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Toimintamallit
Toimintamallit on tarkoitettu suunnittelijoille työvälineeksi riskienhallintaan sekä hankintoi-
hin osallistuville tahoille ja alan asiantuntijoille ohjaavaan toimintaan, jotta uutta teknologiaa 
käyttävien sovelluskohteiden riskit sekä kehitystarpeet paloturvallisuudessa tunnistettaisiin. 
Palontorjunta on kokonaisuus, joka muodostuu perinteisen palontorjuntatekniikan lisäksi, ris-
kienhallinnasta ja ennakoivista toimenpiteistä. Toimintamalleihin koottu tieto on tarkoitettu 
alan toimijoille yleiseen laadun kehittämiseen, jotta haasteisiin pystytään vastaamaan ja eh-
käisemään tulipaloja.

Palontorjuntatekniikan kehitysryhmä
Palontorjuntatekniikan kehitysryhmä on asiantuntijaryhmä, jonka jäsenten yhteisenä tavoit-
teena on edistää turvallisuutta sekä kehittää palontorjuntatekniikan ylläpitoa, laatua ja tekni-
siä mahdollisuuksia. Ryhmään kuuluu alan asiantuntijoita sekä palontorjuntaan liittyvien tek-
nisten yhdistysten ja paloturvallisuuden organisaatioiden edustajia. 

Ryhmän julkaisemat toimintamallit ovat yleisiä neuvoa antavaksi tueksi ja informatiiviseen 
käyttötarkoitukseen kohdistettuja malleja, joista löytyy tarvittavia tietoja palontorjuntateknii-
kan parissa työskenteleville sekä alalla toimiville tahoille. 

Palontorjuntatekniikan 
kehitysryhmän julkaisut

 www.palontorjuntatekniikka.fi

http://palontorjuntatekniikka.fi
http://www.palontorjuntatekniikka.fi
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Palontorjuntatekniikka ja 
poistumisturvallisuus 
Tulipalo on aina vaarallinen ja kohdistuu omaisuuden menetyksen lisäksi ihmishenkiin. Palo-
turvallisuus on uhkien ennakointia ja niihin varautumista. Tavoitteina on havaita vaara mahdol-
lisimman aikaisessa vaiheessa, reagoida siihen ja välittää hälytys eteenpäin, jotta apu saadaan 
paikalle. 

Turvallisuusratkaisuissa malleja on monenlaisia ja suunnittelussa sekä arvioinnissa on aina tu-
keuduttava kohdekohtaiseen arviointiin. Paras lähestymistapa turvallisuuden varmistamisessa 
ja suunnittelussa kuvataan ennakoivalla palontorjuntamallilla, jonka mukaisesti tilanteeseen 
voidaan reagoida ajoissa. Kattava ja toimiva paloturvallisuusratkaisu koostuu useammasta 
osatekijästä: erilaisista teknisistä ratkaisuista, rakenteellisesta paloturvallisuudesta, yleisestä 
siisteydestä ja ihmisten ennakoivasta toiminnasta.

Palontorjuntatekniikkaa ovat kaikki sellaiset laitteet, jotka havaitsevat ja/tai ilmoittavat tuli-
palosta, sammuttavat tai rajaavat tulipalon leviämistä tai muuten helpottavat ihmisten pelas-
tautumista. Laitteistojen avulla voidaan vähentää merkittävästi palosta aiheutuvien henkilö- ja 
omaisuusvahinkojen määrää ja varmistaa toiminnan jatkuvuutta.  
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Palontorjuntatekniikan kokonaisuuteen voidaan sisällyttää: 
• palovaroittimet (paristokäyttöinen tai sähköverkkoon kytketty)
• paloilmoitin (EN-54 mukainen asennus, josta hälytystieto välitetään valvottuun 

paikkaan sekä automaattisella paloilmoittimella hätäkeskukseen) 
• automaattinen sammutuslaitteisto (hälyttää palosta paikallisesti ja tieto välitetään 

paloilmoittimen kautta hätäkeskukseen) 
• savunhallintalaitteet 
• sammuttamiseen tarkoitetut muut asukkaan, henkilökunnan tai pelastuslaitoksen 

käyttöön tarkoitetut alkusammutusvälineet

Palotilanteessa tarvittavan toiminnan ymmärtäminen sisältää monta asiaa, kuten:
• kuka varmistaa hälytyksen syyn, mitä on tapahtunut ja missä?
• kuka osaa käyttää laitteistoja ja lukea palotiedon sijainnin? 
• kuinka nopeasti tilanteeseen ja palotietoon pystytään reagoimaan? 
• kuinka mahdollisesti tarvittava alkusammutus saadaan tehtyä?
• kuka auttaa välittömässä vaarassa olevat ihmiset turvaan?
• kuinka kiinteistössä olevia ihmisiä ohjataan palohälytyksen aikana?
• kuinka poistutaan, minne ja mistä poistutaan sekä kuka varmistaa, että tarvittaessa 

kaikki ovat päässeet poistumaan? 
• kuinka hälytystilanteessa tapahtuvaa toimintaa hallitaan, kuka johtaa tai miten 

henkilökunta pystyy viestimään ja tieto pidettyä ajan tasalla
• kuinka palotilanteen jälkeen toiminta saadaan mahdollisimman nopeasti 

normalisoitua ja laitteistot palautettua käyttöön?

Mikään yksittäinen laitteistototeutus ei tee koskaan ihmisen toimintaa, ennakoivaa palotur-
vallisuutta tai muita tarvittavia sammutustoimenpiteitä tarpeettomiksi. Paloturvallisuus on 
kokonaisuus, jossa teknisten ratkaisujen lisäksi ihmisellä on erittäin tärkeä rooli. Toiminnan 
suunnittelussa on huomioitava, että asukkaan on ensimmäisenä pystyttävä toimimaan paloti-
lanteessa. Hän voi myös tarvita apua poistumisessa, jonka takia on arvioitava aina myös sitä, 
miten ja minne tieto palosta saadaan välitettyä ja apua paikalle. 

