosulkuvirrat ja suojalaitteiden katkaisukyvyt 

Edellä mainitut tiedot tulee selvittää jo  rakennuksen suunnitteluvaiheessa. 

Suunnitteludokumenteista tulee käydä ilmi että suojausvaatimukset toteutuvat. 

 

Kaaviollinen esitys on tarpeellinen erityisesi jakokeskuksista ja jakokeskusten 

johdoista laitteineen. 

 

Isommissa asennuksissa tarvitaan myös erillaisia kaavioita, esimerkiksi pääkaavioita 

sekä johdotus-, kaapeli- maadoituselektrodipiirrustuksia, joissa laitteiston järjestely 

periaattellisesti esitetään. Sekä kojeiden ja muiden laitteiden liittyminen toisiinsa 

teknillisine arvoineen. 

 



 

Dokumenttien säilyttämisestä ja ylläpitämisestä on vastuussa viime kädessä 

sähkölaitteiston haltija. Sähköurakoitsija on velvollinen huolehtimaan tekemänsä 

työn dokumentoinnista. Erittäin tärkeää on korostaa vanhoihin  asennuksiin 

kohdistuvien muutos ja laajennustöiden aiheuttamien korjausten ja lisäysten 

tekemistä sähkölaitteistoa koskeiin piirrustuksiin ja kaavioihin. sähkölaitteiston 

käytön kannalta on oltava kaikki tarpeelliset dokumentit.(D1-2012 käsikirja 

rakennusten sähköasennuksista) 

 

 

4 VANHAN JÄRJESTELMÄN KARTOITUS 

 

4.1 Järjestelmän arviointi ja kartoitus 

Harjavallan vesivoimalaitoksen 400v omakäyttö on kahden omakäyttömuuntajan 

takana. Omakäyttömuuntaja 1 on 1 800kVa:n muuntaja ja siinä on 

vesivoimalaitoksen varmennettu osa. Varmennettu osa on turvattu apugeneraattorilla. 

Omakayttömuuntaja 2 on 2 800kVa muuntaja jossa on kiinni vesivoimalaitoksen 

varmentamaton osa. Kojeistossa on jännitteenvaihtoautomatiikka OKM1, OKM2 ja 

apugeneraattorin välillä. Estokytkin on kojeistossa. Kuvasa 1 näkyy OKM1 ja 

kuvassa 2 varmentamaton puoli OKM2. 

 

400v omakäytöstä on tehty pää- ja nousukaavio (Liite 3 ja 4) josta näkee mitä 

muuntajista lähtee ja sen perusteella tehtiin täydellinen kartoitus vesivoimalaitoksen 

rakennussähköistykseen. Prosessiin liittyvään sähköistykseen ei puututtu. Kartoitus 

tehtiin siten että omakäyttö 400v pää- ja nousukaaviota seurattiin yksi kotelo 

kerrallaan joka johti eri tilojen ryhmäkeskuksille ja siitä jatkettiin eteenpäin laitteille. 

tästä tehtiin erilliset dokumenttit varmennetusta ja varmentamattomasta puolesta 

(liiteet 1 ja 2). Näitä kutsutaan sanallisiksi nouskaavioiksi. Niihin on kirjoitettu 

järjestyksessä reittit omakäyttömuuntajasta aina laitteelle saakka ja kaikki 



 

tarpeellinen siinä välissä. Kaikki ryhmäkeskukset löydettiin mutta kaikkia laitteita ei 

saatu kartoitettua jatkuvien muutosten ja niiden dokumentoimatta jättämisen takia. 

Suurin osa kuitenkin löydettiin ja kartoitettiin. Laitteet kuten valaisimet, patterit ja 

pistorasiat on merkitty kyseisen liitteen perään kohtaan laitteet. 

Sanallista pää ja nousukaaviota seurataan normaalisti vasemmalta oikealle. Siihen on 

myös merkitty löydetyt kaapelit ja sulakkeet. Näissäkin on kuitenkin puuteiitta koska 

kaikkia kaapeleita ei oltu dokumentoitu tai ne kulkivat seinien välissä, joka esti 

visuaalisen tarkastelun.  

 Harjavallan Vesivoimalaitoksen järjestelmä on vanha, vaikka sitä on 

joidenkin tilojen kohdalla päivitetty. Ikäänsä nähden järjestelmä on toimiva ja 

hyväkuntoinen. 

Kuva1. OKM1 eli laitoksen varmennettu puoli 

 

 

 

 



 

 

Kuva 2. OMK2 eli varmentamaton puoli 

 

4.1.1 Vanha dokumentointi 

Harjavallan vesivoimalaitoksen vanha dokumentointi oli yllättävän hyvä kun ottaa 

huomioon paikan iän. Omakäyttömuuntajien luona oli pää- ja nousukaaviot. Melkein 

kaikista ryhmkeskuksista löytyi pääkaaviot ja kaapeliluettelot. Sekä myös erillaisia 

valmistajien dokumentteja. Nämä kaikki löytyivät myös erillisistä kansioista joihon 

oli kerätty kaikki tarpeelliset dokumentit. Kansiossa oli myös kaikki muutkin 

vaaditut dokumentit 

 

4.1.2 Dokumenoinnin käyttökelpoisuus ja muutostarve 

Vaikka lähes kaikki dokumentoinnit löytyivät, kuitenkin joistakin ryhmäkeskuksista 

puuttuivat pääkaaviot, vaikka kotelon oven sisäpuolelle oli merkattu mitä 

ryhmäkeskuksesta lähtee, tarvitsisivat ne myös pääkaviot ja kaapeliluettelot. 

