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1. Johdanto

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK toteutti yhdessä paloturvallisuusalan toimijoiden 
kanssa Turun Varissuolla 23.2.2021 sarjan palokokeita. Kokeet tehtiin kerrostalon kahdessa 
asuinhuoneistossa. Tämä oli osa tutkimuksellista kokonaisuutta, jonka tavoitteena on ollut jär-
jestää ei-standardien mukaisia, mutta toistettavissa olevia koepolttoja kodinomaisissa olosuh-
teissa. Tarkoituksena on kartoittaa uudenlaisia ratkaisuja arjen turvaksi. 

SPEK keräsi yhteistyössä eri laitetoimittajien kanssa testeihin tuotteita, joilla voidaan tunnistaa, 
rajata tai sammuttaa asunnossa tapahtuva palo. Tarkoitus oli selvittää kuinka hyvin eri tekniset 
vaihtoehdot reagoivat ja tunnistavat riskitilanteen kehittymisen sekä sammuttavat tai vähintään 
rajaavat palon siten, että asukkaalle saadaan lisää turvallista poistumisaikaa. Työn tuloksena 
julkaistaan myös vapaasti käytettäväksi tarkoitettua videomateriaalia, jonka tavoitteena on pa-
loturvallisuuden ja asenteiden kehittäminen.

SPEK kiittää Varsinais-Suomen pelastuslaitosta tiloista, kaikista järjestelyistä ja mahdollisuudes-
ta päästä toteuttamaan hankkeen kannalta kriittisen tärkeitä koepolttoja, joista saadulla tiedolla 
voidaan tuottaa puolueetonta aineistoa teknologian mahdollisuuksista asuntopaloissa. 

2. Asuntopalokokeet

Kokeilla haluttiin selvittää, kuinka palo kehittyy palontorjuntatekniikan toimiessa. Samalla ha-
luttiin arvioida asuntokohtaisten vesisammutuslaitteistojen toiminta-aikoja sekä sitä, miten ne 
vaikuttavat olosuhteisiin turvalliseen poistumiseen tarvittavana aikana. Palonilmaisun nopeutta 
tutkittiin standardin SFS-EN 14604 sekä EN54 standardisarjan mukaisilla palovaroittimilla ja pa-
loilmoittimilla. 

Tulosten läpikäyntiä ja analysointia varten perustettiin ohjausryhmä, jonka jäsenet olivat:

• Lauri Lehto ja Ilpo Leino, SPEK
• Jari Haapamäki ja Olli Suominen, Varsinais-Suomen pelastuslaitos
•  Mikko Malaska, Tampereen yliopisto
•  Jyrki Laine, Siemens
•  Teemu Malvisalo, Caverion
•  Mika Hokkanen, Everon
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2.1 Kohde

Koepoltot tehtiin Turun Varissuolla, osoitteessa Konradinkuja 1 C, sijainneessa 70-luvulla raken-
netussa, purettavassa kerrostalossa. Tilojen järjestelystä vastasi Varsinais-Suomen pelastuslaitos 
ja testeihin osallistuneiden tahojen koordinoinnista SPEK. 

Testiympäristöinä toimivat kaksi kerrostalohuoneistoa (3H+K / 80,5 m2). Kokeet suoritettiin mo-
lempien huoneistojen (nrot 61 ja 64) olohuoneessa ja keittiössä. Olohuoneiden arvioidut mitat 
ovat 4 m x 6 m ja keittiöiden 5,3 m x 2,5 m. Huonekorkeus oli 2,8 m. Keittiön väliovet olivat ko-
keen aikana auki. Ulko-ovet ja -ikkunat olivat kiinni lukuun ottamatta asunnon 64 keittiön tuule-
tusikkunaa. Huoneistojen viitteelliset pohjakuvat on esitetty kuvissa 1 ja 2.   

Kuva 1: Asunnon numero 61 pohjakuva ja palokokeissa käytetyt testilaitteet

Asennuksista vastasi kukin laitteistotoimittaja omalta osaltaan. Näin varmistuttiin, että asen-
nus vastaa käytössä olevia asennusohjeita ja laitetoimittajien vaatimuksia, jotka koskevat mm. 
asennusetäisyyksiä ja käytettäviä komponentteja. Laitteistoasennuksiin osallistuivat Siemens, 
Caverion sekä Everon. SPEK vastasi palovaroittimien ja olosuhdeanturien sekä häkävaroittimien 
asentamisesta sekä yleisestä asettelusta.
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Kuva 2: Asunnon numero 64 pohjakuva ja palokokeissa käytetyt testilaitteet

