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1 JOHDANTO 

 

Aerosoleja säilytetään ja käytetään päivittäin lähes jokaisella työpaikalla ja erityisesti teollisissa 

toiminnoissa. Myös oppilaitokset, sairaalat ja kotitalouksien yksityishenkilöt käyttävät niitä päivit-

täin kymmenissä tuhansissa eri kohteissa. Niiden käyttö on niin yleistä, että esimerkiksi kotitalouk-

sissa niiden koetaan kuuluvan jokapäiväiseen arkeen ilman erityistä riskiä. Kansalaiset ja työntekijät 

tunnistavat verraten hyvin palavien nesteiden ja palavien kaasujen vaaraominaisuudet. Aerosolien 

yleisyys voi vaikuttaa siihen, että niiden sisältämän vaaraominaisuuden arviointi sen sijaan ohite-

taan jo ostovaiheessa. 

Aerosolien tyypillinen säilytys näyttää tapahtuvan kotitalouksissa lähinnä peilikaapeissa, siivous-

kaapeissa ja autosuojissa joko pöytätasoilla tai suojaamattomissa työkalukaapeissa. Työpaikoilla 

yleisin säilytystapa on tavanomainen työkalukaappi, joka on useimmiten valmistettu yksinkertaises-

ta metallilevystä. Näistä kaapeista käytetään yleisesti nimitystä – peltinen työkalukaappi. Monet 

yritykset ja työpaikat, jotka ovat ottaneet käyttöön laatu- ja ympäristölaatujärjestelmät, työturvalli-

suusohjelmat ja jatkuvan parantamisen toimintamallit osaavat arvioida pienkemikaalien säilytyksen 

ja varastoinnin osaksi yrityksen kokonaisturvallisuutta. Tällaiset toimijat hyödyntävät aerosolien ja 

muidenkin kemikaalien säilytyksessä ja varastoinnissa erityyppisiä sekä eri luokituksella olevia 

turvakaappeja. 

Erityisen haasteen muodostavat kokoontumis- ja liiketiloista myymälähuoneistot ja niissä varastoi-

tavat kemikaalimäärät. Haaste ei kohdistu pelkästään aerosoleihin, vaan myös muihin kemikaalei-

hin. Suomessa on ollut pitkään säädökset palavien nesteiden, kaasujen ja aerosolien säilytyksestä ja 

varastoinnista myymälähuoneistoissa, mutta käytännössä niitä ei ole noudatettu juuri missään vuo-

den 2015 kesään mennessä. Tällöin Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES) julkaisi oppaan 

”palavien nesteiden säilytys kaupassa”. Valvontaviranomaiset ovat yhteisesti sopineet, että tämä 

opas määrittää nykyisin sen turvallisuuslinjan, jota myymälärakennuksissa noudatetaan. 

Aerosoliturvallisuuden kehittämishankkeella pyritään arvioimaan omalta osaltaan sitä, onko tämän 

oppaan sisällön ja tehtyjen polttotestien tuloksilla keskenään sellaisia ristiriitaisuuksia, joihin tarvit-

sisi kohdentaa lisäselvityksiä. Tämän kolmannen osion painopisteenä on ollut nimenomaisesti 

myymälätiloihin suunniteltujen, 30 minuutin palosuojauksella olevien lasiovellisten turvakaappien 

palosuojaavuusominaisuuden selvittäminen säilytettäessä niissä aerosoleja. 
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2 HANKKEEN TAUSTAT 

 

Hankkeen taustalla ovat aikaisemmat selvitykset ja tulokset peltikaappien palosuojaavuusominai-

suuksista. Tämä työ on tehty ja julkaistu toukokuussa 2015 Pelastusopistolla paloteknisenä erityis-

työnä (Hintsala, 2015). Toisena taustakokonaisuutena ovat luokiteltujen turvakaappien polttotestit 

ja sen tulokset, kun niissä säilytetään aerosoleja. Tämä työ on tehty syyskuussa 2015 Pelastusopis-

tolla saman henkilön johtamana projektina. Näistä selvityksistä on kirjoitettu tarkemmin luvussa 7. 

Selvitysten tekijä on työskennellyt pitkään, lähes 30 vuotta pelastusviranomaisena ja toiminut myös 

varsin pitkän jakson palontutkintatyössä. Viimeiset viisi ja puoli vuotta kokemuksia on kertynyt 

suurteollisuuden, sairaaloiden ja oppilaitosten toimintaympäristöstä. Kaikki se kokemus mitä näiden 

työjaksojen aikana on kertynyt valvontatyöstä, on omalta osaltaan tämän hankkeen taustatietoa. 

Teollisuuskohteissa tehdyt havainnot peltikaappien yleisyydestä herättivät lopullisesti tarpeen sel-

vittää asiaa. Aerosoleja nimittäin säilytetään todella paljon peltisissä säilytyskaapeissa, varastohyl-

lyillä ja erilaisilla työpöytätasoilla. 

Viereisessä kuvassa on nähtävissä hyvin tyypillinen 

tilanne teollisuuden toimialoilta. On huomattava, että 

tämä tilanne on yleinen kaikilla muilla toimialoilla,  

paitsi ydinvoiman tuotantoyksiköissä. Näissä pelti- 

kaapeissa on usein toteutettu sekavarastointia ja eri 

vaarallisten aineiden luokkiin kuuluvia tuotteita on 

säilytettävänä samassa kaapissa. 

Peltikaapin sisälle on toisinaan johdettu sähkökaapeli 

ja sinne on asennettu kiinteästi pistorasia esimerkiksi 

akkukäyttöisten laitteiden laturille tai lämmittimelle. 

Ylimääräisen palokuorman säilytys on myös haaste 

kaappien läheisyydessä. Kiinteän öljyisen jätteen 

keräyssäiliöt, pahvirullakot, kuormalavat sekä Kuva 1. tyypillinen aerosolien säilytyskaappi 

erilaiset sähkölaitteet tai jopa kemikaalien varastointipisteet voivat sijaita aivan kaapin vieressä. 

