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Osa 2

Teksti ja kuvat  Iiro Winnberg

Sähköistettyjen ajoneuvojen määrä liikenteessä kasvaa vauhdilla. Viime nu-
merossa (97) kävimme läpi ajoneuvotyypit. Nyt ovat vuorossa pelastajien kan-
nalta huomioitavat seikat. Seuraavassa numerossa käymme läpi esimerkkita-
pauksia meiltä ja maailmalta.››

Sähköistetyt ajoneuvot 
palokunnan näkökulmasta

–  tunnistaminen – sähköisku 
– virrattomaksi tekeminen 

– käsittely 

Juttusarjan ensimmäisen

 osan näet osoitteesta

www.palokuntalainen.fi

Juttusarjan kolmas osa ilmestyy 

maksutta verkkosivuillamme

marraskuun alussa.
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Ajoneuvon virrattomaksi tekeminen
 
Ajoneuvosta tai käyttövoimasta riippumatta ajoneu-
vojen virrattomaksi tekeminen alkaa aina samalla 
kaaviolla:

Nykyaikaisissa ajoneuvoissa on yhä harvemmin fyy-
sistä avainten lukkopesää, vaan ajoneuvot toimivat 
usein älyavaimella tai jopa kännykkäsovelluksella. 
Markkinoilla on jo nyt kännykkäsovelluksia, jotka 
korvaavat avaimen ajoneuvoissa käyttövoimasta 
riippumatta. Älyavaimet luovat ajoneuvoon erilai-
sia herätetoimintoja, joten ne olisi syytä löytää, jos 
mahdollista. Avaimen löytyminen ei kuitenkaan saa 
viivästyttää itse pelastustoimien alkamista. Avain-
ta tai vastaavaa tärkeämpi toimenpide on varmistaa 
ajoneuvon mittaristosta, että valmiusvalo sammuu. 
Valmiusvaloja on valmistajasta riippuen erilaisia.  

Sähköistettyjen ajoneuvojen turvallisuusstandar-
deissa ei edellytetä, että turvatyynyjen laukeaminen 
tekisi ajoneuvoja virrattomaksi, mutta käytännössä 
jokainen autonvalmistaja ilmoittaa, että turvatyyny-
jen tai turvajärjestelmien aktivoituminen sammuttaa 
ajoneuvon korkeajännitejärjestelmät. Usein myös 12 
voltin akun irrottaminen sammuttaa ajoneuvon kor-
keajännitepiirin, koska akunhallintajärjestelmä on ›› 

Sähköisku

Pelastajien ei tarvitse pelätä saavansa sähköiskua 
sähköauton rungosta, vaikka teoriassa tämäkin on 
mahdollista. Tällainen tapahtuma edellyttäisi kuiten-
kin sähköauton ja erityisesti korkeajänniteakun kap-
paleiksi hajoamista eli käytännössä rajua kolaria tai 
pahaa tulipalossa tuhoutumista. Tällöin todennäköi-
sesti ajoneuvossa ei ole enää ketään pelastettavissa.

Korkeajänniteakut ovat tasavirtaisia kelluvia järjes-
telmiä, mikä tarkoittaa, että saadakseen sähköiskun, 
pelastajan tulisi ottaa fyysinen kontakti sekä akun 
miinus-, että plusnapaan ja tulla osaksi virtapiiriä. 
Käytännössä tällainen tapahtuma edellyttäisi ak-
kukotelon fyysistä vahingoittamista tai puhkaisua 
jollain työkalulla, mikä on kiellettyä. Tästä syystä 
sähköisiä ajoneuvoja ei tarvitse maadoittaa. Asia on 
hieman sama, jos yritämme saada sähköiskua paris-
tosta. Vaikka pelastaja koskisi vain miinus puolen na-
paan, niin virtapiiri ei toimi, koska pelastaja ei koske 
myös plus puolen napaan. 

