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ALKUSANAT
Nämä CEA:n tekniset vaatimukset on laadittu GEI 2 - Paloalan Asiantuntijaryhmän no 2 - CEA:n
Omaisuusvakuutuskomitean toimesta yhteistyössä EURALARM: in kanssa.
0 - KUVAUS
Näiden sääntöjen tarkoituksena on antaa vakuuttajille koko Euroopan alueella eurooppalaisen
vaatimustason mukaiset riittävät tiedot paloilmoittimien suunnittelusta, mitoituksesta, asennuksesta,
käyttöönotosta, kunnossapidosta ja huollosta.
Tällä hetkellä eri maiden kansallisten vakuutusyhtiöiden liitoissa on käytössä useita erilaisia
suunnitteluohjeita, määräyksiä ja sääntöjä. Joissakin asioissa nämä suunnitteluohjeet ovat toistensa
kaltaisia, kun taas joissakin asioissa ne poikkeavat huomattavasti toisistaan.
Finanssialan Keskusliitto on tehnyt näihin sääntöihin lisäyksiä, poistoja ja täsmennyksiä, joilla on muun
muassa pyritty ottamaan huomioon maamme paikalliset erityisolosuhteet.
Nämä säännöt sisältävät lisävaatimuksia verrattuna tekniseen ohjeeseen CEN/TS 54–14
Paloilmoittimet Osa 14: Suunnittelu-, mitoitus-, asennus-, käyttöönotto-, käyttö- ja huolto-ohjeet.
1-

SISÄLTÖ

Nämä säännöt sisältävät ohjeet automaattisten paloilmoittimien toteuttamiseen rakennuksissa ja niiden
ulkopuolella, sekä ohjeet järjestelmien suunnitteluun, mitoitukseen, asentamiseen, käyttöönottoon,
kunnossapitoon ja huoltoon.
Näiden ohjeiden tarkoituksena on suojella ihmishenkeä ja/tai omaisuutta.
Palotilanteessa järjestelmä voi antaa signaalin ulkopuolisten laitteistojen (kuten
palonsammutusjärjestelmien) käynnistämiselle ja muille varotoimille ja toimilaitteille (kuten koneiden
pysäyttämiselle), mutta ohjeet eivät käsittele näitä ohjattavia laitteita tai järjestelmiä.
Näiden teknisten vaatimusten laatimisessa on oletettu, että niitä käyttävät riittävän ammattitaitoiset
henkilöt. Kuitenkin ohjeet sopivat myös henkilöille, joiden tehtävänä on hankkia tai käyttää
paloilmoitinta.
Jos automaattista paloilmoitinta on tarkoitus käyttää aktivoimaan kiinteitä sammutinlaitteistoja tai muita
palontorjuntajärjestelmiä, niin myös näitä koskevia FK:n ja CEA:n voimassa olevia ohjeita on
noudatettava.
2-

VIITTAUKSET JA MÄÄRITELMÄT
•

FK; Turvallisuusjärjestelmien suunnittelu- ja asennusliikkeiden hyväksymisvaatimukset

•

CEA 4007; Hiilidioksidilaitteistot - Suunnittelu- ja asennussäännöt

•

FK - CEA 4001; Sprinklerilaitteistot - Suunnittelu ja asentaminen

•

CEA 4008; Inerttikaasusammutuslaitteistot - Suunnittelu- ja asennussäännöt

•

CEA 4045; Fire Protection Systems - Specifications for fire extinguishing systems using
liquefied "halocarbon" gases - Planning and installation

•

CEA 4018; Security Protection Systems - Specifications for centralised technical management
systems
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•

CEA 4036; Security Protection Systems - Recommendations for Remote Monitoring Centres
(RMC) - Requirements for construction, technical equipment, personnel and operation

•

IEC 60839-1-2; Alarm systems. Part 1: General requirements. Section Two: Power units, test
methods and performance criteria

•

CEA 4039; Tavoitteelliset vaatimukset ilmoitusten siirtojärjestelmille (ISJ)

•

SFS-EN 60849; Äänijärjestelmät hätätilannekäyttöön

•

SFS-EN 54; Palonilmaisu- ja palohälytysjärjestelmät

•

SFS-EN 62305-2; Protection against lightning. Part 2: Risk management. Ukkossuojaus /
Lightning protection

•

SFS-EN 61000-4-7; Electromagnetic compatibility (EMC). Part 4-7: Testing and measurement
techniques. General guide on harmonics and interharmonics measurements and
instrumentation, for power supply systems and equipment connected thereto.
Sähkömagneettinen yhteensopivuus / Electromagnetic compatibility (EMC)

•

SFS-EN ISO/IEC 17025; Testaus- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyys. Yleiset vaatimukset

•

IEC 61672; Electroacoustics - Sound level meters

•

SFS-EN ISO 9000; Laadunhallintajärjestelmät

Käsitteitä ja määritelmiä.
2.1 Toimituksen hyväksyminen: Asennettu järjestelmä on toimitussopimuksen mukainen.
2.2 Ilmoitustilan teho: Maksimi tehon tarve paloilmoittimen ilmoitustilassa.
2.3 Oheislaitteet: Laitteet, jotka voidaan liittää paloilmoitinkeskukseen.
2.4 Tarkastukset
2.4.1 Oman työn tarkastus: Asennusliike varmistaa, että asennettu järjestelmä täyttää määritellyt
vaatimukset
2.4.2 Käyttöönottotarkastus: Kolmannen osapuolen suorittama tarkastus, siitä että asennettu
järjestelmä täyttää asetetut vaatimukset.
2.4.3 Määräaikaistarkastus: Hyväksytyn tarkastuslaitoksen määräajoin tekemä tarkastus, jossa
tarkastetaan paloilmoittimen toiminta ja sen soveltuvuus kohteeseen.
2.5 Tarkastuslaitos: Osapuoli, jonka asianomainen viranomainen on hyväksynyt ja jolla on
tarvittava ammattitaito todeta asennetun järjestelmän vaatimustenmukaisuus.
2.6 Näytteenottoilmaisin: Näytteenottoilmaisin koostuu mittauskammiossa olevasta ilmaisimesta,
johon on kytketty imulaitteisto.
2.7 Viranomaisvalvonta: Osapuoli, jolle on myönnetty kansallinen valvontaoikeus.
2.8 Automaattinen savuverho: Savuverho, joka laskeutuu automaattisesti käyttöasentoon.
2.9 Optinen linjailmaisin: On ilmaisin, jonka toiminta perustuu valon vaimenemiseen lähetin /
vastaanottoparin tai lähetin/heijastinparin välissä.
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2.10 Ilmoitinkeskus: Sisältää käyttölaite-, näyttölaite- ja teholähdeosat.
Ilmoitinkeskuksen toiminnot:
a)

1. Vastaanottaa siihen liitettyjen ilmaisimien antamat ilmoitukset
2. Määrittää milloin kyseessä on palo
3. Antaa paikallisesti kuuluvan ja/tai näkyvän hälytyksen
4. Paikallistaa palokohteen
5. Tallentaa tapahtumatiedot

b)

Käytetään valvomaan paloilmoittimen oikeaa toimintaa sekä antamaan kuuluva ja näkyvä
vikailmoitus laitteiston toimintaa vaarantavista vioista (esim. oikosulut, katkokset
johdoissa, virtalähdeviat)

c)

Ilmoitinkeskus välittää havaitsemansa tiedot ilmoituksensiirtojärjestelmän
hätäkeskukseen ja antaa paikallisesti kuuluvan ja/tai näkyvän hälytyksen.

avulla

2.11 Paloilmaisinsilmukka: On ilmoitinkeskukseen kytketyn kaapelin muodostama virtapiiri, joka toimi
ilmoitinkeskuksen ohjaamana.
2.11.1 Paloryhmä: On samaan ryhmään kuuluvien ilmaisimien ja painikkeiden muodostama joukko,
jonka ilmoitinkeskus osoittaa palo- ja vikailmoitustilassa. Ryhmä on muodostettu joko ohjelmallisesti tai
kytkennällisesti.
2.12 Kaksoisilmaisu: Toiminto, jossa ilmoitusta ei välitetä hätäkeskukseen ennen kuin vähintään
kahdesta ilmaisimesta tulee paloilmaisu.
2.13 Luovutustarkastus: Menettely jolla varmistetaan, että asennettu järjestelmä täyttää asetetut
vaatimukset.
2.14 Käyttöönottaja: Henkilö joka vastaa käyttöönottomenettelystä.
2.15 Ammattitaitoinen henkilö: Henkilö, jolla on tehtävän mukainen tarvittava tieto, taito ja
kokemus suorittamaan tyydyttävästi kyseinen työ vaarantamatta kenenkään henkeä tai
terveyttä.
2.16 Tuote: Laite, joka täyttää EN 54 vaatimukset.
2.17 Viivästetty ilmoitus: Menettely, jossa ilmoituksen siirtoa voidaan viivästää, jotta voidaan
tutkia ilmoituksen syy.
2.18 Suunnittelija: Henkilö tai organisaatio, joka ottaa vastuun kohdassa 5 määritellystä
tehtävästä.
2.19 Erheellinen Ilmoitus: Paloilmoitus, joka on aiheutunut muista syistä kuin palosta.
HUOMAUTUS: Tietoja erheellisistä ilmoituksista on annettu Liitteessä A.
2.20 Vika: Järjestelmän tai virtalähteen vikatila, joka estää järjestelmän oikean toiminnan.
2.21 Vikailmoitus: Viesti, joka on tarkoitettu ilmoittamaan tapahtuneesta viasta
2.22 Huoltoilmoitus: Ilmaisimen antama tieto ilmoitinkeskukselle ilmaisimen huollon tarpeesta.
2.23 Palo: Pyrolyysi tai palaminen, joka edellyttää vahingontorjuntatoimenpiteitä.
2.24 Paloilmoitus: Optinen, akustinen tai tuntoaistittava (värähtely) ilmoitus palosta.
2.25 Palo-osasto: Rakennuksen osa, josta palon leviäminen on määrätyn ajan estetty osastoivin
rakennusosin tai muulla tehokkaalla tavalla.
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2.26 Toiminta paloilmoitustilanteessa: Etukäteen sovittujen menetelmien mukaan toimiminen
paloilmoituksen sattuessa.
2.27 Paloilmoitus: Signaali, joka merkitsee tulipaloa.
2.28 Palotesti: Testi, jolla varmistetaan palonilmaisun toimivuus.
2.29 Sammutusalue: Mitoitusalue, jolle sammute purkautetaan.
2.30 Pää-alakeskusjärjestelmä: Verkottunut järjestelmä, jossa yksi paloilmoitinkeskus on
määritelty pääkojeeksi joka:
-

ottaa vastaan ja / tai välittää ohjaustietoja alakeskuksille
osoittaa alakeskuksien tilan

2.31 Hajautettu järjestelmä: Useampien yhteen kytkettyjen paloilmoitinkeskuksien järjestelmä, jotka
pystyvät vaihtamaan tietoja keskenään ja toimimaan myös itsenäisesti.
2.32 Toimintakoestus: Toimenpiteet, joilla järjestelmä, sen toimivuus ja näytöt tarkistetaan
manuaalisesti etukäteen sovituin aikavälein.
2.33 Asennus: Järjestelmän kokoaminen tuotteista määräysten ja asennusohjeiden mukaiseksi
toimivaksi kokonaisuudeksi.
2.34 Asennettu järjestelmä: Järjestelmä kun asennus on valmis.
2.35 Asentaja: Turvatekniikan keskuksen (TUKES) rekisteröimä paloilmoittimien
asennusliike tai ammattitaitoinen ja kyseisen järjestelmän ja laitteiden asennusvaatimukset
tunteva henkilö, joka toimii paloilmoittimien asennusliikkeen vastuuhenkilön valvonnassa.
2.36 Integroitu järjestelmä: Järjestelmä, jossa paloilmoitin on integroitu paloilmoittimeen
kuulumattomiin toimintoihin.
2.37 Kunnossapito: Toimenpiteet, jotka liittyvät laitteiston toimintakunnon ylläpitoon ja
korjaukseen.
2.38 Pääteholähde: Paloilmoittimen teholähde liitetään sähköverkkoon
sähkölaitteistojen turvallisuutta koskevien vaatimusten mukaisesti.

omana

ryhmänään

2.39 Graafinen näyttö: Rakennuksen pohjapiirroksen kaavio, jossa aktiivisesti esitetään
ilmaisimien sijainti ja tila.
2.40 Suojeluohje: Vakuutussopimukseen liittyvä velvoittava ohje toimenpiteistä, joilla pyritään
ehkäisemään vahinkoja tai rajoittamaan vahingon suuruutta.
2.41 Verkottunut järjestelmä: Paloilmoitinjärjestelmä,
ilmoitinkeskukset voivat vaihtaa tietoja keskenään.

jossa

useat

yhteen

liitetyt

2.42 Määräaikaistarkastus: Tarkastuslaitoksen määräajoin suorittama paloilmoitinjärjestelmän
vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen.
2.43 Ennakkovaroitus: Varoitus, joka annetaan kun ilmaisimen signaalitaso ylittää normaalin,
mutta ei ole vielä saavuttanut palotasoa.
2.44 Tilaaja: Henkilö tai organisaatio joka pääasiassa on vastuussa asennetun järjestelmän
kustannuksista.
2.45 Pätevöitynyt: Täyttää kaikki asiaankuuluvat kansalliset, alueelliset tai paikalliset
kelpoisuusvaatimukset.
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2.46 Valmiustila (staattinen tila, normaalitila): Asennetun järjestelmän tila päävirtalähteen
syöttäessä tehoa ja kun järjestelmä ei indikoi paloa tai vikaa eikä järjestelmän osia ole kytketty
irti.
2.47 Korjaus: Vioittuneen järjestelmän palauttaminen virheettömään kuntoon.
2.48 Rinnakkaisnäyttö: Näyttöpaneeli, joka toistaa kaikki tai osan ilmoitinkeskuksen näytöstä,
mutta siitä ei voi ohjata järjestelmän muita laitteita.
2.49 Etäkäyttölaite: Käyttölaite, josta voidaan nähdä samat tiedot ja jolla pystytään tekemään
samat toimenpiteet kuin ilmoitinkeskukselta.
2.50 Etsintämatka:
havaitsemiseksi.

Matka,

joka

joudutaan

kulkemaan

yhdellä

valvonta-alueella

palon

2.51 Määräaikaishuolto: Normaali huoltotyö (käsittää puhdistuksen, kohdistamisen, säädöt ja
osien vaihdot), joka tehdään etukäteen sovituin aikavälein.
2.52 Savulohko: Rakennuksen alue, joka rajoittuu automaattisiin savusulkuihin tai
rakenteellisiin osiin siten, että tulipalon aikana muodostuu termisesti kelluva savukerrosalue.
2.53 Varatilan teho: Järjestelmän ottama teho päävirtalähteen vikaantuessa, mutta laite
normaalitilassa.
2.54 Varavirtalähde: Toissijainen virtalähde, esimerkiksi ladattava akku.
2.55 Järjestelmätoimittaja: Organisaatio, jolta järjestelmän osat ja/tai ohjelmistot hankitaan.
2.56 Suodatusviive: Järjestely, jossa ei anneta ilmoitusta ennen kuin palotuotteet ovat vaikuttaneet
ilmaisimeen vähintään määritellyn ajan.
2.57 ilmaisimen valvonta alue:
A max - Suurin valvonta alue: Suurin valvonta alue määräytyy ilmaisintyypin perusteella. Suurimman
valvonta-alueen määrittelyssä otetaan huomioon havaitut mittaukset kyseisellä tekniikalla.
A n - Nimellinen alue: Valvonta-alue, jota korjataan riskikertoimella K, joka on riippuvainen valvotun
huoneen käyttötarkoituksesta.
A n = K x A max
2.58 Järjestelmä: Järjestelmän rakenneosien tulee olla standardien mukaisia.
2.59 Kolmas osapuoli: Elin tai organisaatio, joka ei ole asentaja, toimittaja eikä asiakas.
2.60 Kolmannen osapuolen hyväksyntä: Vakuutusyhtiöiden tunnustaman elimen tai organisaation
hyväksyntä järjestelmälle.
2.61 Haltija: Henkilö tai organisaatio, joka hallitsee rakennusta (tai sen osaa) johon paloilmoitin
on asennettu.
2.62 Oman työn tarkastus: Paloilmoittimien asennusliikkeen tekemä tarkastus, jolla
varmistetaan että paloilmoitin toimii oikein ja on hyvän teknisen käytännön mukainen.
2.63 Ryhmä: osa valvotusta alueesta, jolla toiminto voidaan tehdä riippumatta toisista osaalueista.
HUOM. 1: Toiminnot voivat olla esim.:
- osoitus palosta (paloryhmä);
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-

paloilmoituksen antaminen (paloryhmä);
oheislaitteiden käyttö (ohjausryhmät).

HUOM. 2: Eri ryhmillä voi olla poikkeavat toiminnot.
HUOM. 3: Paloryhmä ei voi ulottua palo-osaston yli.
2.64 Kohdekortti: Sisältää palokunnan operatiivista toimintaa palvelevia tietoja.
2.65 Paikantamiskaavio: Asiakirja, jota käyttäen palokunta tai muu taho paikantaa kiinteistössä
paloilmoituksen antaneen kohteen ja selvittää kulkutien kohteeseen. Paikantamiskaavio käsittää
vähintään selvityksen paloilmoittimen ohjaustoiminnoista, hakemiston, asemapiirroksen ja
kaaviosivut.

3-

YLEISTÄ

3.1 Ohjeiden käyttö
Näissä ohjeissa annetaan suositukset paloilmoittimien suunnitteluun, mitoitukseen, asennukseen,
käyttöönottoon, kunnossapitoon ja huoltoon.
Näitä sääntöjä tulee noudattaa, mikäli niihin viitataan muissa asiakirjoissa.
Esimerkiksi:
-

kansalliset lait tai määräykset saattavat edellyttää, että erityisissä tiloissa kaikki tai osa
säännöistä pitää toteuttaa;
viranomainen saattaa määritellä kaikkien tai osan säännöistä noudatettavaksi (esim.
rakennusluvassa tai toteutuspöytäkirjassa)
tilaajan ja toimittajan välisessä sopimuksessa voidaan määritellä sääntöjen osittaisesta tai
täydellisestä noudattamisesta.

Säännöt eivät voi kattaa kaikkia mahdollisia esiin tulevia tapauksia. Siksi säännöistä poikkeaminen on
sallittua edellyttäen, että niistä on neuvoteltu kaikkien asiaan liittyvien osapuolten kanssa (§ 4.2), jos
muut dokumentit eivät kiellä niin tällaiset poikkeamat voidaan katsoa täyttävän nämä säännöt.
3.2 Sääntöjen rakenne
Nämä säännöt on laadittu siten kuin asennetun järjestelmän käyttöönotto ja kunnossapito seuraisi
Kuvan 1. kaaviota.
Vaihe No. 1: Alustava suunnitelma ja perusmäärittelyt rakennukseen, johon paloilmoitinta suunnitellaan
(Kohta 4).
Tähän voi kuulua:
-

toteutuspöytäkirjamenettelyn aloittaminen;
pitääkö osa vai koko rakennus valvoa;
asennettavan järjestelmän tyyppi;
yhteistoiminta muiden palonsuojaustoimien kanssa;
eri paloalueiden kuvaus;

Vaihe No. 2: Järjestelmän suunnittelu- ja mitoitus (Kohta 5).
Tämä voi sisältää:
-

toteutuspöytäkirjan perusmäärittelyjen huomioiminen;
ilmaisintyypin valinnan ja sijoituksen rakennuksen eri osiin;
rakennuksen osien jako ilmaisin ja/tai paloryhmiin;
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-

järjestelmän ohjausten valinnat;
ilmoitusten indikoinnit;
virtalähteiden mitoitukset;
suunnitelman hyväksyttäminen paloilmoittimien asennusliikkeellä.

Vaihe No. 3: Asennus (Kohta 6).
Vaihe No. 4: Oman työn tarkastus ja koestusmenettelyt (Kohta 7).
Vaihe No. 5: Käyttöönottotarkastus (Kolmannen osapuolen hyväksyntä) (Kohta 8).

Kuva 1
Kun järjestelmä on luovutettu tilaajalle, niin vastuu järjestelmän käytöstä siirtyy omistajalle ja haltijalle
(Kohdat 10, 11). Tähän vastuuseen liittyy myös kunnossapidon ja huollon varmistaminen (Kohta 11).
3.3 Vakuutusyhtiöiden suojeluohjeet
Vakuutusyhtiöiden suojeluohjeet ovat velvoittavia.
3.4 Muut järjestelmät
Muiden järjestelmien liittäminen paloilmoitinjärjestelmään tulee hyväksyttää
toteutuspöytäkirjamenettelyn mukaan.
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3.5 Sähköturvallisuus
Sähköturvallisuutta ei käsitellä näissä säännöissä. Johtojen, kaapeleiden, laitteitten sekä asennusten
tulee soveltuvin osin täyttää sähkölaitteistojen turvallisuutta koskevat vaatimukset.
3.6 Erheelliset ilmoitukset
Järjestelmäsuunnittelijoiden, asentajien sekä haltijoiden ja omistajien tulee kaikin keinoin välttää
erheellisiä ilmoituksia. Erheellisten ilmoitusten välttämiseksi annetaan ohjeita Liitteessä A.
Hyväksyttävänä tasona voidaan pitää yhtä erheellistä ilmoitusta sataa ilmaisinta kohden kolmen vuoden
aikana.
3.7 Uusien järjestelmien kehitys
Nämä säännöt kattavat tällä hetkellä Euroopassa yleisesti käytössä olevat järjestelmät. Sääntöjen
tarkoituksena ei ole estää teknistä kehitystä; kun uusia laitteita tai uusia järjestelmiä tuotetaan, niiden
käyttö voidaan sallia, mutta ne saattavat vaatia erityistä harkintaa (Kohdan 4.2 mukaisesti). Harkinnan
tulee sisältää järjestelmän luotettavuuden arvioinnin. Epäluotettavia järjestelmiä ei tule käyttää.
3.8 Takuut ja vakuudet
Sopimusten mukaisten vakuuksien lisäksi asennetuilla järjestelmillä tulee olla toimittajan antamat
takuut.
Takuu tulee olla kirjallisessa muodossa, ja sen tulee määritellä vähintään:
1)
2)
3)
4)

takuusta vastuussa olevan organisaatio
päiväys mistä lähtien takuu on voimassa
takuun kestoaika
takuun kattavuus

3.9 Asiakirjat
Jokaisen työvaiheen suorittajan tulee huolehtia omalla vastuullaan olevan työn dokumentoinnista ja
asiakirjojen luovutuksesta tilaajalle.
3.10 Vastuut
Paloilmoittimien asennusliikkeen tulee osoittaa toimintansa olevan säädösten asettamien vaatimusten
mukaista.
3.11 Pätevyydet
Henkilön, joka toimii paloilmoittimien asennusliikkeen vastuuhenkilönä, tulee osoittaa pätevyytensä
tehtävään määriteltyjen vaatimusten mukaisesti.
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4-

VAATIMUSTEN MÄÄRITTELY

4.1 Tarkoitus
Paloilmoitinjärjestelmä asennetaan suojaamaan ihmishenkiä, omaisuutta, ympäristöä tai näitä kaikkia
kolmea.
4.2 Suunnitteluperusteet
Tämä sääntö koskee hätäkeskukseen liitettävien ja/tai viranomaisten vaatimien sekä
vakuutussopimuksiin vaikuttavien henkilöturvallisuutta lisäävien tai pelastustoimia helpottavien
automaattisten paloilmoittimien suunnittelua, asennusta, käyttöä, huoltoa ja tarkastusta.
Vakuuttajan tai tilaajan tulee päättää vaatimukset asennettavalle järjestelmälle neuvoteltuaan muiden
asiaan liittyvien tahojen kanssa.
Muita asiaan liittyviä tahoja voivat olla:
-

pelastusviranomaiset (toteutuspöytäkirja)
järjestelmätoimittajat
paloilmoittimien asennusliike
muiden palonsuojelujärjestelmien suunnittelu- ja asennusliikkeet

