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VARSINAIS-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN
ERÄIDEN PALOASEMIEN
VARAVOIMASUUNNITELMA
Yhteiskunnan eri toimijoiden riippuvuus sähköstä on kasvanut koko ajan. Myös pelastustoimi on
riippuvainen sähköstä. Pelastustoimen sähköntarve on kahtiajakautunut - se tarvitsee sähköä
omaan toimintaansa ja kansalaiset odottavat tietyissä tilanteissa apua sähkönsaantiin
pelastustoimelta. Koska pelastustoimen tulee selviytyä lakisääteisistä tehtävistään kaikissa
olosuhteissa, myös poikkeusoloissa, on sähkönsaanti siten turvattava erityisjärjestelyin.
Polttomoottoriin perustuva varavoimakone on tällä hetkellä kustannustehokkain tapa turvata
sähkönsaanti poikkeavissa tilanteissa. Siihen liittyy omat haasteensa ja pitkällä tähtäimellä jopa
eettisiä kysymyksiä, esimerkiksi ympäristöystävällisyyteen liittyen. Muita kuin olemassa olevalla
koetellulla tekniikalla varustettuja ja vieläpä järkevällä hintatasolla olevia laitteistoja ei kuitenkaan
ole toistaiseksi saatavilla. Käytännössä lähes ainoa vaihtoehto huolehtia paloasematason
sähkönsaannista kaikissa olosuhteissa teknistaloudellisesti järkevästi on oikein mitoitettu
dieselpolttomoottorilla varustettu varavoimakone.
Tässä opinnäytetyössä käydään ensin läpi pelastustoimen varautumisen periaatteita. Sen jälkeen
tutustutaan varavoiman suunnitteluperusteisiin ja pohditaan varavoimaan liittyviä kysymyksiä
paloasematasolla. Seuraavaksi työssä selvitetään työn tilaajan, Varsinais-Suomen
pelastuslaitoksen määrittelemillä paloasemilla asemakohtaisilla käynneillä ja haastatteluilla
kunkin paloaseman varavoimavalmius.
Kenttätutkimuksen tulosten perusteella tehdään kullekin paloasemalle toimenpidesuositukset.
Suositusten lähtökohtana on pelastuslaitoksen eli työn tilaajan tahtotila. Tahtotila on, että kukin
selvityksessä oleva paloasema on toimenpidesuositusten toteuttamisen jälkeen varustettu
riittävällä varavoimalla. Varavoiman kattavuuden riittävyys määritellään yhtenä osana tätä
opinnäytetyötä. Lopputuotteena työn tilaajalle on suunnitelma päätöksenteon ja
hankintaesityksen tekemiseksi.
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RESERVE POWER PLAN FOR CERTAIN
SOUTHWEST FINLAND RESCUE SERVICES’ FIRE
STATIONS
The dependency on electric supply in the society has grown over the time. In addition, rescue
services are dependent on it as well. The rescue services’ demand is divided into two categories
–they need electricity for their own operations, but also citizens, the people, expect and rely on
rescue services to supply electricity. As the rescue services is obliged to perform legally appointed
duties in all conditions, also in the state of emergency or martial law, securing electric supply
requires special arrangements.
At the moment, a fuel powered aggregate is the most cost-effective way to secure electric supply
in exceptional conditions. Though, in the long term, it may raise ethical questions for example
regarding environmental issues. Other than fuel powered aggregates, that have been thoroughly
tested, are not yet to be found with the same equipment and reasonable price level. Practically
the only option to secure electric supply at the fire station level in all conditions, both technically
and economically thinking, is a correctly dimensioned diesel-powered aggregate.
The present thesis first discusses the principles of provision for rescue services. Secondly, the
principles on how reserve power planning is executed and the thoughts about reserve power
related questions at the fire station level are discussed. In the following phase, the readiness for
reserve power at the Southwest Finland Emergency Services’ determined fire stations is explored
by visiting the stations and interviewing their staff.
The results of the field survey will produce recommendations for each fire station. The basis of
these recommendations is the specific objective of the commissioning organisation. The objective
is that each fire station in the survey is fully equipped for reserve power after recommendations
are executed. The norms and sufficiency of reserve power are written down as one part of the
study. The end product for Southwest Finland Emergency Services is a set of recommendations
and plans to support decision-making and acquisition.

KEYWORDS:
Rescue service, preparedness, reserve power.
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Kuva poistettu viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 621/1999 24 luvun1 §:n 8
kohdan nojalla.

MÄÄRITELMÄT
Normaaliolot

Yhteiskunnan tavanomainen tila, jossa ei ole
häiriöitä tai ne ovat pieniä ja helposti hallittavissa. Yhteiskunnan elintärkeät toiminnot voidaan turvata viranomaisten oman lainsäädännön turvin ilman valmiuslain tarkoittaman poikkeustilan julistamista ja tavanomaisesta tilanteesta poikkeavia toimivaltuuksia. (Sanastokeskus 2021.)

Normaaliajan häiriötilanne

”Uhka tai tapahtuma, joka vaarantaa yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja tai strategisia tehtäviä ja jonka hallinta edellyttää viranomaisten ja
muiden toimijoiden tavanomaista laajempaa tai
tiiviimpää yhteistoimintaa ja viestintää.” (Valtioneuvosto 2017, 97.)

Vakava häiriötilanne

Niin kutsuttu vakava häiriötilanne on vakavampi
kuin normaaliajan häiriötilanne mutta lievempi
kuin poikkeusolot. Häiriötilanteita voi esiintyä
niin normaalioloissa kuin poikkeusoloissakin.
(Valtioneuvosto 2017, 97.)

Poikkeusolot

Valmiuslaissa tarkoitettu yhteiskunnan tila,
jossa on niin paljon tai niin vakavia häiriöitä tai
uhkia, että on tarpeen mahdollistaa viranomaisten tavanomaisesta poikkeava toimivaltuuksien
käyttö. (Valtioneuvosto 2017, 98.)

Pelastustoimi

Viranomainen, joka vastaa ihmisiin, omaisuuteen ja ympäristöön kohdistuvien onnettomuuksien edellyttämistä toimenpiteistä sekä näiden
onnettomuuksien ennaltaehkäisystä (valtioneuvosto 2017, 19.) Pelastustoimen tehtävät on
säädetty pelastuslaissa 379/2011.

Varautuminen

”Varautuminen tarkoittaa toimintaa, jolla varmistetaan tehtävien mahdollisimman häiriötön
hoitaminen ja mahdollisesti tarvittavat tavanomaisesta poikkeavat toimenpiteet häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Varautumistoimenpiteitä ovat muun muassa valmiussuunnittelu, jatkuvuudenhallinta, etukäteisvalmistelut, koulutus ja valmiusharjoitukset.” (Sanastokeskus
2021.) Varautuminen perustuu

valmiuslain

(1552/2011), pelastuslain (379/2011) ja muun
erityislainsäädännön

varautumisvelvollisuu-

teen. (Valtioneuvosto 2017, 9.)
Varavoima

Varavoima tarkoittaa tavanomaisessa tilanteessa reservissä olevaa sähköenergian tuotantokapasiteettia, joka otetaan käyttöön, kun
normaali energiansaanti on jostain syystä häiriintynyt, riittämätöntä tai keskeytynyt.

Sähkönjakelun suurhäiriö

”Pitkäkestoinen ja/tai laaja sähkökatko, jonka
seurauksena pelastuslaitoksen ja yhden tai
useamman muun julkisen toimijan (kunta, poliisi
jne.) on tarve ryhtyä jakeluverkonhaltijan lisäksi
toimenpiteisiin vähentääkseen häiriöstä aiheutuvia vakavia henkilö- ja omaisuusvahinkoja.”
(Verho 2012, 13.)
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1 JOHDANTO
Suomen pelastustoimi on kokonaan julkisin verovaroin toteutettava palvelu. Pelastustoimen valtakunnallisesta johtamisesta, ohjauksesta ja valvonnasta vastaa sisäministeriön
pelastusosasto. Aluehallintovirastojen pelastustoimi- ja varautuminen -vastuualueet toimivat alueellisena ohjaus- ja valvontaviranomaisena. Pelastustoimen käytännönjärjestelyistä, rahoituksesta, hallinnosta ja operatiivisesta toiminnasta eli pelastustoiminnasta
vastaavat kunnat. Pelastustoimen palveluiden järjestämiseksi kunnat ovat velvollisia ylläpitämään alueellisia pelastuslaitoksia.
Pelastustoimi kuuluu niihin julkisiin palveluihin, jotka ovat mukana ja muuttuvat tulevassa
hyvinvointialueuudistuksessa. Pääministeri Sanna Marinin hallituksen on tarkoitus jatkaa
edellisten hallitusten aloittamaa uudistusta, tosin joiltain osin muutettuna.

1.1 Pelastustoimen uudistus

Marinin hallitusohjelman yksi tavoitteista on ollut sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistus. Keskeisenä elementtinä on keskittää palvelut kuntaa suuremmille itsenäisille
hyvinvointialueille. Myös pelastustoimen palveluiden järjestäminen siirtyisi kuntien vastuulla olevilta 22 alueen pelastustoimelta perustettavien 18 maakunnan hyvinvointialueiden vastuulle. (Valtioneuvoston kanslia 2019, 154.)
Yksi keskeisimmistä muutoksista olisi rahoituspohjan muuttuminen. Pelastustoimen rahoitus on tähän asti tullut suoraan alueen kunnilta. Jatkossa rahoituksesta vastaisi hyvinvointialue, eli käytännössä valtio. Muutos tarkoittanee kustannustehokkuuden lisääntymistä, mahdollisesti myös kulukurin lisääntymistä. Pelastustoimen tarkoitus on turvata
ihmisten perusoikeuksia koko maassa yhdenmukaisin perustein. Pelastustoimen palvelujen perusoikeusluonne edellyttää muita toimialoja vahvempaa valtion ohjausta. (Sisäministeriö 2021.)
Pelastustoimen järjestelmän muuttaminen edellyttää myös lainsäädännön muuttamista.
(Valtioneuvoston kanslia 2019, 79). Tämä työ on jo aloitettu ja uusia lakeja tulee eduskunnan käsiteltäviksi näillä näkymin kesällä 2021.
Sisäministeriön hallinnoiman pelastustoimen uudistuksen keskeisinä tavoitteina ovat:
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•

Pelastustoimi on erillinen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa rinnakkainen
toimiala.