Poistumisturvallisuuden varmistaminen koskee kaikenlaisia kiinteistöjä. Erityistä huomiota 
poistumisturvallisuuteen kiinnitetään sellaisissa kiinteistöissä, joissa kiinteistöjen käyttäjille 
on toimintarajoite tai poistumista rajoitetaan kuten lukituilla ovilla. Tämäntapaisissa kohteis-
sa vastuullinen toiminnanharjoittaja laatii yksiköstään poistumisturvallisuusselvityksen, jolla 
osoitetaan se, että poistumisturvallisuus on riittävä kiinteistön käyttäjien toimintarajoitteet 
huomioidenkin. Toiminnanharjoittajilla on usein liian optimistinen käsitys henkilökunnan mah-
dollisuudesta pelastaa ihmisiä syttyneestä tilasta.

Liian myöhäinen palon tunnistaminen heikentää merkittävästi toiminta-aikaa kohteessa ja li-
sää palon aiheuttamia vahinkoja. Henkilökunnan osaaminen ja asianmukainen toiminta paloti-
lanteissa ovat hyvin ratkaiseva tekijä, jotta haluttu tavoite palontorjuntatekniikan toiminnassa 
saavutetaan vahinkojen estämiseksi ja että vaarassa olevat henkilöt saadaan turvaan.
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Hälytysketjukaavio 1 – Palotilanteen 
eteneminen sekä ihmisen toiminta

Valmiusaika AjoaikaAlkusammutus
Ilmoituksen 
käsittelyaika
hätäkeskuksella

112

4-5 min 2-5 min

Kohteen henkilökunta
opastaa turvallisella 
alueella ja välittää tiedon 
pelastuslaitokselle
Tiedustelu ja 
sammutustoiminta

Ensimmäisen 
pelastus-
yksikön
saapuminen 
kohteelle

1 min

Sammutuslaitteisto Pelastuslaitos

Ihmisen toiminta Paloilmoitin

Paikallinen hälytys

1 min

Ilmoitus siirtyy 
pelastuslaitokselle

1 min

Pelastuslaitoksen
liikkeelle lähtö

1-1,5 min

Ennakkovaroitus
Paloilmoitus
Alkusammutus
Turvallinen 
poistuminen

Tarkkaavaisuus
Suunnittelu
Ennakointi
Koulutus ja harjoittelu Tilasta jossa palo on 

päässyt syttymään 
on aikaa turvalliselle 
poistumiselle ja 
tarvittaville toimenpiteille 
minuutteja! 

Palontorjuntatekniikka  
antaa aikaa reagoida ja 
pysäyttää alkanut palo.

Mikään tekninen toteutus ei koskaan poista kohteista ihmisen toiminnan 
tarvetta. Palontorjuntatekniikan laitteistot mahdollistavat turvallisen 
toiminnan palon  tilanteessa, mutta tarvitsevat ihmistä pysyäkseen 
toimintakuntoisina ja täyttämään niille asetetun tehtävän.

Ihminen on mahdollistaja ennakoivassa paloturvallisuudessa.
Palotilanteessa toteutettavan toiminnan tulee olla suunniteltua ja 
harjoiteltua. Ensisijaisen tärkeää on ihmisten alkusammutustaidot 
sekä poistumisharjoittelu, jotta tarvittavat toimenpiteet pystytään 
toteuttamaan, kun palotilanne kohdataan. Suunnittele, harjoittele, ennakoi!

Palotilanteessa on sen pysäyttämisessä kyse aina myös ajan voittamisesta! 
Suuri osa tulipaloista sammutetaan kohteessa työskentelevien henkilöiden 
toteuttamien alkusammutustoimenpiteiden avulla.

Sammutuslaitteiston ensisijainen tehtävä on pitää palo hallinnassa ja 
rajoittaa paloa niin ettei palo kasva suuremmaksi ja vahingot voidaan 
minimoida. Mikäli sammutuslaitteisto ei pysty sammuttamaan paloa 
tehdään lopullinen sammutus muilla menetelmillä kuten alku-
sammutuksella tai viimeistään pelastuslaitoksen sammutustoiminnalla. 
Ilman aikaista reagointia ja muuta toimintaa pelastuslaitoksen toteuttama 
sammutustyö on auttamatta liian myöhäistä. Sammutuslaitteisto lisää 
turvallista toiminta-aikaa. Ilman laitteistoa olosuhteet kehittyvät 
palotilassa hengenvaarallisiksi hyvin nopeasti.

Paloilmoitin antaa lisäaikaa reagoida alkaneeseen paloon ja tarvittaville
toimenpiteille. Sammutuslaitteisto puolestaan tukee rakenteellista palon-
kestävyyttä ja lisää aikaa turvalliselle poistumiselle. Vaikka havainto ja 
ilmoitus tulipalosta välittyisikin nopeasti henkilökunnalle, niin henkilökunta 
ei siitäkään huolimatta välttämättä ehdi riittävän nopeasti syttyneeseen 
tilaan sammuttamaan paloa ja pelastamaan henkilöä ilman 
asianmukaista palontorjuntatekniikkaa.

Pelastuslaitoksen saapumiseen paikalle, kun palon tunnistaminen ja 
tieto palosta on välittynyt hätäkeskukselle, kestää Suomessa 
keskimäärin 17-18 minuuttia.