Näitä sääntöjä noudattamalla katetaan yleensä eri osapuolien esittämät vaatimukset. Koska
järjestelmän suunnitteluun ja toteutukseen voi liittyä erityisvaatimuksia, on tärkeää huomioida nämä
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
Asiaan vaikuttavat seikat:
-

poikkeamat näistä säännöistä (Kohta 3.1)
uuden tekniikan käyttö palonilmaisussa (Kohta 3.7)
pelastussuunnitelma (Kohta 4.5)
osapuolten erilaiset vaatimukset (Kohta 8.1)
Pää-alakeskusjärjestelmien käyttö (Kohta 16)

Vakuutusyhtiöiden kanssa tulee joka tapauksessa neuvotella palontorjuntajärjestelmän tyyppiä
valittaessa (esim. tuleeko asentaa paloilmoitin vai sammutusjärjestelmä).
4.3 Rakennuksen tilojen valvontatarve
4.3.1 Valvonnan laajuus
Viranomainen tai vakuutusyhtiö voi asettaa vaatimuksia, mitkä tilat rakennuksesta tulee valvoa
ja minkä tyyppinen järjestelmä niihin tulee asentaa.
Valvonnan laajuutta arvioitaessa tulee tarkastella seuraavia kohtia:
-

tulipalon syttymisen todennäköisyys;

-

tulipalon leviäminen syttymispaikalla;

-

tulipalon leviäminen syttymispaikan ulkopuolelle;

-

tulipalon seuraukset (todennäköiset kuolonuhrien määrät, loukkaantumiset, omaisuusvahingot,
keskeytysvahingot ja ympäristövahingot)

-

muiden palontorjuntakeinojen käyttömahdollisuus
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Erillisiksi paloriskeiksi luokitellut alueet tulee valvoa kokonaisuudessaan.
Seuraavien alueiden suojaukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota:
•
•
•
•
•
•

hissi-, hihnakuljetin- ja voimansiirto- sekä valokuilut,
kaapelikanavat ja – kuilut
ilmanvaihtokonehuoneet ja ilmanpoistokammiot
tavara- ja jätekuljettimet ja jätehuoltotilat
varastoalueet, ja niillä olevat rakennelmat
tilat alaslaskettujen kattojen yläpuolella ja asennuslattioiden alapuolella

4.3.2 Valvontatyyppien kuvaukset
Valvonta voidaan toteuttaa seuraavilla tavoilla:
4.3.2.1 Koko rakennuksen valvonta. Tyyppi 1.
Täydellinen valvonta kattaa kaikki rakennuksen tilat paitsi niitä, joille on ohjeen mukaan myönnetty
erivapaus. (kohta 4.3.3)
4.3.2.2 Osittainen valvonta. Tyyppi 2.
Osittainen valvonta kattaa yhden tai useamman palo-osaston
Osittaista valvontaa käytettäessä valvottavat alueet tulee määrittää toteutuspöytäkirjassa (kohta 5.10).
4.3.2.3. Kohdevalvonta. Tyyppi 3.
Kohdevalvonta on tarkoitettu erityistoiminnoille, erikoislaitteille tai erityisen riskialtteille alueille.
Kohdevalvonta voi olla kokonaisvalvonnan tai osittaisen valvonnan sisällä. Kohdevalvonta voi olla
laitekotelon sisällä tai kun suoritetaan tietyllä alueella riskialtista työtä.
Kohdevalvonta havaitsee palon alun tarkkailulla alueella.
4.3.3. Valvotusta palo-osastosta sallitut poikkeukset
Valvottuun palo-osastoon kuuluvat tilat, joita ei tarvitse varustaa paloilmaisimilla:
saniteettitilat (esim. kylpyhuoneet, WC: t) edellyttäen, ettei niihin kerry syttyvää materiaalia.
katottomat lastauslaiturit;
huoneet joissa on automaattinen sammutuslaitteisto FK: n sääntöjen mukaisesti ja jotka on paloosastoitu viereisistä tiloista ja ellei paloilmoitin ole tarpeen sammutuslaitteiston laukaisua varten tai
erityisesti muusta syystä;
kaapelikuilut ja – kanaalit, joiden poikkileikkaus pinta-ala on pienempi kuin 2 m2 ja joihin ei ole
kulkumahdollisuutta;
muut pienet alueet, joilla ei katsota olevan paloriskiä. Nämä alueet tulee mainita
riittävästi perusteltuina toteutuspöytäkirjassa (kohta 5.10).
tyhjät tilat (kanavat) jotka ovat
- alle 0,80 m korkeita ja
- alle 10 m pituisia ja
- alle 10 m levyisiä ja
- kokonaan palamattomalla materiaalilla päällystettyjä ja
- palokuorma on pienempi kuin 25 MJ verrattuna 1 m x 1 m alueeseen (kuten esim. 15kpl
syöttökaapeleita 3x1,5 mm2 1 metrin matkalla tai DN100 PVC - viemäriputki)
- eivät sisällä hätäjärjestelmiin liittyviä kaapeleita (paitsi kaapeleita,
jotka kestävät vähintään 30 minuutin palon)
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4.4 Pelastustoiminta
4.4.1 Paloilmoituksen siirto
Ilmoituksen siirtojärjestelmän tulee automaattisesti antaa ilmoitus hätäkeskukseen tai jatkuvasti
miehitettyyn paikkaan FK: n dokumentin; CEA 4039; Tavoitteelliset vaatimukset ilmoitusten
siirtojärjestelmille (ISJ) mukaisesti.
4.4.2 Palokunnan toimintavalmiusaika
Suunnittelun alussa tulee arvioida viive palon havaitsemisen ja palokunnan saapumisen välillä. Jos
palon leviämisen todennäköisyys tällä välillä on suuri, tulee harkita muita menetelmiä kuten
automaattisen palonsammutuslaitteiston hankintaa.
4.5 Pelastussuunnitelma
Paloilmoittimen suunnittelu riippuu niistä toimenpiteistä, joita tehdään palon havaitsemisen jälkeen.
Siksi on tärkeää, että nämä toimet on suunniteltu ennakolta ja aiheesta on ajoissa neuvoteltu (kohta
4.2). Nämä toimenpiteet tulee sisällyttää kohteeseen laadittuun pelastussuunnitelmaan.
Paloilmoittimen antama suoja pienenee huomattavasti, ellei varmisteta, että alueella olevat ihmiset
havaitsevat hälytyksen, ja että palon rajoittamiseen ryhdytään välittömästi.
Ainakin seuraavat kohdat tulee sisällyttää kohdan 5.10 mukaisiin dokumentteihin:
-

kiinteistön paloturvallisuudesta vastaava henkilö
henkilökunnan koulutus palohälytystilanteisiin;
toimenpiteet, jotka seuraavat palohälytystä (sisäiset hälytykset);
poistumissuunnitelma palohälytystilanteissa;
rakennuksen miehitys (työaikana ja työajan ulkopuolella);
muutokset paloilmoittimen toiminnassa työaikana ja työajan ulkopuolella;
palokunnan hälyttämisohjeet;
palokunnan pelastustiet, pelastusreitit ja reittiavainten sijainti;
aika, joka on arvioitu kuluvan palokunnan saapumiseen palopaikalle;
henkilökunnalle asetetut velvollisuudet palohälytystilanteissa;
ohje paloalueen paikallistamisesta paloilmoittimelta ja avainten varaaminen valmiiksi palokunnalle
kaikkiin lukittuihin oviin;
paikantamiskaavio;
ohjeet pää-alakeskusjärjestelmän tai hajautetun järjestelmän käyttämiseksi;
ohjeet erheellisten ilmoitusten vähentämiseksi;
ohjeet muiden palontorjunta toimenpiteiden aloittamiseksi ja selvitykset muiden
turvallisuusjärjestelmien toiminnasta;
kuvaus varateholähteiden toiminasta;
kunnossapito-ohjelma;
nimetyt paloilmoittimien hoitajat;
toimenpiteet omaisuuden suojaamisesta ja lisävahinkojen torjunnasta;
paloturvallisten tietosuojakaappien sijainnit.

4.6 Kohdekohtainen toteutuspöytäkirja
Pöytäkirjan tulee sisältää kaikki tämän säännöstön vaatimukset ja lain, asetusten sekä määräysten
asettamat vaatimukset asennettavalle järjestelmälle. Pöytäkirjassa tulee olla yksityiskohtaisesti
selvitetty suunnittelun pääperiaatteet (Liite B).
4.7 Vastuut
Katso kohta 3.10
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4.8 Pätevyydet
Katso kohta 3.11
5-

SUUNNITTELU JA MITOITUS

5.0 Yleistä
Seuraavien vaatimusten lisäksi tulee huomioida kansalliset säädökset.
5.0.1 Paloilmaisinsilmukka
Ilmaisinsilmukkaan saa kytkeä enimmillään 128 ilmaisinta ja muuta laitetta. Yhden ilmaisinsilmukan
valvonta-alue ei saa ylittää 6000 m2.
Silmukoiden, joita käytetään ohjaukseen, tulee myös täyttää yllä olevat rajoitukset. Silmukan
kaapeloinnissa noudatetaan laitevalmistajan ohjeita.
Paloilmaisimien ja/tai -painikkeiden lisäksi ilmaisinlinjaan voi kytkeä suoraan tai liityntälaitteen kautta
ilmoittamiseen, ohjaukseen, osoittamiseen ja informaation vastaanottoon tai lähettämiseen käytettäviä
laitteita.
Ilmoitinkeskuksen
ja
muiden
automaattisen
paloilmoitinjärjestelmän
laitteiden
sekä
palontorjuntalaitteiden (esim. sammutusjärjestelmien, savunpoistojärjestelmien sekä palo- ja
vikailmoituksen siirtolaitteiden) välisten ohjaussilmukoiden tulee olla vikavalvottuja.
a) Hälyttimet: Kunkin paloryhmän alueelle on asennettava vähintään hälytin.
b) Lisälaitteiden ohjaukset (ohjauslaiteryhmät): ohjauslaiteryhmä (ohjausmoduuli) saa sijaita vain
yhden palo-osaston alueella (palo-osasto/ savulohko/automaattinen savuverho):
− palo-ovien ohjaus
− savunpoiston ohjaus
− sammutusjärjestelmien ohjaus
− lisälaitteiden ohjaus
c) Näyttölaitteet: Näyttölaite näyttää tietoja paloilmoittimen tapahtumista.
d) Osoite/ohjausyksiköt: Osoite/ohjausyksiköt voivat vastaanottaa tai lähettää signaaleja ja tietoa
yksittäisiltä ilmaisimilta ja/tai laitteilta tai ilmaisinryhmiltä sekä ilmoitinkeskukselta.
5.0.2 Sammutusjärjestelmän liittäminen silmukkaan
Jos sammutusjärjestelmän ohjauslaitteita tai liitäntäyksikköjä on kytketty silmukkaan, on varmistuttava:
ettei tuotevian tai toimintahäiriön vuoksi useampi kuin yksi osoite/ohjausyksikkö joudu
toimintakyvyttömäksi tai ettei sammutetta vahingossa purkaudu useammalle kuin yhdelle
sammutusalueelle
jos sammutuslaitteiston laukeaminen aiheuttaa vaaraa henkilöturvallisuudelle, tulee tämän varalle
olla sammutuslaitteistosääntöjen mukaiset turvallisuusjärjestelyt
ATK-yksikköjen suojauksissa on huomioitava että enintään viisi vierekkäistä toiminnallisesti
toisistaan riippuvaista laiteyksikköä voidaan sijoittaa yhdelle sammutusalueelle. Erilliset
ilmaisujärjestelmät tulee asentaa, kun laiteyksiköiden välinen etäisyys on yli 5 metriä tai kun laiteyksiköt eivät ole toiminnallisesti toisistaan riippuvaisia.
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5.1 Järjestelmään kytketyt laitteet
5.1.1 Käytettävät komponentit
Kaikkien paloilmoittimessa käytettävien komponenttien tulee olla testattu EN 54 standardisarjan tai
vastaavien vaatimusten mukaisesti.
5.2 Järjestelmän suunnittelu
5.2.1 Yhteensopivuus
Kaikkien järjestelmään kytkettävien laitteiden yhteensopivuus tulee varmistaa standardin SFS-EN 54–
13:en mukaisesti.
HUOMAUTUS: Asennustodistukseen tulee liittää yhteensopivuudessa esiin tulleet
rajoitukset.
5.2.2 Laitteistoviat
5.2.2.1 Vikojen rajaaminen
Järjestelmän suunnittelu on tehtävä siten että ilmaisinsilmukoiden tai kytkentöjen vioista johtuvien
seurausten vaikutus jää mahdollisimman pieneksi.
5.2.2.1.1. Vika ilmaisinsilmukassa
Yksi vika (oikosulku tai katkos ilmaisinsilmukassa tai ilmaisimen, paloilmoituspainikkeen tai laitteiden
vika) saa aiheuttaa korkeintaan yhden enimmillään 1600 m2 kattavan ilmaisinryhmän tai 32
ilmaisimen tai 10 paloilmoituspainikkeen tai yhden sammutusalueen toimimattomuuden.
Järjestelmän pitää olla sellaisen, ettei kaksi vikaa missä tahansa yksittäisessä virtapiirissä aiheuta
valvonnan toimimattomuutta yli 6000 m2 alueella, tai yli viidellä palo-osastolla, kumpi tahansa on
pienempi. Viat ohjausten tai sovittimien ulostuloissa tai sisäänmenoissa laitteille eivät saa vaikuttaa
ilmaisinsilmukkaan.
5.2.2.1.2 Vika paloilmoitinkeskuksen prosessorissa (järjestelmävika)
Jos pääprosessori vikaantuu, tulee keskittimen, alakeskuksen ja näyttölaiteen toiminta varmistaa niissä
tapauksissa, joissa prosessoriin on kytketty enemmän kuin 512 ilmaisinta ja jonka valvoma ala on
suurempi kuin 6000 m2. Myös optisen ja akustisen yleishälytyksen tulee toimia. Järjestelmän ollessa
varustettu ilmoituksensiirtolaite- (EN 54-1 C) ja välitinyhteydellä hätäkeskukseen (EN 54-1 E),
toiminnon aktivoitumisesta on jäätävä ilmoitus järjestelmään.
Hajautetuissa järjestelmissä se ilmoitinkeskus, jossa välitinkortti sijaitsee, on voitava ohjelmoida ja
yksilöidä pääilmoitinkeskukseksi.
5.2.2.1.4. Näyttölaitteen viat (laitteet, joissa on yhdysrakenteinen näyttö)
Näyttölaitteen vika saa kohdistua korkeintaan 6000 m2 valvonta-alueeseen, mutta ei useampaan kuin
512 ilmaisimeen.
Jos ilmaisimien lukumäärä näyttöä kohden on suurempi kuin 512 silloin täytyy olla ainakin:
-

toinen näyttö omalla sovitin laitteellaan käyttövalmiina tai
välittömästi luettava rekisteröintilaite (esimerkiksi tulostin)
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5.2.2.2 Vikojen näyttäminen
Järjestelmän pitää antaa vikailmoitus;
-

ilmaisimien ja paloilmoituspainikkeiden

-

hälyttimien

-

muiden oheislaitteiden joista halutaan vikailmoitus

-

kaapelin katkoksesta tai oikosulusta.

5.2.3 Räjähdysvaaralliset olosuhteet
Jos paloilmoitinlaitteita asennetaan räjähdysvaarallisiin tiloihin, niin silloin pitää käyttää ATEX- direktiivin
mukaisia laitteita.
Kaapeloinnin osalta pätevät kansalliset vaatimukset.
5.2.4 Erheelliset ilmoitukset
Erheellisiä ilmoituksia on kaikin mahdollisin keinoin pyrittävä estämään. Erheellisten ilmoitusten syistä
ja niiden estämisestä annetaan ohjeita Liitteessä A.
Riippuen ilmaisintyypeistä eri suureet kuten lämpö, savu, hiilimonoksidi, UV- tai IR-säteily voivat
aiheuttaa erheellisiä ilmoituksia.
Erheellisten ilmoitusten välttämiseksi on huomioitava esim. ympäristöolosuhteet, tilojen käyttö,
mahdollinen paloriski ja palon todennäköinen leviäminen. Ennen ilmaisun lopullista herkkyystason
asettelua pitäisi mitata todelliset taustahäiriöt.
Seuraavia menetelmiä tulee käyttää:
Ilmaisintyypin oikea valinta;
Ilmaisimen herkkyyden oikea valinta (jos mahdollista);
Monen eri ilmoitustason käyttö. Tällöin on mahdollista erottaa toisistaan normaalitila,
ennakkovaroitustila ja ilmoitustila;
Ohjelmallisesti ohjatuissa järjestelmissä valitaan sopiva algoritmi päätöksentekoprosessiin;
Kahden tai useamman anturin käyttö samassa ilmaisimessa (yhdistelmäilmaisin);
Kaksoisilmaisu: Toiminto, jossa ilmoitusta ei välitetä hätäkeskukseen ennen kuin vähintään
kahdesta ilmaisimesta tulee paloilmaisu. (kahden paloryhmän tai kahden ilmaisinosoitteen
riippuvuus);
Viivästetty ilmoitus: (Kaksoisilmaisun käyttö) Ensin palo ilmaistaan ja jos enintään 10 sekunnin
kuluttua ilmaisu on vielä voimassa, annetaan ilmoitus eteenpäin;
Paloilmoituksen välittymisen viivästyttäminen hätäkeskukseen voidaan tehdä seuraavin ehdoin:
- paloilmoitus pitää kuitata 30 sekunnin kuluessa (T1)
- kymmenen sekunnin kuittausaikaa voidaan käyttää vain jos paikalla on paloturvallisuuskoulutuksen saanutta henkilökuntaa
- kuittaamaton paloilmoitus tulee välittää viimeistään 30 sekunnin jälkeen (kuva 2)
- enintään 3 minuutin tutkimisaikaa (T2) voi käyttää huomioimalla kiinteistön
pelastussuunnitelma, rakennuksen suuruus ja palokunnan saapumisaika (kuva 2):
- uuden paloilmoituksen tulee johtaa välittömään yhteyteen hätäkeskukseen;
- viivästetty paloilmoitus saadaan kytkeä vain manuaalisesti, viivästetyn paloilmoituksen
poiskytkennän tulee olla automaattinen. Poiskytkentä tulee olla mahdollista tehdä myös
manuaalisesti;
- paloilmoituspainikkeilta annettuja paloilmoituksia ei saa viivästää.
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KUVA 2 - PALOILMOITUS
Lämpöilmaisimia ei pidä asentaa paikkoihin, joissa on riski ympäristön lämpötilan noususta niin
korkeaksi, että ilmaisin ilmaisee esimerkiksi auringon energian tai muiden lämmönlähteiden vuoksi.
Kun savuilmaisimia asennetaan mataliin huoneisiin (alle 3m), tulee varmistaa että ilmaisin ei ilmaise
esimerkiksi savukkeiden tai työhön liittyvien toimien vuoksi.
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Seuraavia keinoja voidaan käyttää:
- vältettävä ilmaisimien asennusta todennäköisten savulähteiden päälle
- tupakointikielto
- vaihtamalla savuilmaisimet lämpöilmaisimiin.
Huonetiloissa, joissa on voimakas ilmanvaihto, on riski, että ilmaisimiin kerääntyy pölyä ja tämä
aiheuttaa erheellisiä ilmoituksia. Tällöin voidaan asentaa ilmanohjauslevyt ohjaamaan ilmavirtausta.
Kaikilla paloilmaisinlaitteilla tulee olla standardin mukainen EMC suojaus, jotta vältetään
elektro-magneettisten häiriöiden aiheuttamat erheelliset ilmoitukset.
5.2.5 Muut järjestelmät
Muut järjestelmät ja paloilmoitin (katso kohdat 3.4 ja 13).
5.2.6 Erityisriskit
Suositukset järjestelmille, jotka kattavat erityisriskit (katso kohta 14).
5.3 Paloryhmät
5.3.1 Yleistä
Rakennuksen paloryhmiin jakamisen (kuva 3) tulee täyttää määräykset (katso kohta 5.10).
5.3.2 Ilmaisimien ryhmittely
Rakennus pitää jakaa paloryhmiin siten, että ilmoituksen antanut paikka selviää nopeasti näyttölaitteelta.
Paloilmoituspainikkeella tehty ilmoitus on oltava osoitteellinen.
Erityisesti ne järjestelyt, jotka eivät täytä standardin EN 54 vaatimuksia, tulee kirjata järjestelmän
toteutuspöytäkirjaan.
Paloryhmiä muodostettaessa tulee noudattaa rakennuksen pohjapiirrosta ja huomioida mahdolliset
kulkuesteet ja erityisvaarat. Erityistä tarkastelua vaativat myös paloryhmät, joissa paloilmoitinta
käytetään muun palontorjunnan ohjaamiseen (kohta 3.4).
Palokohteen paikantamista varten paloilmaisimet, paloilmoituspainikkeet sekä
ilmoitinkeskukseen liitetyt sammutuslaitteistot ryhmitellään paloryhmiksi:
o
o
o
o
o
o
o
o

o

Ryhmät numeroidaan rakennuksittain alkaen alimmasta kerroksesta.
Jos kohteessa on sammutuslaitteistoja, niin ryhmänumerointi aloitetaan niistä.
Paloryhmän koko saa olla enintään taulukon 1 mukainen.
Paloryhmä noudattaa pääsääntöisesti palo -osaston rajoja.
Paloryhmä sijaitsee vain yhden kerroksen alueella, poikkeuksena tästä on uloskäytävä ja
kuilu.
Kaikkiin tiloihin paloryhmän alueella tulee päästä kulkemaan yleensä siten, että ei
tarvitse kulkea toisen paloryhmän alueella.
Isojen palo-osastojen alueet tulee jakaa tarkoituksenmukaisesti pienemmiksi ryhmiksi
enintään taulukon 1 mukaan.
Pieniä palo- osastoja, joihin on käynti samalta kulkutieltä, voidaan yhdistää samaksi
paloryhmäksi, jos se ei vaikeuta paikantamista.
Osoitteettomassa järjestelmässä välitilojen, kanavien ja IV -laitteiden ilmaisimet
ryhmitellään omaksi paloryhmäkseen tai jos ilmaisimet on merkitty selvästi ja varustettu
rinnakkaisvalolla, ne voidaan liittää tilan ryhmään. Tilat, joihin pääsyyn tarvitaan erillinen
avain (muuntamot, hissikonehuoneet, teletekniset tilat, LVI- ja sähkötilat yms.),
muodostetaan omaksi paloryhmäkseen, mikäli ilmaisimia ei ole varustettu
rinnakkaismerkkivalolla.

20

Alasilmukassa saa olla se määrä merkkivalottomia ilmaisimia, mikä kerralla on
nähtävissä (yhden tilan verran). (Ei koske vanhojen silmukoiden liittämistä
suursilmukkaan saneerauskohteissa.)

o

TAULUKKO 1.
Huonetilojen lukumäärä
1
3
5
10
15
20
enintään 20

Alueen pinta-ala m2
1600
1200
1000
650
500
400
alle 400

Huom.: Korkeavarastot, katso § 14.3
5.3.3 Hälytinryhmät
Rakennuksen jakaminen hälytinryhmiin riippuu annettavan hälytyksen tyypistä. Jos hälytys tulee aina
antaa koko rakennuksessa, silloin ei tarvita jaottelua. Kaikki hälytinryhmien jaot tulee olla
yhdenmukaiset toteutuspöytäkirjan kanssa.
Useampi paloryhmä voi käynnistää saman hälytinryhmän. Paloilmoitus tulee välittää kohdan 5.6
mukaisesti.
5.3.4 Ohjausryhmät
Ohjausryhmä on se osa rakennuksesta, jolla paloilmoitin ohjaa muuta palontorjuntajärjestelmää.

