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kalusto & varusteet
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Autovalmistajat Tesla, Opel, BMW

Ajoneuvotekniikka on kehittynyt viime vuosina nopeasti. 2020-luvulla kehitys 
tulee olemaan vielä nopeampaa. Autojen voimanlähteitä tulee olemaan usei-
ta, ja autonomiset ajoneuvot tekevät tuloaan. Pelastustoimelle uusi ajoneu-
votekniikka asettaa suuria haasteita. Tässä artikkelisarjassa keskitytään säh-
köistettyihin ajoneuvoihin. Ensi vuoden keväällä tarkastellaan muun muassa 
kaasukäyttöisiä ajoneuvoja.

Sähköistetyt ajoneuvot Sähköistetyt ajoneuvot 
palokunnan näkökulmastapalokunnan näkökulmasta  

– ajoneuvotyypit

SÄHKÖISTETYT AJONEUVOT 
PALOKUNNAN NÄKÖKULMASTA on Palo-
kuntalainen-lehden kolmiosainen artikke-
lisarja, jossa käydaan läpi sähköautojen 
perusteet ja sähköautotyypit (osa 1), säh-
köautojen sammutustekniikka (osa 2) ja 
käytännön esimerkkejä Suomesta ja maa-
ilmalta (osa 3). 
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Sähköistettyjen ajoneuvojen kohdalla ensimmäinen 
nyrkkisääntö on, että täysin vaaratonta akkua ei ole 
olemassa. Tämä pätee myös perinteisten ajoneuvojen 
kohdalla. Akkujen latauksen aikana tapahtuva poik-
keava toiminto tai kova ulkopuolinen isku ovat taval-

lisimmat akkupalojen syttymissyyt. Pelastushenki-
löstön tulee tuntea autojen perustyypit turvallisen ja 
tehokkaan sammutus- ja pelastustoiminnan varmis-
tamiseksi.››
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Mikrohybridi (Start&Stop)
Kyseessä on perinteisissä polttomoottoriajoneuvois-
sa hyvin yleinen start-stop-varuste. Uusissa ajoneu-
voissa tämä on käytännössä aina vakiovarusteena. 
Tämä on joidenkin autovalmistajien käyttämä mark-
kinointinimi autolle, joka ei nimestään huolimatta ole 
varsinainen hybridiauto. Autossa ei ole sähkömootto-
ria eikä korkeajännitejärjestelmää. Start&Stop-jär-
jestelmä kuitenkin aiheuttaa pelastustoimelle riskin 
äänettömyydellä. Pysähdyksissä oleva ajoneuvo ei 
siis välttämättä ole sammutettu, vaikka autosta ei 
moottorin käyntiääni kuuluisikaan. 

Kevythybridi 
(MHEV, Mild Hybrid Electric Vehicle)
Sähköavusteinen polttomoottoriauto, jossa ei ole 
ulkoista latausmahdollisuutta. Kevythybridi ei pää-
sääntöisesti liiku lainkaan sähköllä, vaan järjestelmä 
avustaa polttomoottoria. Kyseessä on oikeastaan ke-
hittyneempää käynnistinmoottoriteknologiaa.
Akku latautuu alamäessä ja rullauksessa. Tällaisissa 
ajoneuvoissa tyypillinen 48 voltin akusto ei kuiten-
kaan korvaa ”vanhaa” 12 voltin järjestelmää. Ajoneu-
von turvajärjestelmät, kuten turvatyynyt ovat edel-
leen riippuvaisia 12 voltin järjestelmän toiminnasta. 
Kevythybrideistä tulee todennäköisesti uusi ”nor-
maali” järjestelmän edullisuuden vuoksi. 

Täyshybridi (HEV, Hybrid Electric Vehicle)
Sähköavusteinen polttomoottoriauto, jossa ei ole 
ulkoista latausmahdollisuutta. Tällä hybridijärjes-
telmällä voi ajaa muutamia kilometrejä sähköllä, ja 
järjestelmän tarkoituksena on usein tarkoitus leikata 
polttomoottorin kulutushuippuja ja kerätä jarrutuse-
nergiaa talteen.
Autossa käytettävä jännite on korkeajännite 60 – 
400 volttia sekä 12 voltin järjestelmä normaaleja 
toimintoja (tietojärjestelmä, valot , turvajärjestelmät 
yms) varten. 
Akkukoko on selvästi suurempi kuin kevythybridiau-
toissa ja korkeajänniteakku sijaitsee usein ajoneuvon 
takaluukun pohjassa tai takamatkustajien penkin alla 
ajoneuvon sisätiloissa suojassa törmäyksiltä.  
Täyshybridiautot ovat tällä hetkellä yleisimpiä hybri-
dimalleja Suomessa
Tunnettuja täyshybridejä Suomessa ovat Toyotan, 
Kian ja Hyundain mallistot. Tällaisia ajoneuvoja on nyt 
Suomessa liikenteessä kymmeniä tuhansia ja onkin 
todennäköistä että pelastajat joutuvat ensin toimi-
maan juuri hybridiajoneuvojen kanssa onnettomuus-
tilanteessa niiden yleisyyden vuoksi. 