2.2 Olosuhteet ja sytytykseen käytetyt materiaalit

Koepoltoista haluttiin luoda mahdollisimman hyvin toistettavia, jotta havaintojen pohjalta voi-
taisiin tarvittaessa tehdä lisäselvityksiä ja käyttää lähtökohtana vastaavanlaista koeasetelmaa. 
Tyhjät ja kalustamattomat asunnot olivat olleet pidempään poissa käytöstä ja ne olivat asennus-
hetkellä kylmiä. Tiloja lämmitettiin yön yli työmaalämmittimillä siten, että lämpötila oli sytytys-
hetkellä asunnoissa noin 10–15 astetta.

Olohuonepalot sytytettiin sohvan istuinosan takaosasta, selkä- ja käsinojan kulmasta. Molem-
missa olohuoneissa oli samasta materiaalista valmistettu sohva, jonka pintamateriaali oli kei-
nonahkaa. Täytteenä oli vaahtomuovia ja vanua. Sytykkeenä käytettiin sytytyspalaa ja pahvia. 
Sytytyskohdalle oli sohvan selkänojalla asetettu torkkupeitto, joka oli tuotetietojen mukaan 100 
% polyesteria.
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Kuva 3: Koeasettelu - asunnon 61 olohuone sekä keskellä näkymä ulko-ovelta olohuonetta kohti

  

Kuva 4: Koeasettelu - asunnon 64, olohuone
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Keittiöpalokokeissa liedellä käytettiin sytykkeenä punottua pannunalusta, patalappuja, talous-
paperia, muoviastiaa sekä munakennoa. Näiden ajateltiin kuvaavan keittiöistä usein löytyviä 
materiaaleja sekä tuotteita, jotka voivat usein sijaita lähellä liettä mahdollistaen palon leviämi-
sen. 

2.3 Kokeissa käytetyt laitteet

Palovaroittimina käytettiin Google Nest protect -varoittimia, joissa oli savua sekä häkää tun-
nistavat anturit. Nest -varoittimien hälytyksistä jäi myös lokitiedot varoittimien etäkäyttöön 
tarkoitetun sovelluksen muistiin. Viimeisessä keittiöpalokokeessa ei ollut käytössä Google Nest 
-varoittimia, koska ne olivat jo niin likaantuneita, että niitä ei voitu käyttää. Kummassakin koe-
polttoihin käytetyssä asunnossa oli myös muita aiemmin niissä käytössä olleita ikääntyneitä 
varoittimia, joiden annettiin olla paikoillaan. Asunnossa 61 näitä käytössä olleita palovaroitti-
mia oli kaksi kappaletta ja asunnossa 64 yksi. Palovaroittimen lisäksi olohuoneisiin ja keittiöihin 
asennettiin seinälle noin 1,5 m korkeudelle häkävaroittimet, joiden toimintaa voitiin analysoida 
videokuvan ja äänen perusteella.

Huoneisto nro 61 varustettiin edellä kuvatun lisäksi Q-Fogin sammutuslaitteistolla (korkea-
painevesisumu) sekä siihen liitetyin ilmaisimin, Siemensin monikriteeri-ilmaisinjärjestelmällä, 
liesihälyttimellä ja IoT olosuhdeanturilla, jotka mittasivat kosteutta, lämpötilaa ja ilmanpainet-
ta. Q-Fogin-laitteisto käytti palon tunnistamisessa Siemensin ilmaisuteknologiaa, jonka myötä 
toimintaa pystyttiin hyvin vertamaan samaan asuntoon asennettuun Siemensin paloilmaisimien 
toimintaan. EN54 standardin mukainen monikriteeri-ilmaisinjärjestelmä oli liitetty kannettavaan 
tietokoneeseen, johon mittaustulokset tallennettiin ja, jonka avulla tulokset muutettiin graa-
fiseen muotoon. Ilmaisimiin tallennettujen algoritmien avulla järjestelmä pystyy arvioimaan 
tilannetta ja lähettämään asetettujen kriteereiden ylittyessä vaaratasoilmoituksen (hälytyskyn-
nys). Vaaratasoilmoituksen perusteella paloilmoittimen keskusyksikkö käynnistäisi tasoon liitty-
vän toiminnon: 1) järjestelmän sisäinen tieto siitä, että ilmaisin on havainnut jotain poikkeavaa, 
2) ennakkovaroitus tai 3) paloilmoitus. Järjestelmän parametriasetuksilla pystytään ottamaan 
huomioon myös tilassa mahdollisesti esiintyviä häiriötekijöitä. Käytössä olleissa ilmaisinmal-
leissa ei ollut paikallista hälytysominaisuutta ja tieto välittyi vain keskukselle. Häkävaroittimet 
ja liesihälyttimet antoivat äänihälytyksen, mutta eivät keränneet dataa. Palon kehittymistä ja 
savun leviämistä seurattiin lisäksi usean videokameran avulla. Huoneiston nro 61 testilaitteet ja 
niiden sijainti on esitetty kuvassa 1.
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Kuva 5: Koeasettelu molempien asuntojen olohuoneista. Ylempi kuva asunnosta 61 ja alempi asunnosta 64

