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1 JOHDANTO 

 

 

Opinnäytetyöni tarkoituksena oli tehdä yleisohjeistus kiinteistöjen paloilmoitin- ja tur-

vavalaistusjärjestelmien harjoitussuunnitelmien tekemiseen. Tavoitteena oli tehdä ope-

tusmateriaali molempiin erikseen niin, että paloilmoitin- ja turvavalaistusjärjestelmät 

käsitellään omina kokonaisuuksinaan. 

 

Opinnäytetyössäni lähdin liikkeelle paloilmoitinjärjestelmistä. Ensin käsittelin palami-

sen perusteet ja siihen liittyvät palamisen syyt. Tämän jälkeen käsittelin määräykset, 

standardit, lait ja muut suositukset, joita käytetään kyseisiä järjestelmiä suunniteltaessa. 

Pääperiaatteena on että kiinteistö täyttää vaaditut määräykset, kun rakennukseen lähde-

tään suunnittelemaan paloilmoitinjärjestelmää. Kun tiedetään palamisen perusteet ja 

kaikki lait, määräykset ja standardit, on hyvä lähteä määrittelemään oikeanlaisia il-

maisimia rakennukseen  

 

Kun palamiseen liittyvät perusteet tiedetään, voidaan tutustua paremmin erilaisiin il-

maisimiin ja palopainikkeisiin, hälyttimiin, kuulutusjärjestelmiin, silmukointeihin ja 

paloryhmiin. Näistä eri osista koostuu paloilmoitinjärjestelmä ja kaikki tämä on otettava 

huomioon paloilmoitinjärjestelmän suunnittelussa. 

 

Paloilmoitinjärjestelmissä tulee huomioida myös toteutuspöytäkirja, joka kulkee suun-

nittelusta aina käyttöönottoon ja vielä tämän jälkeenkin aina muutostöitä tehtäessä. 

 

Turvavalaistusjärjestelmässä käsittelen määräykset, lait ja suositukset alustamaan suun-

nittelua, jotka on tärkeä tietää suunniteltaessa turvavalaistusjärjestelmää kiinteistöihin. 

Opinnäytetyössäni kävin läpi turvavalaistusjärjestelmän perusteet, turvavalaistuksen 

sijoittelua, poistumisopasteita, poistumisreitin valaistusta, toimivuutta, kaapelointia ja 

muita turvavalaistuksen suunnittelijalle kuuluvia tehtäviä. 
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2 PALOILMOITINJÄRJESTELMÄT 

 

 

2.1 Yleistä 

 

Paloilmoitinjärjestelmä voidaan edellyttää, kun halutaan suuria palo-osasto kokoja tai 

kun halutaan turvata omaisuutta tai henkilö turvallisuuden perusteella. Paloilmoitinjär-

jestelmä tulee usein kysymykseen myös silloin, kun halutaan perustaa suunnittelu palo-

tekniseen erityissuunnitteluun. (Holmén ym. 2004, 35) 

 

Paloilmoitinjärjestelmälle on asetettu myös määräytymisperusteet, koska se tulee edel-

lyttää kohteessa. Näitä kohteita ovat: 

– majoitustilat, jossa enemmän kuin 50 majoituspaikkaa 

– hoitolaitokset, joissa enemmän kuin 25 vuodepaikkaa 

(RakMK E1, 2002, 28) 

 

Paloilmoitinjärjestelmän avulla voidaan sallia tiettyjä lievennyksiä rakennukseen. Esi-

merkiksi palo-osastoa koskeviin määräyksiin voidaan sallia lievennyksiä. Huomioon on 

kuitenkin otettava, ettei palo-osasto kokoa ylitetä tiloissa, joissa on yli 600 MJ/m
2
 palo-

kuormaa. Poikkeuksena on majoitustilat, joissa ei voida palo-osasto kokoa kasvattaa. 

(RakMK E1, 2002, 28) 

 

Paloilmoitinjärjestelmä voidaan ottaa käyttöön kohteissa, joissa hälyttäminen ja riittä-

vän nopea sammuttaminen parantaa henkilöturvallisuutta ja pienentää omaisuusvahin-

koja. Tärkeää on päästä aloittamaan sammutustyöt viimeistään 10 minuutin päästä pa-

loilmoituksesta. (Holmén ym. 2004, 36) 

 

Paloilmoitinjärjestelmän käyttöönotto tulee kyseeseen, jos rakennuksen sijainti, suuri 

koko tai poikkeukselliset olosuhteet voivat vaarantaa henkilö- tai paloturvallisuutta. 

Tällöin voidaan rakennusluvan myöntämisen yhteydessä vaatia laitteita tai järjestelmää, 

joka parantaa rakennuksen paloturvallisuutta. (RakMK E1, 2002, 27) 

 

Muita perusteita miksi rakennus voitaisiin varustaa paloilmoitinjärjestelmällä, on toi-

minnallinen paloturvallisuussuunnittelu. 
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2.2 Palaminen 

 

2.2.1 Palamisen perusteet 

 

Paloilmoitinjärjestelmiä suunniteltaessa on hyvä tietää palamisen perusteista. Palamisen 

perusteisiin kuuluvat palamistavat, palamisen edellytykset ja palamisen mekanismit. 

 

Tulipalo määritellään siten, että se on tapahtuma jossa tuli voi aiheuttaa tai uhkaa aihe-

uttaa vahinkoa. Palaminen on määritelmän mukaan, aineen yhtymistä happeen siten, 

että syntyy korkea lämpötila ja valoilmiö. (Hyttinen, Tolonen & Väisänen, 2008,14) 

 

Palamisessa puhutaan polttoaineista, jotka palaessaan tuottavat energiaa. Yleensä nämä 

polttoaineet esiintyvät kolmessa eri olomuodossa. Nämä kolme olomuotoa ovat neste 

(bensiini, petroli), jähmeä (puu, paperi, kangas, pölyt ja metallit) ja kaasu (asetyleeni, 

nestekaasu ja ammoniakki). Toisinaan puhutaan myös polttoaineista, josta käytetään 

nesteytyvä aine ilmausta. Nesteytyviin aineisiin voidaan lukea piki, steariini, parafiini, 

vaha ja kumi. (Hyttinen, Tolonen & Väisänen, 2008,14)   

 

Aineen palotapoja on kaksi. Nämä kaksi eri tapaa ovat liekehtien palaminen (kaasut ja 

höyryt) ja hehkuen palaminen (puhdas hiili ja useat metallit jähmeänä ja sulana). Useis-

sa paloissa esiintyy kuitenkin molemmat palamistyypit samanaikaisesti tai peräkkäin. 

(Hyttinen, Tolonen & Väisänen, 2008,14) 

 

Palamisen edellytyksiä havainnollistetaan kuvion 1 avulla. Kuviossa 1 on esitetty pala-

miselle tärkeät perusedellytykset, joiden on toteuduttava, jotta palamisilmiö tapahtuisi. 

Yhdenkin perusedellytyksen puuttuessa palamisilmiö estyy. Kuvion 1. a) kohdassa näh-

dään liekehtivä palo ja kohdassa b) hehkupalon perusedellytykset. Kuviosta havaitaan, 

että palamislämpötilaan vaikuttavia tekijöitä on aineesta kehittyvien palokaasujen mää-

rä, palamisilman saanti ja palavan aineen lämpöarvo. (Hyttinen, Tolonen & Väisänen, 

2008,17)  
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KUVIO 1. Palamisen perusedellytykset (Hyttinen, Tolonen, Väisänen, 2007, 17) 

 

Palamisen mekanismeja esitetään kuvion 2 avulla. Kuviossa 2 havainnollistetaan miten 

kunkin aineen palamistapa etenee. Kuviosta nähdään myös lämpövirtojen eli läm-

pösäteilyn takaisinkytkentä. Tämä takaisinkytkentä on tärkeä palamisnopeuden kannal-

ta. (Hyttinen, Tolonen, Väisänen, 2007, 20) 

 

 

KUVIO 2. Palamisen mekanismit (Hyttinen, Tolonen, Väisänen, 2007, 20) 
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2.3 Palamisen syyt 

 

Yleisin kuolemaan johtanut tulipalon syttymissyy on tupakointi (30 %). Tupakoinnin 

jälkeen tulevia syttymissyitä ovat tahallinen sytyttäminen (15 %), huolimattomuus tu-

lenkäytössä (15 %), sähkölaite (15 %). Syttymissyistä noin 25 % jää epäselväksi. On 

myös arvioitu, että runsaalla alkoholin käytöllä on vaikutusta palon syttymiseen ja seu-

rauksiin. Palokuolleista henkilöistä noin 60 % on ollut alkoholin vaikutuksen alaisia 

(Sisäasiainministeriön pelastusosasto, 2009). 

 

Suomessa syttyy yli 1000 tulipaloa vuodessa, jossa syttymissyyksi todettiin sähkö tai 

sähkölaite. Sähköstä tai sähkölaitteesta alkunsa saaneissa paloissa kuoli vuonna 2007 17 

ihmistä (If Vahinkovakuutusyhtiö Oy, 2008)  

 

Sähköpaloista mainittakoon liikerakennuksissa ja kokoontumisrakennukset, toimistora-

kennukset ja hoitolaitokset, koska työni suunnittelun osa-alue painottuu näihin kiinteis-

töihin. Suurimmassa osassa liikerakennuksien paloja, syttymissyynä on tekninen vika 

(noin 80 %:ssa) ja kokoontumisrakennuksissa näitä oli hieman vähemmän. Toimistora-

kennuksissa tekniset viat olivat huomattava tulipalon aiheuttaja (yli 80 %). Virheellinen 

toiminta aiheutti vain 6 % sähköpaloista. Myös hoitoalan laitoksissa yleisemmin esiin-

tyneet sähköpalot olivat teknisen vian aiheuttamia (Nurmi, 2001, 60, 61). 

 

 

2.4 Asetukset ja määräykset  

 

Suomessa paloturvallisuustoiminta pohjautuu pelastuslakiin (468/2003), pelastustoi-

miasetukseen (787/2003) sekä lakiin pelastustoimen laitteista (10/2007). Paloturvalli-

suuteen annetaan lisämääräyksiä rakennusmääräyskokoelmassa (RakMK) E1 (rakennus-

ten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet), E2 (tuotanto- ja varastorakennusten palotur-

vallisuus, ohjeet), E4 (autosuojien paloturvallisuus, ohjeet) ja E7 (ilmanvaihtolaitosten 

paloturvallisuus, ohjeet). (Holmén ym. 2004, 15) 
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Sisäasiainministeriön antama ohje paloilmoittimien suunnittelusta ja asennuksesta, sarja 

A:41 kumoutui 1.9.2001. Korvaava ohje on ST-ohjeisto 01 ”paloilmoittimen suunnitte-

lu, asennus, huolto ja kunnossapito 2009 (2010)”, joka on julkaistu 17.3.2010 (Holmén 

ym. 2004, 15). 