Olemassa olevia pääkaavioita ei oltu päivitetty sitä mukaan kun muutos töitä on 

tehty. Kaikki muutokset olivat kyllä merkattu koteloihin. Muuten dokumentit olivat 



 

hyväkuntoisia ja käyttö kelpoisia. Mutta Rakennuksessa tapahtuvat muutostyöt 

tuovat mukanaan myös uudet dokumentit päivitettyinä. 

5 LAITEKARTOITUS 

 

 

 

Vesivoimalaitoksen kaikki valaisimet, pistorasiat ja patterit käytiin yksitellen läpi ja 

katsottiin visuaalisesti niiden kunto ja sjainti. Jokaisen laitteen sijainnille on annettu 

nimi joka ilmenee sanallisista nousukaavioista (liite 1 ja 2). Tämä helpottaa 

sähkölaitteiden löytämistä. Erillisiä pistekaavioita laitteiden sijainnista ei tehty koska 

tarvittavia pohja ja tilapiirrustuksia ei löytynyt. Tarkistettiin myös että täyttävätkö 

tutkitut sähkölaitteet tarvitut tilaluokitusvaatimukset. katsottiin myös oliko niitä 

liikaa tai liian vähän. Sähkölaitteille etsittiin mahdollisnen korvaava laite joka olisi 

nykyaikaisempi ja energiasäästävämpi ratkaisu.  

5.1 Kaapelointi 

5.1.1  Johtotiet 

Johtotiet ovat asennusreittejä joita on sijoitettu rakennukseen jotka liittyvät sähkön 

jakeluun, tietojärjestelmiin ja ohjaukseen. kuntokartoituksessa tutkitaan johtoteiden 

kunto, ulkonäkö ja käytettävyys. Harjavallan vesivoimalaitoksella kaapelit kulkevat 

suurimmaksi osaksi kaapelihyllyillä jotka ovat joko näkyvissä tai reitti on piilotettu 

seinän tai katon väliin. Toimistotilojen huoneista löytyy johtokanavia sekä 

sähkölistoja, joita on käytetty johtoreitteinä. Kyseisiin johtokanaviin on asennettu 

pisto- ja ATK rasioita. Näitä rasioita on tiloissa riittävästi. Kuten kuvassa 3 näkyy 

niin kaapelihyllyt ovat erittäin siistejä. 



 

 Kuva 3. kahden eri tilan kaapelihyllyt 

5.1.2 Kaapelihyllyt ja läpiviennit 

Visuaalisen tarkastelun jälkeen todettiin että vesivoimalaitoksen kaapelihyllyt ovat 

erittäin siistit ja eivät vaadi toimenpiteitä. hyllyt on sijoiteltu oikein. Mikäli uudet 

tilamuunnokset vaativat asennetaan sinne tuleville johdoille uudet kaapelihyllyt 

paitsi jos pystytään käyttämään vanhoja niin silloin ei tarvita toimenpiteitä. 

Läpiviennit ovat laitoksella asianmukaiset kuten kuvassa 4 näkyy niin niistä ei ole 

huomautettavaa. 

 

 

 



 

 

Kuva 4. Kuva läpiviennistä 

 

 

5.1.3 Käytetyt kaapelit ja niiden käyttökelpoisuus 

 

Vanhasta kaapeloinnista löytyi kaapeliluettelot joista selvisi kaikki tarvittavat tiedot. 

Joissain tapauksissa kaapelitietoja ei ollut ja kaapelit kulkivat siten että niihin ei 

saatu visuaalista kontaktia. Nämä kaapelit jätettiin merkkaamatta Sanallisesta 

nousukaaviosta. Yleisesti ottaen kaapelointi on toimiva ja sitä voidaan hydyntää. 

Mikäli ryhmäkeskuksia poistetaan tai siirretään tarvittaan mahdollisesti uusia 

kaapeleita. Mikäli sähkölaite vaihdetaan ja se vaatii erillaista kaapelia,  joudutaan 

vanha vaihtamaan asianmukaiseen. Mahdollisuuksien mukaan koitetaan käyttää 

vanhaa kaapelointia. 

 



 

Rakennuksen tilamuutokset voivat vaatia uudelleen kaapeloinnin tiloihin. niihin 

asennettavien sähkölaitteiden vaatimusten mukaan.  

 

Harvallan vesivoimalaitoksessa käytetyt kaapelit, jotka syöttävät rakennussähköä 

selviää liitteestä 3 ja 4. Mutta yleisesti ottaen syöttökaapelit ovat pääasiassa 

AMCMK tyyppin kaapeleita ja ryhmäkeskusten ja laitteiden väliset kaapelit ovat 

MMJ tyyppisiä. Vesivoimalaitoksella on kuitenkin vanha rakennus jossa on on myös 

vanhat kaapelit eli uusissa asennuksissa tullaan käyttämää 5-johdinjärjestelmän 

omaavaa kaapelia. 

 

5.2 Valaistusjärjestelmät 

Valolla on erittäin iso merkitys ihmisen toimintaan ja oikeanlainen valaistus taka 

rakennuksen oikeanlaisen toimivuuden. Oikein suunniteltu valaistus helpottaa 

kaikenlaista työntekoa, takaa rakennuksen turvallisuuden ja on merkittävässä osassa 

energian säästön kannalta.  