Plug-In-hybridi 
(PHEV, Plug-In-Hybrid-Vehicle)
Sähköavusteinen polttomoottoriauto, joka voidaan 
ladata ulkoisesta virtalähteestä. Autoissa on poik-
keuksetta korkejännitejärjestelmä, yleensä 400 volt-
tia sekä 12 voltin järjestelmä normaaleja toimintoja 
varten, kuten täyshybrideissäkin.
Autolla pystyy ajamaan useita kymmeniä kilometrejä 
pelkällä sähköllä. Akuston tyhjentyessä se ei kuiten-
kaan ole täysin tyhjä, vaan auto jatkaa toimintaansa 
normaalina hybridiautona. 
Akun koko on suurempi kuin täyshybridiautossa ja 
painoa helposti yli 100 kg. Yleensä akustolla voi ajaa 
pelkällä sähköllä 20-70 km mallista riippuen. 
Polttomoottorin on tarkoituksena olla ”matkan jat-
kajana” pidemmillä matkoilla. Monessa mallissa kul-
jettajalla on mahdollisuus myös päättää kumpaa 
voimalähdettä auto käyttää. Sähkömoottorin tukena 
on yleensä bensiinimoottori, mutta myös Diesel-säh-
kömoottoriyhdistelmiä on markkinoilla (Volvo V60 
PHEV) PHEV-autoja Suomessa on tällä hetkellä noin 
30000, mutta määrä nousee jatkuvasti.
Yleisiä Plug-In-hybrideitä Suomessa ovat Mitsu-
bishin, Volvon, BMW:n, Mercedes-Benzin ja VAG-kon-
sernin ajoneuvot.

Ford Kuga Plug-in hybrid ja Ford Puma MHEV

Start&Stop

Tampereella kolaroitu 

Porsche Panamera e-hybrid täyshybridi

Volkswagen GTE Passat

Range-Extender-hybridi (REX, eREV)
Nämä hybridit lasketaan myös plug-in-hybrideiksi, 
mutta tekniikoissa on eroja. REX-malleissa sähkö-
moottori hoitaa ajoneuvon liikuttamisen aina. Poltto-
moottori ei ole lainkaan yhteydessä pyöriin, vaan sitä 
käytetään ainoastaan akuston lataamiseen . Tällaiset 
hybridit ovat selkeä vähemmistö hybridiautojen jou-
kossa. Sähkön tukena on yleensä pieni bensiinimoot-
tori varustettuna pienellä bensatankilla. Kyseessä 
on oikeastaan sähköauto, jossa on tukena agregaatti 
sähköntuottajana varmistamassa, ettei matka kat-
kea sähkön loppumiseen. 

Ajomatka on tyypillisesti 50 - 80 km pelkällä sähköllä. 
Autot lataavat itseään alamäessä ja jarruttaessa tai 
vaihtoehtoisesti polttomoottorin kautta. Ajoakuston 
koko on samaa luokkaa kuin plug-in-hybrideissä. Suo-
messa tunnettuja REX-hybridejä ovat Opel Ampera ja 
BMW i3 REX-mallit. Lähitulevaisuudessa tarjolle tu-
lee REX-hyötyajoneuvoja. ››
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BMW i3 REX

Opel Ampera
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NIMIKE

KORKEA-
JÄNNI-
TEAK-
KU-TAI 
JÄRJES-
TELMÄ

AJOMATKA 
SÄHKÖLLÄ

AUTOS-
SA POLT-
TOAI-
NEITA

MIKROHYBRIDI - 0 KM 

KEVYTHYBRIDI - 0 KM 

TÄYSHYBRIDI ++ 2-5 KM 

PLUG-IN-
HYBRIDI +++ 20-70 KM 

RANGE EXTENDER 
HYBRIDI ++++ 40-90 KM 

TÄYSSÄHKÖAUTO +++++ 100-500 
KM 
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Täyssähköauto
(BEV, Battery Electric Vehicle)
Täyssähköauto on ainoa ajoneuvo, jossa ei 
mukana polttoaineita. Kun sähkö loppuu, 
matkanteko loppuu. Autossa on ulkoinen la-
tausmahdollisuus ja aina korkeajännitejär-
jestelmä 400 - 800 volttia. Tässäkään ajo-
neuvotyypissä ei ole ainakaan toistaiseksi 
luovuttu 12 voltin järjestelmästä, vaan 
kuten muissakin sähköistetyissä ajoneu-
voissa, monet apujärjestelmät ovat riippu-
vaisia 12 voltin järjestelmästä, usein myös 
korkeajänniteakuston hallintajärjestelmä. 
Korkeajänniteakusto voi painaa jopa yli 500 
kiloa. Lataus tapahtuu jarruttaessa, alamä-
essä tai latausasemasta. Näissä akusto on 
lähes poikkeuksetta ajoneuvon pohjalevys-
sä. Suomessa tunnettuja täyssähköauto-
ja ovat Teslan, Nissanin ja VAG-konsernin 
mallit. Täyssähköajoneuvoja on Suomessa 
noin 5700, mutta niiden määrä kasvaa ko-
vaa vauhtia. Täyssähköajoneuvoissa äänet-
tömyys käynnissä ollessaan on tiedostettu 
riski ja EU-päätöksellä sähköllä kulkeviin 
ajoneuvoihin tulee lisätä AVAS- järjestelmä 
(Acoustic Vehicle Alert System). Järjestel-
män tulee pitää ääntä 20 km/h asti. Ikävä 
kyllä näillä näkymin järjestelmä on myös 
kokonaan poiskytkettävissä kuljettajan niin 
halutessa. Järjestelmän on tarkoitus tulla 
pakolliseksi vuoteen 2021 mennessä. 