•

Toimialan rinnakkaisuus tulee selkeästi näkyä muun muassa hyvinvointialueiden rahoituslain valmistelussa.

•

Pelastustoimi on järjestettävä siten, että pelastustoimi toimii tarvittaessa
(esim. katastrofitilanteissa ja poikkeusoloissa) valtakunnallisena järjestelmänä. Tämä edellyttää nykyistä tehokkaampaa ohjaus- ja johtamisjärjestelmää.

•

Hyvinvointialueen pelastustoimen (pelastustoiminnan) ja sosiaali- ja terveystoimen (ensihoitopalvelun) synergiaedut tulee varmistaa siten, että hyvinvointialueen pelastuslaitos voi tuottaa ensihoitopalveluja.

•

Hyvinvointialueen valmistelussa on otettava huomioon pelastustoimen kaikkien tehtävien (onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta, väestönsuojelu)
toteutus.

•

Rahoitus on valmisteltava siten, että hyvinvointialueilla on lähtökohtaisesti riittävä rahoitus sekä sosiaali- ja terveystoimelle että pelastustoimelle.

•

Pelastustoimen henkilöstön siirron kunnista hyvinvointialueille tulee tapahtua
hallitusti ja samoin periaattein kuin sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön
siirto.
(Sisäministeriö 2021.)

Pelastustoimen ja siviilivalmiuden uudistamisen tavoitteet ovat:
•

Turvata yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat pelastustoimen palvelut koko maassa.

•

Turvata laaja-alainen yhteistyö eri toimijoiden kanssa.

•

Toteuttaa kustannustehokas ja vaikuttava palvelurakenne.

•

Turvata pelastustoimen ja ensihoidon tiiviin yhteyden tuoma synergiaetu.

•

Palvelujen uudistamisen vaikuttavuus ja laatu.
(Sisäministeriö 2021.)

Yhtäältä tarkasteltuna pelastustoimen käytännön toiminnan (pelastustoiminta) on tarkoitus pysyä hyvin samanlaisena. Kansalaisen on tarkoitus saada vähintään yhtä hyvää ja
tarvittaessa nopeaa palvelua kuin tähänkin asti. Toisaalta, kuten koko uudistuksessa,
niin myös pelastustoimen osalta, kustannusten kohoaminen on tarkoitus saada taitettua.
Hallitusohjelman mukaisesti pelastustoimen kustannustehokkuutta on parannettava.

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Tero Kuusisto
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1.2 Työn tavoitteet ja rajaukset

Uudistuksista huolimatta, ja osittain myös niistä johtuen, pelastustoimen on selviydyttävä
vähintään lakisääteisistä tehtävistään kaikissa olosuhteissa. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää eräiden Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen paloasemien sähkön
varavoiman tilanne ja tarve tällä hetkellä sekä esittää tarveharkinnan perusteella kullekin
selvityksen piirissä olevalle paloasemalle konkreettiset toimenpide-ehdotukset päätöksentekijöitä varten.
Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen paloasemat on pelastuslaitoksen sisäisen jaettu
kolmeen eri luokkaan (Varsinais-Suomen pelastuslaitos 2019a, 53-54):
1. Paloasemat, joissa on vakituisesti 24/7 h palkattu henkilökunta
2. Niin kutsutut päiväpaloasemat, joissa on virka-aikana palkattua henkilökuntaa
ja/tai alueensa keskeiset sopimuspalokunnan paloasemat
3. Muut sopimuspalokuntien asemat.
Luokan 1 paloasemat on varustettu kiinteällä varavoimakoneella, joka on tyypillisesti automaattikäynnisteinen. Se ei tosin kaikissa tapauksissa kata koko kiinteistön sähköntarvetta. Näiden tilanne on pelastuslaitokselta saadun selvityksen mukaan kohtuullisen
hyvä. Osa koneista alkaa olla tosin melko vanhoja ja toisaalta sähköntarve on vuosien
varrella lisääntynyt.
Luokkaan 2 kuuluvat paloasemat, joilla on virka-aikana palkattua henkilökuntaa, eli niin
kutsutut päiväpaloasemat tai ne ovat muutoin alueensa keskeisiä sopimuspalokuntien
asemia. Näihin paloasemiin tukeudutaan muun muassa huollossa muiltakin alueen paloasemilta. Näiltä paloasemilta ei myöskään tehdä valmiussiirtoja muille paloasemille,
vaan ne tapahtuvat luokan 3 paloasemilta luokan 1 ja 2 asemille. Luokkaan 3 kuuluvat
kaikki edellä mainittuihin luokkiin kuulumattomat sopimuspalokuntien asemat.
Luokan 2 ja 3 paloasemien varavoiman tilanteesta ei tätä työtä aloitettaessa ollut tarkkaa
käsitystä. Oletusarvo oli, että joillain asemilla saattaa olla esimerkiksi paikallisen sopimuspalokunnan itse toteuttamia järjestelmiä. Tämä oli yksi syy, miksi luokan 2 asemat
nyt haluttiin käydä tarkemmin läpi ja tehdä niiden osalta jatkosuunnitelma.

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Tero Kuusisto
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Tämä opinnäytetyö on osa Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen varautumiseen liittyvää
”Meidän valot ei sammu koskaan” -hanketta (Varsinais-Suomen pelastuslaitos 2019b).
Hankkeen tarkoituksena on erilaisin keinoin varmistaa pelastuslaitoksen palvelutuotanto
kaikissa suunnittelun pohjana olevissa olosuhteissa. Varmistusta edellyttäviä palveluita
ovat ainakin lämpö, vesi ja sähkö. Pelastuslaitoksen on selviydyttävä vähintään lakisääteisistä tehtävistään myös häiriö- ja poikkeustilanteissa.
Tämä opinnäytetyö on rajattu koskemaan 12 luokan 2 paloasemaa. Nämä paloasemat
ovat:1
Työssä käsitellään tarkemmin 10 paloasemaa. Varsinainen yksityiskohtainen sähkösuunnittelu ja hankintamenettelyt kilpailutuksineen on rajattu tämän opinnäytetyön ulkopuolelle.

1.3 Työn toteuttamistapa

Opinnäytetyössä perehdytään ensin asiaan liittyvään aineistoon. Aineistoa ovat mm.
-

varautumiseen yleensä ja pelastustoimen varautumiseen liittyvä keskeinen
lainsäädäntö; pelastuslaki, asetus pelastustoimesta ja valmiuslaki

-

Varavoiman suunnittelusta ja mitoituksesta kirjoitetut ohjeet ja oppaat sekä
referenssinä vastaavia selvityksiä ja suunnitelmia.

Seuraavaksi työssä selvitetään paloasemakohtaisilla käynneillä ja haastatteluilla kunkin
paloaseman varavoimavalmius. Apuna käytetään etukäteen valmisteltua lomaketta, johon kirjataan systemaattisesti kaikki asiaan liittyvät olennaiset tiedot. Tavoitteena on,
että käynneillä on mukana pelastuslaitoksen, sopimuspalokunnan ja kiinteistön omistaja
tai haltija tai näiden edustaja.
Kenttätutkimuksen tulosten perusteella tehdään kullekin paloasemalle toimenpidesuositukset. Suositusten lähtökohtana on pelastuslaitoksen eli työn tilaajan tahtotila. Tahtotila
on, että kaikki selvityksessä olevat 12 (10) paloasemaa on toimenpidesuositusten toteuttamisen jälkeen varustettu riittävällä varavoimalla. Varavoiman kattavuuden riittävyys
määritellään yhtenä osana tätä opinnäytetyötä.

1

Yksilöiviä tietoja poistettu viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 621/1999 24 luvun
1 §:n 8 kohdan nojalla.
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1.4 Tutkimuskysymykset

Keskeisinä tutkimuskysymyksinä työssä ovat:
- Mikä on pelastuslaitoksen häiriö- ja poikkeustilanteiden toiminnan suunnittelun säädösperusta?
- Mikä on kyseessä olevien 12 paloaseman sähkön varavoiman nykytila?
- Miten pelastuslaitoksen tulisi varautua sähkönjakelun keskeytyksiin näillä paloasemilla?