Pelastuslaitos ei ole heti paikalla. Toiminnan suunnittelussa on 
huomioitava, että henkilökunnan on ensimmäisenä pystyttävä
toimimaan palotilanteessa ennen kuin pelastuslaitos ehtii paikalle.

Vertailtaessa tilannetta on vielä huomioitava alueelliset eroavaisuudet,
kuten etäisyydet, jolloin pelastuslaitoksen saapumiseen kuluva aika voi
olla vielä huomattavasti pidempi.

Sammutuslaitteiston ja paloilmoittimen ihmishenkiä pelastava vaikutus
on merkittävä. Ilman toimivaa palontorjuntatekniikka ja aikaista tiedon
välittämistä pelastuslaitos ei yleensä ehdi paikalle riittävän nopeasti
pelastamaan ihmistä palavasta tilasta.

Toiminnanharjoittajilla on yleensä liian optimistinen käsitys
henkilökunnan mahdollisuudesta pelastaa ihmisiä syttyneestä tilasta.
Palontorjuntatekniikka ja mahdollisimman aikainen toiminta ovat
merkittävässä roolissa tuottaessaan tarvittavaa lisäaikaa.

Paloilmoitin on laitteisto, joka ensimmäisenä ja luotettavimmin välittää 
ilmoituksen palosta eteenpäin hätäkeskukselle, jolloin tieto tavoittaa 
pelastuslaitoksen mahdollisimman aikaisin. 

Henkilökunnan on aina pystyttävä reagoimaan tietoon palosta. 
Paloilmoittimen suurin vahvuus on palon nopeassa havaitsemisessa ja 
merkittävä rooli tarvittavan toiminta-ajan tuottamisessa.

Paloilmoitin ei sammuta paloa. Aikainen ilmoitus antaa tiloissa toimiville 
aikaa reagoida ajoissa alkaneeseen paloon ja toteuttaa tarvittavia 
laitteistoa  tukevia toimenpiteitä. Paloilmoitinlaitteiston yhteyteen on 
varattava tarkoituksenmukaisia alkusammuttimia, jotta alkusammutus
toimenpiteet voidaan aloittaa mahdollisimman nopeasti ja turvallisesti.

Paloilmoittimeen on hyvä yhteensovittaa poistumishälytys- ja turva-
kuulutusjärjestelmä. Tällöin selkeillä ohjeilla varmistetaan, että ohjeet 
tulevat  ymmärretyiksi ja tilat saadaan tyhjennettyä mahdollisimman 
nopeasti.

Palotorjuntatekniikan 
avulla palotieto saadaan 
väittymään nopeammin 
pelastuslatokselle.

Pelastus-
laitoksen 
toiminta

Yhteensä
17-18 min

Hälytys syttymisestäEnnakointi Palon alku

Osaamisen 
varmistaminen 

Palontorjunta-
tekniikka on 
ylläpidettävä sekä 
henkilökuntaa on 
perehdytettävä 
paloturvallisuu-
teen ja toimintaa 
hälytystilanteissa 
on harjoiteltava. 

Ennakointi on 
avainasemassa, 
jotta apua 
saadaan myös 
paikalle

Asukkaan ja henkilökunnan toiminta

Palontorjuntatekniikan avulla tunnistetaan ja 
pysäytetään tai vähintään rajataan paloa, 
mutta tämän ajan sisällä tarvitaan ihmisen 
eli asukkaan ja henkilökunnan tekemiä toimenpiteitä 
hälytyksen syyn selvittämisessä, alkusammuttamisessa 
ja turvallisen poistumisen varmistamisessa. 

Esimerkiksi asukas voi myös tarvita apua poistumiseen, 
jonka takia on arvioitava kuka saa tiedon hälytyksestä 
ja ehtii auttamaan ajoissa.

Jatkuvuuden hallinta

Hälytystilanteen aikana on 
pystyttävä auttamaan apua 
tarvitsevia, ohjeistamaan 
muuta henkilökuntaa sekä 
pelastuslaitosta. 

Tilanteen jälkeen on tehtävä 
tarvittavat laitteistojen palau-
tus ja huoltotoimenpiteet

Lisäksi on uudelleenarvioitava, 
millä keinoin jatkossa vahin-
goilta voidaan välttyä ja asuk-
kaan sekä henkilökunnan 
toimintamahdollisuuksia 
parannettua eli teknisten 
asioiden lisäksi tarvitaan laa-
dittujen suunnitelmien päivit-
tämistä.

HÄLYTYSKETJUKAAVIO 
1

                       Paloilmoitin       Ihmisen toiminta        Sammutuslaitteisto                                   Pelastuslaitos
                         Katso sivu 8          Katso sivu 8                    Katso sivu 9     Katso sivu 9
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Ihmisen toiminta

Mikään tekninen toteutus ei koskaan poista kohteista ihmisen toiminnan tarvetta. Palontor-
juntatekniikan laitteistot parantavat toimintamahdollisuuksia palotilanteen aikana, mutta 
laitteistot tarvitsevat huoltoa pysyäkseen toimintakuntoisina ja täyttämään niille asetetun 
tehtävän. Ihminen on mahdollistaja ennakoivassa paloturvallisuudessa. 

Palotilanteessa toteutettavan toiminnan tulee olla suunniteltua ja harjoiteltua. Ensisijaisen 
tärkeää on ihmisten alkusammutustaidot sekä poistumisharjoittelu, jotta tarvittavat toimen-
piteet pystytään toteuttamaan, kun palotilanne kohdataan. Suunnittele, harjoittele ja koulu-
ta.

Palotilanteessa on sen pysäyttämisessä kyse aina myös ajan voittamisesta! Alkusammutuksel-
la ja sen harjoittelulla on merittävä rooli. Kun alkusammutusta on yritetty, sillä on saatu palo 
usein myös sammutetuksi.