Kuva 3: Alue / Vyöhyke / Ryhmä; Kuvassa lisäksi oikosulkuerottimet (katso kohta 5.2.2.1.1)
5.4 Ilmaisimien ja paloilmoituspainikkeiden valinta
5.4.1 Ilmaisimet – yleistä
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Seikkoja, jotka vaikuttavat ilmaisintyypin valintaan:
-

palokuorman laatu;

-

valvottavan kohteen mitat (erityisesti tilan korkeus);

-

ilmanvaihdon ja lämmitystavan vaikutus;

-

ympäristöolosuhteet valvotuissa tiloissa;

-

erheellisten ilmoitusten todennäköisyys;

-

lainsäädännölliset määräykset.

Yleensä tulee valita ilmaisimet, joista saadaan nopeimmin luotettava ilmoitus palosta.
Mikään yksittäinen ilmaisin ei ole sopiva kaikkiin sovelluksiin ja lopullinen valinta riippuu olosuhteista.
Usein on hyödyllistä käyttää erityyppisten ilmaisimien yhdistelmiä.
Paloilmaisimet on yleensä suunniteltu havaitsemaan yhtä tai useampaa palon ominaisuutta: savua,
lämpöä, säteilyä(liekki) ja muita paloprosessin tuotteita. Jokainen ilmaisintyyppi vastaa eri nopeudella
erilaisiin paloihin. Yleensä lämpöilmaisin antaa hitaimman vasteen, mutta palo, jossa kehittyy nopeasti
lämpöä ja erittäin vähän savua saa lämpöilmaisimen toimimaan nopeammin kuin savuilmaisin. Hitaasti
kytevässä palossa, kuten pahvimateriaalin syttymisen alkuvaiheessa, savuilmaisin toimii yleensä ensin.
Palavien nesteiden palossa liekki-ilmaisin antaa yleensä nopeimman ilmaisun.
Pistetyyppisten lämpö- tai savuilmaisimien tunnistamat palotuotteet siirtyvät palosta ilmaisimelle
ylösnousevan lämpövirtauksen mukana. Näiden ilmaisimien toiminta perustuu katon (tai vastaavan
pinnan) ohjaamien lämpövirtausten mukanaan kuljettamien palotuotteiden tunnistamiseen. Siksi ne
soveltuvat käyttöön useimmissa rakennuksissa, mutta eivät yleensä sovellu ulkokäyttöön.
Liekki-ilmaisimien tunnistama säteily kulkee suoraviivaisesti eikä vaadi mitään kattorakennelmaa
ohjaamaan palotuotteita edelleen. Liekki-ilmaisimia voidaan siksi käyttää ulkotiloissa tai huonetiloissa,
joissa katot ovat hyvin korkealla ja missä lämpö- sekä savuilmaisimet eivät sovellu käytettäväksi.
5.4.2 Savuilmaisimet
Yleisesti savuilmaisimet antavat huomattavasti nopeammin vasteen kuin lämpöilmaisimet, mutta
saattavat olla herkempiä erheellisille ilmoituksille, jos ilmaisimia ei ole asennettu oikein.
Savuilmaisimet eivät havaitse puhtaan syttyvän nesteen palossa syntyviä palotuotteita (kuten
alkoholipaloissa). Jos palo todennäköisesti rajoittuu näihin aineisiin eikä muita tulenarkoja materiaaleja
ole, silloin alueella olisi käytettävä lämpö- tai liekki-ilmaisimia.
Jos toiminnassa tuotetaan tai syntyy savua, kaasuja, pölyä jne. mikä saattaisi aktivoida savuilmaisimen,
on harkittava vaihtoehtoisesti esimerkiksi lämpö- tai liekki-ilmaisinta.
Sekä ioni- että optisilla savuilmaisintyypeillä on riittävän laaja vaste yleiseen käyttöön. On kuitenkin
olemassa erityisriskejä, joihin tietyn tyyppinen ilmaisin soveltuu paremmin.
Ionisavuilmaisimet ovat erittäin herkkiä pienille savupartikkeleille, joita syntyy nopeasti palavissa
liekkipaloissa, mutta ovat vähemmän herkkiä kytevissä materiaaleissa syntyville suurille partikkeleille.
Valon sirontaan perustuvat savuilmaisimet ovat herkkiä suurille savupartikkeleille, mutta ovat
vähemmän herkkiä pienille hiukkasille, joita löytyy puhtaissa liekkipaloissa. Optiset savuilmaisimet ovat
erityisen herkkiä joidenkin materiaalien ylikuumenemiselle (esimerkiksi PVC) tai kytemisen (esimerkiksi
polyuretaanivaahto) muodostaessa suurihiukkasellista savua.
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Näytteenottoilmaisin käyttää putkistoa näytteen ottamiseen valvotun alueen ilmasta. Näyte
analysoidaan ilmaisimessa, joka havaitsee ilmassa olevat savupartikkelit ja antaa ilmoituksen
savutiheyden noustessa asetetuille ilmoitustasoille.
Näytteenottoputkessa olevat reiät mitoitetaan yksilöllisesti kunkin tilan mukaan, yksittäisen reiän
valvoma alue tulee vastata pistemäisen savuilmaisimen valvonta-aluetta.
5.4.3 Optiset linjailmaisimet
Linja-ilmaisimien toiminta perustuu valon vaimenemiseen lähetin/vastaanotin-parin tai lähetin/heijastinparin välissä. Ne ovat erityisen sopivia paikkoihin, joissa savu saattaa levitä laajalle alueelle ennen
havaitsemista, ja saattavat olla ainoa sallittu ilmaisintyyppi korkeissa tiloissa, joihin pisteilmaisimet eivät
sovellu. (katso Taulukko 2 kohdassa 5.5.2.1). Optiset linjailmaisimet soveltuvat esimerkiksi suurten
hallien, korkeiden huoneiden, kaapelitunneleiden tai historiallisten arvorakennusten sisäkattojen
valvontaan kun muunlaisten ilmaisimien kuten pisteilmaisimien asentaminen ei tilojen luonteen vuoksi
tule kysymykseen.
5.4.4 Lämpöilmaisimet
Lämpöilmaisimia pidetään vähiten herkkinä ilmaisimina. Voidaan arvioida, että lämpöilmaisin toimii, kun
tulipalossa liekit yltävät kolmasosan korkeudelle lattiasta kattoon.
Lämpötilan nousunopeutta mittaavat DM -ilmaisimet soveltuvat ympäristöön, jossa lämpötilat ovat
alhaisia tai muuttuvat vain vähän. Tietylle lämpötilalle asetetut M -ilmaisimet soveltuvat lyhyellä jaksolla
nopeasti vaihteleviin ympäristölämpötiloihin.
Yleensä lämpöilmaisimet
ilmaisintyypit.

kestävät

paremmin

epäsuotuisia

ympäristöolosuhteita

kuin

muut

5.4.5 Liekki-ilmaisimet
Liekki-ilmaisimet havaitsevat tulipaloissa aiheutuvan lämpösäteilyn. Liekki-ilmaisimina käytetään
ultravioletti-, infrapuna- tai näiden yhdistelmiä. Säteilyn spektri useimmista liekehtivistä materiaaleista
on riittävän leveäkaistaista mille tahansa liekki-ilmaisimelle, mutta joillekin materiaaleille (kuten
epäorgaanisille materiaaleille) voi olla tarpeen valita tietylle spektrin aallonpituudelle sopiva liekkiilmaisin.
Liekki-ilmaisimet havaitsevat liekehtivän palon nopeammin kuin lämpö- tai savuilmaisimet. Niitä ei saa
käyttää yleisilmaisimina koska ne eivät pysty havaitsemaan kyteviä paloja.
Liekki-ilmaisimet sopivat erityisesti käytettäväksi suurissa avoimissa varastorakennuksissa,
puutavaravarastoissa tai paikallisesti valvomassa kriittisiä alueita esim. palavien nesteiden pumppuja,
venttiileitä tai putkistoja tai muita herkästi syttyviä materiaaleja.
Liekki-ilmaisimia voidaan käyttää vain jos ilmaisimelta on suora näkyvyys valvottuun kohteeseen.
Ultravioletti- ja infrapunasäteily läpäisevät eri materiaaleja eri tavoin. Öljy, rasva ja useat tavalliset lasit
ja savu vaimentavat ultraviolettisäteilyä. Infrapunasäteilyyn vaimennusvaikutus on paljon pienempi.
UV-liekki-ilmaisimia ei siksi saa asentaa pölyiseen, huuruiseen(höyryiseen) tai savuiseen ympäristöön.
Öljy-, rasva- ja pölykerrosten muodostuminen ilmaisimien pinnalle pitää ehkäistä ennakolta.
Ultraviolettisäteilyn pääsy ilmaisimelle estyy, jos palossa syntyy huomattavassa määrin näkyvää savua
ennen kuin liekit tulevat näkyviin. Jos ultravioletti-ilmaisimia käytetään tiloissa, joissa materiaali saattaa
kyteä, on käytettävä lisäksi toisen tyyppisiä ilmaisimia.
Jos tuotanto tai toiminta aiheuttaa säteilyä, on harkittava voidaanko liekki-ilmaisimia lainkaan käyttää.
Jos liekki-ilmaisimeen kohdistuu suoraa auringonvaloa, tulee käyttää varjostimella varustettua
ilmaisintyyppiä.
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Valvotussa tilassa liekkien säteilyn leviäminen riippuu säteilyn aallonpituuden suhteesta hiukkasten
(savupartikkeleiden) kokoon. Jos kytevä palo on todennäköinen valvotussa tilassa, on käytettävä
infrapunailmaisimia. Infrapunasäteily läpäisee savua kun taas ultraviolettisäteily vaimentuu savusta.
Tällöin UV-ilmaisimien lisäksi tulee käyttää savuilmaisimia.
5.4.6 Paloilmoituspainikkeet
Paloilmoituspainikkeiden tulisi olla samanlaisia koko rakennuksessa. Paloilmoituspainikkeita saa
käyttää vain paloilmoituksen antamiseen ja niiden on selvästi erotuttava muista painikkeista.
5.5 Paloilmaisimien ja paloilmoituspainikkeiden sijoitus
5.5.1 Yleistä
Ilmaisimien lukumäärä (lämpö-, savu-, linja-, liekki-ilmaisimet) sekä paloilmoituspainikkeet on esitetty
seuraavissa kohdissa:
lämpö-, ja savuilmaisimet, Kohta 5.5.2
liekki-ilmaisimet, Kohta 5.5.3
optiset linjailmaisimet, Kohta 5.5.4
erikoisilmaisimet, Kohta 5.5.5
paloilmoituspainikkeet, Kohta 5.5.6
Paloilmaisimien ja paloilmoituspainikkeiden sijoitus voidaan määritellä epäselvissä tapauksissa
palotestien avulla (Kohta 9).
Palotestit tulee suorittaa yhdessä niiden laitteiden kanssa, jotka saattavat vaikuttaa paloilmoittimen
suorituskykyyn (esim. taloautomaatiojärjestelmät). Testien perusteella arvioidaan savun ja lämmön
leviämistä näiden järjestelmien toimiessa.
Testisavuna tulee käyttää savua, joka ei lämmitä eikä likaa tiloja (esim. savugeneraattorilla tuotettu
savu).
Paloilmaisimet tulee sijoittaa siten, että paloreaktiotuotteet alkavasta palosta havaitaan ilmaisimilla
mahdollisimman nopeasti.
Paloilmaisimia tulee olla myös piilotiloissa (esim. asennuslattiat, alaslasketut katot).
Paloilmoituspainikkeet on sijoitettava siten, että kuka tahansa palon havainnut henkilö voi nopeasti ja
helposti tehdä ilmoituksen.
Laitevalmistajien asennus- ja huolto-ohjeita on noudatettava.
Jokaisessa valvotussa tilassa tulee olla ainakin yksi ilmaisin.

5.5.1.1 Paloilmaisimen etäisyys esteistä
Etäisyys seinästä tulee olla vähintään 0,5m paitsi käytävissä, kanavissa ja vastaavissa rakenteellisissa
paikoissa, jotka ovat alle 1 m leveitä. Paloilmaisimien etäisyys kannatinpalkeista ja ilmastointiputkista,
jotka ovat alle 0,15m etäisyydellä katosta, tulee olla vähintään 0,5 m.
5.5.1.2 Paloilmaisimen etäisyys varastoidusta tavarasta ja laitteista.
Etäisyys varastossa oleviin laitteisiin ja varastoituun tavaraan tulee olla vähintään 0,5m.
5.5.1.3 Kaltevat katot
Kaltevien kattojen yhteydessä käytetään kuvien 4 ja 5 merkintöjä.
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Kuva 4

Kuva 5

5.5.1.4 Katot, joissa on alas laskettuja rakenneosia
Jos alas laskettujen rakenneosien (esimerkiksi ilmastointikanavan) ja katon väliin jää 15 cm vapaata
tilaa niiden vaikutusta ei huomioida. (Kuva 6).
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Kuva 6
5.5.2 Lämpö- ja savuilmaisimien valvonta-alueet.
Ilmaisimien sijoituksessa tulee ottaa huomioon seuraavat rajoittavat seikat:
-

valvottavan alueen laajuus;

-

etäisyys vaakatasossa lähimpään ilmaisimeen ja mihin tahansa valvottavan alueen pisteeseen;

-

etäisyys seiniin;

-

huoneen korkeus ja sisäkaton rakenne;

-

ilmavirtaukset;

-

esteet palon aiheuttamalle pystyvirtaukselle;

Erityisesti pitää huolehtia, ettei optisen linjailmaisimen säteen tielle pääse syntymään esteitä.
5.5.2.1 Kattokorkeuden vaikutus ilmaisimien valintaan ja ilmaisimien välinen vaakasuora
etäisyys
Ilmaisimet tulee sijoittaa Taulukon 3 mukaisesti (Kohta 5.5.2.3).
Ilmaisinta ei saa upottaa kattorakenteeseen.
Valvotulla alueella voi esiintyä lämpökerrostumia. Tällöin nousevat palokaasut tasaantuvat ja
muodostavat kerrostuman ennen kuin ne nousevat kattoon. Jos tämän kerroksen korkeus on
ennakoitavissa, on ilmaisimia asennettava myös tälle korkeudelle.
Ilmaisimien lukumäärän tulee olla Taulukon 2 mukainen.
Pisteilmaisimien (savu- ja lämpö-) etäisyydet ilmaisimista katon alapuolisiin osiin on esitetty Kuvissa 7
ja 8.
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Ilmaisimen valvonta-alue A max kerrotaan riskikertoimella K seuraavasti:
Ilmaisimelle käytettävä valvonta-alue A n = K x A max
Taulukko 1 – Riskikertoimet K
Valvottava tila
ATK-tilat
Hangaarit
Kaapelitilat
Konehuoneet
Kyllästämöt
Kylmätilat
Laboratoriot (puhdastilat)
Majoitustilat
Muuntajatilat
Myymälät
Ostoskeskukset
Painotalot
Sairaalat
Sähkötekniset tilat
Tekniset tilat
Teletilat
Ullakkotilat
Varastot
Videovuokraamot
Öljy kellarit

Kerroin K
0,3
0,3
0,6
0,6
0,6
0,6
0,3
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,3
0,6
0,6
0,3
0,6
0,6
0,6
0,6

Lista ei ole täydellinen, eikä se huomioi erilaisia sekä uudenlaisia riskitekijöitä.
Kertoimille on annettu vain kolme arvoa, 1; 0,6; 0,3, jotta voitaisiin määritellä eri riskit lyhyesti.
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Taulukko 2 – Tilan korkeuden ja kattokaltevuuden vaikutus ilmaisimen sijoitteluun

Valvotun tilan
pinta-ala

Ilmaisimen tyyppi

Huonekorkeus

≤ 80 m²

Savuilmaisin EN 54-7

> 80 m²

Savuilmaisin EN 54-7

≤ 12,0 m
≤ 6,0 m
> 6,0 m ≤ 12,0 m

≤ 30 m²

> 30 m²

Lämpöilmaisin EN 54-5
Laji 1 A1
Lämpöilmaisin EN 54-5
Laji 2 A2, B, C, D, E, F and G
Lämpöilmaisin EN 54-5 Laji 3
Lämpöilmaisin EN 54-5
Laji 1 A1
Lämpöilmaisin EN 54-5
Laji 2 A2, B, C, D, E, F and G
Lämpöilmaisin EN 54-5 Laji 3

Kattokaltevuus
≤ 20°
> 20°
N > 0,36
N ≤ 0,36
Amax
Amax
80 m²
80m²
60 m²
90 m²
80 m²
110 m²

≤ 7,5 m
≤ 6,0 m

30 m²

30 m²

20 m²

40 m²

≤ 4,5 m
≤ 7,5 m
≤ 6,0 m
≤ 4,5 m

A max Suurin yhden ilmaisimen valvoma alue Taulukko 2
DH ilmaisimen suurin vaakasuora etäisyys katon alapuolisiin osiin
α
Kattokaltevuus
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Kuva 7: Maksimi vaakasuora etäisyys minkä tahansa katon kohdan ja ilmaisimen välillä EN 54-7
määritelmän mukaisesti.
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Kuva 8: Ilmaisimen suurin vaakasuora etäisyys katon alapuolisiin osiin standardin
EN 54-5 mukaisesti.
Ilmaisimen valvoma alue kaksoisilmaisua käytettäessä
Käytettäessä kaksoisilmaisua Taulukon 2 ilmaisimen valvomaa aluetta tulee pienentää ainakin 30 %
(koskee vain savuilmaisimia). Kahden ilmaisimen väli pitää olla vähintään 2,5 m.
Ilmaisimen valvoma alue sammutuslaitteistokäytössä.
Sammutuslaitteiston ohjaukseen käytettävän ilmaisimen valvomaa aluetta tulee pienentää ainakin 50 %
Taulukon 2 arvoista.
5.5.2.2 Ilmaisimet sisäkatoissa ja katoksissa
Lämpöilmaisimet tulee asentaa suoraan katon alapinnalle.
Savuilmaisimien sijoittelu kattorakenteisiin riippuu katon tyypistä ja huonekorkeudesta taulukon 3
mukaisesti.
Avoimien alaslaskettujen kattojen aukkopinta-alan ollessa vähintään 75 % ei tarvita lisäilmaisimia
alakaton alapuolelle.
5.5.2.3 Ilmaisimet erityyppisissä vinoissa katoissa.
Jos tiloissa on korkeat vinot katot, esimerkiksi toispuoleiset vinot katot, taitetut korkeat katot, tai katot,
joiden kulma on > 20 astetta, tulee huoneen korkeimpaan kohtaan asentaa ilmaisinrivi.
Pulpettikattoisissa tiloissa pitää ilmaisinrivi asentaa jokaiseen korkeimpaan taitteeseen kuten kuvassa
9.
Asennettaessa katon loivemmalle osalle ilmaisinrivi sen etäisyys kattopinnasta tulee olla (Dv). Jos
kaltevalle katon osalle asennetaan toinen ilmaisinrivi tulee sen etäisyys katosta valita Taulukosta 3
kuten < 20° katoissa.
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Taulukko 3: Savuilmaisimien etäisyys katosta
Katon kaltevuus
Huone korkeus RH[m]
> 20° (N < 0,36)
≤ 20° (N ≤ 0,36)
Dv
Dv
0 - 0,25 m
0,20 m - 0,5 m
≤6m
>6m
0 - 0,4 m
0,35 m - 1,0 m
Dv
Savuilmaisimien etäisyys katosta
katon kaltevuus

*1) jos HS > 0,6m
*2) jos WS > 7,5 m tai jos HS ≤ 0,6m
PH Taulukko 3 mukaisesti (DV)
Rh: Huoneen korkeus
Kuva 9: Ilmaisimien sijoittelu ja etäisyydet erityyppisissä vinoissa katoissa.

5.5.2.4 Ilmaisimet umpi-, ritilätasojen ja vastaavien alapuolella
Jos tila on jaettu vaakasuunnassa umpi- tai ritilätasoilla, on niiden alle asennettava lisäilmaisimia.
Huom.: Ritilätasot katsotaan umpitasoiksi, koska niiden päälle voidaan varastoida tavaraa.
Ilmaisimet voidaan asentaa umpitasojen alle, jos Taulukon 4. ehdot täyttyvät. Ilmaisimet voidaan
asentaa vain alimman tason alle taulukon 4 mukaisesti, jos tasoja on monta, eikä muiden tasojen alla
ole palokuormaa.
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Taulukko 4: Tasojen alle asennettavat ilmaisimet

Ilmaisin
tyyppi
Lämpö
EN 54-5

Savu
EN 54-7

Korkeus
tason
alapuolella
h (m)
7,5 m asti
(Laji 1)

Tason
pituus
l (m)

Tason
leveys
b (m)

Tason
pinta-ala
f (m²)

Yli 2 m

Yli

2m

Yli

9 m²

6 m asti

Yli 2 m

Yli

2m

Yli 16 m²

Yli
6m
- 12 m asti

Yli 3,5 m

Yli 3,5 m

Yli 31,5 m²

5.5.2.5 Ilmaisimet palkkikatoissa
Kuvassa 10 on esitetty milloin palkit tulee huomioida riippuen huoneen ja palkkien korkeudesta. Jos
niitä ei tarvitse huomioida, voidaan ilmaisimet asentaa palkkien alapintaan.

Kuva 10: Ilmaisimien asennus palkkikattoon
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Jos Dh sekundääripalkkien korkeus on suurempi kuin 250 mm, voidaan kaiken korkuiset primääripalkit
jättää huomioimatta (katso kuva 11 alla).

Kuva 11: Primääripalkin alapinnan etäisyys DH yläpohjasta.
Jos palkkien rajaaman katon pinta-ala on suurempi tai yhtä suuri kuin 0,6x automaattisten
paloilmaisimien Amax (Taulukko 2 Kohta 5.5.2.1) , niin jokainen palkkiväli on varustettava ilmaisimilla.
Jos palkkien rajaaman katon pinta-ala on pienempi kuin Amax, niin taulukon 5. arvoja tulee noudattaa.
Jos palkkien korkeus on yli 800 mm, jokaiseen palkkiväliin pitää asentaa ilmaisin.
Jos palkkien rajaama katon pinta-ala on suurempi kuin sallittu Amax, tulee jokaista palkkiväliä käsitellä
kuten erillistä huonetilaa.
Joka tapauksessa Amax tulee aina ottaa huomioon.
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Taulukko 5: Ilmaisimien asennus palkkien rajaamiin katto-osiin.