Tämän kehittämishankkeen suurin yksittäinen taustatekijä on ollut teollisuuden tapa varastoida ae-

rosolit peltikaappeihin, mutta merkittävänä kannustimena on ollut myös myymälävarastoinnin käy-

tännön järjestelyt ja tukkulaatikoiden säilytys myymälöiden myyntihyllyjen päällä. 
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2.1 Myymäläturvallisuus ja aerosolit 

Tällä sivulla tarkastellaan asiaa myymäläturvallisuuden näkökulmasta. Tämän kehittämishankkeen 

kolmas osa on kohdennettu nimenomaisesti myymäläturvallisuuden osa-alueelle. Myymälätiloissa 

on kovin tyypillistä, että aerosolien varastopakkaukset varastoidaan yhdessä myytävien tuotteiden 

kanssa samoilla hyllyillä. Pahviset varastopakkaukset lisäävät syttymisriskiä ja palokuormaa. Suu-

rissa myymälöissä aerosolien määrä on monikymmenkertainen aikaisempaan säilytysrajaan nähden 

ja niitä on suuria määriä useilla eri osastoilla. Myös nykyisen Tukes-oppaan mukaiset enimmäis-

määrät ylittyvät edelleen eri suojaustasoilla suurimmassa osassa myymälärakennuksia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Tyypillinen aerosolien varastointitilanne myymälärakennuksissa 

Hankkeen taustalla on myös se tiedostettu tilanne, kuinka erilaiset näkemykset myymäläturvalli-

suudesta tuottaa kovin erilaisia julkilausumia, riippuen siitä tarkastellaanko asiaa valvontaviran-

omaisen vai kaupanalan näkökulmasta. Itselläni on ollut näköalapaikka kuulla ja vaihtaa ajatuksia 

tasapuolisesti molempien toimijoiden kanssa. Tämä hanke toivottavasti selvittää osaltaan asiaa ja 

auttaa löytämään kustannustehokkaat mutta ennen kaikkea turvalliset ja toimivat ratkaisut yhdessä. 
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3 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TARKASTELU 

 

Aerosolien ja palavien nesteiden taikka syttyvien kaasujen säilytyksestä ja varastoinnista on säädet-

ty monellakin tapaa. Tässä yhteydessä tuodaan esille tiivistetysti säilytykseen ja varastointiin liitty-

vät keskeisimmät vaatimukset. Keskeisin vaatimus säädöksissä on ennaltaehkäistä onnettomuuksia 

kaikin järkevin keinoin. Toteutuuko kyseinen vaatimus työpaikoilla ja myymälärakennuksissa? Sii-

hen on olemassa erilaisia vastauksia, riippuen kenen silmin asiaa tarkastellaan. Tässä luvussa asiaa 

tarkastellaan lähinnä kolmen eri säädöksen keskeisten periaatteiden pohjalta. Mielestäni kaikkia 

ennaltaehkäisyyn liittyviä asioita ei ole tiedostettu riittävän hyvin mutta toisaalta poikkeamien mää-

rä on kohtalaisen vähäinen esimerkiksi myymälärakennuksissa. 

3.1 Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (358/2015) 

Lain keskeinen tavoite on huolehtia tuotantotiloissa kaikista tarpeellista toiminnoista onnettomuuk-

sien ehkäisemiseksi. Samaa periaatetta tulisi noudattaa kaikilla työpaikoilla. Toiminnoista ei voi 

eikä saa aiheutua tavanomaisessa käytössä ennalta arvattavissa tilanteissa, eikä myöskään poikkea-

vissa tilanteissa räjähdyksiä tai tulipaloja, joista seuraisi välittömiä henkilö-, ympäristö-, tai omai-

suusvahinkoja. Säilytysmäärät ja säilytyspaikat tulee olla sellaisia, että niistä ei aiheudu vaaraa. 

3.2 Asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015) 

Tällä asetuksella annetaan tarkempia ja yksityiskohtaisempia ohjeita toiminnanharjoittajille. Tämä 

asetus antaa luokituskriteerit kemikaalien laajamittaiselle ja vähäiselle teolliselle käsittelylle ja va-

rastoinnille. Asetuksen mukaan jakeluasemat ja myymälähuoneistot lasketaan vähäisen käsittelyn ja 

varastoinnin tasolle. Tällöin valvovana viranomaisena ovat pelastusviranomaiset.  

Lähtökohtana ovat lain yleiset linjaukset. Tämän asetuksen vaatimuksena on muun muassa kemi-

kaalien kaikinpuolinen turvallinen käyttö onnettomuuksien ehkäisyn lisäksi. Kemikaalien koko-

naismäärät tulisi pitää mahdollisimman pienenä ja toiminnanharjoittamisen kannalta vain tarpeelli-

nen määrä tulisi olla muualla, kuin erillisissä varastotiloissa. Myymälätilojen osalta juuri edellisen 

vaatimuksen tulkinnassa on ollut suuriakin eroavaisuuksia valvontaviranomaisen ja kaupanalan 

kesken. Säädöksillä on tarkennettu tätä asiaa ja kemikaalien enimmäismäärät perustuvatkin nykyi-

sellään kohteen suojaustasoon ja tuotteiden vaaraluokituksiin. TUKES on määritellyt turvallisuus-

oppaassaan kohdassa 4.1. eri suojausratkaisuihin perustuvat enimmäismäärät myymälöihin. 
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Keskeinen vaatimus aerosolien säilytykselle on pitää ne erillään kaikissa tilanteissa syttymislähteis-

tä ja niin, etteivät ne pääse vaarallisesti kuumenemaan. Lähtökohtaisesti palavien nesteiden, syttyvi-

en kaasujen ja aerosolien varastointi tapahtuu omassa paloteknisessä osastossa tai vastaavassa tilas-

sa. Millainen tämä vastaava tila voi olla? Kuinka hyvin erilaisten paloturvakaappien käyttömahdol-

lisuudet ja ominaisuudet tunnetaan? Vaihtoehtoinen tila on nykyisellään useimmiten paloturva-

kaappi. Monet yritykset ovat ottaneet käyttönsä tämän ratkaisun osaksi kemikaalien säilytystä jo 

nyt.  

TUKES on määritellyt myymälän turvallisuusoppaassaan, että paloturvakaappi tarvitaan, kun suo-

jaustasossa 1 ja 2 aerosolien määrä ylittää 400 litraa. Suojaustasossa 3 voi määrä olla 800 litraa il-

man paloturvakaappeja tai hyllysprinklausta. Myymälätiloissa ja teollisuuskohteiden keskusvaras-

toissa nämä määrät ylitetään lähes poikkeuksetta. 

3.3 Asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista 

(686/2015 & 856/2012) 

Tässä asetuksessa mainitaan, että aerosolien sijoituksessa on otettava huomioon niiden käyttäyty-

minen tulipalotilanteessa. Aerosolit on säilytettävä erillään muista kemikaaleista ja kemikaaliryh-

mistä. Tilat tulee erottaa omaksi palo-osastoksi joko rakennetuin huonetiloin tai esimerkiksi palo-

turvakaappeja hyödyntäen. 