 

 Paloilmoitinta on asetettu koskevaksi seuraavat lait, määräykset ja asetukset: 

- Pelastuslaki (468/2003, 22 §, 29 §) 

-  Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (787/2003) 

-  Hätäkeskuslaki (157/2000) 

- Laki pelastustoimen laitteista (10/2007) 

- Ympäristöministeriön julkaisema rakentamismääräyskokoelma 

(RakMK), johon kuuluu: 

- E1(rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet) 

- E2 (tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuus, ohjeet) 

- E4 (autosuojien paloturvallisuus, ohjeet) 

- E7 (ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus, ohjeet) 

-  KTMp 1193/1999 sähkölaitteistojen turvallisuudesta 

(Holmén ym. 2004, 15, 16). 

 

Keskeisin standardi, jota noudatetaan on eurooppalainen EN 54-standardi. EN 54-

standardi käsittää paloilmoitinjärjestelmät ja niiden komponentit. Tärkeimmät SFS-EN-

standardit ovat: 

- SFS-EN 54–1 (Palonhavaitsemis- ja palohälytysjärjestelmät, johdanto) 

- SFS-EN 54–2 (Palonilmaisu- ja palohälytysjärjestelmät, ohjaus- ja näyttölait-

teet) 

- SFS-EN 54–3 (Palonilmaisu- ja palohälytysjärjestelmät, palohälytyslaitteet) 

- SFS-EN 54–4 (Palonilmaisu- ja palohälytysjärjestelmät, teholähteet) 

- SFS-EN 54–5 (Palonhavaitsemis- ja palohälytysjärjestelmät, lämpöilmaisi-

met) 

- SFS-EN 54–7 (Automaattisten paloilmoittimien laitteet, savuilmaisimet) 

- SFS-EN 54–10 (Palonilmaisu- ja palohälytysjärjestelmätliekki-ilmaisimet ja 

pistemäiset anturit) 

- SFS-EN 54–11 (Palonhavaitsemis- ja palohälytysjärjestelmät, palopainik-

keet) 

(Holmén ym. 2004, 17). 
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2.5 Paloilmaisimet 

 

Paloilmaisimien suunnittelussa lähdetään aina liikkeelle savuilmaisimesta. Jos savuil-

maisin ei sovi tilaan, käytetään esimerkiksi differentiaalimaksimaali-ilmaisinta. Diffe-

rentiaalimaksimaali-ilmaisimen ollessa epäsopiva tilaan, on katsottava muita ilmaisimia 

esimerkiksi maksimaali-ilmaisinta (Martti honkiniemi, 2007, 20) 

 

Paloilmaisimien suunnittelussa on tärkeää tehdä oikea ilmaisin valinta tilaan. Tilan 

käyttötarkoitus tulee huomioida ja miettiä mitä syttymisaineita tilassa saattaisi olla, mit-

kä heikentäisivät ilmaisimen toimintavarmuutta. Esimerkkinä toimintavarmuuden hei-

kentäjistä voidaan ottaa kosteus, käryt, höyryt, latauskaasut ja pöly. Nämä edellä maini-

tut asiat huomioon ottaen, voidaan tilaan lähteä suunnittelemaan oikeanlaisia paloil-

maisimia. 

 

Seuraavaksi käydään läpi savuilmaisin, lämpöilmaisin, yhdistelmäilmaisin, optinen lin-

jailmaisin ja näytteenottoilmaisin, jotka ovat standardisoituja ilmaisimia. Standardisoi-

mattomiin ilmaisimiin kuuluu kanavailmaisin ja liekki-ilmaisin, jotka käydään läpi vii-

meiseksi paloilmaisimista. 

 

 

2.5.1 Savuilmaisin 

 

Savuilmaisimen toiminta perustuu palossa vapautuvien savuhiukkasten tunnistamiseen. 

Savun tunnistamiseen käytetään kahta ilmaisinta, ioni- ja optista ilmaisinta.  

 

Ioni-ilmaisin (I-ilmaisin) tunnistaa savun aiheuttaman ionisaatiovirran muuttumisen 

ilmassa. Ioni-ilmaisimessa käytetään usein radioaktiivista americum 241 ainetta, joka 

pienen säteilynsä ansiosta ionisoi (aktivoi) kammiot. Ioni-ilmaisimessa on kaksi kam-

miota, joiden välille muodostuu tasavirta. Kun virta pienenee tarpeeksi kammioiden 

välillä eli jännite ero kasvaa tarpeeksi suureksi, ilmaisin tekee hälytyksen. 

Osoitteellisessa ja konventionaalisessa järjestelmässä ioni-ilmaisimeen säädetään tietty 

raja-arvo. Kun tämä raja-arvo ylitetään eli savutiheys kasvaa tarpeeksi suureksi antaa 

ilmaisin hälytyksen (Holmén ym. 2004, 83–84). 
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Optisen savuilmaisimen (O-ilmaisin) toiminta voi perustua joko valon vaimennukseen 

tai heijastukseen. Optisen ilmaisimen mittauskammiossa voidaan käyttää valonlähteenä 

joko LED- tai IR- valolähetintä. Osoitteellisessa ja konventionaalisessa järjestelmässä 

optiseen savuilmaisimeen säädetään raja-arvo kuten ioni-ilmaisimessakin. (Holmén ym. 

2004, 83-84)  

 

Nykyään paloilmoitinjärjestelmien suunnittelussa käytetään paljon optisia savuil-

maisimia. Aikaisemmin ioni-ilmaisimien käyttö oli yleisempää, mutta nykyään optisten 

savuilmaisimien kehitys on edennyt ja ne ovat suositumpia käytössä. Optiset savuil-

maisimet ovat nykypäivänä yhtä luotettavia kuin ioni-ilmaisimet, eivätkä yhtä alttiita 

häiriöille kuin ioni-ilmaisimet. (Yliasentaja Vesa Koskiniemi, Sähkö-Peko Oy, 2010, 

Haastattelu) 

 

Kuvassa 1 on esitetty optinen savuilmaisin. 

 

 
KUVA 1. Optinen savuilmaisin (O-ilmaisin) 

 

 

2.5.2 Lämpöilmaisin 

 

Lämpöilmaisimen toimintaperiaate perustuu ilman lämpötilan muutokseen. Lämpöil-

maisimia ovat maksimaali-ilmaisimet, differentiaali-ilmaisimet ja differentiaalimaksi-

maali-ilmaisimet. Lämpöilmaisimia voidaan suunnitella tiloihin, joissa ei voida savuil-

maisimia käyttää. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi tilat, joissa on käryjä, savua, sumua, 

pölyä tai tilan vaatimukset eivät muuten sovellu savuilmaisimille. Kylmissä tai hyvin 

kuumissa tiloissa lämpöilmaisimen ominaisuudet ovat paremmat kuin savuilmaisimilla, 
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ja näin ollen ne takaavat luotettavamman toiminnan verrattuna savuilmaisimiin. 

(Holmén ym. 2004, 83–84; Hyytiä ym. 2010, 10–11) 

 

Kuvassa 2 on esitetty maksimaali-ilmaisin 

 

 
KUVA 2. Lämpöilmaisin (maksimaali-ilmaisin) 

 

Maksimaali-ilmaisimen (M-ilmaisin) toiminta perustuu ympäristön lämpötilan nousuun 

tietyn hälytysrajan yli. Osoitteellisessa ja konventionaalisessa järjestelmässä maksimaa-

li-ilmaisimeen säädetään tietty raja-arvo. Raja-arvo ylittäessä tietyn lämpötilan seuraa 

paloilmoitus. (Holmén ym. 2004, 83–84; Hyytiä ym. 2010, 10–11) 

 

Differentiaali-ilmaisimen (D-ilmaisin) toiminta perustuu mittaukseen, jossa kahden tai 

useamman muuttujan raja-arvon erotus on tarpeeksi kauan tietyn arvon yläpuolella. 

Käytännössä tällä tarkoitetaan riittävän nopeaa lämmön nousua tilassa, jossa differenti-

aali-ilmaisin sijaitsee. (Holmén ym. 2004, 83–84; Hyytiä ym. 2010, 11) 

 

Differentiaalimaksimaali-ilmaisimen (DM-ilmaisin) toiminta perustuu maksimaali- ja 

differentiaali-ilmaisimen yhdistelmään. (Holmén ym. 2004, 83–84; Hyytiä ym. 2010, 

11) 

 

 

2.5.3 Yhdistelmäilmaisin 

 

Yhdistelmäilmaisin on monikriteeri-ilmaisin, jonka toimintaperiaate perustuu kahden tai 

useamman ilmaisintyypin yhdistelmään. Useimmiten käytetty yhdistelmäilmaisin on 

optisen savuilmaisimen ja lämpöilmaisimen yhdistelmä. Yhdistelmäilmaisin voidaan 
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ottaa käyttöön, jos halutaan ilmaisin, joka havaitsee palon nopeammin kuin normaali 

optinen savuilmaisin. (Honkiniemi, 2007, 12; Holmén ym. 2004, 105–106) 

 

Yhdistelmäilmaisimelle voidaan määritellä erilaisia ilmoituksen tasoja, jotka lisäävät 

ilmaisimen toimintavarmuutta. Tämä helpottaa ilmaisimien suunnittelua käyttöolosuh-

teiden ja ympäristön mukaiseksi. (Holmén ym. 2004, 105–106) (Pelco Finland Oy, 

2008, 1) 

 

 

2.5.4 Optinen linjailmaisin 

 

Optinen linjailmaisin (OL-ilmaisin) on hyvä suunniteltaessa suuria liiketiloja tai kiin-

teistöjä, joissa on huomattavan suuret huonekoot. Optisella linjailmaisimella pystytään 

valvomaan suuria etäisyyksiä. Etäisyydet voivat olla aina 10 metristä 100 metriin. 

Suunnittelussa on otettava aina huomioon valmistajan ilmoittamat ohjeet sijoittelusta. 