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Tero Kuusisto
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2 PELASTUSTOIMEN VARAUTUMINEN
2.1 Varautuminen yleensä

Valtioneuvoston julkaisemassa yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa 2017 varautuminen on määritelty seuraavasti (valtioneuvosto 2017, 9.):
”Varautuminen tarkoittaa toimintaa, jolla varmistetaan tehtävien mahdollisimman häiriötön hoitaminen ja mahdollisesti tarvittavat tavanomaisesta poikkeavat toimenpiteet normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa”
Suomalaisen yhteiskunnan turvallisuus on kansainvälisesti mitattuna huippuluokkaa. Me
emme saa kuitenkaan tuudittautua siihen, että näin jatkuisi ilman, että panostamme turvallisuudesta huolehtimiseen ja kehitämme toimintaa edelleen jatkuvasti. Yhteiskunnan
turvallisuuden perustan luo valtiovallan sitoutuminen niin sanottuun kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamalliin. (Valtioneuvosto 2017, 17.)
Julkisten toimijoiden varautuminen perustuu lainsäädäntöön, kun taas yksityisellä sektorilla varautuminen perustuu enemmän vapaaehtoisuuteen ja markkinatalouden pelisääntöihin.
Pelastuslain 2 §:ssä säädetään lain soveltamisalasta seuraavasti (pelastuslaki
379/2011):
Tässä laissa säädetään ihmisten, yritysten sekä muiden yhteisöjen ja oikeushenkilöiden velvollisuudesta:
1) ehkäistä tulipaloja ja muita onnettomuuksia;
2) varautua onnettomuuksiin sekä toimintaan onnettomuuksien uhatessa
ja sattuessa; …
Hyvällä tasolla oleva varautuminen, häiriötilanteiden ennakointi ja toimintojen jatkuvuudenhallinta saattavat olla elinkeinoelämässä myös merkittävä kilpailuetu. Yleisesti varautuminen voidaan esittää prosessina (kuva 1). Varautumisessa on kyse tärkeiden toimintojen tunnistamisesta, riskien- ja resurssien arvioinnista sekä näiden kriittisten menestystekijöiden toiminnan turvaamisesta myös häiriö- ja poikkeustilanteissa. Suunnitellut toimenpiteet on syytä viestiä, kouluttaa ja harjoitella organisaatiossa. Tämän lisäksi
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niitä on syytä testata ja saada palautetta toimivuudesta toiminnan kehittämiseksi (Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö 2012, 23).

Kuva 1. Varautumisen prosessi (Valtioneuvosto 2017, 9).

Suomi on Euroopan Unionin jäsen. Siten yhteiskunnan varautumista linjaa niin kutsuttu
Euroopan Unionin pelastuspalvelumekanismi. Mekanismi on monitahoinen kokonaisuus. Siihen kuuluvat muun muassa Euroopan laajuinen, kansallinen ja alueellinen
riskienarviointiprosessi ja siitä syntyvät, määrävälein päivitettävät riskiarviot, siviiliyhteiskunnan varautumisen pooli ja EU:n häiriö- ja poikkeustilanteiden tilannekeskus Brysselissä. (Euroopan unioni 2019.)
Varautuminen kuuluu laajemmin ajateltuna osaksi jatkuvuudenhallintaa. Jatkuvuudenhallinta kattaa kaikki ne toimenpiteet, joilla yhteisö pyrkii jatkamaan toimintaansa mahdollisimman häiriöttömästi, vaikka olosuhteet olisivatkin jollain lailla poikkeukselliset. Tavoitteena on, että vähintään kriittiset toiminnot voidaan ylläpitää tai julkisella sektorilla
hoitaa lakisääteiset velvoitteet. (Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö
2012, 10.)

2.2 Pelastustointa ohjaavat säädökset ja ohjeet

Pelastustoimi käyttää merkittävää julkista valtaa. Se puuttuu kansalaisten perusoikeuksiin muun muassa tulipalotilanteissa ottamalla kiinteistön haltuunsa pelastustoimintaa
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varten tai valvontasuunnitelman mukaisten tarkastusten perusteella annettujen korjausmääräysten muodossa. (Pelastuslaki 379/2011). Oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti julkisen vallan käytön on perustuttava lakiin ja julkisen vallan on noudatettava tarkoin lakia
(perustuslaki 731/1999). Hallintolain tarkoituksena on ”toteuttaa ja edistää hyvää hallintoa sekä oikeusturvaa hallintoasioissa” (hallintolaki 434/2003).
Pelastustointa ohjaavia erityissäädöksiä on vähän. Pelastustoimen toimintaa ohjaavat
perussäädökset ovat pelastuslaki ja tämän perusteella annettu asetus pelastustoimesta
(asetus pelastustoimesta 407/2011). Muutamissa muissa säädöksissä on annettu pelastustoimelle erillistehtäviä. Esimerkkinä tällaisesta on valtioneuvoston asetus vaarallisten
kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta, jonka mukaan pelastusviranomaisen
tulee tarkastaa laissa määritelty vähäistä kemikaalien teollista käsittelyä tai varastointia
harjoittava tuotantolaitos osana valvontasuunnitelmansa mukaisia tarkastuksia (valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta
685/2015).
Lisäksi toimialan ohjauksesta ja valvonnasta vastaava sisäministeriön pelastusosasto on
julkaissut vuosien varrella toimintaa linjaavia ohjeita, kuten pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje vuodelta 2012 (sisäministeriö 2012) ja ohje palvelutasopäätöksen sisällöstä ja rakenteesta (sisäministeriö 2012).
Pelastuslain 29§:n mukaan ”alueen pelastustoimi päättää palvelutasosta alueen kuntia
kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja
niiden taso. Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä.” Edellä mainitussa sisäministeriön ohjeessa annetaan nimensä mukaisesti
yksityiskohtaisempia ohjeita palvelutasopäätöksen sisällöstä ja rakenteesta.

2.3 Pelastustoimen varautumista ohjaavat säädökset ja ohjeet

Pelastustoimen varautumista ohjaavat kaksi keskeistä lakia; pelastuslaki ja valmiuslaki.
Pelastuslain 2§:n 5 momentissa säädetään, että:
“Tämän lain mukainen toiminta on suunniteltava ja järjestettävä siten, että se on mahdollista myös valmiuslain (1552/2011) mukaisissa poikkeusoloissa. Pelastustoimen erityisistä toimivaltuuksista poikkeusoloissa säädetään valmiuslaissa.”
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Lain sanamuoto on suunniteltava ja järjestettävä on velvoittava.
Valmiuslain 2§:ssä säädetään viranomaisten varautumisesta poikkeusoloihin (valmiuslaki 1552/2011).
Niinpä sähkönsyötön häiriöttömyys oman toiminnan turvaamiseksi voidaan katsoa olevan lähes välttämätöntä.
Toisaalta valmiuslain 117 § antaa pelastusviranomaiselle mahdollisuuden ottaa käyttöön
pelastustoimessa tarvittavia tavaroita muilta toimijoilta ja kansalaisilta korvausta vastaan. Tämä ei kuitenkaan poista sitä, etteikö pelastustoimen olisi järkevää varautua
oman toiminnan turvaamiseen pehmeämmin keinoin.
Sisäministeriön ohje palvelutasopäätöksen sisällöstä ja rakenteesta edellyttää alueen
pelastustoimen varautumaan niin kutsuttuihin päivittäisiin tilanteisiin, häiriötilanteisiin ja
poikkeusoloihin.
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3 VARAVOIMAN SUUNNITTELUN PERIAATTEITA
3.1 Taustaa

Laajat ja pitkät sähkökatkot ovat nykyään varsin harvinaisia Suomessa (Puolustusministeriö 2008, 7). Tilastojen mukaan sähkönjakelun keskeytysaika vuositasolla maaseutumaisessa ympäristössä on noin kolme tuntia ja kaupunkimaisessa ympäristössä noin
tunnin. Koska keskimääräiset ajat ovat varsin alhaisia, näkyvät esimerkiksi yksittäiset
myrskyt tilastoissa piikkeinä. (Energiateollisuus 2021.)
Energiateollisuus Ry:n sähköverkkotoiminnan tulevaisuuden visio 2030 mukaan alan toimijoiden tavoitteena on päästä eri keinoin kokonaan eroon pitkistä sähkökatkoista. Tavoitteena on, ettei sähkönjakelun keskeytys vuositasolla kestä maaseutuympäristössä
missään olosuhteissa yli kuutta tuntia, eikä kaupunkimaisessa ympäristössä yli tuntia.
Tämä tarkoittaisi toisin sanoen 99,9 %:n sähkönjakelun toimitusvarmuutta. Tämän mittaluokan investoinnit sähkönsiirto- ja jakeluverkon infrastruktuuriin ovat niin mittavia, että
niiden toteuttaminen vaatii huomattavia taloudellisia resursseja ja kestää ajallisesti muutamia kymmeniä vuosia. Vioista johtuvien jakelukeskeytysten lisäksi verkostossa tehdään myös huolto- ja korjaustöitä, joista osasta aiheutuu asiakkaille sähkökatkos. (Energiateollisuus 2010.)
Vaikka sähkönsiirto- ja jakeluyhtiöt ovat viime vuosina panostaneet sähkön toimitusvarmuuteen huomattavastikin, on syytä korostaa suurhäiriöihin varautumista. Varautumista
tulee edelleen kehittää niin verkkoyhtiöiden kuin sähkön käyttäjien toimesta erityisesti
kriittisissä kohteissa. (Verho 2012, 2.)
Sään ääri-ilmiöt ovat kuitenkin vastaavasti lisääntyneet ja on ennustettavissa, että ilmastonmuutoksesta johtuen niiden määrä tulee entisestäänkin kasvamaan. (Venäläinen ym.
2007, 27.) Tästä syystä myös pelastustoimen on varauduttava oman toimintansa turvaamiseen myös sähkönsaannin näkökulmasta. Koska sähkökatkos voi tapahtua missä ja
koska tahansa, on siihen varauduttava suunnitelmallisesti. Tässä tapauksessa suunnitelmallisuus tarkoittaa paloasematasolla tapahtuvaa varautumista. Koska käytettävissä
olevat taloudelliset resurssit ovat rajalliset, on ensinnäkin kartoitettava ne kohteet, joiden
varustaminen varavoimalla antaa suurimman hyödyn.
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Viimeisen kahdenkymmen vuoden aikana Suomessa on ollut useita sellaisia sään ääriilmiöihin perustuvia laajoja sähkökatkoksia, jotka täyttävät sähkönjakelun suurhäiriön
määritelmän. Pahimmat näistä ovat Pyryn ja Janikan nimipäivien mukaan nimetyt syysmyrskyt marraskuussa 2001. Tuolloin sähkönjakelun keskeytyksen piirissä oli pahimmillaan yli 860 000 asiakasta. Osa asiakkaista oli ilman sähköä yli viikon ajan. (Verho 2012,
16.)
Sisäministeriön tekemän selvityksen mukaan katkot aiheuttivat hyvin monenlaisia ongelmia arjessa. Keskisimmät havainnot olivat:
•

pelastustoimen ja sähköverkonhaltijoiden välisen kommunikoinnin ongelmat

•

kotipalvelun ja kotisairaanhoidon sekä asiakkaiden yhteyksien (matka- ja turvapuhelimet) ongelmat