 

Sähkösuunnittelijan on oltava yhteistyössä arkitehdin ja mahdollisen sisustus 

suunnittelijan kanssa kun lähdetään suunnittelemaan valaistusta. Valitun valaistuksen 

on oltava sopiva kyseiseen tilaan ja siellä tapahtuvaan käyttöön. Tilojen 

muunneltavuus ja jos sama tila on tarkoitettu eri käyttötarkoituksiin on otettava 

huomioon kun valaistusta suunnitellaan. Kiinteistön rakenteet, huolettavuus 

energiatehokkuus ja kustannukset ovat myös määrääviä tekijöitä(ST 58.04)  

 

Valaistussuunnittelussa käytetään lähtötietoina voimassa olevia standardeja, 

suosituksia ja vaatimuksia. Sisä- ja ulkovalaistukselle on molemmille olemassa 

olevat olevat standardin joita on velvoitettu käyttämään.( ST 58.02) 

 



 

5.2.1 Valaisimien soveltuvuus ja muutos Harjavallan vesivoimalaitoksella 

Harjavallan vesivoimalaitoksen valaistus ja käytetyt laitteet on merkitty sanalliseen 

nousukaavioon (liitteet 1 ja 2) . Siinä näkee mitä  valaisinta missäkin tilassaon 

käytetty 

Rakennuksessa on käytetty loisteputkivalaisimiä, halogeeneja tai hehkulamppuja 

 

Loisteputkivalaisima on rakennuksessa selvästi eniten. Kaikki käytävät ja huoneet on 

valaistu erikokoisilla T8 kantaisilla loisteputki valaisimilla. Loisteputki valaisimet 

sopivat hyvin sisätilojen valaistukseen koska ne ovat valotehokkaita, ja ne tuottavat 

vähän lämpöä.  

 

Toimenpiteet: 

 

Loisteputki valaisimet ovat käyttökelpoisia ja niitä on riittävästi. suositellaan 

kuitenkin että loisteputkivalaisimet vaihdetaan led-valoputkiin, jotka korvaavat 

suoraan T8 kantaiset loisteputkivalaisimet. Ne sopivat suoraan vanhoihin runkoihin 

eikä myöskään vanhoihin kaapelointeihin tarvitse tehdä muutoksia. Led-valoputket 

ovat energiansäästöominaisuuksiltaan, joka on jopa 68% 1,5m loisteputkeen 

verrattuna sekä käytöiältään(n. 40 vuotta) järkevin ratkaisu. suositellaan OSRAM 

SubstiTUBE Basic Led- valaisinta. (http://www.osram.fi/osram_fi/uutiset--

tiedot/osramin-led-lamput-laaja-tuotekampanja/perinteiset-t8-loistelamput-voi-

korvata-energiatehokailla-led-valoputkilla/index.jsp) 

 

 

Hehkulamppuja on käytetty wc/suihkutiloissa ja varavaistuksessa. myös luukkusalin 

ns. jouluvalot ovat hehkulamppuja sekä jotkin varastohuoneet sisältävät kyseisiä 

valaisimia. Kaikki sijainnit missä on käytetty hehkulamppuja ilmenee liitteistä 1 ja 2. 

Kuvassa 5 näkyy Miesten pukuhuoneen WC:n hehkulamppu. 

Hehkulamput ovat vanhentunutta tekniikkaa joten ne kannattaa korvata toisella 

ratkaisulla. sijainnit jossa niitä on käytetty on hyvät eli ne ovat sijoitettu järkevästi. 

lamppujen kannat ovat vanhanaikaisia mutta käyttökelpoisisa sekä toimivia. 

 

 



 

Kuva 5. WC:n hehkulamppu 

 

Toimenpiteet:  

 

Vanhat hehkulamput tulisi vaihtaa energiatehokkaampaan ratkaisuun. Tällä hetkellä 

markkinat tarjoavat hehkulamppujen tilalle energiansäästölamppuja, led-valaisimia ta 

halogeenilamppuja. 

Vertailtiin eri valaisin tyyppejä ja tutkittiin erillaisia valaisin esitteitä ja malleja niin 

päädyttiin led-lamppuihin. Led valaisimet ovat edullisia ja takaavat turvallisen 

käytön. Led-valaisimissa suurin etu oli esimerkiksi energian säästölamppuun oli se 

että se syttyy heti täyteen kirkkauteen 

(http://www.materiaalit.fi/web/lamppuvertailu/) 

 



 

 

Halogeenilamppuja on käytetty mm. pihavalaistukseen, muuntajakäytävän 

lisävalaistukseen ja konesaliin. 

 

Toimenpiteet: 

 

Toimiva ratkaisu joka takaa riittävän valaistuksen. Toimenpiteitä ainoastaan vikojen 

sattuessa. 

 

Valaisin tyyppien muutokset vaativat myös harjavallan vesivoimalaitoksen 

varastojen päivittämistä. Vanhat lamput tulisi hävittää ja ehdotetut lamput tilalle, 

jotta kunnossapidolla olisi oikeat valaisimet vanhojen tilalle mikäli ne särkyvät. 

 

5.2.2 Aluesähköistys 

Vesivoimalaitoksen piha-alueiden valaistus on toteutettu 400w halogeeneillä ja niitä 

on sijoiteltu riittävästi. Ei tarvitse mitään toimenpiteitä. Kuvassa 6 nähdään etupihan 

valaistus ja kuvassa 7 on hieman patosillan valaistuksesta. 

