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1 Johdanto
Tilaajan tiedot
Kalevan päiväkoti
c/o KERAVAN KAUPUNKI
Kaupunkitekniikan toimiala
Ulla Lignell
Kultasepänkatu 7
04250 Kerava
Kiinteistön yleistiedot
Kiinteistön nimi:
Käyttötarkoitus
Kiinteistön osoite:
Postinumero- ja toimipaikka
Rakennusajankohta:
Rakennuksia:
Kerroksia:
Kokonaispinta-ala

Sompion päiväkoti
Päiväkoti
Simeonintie 8
04200 Kerava
1989
1 kpl
2 kpl
964 m2

Tutkimuksen yleistiedot
Kuntotutkimuksen laajuus
 Kuntotutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitkä sähkölaitteistot tai niiden osat ovat tarpeen uusia tai korjata vahva- ja heikkovirtajärjestelmien osalta ja milloin tämän tulisi tapahtua.
Sähköjärjestelmän kuntotutkimus on perinteistä rakennuksen kuntoarviota tarkempi tutkimus.
Tutkimuksen tulokset ja toimenpide-ehdotukset perustuvat suoritettuihin mittauksiin ja havaintoihin. Mittausten ja havaintojen määrä ja tutkimusten laajuus määräytyy kiinteistön järjestelmien laajuuden mukaan. Kuntotutkimukseen ei kuulu kiinteistössä esiintyvien ongelmien yksityiskohtainen selvittäminen. Kuntotutkimukseen ei kuulu myöskään korjausten tarkempi suunnittelu. Tutkimus antaa kuitenkin perustietoa korjausten suunnittelua ja suoritusta varten.
Kuntotutkimuksessa selvitettiin sähköjärjestelmien kunto mittauksilla ja silmämääräistä arviointia
käyttäen. Yllä mainitut mittaukset suoritettiin turvallisuusnäkökohtia silmällä pitäen. Korjaustarpeet on määritelty raportissa.
Sähköjärjestelmien kuntotutkimusraportti on tehty Raksystems Insinööritoimisto Oy:n toimesta
kiinteistössä tehdyn kuntotutkimuksen kiinteistökierroksen perusteella.
Kuntotutkimusraportissa on noudatettu soveltuvin osin Sähköinfo Oy:n kuntotutkimusmallia.
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Tekninen PTS-ehdotus:
PTS-taulukossa esitetään tutkimustuloksiin perustuvat toimenpide-ehdotukset kustannusarvioineen. PTS- ehdotuksen kustannukset perustuvat karkeaan määräarviointiin ja tarkastusvuoden
alun kustannustasoon. Kustannusarviot sisältävät arvonlisäveron ja sähkötöihin kiinteästi liittyvät rakennustyöt. Kustannusarviot tulee tarkastaa aina kohdekohtaisesti ennen saneeraustoimenpiteiden aloittamista.
PTS-taulukoissa on esitetty kullekin tarkastuskohteelle kuntoluokka. Tämä luokittelu on kuntoarvioija arvio kohteen yleisestä kunnosta. Kuntoluokkien avulla voidaan eri rakennuksia ja rakennusosia verrata toisiinsa. Käytetyt kuntoluokat ovat:

5 = uusi, ei toimenpiteitä seuraavan 10 vuoden aikana
4 = hyvä, kevyt huoltokorjaus 6…10 vuoden kuluessa
3 = tyydyttävä, kevyt huoltokorjaus 1…5 vuoden kuluessa tai peruskorjaus
6…10 vuoden kuluessa
2 = välttävä, peruskorjaus 1…5 vuoden kuluessa tai uusiminen 6…10
vuoden kuluessa
1 = heikko, uusitaan 1…5 vuoden kuluessa
Työryhmä
Tämän raportin ja siihen liittyvät tarkastukset on tehnyt seuraava työryhmä:
Sähkötekniikka: Sähköinsinööri (ylempi AMK) Juha Honka
Raksystems Insinööritoimisto Oy
Tutkimukseen liittyvissä asioissa ja kysymyksissä voitte ottaa yhteyttä tämän raportin tekijään.
RAKSYSTEMS INSINÖÖRITOIMISTO OY