Suurin valvonta

Katto-osan
pinta-ala

ala Amax

m²
>12
8-12
6- 8
4- 6
<4
>18
12-18
9-12
6- 9
<6
>36
24-36
18-24
12-18
<12
>48
32-48
24-32
16-24
<16

20 m²
Lämpöilmaisin
30 m²

60 m²
Savuilmaisin
80 m²

Yhden
ilmaisimen
asennus
joka
väliin
2.väliin
3. väliin
4. väliin
5. väliin
väliin
2. väliin
3. väliin
4. väliin
5. väliin
väliin
2. väliin
3. väliin
4. väliin
5. väliin
väliin
2. väliin
3. väliin
4. väliin
5. väliin

5.5.2.6 Ilmaisimet kapeissa tiloissa tai käytävissä.
Alle 3 m levyisissä käytävissä ja tiloissa ilmaisimien välit valitaan seuraavasti:
• lämpöilmaisimien etäisyys 10 m (5 m jos kaksoisilmaisu tai sammutusjärjestelmä)
• savuilmaisimien etäisyys 15 m (11 m jos kaksoisilmaisu tai 7,5 m jos sammutusjärjestelmä)
Ilmaisimen etäisyys tilan päätyseinästä tai katto-osasta ei saa ylittää puolta yllämainituista arvoista.
Jokaiseen välikerrokseen on asennettava ilmaisin.
Suurimmat sallitut valvonta-alat eivät saa ylittää taulukon 2 arvoja.
Katon palkit täyttyy ottaa huomioon vain, jos palkkien väli on suurempi kuin 1 m. Pienemmillä väleillä
ilmaisimet voidaan asentaa palkkien alapuolelle.
5.5.2.7 Ilmanvaihdon huomioiminen
Huom.: Alla olevissa kuvissa savuilmaisimet on kuvattu ” •” merkillä.
a) Raittiin ilman sisäänpuhallus (Ei poistoilmanvaihtoa)
•

Tuloilmaventtiilit katossa
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Savuilmaisimet sijoitetaan symmetrisesti tuloilmaventtiileiden väliin (kuva 12)

Kuva 12.
Ilmanvaihto rei´itetyn alaslasketun katon läpi. Savuilmaisimen ympärillä tulee olla vähintään 0,5 metrin
suljettu ala (kuva 13)

Kuva 13.
• Tuloilmaventtiilit seinissä
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Tuloilmaventtiilit katonrajassa seinillä.
*
*

jos tuloilmavirtaus aukon kohdalla on pienempi kuin 1 m/s, sijoitetaan savuilmaisin
vähintään 1,5 metrin etäisyydelle tuloaukosta (kuva 14 - sivu- ja yläkuvat)
jos tuloilmavirtaus aukon kohdalla on suurempi kuin 1 m/s, sijoitetaan savuilmaisin vähintään 3
metrin päähän tuloaukosta (kuva 14 - sivu- ja yläkuvat). Ilmanvirtausta tulee ohjata niin, ettei se
osu suoraan ilmaisimeen.

Kuva 14.
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b) Ilmanpoistoventtiilit
-

poistoilmaventtiilit katoissa

Savuilmaisimet tulee sijoittaa turbulenttiseen vyöhykkeeseen imuaukkojen väliin, kuten kuvassa alla, ei
imuaukkojen eteen

Kuva 15.
Jos poistoilmaventtiili on liitetty ilmastointikanavaan (myös alaslasketun katon yläpuolella) on jokainen
kanava varustettava kanavailmaisimella kuten kuvissa 16 ja 17
Huom.: Kuvissa 16 ja 17 ilmaisimien asennus alaslaskettuun kattoon määräytyy kohdan 4.3.3
mukaisesti.

Kuva 16 – Sivukuva

37

Kuva 17 – Pohjapiirros
•

Poistoilmaventtiilit seinillä

Ilmanpoistoventtiilit katonrajassa seinällä.
Savuilmaisimet sijoitetaan jokaisen poistoilmaventtiilin eteen, mutta ei suoraan ilmavirtaukseen (kuva
18)

Kuva 18.
Kun poistoilmaventtiilit eivät sijaitse katon rajassa, tulee savuilmaisimen sijoittamiseen kiinnittää
erityistä huomiota.
c) Alas lasketut katot ja kaksoislattiat
Ilmaisimet tulee sijoittaa symmetrisesti valvotulle alueelle. Ilmaisimien määrä tulee aina olla suurempi
lähellä poistoaukkoa. Huollon ja testauksen vaatimukset tulee huomioida ilmaisimen asennustavassa
kaksoislattian alla
Huom.: Jos alaslaskettuja kattoja tai kaksoislattioita käytetään poistoilman virtaustilana, ne on oltava
aina valvottuja. Jos niitä ei käytetä virtaustilana, niin tulee huomioida kohdan 4.3 määräykset.
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•

Savuilmaisimen valvonta-alue kun tilan korkeus < 1,0 m

Ilmanvirtaus pienempi kuin 1 m/s
Savuilmaisimella valvottu suurin alue saa olla ≤ 30 m2 ja suurin sallittu vaakasuora etäisyys
ilmaisimesta mihin tahansa katon tai lattian kohtaan tulee olla ≤ 4 m.
Ilmavirtaus suurempi kuin 1 m/s
Suurin sallittu valvonta alue yhtä savuilmaisinta kohden tulee olla:
• 20 m2 jos ilmavirtauksen nopeus on 1 m/s ja 4 m/s välillä
• 10 m2 jos ilmavirtauksen nopeus on 4 m/s ja 8 m/s välillä
On suositeltavaa sijoittaa ilmaisimet tilaan 2/3 korkeudelle.
Tiloissa, joissa ilmanvaihto tietokoneille on järjestetty kaksoislattian alta, ilmaisimet tulee sijoittaa ilman
kulkusuunnassa etäälle toisistaan ja poikkisuunnassa lähelle toisiaan. Ilmaisimet tulee sijoittaa
symmetrisesti (katso kuvia 19 ja 20 alla).

Kuva 19 – Kaksoislattiat

Kuva 20 – Alaslasketut katot / sivukuva
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Kuva 21 – Alaslasketut katot / tasokuva
•

Savuilmaisimen valvonta-alue, kun tilan korkeus > 1,0 m

Savuilmaisimen sijoittelussa on noudatettava kohdan a) vaatimuksia
d) Ilmaisimien sijoittelu ilmastointijärjestelmien sisälle
d1) Tilan sisäisessä, suljetussa ilmastointijärjestelmässä (kiertoilmajäähdytys) ilmaisimet tulee sijoittaa
siten ilmavirtaan, ettei aiheuteta esteitä ilman kierrolle.

Kuva 22 – Kiertoilmajäähdytetty tila
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Kuva 23 – Tilan ulkopuolinen ilmastointijärjestelmä
(c)d.2) Ilmastointijärjestelmä

Kuva 24.
1 = sekoitusventtiili
2 = 4 = sisään tulevan ilman sulkuventtiili
3 = jäähdytyslaite
Ilmaisimet tulee sijoittaa tuloilmakanavaan virtaussuunnassa juuri ennen tuloilman purkausaukkoa.
Muuten savun laimentuminen voi estää aikaisen ilmaisun.
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5.5.2.8 Ilmaisimet ilmanvaihtokanavissa
Optiset savuilmaisimet tai kanavailmaisimet voidaan asentaa ilmastointikanaviin joko havaitsemaan
savun leviämistä ilmanvaihtokanavissa tai osaksi laitteiston kohdesuojausta.
Näitä savuilmaisimia voidaan käyttää vain normaalin paloilmoitinjärjestelmän täydentäjänä. Puhtaan
ilman aiheuttama laimennus heikentää kanavaan kytkettyjen savuilmaisimien tehokkuutta ja jos
ilmanvaihto on kytketty pois käytöstä, kestää kauan ennen kuin savu kulkeutuu ilmaisimille.
Ilman virtauksen turbulenssin vuoksi savuilmaisimet tai kanavailmaisimet tulee asentaa kanavien
suorille osuuksille yli kolme kertaa putken halkaisijan mitan päähän lähimmistä mutkista, kulmista tai
liittymistä.
Savuilmaisimet eivät yleensä toimi suurissa ilmanvirtauksissa. Savuilmaisimien valmistajat toimittavat
erillisiä näytteenottoputkia tai ilmanohjauslevyjä, joita tulee käyttää näissä tapauksissa.
5.5.3 Liekki-ilmaisimet
Liekki-ilmaisimen valvonta-aluetta rajoittavia tekijöitä:
-

valvonta-alueen jokaisesta pisteestä tulee olla näkyvyys lähimpään ilmaisimeen;

-

säteilyä vaimentavat esteet;

-

häiriösäteilylähteet.

Liekki-ilmaisimien lukumäärä tulee valita Taulukon 7 mukaan.
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Taulukko 7 – Kattokorkeuden asettamat rajoitukset
Kulma
Kattoon asennettu.
valvontakulma
≥ 90°

Luokka
Luokka 1
Luokka 2
Luokka 3

Nurkkaan 45°
kulmaan
asennettu.
valvontakulma
≥ 90°

Luokka 1
Luokka 2
Luokka 3

Suurin kattokorkeus
≤ 45m
≤ 33m
≤ 23m

Valvonta-alue
Pystysuoraan alaspäin,
asennuskorkeudesta ja valvontakulman
laajuudesta riippuen
Suurin valvonta-alue = 600m²
(kuva 25)

Kuva 25 – Liekki-ilmaisimen asennus
Seinään/nurkkaan asennetun (IR) infrapuna- ja (UV) ultravioletti-ilmaisimen suurin valvontatila:
-

asennus 45° optisella akselilla suhteessa lattiaan
90° valvontakulma symmetrisesti optisen akselin suhteen

Suurimman kuution muotoisen tilan, jonka kyljen pituus ”a”, optisen akselin pituus ja valvotun alueen
pinta-ala saadaan Taulukosta 8.

Taulukko 8 – Suurin valvontatila

Ilmaisimet, luokka 1: a = 25 m
Ilmaisimet, luokka 2: a = 17 m
Ilmaisimet, luokka 3: a = 12 m

Optisen akselin pituus
45 m
33 m
23 m

43

Suurin valvottu alue
625 m²
289 m²
144 m²

Liekki-ilmaisimien lukumäärä, sijoittelu ja kohdistaminen tulee suorittaa siten, että valvonta-alueesta
muodostuu tilavuuden ja kattavuuden kannalta hyvä. Tarvittava ilmaisimien määrä riippuu tilojen
mitoista ja olosuhteista. Liekkien säteily leviää suoraan valonsäteiden kaltaisesti, joten jokaisesta
mahdollisesta palokohdasta tulee olla suora esteetön näköyhteys ilmaisimeen. Varjostavat esineet tai
muut esteet valvonta-alueella tulee ottaa huomioon.
Asennettaessa liekki-ilmaisimia ulos on ympäristötekijät otettava huomioon.
Kaikki tässä kappaleessa annetut arvot ovat enimmäisarvoja.
5.5.4 Optiset linjasavuilmaisimet
Optisella säteellä varustetut linjasavuilmaisimet tulee asentaa valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Lähettimen ja vastaanottimen välillä tulee olla pysyvä näköyhteys. On varmistettava, etteivät liikkuvien
laitteiden osat (esimerkiksi nosturien osat) katkaise sädettä, koska tämä saattaa aiheuttaa
vikailmoituksen tai erheellisen paloilmoituksen. Toimilaitteet tulee asentaa vakaalle ja tärinättömälle
perustalle. Asennuksissa pitää lisäksi huomioida myös lämpötilamuutokset, jotka voivat aiheuttaa
metallirakenteissa elämistä (esim. teräspalkit). Lämpötilaeläminen voi siirtää kapeaa valosädettä pois
vastaanottimesta ja tuloksena voi olla vikailmoitus tai erheellinen paloilmoitus.
Ilmaisusäteen suurimman pituuden suhteen tulee noudattaa valmistajan ohjeita.
Optisia linjasavuilmaisimia voidaan käyttää yhdessä pistemäisten savuilmaisimien kanssa ja yksistään
erityisesti seuraavissa tapauksissa:
• erittäin korkeissa tiloissa, joihin pistesavuilmaisimet eivät sovellu
• niissä tapauksissa, joissa normaaleja pistesavuilmaisimia ei voida käyttää olosuhteista johtuen.
Linjasavuilmaisimia ei tule käyttää, mikäli palossa oletetaan syntyvän nopeasti paljon savua. Tällöin
riski saada pelkästään vikailmoitus on erittäin suuri.

Taulukko 9 – Optisen linjasavuilmaisimen suurin toimintamatka ja valvonta-alue
(Ilmaisusäteeseen perustuva ilmaisin)

Tilan korkeus
≤ 6,0m
> 6m - ≤ 12m
D
Dv
Kulma
a
A max
Huomaa:

D
6m
6,5m

a
12m
13m

A max
1200m²
1300m²

katon kaltevuus
≤ 20°
Dv
0,3m - 0,5m
0,4m - 0,6m

katon kaltevuus
> 20°
Dv
0,3m - 0,5m
0,5m - 0,8m

Suurin vaakasuora etäisyys minkä tahansa kattopinnan ja ilmaisusäteen
välillä.
Pystysuora etäisyys ilmaisimesta kattoon.
Katon kaltevuus. Jos katto on taitettu monesta kohtaa, niin otetaan huomioon
katon pienin kulma.
Kahden yhdensuuntaisen ilmaisusäteen suurin väli.
Ilmaisimen suurin valvonta-alue saadaan kertomalla ilmaisusäteen suurin väli
(a) suurimmalla sallitulla lähettimen ja vastaanottimen välisellä etäisyydellä.
Lämpökerrostumat katon alla voivat estää savua nousemasta aivan
kattopintaan. Ilmaisusäde tulee asentaa mahdollisen lämpökerrostuman
alapuolelle. Taulukon 9. Dv arvoja voidaan joutua suurentamaan, jotta tältä
ilmiöiltä vältyttäisiin.
Asennettaessa linjailmaisimia tiloihin, jotka ovat korkeampia kuin 12 m, tulee
asentaa ylimääräisiä ilmaisinlinjoja ylemmän valvontatason alapuolelle.
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Ilmaisusäteen keskilinjan etäisyys seinästä, tai muusta kohteesta tulee olla vähintään 0,5 metriä.
Suurin sallittu etäisyys lähettimen ja vastaanottimen välillä on 100 metriä.
Valvotun tilan ollessa alle 5 metriä korkea ja palkin korkeus on yli 10 % huonekorkeudesta,
tulee ilmaisin asentaa kattotuolien alapuolelle.
Valvotun tilan ollessa alle 12 metriä korkea ja palkin korkeus on yli 12 % huonekorkeudesta,
tulee ilmaisin asentaa kattotuolien alapuolelle.

A = Valvottava alue
L = Säteen pituus
I = Valvottava leveys
E = Lähetin
R = Vastaanotin
Kuva 26.

5.5.5 Erikoisilmaisimia koskevat lisävaatimukset
Jos käytetään ilmaisimia, joita ei ole mainittu tässä ohjeessa, tulee noudattaa valmistajan antamia
suunnittelu- ja asennusohjeita. Näitä ilmaisimia voidaan käyttää ainoastaan, mikäli siitä on sovittu
kohdan 4.2 mukaisesti. Käytettäessä yhdistelmäilmaisimia (savu- ja/tai lämpö- ja/tai liekki- antureita),
tulee noudattaa niille asetettuja vaatimuksia.
5.5.6 Paloilmoituspainikkeet
Paloilmoituspainikkeita sijoitetaan jokaisen ulos johtavan kulkureitin varrelle uloskäynnin läheisyyteen.
Paloilmoituspainike sijoitetaan myös ilmoitinkeskuksen läheisyyteen. Paloilmoituspainikkeiden sijoituksessa otetaan huomioon mahdollisen ilkivallan estäminen. Etäisyys paloilmoituspainikkeelle saa olla
enintään 30 m kulkureittiä pitkin mitattuna.
Paloilmoituspainike sijoitetaan lähelle erityisen palovaarallisia kohteita.
Paloilmoituspainikkeen sijoituksessa pitää huomioida liikuntarajoitteiset henkilöt.
Paloilmoituspainikkeet tulee olla selvästi näkyvissä, tunnistettavissa ja niiden luokse tulee päästä helposti.
Paloilmoituspainikkeet sijoitetaan 1,5 - 1,7 m korkeudelle lattiasta.
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5.6 Hälytysjärjestelmät ja -laitteet
5.6.1 Yleistä
Palohälyttimien tehtävänä on herättää ja varoittaa paikallisesti kiinteistössä asuvia ja asioivia
uhkaavasta palovaarasta. Hälyttimet voivat olla akustisia ja/tai optisia, niiden on oltava kaikkien
havaittavissa ja niin valittuja ja merkittyjä, etteivät ne sekoitu muihin merkinantolaitteisiin. Rakennuksen
kaikkien akustisten palohälyttimien pitää olla samanäänisiä.
Joissakin tapauksissa palohälytys voidaan antaa aluksi vain tehtävään koulutetulle henkilökunnalle,
joka tällöin johtaa tarvittavia toimenpiteitä kiinteistössä. Näissä tapauksissa ei yleistä palohälytystä
tarvitse antaa heti, mutta valmius sen antamiseen tulee säilyä.
Yleisen palohälytyksen tulee olla aina akustinen (sireeni). Hälytystä voidaan täydentää
hätätilannekäyttöön tarkoitetulla äänijärjestelmällä (EN - 60849). Tämän järjestelmän hallinta tulee
rajoittaa vain koulutetulle henkilökunnalle.
Alueella, jolla taustamelu on voimakasta tai paikalla olijat ovat huonokuuloisia tai käyttävät
kuulosuojaimia, tulee akustisen hälytyksen lisäksi olla optinen ja/tai tärinään perustuva hälytys.
5.6.2 Akustinen hälytys
Seuraavassa annetaan ohjeita laitteiden sijoittelusta, äänen vähimmäistasosta ja ymmärrettävyydestä
sekä ääniviestin muodosta.
5.6.2.1 Äänen voimakkuustaso
Äänen voimakkuus tulee olla sellainen, että palohälytys kuuluu taustamelusta huolimatta.
Palohälytyksen äänenvoimakkuuden tulee olla koko hälytysalueella yli joko 65 dB(A), tai sen tulee
ylittää 5 dB(A) minkä tahansa yli 30 sekuntia kestävän äänen tason. Minimi äänen tason tulee olla 75
dB(A), jos hälytyksellä on tarkoitus herättää nukkuvia henkilöitä.
Äänen voimakkuus ei kuitenkaan saa ylittää 120 dB(A) mitattuna yli 1 metrin etäisyydeltä hälyttimestä.
5.6.2.2 Hälytysäänen voimakkuuden mittaus
Hälytysäänen voimakkuuden mittaukset tulee tehdä laitteilla, jotka täyttävät IEC 651, tyyppi 2, hitaan
vasteen ja "A" painotuksen vaatimukset.
5.6.2.3 Hälyttimet
Kiinteistössä on oltava vähintään kaksi hälytintä, vaikka vaadittava äänenvoimakkuus saavutettaisiin
yhdelläkin hälyttimellä.
Jokaisessa palo-osastossa on oltava vähintään yksi hälytin.
Riittävää äänitasoa ei yleensä saavuteta, jos huone on erotettu hälyttimestä ovella. Useamman
vaimean hälyttimen käyttö on suositeltavaa, jotta äänenvoimakkuus ei missään muodostuisi liian
voimakkaaksi.
5.6.2.4 Hälytysäänen ominaisuudet
Rakennuksen kaikkien akustisten palohälyttimien pitää olla samanäänisiä.
5.6.2.5 Äänijärjestelmät hätätilannekäyttöön
Kun palohälytystä täydentämään käytetään hätätilannekäyttöön tarkoitettua äänijärjestelmää, tulee
varmistaa, että:
a) Ääniviesti (joko etukäteen äänitetty tai syntetisoitu) käynnistyy automaattisesti palohälytyksestä tai
sovitun viiveen jälkeen riippumatta henkilökunnan paikalla olosta
46