Voidaan perustellusti kysyä, kuinka moni aerosolien säilyttäjistä ja varastoijista oikeasti tietää, 

kuinka ne käyttäytyvät tulipalossa ja millaisilla määrillä tilanne on hallitsematon, mikäli aerosolit 

pääsevät syttymään tai kuumenemaan vaarallisesti. Toivottavasti tämä raportti antaa siihen vastauk-

sia koko aerosoliturvallisuuden kehittämishankkeen ja polttotestien osien 1-3 tulosten avulla. 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. SP2369 luokituksen mukainen  Kuva 4. EN 14470-1 normin mukainen 

paloturvakaappi (30 min, lasiovi)  paloturvakaappi (30 min, lasiovi) 
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4 AEROSOLEISTA 

Aerosolit ovat painepakkauksia ja ne ovat siksi aina vaarallisia tulipalotilanteissa tai jos ne pääsevät 

kuumenemaan vaarallisesti. Aerosolipullojen ponneaine on usein syttyvää kaasua ja myös itse sisäl-

tö voi olla syttyvää. Tällöin säilytys erillään syttymislähteistä on tärkeää kuumenemisen estämisen 

lisäksi. Palamattomat aerosolit ovat myös vaarallisia ja koepolttojen perusteella ne ovat vaaraomi-

naisuuksiensa perusteella verrattavissa mihin tahansa paineastiaan, jotka räjähtävät kuumetessaan. 

Palamattoman aerosolin pitäminen vaarattomana tuotteena on täysin virheellinen ajattelutapa. 

Polttotestien osassa 1 oli testattavana kolme erityyppistä aerosolia. Palamaton paineilmaspray (pai-

neilmapuhallin) oli ainoa, joka sirpaloitui jopa kymmeneen osaan ja josta irtosi venttiili erikseen. 

Kyseisessä pullossa on valmistusmateriaalina alumiini. Muut pullot olivat valmistettu teräs-pelti 

materiaalista. Näiden pullojen räjähtäessä niiden kansi tai pohja irtoaa tavallisesti kokonaisena ra-

kenteena. Muutoin pullot jäävät räjähdyksen jälkeen joko hylsyksi tai koko kuorivaippa leviää rä-

jähdyksessä isoksi kappaleeksi. Alla on kuvat koepolttojen jälkeen. 

 

 

 

 

 

Kuva 5. Erilaiset aerosolipullot ehyenä  Kuva 6. Erilaiset aerosolipullot räjähtäneenä 

Aerosolit saa valmistaa joko metallisesta. lasisesta tai muovisesta pakkauksesta. Niiden maksimi 

koko on rajoitettu 1000 millilitraan tuotteen ollessa valmistettu metallista. Pakkauksen kokoon vai-

kuttaa edellä mainittu pakkauksen materiaali. Tavallisimmin aerosolipakkaus on kuitenkin metalli-

nen 200 ml – 750 ml kokoinen pullo. Aerosoliasetusta ei sovelleta kuitenkaan lääkeaerosoleihin 

eikä alle 50 millilitran pakkauksiin. Tämä ei silti tarkoita, että kyseiset tuotteet olisivat vaarattomia 

niitä kuumennettaessa. 

Aerosolipakkauksissa tulee olla merkinnät, joka kieltää pakkauksen säilyttämisen auringonpaistees-

sa ja yli 50 celsiusasteen lämpötilassa sekä kieltää pakkauksen puhkaisemisen tai polttamisen tyh-

jänäkään. Sisällön ollessa palavaa ainetta tulee pakkauksessa olla tätä ominaisuutta vastaavat varoi-

tusmerkinnät. Sisällöstä riippumatta pakkauksissa tulee olla merkintä – painepakkaus. 
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5 PALOTURVA- JA KEMIKAALITURVAKAAPEISTA 

Turvakaappi on laajempi käsite ja sisältää hyvin erilaisia toteutustapoja omaisuuden ja tietojen suo-

jaamiseen. Murtosuojatut asekaapit, avain-, tietosuoja- ja asiakirjakaapit sekä kassakaapit eivät ole 

tässä selvityksessä mukana. Kemikaalien säilytys tapahtuu yleensä joko palosuojaamattomassa ke-

mikaaliturvakaapissa tai paloturvakaapissa, joka voi olla samalla myös kemikaalin kestävä. Niiden 

rakenne, varustelu, lukitukset ja ulkomitat vaihtelevat paljon käyttötarkoituksen ja eri valmistajien 

mukaan. Tässä polttotestissä oli mukana sekä palosuojaamaton että palosuojattuja turvakaappeja. 

Myymälätiloihin hankitaan aerosolien säilytykseen pääsääntöisesti paloturvakaappeja, joissa on 

lasiaukollinen ovi kuluttajakäyttäytymisen ja kaupanalan vaatimusten johdosta. Teollisuus vastaa-

vasti käyttää paljon perinteisiä umpiovilla varustettuja paloturvakaappeja. Työpaikoilla on kuitenkin 

valtavan paljon aerosolien säilytystä tavanomaisissa peltisissä työkalukaapeissa. Niiden palosuojaa-

vuusominaisuuksista kerrotaan lisää luvussa 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 7. Eri luokituksella olevia paloturva- ja kemikaaliturvakaappeja Pelastusopiston kemian ope-

tusluokassa. Vas. 90 minuutin paloturvakaappi, kesk. happo-emäskaappi, oik. palosuojaamaton 

valoaukollinen kemikaaliturvakaappi kuivakemikaaleille. (lupa yliopettaja Kyösti Survo) 

 

Turvakaappien valikoima myymälähuoneistoihin on verraten vähäinen, jos tavoitteena on hankkia 

sinne lasiovellisia, 30 minuutin palosuojauksella luokitettuja malleja. Näissä paloturvakaapeissa on 

kallis ovirakenne, koska oven erikoislasi on luokiteltua palolasia. Nämä lasirakenteet ovat moniker-

roslaseja, joissa on tummuvat osat ja geelimäinen suoja-aine, joka ”vaahtoutuu” kuumuudessa. Suo-

jageeli muodostuu lasioven keskellä olevan kantavan lasikerroksen molemmille puolille tarttuen 

hyvin keskimmäiseen lasikerrokseen kahdelta puolelta suojaten kaapin sisältöä ja keskilasia. 
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Paloturvakaappien rakenne perustuu useimmiten joko metalliseen kuoreen, johon on kiinnitetty 

erilaiset paloa eristävät materiaalit tai massiivisempaan puulevyrakenteiseen runkoon, jossa voi olla 

erilaisia palosuoja-aineita. Suojaamattomat säilytyskaapit on rakennettu pääsääntöisesti yksinkertai-

sesta teräspellistä tai ohuemmasta puulevyrakenteesta. Useimmissa turvakaapeissa on suojausomi-

naisuuksista riippumatta jonkinlainen turvakaukalo kaapin sisälattialla, johon nestemäiset valumat 

kerääntyvät ja ne voivat palaa kaukalossa muun kaapin tuhoutumisen jälkeenkin. 

