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1 Johdanto 

Tämä insinöörityö on tehty Granlund Oy:n toimeksiannosta. Granlund Oy on suunnitte-

lun, konsultoinnin ja ohjelmistojen asiantuntijayritys. Granlundilla työskentelee noin 500 

talotekniikan sekä kiinteistö- ja energia-alan ammattilaista. 

Vuonna 2012 SFS 6000 -pienjännitestandardi uudistui turvajärjestelmien osalta ja tur-

vajärjestelmille syntyi oma standardi SFS 6000-5-56. Tämän lisäksi myös monia aihee-

seen liittyviä ST-kortteja on uudistettu. 

Tämän insinöörityön tarkoituksena on käydä läpi vuonna 2012 uudistetun standardin 

SFS 6000-5-56 asettamia vaatimuksia ja ohjeita, jotka koskevat turvajärjestelmien toi-

mintakykyä, suojausta ja asennusvaatimuksia. Tämä insinöörityö käsittelee myös pa-

lonkestäviä johtojärjestelmiä sekä palonaikana toimiviksi tarkoitettuja turvajärjestelmiä 

standardien ja vaatimusten pohjalta. 

Tämän insinöörityön pohjalta syntyi palonkestäviä johtojärjestelmiä käsittelevä detaijli-

piirustus kaapelihyllyistä, joiden tarkoituksena on antaa esimerkiksi alalla toimiville ura-

koitsijoille mallia siitä, miten palonkestävät kaapelit pitäisi hyllyille asentaa ja eritellä 

muista kaapeleista. 

2 Palonkestäviin sähköasennuksiin liittyvät lait, asetukset, määräykset, 
standardit ja ohjeet 

Suomessa sähköalaan liittyy hyvin paljon erilaisia lakeja, asetuksia, määräyksiä, stan-

dardeja ja ohjeita. Näitä kaikkia sähköalaan liittyviä standardeja, määräyksiä, ohjeita ja 

lakeja tarkennetaan ja uusitaan vuosien mittaan, jotta ala pysyy turvallisena. Suurin 

osa asetuksista ja standardeista liittyy sähkölaitteiden turvallisuuteen ja sähkötyöturval-

lisuuteen. 

Palonkestäviin sähköasennuksiin liittyviä lakeja, asetuksia, määräyksiä, standardeja ja 

ohjeita ovat muun muassa: 
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- Sähköturvallisuuslaki (410/1996) 

- Pelastuslaki (379/2011) 

- Sisäasiainministeriön asetus rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä 

ja valaisemisesta 

- Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 

- Suomen rakentamismääräyskokoelma osat E1 – E9 

- Suomen rakentamismääräyskokoelma osa A2 

- SFS 6000-5-56, Osa 5-56: Sähkölaitteiden valinta ja asentaminen. Turvajär-

jestelmät 

- ST 51.06 Palonkestävä johtojärjestelmä sekä palon aikana toimiviksi tarkoi-

tetut sähkö ja tietotekniset järjestelmät 

- ST 51.17 Sähkökaapelit ja paloturvallisuus 

- ST 51.36 Sähkö- ja teleasennusten paloturvalliset ratkaisut uloskäytävissä 

- ST 59.10 Turvavalaistus ja poistumisopasteet. Suunnittelu. [1.] 

3 Paloteknisiä määritelmiä 

3.1 Paloluokat ja palonkestoisuus 

Rakennukset, rakennusosat ja rakennustarvikkeet jaetaan paloluokkiin palokestoisuu-

den perusteella. Eri materiaaleille ja rakennusosille on omat testausstandardit, joiden 

perusteella ne luokitellaan EN-standardien mukaisesti paloluokkiin. [1.] 
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3.1.1 Paloluokkamerkinnät 

Sähköjärjestelmien paloluokkamerkinnöissä käytetään kirjaimia E ja I. E-kirjaimella 

tarkoitetaan tiiviyttä, eli tulipalon pidätyskykyä. I-kirjaimella puolestaan tarkoitetaan eris-

tävyyttä, eli tulipalon lämmöneristyskykyä, minuutteina. Palonkestävässä johtojärjes-

telmässä merkintä E90 tarkoittaa todettua sähkönsyötön toimintakykyä vähintään 90 

minuutin ajan. Tämä on todettu testaamalla. Tätä merkintää käytetään esimerkiksi tur-

vavalaistuksen syötössä. Palosuojakanavissa merkintä I90 tarkoittaa, että palosuoja-

kanava suojaa ympäristöä kanavan sisäisen kaapelipalon kuumuudelta ja savulta 90 

minuutin ajan. Rakennusosien palomerkinöissä on käytössä myös R-luokka, joka ku-

vaa rakennusosan kantavuutta. [1.] 

Rakennukset jaetaan kolmeen paloluokkaan: P1, P2 ja P3. P1-luokan rakennuksia 

koskevat tiukimmat vaatimukset. Puolestaan taas luokan P3 rakennuksille ei ole ase-

tettu erityisiä vaatimuksia. [2.] 

Paloluokan P1 rakennuksien kantavien rakenteiden oletetaan pääsääntöisesti kestävän 

tulipalossa ilman sortumia. Rakennuksen kokoa ja henkilömäärää ei ole rajoitettu. [2.] 

Paloluokan P2 rakennuksien kantavien rakenteiden vaatimukset voivat olla palotekni-

sesti edellistä luokkaa alhaisemmat, mutta riittävä turvallisuustaso saavutetaan aset-

tamalla pintaosien ominaisuuksille ja paloturvallisuutta parantaville laitteilla kovemmat 

vaatimukset. [2.] 

Paloluokan P3 rakennuksien kantavien rakenteiden vaatimuksille ei aseteta erityisvaa-

timuksia, vaan riittävä turvallisuustaso saavutetaan rajoittamalla henkilömäärää ja ra-

kennuksen kokoa. [2.] 

3.1.2 Rakennusmateriaalien paloluokitus 

Myös rakennusmateriaalit luokitellaan paloluokkiin. Rakennusmateriaalit luokitellaan 

viiden eurooppalaisen palokoemenetelmän mukaan seitsemään pääluokkaan: A1, A2, 

B, C, D, E ja F. Pääluokka kertoo, miten rakennusmateriaali vaikuttaa palon syttymi-

seen ja leviämiseen. Pääluokkien lisäksi käytetään lisäluokkia: s1, s2, s3, d0, d1 ja d2. 

Lisäluokat s1, s2 ja s3 kertovat materiaalin savunmuodostusominaisuuksista. Lisäluo-

kat d0, d1 ja d2 kertovat materiaalin kyvystä muodostaa liekehtiviä pisaroita. [3.]  
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Taulukossa 1 on esitetty rakennusmateriaalien paloluokitukset. 

Taulukko 1. Rakennusmateriaalien paloluokitukset. [3.] 

A1 Tarvikkeet, jotka eivät osallistu lainkaan paloon 

A2 Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on erittäin rajoitettu 

B Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on hyvin rajoitettu 

C Tarvikkeet, jotka osallistuvat paloon rajoitetusti 

D Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on hyväksyttävää 

E Tarvikkeet, joiden käyttäytyminen palossa on hyväksyttävissä 

F Tarvikkeet, joiden käyttäytymistä ei ole määritelty 

s1 Savuntuotto on erittäin vähäistä 

s2 Savuntuotto on vähäistä 

s3 Savuntuotto ei täytä s1 eikä s2 vaatimuksia 

d0 Palavia pisaroita tai osia ei esiinny 

d1 Palavat pisarat tai osat sammuvat nopeasti 

d2 Palavien pisaroiden tai osien tuotto ei täytä d0 eikä d1 vaatimuksia 

 

3.1.3 Kaapelien paloluokat 

Kaapelit jaetaan paloluokkiin sen perusteella, miten hyvin ne kestävät tulipaloa. Palo-

luokkia on neljä: F1, F2, F3 ja F4. Taulukossa 2 on esitetty kaapeleiden paloluokat. 

Taulukko 2. Kaapeleiden paloluokat. [4.] 

F1 Yksittäinen kaapeli levittää paloa 

F2 - F3 Yksittäinen kaapeli on paloa levittämätön 

F4 Käytetään tiloissa, joissa vaatimuksena on palon leviämisen estäminen 

 

3.2 Palo-osasto 

Palo-osastolla tarkoitetaan rakennuksen osaa, josta palon leviäminen on estetty osas-

toivin rakennusosin tai muulla tavalla. Palo-osastoa ei pidä sekoittaa palosulkuun, mikä 

tarkoittaa osastoitua tilaa kahden palo-osaston välillä. [3.] 
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4 Standardin SFS 6000-5-56 asettamat vaatimukset turvajärjestelmille 

Turvajärjestelmiä koskeva standardi uudistettiin vuonna 2012. Standardi SFS 6000-5-

56 sisältää yleiset vaatimukset turvajärjestelmille, sähkösyöttöjärjestelmien valinnalle ja 

asentamiselle ja turvajärjestelmien teholähteille. [5.] 