b) kaikki ääniviestit ovat selviä, lyhyitä, yksiselitteisiä ja ennakolta suunniteltuja
c) äänenvoimakkuus on sellainen, että ääniviesti on kuultavissa ympäristömelun yli
d) ääniviesti on ymmärrettävä
e) sitä ei käytetä yhtä aikaa akustisen palohälytyksen kanssa ja että sitä ei voi sekoittaa muihin
ääniviesteihin
f) peräkkäisten ääniviestien väli ei saa ylittää 30 sekuntia, ja akustista hälytystä tulee lähettää aina, kun
hiljaisen jakson kesto ylittää 10 sekuntia
g) palohälytystilassa kaikki muut audiolähteet suljetaan automaattisesti paitsi palohälytystilanteessa
hätätiedotusten antamiseen varatut mikrofonit
Ilmoitinkeskuksen läheisyyteen sijoitetaan mikrofoni. Jos mikrofoneja asennetaan useampia, tulee
varmistua, ettei näitä tai muita ääniviestilaitteita voida käyttää yhtäaikaisesti.
5.6.3 Optiset hälyttimet
Optisia hälyttimiä tulee olla alueilla, joilla taustamelutaso ylittää 90dB(A) tai paikalla olijat ovat
huonokuuloisia tai käyttävät kuulosuojaimia. Optisen hälyttimen tulee olla selvästi näkyvillä ja sen tulee
erottua muista hälytyslaitteista.
5.7 Ilmoitinkeskus
5.7.1 Ilmoitinkeskuksen kokoonpano ja sijainti
Mahdolliset laitekokoonpanot:
1 - Yksittäinen ilmoitinkeskus
2 - Ilmoitinkeskus ja erillinen palokuntapaneeli, joka täyttää EN 54-2 vaatimukset
3 - Ilmoitinkeskus ja erillinen käyttölaite
4 - Ilmoitinkeskus ja erillinen etäkäyttölaite
(a) Ilmoitinkeskus ja erillinen käyttölaite tulee sijoittaa tilaan, joka:
• on sisäänkäyntitasolla palokunnan käyttämän tuloreitin varrella ja mihin on kaikkina aikoina
esteetön pääsy. Jos tätä ehtoa ei voida täyttää, niin tuloreitille tulee sijoittaa erillinen käyttölaite.
• on siisti ja jonka lämpötila on 0-40 °C ja kosteus 10 % - 80 % RH.
Paikantamiskaavioita tulee säilyttää palokunnan tuloreitin varrella olevan käyttölaitteen yhteydessä.
Lisäksi:
(b) käyttölaitetilan valaistuksen on oltava riittävä tunnusten ja kaavioiden toteamiseen;
(c) ilmoitinkeskuksen äänimerkit tulee erottua taustamelusta;
(d) riski laitteen mekaaniseen rikkoutumiseen tulee olla pieni;
(e) palovaaran tulee olla pieni, ja paikka on varustettava paloilmaisimella.
Laitteiden välisen kaapeloinnin tulee olla erillään muista kaapeleista tai on käytettävä palonkestäviä
kaapeleita.
Ilmoitinkeskus tai erillinen käyttölaite on asennettava kiinteistössä olevaan jatkuvasti miehitettyyn tilaan
tai se on liitettävä CEA 4036 mukaiseen hätäkeskukseen.
Jos ympäristöolosuhteet eivät täytä edellä olevia sijoitusohjeita (a, d ja e) täytyy ryhtyä erityistoimiin
laitteiden valvomiseksi.
5.7.2 Ilmaisimen tunnistaminen
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On suositeltavaa, että keskuskojeen paneelista pystyy tunnistamaan yksittäisen ilmaisimen tai
paloilmoituspainikkeen, josta paloilmoitus on annettu.
5.7.3 Rinnakkaisnäyttö
Rinnakkaisnäyttö voi olla tarpeellinen jos keskuskoje on kaukana palokunnan hyökkäysreitiltä, tai
rakennuksessa on useita sisäänkäyntejä, tai keskuskoje ei ole jatkuvasti miehitetyllä alueella.
Rinnakkaisnäytön sijoituksen tulee täyttää 5.7.1 kohdissa a - e esitetyt vaatimukset.
Optista, esimerkiksi vilkkuvaa, merkkivaloa voidaan käyttää palokunnan hyökkäysreitillä keskuskojeen
paikallistamiseen.
5.7.4 Etäkäyttölaitteiden käyttö
Käytettäessä useita etäkäyttölaitteita, joista voidaan suorittaa toisiinsa vaikuttavia käskyjä, tulee
toisistaan poikkeavien käskyjen mahdollisuus estää.
5.7.5 Ilmaisun paikallistaminen
Keskuskojeelta tulee pystyä paikallistamaan ilmoituksen antaneen ilmaisimen tai paloilmoituspainikkeen
sijainti nopeasti ja yksiselitteisesti. Keskuskojeen yhteydessä tulee olla paikantamiskaavio.
5.7.6 Palokuntapaneeli
Käytettäessä palokuntapaneelia, sen tulee olla kansallisten määräysten mukainen.
5.8 Virran syöttö
5.8.1 Virtalähteet
Virtalähteen tehon pitää olla riittävä järjestelmän suurimpaan virrankulutukseen.
Joissakin järjestelmissä voidaan virransyöttö järjestää suoraan erillisiin laitteisiin kuten
näytteenottoilmaisimiin ja hälyttimiin. Näiden laitteiden virtalähteitä tulee valvoa ja niiden tila tulee näkyä
keskuskojeella.
Jos nämä laitteet saavat virransyötön keskuskojeelta, ei yksi vika saa aiheuttaa suurempaa valvottavan
alueen menetystä kuin 1600 m2.
5.8.2 Verkkovirta
Yleensä päävirta otetaan yleisestä verkosta. Rinnakkaista verkkoa käytettäessä tulee sen
luotettavuuden vastata yleistä verkkoa.
Verkkovirtasyöttö paloilmoittimella tulee varustaa erotuskytkimellä. Verkkovirtaliitäntä tulee tehdä
omana ryhmänään ennen vikavirtasuojausta (differentiaalisuojausta). Sulakkeiden määrä
virtasyöttöreitillä tulee minimoida.
Tieto erotuskytkimen paikasta tulee merkitä sopivaan kohtaan paloilmoittimen keskuskojeella.
Paloilmoittimen akut tulee voida ladata 80 %:iin niiden normaali kapasiteetista 24 tunnissa laitteiston
toimiessa normaalisti.
Päävirtalähteen asiaton irtikytkentä on estettävä (esimerkiksi merkitsemällä erotuskytkin tai estämällä
asiattomien pääsy sille).
Kun käytetään useampaa virtalähdettä, tulee jokaisen täyttää nämä vaatimukset.
5.8.3 Varavirtalähde
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Päävirtalähteen vikaantuessa tulee varavirta saada akuista. Akkujen kapasiteetin pitää riittää
järjestelmän virransyöttöön sähkökatkoksien tai korjaavien toimenpiteiden ajaksi.
Virransyöttö voidaan ottaa varavoimageneraattorista tai katkottomasti järjestetystä sähkönsyötöstä
(UPS). Järjestettäessä virransyöttö näin, voidaan akkujen kapasiteettia pienentää, mutta akkuja ei saa
kokonaan poistaa.
Käytettäessä varavoimageneraattoria tulee polttoaineen täydennys suorittaa 24 tunnin sisällä
verkkovirran palautumisesta.
Akut on uusittava vähintään 4 vuoden välein valmistuspäivämäärästä lukien, ellei akkujen teknisessä
todistuksessa ole muuta osoitettu. Vain samantyyppisiä akkuja saa kytkeä rinnan tai sarjaan (sama
valmistaja, kapasiteetti, jännite, valmistusaika).
Jos yksittäisen akun kapasiteetti on vähintään 36 Ah tai jos akkuja valvotaan erikseen ja ne on erotettu
toisistaan (esimerkiksi sulakkeilla), voidaan akut kytkeä latauslaitteeseen yhtä aikaa. Yleensä ei yli
kolmea akkua saa kytkeä rinnan.
Jos akut on kytketty sarjaan, korkeintaan kaksi sarjaa voidaan kytkeä rinnan. Rinnan kytketyt akut
saavat olla enintään 12-kennoisia. Sarjaan voidaan kytkeä suurempikin kuin 12-kennoinen akku, jos
jännitteen jako on tasainen.
Laitevikojen tai verkkosyötön häiriöiden ajaksi varavirtalähteen tulee pystyä pitämään järjestelmä
käynnissä vähintään 72 tuntia, jonka jälkeen täytyy olla jäljellä riittävä kapasiteetti syöttämään
hälytyskuormaa 30 minuutin ajaksi.
Jos vika voidaan huomata heti joko paikallisesti (jatkuva miehitys) tai etävalvonnalla, voidaan akkujen
kapasiteettia pienentää 72 tunnista 30 tuntiin. Tällöin huoltosopimuksessa määritelty korjausaika tulee
olla alle 24 tuntia. Jos korjausaika on alle 8 tuntia, voidaan akkukapasiteetti pienentää 30 tunnista 12
tuntiin.
Aikajaksoa voidaan edelleen lyhentää 4 tuntiin, jos huoltohenkilöstö ja varavoima ovat käytettävissä
koko ajan. Tällöin akkujen kapasiteetistä huomioidaan 75 %.
Kaikissa tapauksissa akkukapasiteettia tulee jäädä vielä 30 minuutin hälytyskuormaa varten.
Uuden akun nimelliskapasiteetti "C" tulee olla " 1,25 x C" kun otetaan huomioon vanhenemisen
aiheuttama kapasiteetin väheneminen.
C nimellinen (Ah) = 1,25x (A1 x t1) + (A2 x t2)
t1: varasyöttö aika
t2: hälytysaika
A1: normaalikäytön virta (I nimellinen)
A2: hälytysvirta (I nimellinen)
5.9 Palo- ja vikailmoitukset
Paloilmoittimesta saadaan suurin hyöty kun ilmoitukset siirretään automaattista
ilmoituksensiirtojärjestelmää käyttäen suoraan hätäkeskukseen. Jos tämä ei ole mahdollista, voidaan
ilmoitukset siirtää yksityisen palveluntuottajan ylläpitämään hätäkeskukseen.
Siirtolinjaa tulee valvoa siten, että sen vika näkyy paloilmoittimen keskuskojeella ja/tai jatkuvasti
miehitetyssä paikassa (hätäkeskus).

49

5.10 Suunnitelmat
Suunnittelija on velvollinen antamaan tarpeelliset tiedot, jotta asennusliike voi riittävän hyvin suorittaa
asennustyön. Suunnitelmien tulee sisältää vähintään sijoituspiirustukset, joissa on merkitty kaikkien
laitteiden tyypit ja paikat sekä kytkentäkaavion.
Suunnittelijan tulee omalta osaltaan täyttää ja allekirjoittaa toteutuspöytäkirja. Malli toteutuspöytäkirjasta
on liitteessä B.
Jos asennukseen tehdään muutoksia, niin muutokset tulee korjata myös alkuperäisiin suunnitelmiin ja
toteutuspöytäkirjaan.
5.11 Vastuut
Vastuu suunnittelusta, mitoituksesta ja asiakirjojen riittävyydestä ja paikkansa pitävyydestä määritellään
sopimusasiapapereissa.
5.12 Pätevyydet
Henkilön, joka toteuttaa suunnittelutyön tulee täyttää tehtävän edellyttämät pätevyysvaatimukset.
6-

ASENTAMINEN

6.1 Yleistä
Järjestelmä tulee asentaa kohdan 5.10 mukaisesti. Kaikki muutokset tulee sopia suunnittelijan kanssa
ja muutokset on lisättävä suunnitelmiin ja toteutuspöytäkirjaan.
6.2 Laitteisto ja sen sijoittelu
6.2.1 Sijoittelu
Laitteiden paikat tulee tarkistaa suunnitelmien mukaisiksi. Epäselvissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä
suunnittelijaan.
6.2.2 Ylijännitesuojaus
Paloilmoittimen ylijännitesuojaus tulee toteuttaa käyttämällä soveltuvia tuotteita ja asennukseen
liittyvillä lisätoimilla.
Ukkossuojaus toteutetaan SFS-EN 62305-2; Protection against lightning. Part 2: Risk management.
Ukkossuojaus / Lightning protection julkaisun mukaisesti.
6.2.3 Räjähdysvaaralliset tilat
Räjähdysvaarallisissa tiloissa asennus on tehtävä kansallisten tai eurooppalaisten määräysten
mukaisesti (ATEX - Räjähdysvaarallisten tilojen, laitteiden, asennusten ja tilaluokituksen standardit).
6.2.4 Ilmaisimien ja keskuskojeen asentaminen
Ilmaisimet ja keskuskoje on asennettava siten, että ne ovat helposti huollettavissa.
Ilmaisimet tulee asentaa siten, että niiden ilmoitustila näkyy lattiatasolla.
Ilmaisimet ja keskuskoje tulee sijoittaa niin, etteivät ne ole mekaaniselle vauriolle alttiina.
Määrätyissä olosuhteissa (esimerkiksi korkeat tilat tai asennuslattiat) ilmaisimet voidaan asentaa
menetelmällä, joka helpottaa niiden huoltamista.
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6.3 Kaapeliasennukset
6.3.1 Kaapelityypit
Kaapeleiden tulee täyttää laitevalmistajan tai -toimittajan asettamat vaatimukset ja niiden tulee olla
kansallisten vaatimusten mukaisia.
Kaapeleiden poikkipinta tulee olla riittävä, jotta estetään liialliset jännitehäviöt. Mekaanisen kestävyyden
varmistamiseksi tulee johtimien halkaisijan olla vähintään 0,6 mm.
Jakorasiat ja kaapelit tulee olla helposti tunnistettavia paloilmoitinjärjestelmään kuuluviksi.
6.3.2 Suojaus tulipalolta ja mekaanisilta vaurioilta.
Kaapelit tulee asentaa riittävän suojattuihin paikkoihin (kaapelihyllyille, kanaviin, suojaputkiin) tai niillä
tulee muuten olla riittävä mekaaninen lujuus.
Kun käytetään paloryhmiksi kytkettyjä ilmaisinpiirejä, on arvioitava yhtäaikaisen vahingon
tapahtumismahdollisuutta kaapeleille esimerkiksi mekaaninen vaurio ja palo.
Kaapeleiden tulee kulkea mahdollisimman alhaisen paloriskin omaavien alueiden kautta. Jos kaapelit
joudutaan viemään korkeamman paloriskin omaavien alueiden kautta ja kaapeleiden katkokset estävät:
- hälyttimien toiminnan;
- paloilmoittimen ohjaussignaalien välittymisen;
- palonilmoittimen paloilmoituksen välittymisen;
Tällöin on käytettävä palonkestäviä kaapeleita kansallisten tai eurooppalaisten sääntöjen mukaisesti tai
kaapelit on paloeristettävä.
Jos ilmaisin kaapelit eivät ole paloilmaisimien valvonta-alueella, pitää kaapeleiden olla palonkestäviä.
Alla lueteltujen kaapeleiden tulee kestää palon rasitukset vähintään 30 minuutin ajan tai niiden tulee
olla palosuojattuja. Tämä määräys koskee:
♦
keskuskojeen ja hälyttimien välisiä kaapeleita;
♦
keskuskojeen ja erillisen virtalähteen välisiä kaapeleita;
♦
keskuskojeen ja rinnakkaisnäytön välisiä kaapeleita;
♦
keskuskojeen ja etäkäyttölaitteen välisiä kaapeleita;
♦
mitä tahansa muita kaapeleita, joiden on määrä toimia palon aikana.
poikkeuksena ovat erityissuojatut oheislaiteet ja laitteet, joiden virransyöttö tulee kahdesta suunnasta.
Näiden kaapeleiden tulee olla erillisiä ja asennettu kulkemaan eri reittejä.
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6.3.3 Suojaus elektromagneettisia häiriöitä vastaan
Erheellisten ilmoitusten estämiseksi laitteet kaapeleineen tulee sijoittaa paikkoihin, joissa ei ole
merkittävästi elektromagneettisia häiriöitä tai järjestää niille riittävä elektromagneettinen suojaus.
6.3.4 Palon leviämisen estäminen
Kaapeleiden läpäistessä palo-osaston rajan, tulee läpivienti varustaa osastoivaa rakennetta vastaavalla
palokatkoilla.
6.4 Kaapeleiden liitokset
Laitekoteloiden ulkopuolisia kaapeliliitoksia tulee välttää. Jos ulkopuolisia kaapeliliitoksia tehdään, tulee
ne sijoittaa selvästi merkittyyn liitäntärasiaan.
Liitosmenetelmän tulee toimintavarmuudeltaan ja palokestävyydeltään vastata liitettävän kaapelin
ominaisuuksia.
6.5 Säteilyturvallisuus
Kansalliset määräykset säteilyturvallisuudesta tulee täyttää kaikessa säteilevän materiaalin
käsittelyssä, varastoinnissa ja käytössä.
6.6 Asiakirjat
Paloilmoittimien asennusliikkeen tulee luovuttaa tilaajalle toteutuspöytäkirja siihen liittyvine asiakirjoineen.
(Malli toteutuspöytäkirjasta on Liitteessä B). Asiakirjojen tulee olla arkistointikelpoisia.
6.7 Vastuut
Paloilmoittimien asennusliikkeen vastuuhenkilö varmistaa, että paloilmoittimen toteutus on kaikilta osin
hyvän teknisen käytännön sekä toteutuspöytäkirjaan tehtyjen perusmäärittelyjen mukainen.
6.8 Pätevyydet (Viittaus kohta 3.11)
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7-

KÄYTTÖÖNOTTO JA KOESTUS

7.1 Yleistä
Käyttöönottoprosessin tarkoituksena on selvittää täyttääkö asennettu järjestelmä näiden sääntöjen
vaatimukset ja onko henkilö- ja omaisuusturvallisuuden vaatimukset oikealla tavalla varmistettu.
7.2 Oman työn tarkastus
Oman työn tarkastus tulee suorittaa uusille, uusituille ja laajennetuille laitteistoille.
Oman työn tarkastuksen tekee paloilmoittimien asennusliike.
Tarkastuksessa varmistetaan, että työ on suoritettu hyväksyttävällä tavalla ja että käytetyt
menetelmät ja tuotteet täyttävät näiden sääntöjen ehdot ja että asiakirjat ovat asennetun järjestelmän
mukaisia.
Tarkastuksessa varmistetaan, että asennettu järjestelmä toimii oikein ja että:
-

kaikki ilmaisimet ja paloilmoituspainikkeet toimivat;

-

paloilmoittimen keskuskojeen antama informaatio on oikeata ja täyttää kohdassa 5.10
esitetyt vaatimukset;

-

kaikki ilmoitukset toimivat oikein, välittyvät oikeisiin osoitteisiin ja ovat oikeita ja selviä;

-

hälyttimet toimivat kuten näissä säännöissä on edellytetty;

-

kaikki oheislaitteet saavat ohjauskäskyn;

- vaadittavat asiakirjat ja käyttöohjeet on toimitettu kohdan 7.4 mukaisesti.
Tarkastus on mahdollisuuksien mukaan tehtävä normaaleissa ympäristöolosuhteissa.
Kun asennustyö on valmistunut, ja ennen kuin järjestelmä luovutetaan tilaajalle, tulee
paloilmoittimen asennusliikkeen suorittaa tarkastus laatujärjestelmässä (standardin EN 9000)
vahvistettujen menetelmien mukaisesti.
7.3 Toimituksen hyväksyminen

Paloilmoittimien asennusliike ja tilaaja tarkastavat onko järjestelmä toimitussopimuksen mukainen.
On suositeltavaa, että hyväksyminen tehdään 6 viikon seuranta-ajan jälkeen, jona aikana asennetun
järjestelmän toiminta voidaan todeta normaaleissa ympäristöolosuhteissa ja tallentaa
toteutuspöytäkirjaan.
Toimituksen hyväksyntätarkastuksessa todetaan, että:
-

vaadittavat asiakirjat on toimitettu;

-

silmämääräiset tarkastukset on tehty;

-

järjestelmän, oheislaitteiden ja ilmoituksensiirron toimintatestit on tehty

Hyväksyntätarkastuksessa voidaan tehdä myös toiminnallisia testejä ja palotestejä.
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7.3.1 Silmämääräinen tarkastus
Asennuksen jälkeen asennusliikkeen edustaja suorittaa silmämääräisen tarkastuksen, jotta
varmistetaan, että työ on tehty hyväksyttävällä tavalla, käytetyt menetelmät, materiaalit ja tuotteet
täyttävät tekniset vaatimukset ja että piirustukset sekä käyttöohjeet ovat asennetun järjestelmän
mukaiset.
7.3.2 Toimintatestit
Tilaussopimuksessa voidaan sopia toiminnallisista testeistä, joilla voidaan varmistua että, laitteisto
soveltuu aiottuun käyttöön.
7.3.3 Palotestit
Asennetulle laitteistolle tehdään palotestit (kohta 9) mikäli:
•

poikkeavat käyttöolosuhteet tai ympäristöolosuhteet vaikuttavat heikentävästi paloilmaisuun

•

jos viranomaiset tai vakuutusyhtiö niin vaativat.

tai
Epäselvissä tapauksissa palotestit tekee kolmas osapuoli. Epäselvyys voi koskea:
•
•

Ilmaisimien sijoittelua;
paloilmaisimien toimivuutta (esim. voimakas ilmanvaihto, ilman virtaukset, jne.)

Asennetut paloilmaisimet testataan toiminnallisesti kohdan 8.31 mukaisesti. Ilmaisimet testataan
ilmaisintyypille hyväksytyillä testilaitteilla
Palotestin tulosten perusteella tehdään vaadittavat korjaavat toimenpiteet.
7.4 Asiakirjat
Tilaajalle tulee luovuttaa riittävät käyttö- ja huolto- sekä testausohjeet asennetusta järjestelmästä.
Huolto-ohjeiden sisältö on kuvattu kohdassa 11.2.1
Oman työn tarkastuksen suorittajan tulee toimittaa tilaajalle allekirjoitettu todistus oman työn
tarkastuksesta. Todistuksen malli on liitteessä B.
Tilaaja allekirjoittaa todistuksen työn valmistumisesta ja hyväksymisestä. Todistuksen malli on liitteessä
B.
7.5 Vastuut
Kun luovuttaminen on saatettu loppuun tilaajaa tyydyttävällä tavalla, siirtyy vastuu järjestelmästä
tilaajalle (kohta 10.1).
7.6 Pätevyydet
Henkilöillä, jotka toteuttavat käyttöönottomenettelyn ja valmistelevat kohdan 6.6 mukaiset asiakirjat,
tulee olla riittävät teoreettiset ja käytännön tiedot ja heidän tulee toimia yrityksen laatujärjestelmän
mukaisesti (standardin EN 9000).
Henkilöiden tulee hallita
•
tekniset määräykset, ohjeet, ja määräysten perusteet,
•
viranomaismääräykset
•
kaikki asiaan liittyvät lait ja asetukset
•
palamisen perusteet
•
tilaajan asettamat erityisvaatimukset
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•

8-

hätäkeskus- ja pelastuslaitosten esittämät vaatimukset.
KOLMANNEN OSAPUOLEN HYVÄKSYNTÄ

8.1 Yleistä
Kolmannen osapuolen tarkastuksen tehtävänä on varmistaa että asennettu järjestelmä täyttää
henkilöturvallisuuden ja omaisuuden suojaamisen asettamat vaatimukset.
Asennetun järjestelmän hyväksyntä perustuu toteutuspöytäkirjamenettelyyn ja
määräaikaistarkastuksiin, joilla varmistetaan, että järjestelmää käytetään, huolletaan ja tarpeelliset
muutokset toteutetaan vaatimusten mukaisesti.
Tarkastuslaitoksen tulee olla Turvatekniikan keskuksen hyväksymä.
Menettelyä sovelletaan uusiin asennuksiin ja olemassa oleviin asennuksiin, joihin on tehty huomattavia
muutoksia ja jotka vaikuttavat laitteen suorituskykyyn.
Asennusliike allekirjoittaa oman työn tarkastuspöytäkirjan ja se liitetään tarkastuslaitokselle
toimitettaviin asiakirjoihin.
8.2 Hyväksymismenettelyn tarkoitus
Hyväksymismenettelyn tarkoituksena on asennuksen toimivuuden varmentaminen.
Tarkastuslaitos määrittelee sopivat testausmenetelmät ja tiedottaa asennusliikkeelle ja/tai tilaajalle
vaadituista tarkastuksista asennuksen eri vaiheissa. Paloilmoittimien asennusliike ilmoittaa
pelastusviranomaiselle milloin eri vaiheet valmistuvat.
8.3 Tarkastukset ja testit
Tarkastuksen suorittaa hyväksytty tarkastuslaitos. Jos tarkastuslaitos käyttää tarkastukseen tai
testaukseen ulkopuolista palvelua tulee sen huolehtia että palvelun suorittaja toimii tarkastuslaitoksen
laatujärjestelmän mukaisesti.
Tarkastuslaitos määrittelee, mikä osa asennetusta järjestelmästä tarkastetaan tai testataan ennen
hyväksymistä.
8.3.1 Toiminnalliset testit
Toiminnallisista testeistä sovitaan tilaajan, paloilmoittimien asennusliikkeen ja hyväksyvän tahon kanssa.
Kun paloilmoittimen ilmoituksia käytetään oheislaitteiden ohjaukseen, tulee huolehtia siitä, ettei
ilmoituksista aiheudu vahinkoa (esimerkiksi sammutuslaitteiston laukaisua).
8.3.2 Asiakirjat
Tarkastuslaitos antaa asennetusta järjestelmästä tarkastustodistuksen, joka kattaa asennetun
laitteiston suunnittelun, mitoituksen ja asennuksen sekä asennukseen sovitut poikkeamat.
Tarkastuksessa havaitut puutteet kirjataan tarkastuspöytäkirjaan.
Käyttöönottoja
määräaikaistarkastuksissa
korjausmääräyksellä tai hylätään.

paloilmoitin
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joko

hyväksytään,

hyväksytään

8.4 Määräaikaistarkastukset
Käyttöönottotarkastuksen
jälkeen
määräaikaistarkastuksissa.

laitteiston

toimintakunto

ja

–

edellytykset

todetaan

Huomaa: Paloilmoitin tarkastetaan normaalisti kerran kolmessa vuodessa, ellei sitä koskevassa
asetuksessa ole toisin määrätty.
Erityisolosuhteissa pelastusviranomainen voi lyhentää tarkastusvälejä.
Tarkastuksessa varmistetaan, että:
•
asennettu järjestelmä on täysin toimiva;
•
tarpeelliset huollot ja korjaukset on tehty;
•
järjestelmän kunnossapito-ohjelmaa on noudatettu;
•
järjestelmä täyttää alkuperäiset henkilö- ja omaisuusturvallisuudelle asetetut vaatimukset.
•
rakennuksen käyttötarkoituksen muuttuessa tai rakennuksessa tehtyjen korjaustoimenpiteiden
tai laajennusten jälkeen laitteisto vastaa käyttötarkoitustaan
Jos tarkastuksessa havaitaan puutteita, tarkastuslaitos tekee uusintatarkastuksen toimenpiteiden
valmistuttua.
8.5 Tarkastusasiakirjat
Tarkastuslaitos antaa määräaikaistarkastuksesta tarkastustodistuksen.
Tarkastus tulee kirjata laitteiston kunnossapitopäiväkirjaan (Liite B).
Tarkastus tulee tehdä liitteessä C olevan "Tarkastuslistan" mukaan.
8.6 Pätevyydet
Tarkastuslaitoksen tulee olla Turvatekniikan keskuksen hyväksymä.
9-