 

 

 

 

 

 

Kuva 8. SP 2369, metallirunkoinen kaappi, Kuva 9. EN 14470-1, puulevyrunkoinen 

suojakaukalo ja irrotettava alahylly  kaappi, suojakaukalo ja irrotettava taso 

Paloturvakaapeissa on ilmanvaihtojärjestelmä, jossa on tulo- ja poistoilmakanavat. Nämä ilmakana-

vat on varustettu lähes kaikissa turvakaapeissa palosulakkeilla varustetuilla palosulkulaitteilla, jotka 

voivat olla palopeltityyppisiä tai erillisiä suojaläppiä. Monissa paloturvakaapeissa on myös auto-

maattinen ovensulkujärjestelmä erilaisilla palosulakkeilla. Sulakkeet laukeavat varsin helposti palo-

tilanteessa. Lasiovellisissa kaapeissa on usein ovipumppu, joka pitää ovea kiinni. Umpinaisissa pa-

loturvakaapeissa on vastaavasti ovensulkumekanismi ja usein turpoavat ovitiivisteet sekä turpoavat 

ilmanvaihtokanavat palopeltien lisäksi. 

 

 

 

 

 

Kuva 10. EN 14470-1 normin mukaisen  Kuva 11. EN 14470-1 normin mukaisen 

kaapin palopelti, turpoava massa ja teräslevy kaapin läppä ja puulevystä tehty suojakansi 
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6 POLTTOTESTIT 

 

Polttotestien kohteena oli tässä osiossa erilaiset myymälätiloihin suunnitellut säilytyskaapit, joista 

osa oli luokiteltuja paloturvakaappeja. Hankeen yhteydessä haluttiin tietoa myymälöissä yleistynei-

den lasiovellisten paloturvakaappimallien suojaavuudesta. Suojaavuusominaisuuksia arvioitiin vas-

taavalla testiprotokollalla kuin aikaisemmissakin polttotesteissä. Kaappien sisälle asetettiin pieni 

aerosolimäärä eli neljä myyntipakkausta (12 litraa) ja yksi muovinen viiden litran moottoribensii-

niastia. 

Kaikki testiin osallistuneet kaapit kuvattiin kameralla ja videoilla tyhjänä, koepolttotilanteen aloi-

tushetkellä, testin edetessä ja sen jälkeen, kun ne olivat tuhoutuneet. Polttotestit aloitettiin koeaja-

malla polttosimulaattori häiriöttömän toiminnan toteamiseksi. Polttoaltaana käytettiin Pelastusopis-

ton testi- ja harjoitustoimintaa varten rakennettua metallista polttoallasta, johon rakennettiin poltto-

nesteen syöttöä varten taipuisasta metallisesta syöttöletkusta syöttölinja. Polttoneste syötettiin tes-

tialtaassa olevan vesipatjan päälle. Polttoaltaan sisämitat olivat 1.0 x 2.0 metriä. Testialtaan keskelle 

rakennettiin kivilaatoista tukeva polttoalusta. Allas täytettiin vedellä niin, että pohjakivet olivat noin 

1.0 cm vesipinnan alapuolella, jolloin liekit rasittivat myös turvakaappien pohjarakenteita, kuten 

tapahtuisi todellisuudessakin. Polttonesteenä käytettiin LIAV 200 hiilivetyliuosta. 

 

 

 

 

 

 

Kuva 12. Polttoallas 1 x 2m Kuva 13. Polttoaltaan koeajo ennen testejä 

Testiosio päätettiin simuloimalla myymälätiloissa vallitsevaa tilannetta, jossa markkinoilla olevaan 

lasiovelliseen, 30 minuutin palosuojaluokituksella olevaan paloturvakaappiin laitettiin noin sata 

litraa aerosoleja. Testillä haluttiin havainnoida vallitsevan käytännön mukaista säilytystilannetta ja 

arvioida sen jälkeen vallitsevaa yleistä turvallisuustasoa. Polttoallas ja testiolosuhteet olivat muu-

toin samat, kuin kolmessa edellisessäkin testissä. Lämpötila +8 celsiusta, pilvipouta ja lievä tuuli. 
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6.1 Luokittelematon jakeluasemien turvakaappi 

Testien ensimmäisessä osiossa (kohteena) oli jakeluasemille suunniteltu luokittelematon suojakaap-

pi. Kyseinen kaappi on suunniteltu ainoastaan palavien nesteiden säilytykseen ja vuosia taaksepäin 

olleen turvallisuusajattelun mukaisin vaatimuksin. Sen suunnittelussa ei ole ollut alun perinkään 

tavoitteena tehdä paloturvakaappia. Kyseisessä kaapissa säilytetään jakeluasemilla kuitenkin muun 

muassa pienkonebensiiniä, lasinpesuaineita ja mahdollisesti myös aerosoleja. Kaappi otettiin mu-

kaan testeihin, jotta saataisiin selville millaisen suojan se antaa säilytettäessä siellä vähäinen määrä 

aerosoleja ja pieni määrä pienkonebensiiniä. Tavoitteena oli myös saada uutta tietoa tulevien turva-

kaappien tuotekehittelyyn. Ovisulkumekanismia ei ole ja lukitus tapahtuu magneettinastoilla. 

Testikaappi 1 

Valmistaja:  - 

Malli:  jakeluasemien bensiinikaappi 

Luokitus:  EI 

Käyttötarkoitus: luokittelematon suojakaappi jakeluasemien pienkonebensiini astioille 

Koko:  korkeus (cm) = 92 sisäkorkeus = 90 

leveys (cm) = 90 sisäleveys = 89 

syvyys (cm) = 47 sisäsyvyys = 46 

Pohjan etäisyys altaasta: n. 5.5 cm 

Tuotteiden etäisyys 

kaapin pohjasta: 0 cm 

Tuotteiden etäisyys 

ulkolasista / pleksistä: n. 2.5 cm   

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 14. luokittelematon suojakaappi jakeluasemien pienkonebensiinin astioille lähtötilanteessa 
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Polttotestit ja tulokset 

Kaapin kesto testipalotilanteessa 1 min 54 s 

(tuotteet räjähtävät ja/tai rakenteet pettävät) 

Kuvaus tapahtumista testipalon aikana 

Noin minuutin kuluessa kaapin ovet sulavat kokonaan puhki ja 5 litran moottoriben-

siini astia sulaa. Aerosolipullojen ensimmäiset napsahdukset kuuluvat selvästi 1.40 ja 

ensimmäiset räjähdykset 1.54. Seuraavat räjähdykset 2.10 ja kaappi räjähtää käytän-

nössä suojaamattomaan kuntoon 2.17. Kaapin runko ja pohja-allas kestivät palon. 

