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Esipuhe 
 

Tämä opas on tarkoitettu käytettäväksi kaikkien Helsingin kaupungin 
hallinnoimien julkisten tilojen suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpi-
dossa. Oppaassa määritellään, mihin Helsingin kaupungin tiloihin 
asennetaan kiinteä induktiosilmukkajärjestelmä. Opasta voi käyttää 
sekä uudisrakennuksia että peruskorjauksia suunniteltaessa. Perus-
korjauskohteissa vaatimuksia sovelletaan tarvittaessa. 

Induktiosilmukkajärjestelmä on kuulovammaisen henkilön apuväli-
neeksi tarkoitettu äänensiirtojärjestelmä, joka muodostuu induktiosil-
mukka-antennijohdosta ja äänentoisto- ja äänensiirtojärjestelmästä. 
Ääntä tuottava laite on esimerkiksi mikrofoni tai tietokone. Induktiosil-
mukkajärjestelmä siirtää laitteen äänen suoraan kuulolaitteeseen, jol-
loin ympäristön muut äänet eivät vaikeuta kuulemista.  

Suunnitteluvaiheessa on tärkeää yhdistää sekä tässä oppaassa esite-
tyt esteettömyyden vaatimukset että muut suunnitteluohjeet ja toimin-
tatavat, niin että tilat muodostavat käyttäjän kannalta selkeän ja suju-
vasti käytettävän kokonaisuuden. 

Opas on päivitetty kesäkuussa 2020 vastaamaan 1.1.2018 voimaan 
tullutta Valtioneuvoston asetusta rakennusten esteettömyydestä 
(241/2017) sekä muita vuoden 2019 loppuun mennessä julkaistuja oh-
jeita ja suosituksia. 

Oppaan laatimista on ohjannut esteettömyysasiamies Pirjo Tujula Hel-
singin kaupungilta. Arvokkaita kommentteja oppaaseen ovat antaneet 
Helsingin kaupungilta Risto Ainasoja, Päivi Etelämäki, Vera Shulman, 
Pirjo Sipiläinen, Elli Alho ja Hannu Keski-Hakuni, Niina Kilpelä ympä-
ristöministeriöstä ja Jukka Rasa Kuuloliitosta sekä Juha Nikula, Antti 
Nevalainen ja Mikko Haho QLUsta. 
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1 Induktiosilmukka 
järjestelmää koskevat 
määräykset 

 

Valtioneuvoston asetuksen rakennuksen esteettömyydestä (myöhem-
min esteettömyysasetus) mukaan 12 §:n Kokoontumistilat mukaan, jos 
katsomossa, auditoriossa, juhla-, kokous- tai ravintolasalissa, opetusti-
lassa tai muussa vastaavassa kokoontumistilassa tai yleisön palveluti-
lassa on äänentoistojärjestelmä, siinä on oltava induktiosilmukka tai 
muu vastaava äänensiirtojärjestelmä. 

Vastaavia kokoontumistiloja ovat esimerkiksi julkisten palveluiden odo-
tusaulat (liikenneterminaalit, lääkäriasemat, terveyskeskukset jne.), 
elokuvateatterit ja kauppakeskusten ohjelma-aukiot. Kesäteattereissa, 
urheilu- ja ulkoilmakatsomoissa ja ulkoilmatapahtuma-alueilla suositel-
laan noudatettavaksi kokoontumistiloja koskevaa asetusta. 

Esteettömyysasetusta sovelletaan maankäyttö- ja rakennuslain 
(132/1999) 125 §:n mukaan luvanvaraiseen uuden hallinto-, palvelu-, 
toimisto-, liike-, varasto-, tuotanto- ja asuinrakennuksen rakentami-
seen sekä korjaus- ja muutostyöhön, laajentamiseen, kerrosalaan las-
kettavan tilan lisäämiseen ja rakennuksen käyttötarkoituksen muutok-
seen hallinto-, palvelu-, toimisto-, liike- tai asuinkäyttöön siltä osin kuin 
esteettömyyden parantaminen on rakennuksen ominaisuudet sekä toi-
menpiteen laatu ja laajuus huomioon ottaen tarkoituksenmukaista.  

Määräys koskee siten kaupungin hallinto- ja palvelurakennuksia ja sel-
laisia liike- ja palvelutiloja, joihin kaikilla on oltava mahdollisuus 
päästä.  
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2 Induktiosilmukka 
järjestelmä 

 

Induktiosilmukkajärjestelmä (myöhemmin tekstissä myös induktiosil-
mukka) on kuulovammaisten henkilöiden apuvälineenä laite, joka siir-
tää äänen sähkömagneettisen kentän välityksellä kuulolaitteen vas-
taanotinkelaan. SFS-EN 60118-4 -standardi (Electroacoustics - Hea-
ring aids - Part 4: Induction-loop systems for hearing aid purposes - 
System performance requirements, myöhemmin induktiosilmukkastan-
dardi) määrittelee induktiosilmukan signaalin laadulle, testaukselle ja 
merkinnöille asetetut vaatimukset. Induktiosilmukaksi voidaan kut-
sua vain järjestelmää, joka täyttää induktiosilmukkastandardin 
vaatimukset.  