TOIMINNALLISET PALOTESTIT

Palotesteillä voidaan osoittaa ilmaisimien oikea sijoittelu ja toiminta. Palotestejä ei ole tarkoitettu
määrittämään asennettujen paloilmaisimien herkkyyttä eikä tekemään kilpailevaa vertailua erityyppisten
ilmaisimien välillä, vaan tarkistamaan, että testipalon tuottamat palokaasut pääsevät ilmaisimille ja
aktivoivat ne.
Käytössä olevat palotestit ovat:
• Palotesti 1:
Sähkökäämit
• Palotesti 2:
Polyuretaanivaahtolevy
• Palotesti 3:
Alkoholi
• Palotesti 4:
Kuuma taso
• Savukehitin
9.1 Yleistä
Palotestityyppi ja palavan materiaalin määrä tulee sopia kaikkien osapuolten välillä.
Palotestin valinta riippuu kohteen määrittelemästä ilmaisutarpeesta (kohta 4.2).
Palotesti suoritetaan kiinteistön haltijan kanssa sovittuna ajankohtana, jotta vältetään tavaroille ja
laitteille aiheutuva vahingoittumisvaara.
Palotestejä tehtäessä tulee huomioida räjähdysvaarallisten tilojen aiheuttamat vaatimukset.
Jos palotestejä ei voida tehdä, on asia kirjattava asiakirjoihin kohdissa 4.6, 7.4 ja 8.5.
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Rakennuksen haltijalle tulee ilmoittaa tehtävien testien ajankohta.
Palotesti tulee tehdä mahdollisimman vaativissa olosuhteissa (esim. tilojen ilmastointi toimii
suurimmalla teholla).
Ohjaukset, joilla on vaikutusta testituloksiin (esim. savupeltien ja ilmanvaihdon sulkeminen) ja
ilmoituksensiirtolaitteet tulee irtikytkeä ennen testiä. Erityisesti on irtikytkettävä
sammutuslaitteistojen ohjaukset ennen testin aloittamista.
Paloilmoittimen asennus on testattava tarvittaessa sekä ilmastoinnin toimiessa että sen ollessa
irtikytkettynä.
Paloilmoittimen tulee havaita testipalo ennen kuin vaatimusten mukainen testimateriaali on
kokonaan palanut.
Jos ilmaisimet on asennettu kaksoisilmaisuperiaatteella, valitaan palotesti 2.
Jos ilmaisu tapahtuu ennen kuin testimateriaali on kokonaan palanut, voidaan testipalo sammuttaa.
Jos testi epäonnistuu, tulee syy selvittää ja tehdä korjaavien toimenpiteiden jälkeen uusi palotesti.
Paloilmoitin palautetaan normaalitilaan vasta kun aerosolit/palokaasut on tuuletettu testatusta tilasta.
Paloilmoitinliike tai kolmannen osapuolen edustaja laatii testistä pöytäkirjan, jossa esitetään
testijärjestelyt (tila, testitulen sijainti, testin tyyppi, palavan materiaalin määrä) ja tulokset
(aktivoituneet ilmaisimet, ilmaisintyypit ja ilmaisuaika).
9.2. Palotestit
9.2.1 Palotesti 1: Sähkökäämit (savun tuotto)
Palotesti tehdään savua tuottavalla sähkökäämillä, joka on sijoitettu huonoimpaan mahdolliseen
paikkaan huomioiden ilmavirtaukset ja savuilmaisimien sijainti.
Kokemus palotesteistä on osoittanut, että useimmissa tapauksissa 2 käämiä riittää. Käämit on
kytkettävä rinnan 2 A:n virranrajoituksella varustettuun 230 V verkkovirtalähteeseen.
Verkkovirtalähteessä tulee olla kipinänvaimennuspiiri.
Kipinänvaimennuspiiri pitää virran 2 A maksimiarvossa ja rajoittaa virtaa siinä tapauksessa, että se
nousee tämän arvon yli (oikosulku), ja estää näin käämien kipinöintiä.
Palotesteissä käämit ovat metallikotelossa, (katso kuvaa alla), jonka mitat ovat 210x200x120 mm
ja seinämän paksuus on 10/10 mm.
Metallikotelon päällä on kääntyvä, irrotettava kansi, jossa on 220 kpl 8 mm läpimittaisia reikiä.
Metallikotelo on varustettu sähköliittimillä, joihin liitetään kipinän vaimennin (ulkopuolella) ja käämit
(sisäpuolella) sekä tarpeellisilla kytkimillä ja ampeerimittareilla.
Piilotilassa tehdyssä savukokeessa metallikotelon tulee olla näkyvillä (esim. läpinäkyvän levyn alla)
koko testin ajan ja, jos mahdollista, myös metallikotelon läheisyydessä olevien ilmaisimien tulisi näkyä.
Testin katsotaan loppuvan, jos automatiikka katkaisee verkkovirran.
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Testikäämin ominaisuudet:
Käämin rakenne
♦
materiaali:
laminoitu paperi
♦
mitat:
33 x 30 ja korkeus 47.5
♦
ulkomitat:
62 x 72 x 47.5 mm
Käämilanka
♦
materiaali
pinnoitettu kuparilanka
♦
langan halkaisija:
0.24 mm
♦
kierrosten määrä:
800
♦
sähköinen vastus:
50 ± 5 ohmia
♦
langan päät:
eristetty liitos (halkaisija noin 1 mm, pituus noin 50 mm)
Eristykset
♦
materiaali:
öljytty pellava
♦
mitat:
leveys 49 mm ja paksuus 0.12 mm
Huomaa
♦
Kelausvoima
0.03 N
♦
PVC pohjaisia eristeitä ei saa käyttää

Kuva 27 – Palotesti 1

9.2.2 Palotesti 2: Polyuretaanivaahtolevy (savun tuotto)
Palotestissä käytetään alumiinifolion päälle pinottuja polyuretaanivaahtolevyjä, jotka on asetettu alla
kuvatulle alustalle (kuva 28).
Polyuretaanivaahtolevyt sijoitetaan huonoimpaan mahdolliseen paikkaan huomioiden ilmavirtaukset ja
savuilmaisimien sijainti.
Polyuretaanivaahtolevyn tekninen erittely:
♦
materiaali:
paisutettu polyuretaanivaahto ilman paloa hidastavia aineita
♦
tiheys:
17 … 20 kg/m3
♦
mitat:
500 x 500 x 20 mm
♦
alusta:
palamaton levy, joka on päällystetty alumiinifoliolla (kuva 28)
Testissä poltettavan materiaalin määrä on esitetty kohdassa 9.3
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Kuva 28 – Palotesti 2
Alla olevassa kuvassa esitetään polyuretaanivaahtolevyjen sytytyspisteet.

Kuva 29
Testin katsotaan loppuvan kun kaikki levyt ovat palaneet. Jos paloilmoitus saadaan ennen kuin palo
loppuu, voidaan testipalo sammuttaa.
9.2.3. Palotesti 3: Alkoholi (liekin tuotto)
Palotestissä käytetään koealtaassa olevaa alkoholia (kuva 30).
Koeallas sijoitetaan lämpöilmaisimen alle.
Kokemukset ovat osoittaneet, että useimmiten 2 litraa on riittävä määrä ja enimmäismäärän tulee olla
alle 4 litraa.
Alkoholi sytytetään tulitikulla.
Alkoholin laatu:
♦
etyyli-, denaturoitu- tai metyylialkoholi.
Koeallas:
♦
materiaali: metalliallas palamattoman alustan päällä (katso kuva 30)
♦
mitat:
500 x 500 x 50 (korkeus)
Palavan aineen määrä on esitetty kohdassa 9.3
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Kuva 30 – Palotesti 3
Jos paloilmoitus saadaan ennen kuin palo loppuu, voidaan testiliekki sammuttaa.
9.2.4 Palotesti 4: Kytevä palo (savun muodostus)
Palotestissä käytetään pyökkitikkuja, jotka asetetaan kuumalle levylle säteittäisesti.
Testimateriaali:
puun laatu:
♦
kosteus:
♦
koetikkujen mitat:
Alusta:
♦

pyökki
< 10 %
10 x 20 x 50 mm
lämpölevy (A = 250 cm²) Lämpötila: 400 … 500 °C

Palavan materiaalin määrä on esitetty kohdassa 9.3
Pyökkitikut asetellaan lämpölevylle, kun lämpötila on 400 … 500 °C.
9.2.5 Vaihtoehtoinen palotesti: Savun kehitin (savun tuotto)
Savunkehitintä voidaan käyttää vaihtoehtoisena testinä, kun olosuhteet eivät salli muunlaista testiä.
Käytettyjen savunkehittimien tyyppitiedot ja tunnisteet tulee kirjata.
Hyväksyvän tahon tulee määritellä laiteominaisuudet ja koevaatimukset.
9.3 Palotestityypit eri ilmaisimille
Palotestityyppi valitaan ilmaisimen vaatiman palamistuotteen mukaan.
•
•
•
•

Palotesti 1
Palotesti 2
Palotesti 3
Palotesti 4

muodostaa tiheän savun, joka kerrostuu matalalle
muodostaa mustaa savua
muodostaa liekkejä
muodostaa valkoista savua
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Taulukko 10 – Ilmaisintyypin vaatima palotesti
Ilmaisintyyppi

Palava aine

Palotesti

Savuilmaisin (pistemäinen)

Polyuretaanivaahto tai
pyökki
Alkoholi
Alkoholi
Sähkökäämi

2
4
3
3
1

Lämpöilmaisin
Liekki-ilmaisin
Muut savuilmaisimet

Taulukossa 11 on esitetty ilmaisintyypin, valvotun pinta-alan ja huonekorkeuden vaatima palavan
aineen määrä.
Taulukoissa on käytetty kaavaa A n = K x A max (Taulukko 1 kohta 5.5.2.1)
Taulukko 11 - Savuilmaisimet – Palotesti 2, Polyuretaanivaahtolevyjen määrä
An (m²)
An < 15
½
1
1
1+½
2

h (m)
h<3
3<h<5
5<h<7
7<h<9
9 < h < 12

15 < An < 30
1
1+½
2
2+½
3

30 < An < 40
1 + 1/2
2
2 + 1/2
3
4

40 < An < 80
2
2+½
3
4
5

Taulukko 12 - Savuilmaisimet - Palotesti 4, pyökkitikkujen määrä
h (m)
h<3
3<h<5
5<h<7
7 < h < 12

An < 15
3
4
5

An (m²)
15 < An < 30
30 < An < 40
4
6
6
8
7
10
Käytetään palotestiä 2

40 < An < 80
8
11
14

Taulukko 13 - Lämpöilmaisimet - Palotesti 3, alkoholin määrä litroissa
An (m²)
h (m)
h<3
3<h<5
5 < h < 7,5

An < 15
0,5
0,75
1

15 < An < 40
1
1,5
2

Taulukko 14 – Liekki-ilmaisimet – Palotesti 3, alkoholin määrä litroissa
h (m)
h < 23
23 < h < 33
33 < h < 45

An (m²)
144 < An < 289
1
1,5
2

An < 144
0,5
1
1,5

289 < An < 625
1,5
2
2,5

Jos An arvo on suurempi kuin taulukoissa 11, 12, 13 ja 14, niin taulukon suurinta palavan aineen
määrää ei kuitenkaan saa ylittää.
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10 - JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ
10.1 Vastuuhenkilöt
Kohteen omistajan ja haltijan tulee nimetä paloilmoittimelle vastuuhenkilö, sekä hoitaja ja hänelle
tarvittavat varahenkilöt. Omistajan ja haltijan tulee vastata, että:
-

järjestelmä on valvotun kohteen käyttötarkoitusta vastaava ja toimintakunnossa koko sen
käyttöiän ajan;
kohteessa on toimintaohjeet erilaisten paloilmoitusten, -varoitusten ja muiden tapahtumien
varalle;
kohteen hoitaja ja hänen varahenkilönsä ovat saaneet tehtävän hoidon kannalta tarpeellisen
koulutuksen;
ilmaisimien ympärillä on vapaata tilaa vähintään 0,5 metriä;
mitattava suure, kuten lämpö, savu tai muu sellainen pääsee esteettömästi ilmaisimille;
paloilmoituspainikkeet on helppo havaita ja niille on esteetön pääsy;
kaikki tarvittavat toimenpiteet erheellisten ilmoitusten varalle on tehty esimerkiksi ilmaisimien
irtikytkentä tulitöiden ja vastaavien ajaksi;
rakennuksessa tapahtuneet muutokset on huomioitu järjestelmässä;
kohteessa pidetään kunnossapitopäiväkirjaa, johon kirjataan kaikki koestus-, huolto-, korjaus- ja
tarkastustiedot;
järjestelmä huolletaan säännöllisesti (kohta 11);
järjestelmä huolletaan vian, palon tai muun haitallisen tapahtuman jälkeen.

Vastuuhenkilön ja hoitajien ajan tasalla olevat tiedot tulee kirjata kunnossapitopäiväkirjaan ja
toteutuspöytäkirjaan sekä ilmoittaa pelastusviranomaiselle ja hätäkeskuslaitokselle.
Nämä toiminnot voidaan siirtää sopimuksella toisen osapuolen (esim. asennus- tai huolto-liike)
tehtäväksi.
Asiakirjoja (määräaikaistarkastusasiakirjat, kohta 8.4) tulee säilyttää paloilmoittimen keskuskojeen
lähettyvillä.
10.2 Päiväkirjat
Toteutuspöytäkirja ja kunnossapitopäiväkirja tulee säilyttää vastuuhenkilöin ja hoitajien saatavilla
olevassa paikassa. Asiakirjoihin tulee merkitä kaikki järjestelmää koskevat tapahtumat.
Toteutuspöytäkirjamalli on liitteessä B.
11 - YLLÄPITO
11.1 Yleistä
Järjestelmä tulee tarkastaa ja huoltaa säännöllisesti. Tarkastukset ja huollot tulee tehdä riippumatta
siitä ovatko tilat käytössä tai eivät.
Tarkastus- ja huoltosopimukset tehdään haltijan ja tarkastuslaitoksen sekä laitteiston toimittajan tai
muun pätevyysvaatimukset täyttävän palveluntuottajan välillä. Sopimuksessa tulee määrittää
huoltohenkilöiden pääsy kohteeseen ja aika, jonka kuluessa korjaustyöt vikailmoituksen jälkeen voidaan
aloittaa.
11.2 Tarkastukset ja huollot
11.2.1 Määräaikaishuollot
Huolto- ja ylläpitosopimus voidaan tehdä laitteiston toimittajan tai muun pätevyysvaatimukset
täyttävän palveluntuottajan kanssa.
Kohteeseen laadittua kunnossapito-ohjelmaa tulee noudattaa.
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Kunnossapito-ohjelman tulee sisältää seuraavat toimenpiteet:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

kuukausittain tehtävät koestustoimenpiteet;
määräaikaistarkastuksissa tehtävät ilmaisimien ja paloilmoituspainikkeiden toimintakokeet;
ilmoituksensiirron koestus;
paloilmoittimen keskuskojeen tarkastus;
paloilmoittimen virtalähteiden tarkastus;
akkujen uusiminen kohdan 5.8.3 mukaisesti;
varavoimageneraattorien tarkastustoimenpiteet;
silmämääräinen tarkastus rakenteellisten muutosten tai toiminnan aiheuttamasta
muutostarpeesta ilmaisimien, paloilmoituspainikkeiden, ja hälyttimien sijoitukseen;
silmämääräinen tarkastus että ilmaisimien ympärillä on vähintään 500 mm vapaata tilaa ja että
kaikkien paloilmoituspainikkeiden luo on esteetön pääsy.
silmämääräinen tarkastus kaapelien ja laitteiden kunnosta ja kiinnityksestä;
määräajoin uusittavien tuotteiden vaihto;
kunnossapitopäiväkirjan ja määräaikaistarkastuspöytäkirjojen merkintöjen huomioiminen;
tulostimien toimintakunnosta varmistuminen;
päivittää toteutuspöytäkirjan merkinnät muuttuneita olosuhteita vastaaviksi ja tiedottaa
muutoksista kaikille sidosryhmille.

Havaitut puutteet tulee korjata välittömästi.
Ympäristöolosuhteista tai muista erityissyistä johtuen saattaa olla tarpeellista tihentää huoltokäyntejä.
11.2.2 Erheellisten ilmoitusten estäminen koestuksessa
Ilmoitusten koestamiset on ilmoitettava ennakkoon hätäkeskukseen.
Testauksesta on ilmoitettava kaikille tiloissa olijoille ennen koestusta, jossa hälyttimet saattavat toimia.
11.2.3 Aiheettomien toimintojen estäminen koestusten aikana
Kunnossapito- ja huoltotoimenpiteet eivät saa aiheuttaa tarpeetonta palontorjuntalaitteiden aktivointia.
Ne palontorjuntalaitteet, joita ei ole tarkoitus koestaa on irtikytkettävä, ellei ole tarkoitus testata myös
näitä järjestelmiä. Sammutuslaitteistojen suhteen on ryhdyttävä tarvittaviin varotoimiin, niiden
aktivoitumisen ehkäisemiseksi koestuksen aikana.
Jos palo-ovet tai vastaavat laitteet toimivat paloilmoittimen ohjaamana, tulee tiloissa työskenteleville
tiedottaa koestuksen mahdollisista seurauksista.
11.3 Huollon lisätoimenpiteet
Määräaikaishuollon (kohta 11.2) tarkoituksena on pitää järjestelmä käyttökunnossa normaalitilanteissa.
Käytössä voi kuitenkin tulla tilanteita, jotka vaativat erityistä huomiota. Näissä tilanteissa tulee kääntyä
paloilmoittimien asennusliikkeen puoleen.
Näitä tilanteita voivat olla:
-

tulipalon seuraukset (joko automaattisesti tai muilla keinoin havaitut);

-

erheelliset ilmoitukset;

-

kiinteistön laajennukset, muutokset tai sisustustyöt;

-

muutokset valvotulla alueella;

-

muutokset melutasossa (hälyttimien kuuluvuus);
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-

järjestelmälle aiheutuneet vahingot;

-

järjestelmään liitettyjen oheislaitteiden muutokset.

11.4 Korjaavat toimenpiteet
Paloilmoittimien asennusliikkeen tulee ryhtyä välittömästi korjaaviin toimenpiteisiin, mikäli
havaitaan seuraavia seikkoja:
•
•
•

Ylläpidossa tulee ilmi vikoja
Järjestelmässä on toimintahäiriöitä
Järjestelmässä ilmenee vaurioita.

11.5 Varaosat
Käyttöpaikalla tulee olla, kohteesta riippuen, riittävästi varaosia (kuten paloilmoituspainikkeiden laseja).
11.6 Asiakirjat
Päiväkirjaan merkitään kaikki suoritetut työt. Huoltoraportit tallennetaan joko kunnossapito-ohjelman tai
järjestelmän muiden asiakirjojen yhteyteen.
Huoltoraportit tulee tarvittaessa esittää asianomaisille tahoille.
11.7 Vastuut
Vastuu paloilmoittimen kunnossapidosta kuuluu sen haltijalle.
11.8 Pätevyydet (Viittaukset kohta 10.1)
12 - JÄRJESTELMÄN MUUTOKSET TAI LAAJENNUKSET
12.1 Yleistä
Vastuu paloilmoittimen kunnossapidosta kuuluu sen haltijalle.
12.2 Kolmannen osapuolen hyväksyntä
Kun asennetulle järjestelmälle on vaatimuksena kolmannen osapuolen hyväksyntä, kaikki laajennukset
tai muutokset tulee ilmoittaa kirjallisena tarkastuslaitokselle.
13 - MUIDEN PALOILMOITTIMEEN LIITETTYJEN PALONTORJUNTAJÄRJESTELMIEN
TOIMINTA
13.1 Yleistä
Paloilmoitinta voidaan käyttää ohjaamaan muita palontorjuntajärjestelmiä, kuten:
-

automaattisia sammutuslaitteistoja;

-

savunpoistojärjestelmiä;

-

palo-ovien ohjauksia;

-

hätätilannekäyttöön tarkoitettuja äänijärjestelmiä;

-

palopeltien ohjauksia;

-

ilmastoinnin ohjauksia;
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-

hissien ohjauksia;

-

kulunvalvonnan ohjauksia;

Muun yhteen liitetyn palotorjuntajärjestelmän toiminta tai vikaantuminen ei saa estää paloilmoittimen
oikeaa toimintaa, tai estää paloilmoitinta antamasta signaalia muihin järjestelmiin.
Muiden yhteen liitettyjen palontorjuntajärjestelmien asentamisessa tulee noudattaa niitä koskevia
CEA:n teknisiä ohjeita tai niille annettuja muita ohjeita ja vaatimuksia.
13.2 Vastuut
Kohdissa 6.7, 7.5 ja 11.7 määriteltyjen vastuiden lisäksi suunnittelun, asennuksen ja huollon tulee
varmistaa, ettei paloilmoittimen toiminta heikennä tai heikenny muiden yhteen liitettyjen
palontorjuntajärjestelmien toiminnasta.
Paloilmoittimen ja muiden palontorjuntajärjestelmien suunnittelijoiden tulee määritellä kullekin kuuluvat
vastuualueet ja niiden rajat.
Yhteen liitettyjen järjestelmien vaatimukset tulee määritellä riittävän yksityiskohtaisesti, jotta
järjestelmien yhteen liittäminen pystytään suunnittelemaan virheettömästi.
14 - ERITYISRISKIT
14.1 Yleistä
Erityisriskit vaativat tarkkaa huomiota ja suunnittelutietoa laitteiden valinnassa, ilmaisimien sijoittelun ja
välimatkojen määrittämisessä, sekä johtimien reitityksissä.
Näitä erityisriskikohteita ovat esimerkiksi:
huonetilat, joissa on erityisen paljon sähkölaitteita;
korkeavarastot;
atrium-tilat;
palovaaralliset alueet;
ulkotilojen riskit.

-

14.2 Tilat, joissa on paljon sähkölaitteita
Toteutuspöytäkirjan perusmäärittelyt tulee laatia ennen suunnittelun ja asentamisen aloittamista
kaikkien asianosaisten kanssa.
14.2.1 Yleistä
Alla kuvatut lisävaatimukset sähkötiloille ovat tarpeen, koska niissä on paljon arvokkaita laitteita ja suuri
liiketoiminnan keskeytysriski.
Tämä pätee erityisesti seuraavan tyyppisiin tiloihin:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tietokonetilat (ATK)
ristikytkentätilat ja varavirtalähteet (UPS)
mittaus- ja säätöjärjestelmät
tele- ja puhelinvaihdetilat
ilmastointijärjestelmät ja -laitteet
numeeriset koneet ja/tai teollisuusrobotit
tietokoneavusteiset suunnittelu- ja valmistusjärjestelmät
tulostusjärjestelmät
jne.
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Seuraaviin kohtiin tulee kiinnittää erityishuomiota, kun suunnitellaan paloilmoitinta sähkölaitteita
sisältäviin tiloihin:
-

ilmastoinnin ja ilmanvaihdon ohjauksiin;

-

ilmavirtausten määrien ja nopeuksien vaikutuksiin;

-

savuverhojen ja palopeltien ohjaus paloilmoittimella;

-

laitteiden alasajo tai niiden teholähteiden virrankatkaisu palotilanteessa;

-

ilmastoinnin pysäyttäminen palotilanteessa;

-

palonilmaisun tarve piilotiloissa kuten alaslasketuissa katoissa ja asennuslattioissa.

14.2.2 Valvotut tilat
Tilan tyyppi ja käyttö ohjaa paloilmoittimen suunnittelua. Tilojen erottelu tehdään seuraavasti:
•

tilat, joissa on sähköisiä laitteita ja asennuksia. Suunnittelu ja piirtäminen tulee tehdä kohdan 5
mukaisesti, mutta lisäksi tulee asentaa paikallisia ilmaisimia.

•

tietokonetilat (ATK). Suunnittelu tehdään kohdan
lisävaatimuksilla sekä paikallisilla lisäilmaisimilla.

5

mukaisesti,

mutta

Esimerkiksi myös seuraavat tilat luokitellaan tietokonetiloiksi:
•
•
•

huoneet, joissa on pää- ja varavoimalaitteita
ilmastoinnin säätöhuoneet
tietoarkistotilat.