Huoneisto nro 64 varustettiin Caverionin huoneistosammutuslaitteistolla ja paloilmoittimella. 
Ilmaisimina oli käytössä monikriteeri, liekki-, savu- ja lämpöilmaisimia, Google Nest -palovaroit-
timilla, häkävaroittimilla, liesihälyttimellä sekä ilmanlaatusensoreilla, jotka mittasivat lämpöti-
laa, kosteutta, ilmanpainetta sekä CO2 ja VOC-arvoja. Laitteiden sijainnit on esitetty kuvassa 2. 
Palon kehittymistä seurattiin viiden erityyppisen videokameran avulla. 

Huoneiston 64 sprinkleriasennus aktivoitui suuttimen lasikapselin rikkoutuessa lämmön vaiku-
tuksesta. Sprinklereissä oli normaaliolosuhteissa käytettävät punaiset lasikapselit, jotka rikkou-
tuvat noin 68 ℃ lämpötilassa. Vettä pääsee huonetilaan vain lämmön vaikutuksesta lauennei-
den suuttimien kautta.
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 Kuva 
6: Testeissä käytettyjen sammutuslaitteistojen suutinmalleja. Vasemmalla vesisumulaitteiston avosuutin ja 
oikealla 68 asteen laukeamislämpötilan lasikapselilla varustettu sprinkleri

  
Kuva 7: Sprinklerit olivat asunnossa 64 asennettuna keittiön kattoon ja olohuoneen seinälle
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Kustakin koepolttotilanteesta videoitiin 360 astetta kuvaavalla GoPro -kameralla tallenne. Ver-
tailuun ja analysointiin tarkoitettua videomateriaalia tuotettiin myös kahdella perinteisellä 
GoPro- kameralla. Kahdella verkkoon kytketyllä videokameralla palotilanteen kehittymistä ja 
laitteiden toimintaa voitiin seurata huoneiston ulkopuolelta reaaliajassa.

   

Kuva 8: Kokeista kuvattiin tallenteita myös videokameroilla

3. Palokokeiden tulokset

Palokokeiden tavoitteena oli kerätä tietoa eri sensori- ja ilmaisutekniikoiden käyttäytymisestä 
tulipalotilanteessa sekä tietoa eri sammutustekniikoiden käyttämisestä asuinhuoneistossa. Tu-
loksia analysoimalla pyrittiin tunnistamaan henkilöturvallisuuteen palon alkuvaiheessa liittyviä 
ilmiöitä sekä arvioimaan kokeissa käytetyn teknologian vaikutuksia asumisturvallisuuteen. 

3.1 Huoneisto nro 61 

Olohuoneen monikriteeri-ilmaisimet antoivat ennakkovaroituksen ja pian sen jälkeen paloilmoi-
tuksen savun tavoittaessa katon. Aikaa sohvan sytyttämisestä oli kulunut tällöin vähän yli mi-
nuutti. Google Nest -laite antoi palovaroituksen, kun palon sytyttämisestä oli kulunut 1 minuutti 
ja 24 sekuntia. Ensimmäinen asunnossa käytössä olleista palovaroittimista hälytti 6 sekuntia 
myöhemmin. Kaksi muuta palovaroitinta tunnistivat palon ja hälyttivät heti tämän jälkeen 10 
sekunnin aikana. 
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Paloilmaisin aktivoi sammutuslaitteiston savun tunnistamisesta, kun sytyttämisestä oli kulunut 1 
minuutti ja 54 sekuntia. Savukaasun lämpötila oli tällöin vain 28 ℃. Sohva tuotti tässä vaiheessa 
paljon savua, jonka korkeapainevesisumulaitteiston synnyttämät ilmavirtaukset sekoittivat huo-
neilmaan. Näkyvyys huoneistossa heikkeni nopeasti sammutuslaitteiston laukeamisen jälkeen ja 
puoli minuuttia laitteiston aktivoitumisen jälkeen näkyvyys olohuoneessa oli hävinnyt. Näkyvyys 
hävisi keittiössä noin minuuttia myöhemmin. Ensimmäisestä paloilmoituksesta näkyvyyden me-
nettämiseen kului aikaa n. 1,5 minuuttia ja Google Nest -laitteen antamasta palovaroituksesta 
noin minuutti. Google Nest -laite antoi CO-varoituksen 4 minuuttia sytyttämisen jälkeen. Moni-
kriteeri-ilmaisin mittasi huoneen maksimilämpötilaksi kokeen aikana 85 ℃.