Polttotilanne 

 

 

 

 

 

 

 Kuva 15. Testipalo noin 1 minuutin kohdalla 

Lopputulos 

 

 

 

 

 

 

Kuva 16. Tilanne polttotestin jälkeen 
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6.2 SP2369 metodin mukainen paloturvakaappi 

Toisessa testiosiossa oli kohteena Suomen myymälätiloissa jo esiintyvä paloturvakaappi, joka esit-

teen mukaan on tarkoitettu sekä palaville nesteille että aerosoleille. Valmistajan ja jälleenmyyjien 

esitteissä sen kerrotaan soveltuvan kyseisille tuotteille hyvin erilaisiin myymälätiloihin. Kaapin 

testaamiseen kannustivat myös eräät myymälät. Kaapin lasiaukollinen ovi on läpinäkyvältä osaltaan 

hyvin avara ja saranointi on tehty hyvin. Oven lasi on monikerroksinen palosuojalasi. Sivuseinissä 

on kaapin sisäpuolella kiertoilmaraot mutta ei erillistä ilmanvaihtojärjestelmää. Kaapissa on oven-

sulkijapumppu, joka pitää oven suljettuna normaali palotilanteissa. 

Testikaappi 2 

Valmistaja:  Profsafe AB, Sweden  

Malli:  FF90 (SCO373-09) 

Luokitus:  SP-metod 2369 klass 1 

Käyttötarkoitus: paloturvakaappi palaville nesteille ja aerosoleille 

Koko:  korkeus (cm) = 185 sisäkorkeus = 168 

leveys (cm) = 86 sisäleveys = 79 

syvyys (cm) = 57 sisäsyvyys = 49 

Pohjan etäisyys altaasta: 28 cm 

Tuotteiden etäisyys 

kaapin pohjasta: 12 cm (aerosolit 40 cm palavan altaan nestepinnasta)  

Tuotteiden etäisyys 

ulkolasista / pleksistä: 8 cm 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 17. SP2369 metodin mukainen 

paloturvakaappi lähtötilanteessa  
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Polttotestit ja tulokset 

Kaapin kesto testipalotilanteessa 25 min 8 s 

(tuotteet räjähtävät ja/tai rakenteet pettävät) 

Kuvaus tapahtumista testipalon aikana 

Kaappi kestää varsin hyvin rajun palon ensimmäiset 15 minuuttia. Bensiiniastia vai-

kutti sulavan noin 11 minuutin kohdalla, lasin läpi loimottaa eräistä kohti liekit. Ae-

rosolipullojen ensimmäiset napsahdukset kuuluvat selvästi 11.25, lisää napsahduksia 

14.00. Sisällä vuotaa rajusti aerosoleja ja niiden venttiilit puhaltaa 17.00. Ensimmäiset 

räjähdykset ja lasi puhki 25.08. Kaappi käytännössä suojaamattomaan kuntoon 26.00. 

Lasi valuu lähes kokonaan alas ovikehyksestä. Kaapin runko ja pohja-allas kesti palon 

Polttotilanne 

 

 

 

 

 

Kuva 18. Yleiskuva testipalotilanteesta 

Lopputulos 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 19. Tilanne polttotestin jälkeen 

 

 

 

 



16 
 

6.3 EN 14470-1 normin mukainen paloturvakaappi 

Kolmannessa polttotestissä oli kohteena EN-normitettu paloturvakaappi. Tuote on esitteiden mu-

kaan tarkoitettu kaikkien palavien nesteiden säilytykseen kategoriasta riippumatta. Kaappi on 600 

mm levyinen ja varustettu monikerroksisella palolasilla. Kyseisissä kaappimalleissa on rakennettu-

na oma erillinen ilmanvaihtojärjestelmä tulo- ja poistoilmakanavineen. Näissä kanavissa on erilliset 

palosulakkeella toimivat palosulut. Kaappi on liitettävissä koneelliseen ilmanvaihtojärjestelmään. 

Kaapissa on teräksinen valuma-allas ja ovensulkumekanismi. 

Testikaappi 3 

Valmistaja:  LACONT, Germany  

Malli:  storeLAB SiS 600-2 GL 

Luokitus:  EN 14470-1, Type 30 

Käyttötarkoitus: paloturvakaappi palaville nesteille ja aerosoleille 

Koko:  korkeus (cm) = 194 sisäkorkeus = 160 

leveys (cm) = 60 sisäleveys = 52 

syvyys (cm) = 60 sisäsyvyys = 52 

Pohjan etäisyys altaasta: 28 cm 

Tuotteiden etäisyys 

kaapin pohjasta: 14 cm (aerosolit 42 cm palavan altaan nestepinnasta) 

Tuotteiden etäisyys 

ulkolasista / pleksistä: 7 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 20. EN 14470-1 Type 30 mukainen 

paloturvakaappi lähtötilanteessa  
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Polttotestit ja tulokset 

Kaapin kesto testipalotilanteessa 67 min 0 s 

(tuotteet räjähtävät ja/tai rakenteet pettävät) 

Kuvaus tapahtumista testipalon aikana 

Kaappi kestää erittäin hyvin rajun palon koko luokitusajan 30 min. Testipolttoa jatket-

tiin niin kauan, kunnes kaapin sisällä olevat tuotteet räjähtivät ja rakenteet pettivät. 

Tämä vaati 67 minuutin polttoajan. Aerosolipullojen ensimmäiset napsahdukset kuu-

luivat noin 64 min. Oven lasin yläosaan sulasi aukko koko leveydeltään 67 min. En-

simmäiset räjähdykset 67.40. Toiset räjähdykset 68.40. Lasi vaurioituu kokonaan ja ir-

toaa ovikehyksestä 69 min.. Kaappi räjähti kappaleiksi 69.45. Pohja-allas kesti palon. 

Polttotilanne 

 

 

 

 

 

Kuva 21. Yleiskuva testipalotilanteesta 

Lopputulos 

 

 

 

 

 

 

Kuva 22a, 22b. Tilanne polttotestin jälkeen 
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6.4 SP2369 metodin mukainen paloturvakaappi myymälätilanteeseen lavastettuna 

Tämän polttotestin kaappi oli samanlainen kuin testissä 2. Tässä testissä simuloitiin myymälöissä 

vallitsevaa tilannetta, jossa kaappi on täytetty myyntituotteilla, tässä tapauksessa 96 litran aerosoli-

määrällä. Sisältö vastaa reilua kolmasosaa tuotteen esitteessä ilmoitetusta palavan nesteen litran 

kokoisten pullojen kapasiteetistä. Myymälähuoneistoissa on nähtävissä aerosoleja erilaisissa palo-

turvakapeissa tätä isompia määriä hyvinkin usein. 