Näiden tilojen valvonta edellyttää paloilmoitin laitteiden asentamisessa erityissuunnittelua.
Tästä syystä, kohdan 5 lisäksi, annetaan seuraavat ohjeet:
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taulukon

7

(a) Vyöhykkeet
Koska tietokonetiloissa, mukaan lukien viereiset tilat, ovat arvokeskittymät erilaiset, on tilan valvonnan
suunnittelu tarpeellista tehdä paikallisten olosuhteiden mukaan. Tilan jakaminen rakenteellisesti
valvontavyöhykkeisiin on tärkeää.

Kuva 32 – Vyöhykkeet
Kuvan 32 vyöhykkeet Mz1, Mz2 ja Mz3 määrittelevät ilmaisimen valvonta-alueen ja ryhmien suuruuden.
Mz1: Tietokonetila, tiedontallennuslaitteet mukaan lukien asennuslattiat ja alaslasketut katot (myös
puhelinkeskustilat ja ristikytkentätilat)
Mz2: Tietokonetilan Mz1 viereiset oheistilat laitteineen, joissa tehdään valmistelevaa työtä (mukaan
lukien asennuslattiat ja alaslasketut katot). Mikäli osastoivat rakenteet eivät ole paloluokaltaan EI 30
rakenteita vastaavia, tulee valvonta suunnitella kuten Mz1:ssä.
Mz3: Muut oheistilojen Mz2 viereiset tilat, jotka eivät kuulu tietokonetiloihin.

(b) Ilmaisinryhmät
Vyöhykkeet tulee jakaa ilmaisinryhmiin. Huoneet, asennuslattiat ja alaslasketut katot muodostavat
ilmaisinryhmiä. Ilmaisinryhmän koko ei saa ylittää:
•
•
•

Mz1: 500 m²;
Mz2: 800 m²;
Mz3: 1600 m².
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(c) Ilmaisimen valinta
Kaikilla vyöhykkeillä Mz1, Mz2 ja Mz3 tulee käyttää savuun perustuvaa ilmaisua.
(d) Paloilmaisimien lukumäärä ja sijoittelu
Paloilmaisimia tulee asentaa laitteiden koteloiden sisäpuolelle.
Taulukon 15 mukaisia ilmaisimen valvonta-alaa (A) ei saa ylittää.
Ilmaisimet tulee sijoittaa siten, ettei kuvien 8 ja 9 mukaista ilmaisimen vaakasuoraa etäisyyttä mistä
tahansa kohdasta kattoa ylitetä.

Taulukko 15 – ilmaisimen valvonta-ala A riskikohteissa
Ilmaisimen valvonta-ala (A)
Mz 1
Mz 2(1)
40 m2
60 m2

Mz 3(2)

Alaslasketun katon
yläpuoliset osat
Valvonta kohdan 5 mukaisesti
Valvottu huonetila
25 m2
40 m2
2
2
Ylösnostetun lattian
40 m
60 m
alapuoliset osat
Mz= Vyöhyke
(1): Mz1 ja Mz2 välisen rakennusosan paloluokka vähintään EI30
(2): Mz2 ja Mz3 välisen rakennusosan paloluokka vähintään EI90

(e) Ilmanvaihtojärjestelmä
Katso kohta 5.5.2.7
(f) Paloilmaisun erillisnäyttö
Mikäli piilotiloissa olevia aktivoituneita ilmaisimia ei muutoin voida paikantaa, tulee ilmaisinkohtainen
paloilmaisu olla nähtävissä tilan sisääntulon lähellä olevassa näyttöpaneelissa tai paloilmoittimen
näyttöpaneelissa.
14.2.3 Kohdevalvonta
14.2.3.1 Yleistä
Kohdevalvonnan käyttö on mahdollista vain tilavalvonnan kanssa. Kohdevalvotun laitteiston alkava palo
voidaan näin ilmaista nopeammin.
14.2.3.2 Suunnittelu
Kohdevalvonnan suunnittelu, asennus ja ylläpito tulee toteuttaa yhteistyössä valvottavien laitteiden
valmistajan, käyttäjän sekä paloilmoitin- ja sammutusjärjestelmien toimittajien kanssa. Palosuojauksen
periaatteet, kohdevalvonta mukaan lukien, määräytyvät riskianalyysin perusteella.
Tällaisia tekijöitä ovat:
•
•
•
•
•
•

Sisäiset ja ulkoiset paloriskit
Henkilöturvallisuus
Laitteiston toiminnan tärkeys (avainkoneet)
Keskeytysriski
Laitteiston jälleenhankinta-aika
Tilojen koko ja sijainti rakennuksessa, palo-osastointi ja suojaustekniset laiteet
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•
•

Laitteiden koko ja ryhmittely
Toteutetut vahingontorjuntatoimenpiteet

Suojauksen taso määräytyy riskianalyysin sekä henkilöturvallisuus ja muun suojaustarpeen perusteella.
Palonsuojauksen varmistamiseksi kaikki ne laitteistot, joissa on erillinen koneellinen ilmanvaihto, tulee
valvoa.
Järjestelmän suunnittelussa tulee ottaa huomioon olosuhteet, joissa laitteet toimivat. Seuraavat tekijät
tulee huomioida:
•
•
•
•
•
•
•
•

Käyttöympäristö (esim. lämpötila, kosteus, pöly, hiukkaset, höyryt, säteily)
Toimintaympäristö (esim. miehitetyt tai miehittämättömät alueet, laitteiden havaittavuus ja
luokse päästävyys)
Jäähdytysjärjestelmä (luonnollinen ilmanvaihto, koneellinen ilmanvaihto tai nestejäähdytys)
Elektromagneettiset häiriöt.
Koska savua muodostuu useimmissa tulipaloissa, tulee käyttää savuilmaisimia
Näytteenottojärjestelmillä tulee valvoa laitteita, joissa on koneellinen ilmanvaihto.
Luonnollisella ilmanvaihdolla varustettuja laitteita voidaan valvoa pisteilmaisimilla.
Nestejäähdytettyjen laitteiden valvonnassa saatetaan tarvita yllämainittujen ilmaisinjärjestelmien
erityisiä sovelluksia.

14.2.3.3 Sovellus alueet
Sovellus alueet tietokone- ja vastaavien sähköisten järjestelmätilojen palonilmaisuun ja suojaukseen on
mainittu kohdassa 13.2.1
Tietokonejärjestelmään kuluu alla lueteltuja laitteita:
• Keskusyksiköt
• Levyasemat
• Palvelimet
• Tiedonsiirtoasemat
• Nauhatallentimet
• Tulostinjärjestelmät.
Järjestelmään kuuluvat olennaiset oheislaitteet tulee myös sisältyä valvontaan, kuten:
• Virtalähteet (mukaan lukien keskeytymättömän virran syötön laitteet)
• Ilmastointijärjestelmät ja ilmastointikojeet
14.2.3.4 Ilmaisintyypit
Eri ilmaisintyyppejä tulee käyttää niiden ominaisuuksien mukaisesti palamistuotteiden havaitsemiseen.
Kanavailmaisin
Kanavailmaisin valvoo laitteen ilmastointijärjestelmässä kulkevaa jäähdytysilmaa.
Tämä vaatimus täyttyy yleensä, kun ilmaisimen imuaukot ovat mahdollisimman lähellä valvottavan
laitteen poistoilma-aukkoja.
Kanavailmaisin ei saa haitata laitteen jäähdytysilman kiertoa. Valvottavan laitteen toiminnan
turvallisuutta ei saa vaarantaa; valvottavan laitteen huoltotöiden suorittaminen ei saa häiriintyä.
Kanavailmaisimen sijoitus tulee tehdä laitteen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Huom.: Kanavailmaisimen imurin toiminnan tulee olla valvottua. Kanavailmaisimen toimintaan
vaikuttavat ilmavirran muutokset (esim. tukeutumiset tai katkokset) tulee ilmaista.
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Pisteilmaisimet
Jos laitteiden sisään on asennettu pisteilmaisimia, ensisijaisesti savuilmaisimia, ilmaisinkohtainen
valvottava tilavuus ei saa ylittää 2.5 m3. Jokaiseen valvottavaan laitteeseen tulee asentaa vähintään
yksi ilmaisin. Jos valvottavien laitteiden rakenteet haittaavat ilmaisimen toimintaa, tulee asentaa
lisäilmaisimia. Laitevalvonta voidaan toteuttaa myös kattoon asennettavilla pisteilmaisimilla huomioiden
tilan ilmanvirtaukset ja edellyttäen, että:
• etäisyys ilmaisimen ja laitteen poistoilma-aukon välillä on pieni (ohjearvo <1 m)
• ilmanvaihto tai ilman nopeudet ovat vähäisiä.
• ilmaisin voidaan sijoittaa poistoilmavirtaukseen.
14.2.3.5 Paloryhmät
Tila- ja kohdeilmaisun ilmaisimet tulee liittää eri paloryhmiin. Useat eri laitteita tai laiteryhmiä valvovat
ilmaisimet voidaan liittää samaan paloryhmään. Mahdollisimman nopean ja luotettavan palonilmaisun
sekä paikantamisen saavuttamiseksi enintään viisi vierekkäistä samalla tavalla toimivaa laitetta voidaan
valvoa samalla kohdeilmaisinjärjestelmällä. Valvottavien laitteiden määrää joudutaan pienentämään:
• riippuen laitteiden poistoilmanaukkojen määrästä tai tyypistä;
• laitteet eivät ole riittävän lähellä toisiaan.
Kun valvottavien laitteiden välit ylittävät 5 m tai laitteiden toiminta eroaa toisistaan, tulee asentaa
erilliset kohdeilmaisinjärjestelmät.
14.2.3.6 Ilmoitukset ja ohjaukset
Jos paloilmaisu aktivoi ilmoituksen lisäksi ohjaustoimintoja, tulee noudattaa seuraavia sääntöjä:
Yhden ilmaisimen tai ilmaisinryhmän toiminnalla voidaan aktivoida yksinkertaisia toimintoja, kuten
paikallishälytys tai palo-ovien sulkeminen.
Seuraavat ohjaustoiminnot tulee aktivoida vasta kahden ilmaisimen tai ilmaisinryhmän toiminnan
seurauksena:
• ulkoisen paikallishälytyksen antaminen;
• kojeistojen pysäyttäminen;
• sammutuslaitteiston laukaisu;
• laitteiden virran katkaisu tai toimintojen keskeyttäminen.
Ennakkovaroitus
Ennakkovaroitustilanteessa, esimerkiksi laitevalvonnan yksittäisen ilmaisimen tai ilmaisinryhmän
antaessa ilmoituksen:
•
•

tulee ilmoituksen (kuuluva tai näkyvä) olla paikannettavissa;
toisen valvottavassa tilassa tai kaapelitilassa sijaitsevan ilmaisimen tai ilmaisinryhmän antaessa
ennakkovaroituksen tulee palohälytyksen aktivoitua.

Paloilmoitus
Paloilmoitustilanteessa, esimerkiksi jos toinenkin ilmaisin tai ilmaisinryhmä antaa paloilmoituksen,
silloin:
•
•
•
•
•

annetaan paikallishälytys (kuuluva tai jos tarpeellista myös näkyvä) vaara-alueella sekä
välitetään paloilmoitus miehitettyyn paikkaan;
myös huone- tai kaapelitilan eri ryhmien paloilmaisuista annetaan paloilmoitus;
virransyöttö laitteille katkaistaan;
Ilmastointijärjestelmät pysäytetään;
palopeltien ja muiden toimilaitteiden ohjaukset saatetaan aktivoida;
o muiden laitteiden käytön estäminen voi olla tarpeen;
o jos laitteistoon on asennettu sammutusjärjestelmä, sen tulee toimia;
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o

sammutusvyöhykkeellä olevat laitteet eristetään kaikista virtalähteistä.
Pelastussuunnitelman tulee käsittää kaikki kohteen yksityiskohdat sisältäen yllämainitut
ja muut lisätoimenpiteet.

14.2.3.7 Virransyöttö
Paloilmoittimen varavirtalähteen kapasiteetin tulee kestää laitesuojauksissa vähintään 4 tuntia,
käsittäen myös näytteenottojärjestelmät. Neljän tunnin jälkeen tehon tulee riittää 30 minuutin ajan
paikallishälytykseen ja kohdesuojausten käyttöön.
Käytettäessä varavirtalähdettä tulee laitesuojaukseen liittyvät paloilmoittimet ja säätölaitteet syöttää
samasta virtalähteestä.
14.3 Korkeavarastot
Koska korkeavarastoja ja niissä olevia materiaaleja on erityyppisiä, tulee ajoissa neuvotella haltijan ja
omistajan sekä muiden asianosaisten kanssa (vakuuttajat, arkkitehdit, viranomaiset jne.).
Erityisesti on huolehdittava palohälytystilanteen toiminnan suunnittelusta, jotta estetään palon nopean
leviäminen.
Automaattisella sammutusjärjestelmällä (kuten sprinklerit) suojattujen korkeavarastojen valvomista
myös paloilmoittimella tulee harkita.
14.3.1 Yleistä
Tässä ohjeessa korkeavarastot ovat varastoja, joissa pinoamiskorkeus ylittää 7.5 m (mitattuna lattiasta
ylimpään tavaroiden varastointikorkeuteen).
Operatiivinen palonsammutus korkeavarastoissa onnistuu vain jos tuli ei ole levinnyt muutamaa
kuutiometriä suuremmaksi. Varastoidun tavaran korkeus ja määrä sekä käytävien kapeus vaikeuttavat
sammutustöitä.
Tässä tapauksessa automaattinen sammutusjärjestelmä on ainoa sopiva palontorjuntamenetelmä.
Sammutusjärjestelmää voidaan täydentää paloilmoittimella kun tarkoituksena on suojella varastoituja
tavaroita savuvahingolta.
Jos varastoidut tavarat, pakkausmateriaalit ja varaston laitteet yhdessä muodostavat vain vähäisen
palokuorman ja palon leviäminen on hidasta, saattaa paloilmoitinjärjestelmä yhdistettynä operatiiviseen
palontorjuntaan olla riittävä suojaustaso.
14.3.2 Ilmaisimien valinta
Ilmaisimina tulee käyttää pääasiallisesti savuilmaisimia, myös liekki-ilmaisimet voivat olla
käyttökelpoisia. Erityistapauksissa myös muun tyyppiset tarkoitukseen soveltuvat ilmaisimet saattavat
tulla kysymykseen.
14.3.3 Ilmaisimien sijoittelu
14.3.4 Ilmaisimet katoissa
Savuilmaisuun perustuvat pisteilmaisimet, linjailmaisimet tai näytteenottoilmaisimien imuputkien reiät
tulee katossa sijoittaa jokaisen telineistövälin kohdalle korkeintaan 6 metrin välein toisistaan.
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14.3.5 Varastohyllyjen valvonta
Pisteilmaisimet
Pisteilmaisimet tulee asentaa hyllytasojen alapintaan. Erityyppiset varastotelineistöt ja tukirakenteet
yleensä määräävät ilmaisimien sijoittelun. Riippumatta telineistöjen rakenteesta seuraavia etäisyyksiä
ilmaisimien välillä ei saa ylittää:
• vaakasuoraan enintään 6 m
• pystysuoraan (etäisyys ilmaisintasojen välillä) enintään 6 m
Eri tasoissa olevat ilmaisimet tulee asentaa limittäin.
Ilmaisimet tulee asentaa mieluummin telineistöjen ulkopuolelle.
Ilmaisimet tulee sijoittaa tai suojata sillä tavoin, että vältetään nostolaitteiden tai tavaroiden aiheuttamat
mekaaniset vahingot ja että ilmaisimet ovat huollettavissa estämättä korkeavarastojen käyttöä.
Näytteenottoilmaisimet
Käytettäessä näytteenottoilmaisimia, imuputket tulee asentaa pystysuunnassa telineistöjen ulkopuolelle
tai, jos kysymyksessä on kaksiriviset telineistöt, mieluummin poikittaisiin tai pitkittäisiin välitiloihin.
Imureiät tulee pystysuunnassa olla jokaisessa ilmaisutasossa enintään 6 m etäisyydellä. Imuputkien
vaakaetäisyys toisistaan ei saa ylittää 6 m.
Jokaisen näytteenottoilmaisimen tulee muodostaa oma paloryhmä. Ilmaisinvalmistajan ohjeita sekä
hyväksymistodistuksessa määriteltyjä rajoituksia on noudatettava.
Rinnakkaismerkkivalo
Jos ilmaisimet tai näytteenottoilmaisimet on asennettu telineistöihin, käytetään rinnakkaismerkkivaloa
osoittamaan ilmoittanut ilmaisin.
14.3.6 Paloryhmät
Koko korkeavarasto kaikkine tiloineen jaetaan paloryhmiin. Paloryhmät muodostetaan pystysuoraan
käytävien jakamiin osiin, jotta palopesäke voidaan nopeasti ja selvästi paikantaa.
Katossa olevat ilmaisimet muodostavat omat erilliset paloryhmänsä.
Paloryhmässä ei saa olla yli 20 pisteilmaisinta tai näytteenottoilmaisimia käytettäessä yli 20 imureikää.
14.4 Valokatteiset tilat
Rakennukset, joissa on valokatteisia tiloja, suunnitellaan niin että palontorjuntatoimenpiteet, kuten paloosastointi, savunhallinta, sammutuslaitteistot ja paloilmoitin muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden.
Tämän lisäksi tulee suunnitteluvaiheessa huomioida lisäilmaisimien tarve ja poikkeava ilmaisinsijoittelu.
Jos palontorjuntatoimenpiteet ovat eri asennusliikkeiden toteuttamia, tulee näiden huolehtia
suunnitelmien ja toimitustensa yhteensovittamisesta (kohta 5.2).
14.5 Riskialueet
Joissakin rakennuksissa saattaa olla riskitekijöitä esimerkiksi räjähteitä, kemikaaleja, biologisia tai
säteileviä aineita, joilla on huomattava merkitys järjestelmän suunnitteluun. Tällöin edellytetään
yhteistyötä tilaajan, joka on tietoinen riskeistä, suunnittelijan ja paloilmoittimien asennusliikkeen välillä.
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14.6 Ulkotilat
Jos paloilmoitin on kokonaan tai osittain asennettu ulkotiloihin, tulee kiinnittää huomioita:
-

ympäristö olosuhteisiin;

-

ilmaisimien valintaan ja sijoitteluun;

-

erheellisten ilmoitusten estämiseen.

14.7 Vastuut
Kohdissa 4.7 ja 5.11 mainitun tilaajan vastuun lisäksi, suunnittelijan, haltijan ja omistajan tulee
varmistaa, että tieto erityisriskeistä on tuotu esille. Tämän tiedon tulee sisältää riskin vaatimat
palotorjuntatoimenpiteet.
15 - 15 Integroidut järjestelmät
Nämä ohjeet eivät kata integroituja järjestelmiä. Paloilmoitintoimintojen tulee täyttää nämä määräykset.
16 - 16 Pää-alakeskusjärjestelmä
Pää-alakeskusjärjestelmiä käytetään kohteissa, missä valvonta-alue on jaettu useampaan pienenpään
alueeseen; esimerkiksi ostoskeskukset, isot sairaalat tai tehdasalueet.
Jos alueella on useita erillisiä rakennuksia, jokainen
paloilmoitinjärjestelmän, josta saadaan tiedot pääkeskukseen.
Suurissa rakennuksissa
kaapeloinneissa.

pää-alakeskusjärjestelmillä

voidaan

rakennus
saavuttaa

saattaa

vaatia

säästöjä

oman

esimerkiksi

Pää-alakeskusjärjestelmiä asennettaessa, tulee huomioida, että:
-

sen eri osat ovat yhteensopivia;

-

järjestelmä on helposti käytettävissä mukaan lukien kuittaukset, hälytysten vaimentaminen ja
irtikytkennät;

-

käytettävät etäyhteydet ovat toimivia;

-

järjestelmävastuut ovat määritetyt.

Laitteiden valinta ja niiden väliset yhteydet tulee suunnitella niin, että pääkeskukseen välittyy seuraavat
tiedot:
-

alakeskusten paloilmoitus;
alakeskusten toimintaa vaarantavat viat ja irtikytkennät;

Ohjausten ja välitystietojen suunnittelussa tulee huomioida mitä kohdassa 4.2 on esitetty.
Hajautettua järjestelmää käytettäessä tulee varmistaa, että vain tieto kulkee järjestelmien välillä. Toisen
paloilmoitinlaitteen ohjaus toisesta laitteesta tulee sallia vain pääkäyttölaitteelle.
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16.1 Hajautettu järjestelmä
Hajautettuja järjestelmiä voi olla monenlaisia, mutta seuraavat kohdat koskevat asennuksia, joissa
ainakin yksi käyttölaite suorittaa pääkeskustoiminnot (kohta 2). Tällainen asennus voidaan jakaa
pääkeskukseen ja yhden tai useamman alakeskuksen asennuksiin.
16.2 Yleistä
Vain vaatimusten mukaisia paloilmoittimia tulee käyttää (kohta 5.1) tai muutoin ne on kytkettävä
standardin mukaisilla järjestelmään kuuluvilla sovittimilla.
Paloilmoittimessa, alajärjestelmässä tai käyttölaitteessa olevat viat eivät saa häiritä toisen laitteen
toimintaa.
Pääkeskuksen vikatilasta huolimatta tulee alakeskuksen antama paloilmoitus olla tunnistettavissa
alakeskuksessa.
Ko. järjestelmissä tulee tietojen käsittelyajat säilyä standardeissa esitettyjen mukaisina.
16.3 Tiedonsiirtoväylät paloilmoitinjärjestelmän keskuskojeiden välillä
Tiedonsiirtoväylien tulee olla vikavalvottuja paloilmoitinjärjestelmän keskuskojeiden välillä.
Tiedonsiirtoväylässä tai jossakin sen oikosulkuerottimien rajoittamassa osassa esiintyvä vika (esim.
oikosulku tai katkos) ei saa häiritä toisten keskusten tiedonsiirtoa paloilmoittimen pääkeskukseen.
16.4 Näytöt
Paloilmoittimen pääkeskuksessa tulee olla nähtävissä ja yksilöitävissä myös alakeskusten välittämät
tiedot.
Tiedonsiirtoväylän viat tulee näyttää pääkeskuksella. Jos samat tiedot näytetään useammassa kuin
yhden keskuskojeen näytössä, tulee ilmoituksen alkuperä olla yksilöitävissä. Kaikkien näyttötietojen
tulee olla yhdenmukaisia.
16.5 Ohjausten käyttö
Käyttöoikeudet ja -vastuut tulee olla selvästi määritelty.
Jos sekä pääkeskus että joku alakeskus toimivat käyttölaitteena, tulee toimintatavoista selvästi sopia.
Esimerkiksi alakeskuksen ohjaustoiminnot voivat olla alistetut pääkeskukselle.
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LIITE A (Informatiivinen)
ERHEELLISET ILMOITUKSET

1 Erheellisten ilmoitusten estäminen
On tärkeää, että suunnittelijat, asentajat ja käyttäjät ryhtyvät kaikkiin mahdollisiin toimiin erheellisten
ilmoitusten vähentämiseksi.
Erheellisten ilmoitusten syitä voivat olla puutteet laitteissa, suunnittelussa, asennuksessa, käytössä
huollossa tai ne voivat johtua epäsuotuisista ympäristöolosuhteista.
Erheellisten ilmoitusten yleisimpiä syitä ovat (ei tärkeys järjestyksessä):
(a) työskentely valvotulla alueella tietämättä tarpeellisista varotoimenpiteistä tai laiminlyömällä ne;
(b) ympäristöolosuhteet kuten ruuanlaitosta tai työprosesseista syntyvä lämpö, savu tai liekit,
moottoreiden pakokaasut, tai suuret ilmavirtaukset;
(c) mekaaniset ja sähköiset viat, jotka usein johtuvat tärinästä, iskusta tai korroosiosta;
(d) huolto tai koestukset, jotka tehdään etukäteen ilmoittamatta hätäkeskukseen;
(e) sähköiset läpilyönnit (salamaniskujen tai sähkökytkimien aiheuttamat) tai radiotaajuiset häiriöt;
(f) puutteellinen huolto;
(g) Ilmaisimiin kertyvä pöly, lika tai hyönteiset;
(h) käytön ja käyttötarkoituksen muutokset rakennuksessa;
(i) paloilmoituspainikkeiden ilkivaltaisesti tai vahingossa tapahtuva käyttö.