Sammutuslaitteisto pystyi rajoittamaan paloa ja huoneiston lämpötilan nousua, mutta palo jäi 
kytemään sohvan sisälle. Sohvan pintamateriaali oli sellainen, että veden oli vaikea tunkeutua 
sohvan sisälle eikä se pystynyt jäähdyttämään sohvaa palon sammuttamisen edellyttämällä ta-
valla. 

Kuva 9: 360 asteen näkymä huoneiston 61 olohuoneesta sammutuslaitteiston laukeamishetkellä

Liesipalokokeessa keittiön monikriteeri-ilmaisin antoi paloilmoituksen, kun aikaa palon syttymi-
sestä oli kulunut vähän yli minuutti ja savu oli tavoittanut katon. Palovaroitin antoi äänihälytyk-
sen, kun syttymisestä oli kulunut noin puolitoista minuuttia, ja Google Nest -laite antoi palova-
roituksen 8 sekuntia myöhemmin. 

Sammutuslaitteisto aktivoitui (savu), kun sytyttämisestä on kulunut 1 minuutti ja 40 sekuntia. 
Sammutuslaitteiston suuttimista suihkunnut vesi ei tavoittanut liesituulettimen kuvun suojassa 
ollutta paloa ja palo alkoi hiipua vasta, kun palo oli jatkunut 4 minuuttia. Sammutuslaitteistora-
jasi tehokkaasti paloa ja palo sammui, kun sytyttämisestä on kulunut 5 minuuttia ja 15 sekuntia. 
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Savu ei heikentänyt näkyvyyttä ja monikriteeri-ilmaisimen mittaama huoneen maksimilämpötila 
kokeen aikana oli 21 ℃. 

Kuva 10: Huoneiston 61 keittiö koepolttotilanteen ja sammutuslaitteiston toiminnan jälkeen

3.2 Huoneisto nro 64 

Olohuoneen liekki-ilmaisin antoi paloilmoituksen, kun palon sytyttämisestä oli kulunut 1 min 45 
sekuntia. Palosta syntyvä savu saavutti katon selvästi havaittavasti 2 minuutin kohdalla. Savu- ja 
yhdistelmäilmaisimet reagoivat paloon ja antoivat paloilmoituksen noin puoli minuuttia liek-
ki-ilmaisinta myöhemmin. Google Nest -laite antoi palovaroituksen, kun palon sytyttämisestä oli 
kulunut 2 min 36 sekuntia. Asuinhuoneessa käytössä ollut palovaroitin antaa äänihälytyksen 6 
sekuntia myöhemmin. 
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Kuva 11: 360 asteen näkymä huoneiston 64 olohuoneesta sammutusjärjestelmän laukeamishetkellä

Sammutuslaitteisto aktivoituu, kun sytyttämisestä on kulunut 4 minuuttia ja 4 sekuntia. Mustan 
savukerroksen paksuus on tällöin n. 1,5 m ja se ulottuu lähes sohvan yläreunan tasolle. Näky-
vyys heikkenee huoneistossa nopeasti laitteiston laukeamisen jälkeen ja 5 minuuttia sytytykses-
tä savu on häivyttänyt näkyvyyden olohuoneessa ja keittiössä. Ensimmäisestä liekki-ilmaisimen 
tekemästä paloilmoituksesta näkyvyyden menettämiseen kului n. 3 minuuttia ja Google Nest 
varoittimen antamasta palovaroituksesta n. 2,5 minuuttia.

Kuva 12: Sohva ja sytytyspiste. Palo on kytenyt sohvan sisämateriaalissa
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Google Nest varoitin antoi CO-varoituksen 5,5 minuuttia sytyttämisen jälkeen. Olosuhdeanturin 
mittaama huoneen maksimilämpötila kokeen aikana oli 46 ℃. Sammutuslaitteisto pystyi rajoit-
tamaan paloa ja huoneiston lämpötilan nousua, mutta ei sammuttamaan sohvan sisällä tapah-
tunutta paloa. Sohva paloi yhä, kun koe lopetettiin 9,5 minuuttia sytyttämisen jälkeen.