Induktiosilmukan käyttöä varten ei tarvita erillistä, signaalin kuulolait-
teeseen välittävää vastaanotinyksikköä, joten se on kuulolaitteen käyt-
täjän kannalta helppokäyttöisin ja yhdenvertaisin äänensiirtojärjes-
telmä. Lisäksi se on äänensiirtojärjestelmistä ainoa, joka on standar-
doitu. 

Äänentoisto- ja äänensiirtojärjestelmän luomiseen huonetilaan induk-
tiosilmukkajärjestelmän avulla on seuraavat vaihtoehdot: 

- Kiinteä induktiosilmukkajärjestelmä, joka sisältää kiinteästi 
asennetun induktiosilmukka-antennijohdon tai -johdot (myö-
hemmin antennijohto), sekä kiinteästi asennetun äänen-
toisto- ja äänensiirtojärjestelmän. Kiinteä induktiosilmukkajär-
jestelmä soveltuu tiloihin, joissa järjestetään säännöllisesti 
yleisötapatumia, tai silmukkaa käytetään muusta syystä 
usein. Kiinteän induktiosilmukan sovelluksia ovat kiinteästi 
asennettu palvelusilmukka ja kokouspöytäsilmukka. Näiden 
kuuluvuusalue kattaa yhden asiointipisteen tai kokouspöy-
dän (kokonaan tai osittain). 

- Kiinteästi asennettu induktiosilmukka-antennijohto ja siirret-
tävä äänentoisto- ja äänensiirtojärjestelmä, jolloin järjestel-
män käyttövalmiiksi saaminen edellyttää siirrettävän äänen-
toisto- ja äänensiirtojärjestelmän (vahvistin ja mikrofonit) liit-
tämisen toimintakuntoiseen kiinteästi tilaan asennettuun an-
tennijohtoon sekä vahvistimen säätämisen. Soveltuu tiloihin, 
joissa induktiosilmukkaa käytetään säännöllisesti. 



 

7 

- Siirrettävästä induktiosilmukka-antennijohdosta ja äänen 
toisto- ja siirtojärjestelmästä (vahvistin ja mikrofoni) koostuva 
kokonaisuus, jolloin myös antennijohto asetellaan tilaan en-
nen käyttöä. Myös siirrettävän induktiosilmukkajärjestelmän 
tulee tuottaa induktiosilmukkastandardissa määritellyt laatu-
kriteerit täyttävä signaali. Siirrettävä induktiosilmukka on tar-
koitettu ainoastaan tilapäiskäyttöön. Sillä ei voi korvata kiin-
teää asennusta tiloissa, joissa induktiosilmukkaa tarvitaan 
usein tai säännöllisesti tai jonne se on määräysten mukaan 
asennettava. 
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3 Induktiosilmukka 
järjestelmän suunnit-
telu ja asentaminen 

1.1 Noudatettavat ohjeet ja yleiset periaatteet 

Helsingin kaupungin hallinnoimien tilojen induktiosilmukkajärjes-
telmät suunnitellaan ja asennetaan RT-09-11280 Induktiosilmukka 
kuulovammaisten apuvälineenä -ohjeen sekä ST 656-09 Induktio-
silmukka. Suunnittelu ja toteutus -ohjeen mukaan. Induktiosilmu-
kan tulee täyttää induktiosilmukkastandardin vaatimukset. Li-
säksi otetaan huomioon tässä oppaassa annetut tarkennukset ja 
linjaukset. 

Induktiosilmukaksi voidaan kutsua vain järjestelmää, joka täyttää 
induktiosilmukkastandardin vaatimukset. Induktiosilmukkaa ei 
saa Helsingin kaupungin hallinnoimissa tiloissa korvata muilla 
äänensiirtojärjestelmillä tai esimerkiksi mobiilisovelluksiin perus-
tuvalla järjestelmällä kuin poikkeustapauksissa perustelluista 
syistä. Tällainen voi olla esimerkiksi tilanne, jossa induktiosilmukkaa 
ei rakenneteknisistä syistä saada toimimaan luotettavasti tai induktio-
silmukkaa käyttämällä ei pystytä takaamaan, että arkaluontoisten kes-
kustelujen sisältö ei kuulu muihin tiloihin. Arkaluontoisilla keskusteluilla 
tarkoitetaan esimerkiksi ihmisten terveyttä koskevia tietoja tai muita 
turvallisuusluokiteltuja tietoja. 