Tesla Model S Bakteereille ja 
viruksille kyytiä
Korona on nostanut puhdistus-, desinfiointi- ja ste-
rilointituotteiden markkinat maailmanlaajuisesti ai-
van uudelle tasolle. Kysyntä on räjähtänyt myös Suo-
messa. Erilaisten pintojen desinfiointiin on tarjolla 
muun muassa erilaisia nesteitä, valmiiksi tehoaineella 
varustettuja pyyhkeitä, käsikäyttöisiä sumutuspullo-
ja, tehoainetta aerosolipullossa jne. Ammattikäyt-
töön ja laajempien kokonaisuuksien käsittelyyn so-
veltuviin kannettaviin laitteisiin kuuluu muun muassa 
Sany Air –desinfiointilaite.

– Laitteella voidaan kontamitoiduille pinnoille levit-
tää virusten ja bakteerien hävittämiseen tarkoitettu 
Teflex- tai etanolisumute, kertoo Jouko Askola Dive-
tech Oy:stä.
– Se soveltuu paloaseman pintojen, tilojen ja kalus-
ton desinfiointiin. Huollon yhteydessä kannattaa en-
sin tuhota bakteerit ja virukset” ja huoltaa sitten.
Askolan mukaan hiljattain markkinoille tullut laite on 
käytössä muun muassa Varsinais-Suomen pelastus-

LISÄTIEDOT:
Divetech Compressors  Jouko Askola
Rataskuja 1, 03100 NUMMELA
+ 358 (0) 40 505 1146
jouko.askola@divetech.fi

Autojen nimi-ja lyhennekäsitteet kannattaa hallita yleistasolla. Mitään nimikettä ei ole varsinaisesti 
suojattu, vaan esimerkiksi kevythybridiä saa kutsua hybridiksi autojen mallikilvissä. Pelastuslaitoksen 

kannalta olennaisinta on, onko ajoneuvo varustettu korkeajännitejärjestelmällä vai ei.

laitoksella Turussa ja Meriturvassa Lohjalla.
Laitteessa on kolme pääosaa: komprerssori, paine-
letku ja pistooli-/tehoainepulloyhdistelmä. Komp-
ressoria pyörittää 350 W sähkömoottori. Laite toimii 
kahden barin paineella. Paineletku on spiraali ja sen 
pituus on enimmillään10 metriä.
Laiteen valmistaja on italialainen kompressorivalmis-
taja Nardi Compressori. Maahantuoja on Divetech Oy

Uusi tieliikennelaki
Kesäkuun alussa voimaan tulleeseen tieliikennelakiin 
lisätty ennakointivelvollisuus nojaa ennen kaikkea 
kokeneiden tienkäyttäjien ennakointitaitoon. Enna-
kointivelvollisuus ja uudet viestintä- ja johtamisväli-
neiden käytön rajoitukset voivat vaikuttaa myös hä-
lytysajossa olevien ajoneuvojen kuljettamiseen.

Hälytysajoneuvojen nopeudet pysyvät laissa en-
nallaan. Kiireettömässä ajossa olevien hälytysajo-
neuvojen nopeudet määräytyvät tieliikennelaissa 
ajoneuvoluokan perusteella. Siitä huolimatta, että 
ensihoitoyksiköiden kuljettamiseen vaaditaan C1-ajo-
kortti, ensihoitoyksiköt luokitellaan henkilöautoiksi. 
Henkilöautoille ei puolestaan ole laissa määritelty 
ajoneuvokohtaisia nopeusrajoituksia.

Pelastustoimeen vaikuttavia 
tieliikennelain uudistuksia 
käsitellään Palopäällystöliiton 
Tieliikennelaki pelastustoimen 
näkökulmasta -webinaarissa. 

Webinaarin tallenne löytyy 
Palopäällystöliiton Youtube-kanavalta: 
https://www.youtube.com/ watch?v=6GShKlxD6XY&t=12s

Juttusarjan asiantuntijana 
toimii Iiro Wennberg 
EVSafetyFIN.
iiro.wennberg
@evsafetyfin.com