Korkeissa tiloissa voidaan optinen linjailmaisin sijoittaa kahteen kerrokseen edellyttäen, 

että tilan rakenteet sallivat sen. Jos suunnittelua lähdetään toteuttamaan optisen linjail-

maisimen avulla, on otettava huomioon ympäristön olosuhteet (esimerkiksi valo ja ra-

kenteiden liikkuminen) sekä ilmaisimien helppo huolto (sijoitus). (Holmén ym. 2004, 

98–99) 

 

Kuviossa 4 esitetään optisen linjailmaisimen sijoittelu. Kuviossa 4 on esitetty toiminta-

periaate linjailmaisimesta suuressa liiketilassa. Tilassa saattaa olla ikkunoita, jotka on 

otettava huomioon auringon valon takia suunnittelussa. Periaatteena linjailmaisimella 

on, että siinä on sekä lähetin, jolla lähetetään infrapunasignaalia että vastaanotin, joka 

vastaanottaa signaalin. Linjailmaisimelle on annettu raja-arvo, jonka ylitettäessä syntyy 

hälytys. Suunnittelussa on tärkeää että tilat, joissa linjailmaisin on, olisivat erittäin siis-

tejä. Siisteys on hyvin tärkeää ilmaisimen linssien puhtauden vuoksi ja väärien hälytys-

ten välttämiseksi. (Holmén ym. 2004, 98-99) 
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KUVIO 4. Sijoittelu optisesta linjailmaisimesta  

 

 

2.5.5 Näytteenottoilmaisin 

 

Näytteenottoilmaisin (N-ilmaisin) on vaihtoehto, jos halutaan nopeampaa ja tarkempaa 

palonilmaisua. Näytteenottoilmaisimella saavutetaan erittäin herkkä palonilmaisu. Näyt-

teenottoilmaisua voidaan käyttää, jos savua on vaikea havaita, huoltokohteeseen on vai-

kea päästä, liiketoiminnan keskeytymättömyys on tärkeää, halutaan huomaamaton pa-

loilmaisinjärjestelmä, evakuoinnin järjestäminen on haasteellista, ympäristöolosuhteet 

ovat vaikeat tai jos tiloissa on sammutusjärjestelmä. (Eltek fire & safety by honeywell, 

2009) 

 

On tärkeää, että näytteenottoilmaisimen käytöstä sovitaan paikallisen pelastusviran-

omaisen kanssa. (Holmén ym. 2004, 92) 
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Suunnittelussa on huomioitava, että näytteenottoputkistoon pääsee savua (ilmavirtauk-

sen huomiointi). Sijoittelu tulee tehdä samalla tavalla kuin normaaleillakin ilmaisimilla. 

(Holmén ym. 2004, 95) 

 

 

2.5.6 Kanavailmaisin 

 

Kanavailmaisimia (K-ilmaisin) käytetään havaitsemaan ilmanvaihtokanavissa olevia 

savukaasuja. Kuvassa 3 on kuva kanavailmaisimesta, joka havaitsee savukaasut ilman-

vaihtokanavasta. Pölyjen ja muiden epäpuhtauksien takia ilmaisimen puhdistusväli pitää 

olla tiheä, jopa 3 kuukauden välein. (Holmén ym. 2004, 104–105) 

 

 

KUVA 3. Kanavailmaisin välitilassa (alaslaskettu katto) 

 

 

2.5.7 Liekki-ilmaisin 

 

Liekki-ilmaisinta (L-ilmaisin) käytetään tiloissa, joissa on herkästi syttyviä aineita ja 

joissa palo saa alkunsa leimahduksen omaisesti. Liekki-ilmaisimille ei ole tällä hetkellä 

voimassa olevaa standardia, mutta se on kehitteillä. Liekki-ilmaisimen asennus voidaan 

kuitenkin toteuttaa pelastusviranomaisen luvalla. Suunnittelussa myös seinä asennus on 

mahdollista huomioida. (Holmén ym. 2004, 105–106) 
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2.6 Silmukointi 

 

Eri järjestelmissä silmukkarakenne voi vaihdella tapauskohtaisesti. Perusperiaate on, 

että silmukointi lähtee keskukselta ja päättyy takaisin keskukseen. Tätä kutsutaan suur-

silmukaksi osoitteellisessa järjestelmässä. Tämä kattaa useita eri paloalueita. Silmukassa 

tulee käyttää oikosulkuerottimia ainakin paloalueiden välillä, jotta pystytään eristämään 

mahdollinen oikosulun vaara mahdollisimman pieneksi. (Holmén ym.2004, 47) 

 

Hälyttimien (palokellot ja palosireenit) on hyvä muodostaa oma silmukkansa, jotta saa-

daan yhtä aikainen ilmoitus. 

 

Konventionaalisia järjestelmiä liitettäessä osoitteelliseenjärjestelmään, voidaan konven-

tionaalinen silmukka muodostaa omaksi osoitteeksi. Tällöin ilmoitus yhdestäkin silmu-

kan painikkeesta tai hälyttimestä antaa aina saman osoitteen. (Holmén ym. 2004, 48) 

 

Silmukan mitoituksessa on huomioitava valmistajakohtaiset erityisohjeet. (Holmén ym. 

2004, 104) 

 

Paloilmoitinjärjestelmän järjestelmäkaavio antaa selventävän kuvan silmukoinnista. 

Kuviossa 5 nähdään eräänlainen esimerkki silmukoinnista, ja siitä kuinka se toteutetaan. 
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KUVIO 5. Järjestelmäkaavio (AIRI-IX talotekniikka, 2002)  
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2.7 Paloryhmät 

 

Paloryhmiä käytetään paikantamiskaavioissa hälyttäneen paloalueen paikantamiseen. 

Paloilmaisimien, palopainikkeiden ja sammutusjärjestelmien ryhmittely paloryhmiksi 

auttaa palokuntaa toimimaan nopeasti ja tehokkaasti palopaikalla. 

 

Paloryhmiä lähdettäessä suunnittelemaan, on niiden oltava selkeitä ja helposti tulkitta-

vissa olevia. Paloryhmät merkitään aina paikantamiskaavioihin, jolloin palokunnan on 

helppo paikantaa hälytyksen tehnyt laite ja selvittää reitti laitteelle. Paikantamiskaaviot 

ovat palokunnan hyökkäysreitillä, palokuntapaneelin yhteydessä. Paloryhmä voi koos-

tua osoitteellisen järjestelmän ilmaisimista, jotka on suursilmukasta jaettu useampaan 

tarkoituksen mukaiseen paloryhmään. (Holmén ym. 2004, 154) 

 

Paloryhmiksi voidaan ryhmitellä sprinklerjärjestelmät, jotka ovat aina paloryhmä 1 

osoitteellisessa järjestelmässä. Muiksi paloryhmiksi voidaan jakaa paloilmoituspainik-

keet ja paloilmaisimet. Paloryhmän numerointi on hyvä aloittaa aina rakennuksen poh-

jakerroksesta. Suunniteltaessa paloryhmiä on hyvä ottaa huomioon aina pieni laajennus-

vara. (Yliasentaja Vesa Koskiniemi Sähkö-Peko Oy, 2010, Haastattelu) 

 

Paloryhmällä voidaan valvoa esimerkiksi palo-osaston kokoisia alueita. Paloryhmän 

maksimi koko voi olla noin 32 ilmaisinta (Holmén ym. 2004, 150). Konventionaalisissa 

ilmaisimissa eli perinteisessä järjestelmässä ilmoitukset tulevat aina paloryhmätasolla. 

Konventionaalisessa järjestelmässä on lisäksi huomioitava aina erotinyksikkö paloryh-

mien välillä. (Hyytiä ym. 2010, 12) 

 

Savunpoistoluukkuja voidaan ohjata savunpoistolaukaisukeskuksella, joka voidaan liit-

tää paloilmoittimeen silmukkana tai osoitteellisen järjestelmän ollessa kyseessä palo-

ryhmäksi tai yhdeksi osoitteeksi. (Holmén ym. 2004, 73) 

 

Paloryhmän muodostamiseen on annettu tiettyjä sääntöjä. Esimerkiksi yhteen paloryh-

mään saa kuulua maksimissaan 20 huonetilaa ja paloryhmä saa käsittää vain yhden ker-

roksen alueen. Tärkeää suunniteltaessa paloryhmää on ottaa huomioon huoneiden käyt-

tötarkoitus. Jos evakuointia halutaan nopeuttaa voidaan rakennuksissa, joissa on paljon 

pieniä huonetiloja, asettaa paloryhmän kooksi vain muutama huonetila. Muutaman huo-

netilan kokoisia kohteita voivat olla esimerkiksi sairaalat ja hoitolaitokset. 
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Tilat, joiden sisään pääsyyn vaaditaan erillinen avain, muodostetaan omaksi paloryh-

mäkseen. Tällaisia tiloja voi olla esimerkiksi sähkötilat, LVI-tilat, hissihuoneet, muun-

tamot ja teletekniset tilat. (Holmén ym. 2004, 149)  

 

Taulukossa 1 on esitetty paloryhmien suurin pinta-ala suhteessa huonetilojen lukumää-

rään. Taulukossa ilmoitetut rajat ovat maksimiarvoja. Tärkeintä suunnittelussa on huo-

mioida sen helppo paikantaminen ja palon nopea leviäminen. (Holmén ym. 2004, 149) 

 

TAULUKKO 1. Paloryhmän maksimi pinta-ala suhteutettuna huonetilojen lukumäärään 

(Holmén ym. 2004, 149) 
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2.8 Kaapelointi 

 

Kaapelointi tulee toteuttaa kiinteästi ja valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kaapeleiden on 

oltava palonkestäviä valvomattomissa tiloissa. Kaapeloinnissa voidaan käyttää joko 

2x0,8 tai 4x0,8 KLM- tai KLMA-tyyppisiä kaapeleita. Esimerkkinä 4x0,8 KLMA käy-

tettäessä, on ympärillä vaippa, joka tuo lisää häiriösuojaa ja 4x0,8 saadaan johtimelle 

lisä poikkipinta-alaa kietomalla kaksi johdinta yhteen. Kuviossa 6 on 4x0,8 KLMA-

tyyppinen kaapeli. 

 

 
KUVIO 6. 4x0,8 KLMA-tyypin kaapeli (Ensto, 2011) 

 

Kaapeloinnin reittinä käytetään telejärjestelmien hyllyjä. Jos hyllyllä kulkee vahvavirta-

kaapeleita, tulee palokaapelit sijoittaa tällöin eri reunalle. Asennuspaikasta riippuen on 

kaapeli hyvä asentaa putkeen, suojata listalla tai käyttää muovikiinnikkeitä apuna. Kaa-

peleita voidaan myös jatkaa puristusliittimien avulla. Puristinliittimet sijaitsevat rasiois-

sa, joissa lukee ”PALOILMOITIN LAITE”. (Hyytiä ym. 2010, 28) 

 

Palokellolinjojen kaapeleiden on hyvä olla vikavalvottuja mahdollisten oikosulkujen ja 

katkoksten varalta. 

 

Jos kaapelilla joudutaan menemään seinänläpi toiseen palo-osastoon, on aukot tukittava 

palokatkolla, ettei paloturvallisuus heikentyisi. Lisäksi kaapelit eivät saa kulkea 2 metriä 

lähempänä ukkosenjohdinta. Kaapeloinnissa tulee muutenkin välttää johtojen kulkemis-

ta samansuuntaisesti ukkosenjohtimien kanssa. (Holmén ym. 2004, 160) 

 

Keskuslaitteiden väliset kaapelit kuuluvat dataliikenteeseen ja ne on hyvä asentaa laite-

valmistajien suosittelemilla kaapeleilla. 
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2.9 Ilmaisimet 

 

Ilmaisimia valittaessa on tärkeää huomioida, millaisia tilaluokitukset ovat, jotta paloil-

moitinjärjestelmään ei tulisi turhaan virheellisiä hälytyksiä. Tilat voivat olla korkeita, 

tiloissa voi olla palkkikatto, tilan katossa saattaa olla aukkoja, tilan valaistus on huomi-

oitava tai tilojen lämpötiloissa saattaa olla vaihteluja. Jossain tapauksissa on otettava 

myös arkkitehtoninen vaatimus huomioon. On myös monia muitakin tekijöitä, jotka 

saattavat vaikuttaa ilmaisimien asennukseen. Esimerkiksi höyryt, käryt, kuumuus, tupa-

kointi, kosteus, pöly tai huurtuminen. (Hyytiä ym. 2010, 32) 

 

Ilmaisimen oikea valinta, ympäristön käyttölämpötila, kotelointiluokka, liitettävyys, 

tilan käyttötarkoitus, tilan korkeus, ilmastolliset olosuhteet ja ilmaisimen oikea sijoitus 

on tärkeää huomioida ilmaisimia tunnistettaessa. 