•

teleasemien akusto- ja varavoimakapasiteetti riittämätöntä

•

yhteistyö sekä teleyritysten kesken että tele- ja sähköverkkoyritysten välillä
riittämätöntä

•

maatilojen ongelmat (katkot osalla yli viikon)

•

sikaloiden ilmanvaihdon ongelmat

•

lypsykarjatiloilla lypsyn ja maidon jäähdyttämisen ongelmat

•

kaikilla kotieläintiloilla ruokkimisen ja juomaveden jakelun ongelmat

•

tiedottamisen puutteellisuus (esim. sähkökatkojen arvioitu pituus)

•

vesihuollon ongelmat

•

vanhusten evakuoinnit kotoa sairaaloihin ja vanhainkoteihin

•

suurin ongelma kauttaaltaan varavoiman ja yleensäkin varautumisen puutteet.

(Viitanen 2002.)
Pelastustoimi tarvitsee sähköä oman toimintansa turvaamiseksi ja pelastustoiminnan
tehtävien hoitamiseksi. Kansalaiset kuitenkin odottavat, että pitkän sähkökatkon aikana
yhteiskunta, pelastustoimi mukaan luettuna tukee heidän sähkönsaantiaan. Tätä ei varsinaisesti ole säädetty. Tämä korostuu erityisesti sähkönjakelun suurhäiriötilanteissa,
joissa sähköä ei ole saatavissa normaalia toimitusketjua pitkin. Pelastustoimintaan kuuluvien tehtävien kirjo on hyvin suuri tällaisissa tilanteissa, eikä tehtävien täydellinen luettelointi etukäteen ole mahdollista. Pelastustoimen tulee selviytyä pelastustoimen tehtä-
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vistä, mutta entä sen jälkeen, kun varsinaiset pelastustoimet on tehty. Ei ole yksiselitteisesti määritelty, kenen tehtäviin yhteiskunnassamme kuuluu tämänkaltaisen avun tarjoaminen kansalaisille. (Verho 2002, 28-29.)
Tässä opinnäytetyössä ja mainitussa Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen Meidän valot
ei sammu koskaan -hankkeessakin ensisijainen tavoite on oman toiminnan ja säädettyjen pelastustoiminnan tehtävien hoitamisen turvaaminen. Vasta näiden turvaamisen jälkeen voidaan pohtia, onko pelastustoimen mahdollista tukea yhteiskunnan muita toimijoita tai kansalaisia sähkönsaannissa suurhäiriön aikana.
Yhdysvaltalaisen paloasemien saneeraustarpeita kartoittavan tutkimuksen mukaan noin
35% (noin 17 000 paloasemaa) maan paloasemista on ilman varavoimaa. Nämä paloasemat sijaitsevat lähes kaikki alle 10 000 asukkaan kunnissa. (Foley 2019, 9). Suomesta ei ole olemassa vastaavaa kattavaa tietoa, mutta tuntuma on, että luku on vielä
isompi. Foleyn mukaan varavoimaa paloasemalle suunniteltaessa tulee ottaa huomioon
kolme kokonaisuutta:
1. Toiminnan kannalta kriittisesti välttämättömät järjestelmät, kuten kiinteistön sähkönjakelu yleisesti, valaistus, tietoliikenne, tietokoneet, polttoainehuollon laitteet
ja sähkötoimiset nosto-ovet.
2. Varavoimakoneen mitoitus vastaamaan paloaseman tehontarvetta.
3. Varavoimakoneen polttoainehuolto.
(Foley 2019, 9.)
Sähkön pientuotanto ja polttoaine ovat hyvin vahvasti kytköksissä toisiinsa. Niinpä polttoaineen saatavuus on yksi kriittisimpiä elementtejä häiriötilanteen sähköntuotannon varmistamisessa, vaikka käytössä olisikin muutoin kattava varavoimajärjestelmä. Polttoaineen saatavuus siviiliyhteiskunnalta saattaa olla pitkittyvässä häiriötilanteessa hyvin
haastavaa. Viranomaisten tulee yhteistoiminnassa pohtia tätä problematiikkaa ja saada
yhdessä sovittua konkreettinen toimintamalli asian hoitamiseksi. (Helkaharju 2017.)
Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työryhmä on selvittänyt polttoaineensaannin
varmistamista ja mitoitusperiaatteita hankkeessaan. Ensinnäkin Suomi on hyvin riippuvainen polttoaineen tuonnista. Alusta loppuun tapahtuvaa kotimaista tuotantoa on varsin
vähän ja se on hajautunutta. Itseasiassa häiriöt jakelussa vaikuttavat nopeammin, kuin
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itse polttoaineen loppuminen. Polttoaineen saatavuuden häiriöt ovat hyvin moninaisia ja
vaikuttavat lähes kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Vaikutukset eivät luonnollisestikaan
rajoitu pelkästään viranomaisten toimintaan, vaikkakin häiriöt polttoainehuollossa heijastuvat varsin nopeasti myös pelastustoimen palveluntuotantoon. Keskeiset polttoaineiden
saatavuuteen liittyvät havainnot on koottu taulukkoon 1 (Carslon 2020.)
Taulukko 1. Liikennepolttoaineen saatavuushäiriöiden vaikutukset pelastuslaitokselle
(Carlson ym. 2020).
Uhkat

Seuraukset

Dieselin loppuminen

Pelastuslaitoksen suorituskyvyn häiriin- Kohteiden tavoittaminen häiriintyy
tyminen
(kalusto/varusteet) ilman varapolttoaineen saatavuusjärjestelyjä
Aiheuttaa häiriöitä Suomen liikenne- ja Häiriöitä pelastusajoneuvojen toiviestijärjestelmiin
mintaan ja viestijärjestelmiin
Sähkönjakeluverkon vikatilanteiden ai- Pelastuslaitokset ovat riippuvaisia
heuttamat sähkökatkokset
sähköstä ilman varavoimajärjestelmiä
Hidastaa tai estää tuontipolttoaineiden Pelastuslaitosten tarvitseman öljyn
kuljetukset ja jakelun. Tuontipolttoaisaannin vaikeutuminen Sähkön ja
neiden saanti häiriintyy kuukausiksi.
lämmön tuotannon saannin vaikeutuminen
Logistiikkaan ja jalostamoihin kohdistu- Pelastuslaitosten tarvitseman öljyn
vina estävät liikennepolttoaineiden kul- saannin huomattava vaikeutumijetukset
nen
Logistiseen järjestelmään, merenkulPelastuslaitos ei saa öljyä, dieseliä
kuun ja satamiin kohdistuvina voivat
ja bensaa
estää tuontipolttoaineiden jakelun

Sähkön ja polttoaineiden saannin häiriöt
Hajautettu energiantuotanto
Merikuljetusten estyminen

Pitkäkestoiset talous- ja
työmarkkinahäiriöt sekä
lakot
Kansainväliseen rikollisuuteen ja terrorismiin
liittyvät yksittäiset uhkatilanteet
Tietoliikenne-, maksuliikenne ja kyberturvallisuushäiriöt
Suuronnettomuudet

Logistiseen järjestelmään vaikuttavina
voivat estää tuontipolttoaineiden jakelun
Merenkulkuun ja satamiin kohdistuvina
voivat estää tuontipolttoaineiden jakelun

Vaikutukset

Pelastuslaitos ei saa normaalisti öljyä, dieseliä ja bensaa tai niiden
tankkaaminen ei onnistu
Pelastuslaitosten tarvitseman öljyn
saannin vaikeutuminen

Pelastuslaitoksen jatkuvuudenhallintaa suunniteltaessa polttoainehuolto on yksi huomioon otettavista seikoista. Jotta asiaa voitaisiin realistisesti suunnitella, on arvioitava laitoksen polttoaineenkulutus. (Helkaharju 2017, 13.) On huomattava, että kulutus häiriötilanteessa voi olla hyvin erilainen kuin normaalitilanteessa johtuen muun muassa suuremmasta ajoneuvojen käytöstä ja varavoiman käyttämisestä. Varavoimakoneiden valmistajat antavat toimittamilleen koneille yleensä polttoaineen kulutustietoja. Mikäli tällaisia tietoja ei ole saatavilla, voidaan mitoitukseen hyödyntää yleistaulukkoa (Taulukko 2).
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Taulukko 2. Varavoimakoneiden polttoaineenkulutuksen yleistaulukko (Carlson ym.
2020, 10).