 

 



 

Kuva 6. Kuvassa näkyy edestäkatsottuna pihan vasen puoli, pääoven vierusta sekä 

pihan oikea puoli 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kuva 7. Patosillan haloogeeni valaistus 

 

5.2.3 Turvavalaistusjärjestelmät 

Turvavalaistus on yleisnimi poistumis- ja varavalaistukselle. Poistumisvalaistuksella 

tarkoitetaan valaistusta jolla varmistetaan henkilöiden turvallinen poistuminen 

rakennuksesta 

 

Turvavalasitus taas on valaistus joka toimii vielä normaalin valaistuksen 

häiriintyessä. 

 

Vesivoimlaitoksella on hyvin suunniteltu varavalaistus jolla taataan turvallinen 

liikkuminen rakennuksessa muun valaistuksen sammuessa. Rakennus on iso joten on 

erittäin tärkeää että tämä on toteutettu oikein ja järkevästi. 



 

5.3 Pistorasioiden soveltuvuus 

Pistorasioita on riittävästi vesivoimalaitoksella ja ne on sijoitettu hyvin. ne vastaavat 

vaatimuksia joten muutokisa niihin ei tarvita. Rakennuksesta kuitenkin löytyi vielä 

muutama maadoittamaton 16A pistorasia ja ne tulisi vaihtaa välittömästi 

maadoitettuun versioon. 

 

5.4 Lämpöpatterit 

Sähköpattereiden käyttöikä on n. 20-25 vuotta mutta yleisesti ottaen 

sähköpattereiden teho ei laske lainkaan. Mutta kuitenkin jos tiloja saneerataan on 

fiksua vaihtaa vanhat patterit uusiin vaikka no olisivatkin vielä toimivia. 

 

Vanhoissa sähköpattereissa on yleensä mekaaninen termostaatti joiden kytkentä- ja 

katkaisu väli voi olla jopa 5 astetta. Tämä taas tarkoittaa sitä että lämpötilaa menee 

vuoroin ylös ja alas joten patteri kylmenee ja kuumenee. Tästä syntyy taas lämpötilan 

vaihtelua mikä usein lisää energian kulutusta, koska patterin lämpöä joudutaan 

nostamaan ettei patteri pääse liian kylmäksi.  

 

Kun pattereita lähdetään uusimaan suositellaan että valitaan sellaiset mallit joissa on 

elektroninen termostaatti. Elektroninen termostaatti jaksottaa päällä ja pois  ajat 

erittäin lyhyiksi, mikä taas tarkoittaa erittäintasaista lämmönluovutusta ilman isoa 

huojuntaa. elektroninen termostaatti on myös hiljaisempi eli se ei naksu niin kuin 

mekaaninen termostaatti saattaa tehdä. 

(http://energianeuvonta.ksoy.fi/kaytaoikein/milloin-sahkopatterit-pitaa-vaihtaa) 

 

 

 

 



 

5.4.1 Lämpöpatterien ja lämmityksen soveltuvuus 

 

Harjavallan vesivoimalaitoksen kaikki patterit ovat vanhoja mutta toimivia ja kuten 

aiemassa kappaleessa kerrottiin niiden teho ei laske.  Mutta jos tilaa lähdetään 

saneeraamaan tulisi tilan patterit vaihtaa elekltronisen termostaatin omaaviin, 

vastaaviin sähköpattereihin.  

 

Pesutiloihin taas suositellaan että patterit poistettaisiin ja asennettaisiin 

lattialämmitys 

 

Harjavallan vesivoimalaitokselle tullaan asentamaan myös ilmalämpöpummppuja 

mutta määrä ja sijainti ei ole vielä tiedossa. Tämä tapahtuu saneerraustöiden 

yhteydessä. 

 

Voimalaitoksen parkkipaikalla on myös 6kpl autonlämmitystolppia joita syöttää 

ryhmäkeskus 26.9  Mutta ne eivät vaadi muutoksia tai toimenpiteitä. mikäli 

muutostöitä ei tehdä pihalle 

 

5.5 Ryhmäkeskukset 

 

Nykyään keskuksissa vanhat tulppasulakepesät on korvattujohdonsuoja-

automaateilla, tämä taas mahdollistaa sen että useempia sähköryhmiä voidaan lisätä 

samaan keskustilaan. 

Tämä mahdollistaa myös sen ettäryhmien kokoa voidaan karsia, mikä taas pienentää 

ryhmien huippuvirtoja. Uusissa ryhmökeskuksissa olevia johdonsuoja automaatteja 

ei myöskään tarvitse vaihtaa niin kuin vanhoja sulakkeita. Jos laite jostain syystä 

katkaisee johdonsuoja-automaatin, sen saa helposti takaisin pääälle nostmalla 

kyseinen kytkin ylös sen jälkeen kun mahdollinen viallinen laite on poistettu. 