Kotitalouksien sähköjärjestelmä toimii toisin, eli täl-
löin teoriassa sähköiskun saamiseksi riittää fyysinen 
kontakti pelkkään miinus kaapeliin. On hyvä muistaa, 
että sähköistettyjen ajoneuvojen korkeajännitejär-
jestelmät ovat testattuja ja samoilla turvastandar-
deilla rakennettuja tuotteita olipa auto minkä merk-
kinen tai maalainen hyvänsä. On hyvä ymmärtää, että 
esimerkiksi edullisten kotiakkujen ja sähköistettyjen 
ajoneuvojen akkujen suora vertailu ei siis ole järke-
vää. Samankaltaisista akun malleista huolimatta ky-
seessä ovat täysin eri tuotteet. 

Myös palomiesten omat varusteet ovat turvalli-
suusstandardien- ja testien mukaan varsin hyvin säh-
köä eristäviä, kunhan varusteet ovat kuivia ja ehjiä. 
Esimeriksi kulunut 10 vuotta vanha sammutusasu ei 
välttämättä enää täytä sille suunniteltuja ominai-
suuksia. 

1. LÄHESTY AJONEUVOA SIVULTA JA MENE KUSKIN 

PAIKALLE

2. VAIHDA P-ASENTOON JA KÄSIJARRU PÄÄLLE

3. SAMMUTA AUTO VIRTAKYTKIMESTÄ

4. ETSI AVAIN JA VIE SE MIN.  5 METRIN PÄÄHÄN 

AUTOSTA.

Sähköisten ajoneuvojen tunnistaminen

Kaikissa tieliikennepelastusonnettomuuksissa ajo-
neuvon arviointi noudattaa samaa 360-asteen arvi-
ointia. Ajoneuvon käyttövoiman arviointi on yksi osa 
tätä arviointia. Onnettomuusajoneuvoista kannattaa 
tarkastaa mallikilvet, joissa on usein hybrid-, PHEV 
-tai electric-tekstejä. Samoin E- ja H-kirjaimet voivat 
kertoa ajoneuvojen käyttövoimasta, mutta automaa-
tiona tätä ei saa pitää. Yleensäkään tunnistamiseen ei 
saa käyttää liikaa aikaa, varsinkaan, jos potilaan tila 
on kriittinen. Jos et ole varma ajoneuvon käyttövoi-
masta, niin pidä ajoneuvoa korkeajänniteajoneuvona. 
Sähköisissä ajoneuvoissa on usein korosteväreinä 
sinistä, vihreää tai keltaista väriä, mutta tulee muis-
taa, että mikään laki- tai asetus ei edellytä sähköi-
siin ajoneuvoihin mitään merkintätekstiä. Sähköisten 
ajoneuvojen koteloimattomat korkeajännitekaapelit, 
joissa kulkee yli 60 voltin tasajännitettä, kaapelit tu-
lee merkata oranssilla tunnusvärillä. Kevythybrideis-
sä oranssia väriä ei yleensä löydy, sillä niiden säh-
köinen järjestelmä ei ylitä 60 voltin tasajännitettä. 
Esimerkiksi akkukotelot eivät ole oranssin värisiä nii-
den koteloinnin vuoksi. Pelastajat törmäävät oranssi-
kaapeleihin todennäköisesti konehuoneessa ja auton 
ollessa katollaan tai kyljellään. Oranssikaapelit on 
suunniteltu kestämään kolareita ja kulutusta, joten 
ne eivät kovin helposti hajoa tulipaloa lukuun otta-
matta. Tästä syystä oranssikaapelit kulkevat usein 
keskellä ajoneuvoa korin alaosissa suojassa törmäyk-
siltä. Sähköisten ajoneuvojen akunhallintajärjestel-
mät ovat kehittyneitä, joten jos oranssikaapeli sat-
tuisi hajoamaan tai ”vuotamaan” niin järjestelmän 
tulisi sammuttaa itse itsensä. 