Standardin vaatimukset koskevat turvajärjestelmien sähkölaitteiden syöttöpiirejä ja te-

holähteitä. Standardin vaatimukset eivät koske laitteiden rakenteita tai sellaisten järjes-

telmien rakennetta, joille on omia standardeja. [5.] 

SFS 6000-6-56 ei käsittele räjähdysvaarallisten tilojen (BE3) asennuksia, vaan niiden 

vaatimukset on kerrottu standardissa SFS-EN 60079-14. [5.] 

4.1 Yleistä 

Tulipalon lisäksi turvajärjestelmien saatetaan vaatia toimivan muinakin tarpeellisina 

aikoina, esimerkiksi laajan ja paikallisen sähkösyötön häiriön aikana. Jotta nämä vaa-

timukset täyttyisivät, turvajärjestelmille tarvitaan erityisiä tehonlähteitä, laitteita, piirejä 

ja johtoja. [5.] 

4.1.1 Turvajärjestelmät, jotka on tarkoitettu toimimaan palotilanteissa 

Turvajärjestelmien, jotka on tarkoitettu toimivaan tulipalon aikana, on täytettävä seu-

raavat vaatimukset: 

- Turvajärjestelmää on valittava syöttämään teholähde, joka pitää sähkön-

syöttöä yllä riittävän pitkän aikaa. 

- Laitteilla on oltava joko laiterakenteen tai asennuksen avulla saatu palon-

kestävyys riittävän pitkän ajan. [5.] 

4.1.2 Syötön automaattisen poiskytkennän käyttö sähköiskulta suojaamiseen 

Jos käytetään syötön automaattista poiskytkentää sähköiskulta suojaamiseen, suositel-

laan käytettäväksi vikasuojausmenetelmää, joka ei aiheuta syötön poiskytkentää en-
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simmäisessä viassa. Standardin mukaan IT-järjestelmässä täytyy käyttää jatkuvasti 

toimivaa eristystilan valvontalaitetta, joka hälyttää kuuluvasti ja näkyvästi hälytyksen 

ensimmäisestä viasta. [5.] 

4.1.3 Vika ohjaus- ja väyläjärjestelmässä 

Normaaliasennuksen ohjaus- tai väyläjärjestelmässä ilmennyt vika ei saa vaikuttaa 

vahingoittavasti turvajärjestelmien toimintoihin. [5.] 

4.2 Turvajärjestelmien teholähteet 

Standardin mukaan turvajärjestelmien teholähteinä voidaan käyttää 

- akkuja 

- paristoja 

- normaalista syötöstä riippumattomia generaattoreita 

- erillistä syöttöä jakeluverkosta, joka on tehokkaasti riippumaton normaalista 

syötöstä. [5.] 

Turvajärjestelmien sähköiset tehonlähteet on asennettava kiinteästi ja siten, että nor-

maalissa syötössä ilmennyt vika ei voi vaikuttaa haitallisesti turvajärjestelmien teholäh-

teisiin. Turvajärjestelmien teholähteet on asennettava sopivaan tilaan, ja ainoastaan 

ammattihenkilöt ja opastetut henkilöt saavat päästä käsiksi niihin. Jokaisen turvajärjes-

telmän teholähteen sijoitustilassa on oltava hyvä ilmanvaihto, jotta ehkäistään teholäh-

teestä vapautuvien pakokaasujen, savun tai höyryn pääseminen alueelle, jossa on ih-

misiä. [5.] 

Normaalin ja turvajärjestelmien syöttöön ei saa käyttää kahta erillistä jakeluverkon 

syöttöä, jos ei voida taata, että ne eivät vioitu yhtä aikaa. Turvajärjestelmiä syöttävällä 

teholähteellä pitää olla riittävä kapasiteetti syöttämään siihen liittyviä turvajärjestelmiä. 

Turvajärjestelmiä syöttävää sähköistä tehonlähdettä voidaan käyttää myös muihin tar-

koituksiin kuin turvajärjestelmien syöttöihin, jos turvajärjestelmän tehonsyötön toiminta 
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ei vaarannu tästä. Lisäksi muualla kuin turvajärjestelmän piirissä sattuva vika ei saa 

aiheuttaa minkään turvajärjestelmän piirin syötön keskeytymistä. [5.] 

4.2.1 Erityisvaatimuksia rinnan toimimattomille ja toimiville tehonlähteille 

Jos teholähteet eivät voi toimia rinnan, niiden rinnankäyttö on estettävä sopivilla toi-

menpiteillä. Tällainen toimenpide voi olla esimerkiksi mekaaninen lukitus. Lisäksi kulle-

kin teholähteelle on järjestettävä oikosulkusuojaus ja vikasuojaus. [5.] 

Jos teholähteet voivat toimia rinnan, täytyy niiden oikosulkusuojauksen ja vikasuojauk-

sen toimiminen varmistaa silloin, kun asennusta syötetään joko erikseen jommasta-

kummasta teholähteestä tai rinnan molemmista. Toisistaan riippumattomien syöttöjen 

toiminta rinnan vaatii yleensä jakeluverkkoyhtiön luvan. Lisäksi tämä voi edellyttää eri-

tyislaitteita esimerkiksi takasyötön ehkäisemiseksi. [5.] 

4.2.2 Keskitetyn tehonsyötön järjestelmät 

Keskitetyn tehonsyötön järjestelmällä tarkoitetaan järjestelmää, joka syöttää tarvittavan 

varmistustehon keskeisille turvalaitteille ilman lähtötehon rajoitusta. Tämän tyyppisissä 

järjestelmissä käytettävien akkujen on oltava suljettuja, huoltovapaita ja raskaaseen 

teollisuuskäyttöön tarkoitettuja. [5.] 

Jos keskitettyä tehonsyötön järjestelmää käytetään turvavalaistuksessa, täytyy järjes-

telmän teholähteen olla EN 50171:n mukainen. [5.] 

4.2.3 Pienen tehonsyötön järjestelmät 

Pienen tehonsyötön järjestelmällä tarkoitetaan järjestelmää, jossa järjestelmän lähtöte-

ho on rajoitettu kolmen tunnin kestoajalla 500 wattiin ja tunnin kestoajalla 1500 wattiin. 

Pienen tehonsyötön järjestelmä on siis kuin keskitetyn tehonsyötön järjestelmä, mutta 

vain rajoitettu versio siitä. [5.] 

Tämän tyyppisessä järjestelmässä käytettävien akkujen täytyy olla kaasutiiviitä tai sul-

jettuja, huoltovapaita ja raskaaseen teollisuuskäyttöön tarkoitettuja. [5.] 
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Jos pienen tehonsyötön järjestelmää käytetään turvavalaistuksessa, täytyy järjestel-

män teholähteen olla EN 50171 mukainen. [5.] 

4.2.4 Katkeamattoman tehonsyötön järjestelmät 

Kun käytetään katkeamattoman tehonsyötön järjestelmää, niin sen on täytettävä seu-

raavat vaatimukset: 

- UPS-järjestelmän on pystyttävä saamaan aikaan ryhmäjohtojen suojalaittei-

den toimiminen 

- UPS-järjestelmän on pystyttävä käynnistämään turvajärjestelmien laitteet 

toimiessaan hätätilanteessa akuista syötettyjen invertterien kautta 

- UPS-järjestelmän on täytettävä standardin asettamat vaatimukset keskitetyl-

le tehonsyötön järjestelmille 

- UPS-järjestelmän on täytettävä soveltuvasti standardien EN-62040-1 ja 

62040-3 asettamat vaatimukset. [5.] 

4.2.5 Turvajärjestelmien generaattorit 

Generaattoreille ei ole teholähdevaatimusten lisäksi muita vaatimuksia kuin se, että 

generaattorin on täytettävä standardin ISO 8528-12 vaatimukset. [5.] 

4.2.6 Turvajärjestelmien tehonlähteiden tila 

Standardi vaatii, että turvajärjestelmien tehonlähteiden tilaa pitää valvoa. Tehonlähtei-

den tilat ovat käyttövalmis, viallinen ja syöttämässä turvajärjestelmää. [5.] 

4.3 Turvajärjestelmien piirit 

Turvajärjestelmien piirillä tarkoitetaan sähköpiiriä, joka on tarkoitettu käytettäväksi osa-

na turvajärjestelmien sähkösyöttöverkkoa. [5.] 
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4.3.1 Yleistä 

Turvajärjestelmiä syöttävien piirien täytyy olla muista piireistä riippumattomia. Tämä 

tarkoittaa sitä, että mikään tapahtuma tai muutos missään järjestelmässä ei saa vaikut-

taa toisen järjestelmän oikeaan toimimiseen. [5.] 

Tämän takia voidaan tarvita erottamista palonkestävillä materiaaleilla, eri asennusreit-

tejä tai koteloita. Turvajärjestelmien syöttöpiirit saavat mennä palovaarallisten tilojen 

läpi vain, jos ne ovat palonkestäviä. Tämän lisäksi piirien kuljettamista palovaarallisten 

tilojen läpi tulee välttää aina kun mahdollista. Turvajärjestelmien syöttöpiirit eivät saa 

missään tapauksessa mennä räjähdysvaarallisten tilojen (BE3) läpi. [5.] 