Paloilmoitin

Paloilmoitin on laitteisto, joka ensimmäisenä ja luotettavimmin välittää ilmoituksen palosta 
eteenpäin hätäkeskukselle, jolloin tieto tavoittaa pelastuslaitoksen mahdollisimman aikaisin. 
Henkilökunnan on aina pystyttävä reagoimaan tietoon palosta. Paloilmoittimen suurin vah-
vuus on palon palon nopeassa havaitsemisessa ja paikantamisessa sekä tarvittavan toimin-
ta-ajan tuottamisessa.

Paloilmoitin ei sammuta paloa. Aikainen ilmoitus antaa tiloissa toimiville aikaa reagoida 
ajoissa alkaneeseen paloon ja toteuttaa tarvittavia laitteistoa  tukevia toimenpiteitä. Tiloihin 
on varattava riittävä määrä alkusammutusvälineitä, jotta saadun hälytyksen ja palon paikan-
tamisen jälkeen alkusammutustoimenpiteet voidaan aloittaa mahdollisimman nopeasti ja 
turvallisesti.

Paloilmoittimeen on hyvä yhteensovittaa poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä. Täl-
löin selkeillä ohjeilla varmistetaan, että ohjeet tulevat  ymmärretyiksi ja tilat saadaan tyhjen-
nettyä mahdollisimman nopeasti.
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Sammutuslaitteisto

Sammutuslaitteiston ensisijainen tehtävä on pitää palo hallinnassa ja rajoittaa paloa niin ettei 
palo kasva suuremmaksi ja vahingot voidaan minimoida. Mikäli sammutuslaitteisto ei pysty 
sammuttamaan paloa, tehdään lopullinen sammutus muilla menetelmillä kuten alkusammu-
tuksella tai viimeistään pelastuslaitoksen sammutustoiminnalla. Ilman aikaista reagointia ja 
muuta toimintaa pelastuslaitoksen toteuttama sammutustyö on auttamatta liian myöhäistä. 
Sammutuslaitteisto lisää turvallista toiminta-aikaa. Ilman laitteistoa olosuhteet kehittyvät 
palotilassa hengenvaarallisiksi hyvin nopeasti.

Paloilmoitin antaa lisäaikaa reagoida alkaneeseen paloon ja tarvittaville toimenpiteille. Sam-
mutuslaitteisto tukee rakenteellista palonkestävyyttä ja lisää aikaa turvalliselle poistumiselle. 
Vaikka havainto ja ilmoitus tulipalosta välittyisikin nopeasti henkilökunnalle, niin henkilökun-
ta ei siitäkään huolimatta välttämättä ehdi riittävän nopeasti syttyneeseen tilaan sammutta-
maan paloa ja pelastamaan henkilöä ilman asianmukaista palontorjuntatekniikkaa.

Pelastuslaitos

Pelastuslaitoksen saapumiseen paikalle, kun palon tunnistaminen ja tieto palosta on välitty-
nyt hätäkeskukselle, kestää Suomessa keskimäärin 17-18 minuuttia. 

Pelastuslaitos ei ole heti paikalla. Toiminnan suunnittelussa on huomioitava, että henkilökun-
nan on ensimmäisenä pystyttävä toimimaan palotilanteessa ennen kuin pelastuslaitos ehtii 
paikalle. 

Vertailtaessa tilannetta on vielä huomioitava alueelliset eroavaisuudet, kuten etäisyydet, 
jolloin pelastuslaitoksen saapumiseen kuluva aika voi olla vielä huomattavasti pidempi.

Sammutuslaitteiston ja paloilmoittimen ihmishenkiä pelastava vaikutus on merkittävä. Ilman 
toimivaa palontorjuntatekniikkaa ja aikaista tiedon välittämistä, pelastuslaitos ei yleensä ehdi 
paikalle riittävän nopeasti pelastamaan ihmistä palavasta tilasta.

Toiminnanharjoittajilla on liian optimistinen käsitys henkilökunnan mahdollisuudesta pelas-
taa ihmisiä syttyneestä tilasta. Palontorjuntatekniikka ja mahdollisimman aikainen toiminta 
ovat merkittävässä roolissa tuottaessaan tarvittavaa lisäaikaa.
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Esimerkki palon kehittymisestä ja 
palontorjuntatekniikan toiminnasta   
(Turussa tehdyt asuntokohtaiset palokokeet)
Palokokeissa toteutettiin yhteensä neljä koetta, kaksi olohuonepaloa ja kaksi keittiöpaloa. 
Alla olevassa kaaviossa on otettu huomioon yhteiset toimintaan liittyneet havainnot sekä 
tiivistettynä vain yhden kunkin huonetilatyypin palokokeen eteneminen.

KAAVIO 2

KEITTIÖPALO OLOHUONEPALO
OLOSUHTEET HUONETILASSA

60 s 
palon 
sytyttämisestä

1 min 10 s

Paloilmoitus

n. 1,5 min

Palovaroitus

1 min 40 s
 – 2 min

Sammutus-
laitteisto 
aktivoituu

5 min 15 s 

Palo sammuu

S Y T Y T Y S P I S T E

Huoneiden 
lämpötila 
ennen palon 
sytyttämistä 
10–15 °C

Esimerkin keittiöpalossa 
monikriteeri-ilmaisimen 
mittaama huoneen 
maksimilämpötila kokeen 
aikana oli 21 °C

Olohuonepalossa 
sprinkleri laukesi 
68 °C lämpötilassa

Huoneistojen lämpötilat 
eivät ylittäneet missään 
vaiheessa 100 °C tasoa. 
Sammutuslaitteiston 
avulla olosuhteita 
voidaan ylläpitää 
poistumisen 
edellyttämällä tasolla. 