Uudisrakennuksia suunniteltaessa, peruskorjaushankkeissa ja tilan 
käyttötarkoituksen muutoshankkeissa induktiosilmukan suunnittelu si-
sällytetään sähkösuunnittelun osa-alueeseen ja muuhun kokonais-
suunnitteluun jo hankesuunnitteluvaiheessa. Tällöin induktiosilmukka-
suunnitelmat voidaan sovittaa yhteen muiden suunnitelmien kanssa ja 
lisäksi valita kohteeseen parhaiten soveltuva ja kokonaistaloudellisin 
järjestelmä. 

Induktiosilmukkajärjestelmän suunnittelussa luodaan kokonaisuus, 
joka tuottaa tietylle alueelle halutun muotoisen sähkömagneettisen 
kentän, joka täyttää signaalin voimakkuuden ja taajuusvasteen osalta 
induktiosilmukkastandardissa määritellyt laatuvaatimukset. Induktiosil-
mukkajärjestelmän toteutuksen onnistumisen edellytyksenä on am-
mattitaitoinen suunnittelu. Tilaajan on varmistettava induktiosilmukan 
suunnittelijan pätevyys tehtävään edellyttämällä suunnittelijalta koke-
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musta induktiosilmukkasuunnittelusta. Kohdekohtainen hankesuunni-
telma voidaan laatia käyttäen apuna ST 656.10 Hankesuunnitelma-
pohja. T240, kuulolaitejärjestelmä -kortissa esitettyä mallipohjaa.  

Huonetiloihin asennettava induktiosilmukka on suunnittelun kannalta 
vaativa järjestelmä, jonka toteutuksessa on huomioitava useita seik-
koja. Induktiosilmukan kuuluvuuden ja toimivuuden varmistaminen ma-
temaattista mallinnustyökalua käyttäen on välttämätöntä. Ainoita poik-
keuksia ovat hyvin yksinkertaiset, vain vähän metallirakenteita sisältä-
viin pieniin tiloihin suunnitellut induktiosilmukkajärjestelmät. Kaupallisia 
mallinnustyökaluja ei ole markkinoilla, mutta joitakin työkaluja ja mal-
linnuspalveluja on saatavissa merkittävimpien induktiosilmukkajärjes-
telmien valmistajien maahantuojien kautta. 

Suunnittelun lähtökohdat tulee käydä läpi työn tilaajan ja jos mahdol-
lista myös tilan tulevan käyttäjän kanssa, jotta kaikki toteutukseen vai-
kuttavat seikat tulevat varmasti huomioitua. Arvioinnissa voi käyttää 
pohjana esimerkiksi ST 656.09 Induktiosilmukka. Suunnittelu ja toteu-
tus -kortin liitteenä 1 olevaa tarkastuslistaa. Tilojen monikäyttöisyyden 
vuoksi uusissa rakennushankkeissa ja tilojen peruskorjauksissa käyte-
tään, ylikuulumisen hallinnan mahdollistavia kiinteitä induktiosilmukka-
rakenteita.  

Tiloissa, joissa on äänentoisto- ja äänensiirtojärjestelmä, huolehditaan, 
että kaikki äänentoistojärjestelmän kautta välitettävä informaatio siirre-
tään myös induktiosilmukkajärjestelmään.  

Siirrettävää induktiosilmukkaa voidaan käyttää vain, jos kiinteän induk-
tiosilmukka-antennijohdon asentaminen jälkikäteen muodostuu kus-
tannuksiltaan kohtuuttomaksi. Siirrettävän antennijohdon sijoittelu vaa-
tii perustietoa järjestelmän toimivuudesta ja käytössä on huomioitava 
luottamuksellisuuden ja ylikuulumisen asettamat rajoitteet. Siirrettä-
vään induktiosilmukkaan on kytkettävä kaikki tilassa käytettävät ääntä 
tuottavat laitteet (mm. mikrofonit, stereot, kiinteät ja kannettavat tieto-
koneet, videolaitteet ja etäkokousjärjestelmä). 

1.2 Induktiosilmukkatyypin valinta 

Suunnittelussa otetaan huomioon, ettei induktiosilmukalla varustetta-
vien tilojen sijoittelu aiheuta äänen ylikuulumista viereisiin, ala- tai ylä-
puolisiin tiloihin ja että kuuluvuuskentästä saadaan mahdollisimman 
tasainen. Tämän takia vaihesiirtosilmukka on ensisijainen valinta 
huonetilojen äänensiirtoon. Vaihesiirtosilmukan avulla saadaan luo-
tua induktiosilmukkastandardin mukainen tasainen kuuluvuuskenttä ja 
selkeästi rajattu kuuntelualue. Ylikuuluvuus voidaan rajoittaa noin met-
riin sivusuunnassa. Vaihesiirtosilmukan avulla tilan eri osia voidaan 
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erottaa induktiosilmukka-alueesta tai liittää siihen tilan käyttötarpeesta 
riippuen. Päällekkäiset tilat on mahdollista varustaa induktiosilmukalla 
ja käyttää induktiosilmukoita yhtäaikaisesti ilman ylikuuluvuuden vaa-
raa, mikäli induktiosilmukka-antennijohtojen välille saadaan riittävästi 
etäisyyttä. Tämä edellyttää kahden lattiaan asennetun antennijohdon 
välillä vähintään 2,9 m huonekorkeutta tai mahdollisuutta vaihdella an-
tennijohdon sijoittumista huonetilassa joko lattiaan tai kattoon. Jos ala-
kerroksessa on antennijohto katossa, tulee kerroskorkeuden olla vä-
hintään 4,1 m, jotta ylempään kerrokseen voi asentaa antennijohdon 
lattiaan (yksi kerros välissä). 