Vantaalla 12.11.2020
Juha Honka
Sähköinsinööri (ylempi AMK), Talotekniikka, pätevöitynyt kuntotutkija
p: 030 670 5592, GSM 040 5936 888
Sähköposti: juha.honka@raksystems.fi
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B1 Sähkötekninen PTS -taulukko

Pitkän tähtäimen suunnitelma, alustava budjettiehdotus korjaustarpeista sähkötekniikan osalta:
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Toimenpide-ehdotukset
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määrä laji 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1 erä
5

Sähkösaneerauksen hankesuunnittelu

1

erä

Sähkösaneerauksen toteutussuunnittelu

1

erä

Sähkösaneeraus (karkea budjettivaraus)

1

erä

Yleiset korjauskustannukset tulevien tarpeiden
mukaan
Sähkötekniikka yhteensä

7

erä

10
18
160
1
1

1
1

2
2

1
1

2
2

3
13

3
21

160

0

0

B2 Sähkökuntotutkimuksen yhteenveto
1.1

Sähköjärjestelmät
Sähköjärjestelmät ovat kokonaisuudessaan alkuperäisiä ja yleisiltä teknisiltä ominaisuuksiltaan
yleisesti tyydyttävässä kunnossa ikääntymisistään huolimatta. Samalla tasolla ovat järjestelmien
sähkölujuus ja -turvallisuus. Saatujen tietojen mukaan kiinteistön sähköjärjestelmät ovat olleet
kokonaisuudessaan toimintakuntoisia. Normaalien sähköteknisten järjestelmien lisäksi kiinteistössä on myös rikosilmoitusjärjestelmät ja ulosohjausvalaistusjärjestelmät. Lisäksi kiinteistöön
on lisätty jälkeenpäin myös nykyaikaiset yleiskaapelointijärjestelmät sekä vesikaton jiirien ja niihin liittyvien syöksytorvien saattolämmitysjärjestelmät. Lisäksi erilaisia huoltotyyppisiä uusimisia
on suoritettu kiinteistön elinkaaren aikana.
Ulkovalaistuksen pylväsvalaisimet tai ainakin niiden valonlähteet on uusittu, mutta muuten ulkovalaistus on kokonaisuudessaan pääosin alkuperäistä. Suositellaan uusimaan rakenteisiin
asennetut valaisimet kaapelointeineen, lisäksi varaudutaan pylväsvalaisimien valonlähteiden
uusimisiin. Sisätilojen valaisimia on pienemmiltä osin uusittu, mutta nekin alkavat olemaan kaapeleineen kokonaisuudessaan elinkaariensa lopussa.
Kiinteistössä ei ole palovaroitin -tai paloilmoitinjärjestelmiä, jompikumpi järjestelmistä suositellaan asentamaan sähkösaneerauksen yhteydessä. Lisäksi kiinteistössä ei ole erilisiä turvavalaisimia ulosohjausvalaisimien lisäksi, jotka suositellaan myös uusimaan sähkösaneerauksen yhteydessä.
Sähkötekniikan tekninen käyttöikä on kokonaisuudessaan noin 40 vuotta, mikä tulee jakson alkupuoliskolla täyteen kiinteistön sähkötekniikalle kokonaisuudessaan.
Koska kiinteistön sähkötekniikka alkaa olla kokonaisuudessaan elinkaarensa lopussa, tulee varautua jakson lopulla suoritettavaan kokonaisvaltaiseen sisätilojen sähkö -ja telesaneerausukseen. Saneerauksen yhteydessä uusitaan myös rakenteisiin asennetut ulkovalaisimineen sekä
uusitaan myös antenni -ja rikosilmoitusjärjestelmät, turvavalaistusjärjestelmät sekä vahvavirtajärjestelmät kokonaisuudessaan.
Ennen laajemman sähkösaneerauksen toteuttamista kuitenkin tulee varautua jatkamaan olemassa olevien järjestelmien elinkaarta korjaus- ja osittaisia uusimisia tulevien tarpeiden mukaan. Lisäksi tekniikan ikääntyessä entisestään, tulee myös varautua erilaisiin myös yllättäviin
sähköteknisiin ongelmiin ennen laajempaa sähkösaneerausta. Suositellaan jakson puolen välin
aikoihin teettämään uusi sähkötekninen kuntotutkimus, jonka perusteella saadaan paremmin
tietoa sähköjärjestelmien saneerausajankohdasta.
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Sähkösaneerauksen hankesuunnittelun aikana hankkeen kustannukset tarkentuvat muun muassa saneerauksen lopullisen laajuuden ja järjestelmien laajuuksien ja laatutasojen vaikutuksista.
Mikäli kiinteistön sisätiloihin ollaan suorittamassa laajempia muita peruskorjaushankkeita ennen
esitettyä sähköteknisten laajempaa saneeraushanketta, suositellaan sähkösaneeraus yhdistettäväksi muihin laajempiin sisätilojen saneeraushankkeisiin.
Merkittävimmät sähkötekniset toimenpiteet tarkastelujaksolla tulevat olemaan:
Sähkösaneerauksen hankesuunnittelu
Sähkösaneerauksen toteutussuunnittelu
Pienempiä erilaisia osittaisia korjaus- ja uusimistoimenpiteitä ennen sähköjärjestelmien
peruskorjausta
Kiinteistön kokonaisvaltainen sähkö -ja telesaneeraus