Polttoaineen omatoimiseen varastoimiseen liittyy myös haasteita. Näitä ovat muun muassa polttoaineen pilaantuminen, turvallisuusuhat (paloturvallisuus, luvaton käyttö, ympäristöuhka), varastointitilat ja kuljetukset. Varavoimakoneiden käyttö on kuitenkin
yleensä niin pientä, että varsinkin biokomponentteja sisältävät polttoaineet alkavat pilaantua. Säännöllinen koekäyttö ja polttoaineen kierrättäminen ehkäisevät tätä ilmiötä.
Normaalia isompien polttoainemäärien varastointi aiheuttaa haasteita paloturvallisuuden
kannalta. Erityisesti pelastustoimen kyseessä ollen paloturvallisuus tulee ottaa vakavasti
ja säiliöiden sijoitus ja kuljetus miettiä erityisen tarkasti. (Carlson ym. 2020, 9.)
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Polttoainehuollon omatoimisen varautumisen rinnalle pelastuslaitos voi solmia sopimuksia eri toimijoiden kanssa. Tällöin polttoaineita ei tarvitse varastoida omatoimisesti niin
paljoa ja edellä mainitut riskitekijät pienenevät. Uusia haasteita luovat muun muassa
vasteajat, toimittajan päällekkäiset sopimukset ja toimituksen rajaaminen vakavimmissa
häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa – eli juuri silloin kun viranomainen kipeimmin tarvitsisi
apua. (Carlson ym. 2020, 11.)

3.2 Strategisen tason päätökset

Yleisesti ottaen varavoima kannattaa ottaa huomioon jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa. Kaikki varavoimaan liittyvä on helpompi toteuttaa, kun asia on tiedostettu riittävän ajoissa. Huomioonottamisen tulos voi olla myös, ettei varavoimaa tarvita. Tämäkin
tieto perusteluineen kannattaa kirjata ylös myöhempää hyödyntämistä varten. Lisäksi,
vaikka ajatus siinä vaiheessa olisi, ettei varavoimaa tarvita, tulisi harkita tiettyjä valmistelevia toimenpiteitä varavoiman mahdollista tarvetta tulevaisuudessa ajatellen.
Varavoiman suunnittelu jo käytössä olevaan kiinteistöön alkaa tarvekartoituksella. Heti
alkuvaiheessa on tiedostettava, että itse varavoimakoneen eli aggregaatin hankinta on
merkittävä, mutta vain yksi osa varavoiman suunnittelun kokonaisuutta. Alkuvaiheessa
tulee tehdä eritasoisia päätelmiä ja päätöksiä suunnittelun pohjaksi. Näitä ovat esimerkiksi strategiset ja käytännön tason päätökset.

Suunniteltaessa varavoimaa tulee asiaa pohtia kokonaisvaltaisesti ja tehdä strategisen
tason päätöksiä. Tällaisia päätöksiä ovat:
•

Katetaanko varavoimalla koko kiinteistön tehotarve?
o

Kyllä; voi olla investointina kallis ja ylimitoitettu yleensä tarvittavaan tehoon nähden.

o

Ei; varavoiman syötettäväksi on ryhmiteltävä kiinteistön tärkeimmät kuluttajat ja vaatii siten erillisen varavoimakeskuksen ja sisäverkon muutostöitä. Näistä syntyy kustannuksia, jotka tulee suhteuttaa kyllä vaihtoehdon
kanssa.

•

Halutaanko varavoimalla kattaa kaikki sähkökatkot (myös sähkönjakeluverkon
verkostoautomatiikan jälleenkytkennät) vai minuuteista tunteihin kestävät jakelukeskeytykset?
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o

Kyllä; vaatii katkottoman sähkönsyötön varmistamisen UPS- tai muulla
akkuvarmennusjärjestelyillä

o

Ei; otetaan tietoinen, mutta useimmiten hallittu riski lyhyille sähkökatkoksille.

•

Halutaanko varavoimakoneen käynnistyvän automaattisesti sähkökatkon alkaessa ja sammuvan itsestään, kun jännite palaa jakeluverkkoon?
o

Kyllä; toimii automaattisesti, eikä vaadi käyttäjän toimenpiteitä, mutta on
sähköteknisesti haastavampi toteuttaa. Automatiikasta tulee lisäkustannuksia.

o

Ei; käyttöönotto vaatii käyttäjän toimenpiteitä, kuten koneen käynnistäminen ja sammuttaminen sekä syötönvaihto. Yksinkertaisempi ja edullisempi vaihtoehto.

•

Kiinteästi asennettava vai siirrettävä varavoimakone?
o

Kiinteästi asennettava vaatii muun muassa sille sopivan vähintään puolilämpimän tilan, riittävän ilmanvaihdon ja jäähdytyksen, pakokaasujen hallitun ulosjohtamisen ja polttoaineen säilytyksen asianmukaisissa tiloissa.
Toisaalta se on aina paikallaan ja helposti käyttöönotettavissa. Automaattikäynnistys on helpompi toteuttaa kuin siirrettävässä.

o

Siirrettävä vaatii lisäinvestointina liikuteltavan alustan ja sille sopivan vetoauton kuljettajineen. Vaatii säilytystilaa mielellään vähintään puolilämpimässä tilassa, polttoainetta voidaan kuljettaa rajoitetusti mukana, siirrettävissä myös muihin kohteisiin.

3.3 Käytännön tason päätökset

Strategisten päätösten lisäksi varavoiman suunnittelussa tulee ottaa kantaa lukuisiin
käytännön kysymyksiin:
•

Onko aggregaatti yksi- vai kolmivaiheinen?
o

Käytännössä kiinteistön sähköverkko on kolmivaiheinen ja useimmiten
sitä halutaan myös varavoimalla syöttää kolmivaiheisesti.

•

Onko varavoimakone bensiini- vai dieselkäyttöinen?
o

Kiinteistön tehontarve on yleensä niin suuri, että tämän kokoluokan koneita ei edes ole bensiinikäyttöisenä.
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o

Erityisesti nykyaikainen etanolia sisältävä bensiini vanhenee melko nopeasti ja vaatisi polttoaineen vaihtamista aika-ajoin.

o

Bensiinin varastointi herkästi syttyvänä palavana nesteenä on säädellympää kuin dieselin.

o
•

Diesel tai kevyemmin verotettu polttoöljy ovat halvempia kuin bensiini.

Mikä on kiinteistön lämmitysmuoto ja lämmönjakotapa?
o

Kiinteistön lämmitysmuodolla ja lämmönjakotavalla tehontarpeineen on
vaikutusta myös varavoiman suunnittelussa. Esim. öljylämmitys kiertovesipumppuineen vaatii myös sähkötehoa, vaikkakaan ei yhtä paljon kuin
esim. maalämpöpumput.

o

Suora sähkölämmitys varavoiman syöttämänä on erityisen ongelmallinen
suuren tehontarpeensa vuoksi.

•

Jos varavoima kattaa ”tärkeimmät” kuluttajat, mitä ne ovat, minkälaista kuormaa
on tarkoitus syöttää?
o

Jos strategisessa päätöksenteossa on päädytty siihen, että vain osa tehontarpeesta katetaan varavoimalla, on käytännössä nämä kuormat tunnistettava ja koottava yhteen syötettävälle varavoimakeskukselle.

•

Käytännön suunnittelussa on huomioitava erityiskuormat, kuten oikosulkumoottorit, paineilmakompressorit jne., joissa on suuri käynnistysvirta.

•

Riippumatta asennustavasta on päätettävä, mihin aggregaatti on käytännössä
tarkoitus sijoittaa.

•

Mikä taho huolehtii varavoiman käytöstä ja huollosta?
o

Tämän opinnäytetyön piirissä olevat paloasemat ovat kaikki joko osittain
tai kokonaan sopimuspalokunnan paloasemia. Käytännössä varavoiman
käytöstä ja käytön jälkeisestä palauttamisesta tulisi silloin huolehtimaan
asemaa käyttävä sopimuspalokunta. Määräaikaishuollot on syytä teettää
alan ammattilaisella.

•

Minkälaisessa tilanteessa varavoimaa käytetään?
o

Varavoiman käyttötilanteista on syytä tehdä menettelyohje, joka koulutetaan konetta käyttävälle henkilöstölle.
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3.4 Turvallisuus

Keskeinen kysymys sähkön kyseessä ollessa on turvallisuus. Käytettävien laitteiden tulee olla ensisijaisesti henkilöturvallisia, mutta turvallisia ja yhteensopivia myös sähköteknisessä mielessä. Sähkötekniikan yhteensopimattomuudella voidaan aiheuttaa laajoja ja
vakavia vaurioita ja ongelmia kiinteistön sähkötekniikalle ja -laitteille ja aiheuttaa henkilöturvallisuusriski. Sähkötekniset järjestelmät ovat varsin pitkälle standardisoituja, mikä
helpottaa laitteiden hankintaa ja yhteensovittamista. Esimerkkeinä tällaisista standardeista ovat SFS-, EN-, ISO- ja IEC-standardit. (Sunnarborg 2012, 5.)
Yleisestä sähköverkosta erillään käytettävien varavoimakoneiden sähköturvallisuushaasteena on useimmiten riittämätön oikosulkuvirta syötön automaattisen poiskytkennän toteuttamiseksi riittävän nopeasti silloin, kun kiinteistöä syötetään varavoimakoneella. Tästä syystä ne varustetaan tyypillisesti vikavirtasuojakytkimin riittävän henkilösuojauksen toteuttamiseksi. Vikavirtasuojauksen käyttö edellyttää, että syötettävän
kiinteistön sähköverkko on rakennettu niin kutsutulla 5-johdintekniikalla (TN-S). Mikäli
sähköverkko on niin vanha, että se on toteutettu vanhalla 4-johdinjärjestelmällä (TN-S)
on syytä pohtia kiinteistön sähköverkon saneeraamista ennen varavoimaa. Joka tapauksessa varavoimakoneelle on syytä tuoda erillinen potentiaalintasauskaapeli kiinteistön
maadoituksesta. (Fingen 2021)
Varavoimakoneiden ja niiden mitoituksen suunnittelussa tulee käyttää aina luotettavaa
ammattimaista tahoa, jolla on riittävä ammattitaito ja osaaminen. Yleis- ja esisuunnittelua
voi tehdä jo etukäteen käyttäen apuna esimerkiksi Sähköinfon Varavoimakoneet ja -laitokset ST-käsikirja 31 –käsikirjaa (Sähköinfo 2019).
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4 KENTTÄTUTKIMUS
Paloasemien nykytilan kartoitus tehtiin kesällä 2019. Työ toteutettiin paloasemakohtaisilla käynneillä. Käynneillä tehtävät toimenpiteet ja tarkasteltavat asiat oli suunniteltu etukäteen. Tarkastuskohteista tehtiin lomake, jonka avulla keskustelu ja tarkastus etenivät.
Jokaisella käynnillä olivat mukana pelastuslaitoksen varautumisen suunnittelija, kiinteistömestari sekä vaihtelevasti sopimuspalokunnan ja kiinteistön omistajan tai haltijan
edustus.
Keskeisiä käynnin yhteydessä selvitettäviä asioita olivat perustietojen, kuten yhteystietojen ja omistussuhteiden lisäksi pelastustoiminnan käytännön järjestelyjen mahdollistavat toiminnot:
-