Palotilanteen 
tunnistamisesta 
on hyvin lyhyt 
aika alkusam-
mutukselle ja 
reagoinnille.

Asukkaalla 
on vielä 
mahdollisuus 
poistua tilasta.

Asukkaalle on 
saatava pian 
tämän jälkeen 
apua paikalle.

Palovaroituksen 
ja näkyvyyden 
menetyksen 
välillä tässä 
kokeessa on 
n. 1–2,5 min

Olosuhteet 
eivät vielä 
kehity hengen-
vaarallisiksi 
asukkaalle, 
mutta:

2 min 30 s 
olohuoneessa 
ei näkyvyyttä

Koostevideot:
https://www.you-
tube.com/watch?-

v=zYl7_d0lwZY

https://www.you-
tube.com/watch?-
v=A6md5tSGWXg

3 min 10 s
keittiössä ei 
näkyvyyttä

Olohuonepalossa pelastuslaitos 
varmistaa tilanteen.

Palokokeiden 
jälkeen

ASUKKAAN
TOIMINTAKYKY

https://www.youtube.com/watch?v=zYl7_d0lwZY
https://www.youtube.com/watch?v=zYl7_d0lwZY
https://www.youtube.com/watch?v=zYl7_d0lwZY
https://www.youtube.com/watch?v=A6md5tSGWXg
https://www.youtube.com/watch?v=A6md5tSGWXg
https://www.youtube.com/watch?v=A6md5tSGWXg
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ASUKKAAN
TOIMINTAKYKY

Esimerkki: Turussa tehdyt Asuntokohtaiset palokokeet 

SPEK toteutti palokokeet keväällä 2021 yhteistyössä Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen ja lai-
tetoimittajien kanssa ja laati kokeista raportin yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa. SPEK 
keräsi yhteistyössä eri laitetoimittajien kanssa testeihin tuotteita, joilla voidaan tunnistaa, ra-
jata tai sammuttaa asunnossa tapahtuva palo. Tarkoitus oli selvittää kuinka hyvin eri tekniset 
vaihtoehdot reagoivat ja tunnistavat riskitilanteen kehittymisen sekä sammuttavat tai vähin-
tään rajaavat palon siten, että asukkaalle saadaan lisää turvallista poistumisaikaa. 

Työn tuloksena on julkaistu vapaasti käytettäväksi tarkoitettua videomateriaalia, jonka tavoit-
teena on paloturvallisuuden ja asenteiden kehittäminen.

Teknologia asumisen tukena

Tehtyjen palokokeiden ja niistä saatujen tulosten tueksi on laadittu liite, Palo- ja asumisturval-
lisuuden taustoitus, jossa käsitellään erilaisten teknisten vaihtoehtojen vaikutusta turvalliseen 
arkeen sekä palotilanteessa turvalliseen poistumiseen. Materiaali on ladattavissa palontorjun-
tatekniikan kehitysryhmän sivuilta, perehdytysmateriaalia -osiosta.

https://www.spek.fi/vaikuttaminen/palontorjuntatekniikka/palontorjuntatekniikka-perehdy-
tysmateriaalia/

Palo halutaan havaita ja sammuttaa aina mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta vahingot 
jäisivät mahdollisimman pieniksi. Palon aikainen havaitseminen antaa asukkaalle aikaa yrit-
tää sammuttaa alkanut palo turvallisesti. Esimerkiksi palovaroittimen hälyttäessä on oleellista, 
että asukas pystyy toimimaan itse tai, että tieto välittyy henkilölle, joka pystyy reagoimaan ti-
lanteeseen riittävän nopeasti. Mikään yksittäinen tekninen toteutus ei tee ennakoivaa palotur-
vallisuutta tai alkusammutustoimenpiteitä tarpeettomiksi. Ihmisten on pystyttävä toimimaan 
palotilanteessa yhdessä teknologian kanssa.

Paloilmoitin ja palovaroitin on suunniteltu havaitsemaan palo ajoissa. Laite tai laitteisto reagoi 
alkavaan paloon, tekee paikallisen ilmoituksen ja antaa aikaa tehdä alkusammutustoimenpi-
teet tai pelastautua palavasta rakennuksesta turvallisesti. Paloilmoittimen avulla tai integroi-
malla hälytys muuhun turvatekniikkaan saadaan tieto palosta paikallisen varoituksen lisäksi 
välitettyä edelleen, jolloin voidaan nopeuttaa pelastuslaitoksen saapumista paikalle.

Lieden käytön riskit korostuvat, kun toimintakyky heikentyy, esimerkiksi iäkkäiden ja muisti-
sairautta sairastavien henkilöiden kodeissa. Liesiturvallisuus tulee tarvittaessa varmistaa tur-
valaitteiden, kuten liesivahdin, avulla. Tällöin voidaan saada varoitus liesipalon syttymisestä 
riittävän aikaisessa vaiheessa. Palovaroittimia ei tule asentaa keittiöihin ylimääräisten häly-
tysten välttämiseksi. Keittiön läheisyydessä sijaitseva palovaroitin voi tunnistaa alkavan palon 
riittävän ajoissa. Asuntokohtainen sammutuslaitteisto on tarkoitettu suojaamaan yksittäisiä 
asuinhuoneistoja. 