Liesipalokokeessa keittiön palovaroitin tai liesihälytin antoi äänihälytyksen, kun palon sytyttämi-
sestä oli kulunut 2 minuuttia ja 50 sekuntia. Kohdassa, jossa useampi laite antoi hälytyksen sa-
manaikaisesti ei nähty tarkoituksenmukaiseksi erotella hälyttävien laitteiden järjestystä. Asuin-
huoneeseen kokeissa asennettu Caverionin paloilmoitin antoi hälytystiedon 3 minuuttia ja 50 
sekuntia palon sytyttämisen jälkeen samanaikaisesti asunnossa käytössä olleen ja Google Nest 
varoittimen (savutunnistus) kanssa. Palavaa materiaalia lisättiin liedelle tämän jälkeen useaan 
otteeseen. Savukerros ulottui liesituulettimen tasolle, kun sytyttämisestä oli kulunut 21 minuut-
tia. Lämpötilaan perustuvan sprinklerin toiminta aktivoitui 21 minuutin ja 25 sekunnin kuluttua 
sytyttämisestä. Puoli minuuttia tämän jälkeen keittiössä ei ollut enää näkyvyyttä. Ensimmäisistä 
paloilmoituksista ja varoituksista näkyvyyden menettämiseen kului aikaa n. 18 minuuttia. 

 

Kuva 13: Huoneiston 64 keittiö ennen kokeita

3.3 Kokeiden yhteenveto ja tulosten analyysi

Olohuoneisiin muodostuneen savukerroksen paksuudet sammutuslaitteiston laukeamishetkellä 
poikkesivat toisistaan merkittävästi. Laukeamisen jälkeen näkyvyys menetettiin molemmissa 
tapauksissa alle minuutissa. Paloilmoittimien ja -varoittimien antamista hälytyksistä aikaa nä-
kyvyyden menetykseen kului 1 – 2,5 minuuttia. Ihminen voi menettää suuntavaistonsa, kun 
näkyvyys on alle 1 metrin, joten palokokeiden tulosten perusteella huoneistosta poistuminen 
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olisi todellisessa tulipalotilanteessa mahdollista, mutta aikaa turvalliseen poistumiseen on kor-
keintaan muutama minuutti.  

VTT:n tutkimuksessa (Vaari et al. 2010) selvitettiin sohva- ja keittiöpalojen kehittymistä huo-
neistoissa, joissa ei ollut sammutuslaitteistoa rajoittamassa paloa. Tutkimuksen tulokset osoit-
tivat, että tällaisessa vapaassa palossa, palo kehittyy hyvin nopeasti ja huoneen lämpötilat 
nousevat muutamassa minuutissa lieskahduspisteeseen, jolloin kaikki tilassa oleva palava ma-
teriaali syttyy. Lieskahduksen jälkeen tilassa ole enää elinmahdollisuuksia. Turun palokokeissa 
sammutuslaitteistot pystyivät rajoittamaan paloa ja estämään lieskahduksen muodostuminen. 
Huoneistojen lämpötilat eivät ylittäneet missään vaiheessa 100 ℃ tasoa. Sammutuslaitteiston 
avulla olosuhteita voidaan ylläpitää poistumisen edellyttämällä tasolla.  (Vaari, J., Tillander, K., 
Rinne, T. & Paloposki, T. 20101.)

Olohuonepaloissa sammutuslaitteistot kykenivät hidastamaan palon kehitystä, mutta sohvan 
pintamateriaalin todettiin olevan sellainen, että vesi ei pääse sohvan pintamateriaalin läpi tun-
keutumaan sen sisällä kytevään paloon. Suojassa kehittyvä palo tuotti huonetilaan paljon hyvin 
voimakasta nokeavaa savua. Molemmissa olohuonepaloissa lopullinen sammutus tehtiin pelas-
tuslaitoksen toimenpitein. Sammutuslaitteistot kuitenkin rajasivat palon sohvaan.