4.3.2 Kytkin-, ohjaus, ja suojalaitteet 

Kytkin- ja ohjauslaitteet on sijoitettava tiloihin, joihin pääsevät vain ammattitaitoiset tai 

opastetut henkilöt. Lisäksi laitteet on merkittävä selkeästi. [5.] 

Jos kulutuslaitetta syötetään kahdesta erillisestä piiristä, joilla on eri teholähteet. Yh-

dessä piirissä esiintyvä vika ei saa vaikuttaa sähköiskulta suojaukseen tai heikentää 

toisen piirin toimintaa. Jos kahdesta teholähteestä syötettävä laite tarvitsee suojajohti-

men, täytyy se tällöin liittää molempien piirien suojajohtimiin. [5.] 

4.3.3 Kaapeloinnit 

Turvajärjestelmien muut kuin metallivaippaiset palonkestävät kaapelit täytyy erottaa 

sopivalla tavalla ja luotettavasti etäisyyden tai suojauksien avulla muiden piirien kaape-

leista. Tämän lisäksi ne pitää erottaa muiden turvajärjestelmien kaapeleista. [5.] 

Hissikuiluihin ei saa asentaa muita kuin tilaa palvelevien turvajärjestelmien kaapeleita. 

Tämä pätee myös hormimaisiin aukkoihin. Palokunnan käyttöön tarkoitettujen hissien 

syötöt ovat poikkeus. [5.] 



10 

  

4.3.4 Turvajärjestelmistä vaadittavat dokumentit 

Turvajärjestelmien yleiskaavion lisäksi on teholähteistä esitettävä yksityiskohtaiset tie-

dot. Tietoja ylläpidetään ja säilytetään jakokeskuksen lähellä. Tarkoitukseen sopiva 

piirustus on yksiviivapiirustus. [5.] 

Asennuksista, jotka liittyvät sähköturvallisuuteen, täytyy olla käytettävissä seuraavat 

piirustukset, joissa on tarkat sijaintitiedot: 

- kaikista sähkölaitteista ja jakokeskuksista laitetunnuksineen 

- turvajärjestelmien toimilaitteista ryhmäjohtotietoineen, yksityiskohtatietoi-

neen ja käyttötarkoituksineen 

- turvajärjestelmien erityisistä kytkin- ja valvontalaitteista (esimerkiksi kenttä-

kytkimet, näyttö- ja äänivaroituslaitteet). [5.] 

Kaikista turvajärjestelmien syöttöön kiinteästi liitetyistä kulutuskojeista pitää olla luette-

lo, jossa ilmoitetaan mitoitustehot, mitoitusvirrat, käynnistysvirrat ja käynnistysajat. Li-

säksi sähköisten turvajärjestelmien ja toimilaitteiden käyttöohjeiden täytyy olla saatavil-

la. Käyttöohjeissa pitää ottaa huomioon kaikki asennusten yksityiskohdat. [5.] 

4.4 Akkuasennukset 

Akkuasennuksille ei ole muuta vaatimuksia kuin että akkuasennusten täytyy olla stan-

dardin SFS-EN 50272-2 mukaisia. [5.] 
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4.5 Johtojärjestelmät 

4.5.1 Kaapeloinnit ja asennukset 

Jos turvajärjestelmän on tarkoitettu toimivan tulipalon aikana, niin jotakin seuraavista 

johtojärjestelmistä on käytettävä: 

- mineraalieristeisiä IEC 60702-1 ja 60702-2 mukaisia kaapeleita 

- palonkestäviä EN 50200 tai EN 50362 ja EN 60332-1-2 mukaisia kaapeleita 

- johtojärjestelmää, joka on suojattu riittävästi mekaanisesti ja tulipalolta. [5.] 

Edellisen vaatimuksen mukaan johtojärjestelmä pitää sijoittaa ja asentaa siten, ettei 

piirin jatkuvuus heikenny tulipalon aikana. Jotta piirin jatkuvuus säilyy, edellytetään 

kaapelien palonkestävyyden lisäksi seuraavia ominaisuuksia: 

- Liitokset tehdään siten, että ne säilyvät toimivina vaadittavan ajan tai yhtä 

pitkän aikaa kuin niihin liittyvät kaapelit. 

- Kaapelien kiinnitys tai tuenta pitää järjestää siten, että se kestää vaadittavan 

ajan tai yhtä kauan kuin kaapeli, jota se tukee. [5.] 

Vaatimus kaapelien kiinnityksen ja tuennan palonkestävyydestä koskee sekä kaapeli-

kiinnikkeitä, kaapelihyllyjä ja niiden kiinnittämiseen tarkoitettuja tarvikkeita. [5.] 

4.5.2 Turvajärjestelmien ohjaus- ja väyläjärjestelmät 

Turvajärjestelmien ohjaus- ja väyläjärjestelmiä koskevat samat vaatimukset kuin turva-

järjestelmien johtojärjestelmiä. Tämä ei kuitenkaan koske piirejä, joiden toimimatto-

muus ei vaikuta haitallisesti turvajärjestelmien toimilaitteiden toimintaan. [5.] 
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4.5.3 Tasasähköpiirit 

Tasasähköllä syötettävät piirit täytyy varustaa kaksinapaisella ylivirtasuojalla. Vaih-

tosähkö- ja tasosähkölähteissä käytettävien kytkinlaitteiden pitää olla sopivia sekä ta-

sasähkö- että vaihtosähkökäyttöön. [5.] 

4.6 Poistumisvalaistussovellukset 

4.6.1 Yleistä 

Suomessa noudatetaan asetuksen rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja 

valaisemisesta (805/2005) mukaisesti soveltuvin osin standardin SFS-EN 1838:n vaa-

timuksia. Valaistuksen on toimittava turvalliseen poistumiseen ja evakuointiin vaaditta-

van ajan. Vaadittava aika määräytyy rakennuksen ja tilojen käyttötavasta, rakenteelli-

sista ominaisuuksista, tiloissa olevien ihmisten valmiuksista sekä muista poistumistur-

vallisuuden riskeistä. Vähimmäisvaatimuksena toiminta-ajaksi on kuitenkin yksi tunti. 

[5.] 

Poistumisreittivalaistuksella täytyy olla sellainen minivalaistustaso, vasteaika ja toimin-

ta-aika, että rakennuksen evakuointi on mahdollista. Valaistusjärjestelmien pitäisi olla 

SFS-EN 1838:n mukaisia, mikäli ei ole olemassa kansallisia tai alueellisia määräyksiä. 

[5.] 

Suomessa on asetuksen (805/2005) mukaan poistumisopasteiden aina oltava valaistu-

ja. Varapoistumisvalaistuksen on käynnistyttävä, kun tavallinen valaistus joutuu epä-

kuntoon. [5.] 

Turvavalaisimet ja niihin liittyvien piirien laitteet pitää olla tunnistettavissa esimerkiksi 

vähintään 30 mm halkaisijaltaan olevasta punaisesta kilvestä. Turvavalaistusjärjestel-

missä lampputyyppien on oltava sopivia syötön vaihtoaikaan määrätyn valaistustason 

säilymiseksi. [5.] 
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4.6.2 Tehonsyöttö 

Poistumisvalaistusta voidaan syöttää keskitetyn tehonsyötön järjestelmästä tai se voi 

olla itsenäisesti toimiva, eli sisältää oman tehonlähteen. Oman tehonlähteen sisältäville 

valaisimille eivät ole voimassa kaikki standardin vaatimukset. [5.] 

Jos valaisimia syötetään keskitetystä tehonlähteestä, täytyy syöttö tehonlähteestä säi-

lyttää valaisimille riittävän pitkän aikaa tulipalon aikana. Palo-osaston sisällä valaisimi-

en syöttöön pitää käyttää palonkestäviä johtojärjestelmiä. Jos palo-osastoissa on usei-

ta poistumisvalaisimia, voidaan valaisimet johdottaa vähintään kahdesta erillisestä 

ryhmästä siten, että poistumisreitin valaistus säilyy myös toisen piirin vioittuessa. Täl-

löin ei tarvitse käyttää palonkestäviä kaapeleita. [5.] 

4.6.3 Kytkin-, ohjaus- ja suojalaitteet 

Jos vaihtoehtoisia valaisimia syötetään erillisillä piireillä, täytyy ylivirtasuojat järjestää 

siten, että oikosulku yhdessä piirissä ei keskeytä syöttöä samalla paloalueella oleviin 

viereisiin valaisimiin tai muiden paloalueiden valaisimiin. [5.] 

Yhdestä ryhmäjohdosta ei saa syöttää enempää kuin 20 valaisinta ja niiden kokonais-

virta ei saa ylittää 60 % ylivirtasuojan mitoitusvirrasta. Piirin jakelu-, ohjaus- tai suoja-

laitteet eivät saa huonontaa piirin jatkuvuutta. Turvavalaistuksen kytkinlaitteet pitää 

sijoittaa merkittyihin paikkoihin ja järjestää ja asentaa siten, että niitä ei voi käyttää 

henkilöt, joilla ei ole siihen valtuutusta. [5.] 