Toinen tunnusmerkki on korkeajännitetunnus, joka on 
kansainvälisesti suojeltu. Tämä tunnus löytyy usein 
stanssattuna konehuoneen osiin ja akkukoteloon. 
Loppupeleissä oranssi väritys ja korkeajännitetunnus 
ovat ainoat täysin suojellut symbolit sähköisissä ajo-
neuvoissa, kaikki loput tunnukset ja merkit ovat val-
mistajista itsestään riippuvia. Hyvänä perussääntönä 
voi pitää, että oranssiin väriin saa ottaa kontaktia 
vain erikoisvarusteilla ja käytännössä ainoa oranssin 
värinen osa, johon pelastaja voi joutua koskemaan on 
sokkamallinen huoltoerotin.

Tietokoneohjelmista, pelastuskorteista ja applikaa-
tiosta on nykyisin apua ajoneuvojen tunnistamisessa, 
mutta pelkästään niiden apuun ei ole syytä tukeutua.

Markkinoilla on nykyisin tarjolla applikaatioita aina-
kin seuraavilta tahoilta:

- Mercedes Benz Rescue assist
- Rescuecode 
- Moditech Crash Recovery System
- Euro Rescue App 

Kaikissa ohjelmistoissa on hyvät ja huonot puolen-
sa, joiden käyttöä kannattaa harjoitella tai ainakin 
ohjelmiin tutustua itsenäisesti. Monella maalla on 
paikallisten toimijoiden tarjoamia koulutusohjelmia 
ja kursseja. Esim. Yhdysvaltojen NFPA-organisaatio 
tarjoaa hyvin tehtyä ilmaista internetkurssia myös 
eurooppalaisille toimijoille

Joissain vaihtoehtoisissa ajoneuvoissa on myös 
asennettu erillisiä tunnisteita valmistajien toimesta, 
mutta niiden suurin heikkous on vapaaehtoisuuteen 
perustuva merkkaus. Saksassa ja Norjassa vaihto-
ehtoiset ajoneuvojen käyttövoima merkataan auto-
maattisesti rekisterikilpeen. Suomessa on yritetty 
ehdottaa vastaaville tahoille vastaavaa merkintäta-
paa ilman menestystä. 
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Onnettomuusajoneuvon
käsittelytekniikat ja purkura-
joitteet

Sähköisten ajoneuvojen purkuteknii-
koissa yksinkertaiset perusratkaisut 
ovat turvallisia ja toimivia. Korkeajän-
niteakkujen sijainnit kannattaa opetella 
ulkoa ja tiedostaa, ettei niiden raken-
teista saa milloinkaan hakea tukipistei-
tä. Akkukotelot ovat pääsääntöisesti 
voimakkaasti koteloituja, mutta niiden 
kannet ovat usein niiden heikkoja koh-
tia. Ajoneuvon pohjarakenteet kannat-
taa pääsääntöisesti mieltää kohdiksi, 
joista ei kannata hakea tuki-tai vasta-
pisteitä esimerkiksi hydraulisia pelas-
tusvälineitä varten. Varsinkin täyssäh-
köauton suhteen kannattaa muistaa 
tämä perussääntö. Peränkääntöteknii-
kat ovat poissuljettuja akkukoteloiden 
vaurioittamisen vuoksi.
Mikäli ajoneuvo on kyljellään ja tuke-
miseen käytetään tukitankoja, niin voi-
makkaat ja tasaiset pohjapanssarit voi-
vat hankaloittaa tankojen asettamista 
paikoilleen. Kynnyskotelon alue on usein 
turvallinen alue tukitangoilla. Sähkö-
moottorit sijaitsevat usein renkaiden 
takana, mikä on hyvä tiedostaa, vaikka 
nekin ovat usein hyvin suojattuja. 

Ajoneuvon uudelleen sijoittaminen ja 
vinssaaminen ei ole väärä vaihtoehto, 
jos tilannepaikan olosuhteet tai potilaan 
tila sitä edellyttävät. Ketjuvetoteknii-
kat eivät ole poissuljettuja sähköisten 
ajoneuvojen suhteen, mutta PHEV-tai 
täyssähköajoneuvojen suhteen en suo-
sittele käyttämään kyseistä tekniikkaa 
tai vähintään käyttämään suurta har-
kintaa tapauskohtaisesti. Sähköistet-
tyjen raskaiden ajoneuvojen kanssa ky-
seinen tekniikka on edelleen käyttökel-
poinen akkujen erilaisten sijoitteluiden 
vuoksi.