 



 

Nykyään ryhmäkeskukset on varusteltu vikasuojin, joka tarkoittaa automaattisesti 

toimivaa suojalaitetta, joka perustuu toiminnaltaa johonkin muuhun vikavirtaan kuin 

äärijohtimen ylivirtaan. Vikavirtasuoja voi toimia esimerkiksi joko suojajohtimen 

virran vaikutuksesta tai nollajohtimen summavirran vaikutuksesta. Vikavirtasuoja on 

nykyisten standardien mukaan pakollinen kaikissa pistorasia-asennuksissa jos 

kyseistä pistorasiaa ei ole tarkoitettu vain ja ainoastaan yhdelle laitteelle. (D1-2012) 

 

5.5.1 Ryhmäkeskusten soveltuvuus 

Harjavallan vesivoimalaitoksen ryhmäkeskukset olivat kahta lukuun ottamatta 

vanhoja tulppasulake keskuksia. Nämä tulisi vaihtaa uusiin johdonsuoja-

automaateilla varusteltuihin keskuksiin. Mikäli on mahdollista kannattaisi keskusten 

vaihto ehdä saneeraustöiden alussa koska tämä mahdollistaa mahdollisten ryhmien 

lisäämisen ja päälle asentamisen sitä mukaan kun sähkötyöt etenevät. 

 

Suurin osa ryhmäkeskuksista asennetaan vanhan tilalle koska vanhoja ryhmiä jää 

jonkin verran käyttöön. Tämä helpottaa myös urakoitsijan työtä koska silloin ei 

vanhaa RK:ta tarvitse purkaa. Kuvassa 8 on sosiaalitiloissa sijaitsevat 

ryhmäkeskukset 12.1 ja 12.2 jossa toinen on varmennettu puoli ja toinen on 

varmentamaton puoli. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kuva 8. Sosiaalitilan ryhmäkeskus 

6 TARVESELVITYS 

 

6.1 Tilaluokitukset 

Seuraavaksi kerrotaan hieman esimerkkejä mihin tilaluokkiin eri tiloja on noin 

yleisesti luokiteltu. Nämä ovat tiloja joille ei ole annettu erityisvaatimuksia. 



 

 

Kuiva tila: 

 

Kuiv tila on huone jossa ilma on niin kuivaa ettei sähkölaitteiden ympärille ilmesty 

kosteutta ja ulkoiset tekijät ovat sellaiset ettei sitä katsota joksikin muuksi tilaksi.  

 

Kuivia tiloja ovat esimerkiksi rakennukset joita lämmitetään ainoastaan käytön 

ajaksi. Teollisuustilat joissa ei ole erityisolosuhteita lasketaan myös kuiviksi tiloiksi. 

 

Kostea tila: 

 

Kostealla tilalla tarkoitetaan huonetta sai sen osaa, jossa kosteutta syntyy toisinaan 

seinille,kattoon, tai sähkölaitteiden pinnalle tai on muuten pystysuoraan tippuvien 

pisaroiden mahdollisuus. 

 

kosteita tiloja ovat esimerkiksi tietyt kellarit ja teollisuus tilat sekä väestönsuojat. 

 

Märkä tila 

 

Märällä tilalla tarkoitetaan huonetta jonka ilma onlähes aina tai usein niin kosteaa 

että se muodostaapisaroita tai on muuten roiskuvalle vedelle altis. 

 

Märkiä tiloja ovat esimerkiksiautojen pesuhallita tai muut tilat joissa roiskuvaa vettä 

esiintyy.(SFS 6000-8-804) 

 

 

6.1.1 Tilaluokitukset ja vaatimukset 

Erillaiset tilat vaativat erillaiset sähkölaitteet. Harjavallan vesivoimalaitoksella ei 

säilytetä esimerkiksi mitään räjähtävää joten se ei aiheuta erillisiä toimeniteitä 

tilaluokitusten suhteen. muuten laitteet sopivat ja soveltuvat valittuihin tiloihin 



 

6.1.2 Erikoistilat 

Voimalaitoksella on padon sisällä kulkeva patokäytävä ja tie arkistoon jotka ovat 

kosteita tiloja. kosteilla tiloilla tarkoitetaan tilaa tai huonetta tai jotai sen osaa missä 

sen seinille, kattoon tai sähkölaitteiden pinnalle voi toisinaan tiivistyä kosteutta 

pisaroiksi tai on pysty suorien pisaroiden putoamis mahdollisuus (sfs 6000-8-804). 

 

Vesivoimalaitoksella on myös suihkutiloja, joille on vaatimuksina  tietty aluejako 

minkä perusteella sähkölaitteet asenneteena. tutkitussa kohteessa noudatetaan hyvin 

näitä vaatimuksia. 

kuvassa 9 näkyy miten Suihkutilojen aluejako on toteutettu 

 

Kuva 9. Suihkutilojen alue-jako 

 

 

 

 

 



 

6.1.3 Tilamuutokset harjavallan vesivoimalaitoksella 

vesivoimalaitoksella tullaan tekemään saneeraustöiden yhteydessä tilamuutoksia.  

Entinen painesäiliöinti tila joka on tasolla 21.57, tulee muuttumaan 110Kv GIS-

kojeiston tilaksi. tila on tällähetkellä tyhjä. 

 

Myös kuvassa 10 näkyvä käytävät sähkötilat jotka olivat ennen pelkkää käytävää 

tullaan rakentamaan saneeraustöiden edetessä ja sinne asennetaan vastaavat laitteet 

mitä muissa tiloissa on käytetty 

 

Koska Harjavallan vesivoimalaitosta laajennetaan yhdellä turbiinilla tulee rakennus 

myös sen myötä laajentumaan yhdellä tilalla jonka sähköistyksen hoitaa 

aliurakoitsija. ja asennukset tehdään rakennustöiden edetessä. 

