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HOITOLAITOSTEN TULIPALOT
Palontutkinnan tiedotteeseen 2/2014 on poimittu havaintoja Helsingin
pelastuslaitoksen alueella hoitolaitoksissa tapahtuneiden raken-
nuspalojen ja rakennuspalovaarojen ominaispiirteistä. Havainnot
pohjautuvat PRONTO-aineistoon vuosilta 2009-2013.

Tämän lisäksi tiedotteeseen on nostettu havaintoja, jotka pohjautuvat
Onnettomuustutkintakeskuksen raportteihin hoitolaitoksissa tai niihin
verrattavissa olevissa rakennuksissa tapahtuneista tulipaloista vuosilta
1999-2011 (6 kpl).

HOITOLAITOKSET HELSINGISSÄ

Helsingissä on erityyppisiä hoitoalan rakennuksia, noin 350 kpl, jotka
ovat velvoitettuja tekemään pelastuslain vaatiman poistumisturvalli-
suusselvityksen. Poistumisturvallisuusselvityksessä toiminnanharjoitta-
jan on laadittava selvitys siitä, miten rakennuksen käyttötapa ja henki-
löiden rajoittunut toimintakyky sekä muut poistumisturvallisuuteen vai-
kuttavat tekijät otetaan huomioon tulipaloihin ja muihin vaaratilanteisiin
varautumisessa sekä poistumisjärjestelyissä.

Tätä tiedotetta varten läpikäytyjen hoitolaitoksissa tapahtuneiden tulipa-
lojen tarkastelu kattoi rakennuspalot ja rakennuspalovaarat mm. ter-
veydenhuoltorakennuksissa, kuten sairaaloissa ja terveyskeskuksis-
sa, huoltolaitosrakennuksissa, kuten vanhainkodeissa ja vammais-
ten hoitolaitoksissa, muissa sosiaalitoimen rakennuksissa, kuten
päiväkodeissa ja luokittelemattomissa sosiaalitoimen rakennuksissa
sekä vankiloissa.

RAKENNUSPALOT JA RAKENNUSPALOVAARAT HOITOLAITOKSISSA

Rakennuspalojen ja rakennuspalovaarojen lukumäärä on viimeisen vii-
den vuoden aikana vaihdellut 460-620 kpl välillä, joka on noin 6-8 %
kaikista pelastustoimen tehtävistä Helsingin pelastuslaitoksen alueella.
Hoitoalan rakennuksissa rakennuspaloja ja rakennuspalovaaroja on ol-
lut vuosittain noin 20-30 kpl. Rakennuskannassa olevaan kerrosalaan
tai rakennusten määrään nähden, hoitolaitosten syttymistaajuus on
muita rakennustyyppejä korkeampi. Alueellisesti erottuvat korkeat hoi-
tolaitospalojen taajuudet alueilla 1 ja 4.
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Valtakunnallisesti hoitolaitoksissa on tapahtunut useita tulipaloja, joissa
on menehtynyt potilaita tai aiheutunut todellista vaaraa muille hoitolai-
toksessa oleskeleville. Tästä syystä hoitolaitosten turvallisuuteen liitty-
vät kysymykset on nostettu yhdeksi valtakunnallisista painopisteistä.

Syttymissyyt

Helsingin hoitolaitospaloissa yli 75 % tapauksista palon aiheuttaja oli
ihmisen toiminta. Syttymisyy liittyi usein ruoan valmistukseen tai huoli-
mattomuuteen lieden käytössä. Viidennes paloista oli arvioitu tahallaan
sytytetyiksi, tavoitteena aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahinkoja.

Viidenneksen paloista aiheutti koneen tai laitteen vika. Syttymissyy liit-
tyi usein sähkölaitteen vikaan, häiriöön tai huollon laiminlyöntiin.

Alkusammutus

Alkusammutusta yritettiin vain noin joka kolmannessa hoitolaitosten ra-
kennuspalossa ja rakennuspalovaarassa Helsingin alueella.