Muut korjaus- ja kunnostustoimet ovat pääasiassa tavanomaisia jokavuotisia huoltotoimia. Kiinteistö on sähköjärjestelmien osalta ikääntymisestään huolimatta kokonaisuudessaan kuntoluokassa tyydyttävä.

1.2

Lisätutkimukset
-

1.3

Sähköjärjestelmien seurantatutkimus noin jakson puolessa välissä.

Välittömästi korjattavat puutteet
-

Sähköpääkeskustilasta (lämmönjakohuoneessa) puuttuu sähköpiirustussarjat -ja laminoidut kaaviot
Sähköpääkeskuksen kiinteistökeskusosan lämmönohjauksen relekotelossa johtimia
päättämättä
Lämmönjakohuone / sähköpääkeskustila, JK 1 sähkökomero ja viereinen tele / vak -tila,
läpivientejä osin tiivistämättä
Keittiön viereisellä käytävällä / tuulikaapissa 2 ulosohjausvalaisinta pimeänä
Jakokeskus JK 1, vasemmella toiseksi ylin kotelo, useita johtimia päättämättä
Jakokeskus JK 1, kotelo ylhäällä keskellä yksi maadoitusjohdin kytkemättä
Jakokeskus JK 1, kotelo oikealla ylhäällä, sininen johdin päättämättä
Jakokeskus JK 1, oikealta alhaalta puuttuu 1-sulakekansi
Liikuntasalin kahvihuoneen puoleinen käytävä, ulosohjausvalaisin pimeänä
Aula / lokerotila, siivouskomeron edessä oleva käytävä, ulosohjausvalaisin osin irti kattorakenteesta
Aula / lokerotila; Metsätähdet ryhmän puolella jatkojohto asennettu puolikiinteästi naulakiinnikkeillä 2:n oviaukon yli tuulikaapin puolelle roikkumaan
Luhtivillat, nukkumahuone, ulosohjausvalaisin pimeänä
Ilmastointikonehuone, 2. krs, rännilämmitysten koteloista puuttuu ”sormisuojalevyjä”
Ilmastointikonehuone, 2. krs., valaisimesta puuttuu suojakupu
Portaikko 2. krs, ulosohjausvalaisin pimeänä
Keittiön viereisessä tuulikaapissa kaapelit osin kiinnittämättä
Valaisinpylväs (autopaikkojen 1-2) vieressä, kytkentäkotelon ”takana” johtimia kytkemättä ja kytkentäkotelon kansi vääntynyt
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Sähkösuunnittelua vaativat toimenpiteet
Sähkösuunnittelua tarvitaan tulevan laajan sähköjärjestelmien peruskorjausten suunnittelua varten. Suositellaan ensin suorittamaan hankesuunnittelu ja erikseen toteutussuunnittelu, tarvittaessa myös suunnitteluvaiheet ovat kyseisessä kohteessa mahdollista yhdistää.