Yksilenkkinen reunasilmukka soveltuu ainoastaan pieniin tiloihin, 
joissa signaalin ylikuulumisella ei ole merkitystä. Tilan reunoille asen-
netun antennijohdon signaali vaimenee tilan keskellä erityisesti kor-
keilla taajuuksilla ja kuuluu läheisiin tiloihin sekä pysty- että vaaka-
suunnassa. Reunasilmukka voidaan yleensä asentaa kattoon, mikäli 
tilan korkeus on alle 3 m. Tavanomaiseen teräsverkolla vahvistettuun 
betonilattiaan asennettuna antennijohdon lenkin maksimileveys voi 
olla noin 5 m. 

Kahdeksikkosilmukka soveltuu suuriin tiloihin, joissa nollakohdat voi-
daan sijoittaa esimerkiksi kulkureittien kohdalle ja jossa signaalin yli-
kuulumisella ei ole merkitystä. Nollakohdilla tarkoitetaan induktiosil-
mukka-antennijohdon päällä tai alla olevia alueita, joissa kuuluvuus on 
nollassa johtuen magneettikentän suunnasta. 

Palvelupistesilmukassa silmukkasignaalin vaimentuma lähimmällä ul-
kopuolisella kuuntelualueella tulee olla vähintään sama kuin akustisen 
äänen vaimentuma. Palvelupistesilmukan suunnittelu vaatii asennus-
alustaan, eli palvelupisteen pöydän rakenteeseen tutustumisen sekä 
siihen sopivan antennijohdon ja kyseisen antennin kanssa hyvin toimi-
van vahvistimen valinnan. Toinen järjestelmän toimivuuden kannalta 
oleellinen asia on oikean mikrofonin valinta ja sen sijoittaminen työpis-
teeseen. 

Kokoustilaan, jossa ei ole, tai johon ei ole mahdollista ylikuulumishai-
tan vuoksi sijoittaa koko huoneen kattavaa induktiosilmukkaa voidaan 
sijoittaa neuvottelupöytään kiinnitettävä kokouspöytäsilmukka, joka 
mahdollistaa induktiosilmukan avulla neuvottelupöydän äärellä istuvien 
puheen seuraamisen. Kokouspöytäratkaisussa on huomioitava myös 
esitystekniikan ja mahdollisten etäkokousjärjestelmien kytkeminen in-
duktiosilmukkajärjestelmään. 
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1.3 Induktiosilmukan asentaminen 

Induktiosilmukan toimivuuteen vaikuttavat erityisesti lähellä olevat 
muut sähkömagneettiset laitteet ja teräsrakenteet. Antennijohtoa ei 
tule asentaa muiden sähkö- ja laitejohtojen kanssa välittömästi vierek-
käin häiriöiden välttämiseksi. 

Betoniraudoitus vaimentaa magneettikenttää, minkä takia antennijoh-
toa ei kiinnitetä betoniraudoitukseen, vaan se sijoitetaan verkkosilmien 
keskelle. Silmukoitavassa tilassa ei tule käyttää teräskuitubetonia. 
Koska metallihäviö on vaikea arvioida etukäteen, käytetään asennuk-
sessa kaapelia, joka mahdollistaa rinnan/sarjakytkennät vahvistimen 
asennusvaiheessa. 

Alaslaskettujen kattojen metalliset tukirakenteet vaimentavat signaalia, 
minkä takia antennijohto asennetaan metallisen tukiristikon keskelle. 
Lisäksi tulee ottaa huomioon katossa olevien ilmastointilaitteiden tai 
muun tekniikan metallirakenteet. 

Jos induktiosilmukan asennuksessa käytetään lattakuparia, jonka pak-
suus on noin 0,1-0,2 mm, on vaarana antennijohdon vaurioituminen 
lattiamateriaalin asennuksen aikana. Tällaisessa tapauksessa antenni-
johto suositellaan asennettavaksi tasoitekerroksen alle. 