 

Ilmaisimien sijoittelu tulee tehdä seuraavasti:  

- Kattoon asennus  tilan korkeimpaan kohtaan 

- Yli 3 metriä korkeissa tiloissa voidaan ilmaisin kiinnittää alaslaskettu-

na (katon ja ilmaisimen välissä ei saa olla palokuormaa)   savuilmai-

sin 20 % ja lämpöilmaisin 10 % keskimääräisestä huonekorkeudesta. 

lämpöilmaisimella kuitenkin enintään 0,5 metriä huonekorkeudesta. 

- Ympärillä 50cm vapaata tilaa 

- Ilmanvaihdon vaikutus otettava huomioon sijoittelussa  etäisyys 

poistosta enintään 2 metriä. Huomioitava poikkeukset, kuten erheellis-

ten ilmoituksen mahdollisuus. Esimerkiksi kosteiden tilojen edustat tai 

lieden läheisyys. 

- Ei tuloilman virtaukseen 

- Ei harjakaton huipulle asennusta  enintään 90cm katon harjasta 

- kaltevuus yli 45° ilmaisin asennetaan asennustukeen 

- Portaikossa asennus rappusten ylä- ja alapäähän (hyvä tapa) 

- Valaisinripustuskiskoon asennettaessa otettava huomioon, että ympä-

rillä on 50 cm vapaata tilaa 

- Oltava näkyvissä ja helposti luettavissa 

- Ilmaisimen merkkivalo on oltava nähtävissä 

- Osoitemerkintöjen oltava luettavissa 
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- Erikoisilmaisimien asennus tehdään laitetoimittajan ohjeiden mukai-

sesti 

(Holmén ym. 2004, 133–144) 

 

Ilmaisimille on annettu lisäksi muita ohjeistuksia, koskien esimerkiksi ilmaisimien val-

vonta-alueita. Valvonta alueen tulee olla savuilmaisimilla enintään 60m
2
 ja lämpöil-

maisimilla enintään 30m
2
. Yhdistelmäilmaisimen vaatimukset ovat samat verrattuna 

savuilmaisimien vaatimuksiin. Kuvat valvonta-alueesta on esitetty kuviossa 7 ja 8. 

(Hyytiä ym. 2010, 32) 

 

 

KUVIO 7. Savuilmaisimen valvonta-alueet (Holmén ym. 133–135, Muokattu) 

 

Kuviosta 7 ja 8 voidaan lisäksi havaita, että ilmaisimia asennettaessa on otettava huo-

mioon myös etäisyys ilmaisimen alapuolisiin osiin. Kyseinen etäisyys savuilmaisimella 

on enintään 6 metriä ja lämpöilmaisimella enintään 4 metriä. 
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KUVIO 8. Lämpöilmaisimen valvonta-alueet (Holmén ym. 2004, 134–135, muokattu) 

 

 

2.9.1 Palkkikatto 

 

Nykyisin monissa kiinteistöissä on palkkikattoja, jotka vaikeuttavat ilmaisimien asen-

nusta. Näissä palkkikatollisissa tiloissa on huomioitava oikeanlainen asennus. Huoneti-

lassa olevien palkkien korkeus vaikuttaa ilmaisimien määrään, mikäli palkin korkeus on 

yli 20 % huonetilan korkeudesta. Tällöin jokaista palkkiväliä pitää käsitellä omana huo-

netilanaan. (Holmén ym. 2004, 141) 

 

Tapauksissa joissa palkkien korkeus vaikuttaa ilmaisimien asennukseen, on pidettävä 

huolta, että alue on tasaisesti valvottu. Palkkikatossa on otettava huomioon myös sen 

leveys. Palkkivälin oltaessa yli 1 metrin, on ilmaisin kiinnitettävä palkin alapintaan tai 
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vastaavaan tasoon, esimerkiksi valaisin ripustuskiskoon. Kuva ilmaisimen asennuksesta 

on esitetty kuviossa 9. (Holmén ym. 2004, 141)  

 

Palkkikattoa havainnollistaa kuva 4, josta käy ilmi ilmaisimen asennus palkkikattoon, 

kun palkkien väli on yli 1 metrin ja palkin korkeus enemmän kuin 20 % huonekorkeu-

desta. 

 

 
KUVA 4. Ilmaisimen asennus palkkikattoon (alaslaskettu katto, välitila) 
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Kuviosta 9 nähdään asennusmittoja ja korkeuksien mitat ilmaisimen asentamisessa 

palkkikattoon. 

 

 

KUVIO 9. Palkkikattoon asennus (Holmén ym. 2004, 142) 
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2.9.2 Välitila 

 

Välitila syntyy kun muodostetaan alaslaskettu katto tai ylösnostettu lattia. Tällöin varsi-

naisen katon ja alaslasketun katon väliin jää välitila, jossa saataa olla palokuormaa. Vä-

litiloissa on huomioitava mahdollinen palokuorman olemassaolo, tilan voimakkaat il-

mavirtaukset ja huoltoluukkujen asentaminen. (Hyytiä ym. 2010, 14) 

 

Paloilmaisimien paikannuksessa käytetään rinnakkaismerkkivaloja, jotka asennetaan 

välitilan alapuolelle helpottamaan paloilmaisimen paikannusta. (Hyytiä ym. 2010, 14) 

 

Välitilaan vaaditaan paloilmaisin mikäli tilassa on palokuormaa enemmän kuin 25MJ:tä 

1m x 1m alueella. Esimerkkinä 25MJ palokuormaa voidaan verrata noin 15kpl:een syöt-

tökaapeleita 3 x 1,5 mm
2
 1 metrin matkalla. Muita paloilmaisimen asentamiseen vaadit-

tuja asioita välitilaan ovat yli 80 cm korkeat ja yli 10 metriä pituiset ja levyiset välitilat. 

(Hyytiä ym. 2010, 14) 

 

Kuviossa 10 on välitilan ilmaisin, jossa on palkkien ja välitilan palokuorman takia asen-

netut paloilmaisimet. 

 

 
KUVIO 10. Välitilan paloilmaisin (alaslaskettu katto, palkkikatto) 
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2.10 Palopainikkeet 

 

Paloilmoituspainike on laite, jonka avulla tehdään hälytys käsin suoraan hälytyskeskuk-

seen. Paloilmoituspainike toimii myös sireenien, vilkkujen, äänievakuoinnin ja muiden 

paloilmoitinjärjestelmään kuuluvien laitteiden laukaisijana. Kyseiset laitteet ilmoittavat 

alkavasta palosta rakennuksessa. (Hyytiä ym. 2010, 12) 

 

Paloilmoituspainikkeita käytetään vain paloilmoitinjärjestelmässä, koska palovaroitin-

järjestelmässä annettua ilmoitusta ei saa liittää hätäkeskukseen. (ST 662.50, 2009, 5) 

 

Paloilmoituspainike sijoitetaan jokaisen uloskäynnin yhteyteen sekä paloryhmän alueel-

le johtavalle kulkureitille, kuten kuvassa 6 on esitetty. Paloilmoituspainike sijoitetaan 

myös palokunnan käyttämän paloilmoitinkeskuksen läheisyyteen.  

(Hyytiä ym. 2010, 23) 

 

 

KUVA 5. Paloilmoituspainike ja merkkikyltti  

 

Kuvassa 5 oleva paloilmoituspainike tulisi sijoittaa aina keskitetysti esimerkiksi pikapa-

lopostien, käsisammuttimien ja palohälyttimien kanssa. Paloilmoituspainikkeet on mer-

kittävä kuvassa 5 olevalla merkkikyltillä. Merkkikyltti on sijoitettava niin, että se on 

helposti havaittavissa. 
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Paloilmoituspainikkeen asennuskorkeus lattiasta on 1,7m. Paloilmoituspainikkeita 

asennettaessa ja suunniteltaessa on syytä huomioida mahdolliset ilkivallan mahdollisuus 

sekä muut riskit, joissa painike saattaa rikkoutua. (Holmén ym., 2004, 145) 

 

 

KUVIO 11. Kulkuetäisyys lähimmälle painikkeelle  

 

Kulkuetäisyys saa olla kuvion 11 mukaisesti maksimissaan 30 metriä lähimmälle pai-

nikkeelle, kun etäisyys mitataan kulkutietä pitkin. Jos painikkeet ovat samassa linjassa 

käytävällä, voi painikkeiden etäisyys toisistaan olla maksimissaan 60 metriä. (Holmén 

ym. 2004, 145) 

 

 

KUVA 6. Palopainikkeen asettelu kulkureitillä  

Painike 
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2.11 Hälyttimet 

 

Hälyttimiä yleisesti käsiteltäessä voidaan puhua palo- ja vikahälyttimistä, jotka sijaitse-

vat paloilmoitinkeskuksessa. Hälyttimet siirtävät palo- ja vikatiedot hälytyskeskukseen. 

(Holmén ym. 2004, 111) 

 

Paikalliset palohälyttimet (palokellot, sireenit ja vilkut) antavat mahdollisuuden tehok-

kaaseen pelastustoiminnan käynnistämiseen ja ovat tämän vuoksi olennainen osa pa-

loilmoitinjärjestelmää. Hälyttimien on täytettävä eurooppalaisen standardin EN54-3 

mukaiset vaatimukset, mikä on tarkistettava valittaessa hälyttimiä. (Holmén ym. 2004, 

111) 

 

Hälyttimien sijoitus suunnitellaan niin, että niitä on rakennuksen jokaisessa osassa mis-

sä työskennellään tai oleskellaan. Hälyttimien on oltava aina selvästi kuultavissa ja näh-

tävissä. Taustamelu ja muut häiriöt on otettava huomioon meluisissa rakennuksissa tai 

työtiloissa, sillä ne haittaavat hälyttimien kuuluvuutta. Meluisat tilat voidaan varustaa 

myös optisilla vilkuilla huomion herättämiseksi. Hälyttimien äänien on oltava yhden-

mukaiset rakennuksessa. Yksi hälytin on lisäksi sijoitettava ulos lähelle ilmoitinkeskus-

ta, jota palokunta käyttää. (Holmén ym. 2004, 112) 

 

Hälyttimille on asetettu desibeli vaatimukset, joka on koko hälytysalueella oltava yli 

65dB(A) tai sen on ylitettävä 5 dB (A):llä minkä tahansa kestävän äänen taso. Minimi 

äänenvoimakkuus on oltava 85 dB (A), jos tilassa on nukkuvia henkilöitä. Maksimi ää-

nen taso on 120 dB (A) mitä ei saa missään olosuhteissa ylittää, jos tilassa on ihmisiä. 