Ohjausjärjestelmät eivät saa vaikuttaa haitallisesti turvavalaistusjärjestelmiin. Kaikkien 

ohjausjärjestelmien tulevien muutosten pitää edelleen täyttää tämä vaatimus. Kun ryh-

mäjohdossa tapahtuu vika, tulee kaikkien alueen valaisimien tuottaa suunniteltu valo-

tuotto. [5.] 

4.6.4 Toteutus ja toiminta 

Kuten jo edellä mainittiin, täytyy poistumisreittivalaistuksen toiminta-aikana olla vähin-

tään yksi tunti, mutta sen on kuitenkin toimittava turvalliseen poistumiseen ja evakuoin-

tiin vaadittavan ajan verran. Nykyään käytännössä kaikki uudet järjestelmät toteutetaan 

tunnin toiminta-ajalla. 
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Poistumisvalaistus pitää tehdä jatkuvalla tai ajoittaisella toimintatavalla. Nämä toiminta-

tavat voidaan myös yhdistää. Ajoittaisessa toimintatavassa tehonsyöttöä normaaliin 

valaistukseen pitää valvoa kyseistä aluetta syöttävästä ryhmäjohdosta. Mikäli normaa-

livalaistuksen syötön katkeaminen jollain alueella aiheuttaa normaalin valaistuksen 

puuttumisen, täytyy turvavalaistuksen syttyä automaattisesti. Lisäksi on oltava järjeste-

lyt, joilla varmistetaan, että poistumisvalaistus toimii silloin, kun vastaavalla alueella 

tapahtuu vika normaalivalaistuksen syötössä. [5.] 

Jos käytetään yhdistettyä jatkuvaa tai ajoittaista käyttöä, tarvitsee jokainen syötönvaih-

tolaite oman valvontalaitteen. Valvontalaitteet pitää olla mahdollista kytkeä erikseen. 

Jatkuvan toimintatavan turvavalaistus voidaan kytkeä yhdessä normaalin valaistuksen 

kanssa tiloissa, missä tilaa ei voida pimentää sen ollessa käytössä tai tiloissa, jotka 

eivät ole jatkuvasti miehitettyjä. [5.] 

Järjestelmän vaihto normaalista syötöstä hätäkäyttöön täytyy toimia korkeintaan 0,5 

sekunnissa, kun syöttöjännite on laskenut 0,6 kertaa mitoitusjännitteen suuruiseksi. 

Normaalin syötön täytyy palautua, kun syöttöjännite on suurempi kuin 0,85 kertaa syö-

tön mitoitusjännitteen suuruinen. Normaalin syötön palautuessa jakokeskukseen tai 

valvottuun piiriin, täytyy ajoittaisen toimintatavan valaistuksen kytkeytyä pois. Lisäksi 

on kiinnitettävä huomiota normaalivalaistuksen lampuilla kuluvaan aikaan normaali 

valaistustason saavuttamiseen. Huoneissa, jotka ovat tarkoituksella pimeitä ennen syö-

tön katkeamista, ei turvavalaistus saa kytkeytyä pois automaattisesti. [5.] 

4.7 Palosuojalaitteistot 

Palonilmaisemiseen ja palontorjuntaan käytettävien teholähteiden johtojärjestelmiä 

pitää syöttää erillisellä piirillä tulevasta pääsyötöstä. Ennen pääkytkintä otettavat piirit 

täytyy kytkeä suoraan pääkeskuksen pääkytkimen syöttöpuolelle. Turvasyöttöjärjes-

telmien (UPS tai varavoima) syöttöä ei tarvitse ottaa ennen pääkytkintä. [5.] 
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5 Palonkestävä johtojärjestelmä 

Palonkestävien sähköasennusten yhteydessä puhutaan usein palonkestävästä johto-

järjestelmästä. Palonkestävä johtojärjestelmä koostuu palonkestävistä kaapeleista, 

johdoista ja jakelukiskoista, jotka asennetaan paloa kestäville johtoteille, kuten kaapeli-

hyllyille, kiskoille tai muille kaapelirakenteille. Johtotarvikkeina käytetään teräksestä 

valmistettuja osia mitoitettuina ja asennettuina siten, että niillä on vaadittu palonkesto-

aika sekä vaaka- että pystyasennuksissa. [6.] 

Palonkestävän johtojärjestelmän perusperiaatteita ovat: 

1. Järjestelmän komponentit tulee asentaa palonkestävälle alustalle. 

2. Alustan tulee kestää komponenttien aiheuttama kuorma myös palon 

aikana. 

3. Tarvikkeet tulee kiinnittää palonkestävillä ja toimintakyvyn turvaavilla 

materiaaleilla. 

4. Asennustavan tulee kestää leiskahduksen aiheuttama ilmanpaineen-

muutos. 

5. Turvajärjestelmien johtojärjestelmät tulee pyrkiä sijoittamaan kaikkien 

muiden asennusten yläpuolelle, jottei palon aikana mitään romahda 

niiden päälle. Toinen vaihtoehto on, että kiinnityksen pitää kestää 

päälle putoava paino. [6.] 

5.1 Palonkestävät kaapelit 

Palonkestävät kaapelit erottaa oranssista tai punaisesta ulkovaipasta, ja ne merkitään 

FRHF-etuliitteellä, mikä on lyhenne sanoista Fire Resistant Halogen Free, mikä tarkoit-

taa suomeksi palonkestävää halogeenitonta kaapelia. Toinen palonkeston osoittava 

merkintä on LSZH, mikä on lyhenne sanoista Low Smoke Zero Halogen, eli vähän sa-

vuava, halogeeniton kaapeli.  
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Palonkestävien kaapeleiden ominaisuuksia normaaleihin kaapeleihin nähden ovat 

muun muassa vähäinen savunmuodostus ja toimintakyvyn säilyttäminen tulipalossa. 

Halogeenittomat kaapelit eivät myöskään levitä ihmisille vaarallista myrkkykaasua. 

 

Kuva 1. Palonkestävä asennuskaapeli. [7.] 

Palonkestävä kaapeli eroaa normaalista kaapelista rakenteeltaan. Palonkestävän kaa-

pelin vaippa on yleensä UV-suojattua halogeenitonta polyolefiinimuovia. Kaapelin vai-

pan alla on halogeeniton täytevaippa, jonka alla on kuparijohtimet. Kuparijohtimet on 

suojattu vielä halogeenittomalla PEX-muovilla sekä kiillenauhoituksella. [8.] 

Vaikka FRHF-kaapeleista puhutaankin palonkestävinä, niin se ei kuitenkaan tarkoita 

sitä, etteivätkö kaapelit voi tuhoutua palon aikana. Palonkestävällä kaapelilla tarkoite-

taan sitä, että ne kestävät paloa jonkin tietyn ajan verran. 

Palonkestävien kaapelien palokäyttäytyminen pitää testata euroopassa EN-standardien 

mukaisilla polttokokeilla. Maailmanlaajuisesti kaapelien polttokokeina käytetään IEC-

standardien mukaisia kokeita. [6.] 
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Kaapelien valmistajat testaavat palo-ominaisuuksia tyyppitesteillä. Tyyppitestejä on 

kolme: 

1. palon levittäminen yksin tai nipussa 

2. savukaasujen ominaisuudet 

3. kaapelin toimintakyky palossa. [9.] 

Kaapeleita valittaessa palonkestoa vaativiin kohteisiin on hyvä huomioida, että kupari-

johdin kestää lämpöä paremmin kuin alumiinijohdin. Kuparin sulamispiste on noin 1080 

celsiusastetta, kun taas alumiinin sulamispiste on noin 660 celsiusastetta. [5.] 

5.2 Palonkestävät jakorasiat 

Palonkestävillä kaapeleilla tehdyissä turvajärjestelmien liitos- ja jakokohdissa täytyy 

käyttää myös palonkestäviä jakorasioita, sillä normaali jakorasia voi aiheuttaa katkok-

sen sähkönsyöttöön. Palonkestävän jakorasian tehtävänä on siis jatkaa ja haaroittaa 

palonkestäviä kaapeleita ja taata järjestelmän toimivuus palon aikana. Palonkestävän 

jakorasian tunnistaa punaisesta tai oranssista ulkokuoresta. 

 

Kuva 2. Palonkestävä jakorasia. [9.] 
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Palonkestävät jakorasiat eroavat normaaleista jakorasioista materiaaliltaan. Yleensä 

materiaalina käytetään halogeenitonta erikoismuoviyhdistettä. Palonkestävissä jako-

rasioissa sallitaan myös alumiinisen ja messinkisen kotelon käyttö, jos on pystytty 

osoittamaan, että niiden toimintakyky säilyy vaaditun ajan. Tällä tarkoitetaan sitä, että 

rasian liitinrima pysyy paikallaan, vaikka rasia sulaa ympäriltä. [6.] 