Testatun paloturvakaapin sisältönä oli Maston Oy:n maalisprayta 16 myyntipakettia (6 x 500 ml), 

yhteensä 48 litraa. Liuotin aineena oli mm tolueeni. Wurth Oy:n maalisprayta oli 120 pulloa pahvi-

sissa myyntipaketeissa (120 x 400 ml), yhteensä 48 litraa. Liuotinaineena oli mm. asetoni. Ae-

rosolien yhteistilavuus oli noin 80% polttotestien osan 1 peltikaapeille tehdyn vastaavan testin mää-

rästä, joten vertailtavuus arkielämässä vallitsevaan tilanteeseen oli olemassa ja lähes yhtäläinen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 23. Myymäläolosuhteita simuloivan testin aloitustilanne 
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Polttotestit ja tulokset 

Kaapin kesto testipalotilanteessa 4 min 47 s 

(tuotteet räjähtävät ja/tai rakenteet pettävät) 

Kuvaus tapahtumista testipalon aikana 

Kaapin palosuojaavuusominaisuudet muuttuivat dramaattisesti, kun se oli lavastettu 

myymälässä vallitsevaa tilannetta vastaavaksi. Kaappiin pakatut 96 litraa aerosoleja, 

joista puolet oli pahvisissa tukkupakkauksissaan, osallistuivat paloon varsin nopeasti. 

Aerosolipullojen ensimmäiset räjähdykset tapahtuivat 4.47. Toiset räjähdykset tapah-

tuivat 5.40 ja kolmannet 6.15. Räjähtely jatkui tästä eteenpäin taukoamatta, kunnes 

8.00 – 8.15 oven kehys levenee ja lasiin tulee reikiä sen alaosaan.  Lasi valuu hiljaa 

alaspäin, jolloin oven yläosaan tulee aukko ja alle 10 minuutissa oven koko lasi on 

poissa. Pohja-allas kesti palon. 

Aerosolipulloja lensi kaapista huomattavan kauas. Pisin mitattu matka oli yksittäiselle 

pullolle 49 metriä ja yksittäinen kansi lensi 42,5 metrin päähän polttoaltaan keskipis-

teestä. Osa pulloista iskeytyi rakenteita ja toisia pulloja vasten painautuen osin kasaan. 

Polttotilanne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvat 24 - 26. Polttotestin alkuvaihe ja ensimmäisten aerosolien räjähtämisiä aikavä-

lillä 0.00 – 6.30. 
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Lopputulos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 27. Osa pulloista räjähtää ja toisten venttiilit Kuva 28. Kaapin runko on hyvin kestävä 

sulaa päästäen palavat aineet ulos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 29. Yleiskuva polttotestin jälkeen 
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6.5 Omavalmisteinen paloturvakaappi 

Testien viimeisessä osiossa kohteena oli omavalmisteinen luokittelematon paloturvakaappi. Kysei-

nen kaappi on suunniteltu sairaalaympäristöön palavien nesteiden säilytykseen. Sen suunnittelussa 

on ollut tavoitteena tehdä paloturvakaappi, joka suojaa tiettyjä palavia nesteitä ennalta arvioidun 

ajan. Kaappi otettiin mukaan testeihin, jotta saataisiin selville millaisen suojan hyvin tehty omaval-

misteinen kaappi antaa, kun siihen sijoitetaan aerosoleja ja palavaa nestettä. Tavoitteena oli myös 

saada uutta tietoa tulevien turvakaappien tuotekehittelyyn. Ovisulkumekanismia ei ole ja lukitus 

toteutetaan lukkopesän ja lukkokielen avulla mekaanisesti. Kaapissa ei ole ilmanvaihtoa. 

Testikaappi 5 

Valmistaja:  TaYKS, Tampere 

Malli:  omavalmistekaappi 

Luokitus:  EI 

Käyttötarkoitus: luokittelematon suojakaappi  

Koko:  korkeus (cm) = 60 sisäkorkeus = 46 

leveys (cm) = 60 sisäleveys = 55 

syvyys (cm) = 50 sisäsyvyys = 44 

Pohjan etäisyys altaasta: n. 3 cm 

Tuotteiden etäisyys 

kaapin pohjasta: n. 13 cm 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 30. Omavalmisteinen sairaalakaappi etanoliliuoksille lähtötilanteessa 
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Polttotestit ja tulokset 

Kaapin kesto testipalotilanteessa 24 min 37 s 

(tuotteet räjähtävät ja/tai rakenteet pettävät) 

Kuvaus tapahtumista testipalon aikana 

Ulkokuori hiiltyy tasaisesti ja noin 10 minuutin kohdalla kuoren ainevahvuudesta on 

pinnat palaneet. Kaapin heikoin kohta on oven lukitussalpa ja saranointi. Ovi kaatui ir-

ti 24.37. Aerosolipullojen ensimmäiset napsahdukset kuuluvat 25.15 ja ensimmäiset 

räjähdykset tapahtuvat 26.00. Seuraavat räjähdykset 26.20 ja kaappi räjähtää käytän-

nössä suojaamattomaan kuntoon 27 min. Kaapin pohja-allas kesti hyvin palon. 

Polttotilanne 

 

 

 

 

 

 

 Kuva 31. Testipalo noin 1 minuutin kohdalla 

Lopputulos 

 

 

 

 

 

 

Kuva 32. Tilanne polttotestin jälkeen 
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7 AIKAISEMMAT POLTTOTESTIT 

 

Polttotestien kokonaisuus koostuu nyt kolmesta eri osiosta. Kaksi aikaisempaa osiota on toteutettu 

Pelastusopistolla vastaavalla tavalla, kuin tämä kolmaskin osio. Hanketta on viety eteenpäin huomi-

oiden edellisten testien tulokset ja johtopäätökset. Myös eri asiantuntijoiden lausunnot on huomioitu 

suunniteltaessa seuraavia testiosioita. 

7.1 Peltikaappien palosuojaavuusominaisuudet 

Pelastusviranomaisena ja nykyisessä työssäni teollisuuden parissa on ollut havaittavissa peltikaap-

pien hyvin yleinen käyttö kemikaalien varastointiin. Viiden viimeisen vuoden aikana olen kiinnittä-

nyt asiaan erityistä huomiota, koska kemikaalien turvallinen säilytys ei toteudu niissä nyt. 

Tavanomaisten peltikaappien polttotestit toteutettiin niin, että testien ensimmäisessä vaiheessa 

kaappien suojaavuusominaisuuksia arvioitiin sijoittamalla niihin vain vähäinen määrä eli neljä kuu-

den pullon tukkupakkausta aerosoleja ja yksi viiden litran muovikanisteri moottoribensiiniä. Tähän 

testiformaattiin päädyttiin, koska lähes poikkeuksetta eri työpaikkojen edustajat kertovat heillä ole-

van aerosoleja ”vain tämän verran” tai toisella tavalla ilmaisten ”ei meillä ole kuin vähäinen mää-

rä”. Tällä niin sanotulla vähäisellä määrällä saatiin aikaiseksi varsin nopeasti täystuho peltikaapille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 33. Tavanomainen peltikaappi 3 minuutin ja 30 sekunnin kuluttua sytytyksestä. Sisältönä oli 

neljä palamatonta aerosolia sisältävää tukkupakkausta ja viisi litraa moottoribensiiniä. 

Tavanomainen peltikaappi suojaa palotilanteessa aerosoleja vain 3-4 minuuttia, jonka jälkeen pelti-

kaappi räjähtää kappaleiksi vähäiselläkin määrällä tuotteita. Täysi aerosolikaappi kestää alle 2 min. 