Peränkääntötekniikat todennäköises-
ti vaurioittavat pahoin akustoa.

riippuvainen 12 voltin akun toiminnasta. Nykyisin pe-
lastajat irtikytkevät 12 voltin akun lähes automaatti-
sesti turvajärjestelmien vuoksi, joten tässäkään suh-
teessa toimintamallit eivät muutu.

Ajoneuvoissa on myös korkeajännitepiirin pääsulake, 
jonka irrottamalla korkeajännitepiiri sammuu. Pää-
sulakkeen etsiminen ja tunnistaminen on kuitenkin 
usein käytännössä usein hidas ja epäkäytännöllinen 
tapa, jota ei saa pitää ensisijaisena tapana ajoneu-
von virrattomaksi tekemisessä. Pääsulaketta ei usein 
ole merkattu mitenkään ja ajoneuvossa saattaa olla 
useampi sulakerasia.

Sähköistetyissä ajoneuvoissa on nykyisin usein myös 
hätäkytkimiä- tai silmukoilta, jotka on suunniteltu 
pelastuslaitosten käyttöön. Korkeajännitejärjestel-
mä pitää suunnitella siten, että mikäli järjestelmä 
avataan tai jokin osa esimerkiksi vaurioituu kolarin 
seurauksena, järjestelmä sammuu automaattisesti. 
Käytännössä nämä hätäsilmukat- ja kytkimet toimi-
vat samalla periaatteella. 

Viimeinen vaihtoehto on käyttää korkeajännitejär-
jestelmän huoltoerotinta. Huoltoerotin on käytän-
nössä sähköistettyjen ajoneuvojen on-off-kytkin. 
Huoltoerotinta ei kuitenkaan ole usein tarkoitettu 
hätäkytkimeksi. Siihen käsiksi pääseminen ei välttä-

mättä ole realistista ainakaan kovin nopeasti. Huol-
toerotin tulisi kuitenkin irtikytkeä viimeistään siinä 
vaiheessa, kun ajoneuvo lähtee jatkokäsittelyyn. Täl-
lä varmistetaan, että ajoneuvo on tehty mahdollisim-
man turvalliseksi myös seuraavalle käsittelijätahol-
le. Huoltoerottimen irtikytkentä ei siis ole edellytys 
sille, että pelastustoiminta onnettomuusajoneuvon 
kanssa voi alkaa. 

Huoltoerottimia on pääsääntöisesti kahden tyyppi-
siä. VAG- (Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Bentley, 
Skoda), Daimler (Mercedes Benz), BMW ja PSA-kon-
sernin (Opel, Peugeot, Citroen)  eli lähes kaikkien 
saksalaisten ja lähes kaikkien ranskalaisten ajoneu-
vojen valmistajat ajoneuvot käyttävät klipsimallista 
erotinta. Kaikki muut merkit käyttävät usein sokka-
mallista erotinta muutamaa poikkeusta lukuunotta-
matta. Helppona nyrkkisääntönä voidaan pitää, että 
jos ajoneuvossa on klipsimallin erotin, se löytyy usein 
konehuoneesta tai takaluukusta. 

Kaikilla muilla sokkamallinen erotin löytyy usein ak-
kuun kiinnitettynä. Jos siis muistat esimerkiksi hybri-
diautoista akun sijainnin takapenkin alla, löydät to-
dennäköisesti sokkamallisen huoltoerottimen akun 
luota. Kevythybrideissä tällaisia huoltoerottomia 
ei tyypillisesti ole, vaan akun irtikytkentä tapahtuu 
usein elektronisesti tai mekaanisesti. 

IIRO WENNBERG 
EVSafetyFIN

Juttusarjan asiantuntija
iiro.wennberg@evsafetyfin.com

Vääränlainen B-pilarin levitystekniikkaa saat-
taa vaurioittaa hybridiajoneuvon akustoa. 
Tiedosta akkujen sijainnit!
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