pääsulakkeiden koko varavoiman mitoitusta varten

-

tämänhetkinen valmius varavoimalle

-

lämmitysmuoto ja lämmönjakotapa

-

kompressorit

-

hälytyksien jälleenanto ja väestönhälytin

-

mahdollinen kunnan johtokeskus

-

paineilmapullojen täyttö asemalla

-

mahdollisen varavoimakoneen sijoittelu, kiinteä tai pyörien päällä oleva kone

-

polttoainehuolto varavoimakoneelle

-

muut yllättävät asiat tai isot kuormat, jotka pitäisi ottaa huomioon varavoiman
suunnittelussa

Kustakin paloasemakäynnistä tehtiin yksityiskohtaiset tarkastuspöytäkirjat. Niistä poimitut keskeiset asiat on esitelty tässä luvussa. Koska kaikkien selvitettyjen paloasemien
tulosten esitteleminen mekaanisesti ei ole tarkoituksenmukaista tässä opinnäytetyössä,
yksi paloasemista on otettu mukaan tähän kirjalliseen raporttiin esimerkinomaisesti (Liite
1). Tästä paloasemasta käytetään jatkossa nimitystä Esimerkkipaloasema 2. Sen lisäksi
kaikkien paloasemien keskeiset havainnot on koottu liitteenä olevaan taulukkoon (Liite

2

Yksilöivä tieto poistettu viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 621/1999 24 luvun
1 §:n 8 kohdan nojalla.
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2). Havaintojen perusteella tehdyt toimenpide-ehdotukset on esitelty seuraavassa luvussa. Kaikista paloasemista on tehty vastaavat pöytäkirjat ja raportti on koostettu pelastuslaitokselle päätöksenteon ja hankintaprosessin käynnistämiseksi

4.1 Esimerkkipaloasema

Esimerkkipaloasema sijaitsee varsinaissuomalaisen kunnan keskustaajamassa (Kuva
2).3
Kuva 2. Esimerkkipaloasema.3

Keskustaajama-alueella keskijänniteverkko on pääosin maakaapeloitu. Paloasemaa
syöttävä muuntamo on niin kutsuttu puistomuuntamo, eli maanpäällä oleva peltirakennus, jonka sisälle keskijännitekaapelit tulevat ja pienjännitekaapelit lähtevät maan alta.
Kiinteistön liittymisjohto on siten pienjännitemaakaapeli.
Esimerkkipaloaseman päälämmitysmuotona on nykyisin maalämpö. Vanha öljylämmityskeskus on jätetty varalle ja sitä tarvitaankin kylmimpien ajanjaksojen aikana tukemaan
lämmöntuottoa. Pääosa lämmönjaosta tapahtuu vesikiertoisin patterein. Kalustohallissa
on myös puhallinkonvektorit ja muutamia tiloja on varustettu sähkölattialämmityksellä ja
-patterein.
Sähköpääkeskus sijaitsee kalustohallissa. Pääsulakkeet ovat 3x63 A. Vaihekohtaisia virtoja ei pystytty mittaamaan, mutta oletus on, että ne olisivat kesäaikana olleet varsin
pieniä. Keskuksessa on remontin yhteydessä asennettu syötönvaihtokytkin (Kuva 3) ja
rakennuksen pohjoisseinustalla ulkoseinässä räystään alla sijaitsee 32A kojevastake varavoiman syöttöä varten. Varavoimakonetta nimenomaan tätä käyttöä varten ei ole. Huomattavaa on, että varavoiman syöttö kattaa nykyisellä järjestelyllä koko kiinteistön, mutta
ei kata täyttä tehontarvetta.

3

Tietoa ja kuva poistettu viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 621/1999 24 luvun
1 §:n 8 kohdan nojalla.
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Kuva 3. Esimerkkipaloaseman varavoiman syötönvaihtokytkin. Kuva Tero Kuusisto.

Paloasemalla ei ole käytössä sähkölukkoja, murtohälytintä tai paloilmoitinta.
Paloaseman kalustohallissa on tällä hetkellä useampia ajoneuvoja. Kiinteälle varavoimakoneelle ei ole helposti järjestettävissä tilaa. Perävaunualustainen varavoimakone
voitaisiin mahdollisesti saada sopimaan kalustohalliin. Sopimuspalokunnalla on aluillaan
rakennushanke, jonka tavoitteena on rakentaa tontille erillinen puolilämmin varastorakennus. Tähän rakennukseen siirrettävä kone sopisi hyvin.
Yllättäviä, isoja kuluttajia asemalla ei ole. Suurimpana yksittäisenä mainittakoon huoltoja raskaiden ajoneuvojen paineilmajarrujen ylläpitoilmaa tuottava mäntäkompressori
(kuva 4). Sekään ei kuitenkaan yksimäntäisenä, yksivaiheisena ja 2,2 kW moottorilla varustettuna ole kovin merkittävä kuorma. Kompressori lähtee hyvin todennäköisesti käymään kaikissa ajateltavissa olevissa käyttötilanteissa.
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Kuva 4. Esimerkkipaloaseman huoltoilmakompressori. Kuva Tero Kuusisto.

Polttoainehuollossa tukeudutaan ensisijaisesti paikallisiin kaupallisiin toimittajiin. Varalla
on paikallinen yritys, jolla on omaa toimintaansa varten huomattava määrä dieselpolttoainetta varastoituna. Pelastuslaitoksen tulisi kuitenkin jatkossa suunnitella polttoainehuolto täsmällisemmin osana jatkuvuudenhallintaa.

4.2 Muut selvityksessä olleet paloasemat

Muiden yhdeksän paloaseman kenttätutkimuksen tulokset on esitetty taulukkomuodossa
liitteenä 2. Yleisinä huomioina kartoituksesta voidaan sanoa seuraavaa. Paloasemakiinteistöt ovat hyvin erilaisia ja monimuotoisia. Osassa kiinteistöistä on muutakin toimintaa,
kuten kunnan muita palveluja tai jopa asunto. Kiinteistöt ovat myös eri ikäisiä ja kuntoisia.
Osassa on tehty korjaus- saneeraustoimenpiteitä, joiden yhteydessä on usein tehty
myös muutoksia lämmitysjärjestelmään. Myös sähköjärjestelmiä on saatettu osittain uusia. Joihinkin on tässä yhteydessä asennettu esimerkiksi syötönvaihtokytkin pääkeskukselle varavoimaa varten, mutta kaapelointi kojevastakkeelle ulos on jätetty tekemättä.
Usean paloaseman pääsulakkeet vaikuttavat varsin suurilta. Tämä johtuu ainakin
osassa tapauksista siitä, että lämmitysmuotoa on vaihdettu historian aikana. Sähköläm-
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mityksestä on siirrytty esimerkiksi maalämpöön tai kaukolämpöön. Kiinteistön pääsulakkeiden kokoa kannattaisi arvioida samalla, kun sähkösuunnittelija tekee suunnitelman
varavoiman kytkemisestä laitteistoon.
Polttoainehuollossa kullakin paikkakunnalla on hieman toisistaan poikkeavia menettelyjä. Yleisperiaate on tukeutua paikallisiin kaupallisiin yrittäjiin. Kuten edellä on esitetty,
pelastuslaitoksen on syytä suunnitella polttoainehuolto kokonaisvaltaisemmin osana
Meidän valot ei sammu koskaan -hanketta sekä muutoinkin osana jatkuvuudenhallintaa.
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5 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET
5.1 Yleiset linjaukset