Palonkestävät jakorasiat testataan standardin EN-1363-1 mukaan, jonka perusteella ne 

luokitellaan E-luokkiin. Yleisimmät luokat ovat E30, E60 ja E90. E-merkintä kertoo rasi-

alle luvatun toiminta-ajan palon aikana. [6.] 

Kaapelit liitetään rasiaan kalvo- tai holkkitiivisteillä, jotka toimitetaan rasian mukana. 

Rasia kiinnitetään asennusalustaan mukana tulleilla ruuveilla. Palonkestävää jakorasi-

aa asennettaessa täytyy muistaa, että se täyttää vaatimukset vain, kun se on asennet-

tu ja kytketty valmistajan asennusohjeen mukaisesti ja siinä on käytetty vain alkuperäi-

siä komponentteja ja holkkitiivisteitä. [11.] 

5.3 Palonkestävät kaapelikiinnikkeet 

Palonkestävissä sähköasennuksissa käytetään yleensä teräksisiä kaarikiinnikkeitä, 

asennuskiskoon asennettavia kaarikiinnikkeitä tai yksittäisille kaapeleille ja kaape-

linipuille tarkoitettuja kaapelikiinnikkeitä. Valmistajan täytyy ilmoittaa tiedot kiinnikkei-

den ominaisuuksista. Esimerkiksi kuinka monen ja minkä kokoisen kaapelin kiinnittämi-

seen kiinnike soveltuu. [6.] 

Kaarikiinnike sopii hyvin palonkestäviin asennuksiin. Jos kaarikiinnikkeiden kanssa 

käyttää kaapelitukea, niin kaapelin kiinnitysväli voi olla 600 mm. Kaarikiinnikkeen saa 

kiinnittää vain niihin kiinnikekiskoihin, asennuskiskoihin ja hyllyihin, jotka toimittaja on 

ilmoittanut sopiviksi. [6.] 
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Kuva 3. Kaarikiinnikekiskoilla ja kaarikiinnikkeillä toteutettu palonkestävä asennus. [6.] 

 

Kuva 4. Yksittäisen kaapelin asennus voidaan suorittaa siihen soveltuvilla kiinnikkeillä. [6.] 

Teräsputken käyttö palonkestävissä asennuksissa on sallittu. Esimerkiksi hyllyjen ja 

turvajärjestelmien laitteiden kaapelointi täytyy pitkissä kaapelivedoissa asentaa teräs-

putkeen. Sen sijaan alumiini ei sovellu palonkestävään asennukseen ilman erillistä 

suojausta. [6.] 

5.4 Palonkestävät kaapelihyllyt 

Palonkestävissä sähköasennuksissa turvajärjestelmien johtojärjestelmät ja kaapelit 

tulee erottaa muista kaapeleista joko etäisyyden tai suojauksen avulla. Tämä tarkoittaa 

joko omaa, palonkestävää hyllyä tai yhteisessä hyllyssä hyllyn jakavan välilevyn käyt-

töä. Yhteisen hyllyn kiinnitys tulee toteuttaa vaativamman asennuksen mukaan. [6.] 
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Yleisimmät käytettävät hyllytyypit ovat levyhylly, tikashylly ja lankahylly. Levyhyllyt so-

veltuvat palonkestäviin sähköasennuksiin käyttövarmuutensa ansiosta hyvin. Lisäksi 

hyllyille asennettuja kaapeleita ei yleensä tarvitse kiinnittää koko matkalta, mutta niiden 

pysyminen muista kaapeleista erillään on varmistettava esimerkiksi hyllyjen kulmakoh-

dissa. [6.] 

Tikashyllyjä käytetään yleisesti vaaka- ja pystyasennuksissa. Pystyasennuksissa hylly, 

kaapelit ja kaapelikiinnikkeet on suojattava palonsuojaeristeellä määrävälein, esimer-

kiksi kerroskorkeuden välein. [6.] 

Lankahyllyjä käyttäessä on varmistettava kaapelintoimittajalta kaapelin sopivuus kysei-

seen hyllyyn. Lankahyllyille voidaan asentaa siis vain kaapelinvalmistajan hyväksymiä 

palonkestäviä kaapeleita, sillä kaikki palonkestävät kaapelit eivät sovellu kyseiseen 

hyllyyn sen aiheuttaman pistemäisen kuormituksen takia. [6.] 

Hyllyjärjestelmän toimittajan tulee ilmoittaa suurin palonaikainen kuormitus hyllymetriä 

kohti, asennustukien maksimiasennusväli ja hyllylle asennettavien kaapeleiden mah-

dollinen kiinnitystarve. Hyllyjen materiaalina käytetään terästä. Alumiiniset hyllyt eivät 

sovellu palonkestäviin asennuksiin alumiinin huonon lämmönkestävyyden takia. [1; 6.] 

 

Kuva 5. Kaapeleiden oikeaoppinen asennustapa hyllyille. 
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5.5 Palonkestävät johtokanavat 

Palonkestävät johtokanavat eroavat muista palonkestävistä järjestelmistä siten, että 

johtokanavassa voidaan käyttää tavallisia asennuskaapeleita ja -johtoja, jos valmistaja 

on testannut tuotteen palonkestäväksi tavallisilla kaapeleilla. [6.] 

Palonkestävän johtokanavan on vastattava palonkeston ja johtokanavastandardin SFS-

EN 50085 vaatimuksia. Kaikkien valmistajien tulee testata omat palonkestävät johto-

kanavat standardin EN 1363-1 mukaisessa lämpötilassa, jonka mukaan niille annetaan 

valmistajan toimesta EI-luokitus. [1; 6.] 

Palonkestävistä johtokanavista käytetään myös nimeä palonsuojakanava. Palonsuoja-

kanavien materiaalina käytetään esimerkiksi lasikuituvahvistettua kevytbetonia. [12.] 

 

Kuva 6. Palonsuojakanava. [11.] 

5.6 Palonkestävän johtojärjestelmän merkintä ja dokumentointi 

5.6.1 Merkintä 

Palonkestävien turvajärjestelmien laitteistot ja palonkestävä johtojärjestelmä pitää mer-

kitä selkeästi tunnistetiedoilla, esimerkiksi merkintäkilvillä. [6.] 

Palonkestävä hylly tulee merkitä selkeästi, jotta siihen ei myöhemmin asennettaisi mui-

ta kuin palonkestävien turvajärjestelmien kaapeleita. Hyllyt tulee varmistaa siten, että 

ne kestävät noin 30 – 50 % lisäkuorman, jos myöhemmin hyllyille tehdään jälkiasen-

nuksia. Hyllyjen merkintätavaksi sopii esimerkiksi hyllyn kylkeen asennettu punainen 

kilpi ”Palonkestävä hylly”. [6.] 
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5.6.2 Dokumentointi 

Palonkestävän johtojärjestelmän osalta tulee luovuttaa tavanomaisen dokumentaation 

lisäksi seuraavat dokumentit, joissa standardin SFS 560.7.10 mukaan annetaan tarkat 

sijaintitiedot:  

- kaikista sähkölaitteista ja jakokeskuksista laitetunnuksineen 

- turvajärjestelmien toimilaitteista ryhmäjohtotietoineen yksityiskohtatietoineen 

ja käyttötarkoituksineen 

- turvajärjestelmien erityisistä kytkin- ja valvontalaitteista. Näitä ovat esimer-

kiksi kenttäkytkimet ja näyttö- äänivaroituslaitteet. [6.] 

ST-kortti 51.06 kehottaa myös tekemään luettelon kaikista laitteista, jotka on liitetty 

turvajärjestelmien piiriin. Luettelossa ilmoitetaan mitoitustehot, mitoitusvirrat, käynnis-

tysvirrat ja käynnistysajat. Tämän luettelon voisi tehdä esimerkiksi turva- ja poistumis-

valaistusjärjestelmän opaste- ja turvavalaisimista. Tätä luetteloa ei ole kuitenkaan pak-

ko laatia. [6.] 

6 Palon aikana toimiviksi tarkoitetut turvajärjestelmät 

Rakennusten turvajärjestelmien tehtävänä on turvata rakennuksessa olevien henkilöi-

den turvallisuus ja avustaa rakennuksessa olevia henkilöitä vaaran aikana, kuten esi-

merkiksi tulipalon aikana. Nykypäivänä turvajärjestelmät ovat tärkeä osa rakennuksen 

talotekniikkaa ja monet lait, standardit ja määräykset vaativat niitä.  

Turvajärjestelmät voidaan jakaa seuraaviin kategorioihin: 

- Yleisiin turvallisuusjärjestelmiin. Yleisiä turvajärjestelmiä ovat esimerkiksi pa-

loilmoitinjärjestelmä, turva- ja poistumisvalaistusjärjestelmä ja äänievakuointijär-

jestelmä. 