 



24 
 

7.2 Luokiteltujen turvakaappien polttotestit 

Nämä testit toteutettiin Pelastusopistolla syyskuussa 2015. Testiin valittiin teollisuudessa ja työpai-

koilla esiintyviä yleisimpiä turvakaappien malleja. Kaappien luokitukset ja laadulliset ominaisuudet 

eivät ole vertailtavissa keskenään, koska tarkoituksena oli vertailla eri laatuluokissa olevien turva-

kaappien suojaavuusominaisuuksia nimenomaisesti säilytettäessä niissä vähäinen määrä aerosoleja 

(4 tukkupakkausta, joissa jokaisessa oli kuusi kappaletta 500 millilitran maaliaerosolipulloja) ja 

yksi muovinen, viiden litran astia moottoribensiiniä. Testissä oli myös tavanomainen peltikaappi 

uudelleen, jonka sisälle ladattiin 240 aerosolipulloa maalispraytä eli yhteensä 120 litraa. 

Testiin valittiin seuraavat kaappimallit 

 FM-hyväksytty turvakaappi (Eagle Company, model 1962, USA) 

 SP 2369 metodin mukainen turvakaappi (Jiwa Jinvall Inredningar AB, Sweden) 

 EN 14470-1 normin mukainen (Type 90) turvakaappi (asecos GmbH, Germany) 

 Tavanomainen peltikaappi rautakaupasta 

FM-hyväksytyn kaapin rakenne oli kaksikerroksinen teräspeltirakenne ja peltilevyjen välissä oli 

ilmaeriste. SP 2369 metodin mukainen kaappi oli se malli, jossa takaseinä oli eristämätön ja testissä 

simuloitiin tilannetta, jossa kaappia ei ole asennettu oikein kohteessa. Kahden teräspeltilevyn välis-

sä oli takaseinää lukuun ottamatta palamattomasta villasta tehty n. 30 mm paloeristys. EN 14470-1 

normin mukainen paloturvakaappi oli 90 minuutin palosuojauksella toteutettu turvakaappimalli. 

Tämän kaapin suojaavuusominaisuus perustuu monikerroksiseen kipsilevyrakenteeseen ja teräspel-

tikuoreen. Kaikissa turvakaapeissa oli valuma-allas ja lukittavat ovet. Testin aikana yhdenkään kaa-

pin ovia ei lukittu. Tavanomaisella peltikaapilla ei ole mitään paloluokituksia. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvat 34 a-c. Kolme erilaista turvakaappia. Palonkestoajat olivat noin 8 – 87 minuutin välillä. 

   

FM-luokiteltu kaappi 
8.14 min 

SP 2369 kaappi 
7.53 min 

EN 14470-1 kaappi 
86.30 min 
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8 KEHITTÄMISIDEAT 

Testien perusteella on todettava, että olisi testattava ehdottomasti myös lasiovellinen, 30 minuutin 

palosuojauksella oleva EN 14470-1 normin mukainen paloturvakaappi 100 litran aerosolitäytöksel-

lä, jotta saataisiin vertailukelpoinen lopputulos vastaavalla aerosolimäärällä verraten sitä suojaamat-

tomaan peltikaappiin ja SP 2369 metodin mukaiseen lasiovelliseen turvakaappiin. 

Tässä hankkeessa esille tulleiden tulosten johdosta voi olla perusteita arvioida myös testimenetel-

mien laatua ja vertailtavuutta keskenään. Heräsi kysymys onko SP2369 ja EN 14470-1 normitus 

verrattavissa tai edes rinnastettavissa laadullisesti toisiinsa. 

Suunnittelijoiden, valvontaviranomaisten ja yritysten turvallisuudesta vastaavien vastuuhenkilöiden 

kannattaa perehtyä huolellisesti hyvälaatuisten paloturvakaappien mahdollisuuksiin kiinteän raken-

tamisen vaihtoehtona. Kyseinen toteutustapa voi olla huomattavasti kustannustehokkaampi verrat-

tuna kiinteään rakentamiseen ja on liikuteltavana, erittäin hyvän palosuojauksen antavana ratkaisu-

na monikäyttöinen toteutustapa lähes kaikenlaisiin kohteisiin. 

Pelastushenkilöstön ja työpaikkojen vastuuhenkilöiden on hyvä tiedostaa, että kohtalaisen vähäinen 

määrä aerosoleja voi aiheuttaa heti syttymän jälkeen ja aikaisessa palon vaiheessa merkittäviä hen-

kilöturvallisuuteen tai omaisuusvahinkoihin kohdistuvia haasteita. Tästä syystä vähäisenkin ae-

rosolimäärän säilytys kannattaa suunnitella ennakolta ja tehdä yrityskohtainen riskinarvio. 

Peltikaappien käyttö paineastioiden ja erityisesti aerosolien säilytykseen tulisi olla rajoitettua tai 

ainakin tarkentaa turvallisen säilytyksen ohjeita. Laatujärjestelmissä mukana olevien yritysten si-

säisten riskinarviointiohjelmien ei pitäisi sallia kyseistä toteutustapaa lainkaan. 

Peltikaappien palosuojaavuusominaisuuksista tulisi jakaa lisää tietoa. Tiedottamisessa ja valistami-

sessa suositellaan käytettävän sekä viranomaistiedottamista että lehtiartikkelin kaltaista tiedonväli-

tyskanavaa. Aihe olisi hyvä käsitellä myös eri organisaatioiden omissa turvallisuuskoulutuksissa ja 

myös kuljetusturvallisuutta edistettäessä. 

Viranomaisten ja työpaikkojen edustajien, erityisesti kaupanalalla kannattaa käydä aktiivisesti kes-

kusteluja toistensa näkemyksistä ja tavoitteista. Aerosolien säilytyksen ja varastoinnin haasteet kau-

panalalla vaikuttaa olevan siinä määrin suuret, että pysyvään muutokseen johtaviin toimiin tarvitta-

neen tehokkaampaa normiohjausta. Kaupan-alalla vakiintuneen käytännön muuttaminen turvalli-

semmaksi voi vaatia pelastusviranomaisten toiminnan ohjaamista tai jopa kohdesuojausratkaisuja. 
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Aerosolien säilytystä ei ole kaikissa organisaatioissa ja työpaikoissa mietitty loppuun turvallisen 

toteutustavan kautta. Palavan nesteen säilytystiloja voi olla myös myymälätiloissa erillisinä palo-

osastoituina tiloina, joissa myyntituotteet ovat avohyllyillä esillä tai erillisissä hyvälaatuisissa palo-

turvakaapeissa. Vaihtoehtoisesta toteutustavasta eli paloturvakaappien mahdollisuuksista tarvitaan 

lisätietoa ainakin suunnittelijoille ja rakennuttajille. 