(Hyytiä ym. 2010, 23) 

 

Hälytinlinjat varustetaan katkos- ja oikosulkuvalvonnalla kaapelivikojen välttämiseksi 

ja hälyttimien toiminnan turvaamiseksi. (Holmén ym. 2004, 112) 

 

Hälyttimet voidaan paloilmoituksen aikana ohjata yhtäaikaisesti päälle. Laajoissa toimi-

tiloissa hälyttimet voidaan ohjata päälle alueittain, jolloin henkilöiden ohjaus ulos tilasta 

helpottuu merkittävästi. Tällöin saadaan palon kannalta vaarallisimmissa tiloissa olevat 

ihmiset ohjattua ensin ulos tilasta ja näin pystytään minimoimaan henkilövahinkoja. 

Hälytinlinjoja jaettaessa ryhmiin on otettava huomioon kuormitus ja jännitehäviöt. Hä-
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lytinlinjojen jako ryhmiin voidaan tehdä kerroksittain, paloryhmittäin tai rakennuksit-

tain. (Holmén ym. 2004, 112) 

 

Nykyisin hälyttimien rinnalle on otettu äänievakuointijärjestelmä, joka helpottaa oma-

toimista pelastautumista. On myös havaittu että äänievakuointijärjestelmä ei aiheuta 

yhtä suurta paniikkia kuin hälyttimet (soittokellot tai sireenit). 

 

 

2.12 Äänievakuointijärjestelmä 

 

Äänievakuointijärjestelmää voidaan käyttää paloilmoitinjärjestelmässä palokellojen 

rinnalla tai korvaamaan palokellot. Äänievakuoinnin on todettu olevan parempi vaihto-

ehto ihmiselle, koska ihminen hämmentyy palokelloista. Sen sijaan puhuttu viesti ym-

märretään nopeammin ja muuttunut tilanne on helpompi informoida henkilöille. (Puo-

lanne, 2008) 

 

Äänievakuointi on helppo ohjata rakennuksen eri osiin paloilmoituksen tullessa. Häly-

tysalueet tulee määritellä yhdessä alueen pelastusviranomaisen kanssa. Äänievakuoin-

tiin on vaivatonta tehdä ennalta ohjelmoidut kuulutukset ja nämä voidaan esittää eri 

kielillä. Äänievakuointijärjestelmä sisältää varavoimalähteen ja on aina vikavalvottu. 

(Holmén ym. 2004, 116)   

 

Standardeissa ei ole määritelty sitä, millaisiin kohteisiin äänievakuointijärjestelmä tulisi 

asentaa. Tyypillisimpiä äänievakuointijärjestelmän kohteita ovat kauppakeskukset, isot 

liiketilat, sairaalat, hotellit, koulut, liikuntatilat, teollisuus, tuotantotilat, hoitolaitokset, 

toimistorakennukset ja terveyskeskukset. Asennusperusteiksi voidaan olettaa jos pelas-

tuslaki vaatii, on lisätty rakennusluvan ehdoksi tai saneerauskohteissa vaaditaan turval-

lisuusselvityksen perusteella. Usein saatetaan vaatia hotelleihin, kauppakeskuksiin tai 

julkisiin tiloihin korvaamaan palokellot. (Holmén ym. 2004, 116; Puolanne, 2008) 
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2.13 Räjähdysvaaralliset tilat (Ex-tilat) 

 

Johdotus räjähdysvaaralliseen tilaan tapahtuu osoitinyksikön ja erotinyksikön kautta, 

jotka sijaitsevat räjähdysvaarallisen tilan ulkopuolella. Johdotus päättyy päätevastuk-

seen. Kuvio 12 esittää johdotusta räjähdysvaaralliseen tilaan eli ns. ex-tilaan. Kuviosta 

12 voidaan nähdä osoitinyksikkö ja erotinyksikkö ex-tilan ulkopuolella ja ex-tilassa 

ilmaisimen jälkeen päätevastus.  

 

 

KUVIO 12. Räjähdysvaarallisen tilan johdotukset (TSS GROUP, SRÄ, 2010) 

  

Kaapelointi räjähdysvaaralliseen tilaan (ex-tilaan) on tehtävä hyväksytyillä MHS tai 

MMSA kaapelityypeillä. Johtimien liitinten etäisyyden on oltava muiden johtimien liit-

timistä vähintään 50 mm. Kaapeli on asennettava lisäksi tarpeeksi etäälle voimakaape-

leista ja ukkosenjohdattimista. (Holmén ym. 2004, 102)   
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Kaapelit, liittimet ja muut laitteet on merkittävä erottuvasti. Silmukoinnissa värityksenä 

on käytettävä vaaleansinistä (Holmén ym. 2004, 103). Ex-tilan silmukkaa liitettäessä 

normaaliin silmukkaan, on käytettävä erotinyksikköä, kuten kuviossa 12 on esitetty. 

 

Ex-tilaan saa asentaa vain tilaluokituksen täyttäviä ja hyväksyttyjä ilmaisimia ja painik-

keita. Ilmaisimien ja painikkeiden asennuksessa ja lukumäärissä on noudatettava val-

mistajakohtaisia ohjeita. Ex-tilassa on huomioitava myös kotelointiluokat. Ex-tila tulee 

merkitä aina omana ryhmänään.  

 

Ex- sovitinyksikössä voi olla sisäinen osoitinyksikkö, minkä avulla ilmaisimet voidaan 

liittää ex-tilaan. Sovitinyksikkö sisältää ex-tilan erottimen ja dc/dc konvertterin. Kon-

vertterin avulla pystytään 24 voltin tasajännite muuttamaan 12 voltin jännite tasolle. 

(Eltek, 2007, 20) 

 

Ex-tilojen sähkölaitteille on vaatimuksia standardissa SFS-60079–14:2009, joka koskee 

räjähdysvaarallisten tilojen suunnittelua, laitevalintaa ja asentamista. (SFS-käsikirja 

604-2, 2009) 
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2.14 Toteutuspöytäkirja 

 

Toteutuspöytäkirja on eräs tärkeimmistä paloilmoitinjärjestelmän ylläpidossa käytettä-

vistä välineistä. Kuviossa 13 on kuvattu tärkeimmät vaiheet, joita käytetään lähdettäessä 

määrittämään paloilmoitinjärjestelmää kiinteistöön. 

 

Toteutuspöytäkirja toteutetaan kohdekohtaisesti ja se etenee vaiheittain. Toteutuspöytä-

kirja on asiakirja, joka koskee paloilmoittimen suunnittelua, asennusta ja käyttöönottoa. 

Tärkeää on toteutuspöytäkirjan jatkuva ylläpito, joka aloitetaan jo suunnittelun alkaessa. 

(Holmén ym. 2004, 179) 

 

Vastuu toteutuspöytäkirjan ylläpidosta on kiinteistön omistajalla. Tarvittaessa pelastus-

viranomainen voi tarkistaa ja asettaa lisävaatimuksia. 

 

 
KUVIO 13. Havainnollistava kuva toteutuspöytäkirjan eri vaiheista (Honkiniemi, 

2004,2, muokattu) 

 

Seuraavassa käydään läpi Sisäasiainministeriön määräyksen A:60 mukaisesti toteutettua 

luetteloa toteutuspöytäkirjasta.  
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Perusmäärittelyt, jotka on määriteltävä asiakirjassa, ovat kohteen tunnistetiedot, kohteen 

omistaja tai haltija, paloilmoittimen määräytymisen syy, paloilmoittimella suoritettavan 

valvonnan laajuus, tarkastusluokka, paloilmoittimen seuranta-aika ja kohteen liittämi-

nen hätäkeskukseen. Perusmäärittelyjen kirjaukset aloitetaan jo kohteen suunnitteluvai-

heessa. Kirjaamisesta vastaa paloilmoitinjärjestelmän haltija tai kohteen suunnittelija. 

(Holmén ym. 2004, 180) 

 

Toteutuspöytäkirjalle on asetettu operatiivisia vaatimuksia, jotka määritellään hanke-

suunnitteluvaiheessa. Kirjaamisesta tällöin vastaa kohteen suunnittelija. Määriteltäviä 

asioita ovat ilmoituksen ilmaisutapa, paloilmoittimella suoritettavat ohjaukset, irtikyt-

kentä, hälyttimet, täydentävinä hälyttiminä käytetyt laitteet, käyttölaitteen sijainti sekä 

paikantamiskaaviot. (Holmén ym. 2004, 180–181) 

 

Muita vaatimuksia joita on asetettu toteutuspöytäkirjalle, määritellään hankesuunnitte-

luvaiheessa. Vaatimusten kirjaamisesta vastaa suunnittelija ja pelastusviranomainen 

hyväksyy ne. Määriteltäviä asioita hankesuunnitteluvaiheessa ovat ilmaisin valinta, val-

vonnan laajuus, opastavat kilvet ja niiden lukumäärä sekä esitetyt asiakirjat (esim. ra-

kennuslupa). (Holmén ym. 2004, 181) 

 

Kiinteistön haltijan tai omistajan velvollisuudet tulee määritellä toteutussuunnitteluvai-

heessa. Useimmiten velvollisuudet määritellään kuitenkin vasta urakkalaskennan jäl-

keen, koska kokonaiskustannukset ovat tällöin tiedossa.  Kohteen suunnittelija on vas-

taamassa kirjaamisesta. Tärkeää on kirjata, että sopimus paloilmoittimen liittämisestä 

hätäkeskukseen on tehty ja että paloilmoittimen siirtoyhteyden tilaus on tehty. Kirjatta-

va on myös, että kohdekortti henkilötietoineen paloilmoittimesta on tehty ja toimitettu 

paloviranomaiselle sekä järjestelmätaso määritelty. (Holmén ym. 2004, 181) 

 

Tehtäessä yksityiskohtaisia järjestelmätietoja, on tärkeää määritellä ne heti asennusten 

valmistuttua ja viimeistään ennen varmennustarkastusta. Kirjaamisesta vastaa tällöin 

kohteen urakoitsija. Tärkeää on määritellä lähtötiedot, laitteisto, hätäkeskus, kaapelointi, 

ohjaukset, näyttötekstit, ilmaisimet, ilmaisimen herkkyysasetukset, silmukkaan kytkey-

tyneet laitteet, sähkönsyöttö, ryhmäkeskus, muut asennustiedot, liitteet (esim. il-

maisimien ja hälyttimien ryhmittely) sekä ilmoituksensiirtolaitteiston toimittaja. 

(Holmén ym. 2004, 182) 
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Ohjeet voidaan määritellä toteutuspöytäkirjaan kuten yksityiskohtaisia järjestelmätietoja 

tehdessä eli ennen varmennustarkastusta ja kirjaamisesta vastaa kohteen urakoitsija. 