Nousevissa katsomoissa induktiosilmukka-antennijohto voidaan kiin-
nittää katsomon runkorakenteisiin, jotta kuuntelutaso saadaan suun-
nattua katsomon tasolle. Runkorakenteeseen kiinnitettävä induktiosil-
mukka toimii myös teleskooppikatsomoissa. 
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4 Tilat, joihin asenne-
taan kiinteä induktio-
silmukkajärjestelmä 

 

Esteettömyysasetus (Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettö-
myydestä, 241/2017) edellyttää, että jos katsomossa, auditoriossa, 
juhla-, kokous- tai ravintolasalissa, opetustilassa tai muussa vastaa-
vassa kokoontumistilassa tai yleisön palvelutilassa on äänentoistojär-
jestelmä, siinä on oltava induktiosilmukka tai muu vastaava äänensiir-
tojärjestelmä. Asetuksen tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta. Yh-
denvertaisuuden toteutumiseksi induktiosilmukka voi olla tarpeen 
myös tiloissa, joissa ei ole äänentoistojärjestelmää, jos tilan koko ja 
muut ominaisuudet eivät mahdollista hyviä kuunteluolosuhteita kuulo-
vammaisille henkilöille. Tässä luvussa linjataan, mihin Helsingin kau-
pungin hallinnoimiin tiloihin asennetaan kiinteä induktiosilmukkajärjes-
telmä lain hengen ja tavoitteen toteuttamiseksi.  

Helsingin kaupungin hallinnoimissa tiloissa induktiosilmukkaa ei saa 
korvata muilla äänensiirtojärjestelmillä tai esimerkiksi mobiilisovelluk-
siin perustuvalla järjestelmällä kuin poikkeustapauksissa perustelluista 
syistä. 

Tämän ohjeen linjauksiin voidaan tehdä poikkeuksia, jos tilat ovat vain 
lyhytaikaisesti kaupungin käytössä. Tällaisia ovat mm. lyhytaikaiset 
väistötilat tai tilat, jotka ollaan luovuttamassa pois kaupungin käytöstä 
lyhyen ajan sisällä. Lyhyeksi ajaksi suositellaan luettavaksi alle kolme 
vuotta kestävä käyttö. 

Kaikkiin asiakaspalvelupisteisiin asennetaan kiinteä palvelupistesil-
mukka. Asiakaspalvelupisteitä on esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalve-
luja tarjoavissa tiloissa, kirjastoissa, liikuntatiloissa ja esiintymistiloissa. 
Suositeltavaa on varustaa palvelupiste myös ns. kommunikaattorilla 
niitä henkilöitä varten, joilla kuulo on alentunut, mutta joilla ei ole käy-
tössään kuulolaitetta.  

Auditorioihin, juhlasaleihin, teattereihin, konserttisaleihin ja liikuntahal-
leihin asennetaan induktiosilmukka. Näissä tiloissa silmukan kuulu-
vuusalueen tulee kattaa sekä esiintyjien ja käyttäjien tilat että katso-
mot. Lisäksi kiinteä induktiosilmukka asennetaan monitoimihallien ja 
uimahallien katsomoihin. 
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Kiinteä induktiosilmukka asennetaan kaupungin valtuustosaliin, kau-
punginhallituksen istuntosaliin sekä lautakuntien kokoushuoneisiin. 
Näiden lisäksi jokaisessa toimipisteessä asennetaan kiinteä induktio-
silmukka yhteen yli 10 hengen neuvottelutilaksi suunniteltuun tilaan. 
Neuvottelutila, johon induktiosilmukka asennetaan, valitaan ensisijai-
sesti asiakaskäytössä olevista neuvottelutiloista, jos toimipisteessä on 
sellaisia. 

Suurten ihmismäärien käyttämien julkisten tilojen sekä terveys- ja hy-
vinvointikeskusten, seniorikeskusten ja sairaaloiden yleisölle tarkoite-
tuissa hisseissä tulee olla induktiosilmukat, jotka on liitetty hissin häly-
tysjärjestelmään. Suuren ihmismäärien käyttämiä julkisia tiloja ovat 
esimerkiksi joukkoliikenneterminaalit ja kauppakeskukset. 

Joukkoliikenneterminaalien ja matkustajalaitureiden informaatiopisteet 
ja asemahallien näyttötaulujen edusta varustetaan induktiosilmukoilla, 
jolloin mahdollinen poikkeustilainformaatio on myös kuulovammaisten 
ajantasaisesti saavutettavissa. 

Kouluissa ja päiväkodeissa kiinteä induktiosilmukka asennetaan seu-
raaviin tiloihin: 

- kokoontumistilat, joissa on sähköinen äänentoisto (esimer-
kiksi monitoimisali, juhlasali, ravintola ja iltakäytössä olevat 
tilat) 

- neuvontapiste 
- Vähintään yksi joustavan oppimisympäristön kuuntelualu-

eista, johon toteutetaan sähköinen äänentoisto. Kuuntelualu-
eet suunnitellaan arkkitehtisuunnitelmassa olevien oppimis-
alueiden määrittelyn perusteella.  