Tavanomaisten peltikaappien palosuojaavuusominaisuudet ovat siinä määrin olemattomat, mikäli 

kaapit saavat lämpökuormaa tai liekkikontaktia, että niiden käyttöä kemikaalien varastointiin ja 

säilytykseen voi olla perusteltua jopa rajoittaa kokonaisriskinarvioon perustuen, ainakin merkittäviä 

henkilö- tai omaisuusriskejä sisältävissä kohteissa. 

Luokiteltujen paloturvakaappien suojaavuusominaisuuksissa voi olla suuriakin eroavaisuuksia. Yl-

lättäviä haasteita voi esiintyä juuri aerosolien säilytyksen yhteydessä, mikäli kyseisiin turvakaap-

peihin kohdistuu palon vaikutuksia. Aerosolit ovat kuitenkin tavanomaisia ja hyvin tarpeellisia 

myyntiartikkeleita, mutta niiden turvalliseen säilytykseen pitää kiinnittää vielä enemmän huomiota. 

Tästä kehittämishankkeessa käsitellystä aiheesta ei ole saatavilla kovinkaan laajasti empiirisiin ko-

keisiin perustuvaa tietoa ja tuloksia, puhumattakaan kuvallista opetusmateriaalia. Voisi olla perus-

teltua jatkaa aerosoliturvallisuuden selvittämistä simuloiden tulevalla hankkeella kulloinkin vallit-

sevaa tilannetta työpaikoilla ja myymälähuoneistoissa. Tarvitaan sellaisia selvityksiä, joilla selvite-

tään ja todennetaan käytännössä vallitsevia olosuhteita. 

Aerosolien käyttäytyminen palotilanteessa näyttää olevan jossain määrin kiinni niiden kokonais-

määrästä. Osa aerosolipulloista räjähtää ja osasta vuotaa palavat kaasut sekä palava sisältö sulan-

neen venttiilin kautta ulos. Tästä syystä vähäisellä aerosolimäärällä voi joidenkin kaappien tulokset 

olla hieman todellista säilytystilannetta myönteisemmät. 

Aerosoliturvallisuuden kehittämishanke on osoittautunut erittäin kannattavaksi hankkeeksi. Saadun 

palautteen perusteella toteutettu hanke on kohdistunut hyvin vallitsevaan työpaikkojen ja myymälä-

tilojen arkeen ja sieltä esille tulleiden turvallisuushaasteiden selvittämiseen. Ymmärrettävästi poltto-

testien tuloksiin ei ole kaikkialla oltu tyytyväisiä, mutta osa on kääntänyt tulokset jo oman organi-

saation turvallisuuden kehittämiseen ja jopa parempien tuotteiden suunnitteluun. 
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10 LOPUKSI 

 

Aerosoliturvallisuuden kehittämishanke on edennyt nousujohteisesti hakien vastauksia työpaikoilla 

esiintyviin ilmiöihin ja haasteisiin. Aloitusvaiheen jälkeen hankkeeseen ovat antaneet useat eri vi-

ranomaiset ja turvallisuusorganisaation edustajat omia näkemyksiään ja toivomuksiaan. 

Suojausratkaisujen tavoitteena on Tukesin oppaan mukaan kaupan henkilöturvallisuuden varmista-

minen, omaisuusvahinkojen torjunta sekä pelastuslaitoksen toimintaedellytysten turvaaminen. Tämä 

tavoite on keskiössä myös yritysten laatujärjestelmissä ja sisäisen turvallisuuden ohjelmissa. Suo-

jausratkaisujen tekniset toteutustavat ovat kuitenkin monissa yrityksissä huonosti tiedossa. 

Toivon tämän hankkeen antavan turvallisuudesta vastaaville tahoille, ei pelkästään ajattelemisen 

aihetta, vaan myös ammatillista tietoa aerosolien säilyttämisestä sekä näkökulmaa turvakaappien 

valintaan liittyviin kysymyksiin. 

Erityiset kiitokset haluan lausua polttotestien osan 3 tukemisesta seuraaville yrityksille, organisaati-

oille ja henkilöille, jotka ovat olleet kanssani edistämässä kansallista turvallisuushanketta. 

 Eurosec Oy, varatoimitusjohtaja Fred Westerholm 

 Finanssialan Keskusliitto, johtava asiantuntija Petri Mero 

 Ikaros Finland Oy, kehitysjohtaja Tero Nykänen 

 Knorring Oy Ab, toimitusjohtaja Christian Borenius 

 Maston Oy, toimitusjohtaja Toni Kuusela 

 Neste Markkinointi Oy, yhteyspäällikkö Heikki Rytkönen 

 Palosuojelurahasto, johtokunta ja Johanna Herrala 

 Pelastusopiston opetus-, hallinto- ja harjoitusalueen tekninen henkilökunta 

 Tampereen yliopistollinen keskussairaala, Anna Tamminen ja Esa Särkimäki 

 Videopalvelu Veli Lesell, toimitusjohtaja Veli Lesell, Ylivieska 

 Wurth Oy, Volttikadun toimipiste, Mauri Roivainen, Kuopio 
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Asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015) 

Asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (686/2015) 

Hintsala, M. 2015. Kemikaalien kappaletavaravarastointi teollisuudessa. Opinnäytetyö. Savonia 

ammattikorkeakoulu. Kuopio. 

LACONT GmbH. Yrityksen www-sivut ja esite materiaali. http://www.lacont.de/pdf/st30_03_e.pdf 

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (358/2015 – 390/2005) 

Pelastuslaki (379/2011) 

Profsafe AB. Yrityksen www-sivut ja esite materiaali. 

http://www.profsafe.se/brandskydd/brandavskiljande-skap/brandavskiljande-skap-1850x861x570-

mm/ 

Profsafe. Brandavskiljandeskåp SP 2369 (Klass 1) och Manual No: M009 

Polttotestien dokumentit sekä kuva- ja videomateriaali 2015 – 2016. Marko Hintsalan arkisto. 

Yritysten ja työpaikkojen vastuuhenkilöiden sekä eri viranomaisten haastattelut ja niiden muistiin-

panot. 
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http://www.profsafe.se/brandskydd/brandavskiljande-skap/brandavskiljande-skap-1850x861x570-mm/
http://www.profsafe.se/brandskydd/brandavskiljande-skap/brandavskiljande-skap-1850x861x570-mm/
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12 LIITTEET 

Liite 1 – paloturvakaappien turvalasit polton jälkeen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2369 metodin mukaisen turvakaapin ovilasi polton jälkeen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN 14470 - 1 type 30 normin mukaisen turvakaapin ovilasi polton jälkeen 
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Liite 2 – käytetyt aerosolit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testikaappien 1,2,3, ja 5 polttotesteissä käytetty aerosoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testikaapin 4 polttotesteissä käytetyt aerosolit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