Tärkeää on, että suunnittelu-, asennus-, käyttöönotto-, käyttö- ja hoito-, sekä huolto-

ohjeet on laadittu luovutettavissa tilaajalle. (Holmén ym. 2004, 182) 

 

Suunnittelu- ja asennuskäsikirjat kohdasta vastaa kohteen urakoitsija ja se määritellään 

ennen varmennustarkastusta. Määriteltäviksi asioiksi on lueteltu suunnitelma-, asennus- 

ja luovutusasiakirjat. (Holmén ym. 2004, 182) 

 

Ilmoittimien liittämisestä hätäkeskukseen eli häkeen määritellään varmennustarkastuk-

sen yhteydessä tai sen jälkeen. Kirjaamisesta vastaa tällöin kohteen urakoitsija. (Holmén 

ym. 2004, 183) 

 

Käyttöönotto ja luovutus kohdassa lisätään asiakirjoihin tiedot ja allekirjoitukset kun 

järjestelmää luovutetaan. Kirjaamisesta tällöin vastaa kohteen urakoitsija. Määriteltä-

viksi asioiksi on lueteltu paloilmoitinliike, paloilmoittimien suunnittelijan tiedot sekä 

tiedot automaattisen paloilmoittimen luovuttamisesta haltijalle. (Holmén ym. 2004, 183) 

 

Huolto- ja korjaustiedot kohtaa ylläpitää paloilmoittimen hoitaja ja tästä vastaa useim-

miten kiinteistön omistaja (paloilmoittimen haltija). Ajan tasalla pidettäviä raportteja on 

huolto-, ja korjausraportit. (Holmén ym. 2004, 183) 

 

Toteutuspöytäkirjaa on otettu havainnollistamaan liitteessä 1-7 (Sähköinfo Oy, 662.40) 

oleva tapahtumien kulku ja mitä toteutuspöytäkirjaan tulee kirjata. 

  



38 

 

3 TURVAVALAISTUS 

 

 

3.1 Yleistä 

 

Turvavalaistuksia suunniteltaessa on tärkeä määritellä rakennuksen tyyppi sen tilojen ja 

käyttötavan mukaan sekä selvittää poistumisreittien erityispiireteiden avulla millainen 

tarve poistumisvalaistukselle on. Erilaisten valaistusmuotojen helpottamiseksi on otettu 

käyttöön yleisnimitys turvavalaistus. Alaryhmiä tälle on varavalaistus ja poistumisva-

laistus. Tästä edelleen poistumisvalaistukselle on määritelty kolme eri alaryhmää: pois-

tumisreittivalaistus, avoimen alueen valaistus ja riskialttiin työalueen valaistus (Jump-

panen, Hainari & Hongisto, 2007, 9). Turvavalaistuksen rakennetta on kuviossa 14, jos-

ta nähdään eri turvavalaistuksen muodot. 

 

 
KUVIO 14. Turvavalaistuksen rakenne (Jumppanen, Hainari & Hongisto, 2007, 9) 

 

 

  

Turvavalaistus

Varavalaistus Poistumisvalaistus

Riskialttiin työalueen 
valaistus

Poistumisreittivalaistus
Avoimen alueen 

valaistus
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3.2 Asetukset ja määräykset 

 

Suomessa poistumisjärjestelyistä on annettu lainsäädöksiä rakentamismääräyksissä ja 

pelastuslaissa. Sisäasiainministeriön asetus (Sma 805/2005) rakennusten poistumisreit-

tien merkitsemisestä ja valaisemisesta on otettu täydentämään ja tarkentamaan lainsää-

däntöä. (Jumppanen, Hainari & Hongisto, 2007, 9) 

 

Suomessa poistumisvalaistusta on käsitelty seuraavissa laeissa, asetuksissa ja standar-

deissa: 

- Pelastuslaki 468/2003 (22 §, 32 §) 

- Laitelaki 562/1999 

- Suomen rakentamismääräyskokoelma RakMK E1 Rakenteellinen 

paloturvallisuus 

- Sisäasiainministeriön asetus rakennusten poistumisreittien 

merkitsemisestä ja valaisemisesta SMa 805/2005 

- Valtioneuvoston päätös työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden 

käytöstä 10.11.1994/976 

- Suomen rakentamismääräyskokoelma RakMK A2 Rakennuksen 

suunnitelmat ja suunnittelijat 

- Suomen rakentamismääräyskokoelma RakMK F2 Rakennuksen 

käyttöturvallisuus 

- SFS-EN 50171 Keskitetyn tehonsyötön järjestelmät 

- SFS-EN 60598-2-22 Luminaires. Part 2-22: Particular requirements. 

Luminaires for emergency lighting 

- SFS-EN 1838 Valaistussovellukset. Turvavalaistus 

- SFS-EN 50172 Poistumisvalaistusjärjestelmät 

(Jumppanen, Hainari & Hongisto, 2007, 10) 

 

Suomen poistumisvalaistusta käsitteleviä standardeja, lakeja ja asetuksia, joita on edellä 

mainittu, on käsitelty tärkeysjärjestyksessä. Ensin on esitetty lait, jonka jälkeen tulee 

sisäasianministeriön asetuksia. Tämän jälkeen tulee standardeja joista on hyvä huomioi-

da, että standardit eivät ole keskenään samanarvoisia. Edellä olevassa luettelossa on 

SFS-EN 50171 ja SFS-EN 60598 velvoitettaviksi asetettuja. SFS-EN 1838 on esitetty 
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noudatettavaksi soveltuvin osin ja SFS-EN 50172 on suositusluonteinen. (Jumppanen, 

Hainari & Hongisto, 2007, 10) 

 

Rakennuslupaa tai muuta viranomaishyväksyntää haettaessa on noudatettava sisäasian-

ministeriön asetuksen vaatimuksia. Tämä on astunut voimaan 1.1.2006. (Jumppanen, 

Hainari & Hongisto, 2007, 10) 

 

 

3.3 Poistumisvalaistus 

 

Yleinen tarkoitus poistumisvalaistuksessa on, että se mahdollistaa turvallisen poistumi-

sen paikasta normaalin virransyötön häiriintyessä. Tarkoituksena on turvata vaaraa ai-

heuttavan prosessin lopettaminen ennen kuin poistutaan rakennuksesta. Poistumisvalais-

tus voidaan vaatia silloin, kun halutaan varmistaa näkyvyys tiloja tyhjennettäessä erinäi-

sistä turvallisuusriskeistä johtuen. (SFS-EN 1838, 1999, 6) 

 

Suositus poistumisvalaisimien asennuskorkeudeksi on 2 metriä lattiasta. Nämä poistu-

misvalaisimet tulee sijoittaa uloskäytävien kohdalle, jotka on tarkoitettu hätäpoistumi-

seen. Kulkureiteille sijoitetaan poistumisopasteet jotka opastavat turvalliseen paikkaan. 

Poistumisopasteissa voidaan käyttää valaistua suuntanuolta opastamaan oikeaan suun-

taan, jos uloskäytävä ei ole suoraan havaittavissa. (SFS-EN 1838, 1999, 6) 

 

Standardi EN 60598-2-22 antaa ohjeistusta valaisimien sijoittelusta. Standardin mukaan 

seuraavat paikat kuuluvat korostettavien joukkoon: 

- Kaikki hätäpoistumiseen tarkoitetut uloskäytävien ovet 

- Portaikkojen lähialueet sekä porrastasanteet 

- Pakolliset uloskäytävät sekä turvallisuuskilvet 

- Kulkusuuntien muutoskohdat 

- Käytävien risteykset 

- Lopulliset uloskäynnit ja niiden läheisyys 

- Ensiapupisteet 

- Palosammutuskaluston sijoituspaikat 

- Palohälytyspisteet. 

(SFS-EN 1838, 1999, 6)  
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Opastevalaisimien sijoittelua portaikoissa ja porrastasanteissa selventää kuva 7 ja kuva 

8. 

 

 
KUVA 7. Porrastasanteen opastevalaisin/ merkkivalaisin 

 

 

KUVA 8. Portaikon yläpään opastevalaisin/ merkkivalaisin 

 

Opastevalaisin 

Opastevalaisin 
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Palosammutuskalustojen sijoituspaikat ja palohälytyspisteiden valaistusvoimakkuuden 

lattialla on oltava minimissään 5 luxia, jos paikat eivät kuulu poistumisreitille taikka 

kuulu avoimeen alueeseen. (SFS-EN 1838,1999, 6) 

 

 

3.3.1 Poistumisreittivalaistus 

 

Poistumisreittivalaistus on osa poistumisvalaistusta jolla varmistetaan, että tilassa olevi-

en henkilöiden poistumiskeinot voidaan tehokkaasti tunnistaa. On myös tärkeää, että 

henkilöt voivat turvallisesti käyttää niitä. (SFS-EN 1838,1999, 10) 

 

Poistumisreittiä valaisemaan voidaan käyttää poistumisopasteita, jotka ovat valaistuja 

(opastevalaisimet, merkkivalaisimet). Kuva 9 on poistumisreitillä oleva opastevalaisin. 

Opastevalaisimien valaistuksen on toimittava tavallisesta valaistuksesta riippumatta.  

 

 
KUVA 9. Opastevalaisin/ merkkivalaisin 

 

Poistumisreitillä olevien muiden valaisimien (turvavalaisimet), joita käytetään turvaa-

maan poistumista, on käynnistyttävä kun tavalliseen valaistukseen tulee häiriö. Kuvios-

sa 10 on poistumisreittivalaisimien kuvat kahdesta turvavalaisin mallista. Turvava-

laisimien on toimittava niin kauan, että pystytään suorittamaan turvallinen poistuminen 

tai evakuointi. Tilan tai rakennuksen käyttötapa, rakenteelliset ominaisuudet tai riskit 

poistumisturvallisuudessa määräävät valoille vaadittavan toiminta-ajan. Vähimmäisvaa-

timukseksi on kuitenkin asetettu yksi tunti. (ST 59.10,2010, 3) 
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KUVA 10. Vasemmalla TP-1 T-malli ja oikealla Unilux-malli 

 

Poistumisreittivalaistukselle on asetettu seuraavanlaisia vaatimuksia. Poistumisreittiva-

laistuksen tulee saavuttaa 50 % valaistusvoimakkuudesta 5 sekunnin aikana ja täysi va-

laistusvoimakkuus maksimissaan 60 sekunnin aikana. Voidaan siis olettaa, että vara-

voimalaitoksen käyttö poistumisreittivalaistuksessa ei ole mahdollista. Varateholähteenä 

onkin yleensä käytetty automaattisesti kytkeytyviä akkuja.  

