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Suomessa syttyy tulipalo
joka toinen tunti

Useille asukkaille aiheutuu
henkilökohtainen katastrofi
28 October 2020

Sammutustyöt voivat aiheuttaa
suuremmat omaisuusvahingot kuin itse palo

Yksi asuntopalotaloyhtiö työllistää
taloyhtiöpäättäjiä

Presentation Title / Presenter Name / CLASSIFICATION
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1. Lainsäädäntö
• Pelastuslaki 14 §
• Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan:
• 1) ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä;
• 2) varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen
vaaratilanteissa;
• 3) varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin sellaisiin
pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät;
• 4) ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja muissa
vaaratilanteissa sekä toimenpiteisiin pelastustoiminnan helpottamiseksi.

1. Lainsäädäntö
• Pelastuslaki 15 §
• Rakennukseen [...] on laadittava pelastussuunnitelma 14 §:ssä tarkoitetuista
toimenpiteistä. Pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa rakennuksen tai kohteen
haltija.
• Pelastussuunnitelmassa on oltava selostus:
1) vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä;
2) rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä;
3) asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien
ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi;
4) mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä
toimenpiteistä.

3. Syttymislähteet (2018)
•

Rakennuspalot rakennustyypeittäin (yht. 5409kpl)
•

Asuinrakennus:

2837

•

Vapaa- ajan rakennus

155

•

Liikerakennukset, toimistot

851

•

Teollisuus, varastot

1019

•

Muu rakennus

547

•

•

Saunarakennukset

252

Syttymissyyt TOP5
1.

Kone, laite, sähkö

1750

2.

Ruoanvalmistus

889

3.

Avotuli (savuke,tulityö,kynttilä yms)

633

4.

Tulisija

610

5.

Tahallaan sytytetty

325

Tavanomainen vahinkoketju
Seuraukset
• 2 henkilöä joutui sairaalaan
• 1 asunto tuhoutui palossa täysin
• 5 asuntoa remonttiin savu- ja
nokivahinkojen vuoksi
• 6 asukasta tilapäismajoitukseen

1.

2.

3.

Tulipalo syttyi

Asukas jätti oven auki

Savu levisi rappukäytävään

Korvausvähennyksen syyt
Savunpoistoluukut
olivat huoltamatta

?

/100

4.

5.

6.

Palokunta saapui paikalle 6-8 min

Savunpoistoluukut eivät toimineet

Vahingot: 180 000 € / vakuutusyhtiön
korvausvähennys: 27 000 € (15 %)

Pelastussuunnitelma
oli tiedottamatta
Vaarojen ja riskien kartoitus
oli suorittamatta

Esimerkkitapaus

Vakuutusyhtiö
vähensi palovahingon
korvauksia 25 %
Kiinteistöosakeyhtiön lastauslaiturilla rakennuksen seinustalla
säilytettiin trukkilavoja ja pahvijätettä. Eräänä sunnuntaipäivänä
tavarat sytytetään ilkivaltaisesti palamaan. Palo levisi
rakennukseen ja aiheutti merkittävät palo- ja omaisuusvahingot.
Palon jälkeen palo tutkittiin ja palosta haettiin korvauksia.
Tapauksen käsittely meni käräjäoikeuteen ja päätyi
hovioikeuteen.
Hovioikeus katsoi, että kiinteistöosakeyhtiö on toiminut
huolimattomasti ja on laiminlyönyt valvoa, että kiinteistöllä
toimivat tahot noudattavat palovahinkojen torjunnasta annettua
suojeluohjetta ja ettei rakennuksen seinustoilla tai
lastauslaiturilla säilytetä pelastuslain ja vakuutusyhtiön
suojeluohjeen vastaisesti ylimääräistä tavaraa. Kiinteistöyhtiön
olisi tullut valvoa turvallisuutta tarkastuksin.

Päätös
Vakuutusyhtiö teki 25 % suojeluohjevähennyksen arvoltaan

83 452,00 €

Kiinteistöosakeyhtiö määrättiin
korvaamaan vakuutusyhtiölle
oikeudenkäyntikulut sekä käräjäettä hovioikeudessa

31 031,40 €

Pelastusturvallisuuden
vuositilastot 2018
Tarkastettuja asuin- ja
toimistokiinteistöjä

Suomalaisten kiinteistöjen
turvallisuusindeksin keskiarvo

3 947

63

7%

46 %

25 %

18 %

16 %

Kiinteistöstä puuttuu
pelastussuunnitelma

Ei selkeää käytäntöä
turvallisuuspuutteiden
ilmoittamisesta

Käsisammuttimien
toiminta tarkastamatta

Jätepiste sijoitettu liian
lähelle rakennusta

Porraskäytävissä ja
poistumisreiteillä
tavaraa

62 %

41 %

29 %

62 %

62 %

Taloyhtiön
palovaroittimet
huoltamatta

Yleisissä ja
teknisissä tiloissa
palokatkopuutteita

Leikkipaikka ei ole
turvallinen

Väestönsuoja ei ole käyttöönotettavissa 72 tunnissa. Sen
laitteet ja varusteet ovat
huoltamatta sekä tarkastamatta

Kiinteistön pelastussuunnitelman
vaarojen ja riskien arviointi sekä
johtopäätelmät eivät ole ajan
tasalla

4. Miten viedä pelastussuunnitelma
käytäntöön: 5 askelta
1. Riskiarviointi

• Taloyhtiön riskien arvionti
• Yhteistyössä
vastuutahojen kanssa

2. Havaittujen riskien
arviointi

• Riskien analysointi
• Mitä tehdä havaituille
riskille
• Pitääkö jotain korjata
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3. Korjaukset ja
huollot

• Palokatkot
• Paloturvallisuuden
vuosihuollot
• Väestönsuojelu
• Koulutukset
• Sopimukset

4. Pelastussuunnitelma

• Turvallisuusviestintä
• Turvallisuusohjeet
• Pelastussuunnitelman
ylläpito

5. Seuranta
ja ylläpito

• Jatkuvuus ja ylläpito
• Turvallisuus on prosessi,
ei projekti
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Kiitos.
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