1.5

Sähkötekniset asiakirjat
Jakokeskus JK 1:n sähkötilassa, havaittiin joitakin alkuperäisiä sähköpiirustuksia.
Toimenpide-ehdotukset:
•
Mikäli sähköpiirustussarjat löytyy, toimitetaan 1 sarja sähköpää / lämmönjakohuonetilaan.

1.6

Hissit
Kiinteistössä ei ole hissejä eikä niihin rinnastettavia nostolaitteita.

H SÄHKÖJÄRJESTELMÄT
H 1 Aluesähköistys
Kiinteistön aluevalaistuksena toimivat rakenteisiin asennetut valaisimet sekä pylväsvalaisimet.
Ulkovalaistusta on pääosin alkuperäistä. Ulkovalaistus on kokonaisuudessaan toimintakuntoista, mutta rakenteisiin asennetut valaisimet kaapelointeineen ovat elinkaariensa lopulla. Lisäksi
varaudutaan pylväsvalaisimien valonlähteiden uusimisiin jakson lopulla.

Pylväsvalaistusta.
Toimenpide-ehdotukset:
 Uusiminen jakson aikana

Pylväsvalaistusta.
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Julkisivun ulkovalaisin.

Toimenpide-ehdotukset:

Uusitaan rakenteisiin asennetut valaisimet kaapelointeineen, lisäksi pylväsvalaisimien
valonlähteiden uusimiset.

H 12 Autolämmityspistorasiat
Kiinteistön pysäköintialueella on muutamia autolämmityskoteloita, jotka on varustettu 2:n tunnin
pistorasiakohteisilla kelloilla. Autolämmityskotelot ovat edelleen toimivia, mutta maadoitusluiskat
ovat jo osin hapettuneet, minkä vuoksi ne eivät välttämättä toimi oikein. Autolämmityspistorasioiden kaapelointi on nykyaikainen TN-S, joten niihin on mahdollista asentaa niin sanottuja hitaita sähkö -tai hybridi autojen latausasemia.
Lisäksi sisäpihan puolen julkisivussa on 2 ulkopistorasiaa, joiden maadoitusluiskat ovat jo suhteellisen paljon hapettuneet ja ne suositellaan uusimaan lähivuosina.

Autolämmityskotelo.

Autolämmityskotelo.
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Ulkopistorasian maadoitusluiskat hapettuneet.

Toimenpide-ehdotukset:
 Uusitaan sisäpihan julkisivun 2 ulkopistorasiaa lähivuosina ja autolämmityskotelot jakson
aikana. Suositellaan sähköautojen latausjärjestelmien osalta erillisen kartoituksen teettämistä, mikäli se katsotaan mahdolliseksi.

H2 Kytkinlaitokset ja jakokeskukset
H22 Pää -ja jakokeskukset
Kiinteistön jakelujärjestelmänä on kokonaisuudessaan rakennusajalle tyypillinen TN-Sjärjestelmä.
Kiinteistön pääkeskus sijaitsee lämmönjakohuoneen yhteydessä ja se on alkuperäinen. Pääkeskus on edelleen toimintakuntoinen, mutta sen uusimista suositellaan sähkösaneerauksen
yhteydessä.
Pääkeskuksen tekniset tiedot:
Un 400 V / 50Hz
nimellisvirta In 125 A
päävarokkeet 3 x 100 A
rakenne roiskevesitiivis IP 44
Sulakemerkinnät ovat asianmukaisesti merkittyjä. Merkintöjen oikeellisuutta ei tarkastuksen yhteydessä varmistettu.
Kiinteistössä havaittiin pääkeskuksen kiinteistökeskusosioiden lisäksi ainoastaan yksi tulppasulakkein varustettu alkuperäinen jakokeskus, joka alkaa olemaan ikääntynyt ja suositellaan
uusimaan sähkösaneerauksen yhteydessä, samalla saadaan myös vikavirtasuojaukset tarvittaviin ryhmiin.
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Toimenpide-ehdotukset:
 Uusitaan kaikki sähkökeskukset sähkösaneerauksessa.