(ST 59.10,2010, 3) 

 

Standardissa SFS-EN 1838 edellytetään poistumisreittivalaistukselta korostettavaksi 

seuraavia paikkoja: 

- Hätäpoistumiseen tarkoitettujen uloskäytävien ovet 

- Portaiden lähialueet, niin että porrastasanteet saavat valoa 

- Korkeustasojen muutoskohdissa olevat lähialueet 

- Pakolliset uloskäytävät ja turvallisuuskilvet 

- Käytävien risteykset 

- Lopulliset uloskäynnit ja niiden lähistö 

 

Tavallisesti uloskäytävien ovilla ja lopullisilla uloskäynneillä käytetään opasvalaisimia, 

jotka antavat alasvalon ja valaisevat turvallisuuskilven sisältäpäin. (ST 59.10,2010,3) 

 

Suunnittelijan on otettava huomioon turvavaloja ja poistumisvalaistusta suunniteltaessa  

valaisimien määräysten mukaisuus, valaistusteho, pitkäikäisyys, tyylikäs ulkomuoto ja 

helppo asentaminen. (Eltek, 2009) 

 

 

  



44 

 

3.3.2 Riskialttiin työalueen valaistus 

 

Riskialttiin työalueen valaistus on poistumisvalaistuksen osa, jonka tarkoituksena on 

edesauttaa vaarallisissa prosessitiloissa työskentelevien henkilöiden turvallista työsken-

telyä, jos vaaditaan hallittua prosessin pysäyttämistä. (SFS-EN 1838, 1999, 8) 

 

Riskialttiin työalueen valaistusta suunniteltaessa on hyvä ottaa huomioon eri-ikäiset 

ihmiset. Yleensä sopeutumisaika alhaiseen valaistusvoimakkuuteen kasvaa iän lisäänty-

essä ja näin ollen vanhemmat ihmiset tarvitsevat enemmän valoa kuin nuoret ihmiset. 

(SFS-EN 1838, 1999, 8)  

 

Riskialttiin työalueen valaistuksen tulee toimia vähintään niin kauan, kuin voidaan olet-

taa vaaraa olevan henkilöille. (SFS-EN 1838, 1999, 14) 

 

Esimerkkinä riskialttiin työalueen valaistuksesta on kuva 11, joka esittää laboratorioti-

laa. Laboratoriotilassa voidaan nähdä kuinka valaistus on sijoitettu työtilojen yläpuolel-

le, jotta mahdollisilta vaaratilanteilta pystyttäisiin välttymään normaalivalaistuksen häi-

riintyessä. Valaistuksen tulee olla työtasolla vähintään 10 % normaalivalaistuksesta tai 

15 luxia. (Honkiniemi, 2004, 19) 

 

 

KUVA 11. Riskialttiin työalueen valaistus 

Turvavalo 
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3.3.3 Avoimen alueen valaistus 

 

Avoimen alueen valaistuksella ehkäistään paniikkia ja turvataan henkilöiden liikkumi-

nen kohti hätäuloskäyntiä. Avoimella alueella tarkoitetaan esimerkiksi isojen kiinteistö-

jen aulatilat, jotka ovat suurempia kuin 60m
2
. (St.59.10, suunnittelu, 5) 

 

Valaistusvoimakkuuden tulee olla kokotilassa 0,5 luxia lattialla. Tilassa voidaan jättää 

huomiotta 50 cm kaistale reunavyöhykkeiltä. Kuvio 15 on avoimen tilan valaistuksesta, 

josta nähdään valaistava alue.  

(St.59.10, 5; Jumppanen, Hainari & Hongisto, 2007, 24–25) 

 

 
KUVIO 15. Avoimen tilan valaistus (Honkiniemi, 2004, 13) 

 

Avoimen alueen valaistuksen on toimittava vähintään yhden tunnin ajan. Valaistuksen 

tulee saavuttaa 50 % valaistusvoimakkuus 5 sekunnin aikana vaaditusta ja täysi valais-

tusvoimakkuus maksimissaan 1 minuutissa.  
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Valaisimia valittaessa on huomioitava, ettei ylitetä annettuja valovoima-arvoja. Esto-

häikäisyä pystytään pienentämään, kun valaisimen valovoimaa rajoitetaan. Valovoima-

arvoja poistumisreitin ja avoimenalueen sekä riskialttiin työalueen valaistukselle on 

esitetty taulukossa 2. Näitä vaatimuksia pystytään tarkastamaan luotettavien laitetoimit-

tajien antamista tiedoista.  (Jumppanen, Hainari & Hongisto, 2007, 24–25; SFS-EN 

1838, 1999, 12–14) 

 

TAULUKKO 2. Estohäikäisyn raja-arvot (Jumppanen, Hainari & Hongisto, 2007, 28) 

 

 

 

3.4 Varavalaistus 

 

Varavalaistus on turvavalaistuksen osa, jonka on tarkoitus taata normaalin valaistuksen 

häiriintyessä, normaalin toiminnan jatkuminen muuttumattomana. Varavalaistuksen 

käyttäminen poistumisvalaistuksena, vaatii se SFS-EN 1838 standardin sekä SFS-EN 

50172 vaatimusten täyttymisen. Jos varavalaistuksen valaistusvoimakkuudet eivät täytä 

vaadittuja valaistusvoimakkuuksia, saa varavalaistusta käyttää vain prosessien alasajoon 

tai niiden lopettamiseen. (SFS-EN 1838, 1999, 10–14) 
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3.5 Katseluetäisyys 

 

Katseluetäisyyttä määritettäessä on otettava huomioon, että sisäpuolelta valaistu kilpi 

näkyy etäämmälle, kuin ulkopuolelta valaistu kilpi. Katseluetäisyys pystytään määrittä-

mään, kun tiedetään kilven kuvion korkeus ja vakio. 

Tästä voidaan laskea kaavalla 

 

   psd      (1) 

 

jossa katseluetäisyys (d), 

vakio (s) on joko 100 ulkopuolelta valaistuilla tai 200 sisäpuolelta valais-

tuilla kilvellä, 

kilven kuvion korkeus (p).  

(Jumppanen, Hainari & Hongisto, 2007, 21) 

 

Esimerkiksi 150 mm opaskuvion korkeus antaa maksimissaan 30 metrin katseluetäisyy-

den sisäpuolelta valaistulla kilvellä. Usein katseluetäisyyden ilmoittaa valaisinvalmista-

ja. Kuvio 16 avulla pystyy helposti havainnollistamaan käytetyn kaavan.  (SFS-EN 

1838, 1999, 14; Jumppanen, Hainari & Hongisto, 2007, 21) 

 

 
KUVIO 16. Katseluetäisyyden määrittäminen (Honkiniemi 2004, 12, muokattu) 

 

Käytännössä poistumisopastevalaisimet ovat lähestulkoon aina sisäpuolelta valaistuja, 

koska yleensä nämä ovat helpommin havaittavissa. Katseluetäisyyksiä määritettäessä on 

myös hyvä ottaa huomioon, että reittiä kuljettaessa on aina opastevalaisin näkyvissä.  
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3.6 Toimivuus 

 

Poistumisvalaistuksen tulee olla todella luotettava. Poistumisvalaistuksen on toimittava 

silloin, kun mikä tahansa normaalin valaistuksen tai vastaavan paikallisalueen normaali 

syöttö tai syötön osa vikaantuu. Poistumisreitinvalaistuksen tulee koostua vähintään 

kahdesta, mieluiten useasta valaisimesta. Näin vältetään koko alueen pimentyminen. 

(Jumppanen, Hainari & Hongisto, 2007, 40) 

 

Poistumisvalaistus olisi hyvä jakaa minimissään kahteen ryhmään samalla alueella, toi-

mivuuden takaamiseksi. Näin ollen yhden valaisimen vikaantuminen ei johda koko rei-

tin täydelliseen pimentymiseen. (Jumppanen, Hainari & Hongisto, 2007, 40) 

 

Idyllinen olisi vähintään kaksi turvavalokeskusta. Tällöin tilanteessa, jossa alueen nor-

maali syöttö vikaantuu, ei koko alue mene pimeäksi. Johdotus olisi hyvä tehdä vuorotel-

len joka toiselle valaisimelle näistä vähintään kahdesta turvavalokeskuksesta. (Jumppa-

nen, Hainari & Hongisto, 2007, 40) 

 

Yleensä turvavalaistus ryhmitellään niin, että turvavalaisimet ja opasvalaisimet ovat 

omina ryhminään. Osoitteellinen järjestelmä antaa tässä vapaammat kädet ryhmittelys-

sä. Laitevalmistajille on useita järjestelmiä, joissa voidaan molemmat kytkeä samaan 

ryhmään. Joillakin laitevalmistajilla on järjestelmiä, joissa yhdistyvät paloilmoitin- ja 

turvavalojärjestelmä yhdeksi samaksi järjestelmäksi integroituna. 

(Jumppanen, Hainari & Hongisto, 2007, 40; Sivén, 2006)  

 

Lisävarmuutta pystytään antamaan myös tilavahtien avulla, joita käsitellään paremmin 

luvussa 3.7 Tilavahdit. Toinen luotettavuutta lisäävä seikka on valaisimien määrän ra-

joitus sekä palonkestävän kaapelin käyttäminen (Honkiniemi, 2004,16). 
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3.7 Tilavahdit 

 

Tilavahdin tehtävänä on valvoa sähköverkkoa ryhmäkohtaisesti ja ohjata turvava-

laisimia paikallisesti. Tämä antaa lisävarmuutta turvavalaistukselle. Tilavahti antaa 

huomattavan edun kaapeli kuluissa, koska tilavahdin avulla pystytään kytkemään jatku-

vatoimiset ja ajoittain toimivat turvavalaisimet samaan ryhmään. (Teknoware, RNA, 

2008) 

 

Tilavahti tulee asentaa turvavalojen ryhmäkaapeliin ennen ensimmäistä turvavalaisinta. 

Jännitetieto tulee tuoda alueen ryhmäkeskukselta. Tilavahdin tehtävä on tunnustella 

ryhmäkeskuksen vaiheita ja havaita syöttöhäiriöt. Kuviosta 17 nähdään tilavahdin toi-

mintaperiaate. 

 

 
KUVIO 17. Tilavahdin toimintaperiaate (Teknoware, 2008) 

 

Kuviossa 18 on tilavahti  asennettuna ennen ensimmäistä turvavalaisinta. 

 

 

KUVIO 18. Tilavahti (TV) aseteltuna sähköpiirustuskuvassa (TSS GROUP OY, VSA, 

2009) 

Tilavahti 
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Kuva 12 esittää tilavahdin asennusta ennen ensimmäistä valaisinta. Kuvassa 10 on 

asianmukainen palonkestävä kaapelointi ja rasiointi. 

 

 

KUVA 12. Tilavahti ja rasiointi 

 

 

3.8 Kaapelointi 

 

Turvavalaistuksessa käytettävät kaapelit on oltava vahvavirta-asennukseen hyväksytty-

jä.  Kaapelointi tulisi tehdä pääosin palonkestävällä kaapelilla, jonka poikkipinnan tulisi 

olla 1,5mm
2
 - 6,0mm

2
, kuormasta ja kaapelin pituudesta riippuen. (Honkiniemi, 2004) 

 

Kaapelin maksimipituus 230 V:n järjestelmässä lasketaan ryhmien oikosulkuvirtojen 

avulla, kuten sähköasennusstandardissa ilmoitetaan. Mitoitus 24V:n järjestelmässä tulee 

tehdä niin, että jännitteen alenema jää laitetoimittajan antamaa raja-arvoa pienemmäksi. 