2 Savuilmaisimet
Savuilmaisimien erheelliset ilmoitukset voivat johtua savusta tai muista epäpuhtauksista, (kuten hitaasti
kertyvästä pölystä ja ilmavirran mukanaan tuomista pölypilvistä), liekeistä, vesihöyrystä tai
kondensoitumisesta. Näiden aiheuttajia voivat olla normaalit työt tai toiminta sekä ympäristön
ääriolosuhteet. Hyönteisten aiheuttamat ongelmat esiintyvät erityisesti loppukesästä.
Optiset linjailmaisimet saattavat antaa erheellisiä ilmoituksia jos valonsäteen kulku vahingossa osittain
estetään; ihmisen toiminnasta aiheutuvien ilmoituksien lisäksi on havaittu lintujen ja kissojen
aiheuttamia häiriöitä. Jotkut linjailmaisimet antavat erheellisiä ilmoituksia kirkkaassa valaistuksessa,
auringonvalossa tai salamavalojen välähdyksistä.
Ioni-ilmaisimet ovat herkkiä savulle, jossa on pieniä partikkeleita, kuten pakokaasuille ja uuneista
purkautuville höyryille. Jotkut ilmaisintyypit ovat herkkiä suurille ilman nopeuksille ja saattavat antaa
erheellisiä ilmoituksia, jos ne on asennettu voimakkaisiin ilmavirtauksiin. Koska ionisaatio kammioissa
käytetään erittäin pieniä virtoja, voi kosteus aiheuttaa ongelmia, erityisesti jos ilmaisimeen on kertynyt
epäpuhtauksia, jotka voivat kostua.
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3 Lämpöilmaisimet
Erheellisiä ilmoituksia voi aiheutua lämmittimistä, teollisista menetelmistä tai auringon aiheuttamasta
lämpötilan noususta. Erheellisiä ilmoituksia voidaan estää käyttämällä korkeamman lämpötilan
ilmaisimia, tai estämällä suora auringonvalo.
Erheelliset ilmoitukset lämmön muutosnopeutta mittaavilla ilmaisimilla (DM) voivat myös johtua tilassa
tapahtuvista nopeista lämpötilan muutoksista. Näin saattaa tapahtua esimerkiksi lastauslaiturilla, jossa
on isot ulko-ovet. Ovien ollessa auki ilmaisimet voivat joutua alttiiksi talviolosuhteille, jonka jälkeen
seuraa nopea lämpeneminen kun ovet suljetaan. Näissä olosuhteissa tulee käyttää ilmaisimia, joissa ei
ole muutosnopeutta mittaavia ominaisuuksia.
4 Liekki-ilmaisimet
UV-liekki-ilmaisimet tunnistavat liekkien ultravioletti säteilyn. Ne reagoivat todennäköisesti salamointiin,
ionisoivaan säteilyyn, UV-lamppuihin ja kvartsi-halogeeni valaisimiin, ellei ilmaisin järjestelmä pysty
erottelemaan eri valolähteitä. UV-liekki-ilmaisimet eivät reagoi auringonvaloon. (Auringon UV-säteily,
johon ilmaisin reagoisi, suodattuu pois korkealla maan ilmakehän otsonikerroksessa.) Tiedossa olevien
UV-lähteiden lähettämän säteilyn pääsy ilmaisimiin tulee estää, siten ettei peitetä mahdollisia palon
alkamispaikkoja. Tavallinen ikkunalasi estää UV-säteilyn.
Useimmat infrapunaliekki-ilmaisimet tunnistavat lepattavan liekin säteilyn. Tällainen ilmaisin ei saisi olla
herkkä erittäin kuumien esineiden lähettämälle tasaiselle infrapunasäteilylle tai auringonvalolle. Ilmaisin
saattaa reagoida, kun esimerkiksi liikkuva oksa tai tuulettimen siipi saa tasaisen valon välkkymään.
Infrapunaliekki-ilmaisimet voidaan valmistaa niin, etteivät ne reagoi auringonvaloon.
Yhden aallonpituuden tyyppisillä liekki-ilmaisimilla ei saa tehdä paloilmoitusta eikä käynnistää yleistä
palohälytystä. Tällaisia ilmaisimia käytettäessä tulee ilmoituksensiirrolle asettaa lisävaatimuksia.
Paloilmoituksen saa antaa kahden tai useamman liekki-ilmaisimen yhtäaikaisella toiminnalla tai
ilmaisimella, joka perustuu kahteen tai useampaan aallonpituuteen.
5 Yhdistelmäilmaisimet
Käytettäessä useampaa kuin yhtä periaatetta palon havaitsemiseen, on mahdollista erottaa palo ja eipalo toisistaan. Näissä järjestelmissä voi olla useampi anturi sijoitettuna yhteen ilmaisimeen tai niissä
voidaan yhdistää usean erilaisen ilmaisimen tiedot. Ilmaisimeen voi olla yhdistettynä savu- ja
lämpöanturit tai infrapuna- ja ultraviolettiliekkianturit.
Näiden järjestelmien hyöty perustuu käytettyyn algoritmiin, jonka perusteella tehdään päätös
paloilmaisusta. Yhdistelmäilmaisimesta saatava lisääntynyt tieto voi vähentää huomattavasti
ympäristöolosuhteista johtuvia erheellisiä ilmoituksia.
6 Ennakkovaroitukset
Joissakin järjestelmissä on mahdollista saada ennakkovaroitus tilanteesta, mikä saattaisi kehittyä
paloksi. Ennakkovaroituksesta ei tulisi antaa paloilmoitusta, vaan sitä voidaan käyttää henkilökunnan
hälyttämiseksi tarkastamaan tilanne ja mahdollisesti aloittamaan pelastustoimet. Järjestelyllä voidaan
vähentää erheellisiä ilmoituksia.
7 Toimintaan liittyvät järjestelyt
Erheelliset ilmoitukset aiheutuvat useimmiten työaikana johtuen inhimillisestä tai teollisesta toiminnasta.
Näissä tapauksissa voidaan hyödyntää toimintaan liittyviä järjestelyjä edellyttäen, että paikalla on
henkilöitä mahdollisen palon havaitsemiseksi. On olemassa useita järjestelyjä, joista jokaista pitää
harkita paloriskin sekä kohteen toiminnan kannalta erikseen. Näiden järjestelyjen käytöstä on sovittava
kohdan 4.2. mukaisesti.
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Seuraavassa on esimerkkejä toimintaan liittyvien järjestelyjen käyttökohteista:
(a) oppilaitokset;
(b) hotellit, täysihoitolat ja muut asuinrakennukset;
(c) tehtaat ja liiketilat niiden käytön aikana.
Esimerkkejä toimintajärjestelyistä.
(1) Yksinkertaisin
on
järjestely,
jossa
paloilmoitin
kytketään
paloilmoituspainikekäyttöiseksi ja automaattiseksi työajan ulkopuolella.

työaikana

pelkästään

(2) Järjestelmässä, jossa on vaihdettavia ilmaisualgoritmeja, voidaan käyttää työaikana algoritmeja,
jotka ei anna niin herkästi erheellisiä ilmoituksia.
(3) Työaikana savuilmaisu voidaan vaihtaa lämpöilmaisuun.
(4) Yhtenä mahdollisuutena voidaan käyttää työaikana viivästettyä paloilmoitusta.
Vain koulutetun henkilökunnan ollessa paikalla ja kun riskit on arvioitu, voidaan järjestelmän tilaa
muuttaa niin, että ilmoituksen välittämisessä syntyy viivettä.
Erheellisten ilmoitusten välttämistavoite ei saa vaarantaa turvallisuutta. Järjestelmän toimintatilan
muuttaminen ei saa olla ihmisen toiminnasta riippuvainen vaan sen tulee tapahtua automaattisesti.
Toimintatilan muuttaminen ei saa olla helposti toteutettavissa, paitsi paikoissa, joissa on käyttäjätasolla
2 sallittua manuaalisesti viivästää vaihtumista herkempään toimintatilaan. Manuaalista toimintoa
voidaan käyttää toistuvasti, mutta toiminto ei saa jatkua yli 45 minuuttia kerrallaan. Liiketiloissa toiminto
voi tapahtua kun pääovet suljetaan ja lukitaan yöksi.
Viikonloput tulisi ohjelmoida järjestelmään. Käyttäjän tulee selvästi ymmärtää yleisten pyhien ja
työvapaiden sekä kesä- ja talvi aikojen muuttumiset, jotta oikea valvontatila saadaan säilymään.
Käyttölaitteessa tai sen läheisyydessä tulee olla manuaalinen ohituskytkin, joka sallii täyden valvonnan
kytkemisen päälle, jos rakennus odottamattomasti jää tyhjäksi. Ohituskytkimellä saa vain peruuttaa
rajoitetun valvonnan, eikä tämän kytkimen toimintaa saa ohjelmallisesti ohittaa väliaikaisesti tai
pysyvästi.
Ilmoitinkeskuksessa tai sen läheisyydessä tulee olla merkkivalo, joka näyttää onko järjestelmä kytketty
työ- vai miehittämättömään tilaan.
8 Viivästetyt paloilmoitukset
Kohteissa, joissa on odotettavissa erheellisiä ilmoituksia ja joita ei voida muilla keinoin estää, voidaan
ilmoituksensiirtoa viivästää, jotta ehditään tutkia ilmoituksen aiheuttaja. Viivetoiminta voi olla joko osa
ilmoitinkeskuksen toimintaa (sallittu optiona EN54-2 standardissa) tai erillinen viivelaite.
Ilmoituksen viivästäminen on sallittu niissä tapauksissa, missä muut keinot eivät ole auttaneet.
Paloilmoittimen vastuuhenkilön on varmistuttava, etteivät valvottujen tilojen palontorjuntatoimet
vaarannu. Viivettä käytetään vain kun henkilökuntaa on paikalla tutkimaan ilmoituksen aiheuttajaa, ja
että ehdotettu toiminto ja sen käytöstä on sovittu vakuutusyhtiön ja pelastusviranomaisen kanssa. On
kohteita, joissa palokunnan nopea paikalle saapuminen on tärkeää, näissä tapauksissa viiveen käyttö
ei ole sallittua. Kohteissa, joissa palokunnan saapumisajalla ei ole varsinaisesti merkitystä, tulee
ilmoitusviiveen ja palokunnan saapumisajan muodostama kokonaisviive olla tarkoituksenmukainen.
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Viivästettyä ilmoitusta käytettäessä tulee huomioida seuraavaa:
Paloilmoituspainikkeesta tehtyä ilmoitusta ei saa viivästää.
a)

Paloilmaisimesta tulevaa ilmoitusta saa viivästää korkeintaan 10 minuuttia. Tänä aikana
paikallishälytyksen toiminta tulee toteuttaa ennakkosuunnitelman mukaisesti (kohta 4.5).

b)

Jos ilmoitus osoittautuu todelliseksi paloksi, tulee ilmoitinkeskukselta tai paloilmoituspainikkeesta tehdä välitön paloilmoitus.

c)

Jos kyseessä on erheellinen ilmoitus, ei todellista paloa, paikallishälyttimet saa vaimentaa.
Järjestelmä palautetaan normaalitilaan ja tehdään tarvittavat päiväkirjamerkinnät
ilmoituksen aiheuttajasta.

10 minuutin viiveen aikana mahdollinen palo saattaa kehittyä hallitsemattomaksi. Tämän tilanteen
välttämiseksi paloilmoitus tulee kuitata vastaanotetuksi 2 minuutin kuluessa. Jos ilmoituksen
vastaanottokuittausta ei tehdä kuittausaikana, tulee kaikkien viivästettyjen toimintojen käynnistyä.
Viivästetyn ilmoituksen käyttöönoton ei tulisi vaikuttaa paikallishälytysten tai muiden paloilmoittimen
ohjaustoimintojen käynnistymiseen. Viiveaikoja saa muuttaa vain paloilmoittimen vastuuhenkilöiden
toimesta. Henkilökunnan käytössä tulee olla viiveen ohittava kytkin, jolla palokunta voidaan tarvittaessa
kutsua välittömästi. Tätä kytkintä voidaan käyttää myös niinä aikoina kun paloilmoituksen aiheuttajaa ei
voida välittömästi tutkia henkilökunnan toimesta.
9 Erheellisten ilmoitusten estäminen
Jos asennetuissa järjestelmissä esiintyy erheellisiä ilmoituksia, tulee niiden selvittämiseksi kääntyä
asiantuntijatahon
kuten
paloilmoitinsuunnittelijan,
-asennusliikkeen,
kunnossapidon
tai
tarkastuslaitoksen puoleen.
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Liite B
(Informatiivinen)

Asiakirjamalleja
Tässä liitteessä on esimerkkejä asiakirjoista:
-

suunnittelu,
asennus,
käyttöönotto ja koestus,
järjestelmän valmistuminen ja toimituksen hyväksyminen
kunnossapitopäiväkirja.

Vaikka eri asiakirjat on esitetty tässä erikseen, ne voidaan yhdistää yhdeksi asiakirjaksi.
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PALOILMOITTIMEN TOTEUTUSPÖYTÄKIRJA
1. PERUSMÄÄRITTELYT
Kohde……...………………….........................................................................................................
Osoite…………………………………..............................................................................................
...............................................................................................................Puhelin............................
Suunnittelija...................................................................................................................................
Yhteystiedot……………….............................................................................................................
……………………..................................................................................Puhelin............................
Suunnittelu on tehty CEA:n paloilmoitinsääntöjen kohdan 5.10 vaatimusten mukaisesti.
Suunnitelma käsittää seuraavat piirustukset
.......................................................................................................................................................
Vahvistan, että olen suunnitellut yllä mainitun kohteen paloilmoittimen ja että se on CEN/TS 54
- 14 mukainen, (mukaan lukien kohdan 4.6 perusteella laaditut asiakirjat) paitsi niissä
poikkeustapauksissa, jotka on sovittu CEA:n sääntöjen kohdassa 4.2 ja lueteltu alla.
Järjestelmän tyyppi (mikäli on tarpeen mainita).
Järjestelmän suunnittelusta vastaavan allekirjoitus…………….....................................................
Asema

.....................................................................Päiväys.....................................................

Puolesta………..............................................................................................................................
________________________________________________
Poikkeamat CEA:n säännöistä (tai poikkeama-asiakirjojen numerot).

Lisätiedot:
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PALOILMOITTIMEN TOTEUTUSPÖYTÄKIRJA
2. ASENNUS TODISTUS
Valvottu alue..................................................................................................................................
Osoite............................................................................................................................................
..............................................................................................................Puhelin.............................
Asennusliike...................................................................................................................................
Yhteystiedot...................................................................................................................................
..............................................................................................................Puhelin.............................
Asennustyö on tehty CEA:n paloilmoitinsääntöjen kohdan 6.8 vaatimusten mukaisesti.
Työ käsittää seuraavat piirustukset
.......................................................................................................................................................
Vahvistan, että olemme asentaneet yllä mainitun kohteen paloilmoittimen suunnitelman ja
CEA:n sääntöjen kohdan 6 mukaisesti:
Järjestelmän asennuksesta vastaavan allekirjoitus…………….....................................................
Asema

.....................................................................Päiväys.....................................................

Puolesta………..............................................................................................................................

Lisätiedot:
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PALOILMOITTIMEN TOTEUTUSPÖYTÄKIRJA
3. KÄYTTÖÖNOTTO JA KOESTUS
Valvottu alue………………….........................................................................................................
Osoite…………………………………..............................................................................................
...............................................................................................................Puhelin............................
Käyttöönotto ja koestus (Yritys).....................................................................................................
Yhteystiedot...................................................................................................................................
...............................................................................................................Puhelin............................
Vahvistan tarkastaneeni että yllä mainitun kohteen paloilmoitin on suunnitelman mukainen ja
täyttää CEA:n paloilmoitinsäännöt pois lukien alla luetellut kohdat.
Käyttöönotosta ja koestuksesta vastaavan henkilön allekirjoitus
...........................................................................
Asema

................................................................... Päiväys......................................................

Puolesta.........................................................................................................................................
________________________________________________
Poikkeamat CEA:n säännöistä (tai poikkeama-asiakirjojen numerot).

Lisätiedot:
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PALOILMOITTIMEN TOTEUTUSPÖYTÄKIRJA
4. JÄRJESTELMÄN VALMISTUMINEN JA TOIMITUKSEN HYVÄKSYMINEN
Paloilmoittimen asennuksen, käyttöönoton ja koestuksen vahvistamisen jälkeen:
Valvottu alue………………….........................................................................................................
Osoite…………………………………..............................................................................................
...............................................................................................................Puhelin............................
Olen huomioinut CEA:n paloilmoitinsäännöt; erityisesti kohdat 10 (Järjestelmän käyttö), 11
(Ylläpito) ja Liite A (Erheelliset ilmoitukset).
Toteutuspöytäkirja, loppupiirustukset, käyttöohjeet ja kunnossapito-ohjelma on toimitettu ja
otettu vastaan kohtien 6.8 ja 7.4 mukaisesti.
Allekirjoitus...................................................................................
Asema

..................................................................................

Päiväys.....................................................................................
Tilaajan puolesta................................
Lisätietoja:
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Liite C
KUNNOSSAPITOPÄIVÄKIRJA
Yleistä
Kohteen omistajan ja haltijan tulee nimetä paloilmoittimelle vastuuhenkilö valvomaan tai
tekemään kunnossapitopäiväkirjan merkintöjä. Tämän henkilön nimi (ja mahdolliset
vastuuhenkilön vaihdokset) tulee kirjata kunnossapitopäiväkirjaan.
Yhteystiedot
Kohde ja osoite ............................................................................
............................................................................
Vastuuhenkilö

............................................................... Päiväys ...........
............................................................... Päiväys ...........
............................................................... Päiväys ...........
............................................................... Päiväys ...........

Paloilmoittimien
asennusliike
..................................................................................................
Huoltoliike
..................................................................................................
..................................................................................................
Huoltosopimus voimassa......................................................................asti
Puhelin…………........................................................ jos tarvitaan huoltoa.
Tapahtuma tiedot
Kunnossapitopäiväkirjaan
kirjataan
paloilmoitukset,
erheelliset
ilmoitukset,
viat,
ennakkoilmoitukset, koestukset, irtikytkennät, huollot ja kaikki muut olennaiset tapahtumat.
Pvm

Aika

Näyttötieto

Tapahtuma

Toimenpiteet

määräajoin vaihdettavat komponentit:

Palautus
normaalitilaan
pvm

Nimi

vaihto pvm:

....................................................................................
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Liite D
TARKASTUSLISTA
Esimerkki luovutustarkastuslistasta

A.
Luovutustarkastus
Tarkastuksessa tulee esittää seuraavat asiakirjat;

A1. Rakennuspiirustukset (mittakaava 1:100)
A2. Asennuspiirustukset, joiden tulee sisältää
komponenttien sijainnit, ryhmittelyt, ohjaukset jne.
A3. Kytkentäkaavio
A4 Vaatimustenmukaisuustodistukset
A5. Kunnossapitopäiväkirja
Seuraavien ehtojen tulee olla kunnossa
A6
Onko asennusliike hyväksytty?
A7
Onko järjestelmä vaatimustenmukainen?
A8.
Onko kaikki käytetyt komponentit
yhteensopivia järjestelmään?
A9
Pääseekö palokunta helposti paloilmoittimelle ja
palokunnan paneelille?
A10. Onko varavoimalähteen (akku/laturi) kapasiteetti
riittävä tuottamaan sähköä katkoksen aikana?
Pelastusorganisaatio
A11.
Onko hälyttimet?
A12.
Onko poistumisopasteet?
A13.
Onko pelastussuunnitelma?
Asennussuunnittelu
A14. Onko kohteeseen valitut tuotteet sopivia?
A15. Onko ympäristöolosuhteet huomioitu tuotteiden
valinnassa? (lämpötila, hiukkaset, valonvaihtelu
jne.)
A16. Onko olosuhteet huomioitu ilmaisinvalinnassa?
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A17.
Jos kohtaan A16.vastaus on Kyllä, mitä
menetelmää on käytetty?
a) kaksoisilmaisu
b) viivästetty ilmoitus
c) analoginen ilmaisu
d) ajastetut järjestelmät
e) interaktiivinen ilmaisu
f) muu (määrittele kohdassa D)
A18.
Onko huoltosopimus?
B.
Silmämääräinen tarkastus
Palon havainnointi

B1.

Onko ilmaisimet oikein sijoitetut ja onko niiden
toimintaedellytykset kunnossa?
B2. Onko ilmaisimet asennettu oikein? (etäisyydet
seiniin, muihin esineisiin ja toisiin ilmaisimiin,
jne.)
B3.
Onko valvottavalla alueella riittävästi
ilmaisimia?
B4.
Onko ilmaisimet ryhmitelty oikein?
Toimituksen tarkastus
B5. Onko ilmaisimien merkinnät oikein ja
asennussuunnitelman mukaisia
(paikantamiskaavio)?
B6.
Onko radiotaajuiset häiriöt huomioitu?
B7. Onko kaapelointi oikein valittu ja asennettu?
(Oikea tyyppi, palonkesto, EMS-suojavaippa,
kaapelireitit, jne.)
B8. Pääseekö palokunta helposti paloilmoittimelle ja
palokunnan paneelille?
B9. Onko paikantamiskaaviot ja poistumissuunnitelmat palokunnan saatavilla?
B10. Onko paloilmoituspainikkeet oikein asennetut ja
esteettömästi käytettävissä?
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Visuaalinen tarkastus
Kyllä Ei
Lisähu Kunno
omaut ssa,
ukset, OK
kohta
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C.

Toiminnallinen tarkastus

Virtalähde

C1.

Toimiiko järjestelmä varavirtalähteellä
virtakatkoksen aikana? (Normaalivirtalähteen
irtikytkentä)
Valvonta ja ohjaukset
C2. Vastaavatko näyttötiedot ilmoitinkeskuksella
ilmaisimien merkintöjä?
C3. Onko kaapelit kytketty oikein? (kytkentä ja
toiminta)
C4.
Toimiiko tiedonsiirtoväylä oikein?
C5. Toimivatko akustiset ja/tai optiset hälyttimet
oikein?
C6. Toimivatko ohjaukset oikein? (esim. palo-ovien
sulkeutuminen)
C7. Antaako ilmaisimen irrottaminen oikean vika
ilmoituksen ilmoitinkeskukselle?
C8. Antaako ilmaisin paloilmoituksen ja näkyykö
ilmoitus oikein ilmoitinkeskuksessa, esim.
koestuskaasulla kokeiltaessa?
C9. Antaako paloilmoituspainike välittömästi
ilmoituksen ja näkyykö se oikein
ilmoitinkeskuksessa?
Palon havainnointi
C10. Onko palotesti tarkastajan mielestä välttämätön
(syynä voi olla; epätavalliset rakennelmat tai
ilmastointi jne.)?
C11. Onko palotesti tehty (haltijan suostumuksella)?
C12. Jos palotesti on suoritettu, niin oliko ilmaisun ja
näyttöjen tulokset oikein?
C13.
Onko palotestin tulokset saatavilla?
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Tehdään pistokokein,
riittävässä laajuudessa.
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D. HUOMAUTUKSET

KYSYMYS
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