Useissa tapauksissa alkusammutukselle ei ollut tarvetta, koska palo oli
jo ehtinyt sammua tai varsinaista syttymää ei ollut tapahtunut. Niissä
tapauksissa, joissa alkusammutusta ei yritetty yli viidenneksessä syy oli
kuitenkin se, etteivät paikalla olijat käyttäneet alkusammutusvälineitä.
Joka kymmenennessä tapauksessa oli kirjattu, ettei alkusammutusväli-
neitä ollut saatavilla.

Kun henkilökuntaa oli paikalla, henkilökunta yritti alkusammutusta kä-
sisammuttimella tai sammutuspeitteellä ja suoritti muita toimenpiteitä
tulipalotilanteessa. Useimmiten henkilökunnan yrittämä alkusammutus
sammutti tulipalon tai esti rakennuspalovaaraa kehittymästä rakennus-
paloksi. Mikäli henkilökuntaa ei ollut paikalla, pelastuslaitos oli taho jo-
ka teki suurimmassa osassa kohteita ensimmäiset sammutustoimenpi-
teet.

Henkilökunnan toiminta

Kun henkilökuntaa oli paikalla ja sai tapahtumasta hälytyksen, henkilö-
kunnan toiminnalla oli vaikutusta tilanteen kehittymiseen. Tilastojen
mukaan näin tapahtui noin kolmanneksessa rakennuspaloista ja ra-
kennuspalovaaroista.
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Henkilökunta mm. yritti useimmiten alkusammutusta käsisammuttimella
tai sammutuspeitteellä ja suoritti muita toimenpiteitä tulipalotilanteessa.
Alkusammutuksen lisäksi henkilökunta mm. katkaisi virran sähkölait-
teesta tai hellasta, mikä esti tulipalon syttymisen.

Pelastustoimen laitteet

Suurimmassa osassa kohteista oli automaattinen paloilmoitin.  Muuta-
massa tapauksessa paloilmoittimessa oli tekninen vika, jonka vuoksi
hälytystä ei lähtenyt (2kpl). Osassa palo sammutettiin ennen kuin pa-
loilmoitin reagoi tapahtuneeseen.

Noin 10 % tapauksista kohteessa oli automaattinen sammutuslaitteisto
ja samoin noin 10 % palovaroitinjärjestelmä. Muutamassa tapauksessa
palovaroitinjärjestelmä ei toiminut, joko siksi ettei se ehtinyt toimia tai
siksi, että palo oli esim. rakennuksen ulkopuolella.

Suuressa osassa tapauksista, ensimmäinen indikaatio onnettomuudes-
ta tuli automatiikan kautta.

Pelastaminen ja evakuointi

Pelastuslaitos ei kirjannut yhdessäkään tapauksessa pelastaneensa tai
evakuoineensa henkilöitä.

Henkilökunnan suorittamasta pelastamisesta tai evakuoinnista oli mai-
ninta vain muutamassa selosteessa. Kuitenkin henkilökunnan suoritta-
masta alkusammutuksesta oli maininta kolmanneksesta tapahtumista,
mutta selosteessa ei ollut mainittu useimmiten muista mahdollisista
henkilökunnan toimista tulipalotilanteessa. Kuitenkin on todennäköistä,
että potilas tai asukas on siirretty savuisesta huoneesta tai asunnosta
ulos alkusammutuksen jälkeen.

Vahingot

Helsingin hoitolaitospaloissa aiheutuneet taloudelliset vahingot olivat
pääsääntöisesti pieniä, suuruudeltaan muutamia satoja tai tuhansia eu-
roa. Mukana on kuitenkin myös yksittäinen tapaus, jossa omaisuusva-
hingot sekä keskeytysvahingot nousivat noin sataan tuhanteen euroon.
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JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET

Helsingin alueella tapahtuneiden hoitolaitospalojen sekä Onnettomuus-
tutkintakeskuksen raporttien perusteella voidaan todeta, että hoitolai-
tokset tulisi nostaa turvallisuuskoulutuksen osalta korkeaan prioriteet-
tiin, ja sen suunnittelussa olisi huomioitava seuraavat tilastoista ja ra-
porteista nousevat keskeiset havainnot ja johtopäätökset:

o Hoitolaitosten omavalvontaa ja omatoimista varautumista pitäisi
tukea syttymismahdollisuuksien rajoittamiseksi. Huomiota tulisi
kiinniittää myös ilkivallan torjuntaan ulkotiloissa. Kohteet tarvit-
sevat pelastuslaitoksen tukea omatoimiseen varautumiseen, ris-
kien tunnistamiseen ja niiden hallintaan.