- Henkilöturvajärjestelmiin. Henkilöturvajärjestelmiä ovat esimerkiksi sairaalassa 

käytettävät hoitajakutsujärjestelmä ja päällekarkausjärjestelmä. 
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- Rakennuksen turvallisuutta valvoviin järjestelmiin. Rakennuksen turvallisuutta 

valvovia järjestelmiä ovat esimerkiksi kulunvalvontajärjestelmä ja rikosilmoitin-

järjestelmä. 

Tämän luvun tarkoituksena on antaa selkeä kuva palon aikana toimiviksi tarkoitettujen 

sähkö- ja turvajärjestelmien toteutustavasta. 

6.1 Viranomaisten rooli 

Standardi SFS 6000-5-56 ei ota kantaa siihen, mitkä turvajärjestelmät tulisi toimia pa-

lon aikana. Ei ole myöskään olemassa mitään yksiselitteistä ohjetta tai vaatimusta niis-

tä järjestelmistä, joiden tulisi toimia palon aikana. 

Palon aikana toimivista turvajärjestelmistä päättää palo- ja pelastusviranomaiset. He 

ottavat kantaa palotilanteessa toimivien asennusten tarpeellisuuteen. Sähkösuunnitteli-

jan rooli on ehdottaa palon aikana toimivia järjestelmiä, mutta lopullisen päätöksen 

näistä tekevät palo- ja pelastusviranomaiset. 

6.2 Paloilmoitinjärjestelmä 

6.2.1 Yleistä 

Paloilmoitinjärjestelmä on turvajärjestelmä, joka antaa automaattisesti ja heti ilmoituk-

sen alkavasta tulipalosta. Järjestelmä varoittaa myös toimintavalmiutta vaarantavista 

vioista paikallisesti. [13.] 

Paloilmoitinjärjestelmä muodostuu ilmoitinkeskuksesta, teholähteestä, paloilmaisimista, 

paloilmaisinpainikkeista, hälyttimistä ja ilmoituksensiirtojärjestelmästä. Tämän lisäksi 

paloilmoittimeen voi liittyä palonrajoitus- ja sammutuslaitteistojen ja pelastustöitä hel-

pottavien laitteiden toimintailmoituksia tai henkilöturvallisuutta ja palonilmaisua palvele-

vien laitteistojen ohjausvirtapiirejä. [13.] 

Paloilmoitinjärjestelmää ei usein vaadita toimivaksi palon aikana, koska hälytyksen 

annettua on paloilmoitinjärjestelmä jo hoitanut oman tehtävänsä, ja täten muuttunut 

”turhaksi”. [6; 14.] 
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6.2.2 Paloilmaisimien tyypit 

Paloilmaisimia on olemassa erilaisia, ja niillä on omat käyttötarkoituksensa. Tässä lu-

vussa käyn läpi yleisimmät ilmaisintyypit. 

Lämpöilmaisin on paloilmaisin, joka reagoi ympäristön lämpötilan muutokseen antaen 

tämän jälkeen hälytyksen. Lämpöilmaisimia on olemassa kolme eri lajia: 

- Maksimaali-ilmaisin eli M-ilmaisin antaa hälytyksen, kun ilmaisin saavuttaa il-

maisinkohtaisen toimintalämpötila-alueen. 

- Differentiaali-ilmaisin eli D-ilmaisin antaa hälytyksen, kun lämpötila ilmaisimes-

sa nousee tietyn ajan kuluessa tietyn verran. 

- Differentiaalimaksimaali-ilmasin eli DM-ilmaisin on kahden edellisen ilmaisin-

tyypin yhdistelmä. [13.] 

Savuilmaisin on paloilmaisin, jonka toiminta perustuu palamisessa ilmaan vapautuvien 

hiukkasten vaikutukseen. Savuilmaisimia on olemassa kaksi eri lajia: 

- Optinen savuilmaisin eli O-ilmaisin on paloilmaisin, jonka toiminta perustuu sa-

vun aiheuttamaan valon heijastukseen tai valon vaimennukseen. O-ilmaisimen 

sisällä on optiikka, jonka valoheijastuksen häiriintyessä ilmaisin antaa hälytyk-

sen. 

- Ioni-ilmaisin eli I-ilmaisin on ilmaisin, jonka toiminta perustuu palamisen yhtey-

dessä ilmaan vapautuvien palamistuotteiden aiheuttamaan ionisaatiovirran 

muuttumiseen. [13.] 

Yhdistelmäilmaisin eli Y-ilmaisin on paloilmaisin, jonka toiminta perustuu kahdesta il-

maisimesta rakennettuun yhdistelmään. Esimerkiksi Y-ilmaisin voi koostua sekä sa-

vuilmaisimesta että lämpöilmaisimesta. [13.] 

Liekki-ilmaisin eli L-ilmaisin on paloilmaisin, jonka toiminta perustuu tulipalon liekeistä 

lähtevien infrapuna- ja ultraviolettisäteilyn havaitsemiseen. [13.] 



25 

  

6.2.3 Paloilmoitinjärjestelmän toteutus 

Paloilmoitinjärjestelmän kaapeleita saa asentaa vain valvotuille ja sammutuslaitteistolla 

suojatuille palo-osastoille. Tämän seurauksena kaapelien ei tarvitse olla palonkestäviä. 

Paloilmoitinjärjestelmän keskuslaitteita ei tarvitse suojata rakenteilla, jotka ovat palon-

kestävyysluokiteltuja. Paloilmoitinjärjestelmän keskuslaite tulee sijoittaa muiden palo-

torjuntaa palvelevien järjestelmien keskuksien lähettyville. [13; 14.] 

Paloilmoitinjärjestelmä on varustettava vähintään kahdella toisistaan riippumattomalla 

teholähteellä, kuten esimerkiksi sähköverkolla ja akustolla. Molempien teholähteiden 

on pystyttävä syöttämään paloilmaisinjärjestelmän tarvitsema sähköteho. Paloilmoitin-

järjestelmän teholähteitä saa myös käyttää syöttämään paloilmoitinjärjestelmän lisäksi 

palontorjunta- ja informaatiojärjestelmiä, mutta vain sillä edellytyksellä, että niiden ot-

tama teho on huomioitu teholähteen ja akuston mitoituksessa. Paloilmoitinjärjestelmän 

teholähde tulee sijoittaa ilmoitinkeskuksen sisälle tai keskuksen välittömään läheisyy-

teen. Jos teholähde sijoitetaan keskuksen läheisyyteen, pitää sen olla vikavalvotussa 

omassa kotelossa. [13.] 

Kun paloilmoitinjärjestelmä on asennettu rakennukseen, täytyy se vielä tarkistuttaa. 

Tarkistuksen hoitaa paloilmoitinliike, joka on merkitty TUKESin paloilmoittimien asen-

nus- ja huoltorekisteriin. Tarkistuksella varmistetaan, että järjestelmä toimii hyvin ja on 

toteutettu hyvän teknisen käytännön mukaisesti. [13.] 

6.3 Turva- ja poistumisvalaistusjärjestelmä 

6.3.1 Yleistä 

Turva- ja poistumisvalaistusjärjestelmä on turvajärjestelmä, jonka tarkoituksena on 

parantaa rakennuksien turvallisuutta esimerkiksi sähkökatkon aikana. Turvallisuutta 

lisätään poistumisreittien merkitsemisellä ja valaisemisella. Turva- ja poistumisvalaistus 

jaetaan kuvan 7 mukaiseen muotoon. [15.] 
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Kuva 7. Turvavalaistuksen erityismuodot. [15.] 

Turva- ja poistumisvalaistusjärjestelmä muodostuu turvavaloista, poistumisreittiopas-

teista ja keskusyksiköstä. Turva- ja poistumisvalaistusjärjestelmä on yksi tärkeimmistä 

rakennuksen turvajärjestelmistä, koska sen tarkoitus on opastaa ihmiset turvallisesti 

ulos rakennuksesta vaaratilanteen aikana ja vähentää paniikin määrää. [15.] 

6.3.2 Turvavalaistus 

Turvavalaistus pitää sisällään poistumisvalaistuksen ja varavalaistuksen. Varavalaistus 

on turvajärjestelmän osa, jonka tarkoituksena on taata toiminnan jatkuminen normaalin 

valaistuksen toiminnan häiriintyessä. [15.] 

6.3.3 Poistumisvalaistus 

Poistumisvalaistus jaetaan kolmeen kategoriaan: poistumisreittivalaistukseen, avoimen 

alueen valaistukseen ja riskialttiin työalueen valaistukseen. [15.] 

Poistumisreittivalaistuksen tarkoituksena on valaista ja osoittaa turvallinen poistumis-

reitti ulos rakennuksesta, kun tavallinen valaistus pettää. Vaatimuksena on, että enin-

tään 2 m leveällä poistumisreitillä vaakatason valaistusvoimakkuus lattian tasossa on 

vähintään 1 lx. Yli 2 m leveitä poistumisreittejä voidaan käsitellä 2 m kaistoina tai ne 

voidaan valaista avoimen alueen valaistusvaatimuksen mukaisesti. [15.] 
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Kuva 8. Poistumisreittivalaistuksen määrittely. [15.] 