- musiikkiluokka 
- alueellisesti palveluverkon ja asukaskäytön perusteella tar-

koituksenmukaisiksi määritellyt aineopetuksen esteettömät 
työskentelypisteet (esimerkiksi käsityöluokka, kotitalouden 
oppilaskeittiö, kemian laboratorio)  

Lisäksi kouluihin ja päiväkoteihin varataan yksi siirrettävä induktiosil-
mukkajärjestelmä käytettäväksi tarpeen mukaan esimerkiksi neuvotte-
lutiloissa, oppilashuollon tiloissa tai oppimisympäristöissä, joissa ei ole 
kiinteää induktiosilmukkaa. 

Seniorikeskusten kaikki kokoontumistilat, juhla- ja liikuntatilat, ravinto-
lat ja vierailijoita palvelevat infopisteet sekä ryhmäkotien yhteistilat va-
rustetaan induktiosilmukalla ja kiinteällä äänentoistojärjestelmällä. 

Kehitysvammaisten ryhmäkotien ja asuntoryhmien yhteistilat sekä päi-
vätoimintatilojen kokoontumistilat, ryhmätyö- ja pienryhmätilat varuste-
taan kiinteällä induktiosilmukkajärjestelmällä. 
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Sosiaali- ja terveyspalvelujen vastaanottohuoneissa käytäviä keskus-
teluja varten varaudutaan siirrettävällä induktiosilmukkajärjestelmällä. 
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5 Induktiosilmukan  
merkitseminen 

 

Induktiosilmukalla varustetut tilat on merkittävä induktiosilmukan sym-
bolilla, jonka yhteyteen sijoitetaan kuuluvuuskartta. Silmukkasymbolin 
voi sijoittaa kuuluvuuskartan osaksi. Kuuluvuuskartan avulla kuulolait-
teen käyttäjä voi valita kuuntelemiskokemuksen kannalta parhaan 
mahdollisen paikan. Symboli on eurooppalaisen ETSI EN 301 462 -
standardin mukainen. Symbolin ja kuuluvuuskartan käyttö on ohjeis-
tettu induktiosilmukkastandardin liitteessä C2. 

 

Kuva 1. Esimerkki ETSI EN 301 462 -standardin mukaisesta kuuluvuus-
kartasta (Lähde: ST 656.09 Induktiosilmukka. Suunnittelu ja toteutus.) 

Induktiosilmukan symboli asennetaan näkyvälle paikalle tilan ulkopuo-
lelle yleisösisäänkäynnin yhteyteen. Kuuluvuuskartta sijoitetaan näky-
välle paikalle tilaan siten, että karttaa tarkasteleva pystyy yhtä aikaa 
lukemaan karttaa ja tarkastelemaan tilaa ja sen täyttöastetta. Induktio-
silmukka-alueet merkitään myös tilan opaskarttoihin induktiosilmuk-
kasymbolilla. Opasteet asennetaan tilaan vasta sen jälkeen, kun in-
duktiosilmukan toimivuus on todistetusti testattu.  
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Palvelupisteeseen, jossa on induktiosilmukka, asennetaan induktiosil-
mukan symboli katselukorkeudelle (1400-1600 mm). Induktiosilmu-
kalla varustetun hissin ohjauspaneeliin lisätään induktiosilmukan sym-
boli. 

Kiinteällä induktiosilmukka-antennijohdolla ja siihen liitettävällä siirret-
tävällä äänensiirto- ja äänentoistojärjestelmällä varustetussa tilassa on 
oltava selkeät ohjeet järjestelmän käyttöön ja pois kytkemiseen. 
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6 Induktiosilmukan  
käyttöönotto ja ylläpito 

 

Käyttöönoton yhteydessä järjestelmän toimittajan vastuulla on induk-
tiosilmukan lopputarkastuksen suorittaminen ja sen dokumentointi (ST 
656.09). Lopputarkastuksessa varmistetaan, että antennijohdon asen-
nus on onnistunut ja toimii yhdessä vahvistimen ja muun äänentoisto-
järjestelmän kanssa halutulla tavalla. Tarkastukset tehdään toistamalla 
kaikkien säätötoimenpiteiden valmistuttua signaalin laadun testaustoi-
menpiteet ja tarkastamalla asennuksen laatu, huollettavuus, käyttöoh-
jeet ja induktiosilmukkastandardissa määritellyt merkinnät: silmuk-
kasymbolit, kuuluvuuskartat ja järjestelmän toimivuudesta vastaavan 
henkilön yhteystiedot. Järjestelmän toimittajan vastuulla on myös tar-
kastaa silmukkasignaalin ylikuulumisen voimakkuus tilan ulkopuolella. 