H4 Johdot ja niiden varusteet
H41 Liittymisjohdot
Kiinteistö on liitetty paikallisen sähkölaitoksen pienjänniteverkkoon. Liittymiskaapeli on alkuperäinen ja toimiva.
Liittymiskaapeleiden keskimääräinen tekninen elinkaari on noin 50 vuotta, mutta liittymiskaapeli
suositellaan uusimaan pääkeskuksen uusimisen yhteydessä.
Toimenpide-ehdotukset:
 Liittymiskaapelin uusiminen sähkösaneerauksessa.
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H42 Maadoitukset ja potentiaalin tasaukset
Maadoituksen tarkoitus on estää vaarallisten kosketusjännitteiden muodostuminen sähkölaitteiden vikatapauksissa. Maadoitukset takaavat sähköverkon vikavirralle luotettavan reitin ja varmistavat suojalaitteiden luotettavan ja nopean toiminnan.
Maadoitusjärjestelmä on suoritettujen visuaalisten havaintojen perusteella kokonaisuudessaan
alkuperäinen eivätkä ne vastaa kaikilta osin nykyisiä määräyksiä. Maadoitusjärjestelmät ovat
kokonaisuudessaan edelleen kuitenkin toimintakuntoisia.

Päämaadoituskisko.

Putkistojen maadoituksia.

Toimenpide-ehdotukset:

Saneerataan maadoitusjärjestelmät maadoituselektrodeineen sähkösaneerauksen mukaisessa laajuudessa.

H43 Kytkinlaitosten ja jakokeskusten väliset johdot
Kiinteistön nousukaapeloinnit ovat kokonaisuudessaan toimintakuntoisia, mutta ovat jo ikääntyneitä
Ylikuormituksia ja normaalia suurempia lämpenemisiä ei havaittu tarkastuksen yhteydessä.
Nousujohdot ovat edelleen kuitenkin kokonaisuudessaan toimintakuntoisia.
Toimenpide-ehdotukset:
 Uusitaan nousukaapelit sähkösaneerauksen yhteydessä.

H44 Voimaryhmäjohdot
Varsinaisia voimaryhmäjohtoja ovat muun muassa ilmastointikoneiden syötöt. Voimaryhmäjohdot ovat kokonaisuudessaan alkuperäisiä ja edelleen toimivia, mutta alkavat olemaan ikääntyneitä.



Toimenpide-ehdotukset:
Uusitaan voimaryhmäjohdot sähkösaneerauksessa.
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H45 Valaistusryhmäjohdot
Valaistusryhmäjohdot ovat kokonaisuudessaan alkuperäisiä, edelleen toimintakuntoisia, mutta
jo ikääntyneitä.
Sähkökalusteet ovat kokonaisuudessaan toimivia, pääosin alkuperäisiä ja pieni osa uusittu.
Kaikki pistorasiat ovat maadoitettuja Suositellaan myös kaikkien ikääntyneiden sähkökalusteiden uusimisia sähkösaneerauksen yhteydessä.
Kiinteistökierroksen aikana mitattiin pistokoeluontoisesti pistorasioista sähköteknisiä suureita
asennustesterin avulla. Mitattavia suureita olivat muun muassa oikosulkuvirrat. Pistokoeluontoisissa mittauksissa saadut arvot olivat kaikilta osin määräysten mukaisia, minkä vuoksi ei ole
syytä ryhtyä kiireellisiin toimenpiteisiin. Osa mittauksien tuloksista on esitetty raportin mittaustuloksissa.
Valaistuksen ohjauksessa toimivat suurelta osin erilaiset käsikytkimet.

Pistorasia.

Valokytkimiä.

Pistorasioita.