Avoimen alueen valaistuksen tarkoituksena on ehkäistä paniikkia ja varmistaa henkilöi-

den pääsy paikkaan, josta poistumisreitti voidaan havaita. Esimerkiksi yli 60 m² pinta-

alaltaan olevien alueiden vaakatason valaistusvoimakkuuden lattialla on oltava vähin-

tään 0,5 lx koko tilassa. Avoimen alueen valaistuksen on saavutettava 50 % vaaditusta 

valaistusvoimakkuustasosta 5 sekunnissa ja täysi taso 60 sekunnissa. [15.] 

 

Kuva 9. Avoimen alueen määrittely. [15.] 

Riskialttiin työalueen valaistuksen tarkoituksena on varmistaa henkilöiden turvallisuus, 

jotka ovat tekemisissä vaarallisten prosessien tai tilanteiden kanssa. Riskialttiin työalu-

een valaistuksen on oltava työtasolla vähintään 10 % työhön vaadittavasta valaistus-

voimakkuudesta, mutta kuitenkin vähintään 15 lx. [15.] 
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6.3.4 Turva- ja poistumisvalaistusjärjestelmän toteutus 

Turva- ja poistumisvalaistusjärjestelmän palonkestävästä kaapeloinnista ei ole suora-

naisesti vaatimuksia, mutta koska järjestelmän vaaditaan toimivan vähintään yhden 

tunnin ajan palon aikana, tulee kaapelointi suojata paloa vastaan. Esimerkiksi paloalu-

eelta toiselle kulkevissa valaisinryhmissä on pinta-asennuksessa toiminnan takaami-

seksi käytettävä palonkestävää kaapelia. [16.] 

Mikäli saman palonalueen sisällä olevat turva- ja poistumisvalaistusjärjestelmän va-

laisimet saavat sähkösyötön kahdesta eri ryhmästä, ei tarvita palonkestävää kaapeloin-

tia. Tällöin riittää normaali MMJ-kaapeli. Selkeyden vuoksi kuitenkin suositellaan, että 

kaapeloinnissa käytetään palonkestävää kaapelointia. [16.] 

Poistumisvalaistusjärjestelmä täytyy varmentaa joko keskusakustojärjestelmällä tai 

valaisinkohtaisilla akuilla. Molemmat järjestelmät ovat samanarvoisia, eikä sille ole 

määritelty erillistä standardia tai ohjetta, että kumman varmennus tyypin valitsee. Valin-

ta näiden kahden järjestelmävaihtoehdon välillä tehdään yleensä tapauskohtaisesti 

ottaen huomioon muun muassa huollettavuuteen liittyvät seikat, toimintavarmuus ja 

kustannustekijät. Jos varmennus tavaksi valitaan valaisinkohtainen akusto, kaapeloin-

nille ei aseteta erityisvaatimuksia, koska valaisimien energia- ja ohjauskomponentit 

sisältyvät itse valaisimeen. [16.] 

6.4 Äänievakuointijärjestelmä 

6.4.1 Yleistä 

Äänentoistojärjestelmiä käytetään julkisissa rakennuksissa ääniohjelmien ja kuulutus-

ten välittämiseen. Yleisimpiä äänentoistojärjestelmän käyttäjiä ovat koulut, myymälät, 

lentoasemat, kauppakeskukset ja sairaalat. Äänentoistojärjestelmä koostuu vahvisti-

mista, kaiuttimista, miksereistä ja mikrofoneista. [17.] 

Äänievakuointijärjestelmästä puhutaan, kun yleisäänentoistojärjestelmään lisätään ää-

nievakuointiominaisuudet. Tämä on yleensä käytössä paikoissa, joissa on paljon ihmi-

siä, esimerkiksi kouluissa ja kauppakeskuksissa. Äänievakuoinnissa äänentoistojärjes-

telmän kautta annetaan evakuointiohjeet. [17.] 
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Äänievakuointijärjestelmä on yhteydessä paloilmoitinjärjestelmään, jolloin äänievaku-

ointijärjestelmä reagoi välittömästi, kun paloilmoitinjärjestelmä antaa hälytyksen. Pa-

loilmoitinjärjestelmän annettua hälytyksen, vaimennetaan äänentoistojärjestelmästä 

kaikki muu kuulutus, ja kaiuttimista alkaa kuulumaan vain evakuointiohjeita. Tätä kutsu-

taan myös nimellä pakko-ohjaus tai pakosyöttö. Tämä toteutetaan pakkosyöttöreleellä, 

jonka saadessaan ohjausjännitteen, rele ohittaa esimerkiksi valitun kanavan ja äänen-

voimakkuuden ja alkaa toistamaan äänievakuointikeskukselta tulevaa evakuointiviestiä. 

[17.] 

6.4.2 Äänievakuointijärjestelmän toteutus 

Äänievakuointijärjestelmän toteutuksessa on katsottu, että kaiutinlinjojen palo-

osastokohtainen kahdentaminen on toistaiseksi riittävä varmistus. Tämän takia kaiutin-

linjojen ei siis tarvitse olla palonkestäviä. Järjestelmän palo-osaston ylittävä runkokaa-

pelointi täytyy toteuttaa palonkestävillä kaapeleilla. [14.] 

 

Kuva 10. Kaiutinlinjojen kahdentaminen. [17.] 

Äänievakuointijärjestelmä täytyy myös varmentaa varavoimalähteellä hätätilanteita, 

esimerkiksi sähkökatkoksia varten. Varavoimalähteenä käytetään yleensä akkuja, jotka 

otetaan automaattisesti käyttöön ensisijaisen jännitelähteen petettyä. Varavoimaa ei 

saa käyttää esimerkiksi taustamusiikin toistamiseen, ja varavoimaa täytyy tarkkailla 

jatkuvasti. Järjestelmän tulee antaa vikailmoitus, mikäli akkujen kapasiteetti laskee alle 

80 prosenttiin. [17.] 
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6.5 Savunhallintajärjestelmät 

6.5.1 Yleistä 

Rakennusten tulipaloissa syntyy runsaasti savua ja myrkyllisiä palokaasuja. Henkilötur-

vallisuuden takia on tärkeää, että savu poistetaan heti alkuvaiheessa. Savunhallintajär-

jestelmän tehtävänä on esimerkiksi 

- pitää poistumistiet ja sisääntuloreitit savuttomina poistumiseen tarvittavan ajan 

verran 

-  auttaa sammutustöitä muodostamalla savuttoman kerroksen 

- pitkittää täyden palon vaiheen saavuttamista ja hidastaa palon kasvua 

- suojata rakennusta savuvahingoilta 

- pienentää rakennusosien lämpövaikutuksia palon aikana. [18.] 

Savunhallinnan laitekokonaisuus muodostuu esimerkiksi savunpoistopuhaltimista, sa-

vunpoistokanavista, savunhallintapelleistä, palopelleistä ja palo-ovista. [18.] 

6.5.2 Savunhallintajärjestelmän toteutus 

Savunhallintajärjestelmän johtojärjestelmän, eli kaapelien, kiinnikkeiden, ruuvien ja 

hyllyjen pitää olla palonkestäviä tai palolta suojattuja. Tämän lisäksi järjestelmän laittei-

den, kuten ohjaus- ja laukaisulaitteiden ja tehonlähteiden tulee olla suojattuja. Myös 

puhaltimet tulee asentaa ja sijoittaa niin, ettei mahdollinen palotilanne estä niiden toi-

mintaa. Savunhallintajärjestelmään voidaan myös kytkeä kaapeleita, joiden ei tarvitse 

toimia palon aikana, ja täten niiden ei tarvitse olla palonkestäviä. Tällaisia kaapeleita 

ovat esimerkiksi rakennusautomaatioon liitetyt tiedonsiirtokaapelit. Jos tällaiset kaapelit 

ohjaavat rakennusautomaation kautta ilmastointia, täytyy niiden silloin olla myös palon-

kestäviä. [18.] 

Savunhallintajärjestelmän sähkönsyöttö tulee varmistaa tulipalon aikana, jonka takia se 

tarvitsee myös varatehonlähteen. Tehonlähteinä voidaan käyttää akkuja, normaalista 
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syötöstä riippumattomia generaattoreita ja erillistä syöttöä jakeluverkosta, joka on te-

hokkaasti riippumaton normaalista syötöstä. Kahta erillistä jakeluverkon syöttöä ei saa 

käyttää normaalin ja turvajärjestelmien syöttöön, ellei voida taata, että ne eivät vioitu 

yhtä aikaa. [18.] 

Savunhallintajärjestelmän luukkujen, ohjaus- ja laukaisukeskusten, savusulkujen ja 

savuhallintapeltien varatehonlähde toteutetaan akkuvarmennuksella tai apuvirtalähteel-

lä. Sen sijaan savunpoistopuhaltimet vaativat toiseksi tehonlähteeksi yleensä diesel-

generaattorin toteutetun varavoimajärjestelmän. [18.] 