Testaustulokset analysoidaan induktiosilmukkastandardissa määritel-
tyihin testirajoihin verraten. Järjestelmän toimittaja laatii lopputarkas-
tuspöytäkirjan, jonka oikeellisuuden tarkastuksen suorittaja vahvistaa 
allekirjoituksellaan. Pääsuunnittelija vastaa raportin liittämisestä loppu-
tarkastusdokumentteihin. Lopputarkastuspöytäkirjan malli löytyy ST-
kortista 656.09 Induktiosilmukka. Suunnittelu ja toteutus. Liite 2. Tar-
kastuspöytäkirja luovutetaan tilaajalle, ja tulokset katselmoidaan asiak-
kaan kanssa.  

Kiinteistön omistajan vastuulla on viedä huoltokirjaan tiedot asenne-
tusta järjestelmästä. Kiinteistön omistajan vastuulla on, että järjestel-
män laatutarkastus tehdään kerran vuodessa. Kiinteistön käyttäjän 
vastuulla on toimivuustarkastusten tekeminen säännöllisesti. Toimi-
vuustarkastusten tarpeellinen määrä riippuu tilan luonteesta ja käy-
töstä.   

Lisäksi kiinteistön käyttäjän vastuulla on opastaa henkilökunta induk-
tiosilmukkajärjestelmän käyttöön ja huolehtia, että järjestelmän käyttö-
ohjeet ovat helposti henkilökunnan saatavissa. Järjestelmän toimitta-
jan vastuulla on luovuttaa järjestelmän käyttöohje kiinteistön käyttäjälle 
ja huolehtia, että kiinteistön käyttäjälle annetaan riittävä käytönopas-
tus. 
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7 Vastuut ja sopimus-
asiakirjat 

1.4 Vastuut prosessin eri vaiheissa 

Induktiosilmukkajärjestelmän suunnittelun eri osien, yhteensovituksen, 
asennuksen ja lopputarkastuksen vastuut jakautuvat alla olevan taulu-
kon mukaisesti. Taulukko seuraa alan yleisiä käytäntöjä. 

Taulukko 1. Induktiosilmukkajärjestelmän suunnittelun ja toteutuksen 
vastuut hankkeen eri vaiheissa. 

Vastuurajataulukko (mukaellen ST 656.10) 
Suunnittelun 
vastuutahot 

Suunnittelun 
yhteen‐sovi‐
tustahot 

Toteutus 
Huolto, kun‐
nossapito (ST 
656.10) 

Uusiminen 
(ST 656.10) 

Kiinteästi toteutetut induktiosilmukat   ESTE, SÄH, IS 
ARK, OPASTE, 
AV,IS 

SÄH, IS  Omistaja  Omistaja 

Palvelupisteiden kuuntelujärjestelmät  SÄH 
ARK, ESTE, 
OPASTE, AV 

SÄH, IS  Käyttäjä  Käyttäjä 

Ääniyhteydet tilan esitysäänentoistojärjestel‐
mään 

SÄH, AV  IS  SÄH, IS  Käyttäjä  Käyttäjä 

Silmukkavahvistimet   SÄH, AV  AV  SÄH  Käyttäjä  Omistaja 

Induktiosilmukalla varustettujen tilojen mer‐
kitseminen 

ESTE, OPASTE 
ARK, SÄH, AV, 
IS 

OPASTE, IS  Omistaja  Omistaja 

Vastaanotinyksiköiden latauslaitteet  SÄH     SÄH  Käyttäjä  Käyttäjä 

Yleiskaapelointiyhteydet   SÄH  ARK  SÄH  Omistaja  Omistaja 

Sähköliitännät   SÄH  ARK  SÄH  Omistaja  Omistaja 

Kaapelireitit ja asennusjärjestelmät   SÄH, IS, AV  ARK  SÄH, IS  Omistaja  Omistaja 

Siirreltävät induktiosilmukat   SÄH, Käyttäjä     Käyttäjä  Käyttäjä  Käyttäjä 

Lopputarkastus Induktiosilmukka  ARK     IS  Omistaja  Omistaja 

Käytön aikainen vuosittainen laatutarkastus           Omistaja    

Käytön aikaiset toimivuustarkastukset           Käyttäjä    

Päävastuutaho on lihavoitu         

      

Käytetyt termit:        
Omistaja = Kiinteistön omistaja / vuokranan‐
taja       

Käyttäjä = Kiinteistön vuokralainen / asukas        

SÄH= Sähkösuunnittelija        

ESTE= Esteettömyyssuunnittelija        
ARK = Arkkitehtisuunnittelija (pääsuunnitte‐
lija)        

OPASTE= Opastesuunnittelija        

IS=Induktiosilmukkasuunnittelija        

AV=AV‐suunnittelija        
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1.5 Induktiosilmukkajärjestelmän määritys tarjouspyynnössä ja 
urakkasopimuksissa 

Helsingin kaupungin tarjouspyynnöissä ja urakkasopimuksissa suosi-
tellaan käytettäväksi alla olevia mallitekstejä tilanteissa, joissa tilaan 
asennetaan induktiosilmukkajärjestelmä. Mallitekstejä käyttämällä var-
mistetaan laadukas lopputulos. 

