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Osa 3

Teksti ja kuvat  Iiro Winnberg

Sähköistetyt ajoneuvot 
palokunnan näkökulmasta

– esimerkkitapauksia onnettomuuksista 
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Ajoneuvon varsinainen deaktivointi varmistettiin kyt-
kemällä 12 voltin akku irti. Se löydettiin täyshybridille 
ja plug-in-hybridille tyypillisesti ajoneuvon takaluu-
kusta. 12 voltin akun vierestä löytyi tässä tapaukses-
sa saksalaisille ja ranskalaisille ajoneuvoille tyypilli-
nen klipsimallinen huoltoerotin. 
Kyseinen huoltoerotin ei ollut mitenkään merkattu, 
vaan se tuli erikseen tuntea tai vaihtoehtoisesti etsiä 
ajoneuvon deaktivointi-ohjeet vaihtoehtoisista säh-
köisistä ohjelmistoista. 

Ajoneuvon akusto ei ollut vaurioitunut, koska tässä 
tapauksessa korkeajänniteakku on ajoneuvon sisäti-
loissa takaluukussa. Kova törmäys ajoneuvon takati-
loihin olisi voinut aiheuttaa toisenlaista vahinkoa. 

Tällä varmistettiin että ajoneuvo on mahdollisimman 
turvallinen myös jatkokäsitellä. Ajoneuvopurkaamoil-
la on nykyisin tapana merkata vaurioidut korkeajän-
niteajoneuvot tarroilla tai vastavilla säänkestävillä 
ratkaisuilla. Pelastuslaitokset osaavat nykyisin hy-
vin merkata ajoneuvojen laukeamattomat turvajär-
jestelmät ja liputtaa vaurioituneet ajoneuvot, mutta 
korkeajännitemerkinnät pelastuslaitoksen saisi muo-
dostua vakiotoimenpiteeksi jo onnettomuuspaikalla. 
Varsinkin tulipalon jälkeen tämä olisi tärkeää. 

Porsche Panamera E-Hybrid, 
Tampere 2020

Porsche-kuski oli ajanut Tampereella ylinopeutta 
ja törmännyt toiseen autoon. Matkustajat säilyivät 
onnettomuudesta ilman vahinkoja, mutta ajoneuvon 
keula vaurioitui pahoin.

Tässä tapauksessa ajoneuvoa lähestyttiin sivusuun-
nasta kuten onnettomuusajoneuvoa kuuluukin. Ajo-
neuvolle tehtiin nopea 360-arviointi ja ajoneuvo tun-
nistettiin hybridiksi ulkoisten tunnuskilpien ja moot-
toritilasta näkyvien oranssien korkeajännitekaapelei-
den avulla. 

Seuraavaksi ajoneuvon liikkumattomuus varmistet-
tiin kuten mistä tahansa ajoneuvosta eli menemällä 
kuskin paikalle, kytkemällä automaattivaihteiston 
P-asento ja käsijarru päälle ja tarkastamalla, että 
ajoneuvon valmiusvalo on sammunut. Ajoneuvon tur-
vatyynyt olivat lauenneet, joten oli hyvin todennä-
köistä, että korkeajännitepiiri oli mennyt automaat-
tisesti virrattomaksi jo tämän seurauksena, vaikkei 
se pakollista turvastandardien mukaan olekaan. Käy-
tännössä kuitenkin kaikki autovalmistajat kytkevät 
akunhallintajärjestelmän ja turvajärjestelmien kes-
kusyksiköt toisiinsa, jolla pyritään varmistamaan ajo-
neuvon korkeajännitepiirin katkaisu automaattisesti 
onnettomuustilanteessa.

Hyundai Kona electric- sähköautopalo, 
Montreal, Kanada, 2019

Montrealissa syttyi 2019 palamaan Hyundai Kona 
Electric-sähköauto palamaan autotallissa.
Tapaus uutisoitiin laajasti sähköauton räjähdyksenä. 
Asian yksityiskohtia en tunne, mutta tapauksessa on 
luultavasti kuvan perusteella käynyt niin, että ajo-
neuvo on syttynyt palamaan suljetussa tilassa. 
Kuten huoneistopaloissa, palo tulee nopeasti riippu-
vaiseksi palamisilmasta ja ilman sitä palo ei välttä-
mättä jaksa kehittyä, vaan tukahtuu pois. Li-ion akku 
kykenee kuitenkin hapettamaan itse itseään, joten 
palokaasut ovat todennäköisesti saavuttaneet opti-
miseoksen. Tällöin rikkaat palokaasut ovat syttyneet 
suljetussa tilassa aiheuttaen nopean paineen nou-
sun. Tulipalo on luonnollisesti purkautunut ulos au-
totallin heikoimmasta kohdasta eli ovesta. Liekit ja 
lämpö ovat purkautuneet ylöspäin tehden autotallin 

kattoon reiän. Kuvan autohan ei näytä räjähtäneeltä. 
Vastaavaa uutisointia tulee vastaan silloin tällöin.  
Pelastusalan ihmiset tuntevat toki palokaasujen 
käyttäytymisen, mutta tavallinen lehden toimittaja 
ei. Sähköautopalon palokaasut ovat sopivissa olo-
suhteissa räjähdyskelpoisia, hieman vastaavaan ta-
paan kuin mitkä tahansa palokaasut.