 

Kuva 10. Käytävän muutoskuva 

 

 

 

 



 

 

6.2 Valaistuksen tarve 

Valaistus Harjavallan vesivoimalaitoksella on riittävä. Joissakin paikoissa ollaan 

käytetty jopa liian paljon, liian isoja valaisimia. Jokainen tila on valaistu huolella ja 

tiloihin ei jää pimeitä kohtia. Korkeatkin tilat on valaistu tarpeeksi isoilla loisteputki 

valaisimilla. Luononvaloa pääsee joihinkin tiloihin. Kuvassa 11 nähdään hyvin 

kuinka konesaliin tulee ikkunoita jotka tuovat päivänvaloa tilaan. Yleisesti ottaen 

lisävalaistuksen tarvetta ei ole.  

 

 

 

Kuva 11. Konesaliin tulee hyvin luonnonvaloa 

 

 

 



 

6.3 SÄHKÖNKÄYTTÖPISTEET 

6.3.1 Kunnossapidon työskentelyalueet 

Vesivoimalaitoksella on erikseen metalliverstas ja sähköverstas jossa kunnossapito 

tekee erillaisia laitekorjauksia tai muita töitä mitä pystyy erillisessä tilassa tekemään. 

kunnossapidon työskentelyalueena on kuitenki koko vesivoimalaitos joten 

sähkönsyöttö pisteiden tarve on suuri. Vesivoimalaitoksella on useita kohteita jotka 

vaattivat tai voivat vaatia kunnossapidon työskentelyä. Käytännänössä kaikki 

prosessiin liittyvät laitteet vaativat kunnossapidon pääsyä käsiksi laitteisiin. 

Kunnossapito tarvitsee työskentelyyn jopa isojakin ttyökaluja kuten mahdollisesti 

henkilönostimia tai erillaisia pumppuja joten sähkön saanti on eritäin tärkeää 

 

6.3.2 Sähkön syöttöpisteiden sijoittelu  

Metalliverstaalla ja sähköverstaalla on sijoitettu sähkönsyöttöpisteet loistavasti. 

Katossa menevällä valaisin kiskolla on useita pistorasioita myös seiniin asennettu 

riittäväsi niin tavallisa maadoitettuja 16v pistorasioita kuin myös 3-vaiheisia 

voimapistorasioita joten työskentely näissä tiloissa onnistuu hyvin. Myös muualle 

vesivoimalaitokselle on asennettu riittäväsi pistorasioita. kaikki pistorasiat eritiloissa 

on käyty läpi ja kirjattu erilliselle dokumentille (liitteet 1 ja 2). sähkönsyöttöpisteitä 

ei tarvita lisää muutakuin muutostöistä tulevien uusiin tiloihin.  

 

6.3.3 Pistorasiakeskukset 

Erillisiä pistorasiakeskuksia ei ole vesivoimalaitoksella hirveästi. Kaikki pistorasia 

keskukset sijaintineen löytyvät sanallisista nousukaavioista (liite 1 ja 2). Kuitenkin 

jokaiseen ryhmäkeskukseen joita rakennuksessa on paljon on asennettu useita eri 

pistorasioita jotka auttavat kunnossapitoa toella paljon. myös seinissä olevia 

pistorasioita on riittävästi. Korjaustöiden mukana tullaan lisäämään useita 



 

nykyaikaisia pistorasiakeskuksia pitkin laitosta. Näiden pistorasia keskusten 

sijainnista ei ole vielä tarkkkaa tietoa mutta niitä lisätään korjaustöiden edetesä. 

 

 

6.3.4 Toimistotyön tarpeet 

Vesivoimalaitoksella on toimistoja kolmessa eri kerroksessa. Ne sijaitsetsevat ns. 

konttoriportaassa joka on opastettu laitoksella hyvin. Kaikkien kerrosten toimistot on 

saanerattu ja niiden laitteet ovat nykyaikaisia vastaavat tämän päivän vaatimuksia. 

Toimistoja on laitoksella tarpeeksi kun otetaan vielä huomioon että 

harjavallanvesivoimalaitos tulee tulevaisuudessa olemaan ns. miehittämätön laitos 

 

7 MUUT TARPEET 

7.1.1 Kulunvalvontajärjestelmä 

Kulunvalvonnan tehvänä että estetään luvaton liikkuminen rakennuksessa siten että 

se ei kuitenkaan haittaisi luvallista liikkumista. Kulunvalvonta tarkoittaa 

järjestelmää, jossa jokaisella työntekijällä tai henkilöllä joka on oikeutettu 

kulkemaan rakennuksessa on tunniste. Kyseinen tunniste. nniste laitetaan erilliseen 

lukijaan jossa kulunvalvonnan keskusyksikkö tarkistaa henkilön oikeuksia ja 

aukaisee aikalukon mikäli henkilöllä on oikeus liikkua rakennuksessa. Joissakin 

paikoissa järjestelmää käytetään myös työajanvalvonnassa. 