Liesipalokokeet osoittavat, että palon tunnistaminen ja sammuttaminen liesituulettimen kuvun 
alta on vaikeaa. Palovaroittimet ja -ilmoittimet tunnistivat liesituulettimen alla olevan palon ja 
reagoivat siihen jo palon alkuvaiheessa. Savun tunnistamiseen perustuva sammutuslaitteisto 
aktivoitui hyvin pian tämän jälkeen. Lämpötilan vaikutuksesta laukeava sprinklerijärjestelmä ak-
tivoitui kuitenkin huomattavasti myöhäisemmässä vaiheessa, koska kokeissa käytetty palokuor-
ma oli pieni ja nosti huonetilan lämpötilaa hyvin hitaasti. Sammutuksen aikana liesituulettimen 
kupu sekä tuulettimen vieressä olevat kaapistot rajoittivat veden pääsyä paloon, mikä heikensi 
sammutustehoa. Havainnot osoittavat, että laitteistojen suunnittelussa tulee huomioida koko-
naisuus kalusteineen kaikkineen sekä tunnistaa laitteiston toimintaan vaikuttavat esteet, kuten 
liesituulettimet ja niiden alle jäävät katvealueet.

1  Vaari, J., Tillander, K., Rinne, T. & Paloposki, T. 2010: Asuntosprinklaus Suomessa. Vaikuttavuu-
den arviointi. Osa 2. VTT TIEDOTTEITA – RESEARCH NOTES 2527, saatavilla (viitattu 5.10.2021): www.
vttresearch.com/sites/default/files/pdf/tiedotteet/2010/T2527.pdf
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Kuva 14: Keittiöpalokokeessa liedellä käytettiin sytykkeenä punottua pannunalusta, patalappuja, talouspa-
peria, muoviastiaa sekä munakennoa. Vasemmalla huoneiston 61 koeasetelma ennen sytytystä ja oikealla 
tilanne kokeen jälkeen

Suunnittelussa on arvioitava, saadaanko paras mahdollinen suojauksen tehokkuus ja tunkeutu-
vuus aikaan paremmin sprinklerin pinta-alaan vai vesisumun tilavuuteen perustuvalla toimin-
nan mitoituksella. Paloilmoittimen ja sammutuslaitteiston yhteistoiminta voi tuoda merkittävän 
lisän luotettavaan ja nopeaan toimintaan. Sammutuslaitteisto voi toimia yksittäisen sprinklerin 
lasikapselin rikkoutuessa sille asetetussa lämpötilassa tai se voi toimia alueventtiilin kautta oh-
jatusti, paloilmoittimen havaitessa palon. Paloilmoittimen ja sammutuslaitteiston luotettavaan, 
mutta nopeaan laukaisuun voidaan vaikuttaa esimerkiksi asettamalla monikriteeri-ilmaisinten 
hälytysrajoille erilaisia toimintoja. Paikalliseen hälytykseen ja ilmoituksen välittämiseen voidaan 
käyttää alennettua raja-arvoa, esimerkiksi ennakkohälytysrajaa. Kun taas sammutuslaitteiston 
laukaisuun voidaan asettaa standardin mukainen toimintaraja tai toimintaa voidaan savun li-
säksi ohjata lämpötunnistuksella. Tällöin sammutuslaitteiston laukaisuun tarvitaan kaksi tekijää 
– savu ja lämpö – ennen kuin sammuttava vesi pääsee huonetilaan. Tämä voi todennäköisesti 
pidentää sammutuslaitteiston laukeamiseen kuluvaa aikaa. 

Vesisumuun perustuva laitteisto toimi hyvin veden päästessä pyörteilemään yläkaappien alle 
välitilaan ja liesituulettimen alle. Toisessa kokeessa sammutuslaitteiston aktivoitumiseen tarvit-
tavaa lämpötilaa ei saatu aikaan vaan palo jäi kyteväksi tuottaen paljon savua. Vaikka käytetyt 
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materiaalit olivat tavanomaisia, niin muut olosuhdetekijät eivät välttämättä vastanneet täysin 
todellisissa palovahingoissa vallitsevia olosuhteita. Koetilanteissa käytetyt materiaalit olivat 
uusia ja puhtaita samoin kuin keittiön pinnat. Keittiössä ei ollut normaalista käytöstä kertyvää 
pölyä, likaa tai rasvaa, jotka saattaisivat edesauttaa palon syttymistä.

Testeissä käytetyn IoT- ja olosuhdeanturoinnin tuottaman datan avulla pystyttiin tulosten ana-
lysointivaiheessa kohdistamaan tapahtumia tarkemmin samalle aikajanalle. Tarkastelu olosuh-
deanturoinnin mahdollisuuksista palon varhaisessa tunnistamisessa jää mahdollisesti tehtäväksi 
myöhempien koepolttojen yhteydessä. 