Valokytkin.
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Toimenpide-ehdotukset:

Uusitaan valaistusryhmäjohdot ja kaikki ikääntyneet sähkökalusteet kokonaisuudessaan sisävalaisimien uusimisien yhteydessä.

H5 Valaisimet ja valaistus
Kiinteistön sisävalaistus on suoritettu erilaisilla, kokonaisuudessaan eri tiloihin soveltuvilla valaisimilla, ollen pääosin alkuperäisiä hehkulamppuvalaisimia. Valaisimet ovat kokonaisuudessaan
edelleen toimintakuntoisia, mutta ovat laaja-alaisesti kaapelointeineen käyttöikiensä lopulla.
Osittain sisätilojen valaisimia on jo uusittu. Suositellaan valaisimien uusimista kaapelointeineen
sähkösaneerauksen yhteydessä, samassa yhteydessä voidaan valaimien malleja vaihtaa paremmin tiloihin soveltuviksi tarpeiden mukaan. Tarkastushetkellä osa polttimoista oli palanut
loppuun ja valaistustasot ovat yleisesti heikkoja, ainakin osittain käytössä on edelleen hehkulamppuja. Suositellaan vaihtamaan hehkulamppujen ja pienempi tehoisten energiasäästölamppujen tiloille led-polttimot.

Aulan valaistusta.

Ryhmätilan hehkulamppuvalaistusta.

Wc -tilan valaistusta.

Liikuntasalin hehkulamppuvalaistusta.

Toimenpide-ehdotukset:
 Uusitaan sisävalaistusjärjestelmät kokonaisuudessaan ikääntyneiltä osin sähkösaneerauksen yhteydessä.
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H6 Lämmittimet, kojeet ja laitteet
Vesikaton jiireissä ja niihin liittyvissä syöksytorvissa saattolämmitykset. Vesikaton jiirien ja niihin
liittyvien syöksytorvien saattolämmitysjärjestelmien iästä ei saatu varmaa tietoa, mutta havaintojen perusteella oletetaan, että ne on asennettu vesikaton uusimisen yhteydessä vuonna 2018 ja
järjestelmät ovat toimintakuntoisia ja niillä on elinkaarta jäljellä. Lisäksi yhdessä suihkutilassa
havaittiin sähköinen lattialämmitysjärjestelmä. Lattialämmitysjärjestelmän termostaatti on ikääntynyt ja se uusitaan tarpeen mukaan huoltotöinä.

Syöksytorven saattolämmitys.

Ikääntynyt lattialämmitystermostaatti.

Toimenpide-ehdotukset:
 Uusitaan lattialämmitystermostaatti huoltoteknisenä toimenpiteenä.

J TELE- JA ANTENNIJÄRJESTELMÄT
J1 Puhelin – ATK, äänentoisto -ja aikakellojärjestelmät
Kiinteistössä on alkuperäiset puhelinverkot, joita on osittain laajennettu tarpeiden mukaan. Lisäksi kiinteistöön on rakennettu nykyaikaiset yleiskaapelointijärjestelmät, joihin on liitetty myös
langattoman verkon tukiasemia. Kiinteistössä ei ole aikakello eikä äänentoistojärjestelmiä.
Yleiskaapelointijärjestelmä on vielä uudehko ja toimintakuntoinen, mutta sen uusimista suositellaan harkittavavaksi laajemman sähkösaneerauksen yhteydessä, koska siinä vaiheessa järjestelmä on taas ikääntyneempi ja datanopeuksien tarve on todennäköisesti aika paljon nykyistä
suurempi.

Vetotie 3 A • FI-01610 Vantaa • p. 030 670 5500 • www.raksystems.fi • Y-tunnus: 0905045-0

Sähköjärjestelmien kuntotutkimus
Tarkastuspäivä 03.10.2020,
Sompion päiväkoti, Simeonintie 8, Kerava

Yleiskaapelointirasia ja langaton tukiasema.

16

Perinteinen puhelinrasia.

Toimenpide-ehdotukset:

Yleiskaapelointijärjestelmien uusiminen sähkösaneerauksen yhteydessä (varaus).