Induktiosilmukkajärjestelmä 

Tilaan (tai tiloihin) [nimi tähän] (esim. ”Auditorio 2” tai ”Kaikki yleiset ja 
opetustilat”) suunnitellaan ja asennetaan SFS-EN 60118-4 standardin 
mukainen induktiosilmukkajärjestelmä. 

Vaihtoehtoinen teksti induktiosilmukan vaatimuksista: 

1) Induktiosilmukka on suunniteltava siten, että ylikuuluminen viereisiin 
tiloihin sekä ylä- että alapuolisiin tiloihin estetään luottamuksellisuus-
vaatimusten toteutumiseksi. 

TAI 

2) Induktiosilmukka on suunniteltava siten, että silmukan signaali ei 
häiritse viereisien eikä ylä- ja alapuolisten tilojen induktiosilmukoiden 
käyttöä (vaimennus yhden (1) metrin päässä viereisen tilan seinästä 
tai lattian pinnasta on vähintään 32dB). 

TAI 

3) Induktiosilmukan ylikuuluminen viereisiin tiloihin ei haittaa. Induktio-
silmukan standardin mukaisen kuuluvuusalueen pitää kattaa vähintään 
XX% tilasta/katsomosta/lattian pinta-alasta/tms., johon se asennetaan. 

Induktiosilmukan suunnittelu 

Induktiosilmukkajärjestelmän suunnittelu tulee tehdä siihen koulutuk-
sen saaneen asiantuntijan toimesta. Suunnittelusta tulee toimittaa se-
lostus ja kenttäsimulaatiokuvat tilaajalle sähkösuunnitelman yhtey-
dessä. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi järjestelmän toteutuksessa 
käytettävä standardin vaatimukset täyttävän induktiosilmukkavahvisti-
men valmistaja ja tyyppi sekä silmukkajohtimen paksuus, kierros-
määrä ja tyyppi. 
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Induktiosilmukkajärjestelmän lopputarkastus 

Induktiosilmukkajärjestelmän lopputarkastus tulee tehdä SFS-EN 
60118-4 standardissa määriteltyjä menetelmiä ja hyväksymiskritee-
reitä noudattaen ja tilat on merkittävä tässä standardissa määritellyllä 
tavalla. 

SFS-EN 60118-4 standardin mukaiset suureet on testattava silmukan 
koko toiminta-alueelta keskimääräisellä tarkkuudella neljä (4) mittapis-
tettä/m2 (esim. 400 mittapistettä 100m2 kokoisesta tilasta) tai kiinteän 
katsomon ollessa kyseessä jokaisen istuimen kohdalta (400-paikkai-
nen katsomo = 400 mittapistettä + 4 mittapistettä/m2 mahdollinen kat-
somon ulkopuolinen alue). Esteettömät paikat pitää myös testata.  

Lopputarkastuksesta tulee toimittaa allekirjoituksin vahvistettu ST 656-
09 -kortin mukainen luovutusdokumentti tilaajalle. 

Induktiosilmukan merkinnät  

Mittaustulosten perusteella tulee tehdä pohjakuvaan liitetty induktiosil-
mukan kuuluvuuskartta, josta käy ilmi alueet joissa induktiosilmukan 
signaalin laatu on standardin vaatimusten mukainen. Toimituksen tu-
lee sisältää kestävälle, haalistumattomalle mattapintaiselle materiaa-
lille tulostetut kuuluvuuskartat n kpl (tähän tilaaja voi määritellä materi-
aalin, koon jne. myös tarkemmin). Tieto kuuluvuuskartoista tulee toi-
mittaa lisäksi Helsingin kaupungin palvelukarttaan. Suositeltavaa on 
tarjota tieto myös sähköisesti. 

Tilan jokaisen sisäänkäynnin läheisyyteen, näkyvälle paikalle, on sijoi-
tettava:  

- induktiosilmukan kuuluvuuskartta: tilan pohjakuva, johon on 
merkitty alueet, joilla silmukkasignaali täyttää standardin 
vaatimukset  

- silmukkasymboli (voi olla myös yhdistettynä kuuluvuuskart-
taan)  

- järjestelmän toiminnasta vastaavan henkilön tai tahon yh-
teystiedot (voi olla myös yhdistettynä kuuluvuuskarttaan)  

Induktiosilmukkajärjestelmän toimittajan pitää huolehtia AV-/audiojär-
jestelmän toimittajan kanssa audiosignaalin syötöstä silmukkavahvisti-
melle. Järjestelmän pitää toimia siten, että AV-/audiojärjestelmästä tu-
lee haluttu, häiriötön ja oikealla voimakkuudella signaali silmukkavah-
vistimelle. Induktiosilmukkajärjestelmän toimittaja on vastuussa induk-
tiosilmukkajärjestelmän standardin mukaisesta toiminnasta sekä in-
duktiosilmukkamerkinnöistä. 
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