Sammutuslaitteiston toiminnan tarkoitus on vähintään sammuttaa ja rajata paloa ja palon 
lopullinen sammuttaminen tehdään viimeistään muilla tukevilla toimenpiteillä. Koteihin olisi 
hyvä hankkia alkusammutuskalustoa, jotta alkusammutus voitaisiin aloittaa mahdollisimman 
nopeasti ja turvallisesti. Alkusammutusvälineiden, kuten käsisammuttimen ja sammutuspeit-
teen, käyttöä tulisi myös harjoitella. 

https://www.spek.fi/vaikuttaminen/palontorjuntatekniikka/palontorjuntatekniikka-perehdytysmateriaalia/
https://www.spek.fi/vaikuttaminen/palontorjuntatekniikka/palontorjuntatekniikka-perehdytysmateriaalia/
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Johtopäätökset asuntokohtaisista palokokeista ja vaikutuksesta 
poistumisturvallisuuteen

Tehtyjen testien perusteella voidaan todeta, että niissä käytetty paloturvallisuusteknologia 
toimi kuten pitää. Huomionarvoista on se, että kaikki koetilanteet osoittivat konkreettises-
ti, kuinka tärkeää on nopea tilanteen tunnistaminen ja oikeat toimenpiteet – sammutus tai 
poistuminen. Asukkaan toiminta- ja reagointikyky palotilanteessa sekä mahdollisuudet ja kyky 
omatoimiseen poistumiseen vaikuttavat aina siihen, millaisia teknisiä ratkaisuja voidaan ottaa 
käyttöön. 

Oikein valituilla teknisillä ratkaisuilla lisätään asukkaan toimintamahdollisuuksia ja on pohdit-
tava kuka hälytyksen saa ja pystyykö hän reagoimaan riittävän nopeasti, jotta apu saadaan 
ajoissa paikalle. Palotilanteessa teknologia on hyvänä apuna, mutta siitä riippumatta on huo-
mattava, kuinka nopea on palon kehittyminen sisätiloissa ja kuinka lyhyt on aika, jona asuk-
kaan tulisi pystyä toimia.

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 kuiten-
kin syytä pitää tilannetta, jossa asunnossa ei ole palosta ilmaisevaa tai sammuttavaa laitteis-
toa. Tällöin olosuhteet kehittyvät asukkaan kannalta hengenvaarallisiksi minuuteissa. Erityisen 
tärkeää on huomioida alkusammutusosaamisen merkitys. Riittävän aikaisella alkusammutuk-
sella olisi kaikki koetilanteiden mukaiset palot pystytty sammuttamaan.

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.

Aiemmin tehdyn VTT:n (Vaari et al. 2010) tutkimuksen tulokset osoittivat, että vastaavanlai-
sessa asunnossa ja vapaassa palossa, palo kehittyy hyvin nopeasti ja huoneen lämpötilat nou-
sevat muutamassa minuutissa lieskahduspisteeseen, jolloin kaikki tilassa oleva palava mate-
riaali syttyy. Lieskahduksen jälkeen tilassa ole enää elinmahdollisuuksia. Turun palokokeissa 
sammutuslaitteistot pystyivät rajoittamaan paloa ja estämään lieskahduksen muodostuminen. 
Huoneistojen lämpötilat eivät ylittäneet missään vaiheessa 100 °C tasoa. Sammutuslaitteiston 
avulla olosuhteita voidaan ylläpitää poistumisen edellyttämällä tasolla. 

Ihminen voi menettää suuntavaistonsa, kun näkyvyys on alle 1 metrin, joten palokokeiden tu-
losten perusteella huoneistosta poistuminen olisi todellisessa tulipalotilanteessa mahdollista, 
mutta aikaa turvalliseen poistumiseen on korkeintaan muutama minuutti.

Havainnot osoittavat, että laitteistojen suunnittelussa tulee huomioida kokonaisuus kalustei-
neen kaikkineen sekä tunnistaa laitteiston toimintaan vaikuttavat esteet, kuten liesituulettimet 
ja niiden alle jäävät katvealueet.

Paloilmoittimen ja sammutuslaitteiston yhteistoiminta voi tuoda merkittävän lisän luotetta-
vaan ja nopeaan toimintaan. Sammutuslaitteisto voi toimia yksittäisen sprinklerin lasikapselin 
rikkoutuessa sille asetetussa lämpötilassa tai se voi toimia alueventtiilin kautta ohjatusti, pa-
loilmoittimen havaitessa palon. Paloilmoittimen ja sammutuslaitteiston luotettavaan, mutta 
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nopeaan laukaisuun voidaan vaikuttaa esimerkiksi asettamalla monikriteeri-ilmaisinten häly-
tysrajoille erilaisia toimintoja.

Palontorjuntatekniikan soveltuvuuden arvioinnista
Palon ketjusta on ymmärrettävä, että tarkoituksena on ennalta torjua palo tai saada vahingot 
jäämään niin pieniksi kuin mahdollista. Jos laitteistohankintaan tai päätöksentekoon osallis-
tuvilla ei ole tietoa tai taitoa käsitellä turvalaitteisiin liittyviä asioita, on käännyttävä ajoissa 
ulkopuolisen avun puoleen. Suunnittelua ja laitevalintoja tekevillä on oltava riittävä ymmärrys 
teknisistä vaihtoehdoista sekä suunnitteluun vaikuttavista ympäristötekijöistä ja riskeistä, jotta 
kustakin asennuksesta saadaan käyttötarkoitukseensa soveltuva kokonaisuus.

Paloilmoitin havaitsee palon ja antaa henkilöille aikaa selvittää palon sijaintia ja tehdä tarvit-
tavaa alkusammutusta, mutta ei sellaisenaan rajoita paloa. Paloilmoitin tuo aikaa reagoida al-
kaneeseen paloon, kun tieto saadaan välitettyä myös henkilökunnalle ja palo nopeasti paikan-
nettua. Sammutuslaitteisto lisää aikaa turvalliseen poistumisen ja auttaa pelastus toimintaa 
kohteessa. Sammutus- tai paloilmoitinlaitteisto eivät koskaan korvaa toisiaan vaan molemmil-
la on tärkeä rooli palontorjunnassa. Mikäli paloa ei havaitsemisen jälkeen saada sammutettua 
alkusammutuksella ja palo pääsee kehittymään, havaitsee myös sammutuslaitteisto palon ja 
aktivoituu. Sammutuslaitteiston toiminta tapahtuu heti palon alkuvaiheessa. 