o Hoitolaitoksissa asuvien henkilöiden alentuneen toimintakyvyn
vuoksi ei voida nojautua omatoimisen poistumisen varaan tulipa-
lotilanteessa. Mikäli asukas ei itse pysty huolehtimaan palotur-
vallisuudestaan ympäri vuorokauden, pitää turvallisuus hoitaa
muilla keinoilla.

o Henkilökunnan toiminnalla palon alkuvaiheessa on ratkaiseva
merkitys palon kehittymiselle. Henkilökunnan osaaminen paloti-
lanteessa tulee varmistaa riittävällä koulutuksella. Henkilökun-
nan puuttuminen tilanteeseen riittävän aikaisessa vaiheessa
vaatii palon nopeaa havaitsemista esim. automaattisen paloil-
moittimen avulla.

o Tekniset ratkaisut tukevat kohteen turvallisuutta, nopeuttavat pa-
lon havaitsemista ja rajoittavat seurauksia. Mm. automaattinen
paloilmoitin nopeuttaa palon havaitsemista ja automaattinen
sammutuslaitteisto puuttuu palon kehittymiseen. Ratkaisujen oi-
keasta tasosta ja toiminnasta, kohteen ominaisuudet huomioi-
den, tulisi varmistua.

o Riittävän ajoissa aloitetut alkusammutustoimenpiteet ovat usein
onnistuneet rajoittamaan paloa. Alkusammutuskaluston saata-
vuudesta ja sen käyttökunnosta sekä henkilökunnan alkusam-
mutustaidoista tulee huolehtia.

o Hoitolaitoksissa evakuointi on tyypillisesti aloitettava aiemmin ja
siihen on vähemmän aikaa kuin asuinrakennuksissa hoitolaitos-
ten erilaisten osastointivaatimusten takia.

o Pelastustoiminnan edellytykset palotilanteessa tulisi varmistaa.
Tulisi huolehtia siitä, että pelastuslaitoksella on riittävä kohde-
tuntemus sekä tarvittavat ajantasaiset tiedot (kohdekortti) käytet-
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tävissään. Olisi tarkistettava, onko tällä hetkellä operatiivisessa
toiminnassa tarvittava tieto saatavilla riittävässä laajuudessaan
vai olisiko tiedonsaantia tarvetta kehittää. Asiakkaille tulisi luoda
yksinkertainen tapa päivittää kohdekortissa tarvittavat tiedot eri
tahoille keskitetyllä tavalla.

o Pelastuslaitos arvioi toiminnanharjoittajien tekemät poistumistur-
vallisuusselvitykset. Arviointiprosessissa tehtyjen havaintojen
perusteella tulisi luoda toimintatapoja ja –malleja, tarvittaessa
jopa kohdekohtaisesti.

LÄHTEET

PRONTOon kirjatut rakennuspalot ja rakennuspalovaarat vuosina 2009-2013.

Onnettomuustutkintakeskuksen raportit:

 21.09.2012 B1/2011Y Rakennuksen evakuointiin johtanut sairaalapalo Turussa 2.9.2011

 17.03.2010 D1/2010Y Tulipalo eläkeläisten asuinkerrostalossa Turussa 17.3.2010 (ei
hoitolaitos, mutta tästä voidaan ottaa oppia)

 19.10.2009 D2/2009Y Tulipalo sairaalan leikkausosastolla 19.10.2009

 25.01.2007 B1/2007Y Tulipalo Pitkäniemen sairaalassa Nokialla 25.1.2007 ja katsaus
eräisiin muihin hoito- ja huoltolaitospaloihin

 26.01.2005 D1/2005Y Tulipalo terveyskeskuksessa Naantalissa 26.1.2005

 01.12.1999 A2/1999Y Vanhusten palvelutalon palo Maaningalla 4.12.1999 ja 17 muuta
paloa vastaavissa taloissa 1.12.1999 - 29.2.2000