Toimenpide-ehdotusten pohjalla on muutamia keskeisiä kysymyksiä, joihin työn tilaajan,
Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen kanssa on pohdittu ratkaisuja. Seuraavassa on esitetty kysymys ja siihen pohdittu vastaus ja toteuttamistapa yleisellä tasolla. Tämän jälkeen on työn tilaajalle esitetty kenttätutkimuksen perusteella tehdyt toimenpidesuositukset asemakohtaisesti. Tähän raporttiin on otettu esimerkinomaisesti yksi asemista.
Ensimmäisenä pohdittavana kysymyksenä on ollut, mitkä kuormat varavoimalla halutaan
kattaa. Kenttätutkimuksen perusteella voidaan todeta, että ainakin selvityksen piirissä
olleiden paloasemien kohdalla kiinteistöjen sähköntarve on kohtuullinen, toisin sanoen
huippukuorma on maksimissaan noin 20 kVA. Paineilmakompressorin käynnistys saattaa joillakin asemilla aiheuttaa hetkellisen tehontarvepiikin. Käytännössä tämä tarkoittaa,
että kunkin paloaseman kohdalla ensisijainen ratkaisu on kattaa koko kiinteistö varavoimalla. Pohdittaessa asiaa otettiin huomioon muun muassa seuraavia seikkoja.
Mikäli kiinteistöä ei syötetä kokonaan varavoimakoneella, tulee kriittiset kuormat tunnistaa ja koota ne yhteen erilliselle varavoimakeskukselle. Tätä ei pidetty tässä tapauksessa
järkevänä ratkaisuna, koska se vaatisi kiinteistön sisäisessä sähköverkossa muutostöitä.
Osassa tapauksista muutostyöt sisältäen tarvikkeet ja työn muodostaisivat merkittävän
kustannuserän. Tämän kustannuksen kohdentaminen kertaluokkaa tehokkaampaan varavoimakoneeseen antaa mahdollisuuden syöttää koko kiinteistöä varavoimalla. Tässäkin vaihtoehdossa lähes kaikilla paloasemilla tulee tehtäväksi myös pieniä muutostöitä
kiinteistön verkossa, mutta ne eivät muodosta merkittävää kuluerää.
Seuraavaksi pohdittiin sitä, tulisiko varavoimakoneen olla kiinteästi asennettu vai pyörien
päällä oleva siirrettävä tai hinattava kone. Paloasemakiinteistöt ovat useimmiten melko
tiiviitä kokonaisuuksia, eikä varavoimakoneen sijoitusta ajatellen kiinteää sopivaa tilaa
välttämättä ole osoittaa. Kolme selvityksen piirissä ollutta paloasemaa ovat muihin nähden luonteeltaan hieman erilaisia. Nämä kolme ovat niin kutsuttuja päiväpaloasemia,
joissa on virka-aikana palkattua henkilökuntaa. Nämä paikkakunnat ovat samalla näistä
12 asukasmäärältään suurimmat. Näiden osalta pohdittiin myös kiinteän varavoimakoneen mahdollisuutta, mahdollisesti jopa automaattikäynnisteisenä.
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Toisaalta siirrettävä, perävaunun päälle rakennettu kone aiheuttaa myös omat haasteensa. Ajoneuvo on sijoitettava kiinteistöllä sopivaan suojaisaan paikkaan. Sen ei tarvitse olla välttämättä täysin lämpimässä suojassa, mutta suositus on kuitenkin, että kone
olisi sisätilassa. Kompromissina on puolilämmin varastohalli, jossa on pistorasia koneikon käynnistysakun ylläpitolatauksen ja mahdollisesti moottorilämmityksen järjestämistä varten.
Siirrettävällä koneella on myös eräs merkittävä etu. Sitä voidaan tarvittaessa käyttää
myös joko pelastuslaitoksen omassa toiminnassa muulla paloasemalla, pelastustoiminnassa ja sen tukitoiminnoissa tai muussa tarpeelliseksi katsotussa tehtävässä. Myös koneen polttoainehuolto voidaan osittain hoitaa hinaamalla kone tankkauspisteelle.
Sekä kiinteä että siirrettävä kone aiheuttavat melua. Varavoimakonetta käytetään verrattain harvoin, joten melualtistus on myös satunnaista. Kuitenkin tämänkin asian katsottiin
puoltavan siirrettävää konetta, koska tällöin kone on käydessään ulkotilassa, eikä melu
johdu niin helposti sisätiloihin. Kiinteän koneen osalta todettiin, että pakokaasun ulosjohtaminen, koneen jäähdyttäminen ja melusuojaus aiheuttavat kiinteistöissä merkittäviä
muutostarpeita ja kustannuksia. Nämä seikat puoltavat edelleen siirrettävien koneiden
hankintaehdotusta.
Käydyissä keskusteluissa tilaajan kanssa päädyttiin lopulta varsin selkeisiin ja yksiselitteisiin yleisperiaatteisiin kyseessä olevien paloasemien kattamiseksi varavoimalla. Tämä
on moneltakin kannalta hyvä asia. Ensinnäkin kaikki nyt selvityksessä olleet asemat tullaan varustamaan varavoiman vastaanottokyvyllä siten, että kaikki aseman kuorma on
varavoiman piirissä ja syötönvaihto tapahtuu manuaalisesti ilman, että varavoimakone
olisi verkkoon automaattisesti tahdistuva. Toiseksi jokaiselle selvityksessä lopulta mukana olleelle kymmenelle paloasemalle hankitaan samanlainen kumipyörien päällä oleva
siirrettävä kone.
Edellä mainittu linjaus tarkoittaa muun muassa seuraavia asioita:
•

Varavoimakoneiden kilpailutus on yksinkertainen ja helppo toteuttaa

•

Yksittäisellä paloasemalla ei tarvitse pohtia kuormien jakamista erilliselle varavoimakeskukselle, vaan koko asema on varavoiman piirissä

•

Kaikki kymmenen hankittavaa varavoimakonetta ovat teknisesti samanlaisia, siirrettäviä dieselaggregaatteja

•

Käyttöohjeet kaikilla koneilla samanlaiset
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•

Käytönopastus voidaan hoitaa keskitetysti

•

Huoltotoimenpiteet kaikilla koneilla samanlaisia

•

Siirrettävyys onnistuu tarvittaessa suoraan luokan 2 asemalta toiselle

•

Siirrettävyys mahdollistaa varavoimakoneen hyödyntämisen myös muilla kuin
luokan 2 paloasemilla tai esimerkiksi tarvittaessa onnettomuuskohteissa

Keskustelujen ja pohdintojen jälkeen tässä hankkeessa päätetyt varavoiman hankkimisen yleisperiaatteet ovat:
1. Koko kyseessä oleva paloasemakiinteistö katetaan varavoimalla.
2. Varavoimakone on siirrettävä, ajoneuvoluokan O2-perävaunulle sijoitettu (niin
kutsuttu jarrullinen auton perävaunu, jonka kokonaismassa on enintään 3500 kg).
3. Varavoimakoneen mukana kulkeva polttoaineen niin kutsuttu päiväsäiliö on kooltaan mahdollisimman suuri ajoneuvoluokan kokonaismassa huomioiden. Kuitenkin vähintään niin suuri, että se vastaa 24 tunnin jatkuvaa käyttöä koneen täydellä
mitoitusteholla.
4. Sijoitus paloasemalla vähintään puolilämpimään tilaan huomioiden käynnistysakun lataus.
5. Kaikki hankittavat varavoimakoneet ovat keskenään samanlaisia, sähköteholtaan noin 30 kVA.
6. Polttoaineen saatavuutta häiriötilanteissa selvitetään erikseen osana pelastuslaitoksen jatkuvuudenhallinnan kehittämistä.
Seuraavassa esitetyt toimenpide-ehdotukset sisältävät pääkomponentit ja linjaukset yhden esimerkkipaloaseman kattamiseksi varavoimalla. Sähkösuunnittelijan tulee tehdä
kunkin paloaseman kohdalla yksityiskohtaiset suunnitelmat ja valtuutetun sähköurakoitsijan tarvittavat muutostyöt dokumentoidusti.

5.2 Esimerkkipaloasema4

Esimerkkipaloasemalla on varaus varavoimaa varten. Pääkeskukseen on asennettu
syötönvaihtokytkin ja rakennuksen pohjoissivulla ulkoseinällä räystään alla on 32A kojevastake. Tällä järjestelyllä ei pystytä kattamaan koko kiinteistön tehontarvetta, koska
koko rakennuksen tehontarve on suurempi kuin kyseisellä järjestelyllä voidaan syöttää.
4

Yksilöiviä tietoja poistettu viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 621/1999 24 luvun
1 §:n 8 kohdan nojalla.
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Siten ehdotuksena on, että kojevastake vaihdetaan 3x63 ampeeriseen ja syötönvaihtokytkin sekä näiden välinen kaapeli uusitaan vastaamaan koko tehontarvetta.
Lisäksi ehdotuksena on, että paloaseman syöttämistä varten hankitaan edellä mainittu
riittävän kokoinen (kokoluokka 20-30 kVA) siirrettävällä alustalla oleva varavoimakone.
Perävaunua voidaan alkuvaiheessa säilyttää kalustohallissa ja siirtää se suunnitteilla
olevaan ulkorakennukseen sen valmistuttua. Siirrettävää konetta voidaan käyttää tarvittaessa myös muiden alueen paloasemien syöttämiseen, mikäli niissä on syöttövalmius
tai muuhun pelastustoimen tarpeeseen. Lisäksi konetta voitaisiin käyttää suurhäiriötilanteissa myös mahdollisesti muun yhteiskunnan tukemiseen, jos tämä katsotaan tarpeelliseksi eikä koneelle ole juuri tuolloin omaa käyttöä.
Muille selvityksessä oleville paloasemille on tehty vastaavat toimenpide-ehdotukset. Ehdotukset noudattavat samaa kaavaa ja pääkomponentteina itse varavoimakoneen lisäksi
ovat pääkeskukseen asennettava syötönvaihtokytkin ja siltä kaapeloitava kojevastake
sopivaan paikkaan ulos. Lopullinen detaljitason suunnitelman tekee sähköurakoitsija.