   
Kuva 15: Kokeissa käytettiin myös IoT- ja olosuhdeantureita sekä häkävaroittimia ja liesihälyttimiä

4. Johtopäätökset

Tehtyjen testien perusteella voidaan todeta, että niissä käytetty paloturvallisuusteknologia toi-
mi kuten pitää. Huomionarvoista on kuitenkin se, että kaikki koetilanteet osoittivat konkreetti-
sesti, kuinka tärkeää on nopea tilanteen tunnistaminen ja oikeat toimenpiteet – sammutus tai 
poistuminen. Jos hankitaan paloturvallisuusteknologiaa, ei turvallisuuden kokonaisvaltainen 
suunnittelu saa perustua vain laitteiden toimintaan. Aina tarvitaan ihminen mukaan toimijaksi. 
Aina tarvitaan ihminen mukaan toimijaksi. Asukkaan toiminta- ja reagointikyky palotilanteessa 
sekä mahdollisuudet ja kyky omatoimiseen poistumiseen vaikuttavat aina siihen, millaisia tek-
nisiä ratkaisuja voidaan ottaa käyttöön. Oikein valituilla teknisillä ratkaisuilla lisätään asukkaan 
toimintamahdollisuuksia ja turvallista aikaa poistua palon sattuessa sekä nopeutetaan avun saa-
mista paikalle.

Palovaroittimet antavat nopean varoituksen palosta hyvin luotettavasti, mutta hälytys jää pai-
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kalliseksi. On tärkeää suunnitella etukäteen, kuinka hälytetään, täytyykö hälytystieto välittää 
eteenpäin ja minne se välitetään. Ratkaisuja löytyy esimerkiksi älytuotteiden eli internettiin 
liitettävien laiteiden avulla. Näillä laitteilla hälytystieto saadaan välitettyä perille vastaanottajan 
paikasta riippumatta. Luotettavin toteutustapa hälytyksen välittämiseksi saadaan standardin 
mukaisilla kodin turvajärjestelmillä ja paloilmoittimella tai asuntokohtaisen sammutuslaitteiston 
keskuksen välittämänä. Tiedon välittymisen lisäksi on pohdittava kuka hälytyksen saa ja pystyy-
kö hän reagoimaan riittävän nopeasti, jotta apu saadaan ajoissa paikalle. Paloilmaisimen tyypin 
ja hälytyskynnysten valinnoilla voidaan havaita olevan erittäin paljon merkitystä siihen, kuinka 
aikaisessa vaiheessa palo pystytään tunnistamaan ja hälytystieto välittämään apua tarjoavalle 
taholle.

Jos palo pääsee kehittymään, on asuntokohtaisella sammutuslaitteistolla merkittävä rooli tur-
vallisen asunnosta poistumiseen tarvittavan lisäajan tuottamisessa. Vaikka testit osoittivat, että 
sammutuslaitteiston lauettua näkyvyys asunnossa heikkenee jo muutamassa minuutissa, ovat 
ne tärkeitä minuutteja poistumisen kannalta. Tämän jälkeen asukas todennäköisesti tarvitsee 
ulkopuolista apua poistumiseen. Vertailukohtana on kuitenkin syytä pitää tilannetta, jossa asun-
nossa ei ole palosta ilmaisevaa tai sammuttavaa laitteistoa. Tällöin olosuhteet kehittyvät asuk-
kaan kannalta hengenvaarallisiksi minuuteissa. Sammutuslaitteisto toimi näissä testeissä aina 
vähimmäistavoitteensa mukaisesti viilentäen tilaa ja rajaten paloa. 

Jatkossa on myös pohdittava, kuinka asunnoissa jo olemassa olevasta teknologiasta saatavilla 
olevaa tietoa voitaisiin hyödyntää myös turvallisuuden parantamiseen. Varsinkin uudemmas-
sa rakennuskannassa huonetilan olosuhteiden mittaaminen yleistyy ja laitteiden tuottamalla 
tiedoilla voitaisiin tunnistaa myös paloturvallisuuteen liittyviä riskejä ja poikkeavia olosuhteita. 
Myös erilaiset sähkötekniset automaatioratkaisut, kuten ohjattu kiukaan ja lieden virran kat-
kaisu sekä energian kulutuksesta saatavat tiedot voisivat olla tärkeitä tekijä tunnistettaessa 
poikkeavuuksia ja estettäessä vahinkojen ja onnettomuuksien tapahtumista. Haasteena on se, 
että tiedon kerääminen aiheuttaa tällä hetkellä hyvin vahvaa vastakkainasettelua eikä selviä 
pelisääntöjä ole löydetty sille, mitä tietoa voidaan hyödyntää kiinteistön tehokkaan käytön ja 
kunnon arviointiin tai turvallisuuden varmistamiseen. Rakennustekniikan tuottaman tiedon 
kokoamisesta tulisikin olla olemassa selvät pelisäännöt miksi ja mistä tietoa kerätään, kuka sitä 
käyttää ja millä tarkkuudelle sekä mihin ja kuinka kauan tietoa säilytetään. 