Teknisiä valintoja ovat esimerkiksi erilaiset ilmaisinvalinnat. Tällöin löydetään kuhunkin tilaan 
parhaiten soveltuva vaihtoehto, jolla luotettavasti tunnistetaan alkava palo riittävän aikaisin 
ja havaitaan laitteiston huollettavuuteen, likaantumiseen sekä erheellisten hälytysten mah-
dollisuuteen vaikuttavat tekijät. Normaaliolosuhteissa pyritään käyttämään mahdollisimman 
laajalti savuilmaisua. Valinnoissa on tukeuduttava kohdekohtaiseen olosuhteiden ja riskien ar-
viointiin, ja savuilmaisimen rinnalla voidaan pohtia muita vaihtoehtoja, joita ovat monikritee-
ritekniikkaa käyttävä yhdistelmäilmaisin, lämpöilmaisin tai muu erikoisilmaisin.

Teknisten valintojen lisäksi on suunnitelmat ja henkilökunnan osaaminen pidettävä ajan tasal-
la, jotta hälytystilanteessa toiminta olisi tehokasta. Esimerkiksi selkeät paikantamiskaaviot ja 
niiden käytön harjoittelu edesauttavat palon nopeassa paikantamisessa. Henkilökunnan toi-
mintaa voidaan myös tukea teknisin ratkaisuin, kuten erillisillä näyttölaitteilla tai puhelinhäly-
tyksillä.

Paloilmoittimen ja sammutuslaitteiston yhteistoiminta voi tuoda merkittävän lisän luotet-
tavaan ja nopeaan toimintaan. Luotettavin toteutustapa hälytyksen välittämiseksi saadaan 
standardin mukaisilla kodin turvajärjestelmillä ja paloilmoittimella tai asuntokohtaisen sam-
mutuslaitteiston keskuksen välittämänä. Paikalliseen hälytykseen ja ilmoituksen välittämiseen 
voidaan käyttää alennettua raja-arvoa, esimerkiksi ennakkohälytysrajaa, jonka avulla voitaisiin 
apu saada paikalle aikaisemmin. Paloilmoittimen ja sammutuslaitteiston luotettavaan, mutta 
nopeaan laukaisuun voidaan vaikuttaa esimerkiksi asettamalla monikriteeri-ilmaisinten häly-
tysrajoille erilaisia toimintoja. Sammutuslaitteisto voi toimia yksittäisen sprinklerin lasikapselin 
rikkoutuessa sille asetetussa lämpötilassa tai se voi toimia ohjatusti, paloilmoittimen havaites-
sa palon. 

Kuhunkin asennuskohteeseen sopiva tekninen kokonaisuus saadaan toteutetuksi, kun suunnit-
telussa otetaan huomioon kohdekohtaisen riskinarvion mukaisesti palokuorma ja materiaalit 
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sekä olosuhteiden vaikutus mahdollisimman nopeaan ja luotettavaan toimintaan. Sammutus-
laitteistoilla sekä palonilmaisulaitteilla mahdollistetaan tilojen tehokasta ja monipuolista käyt-
töä, jolloin rakenteellisen paloturvallisuuden ratkaisuihin, sallittuihin osastokokoihin, henkilö-
määriin tai poistumisreittien määrään voidaan tehdä muutoksia, jonka takia paloturvallisuutta 
ja poistumisturvallisuutta on arvioitava kokonaisuutena.

Laitteistoilla edesautetaan, että vahingon sattuessa normaalin arjen ja toiminnan pysähtymi-
nen ja vaikutukset niin ajallisesti kuin taloudellisesti jäisivät mahdollisimman pieniksi. Lait-
teistot tarvitsevat huoltoa ja onnistunut ylläpito vaatii perehdytettyä henkilökuntaa. Palosta 
syntyvät savu ja palokaasut aiheuttavat omaisuudelle savuvahinkoja. Ne rajoittavat myös huo-
mattavasti näkyvyyttä ja siten haittaavat niin asukkaan pelastautumista kuin henkilökunnan 
toimintaa ja pelastuslaitoksen sammutus- ja pelastustyötä. 

Tilanteen jälkeen on myös opittava tapahtuneesta ja arvioitava miten vastaavalta tilanteelta 
voitaisiin jatkossa välttyä tai tunnistaa paremmin. Tässä edesauttaa niin hyvä henkilökunnan 
asenne paloturvallisuuteen kuin myös tekniset ratkaisut. 

Palontorjuntatekniikan kehitysryhmä ja materiaalit

Palontorjuntatekniikan kehitysryhmä on SPEKin koordinoima asiantuntijaryhmä, jonka jäsen-
ten yhteisiä tavoitteita ovat paloturvallisuuden edistäminen, käytänteiden, laadun ja uusien 
teknisten mahdollisuuksien kehittäminen.