5.3 Referenssi Falkensee, Saksa

Kesällä 2019 tämän opinnäytetyön tekijällä oli mahdollisuus tutustua melko vastaavanlaiseen paloasemakokonaisuuteen, kuin selvityksen alla olevat paloasemat. Saksassa
sijaitseva Falkensee on noin 39 000 asukkaan kaupunki lähellä Berliiniä. Pelastustoimesta vastaa pääosin sopimuspalokunta. Paloasema on varsin uusi. Paloasemakiinteistön pääkeskus on varustettu syötönvaihtokytkimellä ja ulkoseinälle on johdotettu kojevastake. Koko asema on katettu varavoimalla. Aseman puolilämpimässä varastossa säilytetään 27 kVA:n siirrettävää varavoimakonetta (Kuva 5). Varavoimakone siirretään tarvittaessa paikoilleen, käynnistetään ja tehdään syötönvaihto manuaalisesti oman henkilöstön toimesta. Varavoimakone kattaa koko paloaseman normaalin sähköntarpeen. Kokemukset ovat olleet hyviä, vaikkakin tarve on ollut hyvin pientä.
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Kuva 5. Saksan Falkenseen paloaseman varavoimakone. Kuva Tero Kuusisto.
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA
Yhteiskunnan eri toimijoiden riippuvuus sähköstä on kasvanut koko ajan. Myös pelastustoimi on riippuvainen sähköstä. Koska pelastustoimen tulee selviytyä vähintään lakisääteisistä tehtävistään kaikissa olosuhteissa, myös poikkeusoloissa, on sähkönsaanti
siten turvattava erityisjärjestelyin.
Polttomoottoriin tukeutuva varavoimakone on tällä hetkellä kustannustehokkain tapa turvata sähkönsaanti poikkeavissa tilanteissa. Siihen liittyy omat haasteensa ja pitkällä tähtäimellä jopa eettisiä kysymyksiä, esimerkiksi ympäristöystävällisyyteen liittyen. Olemassa olevalla koetellulla tekniikalla varustettuja ja vieläpä järkevällä hintatasolla olevia
laitteistoja ei kuitenkaan ole toistaiseksi saatavilla muita. Käytännössä lähes ainoa vaihtoehto huolehtia paloasematason sähkönsaannista kaikissa olosuhteissa teknistaloudellisesti järkevästi on oikein mitoitettu dieselpolttomoottorilla varustettu varavoimakone.
Kun selvitys varavoimakoneiden tarpeesta on tehty, sen pohjalta tehdään hankintaehdotus perusteluineen päätöksentekijöille. Alueen pelastustoimi on alueensa kuntien
omistama ja lopullisen päätöksen hankinnasta Varsinais-Suomessa tekee kuntien edustajista koostuva pelastuslautakunta. Pelastuslaitoksen teknisen toimialan päällikkö henkilökuntineen valmistelee lopullisen hankintaesityksen lautakunnalle. Lautakunnassa
asian esittelijänä toimii pelastuslaitoksen ylin viranhaltija, pelastusjohtaja. Kun asia hyvin
todennäköisesti hyväksytään jatkokäsittelyyn, tekninen toimiala alkaa valmistella tarjouskyselyasiakirjoja. Tarjouskyselykierroksen jälkeen päätetään toimittaja ja käytännön toteutus voi alkaa. Suunnitelmien mukaisesti kaikki kymmenen selvityksen piirissä olevaa
paloasemaa on varustettu kokonaan omavaraisella varavoimalla.
Olisi erittäin mieleniintoista tutkia muutamien vuosien päästä nyt hankittavista varavoimakoneista saatuja käyttökokemuksia. Selvitettäviä asioita voisivat tuolloin olla:
•

Miten varavoimakoneen paloasemalla oleminen on koettu?

•

Ovatko koekäyttörutiini toiminut ja jatkunut?

•

Osataanko konetta käyttää ja tehdä syötönvaihto omalle paloasemalle?

•

Onko polttoainehuolto ollut toimivaa?

•

Ovatko koneet tarvinneet normaalien huoltojen lisäksi korjauksia?

•

Miten paljon koneita ylipäätään on tarvittu
o

oman toiminnan turvaamiseksi,
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o

pelastustoiminnassa,

o

jonkun muun toimijan sähkönsaannin turvaamiseksi?
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Esimerkkipaloaseman tarkastuspöytäkirja5
Perustiedot
Paloasema

Osoite

Esimerkkipaloasema
Kiinteistön omistaja

Kunta

Yhteyshenkilöt
Pelastuslaitos

VPK

Kunta

Sähköverkko
Verkonhaltija

Muuntamo
Puistomuuntamo

Johtotyyppi
Maakaapeli

Sähkökeskus
Pääsulakkeet (A)

Valmius varavoimalle (syötönvaihdin

3x63A

tms.)

Vaihevirtoja ei mitattu

Kojevastake (32 A) ja syötönvaihtokytkin olemassa, konetta ei ole korvamerkitty.

Vaiheiden

(mi- L1

L2

L3

tattu) virta (A)

5

Yksilöiviä tietoja poistettu viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 621/1999 24 luvun
1 §:n 8 kohdan nojalla.
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Kiinteistö- ja turvallisuustekniikka
Lämmitys

Ilmastointi

Maalämpö, öljy varalla

Ei

Lämmönjako osittain vesikiertoisilla
pattereilla, vesikiertoisella lattialämmöllä ja hallissa puhaltimella. Kaikissa
olosuhteissa lämpö ei riitä, jolloin öljypoltin lähtee käymään automaattisesti.
Lukitukset

Paloilmoitin

Mekaanisella avaimella

Ei

Murtohälytin

Turva- /varavalaistus

Ei

Ei

Muut laitteet ja toiminnot
Matalapainekompressori

Korkeapainekompressori

(tyyppi, merkki/malli, teho)

(tyyppi, merkki/malli, teho)

3-vaihe mäntäkompura

Ei

Letkuhuolto

Hälytyksien jälleenannot (esim. haku-

Ei tehdä

laitteet tms.)
Ei

Väestöhälytin

Korjaamo (hitsauslaitteet tms.)

Pillityyppinen. Ohjauskeskus väestön- Hyvin pienimuotoista.
suojassa.
Keittiö (käyttöaste, ”yllättävät kuormat” Sauna
tms.)
Hälytysmuonituksia on, varustelu laaja
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Normaali 6 kW kiuas.

Liite 1 (2)

Varastotilat (aggregaatille, lämmittimille, polttoaineelle jne.)
Lämmintä tilaa
Mahdollisesti

Kylmää tilaa
kalusto- Ei ole, mutta suunnitteilla lisärakennus.

hallissa.

Muuta huomioitavaa
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Liite 2

Varavoimaselvityksen paloasemien yhteenvetotaulukko

6

Tero Kuusisto 22.5.2021
Paloasema

Paloasema 1

Paloasema 2

Kiinteistön
omistaja

Lämmitysmuoto

Huoltoilmakompressori

Hengitysilma- kompressori

Koneellinen il- Turva- ja merkkivamanvaihto
laistus

Väestönhälytin Muuta huomioitavaa

Siirrettävä täyttölaitteisto, mutta ei hyväksytty täyttöpaikka.

Koko kiinteistön kattava, ei
jäähdytystä.

Torvityyppinen.

Pääsulakkeet

Varavoimavalmius

3x125 A

Oma maalämpö,
kalustohallissa
Pääkeskuksessa syö- lämmönjako iltönvaihtokytkin, ei ko- manvaihdon
Ruuvikompressori
jevastaketta eikä kaa- kautta, muissa ti- + kuivain.
pelointia sille.
loissa lattialämmitys. Lisärakennuksessa ILP.

3x160 A

Ei ole.

Oma maalämpö.
Kalustohallissa
lämmönjako ilMäntäkompressori
manvaihdon
5,5 kW.
kautta. Toimistotiloissa sähköpatterit ja lattialämpö.

Siirrettävä täyttölaitteisto Koko kiinteis4 kW, mutta ei hyväktön kattava, ei
sytty täyttöpaikka.
jäähdytystä.

Ruuvikompressori,
ei tehotietoa.

Ei toistaiseksi.

Mäntäkompressori,
Ei ole.
ei tehotietoa.

Ei ole.

Osittain omat
akut/led, vanhoissa
Ei ole.
akku ilmanvaihtohuoneessa.

Letkupesua.

Koko kiinteistön kattava, ei
jäähdytystä.

Osittain, akusto pääkeskuksella.

Ei ole.

STUK mittausasema.

Ei ole. ILPpejä
toimistoosassa.

Osittain.

Lautastyyppinen.

Tietokonekeskukselle kiinteä
varavoima.

Torvityyppinen.

Paloasema 3

3x100 A

Ei ole.

Kaukolämpö, kalustohallissa lämmönjako ilmanvaihdon kautta,
muualla vesikiertoiset patterit.

Paloasema 4

3x63A

Ei ole.

Kaukolämpö, öljy
varalla. Vesikiertoiset patterit.

Paloasema 5

3x125 A

Ei ole.

Kaukolämpö, vesRuuvikompressori.
kiertoiset patterit.

On.

Ei ole.

Ei ole.

Vanha isokokoinen
kompressori, ei tehontarvetietoa.

On, ei jäähdytystä.

Poistumistieopasteet. 16 kpl torvea.

-

Ei ole.

On, valaisinkohtainen
Ei ole.
akusto

Paloasema 6

3 x 200 A

Ei ole.

Kaukolämpö, kalustohallissa lämmönjako ilmanvaihdon kautta,
muualla vesikiertoiset patterit.

Paloasema 7

3x25 A

Syötönvaihtokytkin
olemassa, kojevastake ulkoseinällä

Öljykeskus-lämmiMäntäkone, teho 3
tys, vesikiertoiset
kW.
patterit.

Paloasema 8

3x100 A

Syötönvaihtokytkin
olemassa, kojevastake sisätilassa.

Kaukolämpö.

Mäntäkompressori
22 kW! Ensihoidolla 2 kW.

Ei ole.

On, ei jäähdytystä.

On, pääkeskuksella
akusto.

Ei ole.

Paloasema 9

3x35 A

Ei ole.

Kaukolämpö, vesMäntäkone, 3 kW.
kiertoiset patterit.

Ei ole.

Koneellinen
poisto.

Poistumistievalot.

6 kpl torvea.

6

Uudehko ruuvikompressori.
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Yksi sähkötoiminen nosto-ovi.
Kiuas 6 kW. Kaksi pyykinpesukonetta.

Letkupesua. 20 kW kiuas!

Sähköovia.