J2 Antennijärjestelmä
Kiinteistössä on pienimuotoinen antennijärjestelmä. Antennijärjestelmän mastoa ei havaittu katolla, joten oletuksena kiinteistö on liitetty kaapelitelevisioverkkoon. Antennijärjestelmä on pääosin alkuperäinen. Antennijärjestelmän toiminnasta tai mahdollisesta käytöstä ole tietoa. Antennijärjestelmät alkavat myös olemaan ikääntyneitä ja ne suositellaan uusimaan kokonaisuudessaan sähkösaneerauksen yhteydessä.
Toimenpide-ehdotukset:
 Antennijärjestelmien uusiminen sähkösaneerauksen yhteydessä.

J5 Turvallisuusjärjestelmät
Kiinteistössä on rikosilmoitusjärjestelmä, joka perustuu suurelta osin liiketunnistimien toimintaan. Järjestelmä on kokonaisuudessaan toimintakuntoinen, mutta alkaa olemaan elinkaarensa
lopulla ja se suositellaan uusimaan kokonaisuudessaan sähkösaneerauksen yhteydessä.
Kiinteistössä on myös kokonaisuudessaan alkuperäinen turvavalaistusjärjestelmä, johon on liitetty ulosohjausvalaisimia. Järjestelmä on kokonaisuudessaan toimintakuntoinen, mutta ikääntynyt ja sen kokonaisvaltaista uusimista suositellaan sähkösaneerauksen yhteydessä.
Kiinteistössä on eri tiloissa paristotoimisia palovaroittimia.
Sähkösaneerauksen suunnittelun yhteydessä suositellaan harkitsemaan, lisätäänkö kiinteistöön
sähkösaneerauksen yhteydessä erillinen palovaroitin tai paloilmaisinjärjestelmä.
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Liiketunnistin.

Rikosilmoitinjärjestelmän käyttölaite.

Toimenpide-ehdotukset:
 Uusitaan rikosilmoitusjärjestelmä sähkösaneerauksen yhteydessä. Suositellaan lisäämään palovaroitin -tai paloilmaisinjärjestelmä sähkösaneerauksen yhteydessä. Lisäksi
suositellaan lisäämään saneerauksessa myös turvavalaistusjärjestelmät (erilliset turvavalaisimet, turvavalaistusjärjestelmään).

2 Sähkötekniset mittaukset, johtopäätökset
Sähköteknisiä mittauksia suoritettiin pääosin sähköpääkeskuksesta.
Lisäksi muun muassa eri puolilta kiinteistöä mitattiin sähköteknisiä arvoja pistorasioista. Kaikkia
mitattuja arvoja ei ole esitetty raportissa, koska kaikki mitatut sähkötekniset arvot olivat sallittujen rajojen sisäpuolella. Oikosulkuvirta-, jännite -ja vikavirtasuojamittauksia suoritettiin pistokoeluontoisesti. Oikosulkuvirrasta todetaan sulakkeen toiminta vikatapauksessa mahdollisen vikavirtasuojakytkimen lisäksi. Lisäksi tarkastuksessa suoritettiin myös lämpökamerahavainnointia sähköpääkeskuksesta pistokoeluontoisesti, mutta myös niiden osalta ei havaittu lämpenemisiä, toisaalta kuormitukset olivat hyvin matalilla tasoilla tarkastushetkellä, koska kiinteistö ei ollut
normaalikäytössä tutkimusajankohtana.
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Tarkastusmittaukset:

Sompion päiväkoti

Oikosulkuvirta

Havainto

(A)
Lämmönjakohuone / sähköpääkeskustila
Kahvihuoneen käytävä
Kahvihuone / toimisto
Ulkopistorasia / sisäpihan puoli
Metsätähdet ryhmätila
Keittiö
Tapasvillat, ryhmätila
Luhtivillat, ryhmätila
Niittyräpelö, ryhmätila

Sompion päiväkoti

Lämmönjakohuone / sähköpääkeskustila
Kahvihuoneen käytävä
Kahvihuone / toimisto
Metsätähdet, ryhmätila
Keittiö
Niittyräpelöt, ryhmätila
Tapasvillat, ryhmätila
Luhtivillat, ryhmätila