Palotilanteessa teknologia on hyvänä apuna, mutta siitä riippumatta on huomattava, kuinka no-
pea on palon kehittyminen sisätiloissa ja kuinka lyhyt on aika, jona asukkaan tulisi pystyä toimia. 
Poistumisturvallisuuden selvittäminen ja riskienarviointi tulisi ulottaa vahvemmin koteihin sijoi-
tettujen erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden piiriin. Asumista tulisi näissä tapauksissa verrata 
hoitolaitoksiin, joissa on yleensä käytetty paloturvallisuutta parantavia laitteita. Turvallisuustaso 
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ei saisi heikentyä siirrettäessä laitospaikkoja koteihin.

Poistumisturvallisuuden varmistaminen asettaa vaatimuksia sille, kuinka omassa kodissa asu-
van, erityistä tukea tarvitsevan henkilön paloturvallisuutta arvioidaan. Riskienarviointiin tarvi-
taan työkaluja, ja ohjeita poistumisturvallisuuden arviointiin tulisi päivittää vastaamaan nykyti-
laa ja asumisen monimuotoisuutta. 

Nyt tehdyissä kokeissa palokuormat olivat pieniä. Yleensä kodeissa on muutakin palavaa mate-
riaalia, jonka seurauksena palo on tyypillisesti voimakkaampi kuin näissä koetilanteissa. Myös 
keittiöissä liesien lähettyvillä sijaitsee usein muuta materiaalia, josta palo voi levitä. 

Erityisen tärkeää on huomioida alkusammutusosaamisen merkitys. Riittävän aikaisella alkusam-
mutuksella olisi kaikki koetilanteiden mukaiset palot pystytty sammuttamaan. Alkusammutus-
taitojen merkityksen korostamisen lisäksi myös yleistä, asumisen paloturvallisuuteen liittyvää 
valistusta on jatkettava, sillä edelleen kodeissa tapahtuvien palojen taustalla on useimmiten 
valvomaton ruoanlaitto. 

Palovahingon sattuessa teknologialla voidaan edesauttaa vahinkojen jäämistä mahdollisimman 
pieniksi ja sitä, että toiminta kodissa pystyy palautumaan normaaliksi mahdollisimman nopeas-
ti. Tehdyt kokeet osoittavat, että paloilmoitin ja sammutuslaitteistot toimivat kuten pitääkin 
vaikka savun tai veden aiheuttamilta vahingoilta ei tällöinkään voida täysin välttyä. Palon jälkeen 
tilat vaativat kuivausta ja korjausta. Teknologialla voidaan vaikuttaa siihen, että palonkehitys 
pystytään pysäyttämään mahdollisimman nopeasti ja lyhentämään myös korjaukseen ja tilojen 
kuivaukseen kuluvaa aikaa. Tämä on suhteutettava siihen minkälaiset vahingot palo aiheuttaa, 
jos tiloissa ei ole minkäänlaista suojausta. Tällaisen palon aiheuttamat vahingot vaatisivat to-
dennäköisesti mittavampia korjaustöitä ja pahimmillaan seuraukset vaikuttaisivat muidenkin 
huoneistojen asukkaiden arkeen ja elämään.

Paloturvallisuuden tuottama lisäarvo asumiseen tulisi nähdä yhtenä syynä edistää paloturval-
lisuusteknologian hankintaa ja yleistymistä. Hankintojen mahdollistamiseksi pitäisi kehittää 
erilaisia rahoitusmalleja. Näin voitaisiin varmistaa turvallinen asuminen myös sellaisille erityistä 
tukea tarvitseville henkilöille, joiden kodeissa on kohonnut palovahinkoriski. Yksi laiteratkaisu ei 
todennäköisesti poista kaikkia ongelmia tai estä riskejä toteutumasta. Paloturvallisuusteknolo-
giaa on arvioitava arjen rutiinien rinnalla, kustannustehokkaana kokonaisuutena, joka on tehty 
ottaen huomioon ympäristön riskit ja asukkaan normaali arki. 
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