Palontorjuntatekniikan kehitystyöryhmä:

Mikä palontorjuntatekniikka? 
Palontorjuntatekniikan termit selkokielisenä

LUE LISÄÄ

Palontorjuntatekniikan kehitystyöryhmä:

Palontorjuntatekniikan soveltuvuus ja toiminnan arviointi

LUE LISÄÄ

TAUSTAMATERIAALIA

https://issuu.com/spek_ry/docs/palontorjuntatekniikan_termit_selkokielisin_
https://www.spek.fi/wp-content/uploads/2021/10/Palontorjuntatekniikan-soveltuvuuden-ja-toiminnan-arviointi.pdf
https://www.spek.fi/wp-content/uploads/2021/10/Palontorjuntatekniikan-soveltuvuuden-ja-toiminnan-arviointi.pdf
https://www.spek.fi/wp-content/uploads/2021/10/Palontorjuntatekniikan-soveltuvuuden-ja-toiminnan-arviointi.pdf
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Perehdytysmateriaali – raportti ja videot

SPEKin verkkosivuilta on löydettävissä aiemmin kuvatun Turussa tehtyjen asuntokohtaisten 
asuntopalojen raportit sekä videomateriaalit kustakin palokokeesta

https://www.spek.fi/vaikuttaminen/palontorjuntatekniikka/palontorjuntatekniikka-perehdy-
tysmateriaalia/

SPEK opastaa -palvelusta löytyy lisää ilmaista materiaalia paloturvallisuusosaamisesi kehittä-
miseksi. 
https://my.priimalms.com/id98/course/main/5003108

Paloturvallisuus on kokonaisuus, jossa teknisten ratkaisujen lisäksi ihmisellä on 
erittäin tärkeä rooli

Seuraavan linkin takaa on löydettävissä opastava video rakennuksessa toimivan henkilökun-
nan eli ihmisten toimintatarpeesta palon tapahtumaketjun aikana. video täydentää aiemmin 
sivulla 10 esitettyä kaaviota.

https://vimeo.com/383266784/200bbf8301?embedded=true&source=video_title&ow-
ner=22283754

https://www.spek.fi/vaikuttaminen/palontorjuntatekniikka/palontorjuntatekniikka-perehdytysmateriaalia/
https://www.spek.fi/vaikuttaminen/palontorjuntatekniikka/palontorjuntatekniikka-perehdytysmateriaalia/
https://my.priimalms.com/id98/course/main/5003108
https://vimeo.com/383266784/200bbf8301?embedded=true&source=video_title&owner=22283754
https://vimeo.com/383266784/200bbf8301?embedded=true&source=video_title&owner=22283754
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VTT: tutkimushankesarja – Sprinkleri pelastaa 

https://www.youtube.com/watch?v=WTU3x2KFTeU 

Teknologian tutkimuskeskus VTT on tutkinut sprinklerilaitteistojen toimintaa asunto-olosuh-
teissa. 

Palontorjuntatekniikan kehitysryhmän verkkosivuilta on löydettävissä materiaalia VTT:n sel-
vityshankkeesta, joka on ollut osa tutkimusten sarjaa, jossa on selvitetty automaattisen sam-
mutuslaitteiston merkitystä asuntopaloissa, erityisesti ihmisen pelastamisen näkökulmasta. 
Kyseinen hanke on ollut vuosina 2006–2012 asuntosprinklausta, eli automaattisten sammu-
tuslaitteistojen asentamista asuinkohteisiin, käsittelevä hankekokonaisuus.

Palokokeista laaditun videon lisäksi sivuilta on löydettävissä verkkoliite, joka sisältää kyseis-
tä tutkimushanketta koskevan yhteenvedon olosuhteista asuinhuoneessa palon aikana ilman 
automaattista vesisammutuslaitteistoa (sprinkleriä) ja laitteiston kanssa. Liite on ote SPEKin 
Opastaa sarjan julkaisusta, numero 26, Automaattinen sammutuslaitteisto asunnoissa ja hoi-
tolaitoksissa.

Huoneistopalo rakennuksessa, jossa on automaattinen sammutuslaitteisto

Huoneistopalo kehittyy nopeasti. Tavallisissa olosuhteissa huoneistopalo voi edetä täyden pa-
lamisen vaiheeseen jo neljän viiden minuutin kuluttua syttymästä. Olosuhteet voivat muuttua 
ihmiselle hengenvaaralliseksi jo noin kolmen minuutin kuluttua syttymisestä.

Ennen lämpötilan voimakasta nousua, ensimmäisten minuuttien aikana, on palon sammutta-
minen mahdollista asukkaan tai paikalla olevan henkilökunnan toimenpitein. Pelastuslaitok-
sen yksiköt aloittavat pelastus- ja sammutustyön kohteeseen saavuttuaan. Koko Suomessa 
keskimäärin tähän kuluu aikaa 15–18 minuuttia palon syttymisestä.

Automaattinen sammutuslaitteisto toimii nopeasti ja usein palo sammuu kokonaan. Lauet-
tuaan paloa lähin sprinkleri purkaa sammutusvettä ympäristöönsä kastellen pintoja siten, että 
palon leviäminen estyy. Näin lämpötilan kasvu huoneessa pysähtyy ja lämpötila alkaa vähitel-
len laskea palavan materiaalin kastuessa ja loppuessa. Tämä antaa tilassa oleville henkilöille 
aikaa poistua vahingoittumattomana palavasta huoneesta sekä lisäaikaa pelastajien paikalle 
saapumiseen.

Lue lisää: https://www.spek.fi/vaikuttaminen/palontorjuntatekniikka/palontorjuntatekniik-
ka-perehdytysmateriaalia/

https://www.youtube.com/watch?v=WTU3x2KFTeU
https://www.spek.fi/vaikuttaminen/palontorjuntatekniikka/palontorjuntatekniikka-perehdytysmateriaalia/
https://www.spek.fi/vaikuttaminen/palontorjuntatekniikka/palontorjuntatekniikka-perehdytysmateriaalia/
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Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö,
Ratamestarinkatu 11, 00520 Helsinki
p. 09 476 112, spekinfo@spek.fi
www.spek.fi
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