559
382
240
253
236

OK
OK
OK
OK
OK

476

OK

198

OK

188

OK

295

OK

Valaistusvoimakkuudet

65 lux

Heikko

100 lux

OK

100 lux

Heikko

110 lux

Heikohko / heikko

450 lux

OK

100 lux

Heikohko / heikko

105 lux

Heikohko / heikko

110 lux

Heikohko / heikko

Mitatut oikosulkuvirrat, vikavirrat ja jännitteet ovat sallituissa rajoissa. Ryhmäjohtojen kauimmaisissakin pisteissä oikosulkuvirrat ovat rajojen sisällä.
Nimellisvirraltaan 10 ampeerin gG sulakkeella (tulppasulakkeella) oikosulkuvirta saa minimissään olla 102,5 A ja 16 ampeerin gG sulake 137,5 A.
Valaistustehot olivat kaikissa tiloissa minimissään kohtuulliset käyttöönsä suhteutettuna, mutta
useissa tiloissa heikot / heikohkot. Suositellaan tarkastamaan kaikista tiloista ainakin kaikkien
polttimoiden toimivuudet, vaihdetaan myös hehkulamppujen tilalle enemmän suhteessa valotehoa antavia led- polttimoita. Lisäksi tarvittaessa uusitaan osin myös sisätilojen valaisimia, mikäli
valotehojen riittävyyksiä ei muuten saavuteta.
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Virtamittaukset:
KIINTEISTÖ:
Sompion Päiväkoti
Simeonintie 8
Kerava
Pääkeskus

SÄHKÖTARKASTUS
VIRTAMITTAUKSET

Vaihe

Päävarokkeet

Noususulakkeet JK 1

Pääkiskosto / pääkeskus

L1
L2
L3
N
L1
L2
L3
N
L1
L2
L3
N

Aika
11:33
11:33
11:34
11:34
11:36
11:36
11:37
11:37
11:38
11:38
11:39
11:39

Virta (A)
33,6
31,1
29,6
2,8
32,5
30,4
29,1
1,5
32,7
30,6
28,5
1,2

Sulakkeet (A)
100
100
100
80
80
80

Lämpökamerahavainnot:
Sähköpääkeskus sijaitsee lämmönjakohuoneessa, missä tarkastushetkellä normaalia korkeampi lämpötila, noin 30 celsius astetta, minkä vuoksi myös ko. tilassa otettujen lämpökamerakuvien peruslämpötilat ovat normaalimpia lämpimiä.

Päävarokkeet, 3*100 A, OK

Pääkeskuksen kiinteistöosan nousuliittimet,
OK
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JK 1 jakokeskuksen päävirtakisko, OK

Johtopäätökset
Virta- ja jännitemittausten sekä lämpökamerahavainnointien perusteella havaittiin, että kiinteistön sähköjärjestelmät ovat pääosin edelleen toimintakuntoisia sekä kiinteistön rakennusaikaisten lakien ja määräysten mukaisia.
Suoritetut oikosulkuvirta- ja jännitemittaukset olivat sallituissa rajoissa, eivätkä ne aiheuta kiireellisiä jatkotoimenpiteitä. Kiinteistö ei ollut kuitenkaan käytössä tarkasteluhetkellä, mikä osaltaan voi aiheuttaa virhemarginaalia tutkimustuloksiin. Valaistusvoimakkuusmittaukset ovat kuitenkin useissa tiloissa suosituksia alemmilla tasoilla, minkä vuoksi suositellaan ensisijaisesti
korvaamaan käytössä olevat hehkulamppu -ja energiansäästölamput valotehoiltaan suhteellisesti huomattavasti tehokkaimmilla led- polttimoilla. Led -polttimot suositellaan valitsemaan niin,
että niiden valotehot ovat oleellisesti tehokkaammat kuin aiemmilla polttimoilla. Led -polttimot
kuin eivät lämpene samalla tavoin, kuin alkuperäiset hehkulamput.
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