6.6 Rakennusautomaatio 

Koska turvajärjestelmien toimintoja, joiden tulee toimia tulipalon aikana, ei yleensä yh-

distetä rakennusautomaatioon, ei rakennusautomaatiojärjestelmän toteutuksen tarvitse 

olla palonkestävä. Jos kuitenkin turvajärjestelmät toimivat rakennusautomaation kautta, 

täytyy myös rakennusautomaatiojärjestelmän olla toteutettu palonkestävänä. [14.] 

6.7 Uloskäytävät 

Rakennuksien uloskäytäviin tulee sijoittaa vain johtojärjestelmiä, jotka palvelevat ky-

seessä olevaa tilaa. Jos kuitenkin pakottavista syistä joudutaan sijoittamaan muita kuin 

uloskäytävien tilaa palvelevia johtojärjestelmiä, täytyy johtojärjestelmässä käyttää kaa-

peleita, jotka täyttävät testausstandardien EN 60332-3 (kaapelien nippupoltto), EN 

50267 (kaapelimateriaalin halogeenittomuus) ja EN 61034 (vähäinen savunmuodostus) 

vaatimukset. [14.] 

Uloskäytäviin ei saa sijoittaa muita jakokeskuksia kuin uloskäytävien turvallisuutta pal-

velevia jakokeskuksia. Jos kuitenkin on välttämätöntä, että uloskäytävään sijoitetaan 

esimerkiksi normaalin syötön jakokeskus, täytyy se erottaa uloskäytävästä vähintään 

palonkestävyysluokan EI30 mukaisella rakenteella, joka tehdään palamattomista tai 

lähes palamattomista rakennustarvikkeista. [14.] 
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7 Turvajärjestelmien sähkönsaannin varmistaminen palon aikana 

7.1 Yleistä 

Kuten jo edellisestä luvusta kävi ilmi, tarvitsee jokainen palon aikana toimivaksi tarkoi-

tettu turvajärjestelmä varateholähteen, joka takaa sähkönsaannin esimerkiksi tulipalon 

aikana. Palon aikana toimiviksi tarkoitettujen turvajärjestelmien sähkönsyötön tulee olla 

toteutettu niin, että kyseessä olevan turvajärjestelmän toiminnan kannalta tarvittavan 

sähkön saanti on turvattu palon aikana vähintään järjestelmällä vaaditun toiminta-ajan 

verran. [6.] 

Turvajärjestelmien tehonlähteiden sijoituksen ei tarvitse olla palonkestävä, vaan nor-

maali ammatti- tai opastettujen henkilöiden käytössä oleva ei-palovaarallinen tila riittää. 

Toisin sanoen siis normaali erillinen tekninen tila on täysin riittävä tila. Myöskään erilli-

siä palonkestäviä koteloita ei tarvita. [6.] 

Turvajärjestelmien tehonlähteinä voidaan käyttää 

- akkuja 

- paristoja 

- normaalista syötöstä riippumattomia generaattoreita 

- erillistä syöttöä jakeluverkosta, joka on tehokkaasti riippumaton normaalista 

syötöstä. [6.] 

Tehonlähteitä koskevat vaatimukset löytyvät luvusta 4. 
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7.2 Akut 

7.2.1 Yleistä 

Akku on sähkökemiallinen energiavarasto, johon voidaan toistuvasti varastoida sähkö-

energiaa kemiallisessa muodossa. Turvajärjestelmien akkuina käytetään suljettuja lyi-

jyakkuja. Lyijyakuissa energiavarastoina toimivat positiivisen levyn lyijydioksidi ja nega-

tiivisen levyn lyijy sekä elektrolyyttinä käytettävä rikkihappo. Suljetussa lyijyakussa 

elektrolyytti on joko imeytetty levyihin ja erottimiin tai siitä on muodostettu geeli. [19.] 

Suljettu lyijyakku voi sijaita yleisissä tiloissa, eikä se tarvitse erillistä akkuhuonetta. Sul-

jettu lyijyakku on hyvä vaihtoehto, koska sen hinta on halpa, eikä akun paino tai tila ole 

rajoittava tekijä. Lisäksi suljettua akkua ei tarvitse huoltaa. [20.] 

 

Kuva 11.  Teknowaren suljettu lyijyakku. [21.] 

7.2.2 Toiminta 

Akusto on jatkuvasti kytkettynä turvajärjestelmään. Normaalin tilan aikana akustoa la-

dataan normaalisti rakennuksen sähköverkon kautta. Kun esimerkiksi tulee sähkökat-

kos, niin tällöin ladattu akusto alkaa syöttämään virtaa turvajärjestelmille, jolloin niiden 

sähkönsyöttö ei katkea, vaan toimii keskeyttämättömästi läpi sähkökatkoksen. Kun 

sähkökatkos on ohi, alkaa taas turvajärjestelmien keskus lataamaan akkuja. 
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Kuva 12. Turvavalaistusjärjestelmän lohkokaavio. [21.] 

 

 

Kuva 13.  Akuston kytkentäperiaate turvavalokeskukseen. [22.] 

 



35 

  

7.3 Paristot 

Paristo on toimintaperiaatteeltaan aivan kuten akku, mutta se eroaa akuista siten, ettei 

sitä voida ladata uudelleen. Vaikka paristo onkin yksi mahdollisista varatehonlähteistä, 

käytetään sitä vain pienissä kohteissa. Esimerkiksi asuintalojen palovaroittimien virran-

syöttö tulee varmentaa paristoilla mahdollisten sähkökatkoksien takia. Paristoja ei käy-

tetä suurissa kohteissa takaamaan turvajärjestelmien virransyöttöä, vaan tällöin käyte-

tään aina esimerkiksi akkuja. 

 

Kuva 14. Paristolla varmennetun palovaroittimen asennusohje. [23.] 

7.4 Generaattorit 

7.4.1 Yleistä 

Turvajärjestelmien varatehonlähteenä saa käyttää vain normaalista syötöstä riippumat-

tomia generaattoreita. Jos generaattoria käytetään turvajärjestelmän tehonlähteenä, 

sen on täytettävä standardin ISO 8528-12 vaatimukset. Generaattori ei ole yleinen va-

ratehonlähde, mutta savunpoistopuhaltimet edellyttävät aina toiseksi tehonlähteeksi 

generaattoria. Tämän lisäksi generaattorin täytyy olla aina dieselgeneraattori. [18.] 

Jos generaattorikoneisto on varattu pelkästään rakennuksen henkilöturvallisuusjärjes-

telmien käyttöön, täytyy polttoainevaraston olla niin suuri, että se riittää generaattori-

koneiston käyttämiseen vähintään neljän tunnin ajan täydellä antoteholla. Jos gene-

raattorikoneisto palvelee koko kiinteistöä toisena tehonlähteenä, täytyy polttoainevaras-

ton riittää generaattorikoneiston käyttämiseen vähintään kahdeksan tunnin ajan täydel-
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lä antoteholla. Generaattorikojeiston tulee myös tuottaa täysi antoteho 15 sekunnin 

kuluessa pääteholaitteen vikaantumisesta. [18.] 

7.4.2 Toiminta 

Jotta generaattori osaa käynnistyä oikeaan aikaan, esimerkiksi sähkökatkoksen aika-

na, tarvitsee generaattori syötönvaihtokeskuksen. Syötönvaihtokeskuksen syötönvaih-

toautomatiikka valvoo sähköverkon jännitettä. Kun tapahtuu sähkökatkos, syötönvaih-

toautomatiikka käynnistää generaattorin ja vaihtaa sähkön syötön automaattisesti ge-

neraattorille. Tämän jälkeen generaattori syöttää sähköä, kunnes syötönvaihtoautoma-

tiikka havaitsee taas sähköverkon jännitteen. [24.] 

 

Kuva 15.  Syötönvaihtokeskus. [24.] 

7.5 Erillinen syöttö jakeluverkosta 

7.5.1 Yleistä 

Standardin SFS 6000-5-56 mukaan järjestelmien sähkönsaannin varmistaminen voi-

daan tehdä myös erillisellä syötöllä jakeluverkosta. Mikäli näin tehdään, täytyy sen olla 

tehokkaasti riippumaton normaalista syötöstä. Tällä tarkoitetaan sitä, että turvajärjes-

telmät saavat kokonaan erillisen syötön jakeluverkosta, joka ei ole yhteydessä ollen-

kaan muihin rakennuksen sähköpiireihin. [6.] 
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7.5.2 Toiminta 

Mikäli tähän vaihtoehtoon päädytään, täytyy se toteuttaa seuraavasti: 

- Turvajärjestelmien sähkönsyötön voi ottaa pääsulakkeiden jälkeen ennen pää-

kytkintä. 

- Turvajärjestelmä varustetaan omilla sulakkeilla, jotka sijoitetaan pääsulakkeiden 

lähettyville. Turvajärjestelmien sulakkeet on merkittävä selkeästi. 

- Turvajärjestelmälle asennetaan oma mittaus ja järjestelmän käyttämästä säh-

köstä peritään normaalit perus- ja siirtomaksut sulakekoon mukaan. 

- Poikkeustapauksissa turvajärjestelmille voidaan rakentaa oma liittymä. [25.] 
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