Vastaavia suljetun tilan äkillisiä räjähdyksiä on sat-
tunut energiavarastokonteissa, joissa suljettuun 
tilaan on muodostunut akustoista kaasua ja yksit-
täinen syttymislähde tai kipinä on sytyttänyt kaasut 
tuleen ja pelastajia on loukkaantunut sammutustöis-
sä.
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Volvo S90 PHEV, Ylöjärvi 2018

Kesällä 2018 syttyi Ylöjärvellä palamaan latauksessa 
ollut plug-in hybridi Volvo palamaan omakotitalon 
pihalla. 
Omistaja soitti palokunnan ja kytki ajoneuvon pois 
latauksesta. Paikalle tullut työvuoro suoritti nopean 
tilannearvion: tunnista ajoneuvo ja tässä tapauk-
sessa ajoneuvosta tunnistettiin akkupalo runsaasta 
vaaleasta pistävän hajuisesta savusta, mikä on akku-
paloille tyypillinen tunnuspiirre.  
Seuraavaksi varmistettiin liikkumattomuus ja pää-
tettiin, että ajoneuvo on paras siirtää kauemmas 
talosta mahdollisen akkupalon kiihtymisen vuoksi. 
Akustosta ei kuitenkaan tullut missään vaiheessa 
näkyviä liekkejä ulos, joten kyse ei ollut aggressii-
visesta akkupalosta. Riski tähän kuitenkin oli ole-
massa, koska ajoneuvo oli latauksessa. Täysi akku 
palaa aina aggressiivisemmin kuin puolityhjä akku. 
Tästä syystä esimerkiksi kolarissa vaurioitunut akku 
ei todennäköisesti reagoi yhtä voimakkaasti kuin la-
tauksessa oleva akku – luonnollisesti kolarin rajuus 
huomioon ottaen.

Paikalla ollut työvuoro oli pääosin koulutettu säh-

köisten ajoneuvojen kanssa toimimiseen. Akuston 
sammutus oli haastavaa, koska varsinaisia läpipala-
misia ei ollut, joten sammutusreittiä akustoonkaan 
ei ollut olemassa. Ajoneuvon hukuttaminen ei täl-
löin ollut mahdollista, joten jokin muu ratkaisu piti 
keksiä. Akkukotelon läpäisyä ei suositella, mutta 
akkukotelo jouduttiin tällöin kuitenkin läpäisemään 
pistosuihkuputken avulla akuston kannen kautta, 
joka on akuston heikoin osa. Kehotan kuitenkin aina 
suhtautumaan suurella varauksella tällaisiin toimen-
piteisiin.
Akuston jäähdytys pohjasta ei olisi todennäköises-
ti auttanut Volvon akkupaketin rakenteen vuoksi. 
Täyssähköauton tapauksessa taktiikka olisi toiminut 
todennäköisesti paremmin. Akuston sammutukseen 
kului noin 3500 litraa vettä. Akusto jäähtyi ja reakti-
ot lakkasivat. Sammutusauton vesimäärä ei olisi riit-
tänyt, joten vasteessa oli mukana myös säiliöauto.

Palanut ajoneuvo saatettiin palokunnan toimesta 
purkaamolle, missä ajoneuvo eristettiin tarpeeksi 
etäälle muista ajoneuvoista ja rakennuksista. Ennen 
kuljetusta myös ajoneuvon sokkamallinen huoltoero-
tin ja 12 voltin akku irtikytkettiin.

Toyota Prius, Tampere 2018

Tässä on yksinkertaisempi tapaus. Toyota Prius 
syttyi tuleen talviyönä Tampereella. Auto paloi 
keulasta pahoin, mutta ajoneuvo syttyi tuleen 
valvontakameran tallenteen perusteella lohko-
lämmittimen oikosulun seurauksena. Ajoneuvo 
sammutettiin yhden yksikön voimin pienellä ve-
simäärällä. Ajoneuvon korkeajänniteakku säilyi 
vahingoittumattomana. 

Huoltoerotinta tai 12 voltin ak-
kua ei kuitenkaan kytketty irti 
onnettomuuspaikalla. Ajoneuvo 
syttyi moottoritilasta tuleen 
uudelleen purkaamon pihassa. 
Purkaamohenkilökunta sammut-
ti palon jauhesammuttimilla. Ei 
voida varmuudella sanoa, mikä 
uudelleensyttymisen aiheutti, 
mutta korkeajänniteajoneuvojen 
tapauksessa vauriosta riippumat-
ta korostuu jälkivahinkojen- ja ris-
kien minimointi myös muille kuin 
pelastushenkilökunnille.

IIRO WENNBERG 
EVSafetyFIN

Juttusarjan asiantuntija
iiro.wennberg@evsafetyfin.com

Juttusarjan kaikki
 osat ovat nähtävissä 

osoitteessa
www.palokuntalainen.fi

Sähköistetyt 
ajoneuvot 

palokunnan 
näkökulmasta 