 

Järjestelmä sisältää keskusyksön, kulunvalvontapäätteet (joita voi olla useampi kuin 

yksi), ohjelmistot, työajanseurantapäätteet, sähkölukot, ovivalvontalaitteet sekä 

avauspainikkeet. (ST 665.10) 

 



 

Rakennuksen jokaisesta ovesta ei ole syytä tehdä kulunvalvontaovia. Näillä ovilla 

tarkoitetaan ovia jotka sisältävät mm. kortinlukijan ja avauspainikkeen 

Sellaisista ovista tehdään kulunvalvonta ovia joista kuljetaan jatkuvasti ja kulkua 

tulisi valvoa esimerkiksi pääovet. Valvtuilla ovilla tarkoitetaan ovea jossa on vain ja 

ainoastaan ovivalvonnan koskettimet. Ovissa joissa näitä yleensä käytetään ovat 

sellaisia joita ei usein käytetä kuten varauloskäynnit tai tekniset tilat joista halutaan 

valvonta tietoa ketä ovia käyttää.(st 665.10)  

 

Kulunvalvonta on toteutettu Harjavallan vesivoimalaitoksella siten, että jokainen 

rakennukseen saapuva työntekijä tai kulkuun oikeutettu jolla on lupa rakennuksessa 

liikkua käyttää tunnistetta jolla merkkaa itsensä sisään ja ulos. Täten järjestelmästä 

näkee ketä rakennuksessa on. Tämä on myös erittäin tärkeää turvallisuuden kannalta. 

jotta onnettomuuden sattuessa ketään ei unohdeta sisälle vaan kaikki saadaan 

turvallisesti pois. (ST 665.10) 

 

7.1.2 Prosessin valvonta 

Prosessin valvonta on hieman puutteellista ja siksi olisikin hyvä jos tulevaisuudessa 

asennettaisiin esimerkiksi kamera jäjestelmä joka tarkailisi prosessiin liittyvien 

laitteiden toimintaa, että mahdolliset viat havaittaisiin tarpeeksi ajoissa eikä 

suurempaa tuhoa ehtisi kertyä. tämä olisi ennakoivaa ja viat pystyttäisiin 

paikallistamaan huomattavasti helpommin ja nopeammin 

 

7.1.3 Varmennustarve 

Varmennus Harjavallan vesivoimalaitoksella on hoidettu riittävästi. Varavalot 

valaisevat kaikki tarpeelliset paikat järjestelmän kaaduttua. 

 

 



 

8 YHTEENVETO 

 

Ottaen huomioon Harjavallan vesivoimalaitoksen ijän on raakennussählöistyksen 

kunto loistava. Pieniä päivityksiä on jo tehty ja muutostöiden ohella niitä tehdään 

lisää. Valaistus on toteutettu kohtalaisesti. Valaistus sisältää vanhaa tekniikkaa joka 

tulisi korvata jossain vaiheessa nykyaikaisemmalla ja energiasäästävämmällä 

ratkaisulla. Tämä tiputtaisi sähkön kustannuksia huomattavasi. Pistorasioiden 

sijoittelu ja määrä on hyvä, eikä näitä tarvitse päivittää. Ainoastaan muutamat 

maadoittmattomat pistorasiat tulisi vaihtaa maadoitettuihin. 

Lämpöpatterit ovat vanhoja joten niihin löytyisi varmasti energia ystävällisempikin 

vaihtoehto.  

Dokumentaatio on hyvin säilynyttä ja lähes jokiesta ryhmäkeskuksesta löytyi 

tarvittavat dokumentit. löytyi myös erillisiä kansioita johon oltiin akistoitu kaikki 

dokumentit. tulevaisuudessa olisi järkevää saattaa kaikki dokumentit sähköiseen 

muotoon ja päivittää jo olemassa olevat kaaviot ja okumentit niin että niissä näkyy 

kaikki muutokset mitä on jo tehty ja mitä tullaan muutostöden ohella tekemään. Osa 

ryhmäkeskuksista poistuu ja osa vaihtaa paikkaa muutostöiden takia joten sen 

mukaan katsotaan miten dokumenti päivitykset tehdään.  

Kaapeli ratkaisut ovat järkeviä ja toimivia eikä niihin tarvinut puuttua. Kaapeli reitit 

ja hyllyt on fiksusti piilotettu seinien ja kattojen väliin suurimmalta osalta. mikä pitää 

rakennuksen ulkonäön siistinä. Vanhaa kaapelointia pystyy hyödyntämään mikäli 

tyyppi, koko ja reitti soveltuvat uudelleen käyttöön. 

Ryhmäkeskukset ovat hyvässä kunnossa mutta ikävä kyllä vanhat tulppasulake 

kaapit ovat vanhaa tekniikkaa ja ne olisi hyvä vaihtaa uusimpiin malleihin. 

 

Kaapelireitit on hyvin siististi toteutettu Harjavallan vesivoimalaitoksella. Kaapelit 

kulkevat niille tarkoitetuilla kaapelihyllyillä joko näkyvissä tai piilotettuina. Yleisesti 

ottaen kaapeloinnista ei löytynyt mitään huomautettavaa.  