Varsinkin 24V:n järjestelmässä on syytä kiinnittää huomiota jännitteen alenemaan. Jän-

nitteenaleneman tulee olla 6% tai sen alle. (Jumppanen, Hainari & Hongisto, 2007, 48–

49; Honkiniemi, 2004) 
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Jännitteen alenema voidaan laskea kaavalla 

 

 
U

Plr
U d

2
    (2) 

 

jossa  Ud on jännitteen alenema, 

P on valaisimen teho [W] laskentapisteessä, 

U on syöttöjännite 24V tai 230V, 

r on johtimen resistanssi [Ω/km], 

l on kaapelin pituus.  

(Honkiniemi, 2004) 

 

Jos keskitetyn tehonsyötön järjestelmän tulee toimia tulipalon aikana, on niissä käytet-

tävä seuraavanlaisia kaapeleita: 

– Mineraalieristeiset kaapelit (standardi IEC 60702-1 ja 60702-1) 

– Palonkestävät kaapelit (IEC 60331–21 ja EN 60332-1-2) 

– Riittävä mekaaninen suojaus ja tulipaloa vastaan suojaus minimissään  

EI 60 tasoa (SFS 6000) 

(Hongisto, Teknoware, 2008) 

 

Kaapelin asennussuunnittelussa on tärkeää miettiä, tehdäänkö se uppoasennuksena pa-

lamattomassa rakenteessa vai hyllyllä asennettuna palokaapelilla. On myös hyvä muis-

taa, että turvavalaistukselle on annettu yksi tunti minimissään toiminta-ajaksi, joten 

kaapelit on hyvä suunnitella palonkestäviksi toimintavarmuuden lisäämiseksi. (Jumppa-

nen, Hainari & Hongisto, 2007, 49) 

 

Kuviossa 19 on kaapeloinnin järjestelmäkaavio. Järjestelmäkaaviosta nähdään jännite-

tiedon saaminen ryhmäkeskuksilta ja erillinen kaapelointi opasvalaisimille ja turvava-

laisimille tässä kaapeloinnissa. Palo-osastosta toiseen mentäessä on hyvä huomioida 

palomassalla osastojen välisten reikien sulkeminen. 
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KUVIO 19. Turvavalaistuksen kaapeloinnin järjestelmäkaavio (Jumppanen, Hainari & 

Hongisto, 2007, 61, muokattu) 

 

Vaihtoehtoisena ratkaisuna kaapeloinnille voidaan käyttää väyläpohjaista järjestelmää.  

 

Väyläpohjainen järjestelmä koostuu valaisimista ja niissä olevasta omasta osoitteesta. 

Jokaisessa valaisimessa on oma akku, latausjärjestelmä sekä Led-valonlähde, joka toi-

mii akkujännitteellä. Väyläpohjaisessa järjestelmässä kaapelointi tehdään KLMA 

2x0,8+0,8 kaapeloinnilla. Järjestelmä tulee olla osoitteellinen ja vikavalvottu. (Jumppa-

nen, Hainari & Hongisto, 2007, 45) 

 

Väyläpohjaiset järjestelmät ovat yleistyneet, koska kaapelikustannukset pienenevät 

huomattavasti. Näin saadaan asennuskustannuksia pienennettyä. 
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3.9 Poistumisreitti 

 

Poistumisreitin määrittelee arkkitehti. Poistumisreittiä suunniteltaessa on otettava huo-

mioon, että uloskäytäviä on tarpeeksi ja niiden tulee johtaa ulos maan pinnalle tai muu-

ten turvalliseen paikkaan. Kulkureittien on oltava väljiä ja helppokulkuisia. Kulkureitti 

määritetään aina lyhintä reittiä pitkin, joka on kulkukelpoinen. (RakMK E1, 2002, 22–

23) 

 

Taulukossa 3 on esitetty suurimmat sallitut etäisyydet mahdolliseen uloskäytävään. 

Huomioon on kuitenkin otettava lievennykset. Esimerkiksi jos poistuminen on mahdol-

lista ikkunan kautta maanpinnan tasolla tai jos rakennuksessa on automaattinen sammu-

tuslaitteisto. (RakMK E1, 2002, 22–23) 

 

TAULUKKO 3. Kulkureitin enimmäispituus uloskäytävään (RakMK E1, 2002, 23) 

 
 

Yleensä rakennuksen jokaiselta poistumisalueelta tulee olla vähintään kaksi erillistä 

uloskäytävää. Tilanteissa missä rakennuksessa on enintään kahdeksan kerrosta ja käyt-

tötapa on asunto, enintään 300 h-m
2
:n työpaikkatila tai enintään 300 h-m

2
 tuotanto- tai 

varastotila, niin voidaan tällöin sallia yksi uloskäytävä. Huomioon on otettava pakolli-

nen varatie. Varatienä voidaan pitää parveketta, ikkuna aukkoa (500mm leveys ja 

600mm korkeus), kiinteitä tikkaita tai rakennuksien osia, joita pitkin pääsee maanpin-

nalle tai turvalliselle paikalle. Jos pudottautumiskorkeus on maksimissaan 3,5 metriä ei 

vaadita kiinteitä tikkaita. (RakMK E1, 2002, 23–24) 



54 

 

3.10 Suunnittelu 

 

 

3.10.1 Lähtökohdat 

 

Poistumisvalaistusta suunniteltaessa on suunnittelijan tunnettava määräykset ja tiedettä-

vä mitä lähtötietoja on käytettävissä, koska suunnittelija vastaa suunnitelman asianmu-

kaisuudesta. Jotta suunniteltavat ratkaisut onnistuisivat, on ne sovitettava yhteen muun 

valaistussuunnittelun kanssa ja poistumisjärjestelyn kanssa. 

 

Kuviossa 20 on kokonaiskuva suunnittelun kulusta. 

 

 
KUVIO 20. Suunnittelun eri vaiheet (Jumppanen, Hainari & Hongisto, 2007, 32) 
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3.10.2 Valaistus 

 

Suuntaa antavaksi ja tapauskohtaisesti harkiten voidaan käyttää taulukon 4 ohjetta apu-

na, kun suunnittelija määrittelee rakennustyypin, tilojen käyttötavan ja poistumisreittien 

erityispiirteiden avulla poistumisvalaistuksen tarvetta ja ominaisuuksia. Poistumisreitti-

en selkeä merkitseminen on tarpeen aina, kun voidaan olettaa ettei henkilöt tunne tiloja. 

(Jumppanen, Hainari & Hongisto, 2007, 34–35) 

 

TAULUKKO 4. Poistumisopasteiden ja poistumisreitin valaistuksen suunnittelu ohje 

(Jumppanen, Hainari & Hongisto, 2007, 34) 

 

 

Valaisimien sijoittelussa on huomioitava paikkojen määrittäminen ja valaisintyypin va-

linta. On siis tiedettävä, että opastevalaisimet ovat jatkuvatoimisia ja turvavalaisimet 

syttyvät vain häiriötilanteissa. (Jumppanen, Hainari & Hongisto, 2007, 35) 

 

Valaisimia sijoitettaessa valitaan ensin valaisintyyppi ja vasta tämän jälkeen aletaan 

sijoittelemaan valaisimia paikoilleen. Tämä tulee ottaa huomioon niin poistumisvaloja 

suunniteltaessa, kuten myös poistumisreittien turvavalaisimia suunniteltaessa. Sijoittelut 
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tehdään määräysten ja valaisimille asetettujen vaatimusten mukaisesti. (Jumppanen, 

Hainari & Hongisto, 2007, 35–36) 

 

Opastevalaisimet ja turvavalaisimet tulee asentaa 2,5-3 metrin korkeuteen ja tyypillinen 

valaisimien asennusväli on 8-12 metriä. Asennuksia suunniteltaessa on kuitenkin aina 

otettava huomioon myös valaisinvalmistajien saatavat ohjeistukset ja valojakotiedot 

sekä isoluksikäyrästöt. (Jumppanen, Hainari & Hongisto, 2007, 36) 

 

 

3.10.3 Piirrosmerkit 

 

Piirrosmerkinnät suunnittelijan tulee tuntea ja osata suunnitella aina rakennuksen tilojen 

ja käyttötavan mukaan oikeanlainen opasvalaisin tai turvavalaisin. Asennustapoja va-

laisimille voi olla seinä-, katto- tai uppovalaisin. Piirrosmerkinnät on esitetty kuviossa 

21, josta nähdään erilaiset piirrosmerkki vaihtoehdot. (Jumppanen, Hainari & Hongisto, 

2007, 38) 

 

 
KUVIO 21. Opasvalaisimen ja turvavalaisimen piirrosmerkit (Jumppanen, Hainari & 

Hongisto, 2007, 38–39, muokattu) 
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3.10.4 Laitteistovalinta 

 

Osa suunnittelua on laitteistovalinta, missä valitaan järjestelmän toimittaja. Laitteistova-

lintoja tehtäessä on tärkeää kiinnittää huomiota tiettyihin valintakriteereihin. Näitä va-

lintakriteerejä ovat kohteen käyttötarkoitus ja koko, valaisimien kokonaismäärä, avoi-

met alueet, riskialttiit tilat, huollon tarve, valvonnan tarve, energiakustannukset, vanho-

jen kaapelointejen hyödyntäminen, elinkaarikustannukset, onko kohde uudisrakennus- 

vai saneerauskohde, paloalueet ja aluevalvonnan toteutusmahdollisuus sekä ympäristö-

tekijät. (Jumppanen, Hainari & Hongisto, 2007, 44) 

 

Suomen markkinoilla on tällä hetkellä kolmeen pääryhmään kuuluvaa järjestelmää. 

Nämä järjestelmät ovat keskusakusto-, yksikkövalaisin- ja väyläpohjaisetjärjestelmät. 

Näitä järjestelmiä valittaessa onkin tärkeää huomioida kaapeli-, valaisin-, huolto- ja 

valvontakustannukset. (Jumppanen, Hainari & Hongisto, 2007, 44–45) 
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POHDINTA 

 

 

Tarkoituksena oli koota opetusmateriaali paloilmoitin- ja turvavalaistusjärjestelmistä. 

Paloilmoitin- ja turvavalaistusjärjestelmien suunnittelun lähtökohtana on noudattaa niitä 

varten laadittuja lakeja, määräyksiä ja asetuksia. Markkinoille tulee jatkuvasti uusia 

kehittyneempiä paloilmoitin- ja turvavalaistusjärjestelmiä eri laitevalmistajilta, mikä 

puolestaan luo jatkuvaa haastetta suunnittelutyöhön. 

 

Tämän takia kokosin opetusmateriaalin, missä yritin havainnollistaa asioita osakseen 

kuvien ja tekstin avulla. Sain kaikki keskeisimmät asiat tuotua työssäni esille koskien 

sekä paloilmoitin- että turvavalaistusjärjestelmiä. Toivon tästä opinnäytetyöstä olevan 

hyötyä suunnittelijoille, palotarkastajille ja kaikille henkilöille, jotka joutuvat paloilmoi-

tin- ja turvavalaistusjärjestelmien parissa työskentelemään. 
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