 

Harjavallan vesivoimalaitoksesta saataisiin paljon energiasäästävämpi rakennus 

pienillä muutoksilla. Kakki vanha valaisin tekniikka tulisi vaihtaa uusiin 



 

nykyaikempiin ja energiasäästävämpiin ratkaisuihin. Eli vanhat loisteputki valaisimet 

tulisi käydä läpi ja tarpeiden mukaan poistaa niitä tai korvata esimerkiksi uudella 

LED tekniikalla. Vanhat hehkulamput joita käytetään esim. varavalaisimissa tulisi 

poistaa välittömästi koska se on jo poistuvaa tekniikkaa ja ne tulisi korvata 

esimerkiksi energian säästölampuilla tai LED lampuilla. Vanhat lämpöpatteritkin 

voisi korvata energia säästävämmällä ratkaisulla tai ainakin päivittää saneeraustöiden 

edetessä uudempiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LÄHTEET 

 

Sähköalan tietokansio, kiinteistöjen teknisten järjestelmien kuntotutkimukset 

 

SFS-EN 61082-1 

 

D1-2012 käsikirja rakennusten sähköasennuksista 

 

ST 58.04 Ohjeita valaistuksen suunnitteluun ja toteutukseen 

 

ST 58.02 Valaistuksen toteutus standardin SFS-EN 12464-1 mukaisesti 

 

http://www.osram.fi/osram_fi/uutiset--tiedot/osramin-led-lamput-laaja-

tuotekampanja/perinteiset-t8-loistelamput-voi-korvata-energiatehokailla-led-

valoputkilla/index.jsp 

 

http://www.materiaalit.fi/web/lamppuvertailu 

 

http://energianeuvonta.ksoy.fi/kaytaoikein/milloin-sahkopatterit-pitaa-vaihtaa 
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9 H1 ALUESÄHKÖISTYS 

 

Rakennuksen piha-alue sisältää yhteensä 22kpl 400W halogeeni valaisinta. Niitä on 

sijoiteltu toolppiin pihalle ja rakennuksen seiniin. Myös Patosilta on valaistu samoilla 

valaisimilla. Ulkovalaistus on hyvässä kunnossa 

 

Toimenpiteet: 

Tarkastetaan ulkoalueen valaisimet ja korjataan puutteet 

 

 

 

10 H2 KYTKINLAITOKSET JA JAKOKESKUKSET 

10.1 H22.1 Pääkeskukset 

 

Harjavallan vesivoimalaitoksen 400v omakäyttö on kahden omakäyttömuuntajan 

takana. Omakäyttömuuntaja 1 on 1 800kVa:n muuntaja ja siinä on 

vesivoimalaitoksen varmennettu osa. Varmennettu osa on turvattu apugeneraattorilla. 

Omakayttömuuntaja 2 on 2 800kVa muuntaja jossa on kiinni vesivoimalaitoksen 

varmentamaton osa. Kojeistossa on jännitteenvaihtoautomatiikka OKM1, OKM2 ja 

apugeneraattorin välillä. Estokytkin on kojeistossa. 

 

Toimenpiteet: 

Ei vaadittavia toimenpiteitä  
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10.2 H22.2 Ryhmäkeskukset 

Harjavallan vevoimalaitoksen ryhmäkeskukset olivat kahta lukuun ottamatta vanhoja 

tulppasulake keskuksia.  

 

Toimenpiteet: 

Kaikki vanhat tulppasulake keskukset vaihdetaan uusiin johdonsuoja-automaateilla 

varusteltuihin keskuksiin 

 

11 H3 JOHTOTIET 

11.1 H31 Kaapelihyllyt 

Osa kaapeileista menee kaapelihyllyjä Pitkin ja osa seinien sisällä mutta kohdat joita 

päästiin tarkastelemaan olivat hyvässää kunnossa. Kaapeli hyllyt olivat todella siistit 

 

11.2 H32 Läpiviennit 

Läpivientejä tarkasteltiin pistokoeluontaisesti ja tutkitut läpiviennit olivat 

asianmukaiset 

 

Toimenpiteet: 

Ei tarvittavia toimenpiteitä ellei muutostöistä niitä aiheudu 
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12 H4 JOHDOT JA NIIDEN VARUSTEET 

12.1 H41 Maadoitukset 

syöttökaapelista erillinen maadoitus joka on OKM2 kotelossa 8C 

 

12.2 Kytkinlaitosten ja ryhmäkeskusten väliset johdot 

Kaapelit ovat pääosin AMCMK tyyppisiä kaapeleita. Joissain tapauksissa MMJ 

tyyppisiä. Asennukset ovat hyvässä kunnossa. 

 

12.3 Valaistusryhmäjohdot 

Kaapelit pääosin MMJ- ja MK/ML-tyyppisiä kaapeleita ja johtimia. Asennukset ovat 

hyvässä kunnossa 

 

Toimenpiteet: 

Kunnostetaan tarpeen mukaan tai muutostöiden sitä vaatiessa 
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13 H5 VALAISIMET 

13.1 H51 Vakiovalaisimet 

Käytetyt valaisimet näkyy erillisessä liitteissä 1 ja 2 

 

 

 

Toimenpiteet: 

Kaikki loisteputkivalaisimet vaihdetaan vastaavan kokoisiin T8 kantaisiin led-

loisteputkiin. 

 

Kaikki hehkulamput vaihdetaan led-lamppuihin. 

 

uusitaan valaisimet mahdollisten saneerausten yhteydessä 

 

Korjataan tilojen valaisimia tarpeen mukaan 

 

Tarkastetaan ja korjataan rikkinäiset 
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14 H6 LÄMMITTIMET 

14.1 H61 LAITTEET 

Lämmitys toteutettu koko laitoksella vanhoilla mekaanisella termostaatilla 

varustelluilla sähköpattereilla. 

 

Toimenpiteet: 

 

Saneraaustöiden yhteydessä vaihdetaan vanhat mekaanisella termostaatilla olevat 

sähköpatterit vastaavankokoisiin uusilla elektronisella termostaatilla varusteltuihin 

sähköpatterihin. 

Jos suihkutiloja saneerataan asennetaan lattialämmitys 
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