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Pelastussuunnitelma

Taloyhtiölle on hyvä nimetä turvallisuusasioista 
vastaavat henkilöt, jotka toimivat taloyhtiön
hallituksen tukena turvallisuuden kehittämisessä
ja ylläpitämisessä.

VARAUTUMINEN TULIPALO- JA 

ONNETTOMUUSTILANTEISIIN

Ajan tasalla olevat yhteystiedot.

Vaarojen ja riskien arviointi sekä niiden ennaltaehkäisemiseksi 
tarvittavat toimenpiteet.

Rakennuksen ja käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyt.

Asukkaille ja muille henkilöille annettavat ohjeet onnettomuuksien 
ehkäisemiseksi sekä toimimisesta onnettomuus- ja vaaratilanteissa.

Muut toimenpiteet liittyen taloyhtiön omatoimiseen varautumiseen, 
kuten esimerkiksi suunnitelma väestönsuojan käyttöönotosta.

Pelastussuunnitelma on etukäteissuunnitelma omatoimiseen varautumiseen. 
Se toimii työkaluna onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä sekä antaa toiminta-
ohjeet onnettomuuden sattuessa kiinteistön asukkaille ja henkilöstölle.

Pelastussuunnitelma vaaditaan jokaiselta asuinrakennukselta, jossa on 
vähintään kolme asuinhuoneistoa. 

Pelastussuunnitelma sisältää vähintään seuraavat lakisääteiset asiat:

Asukkaiden kyky toimia oikein tulipalo- tai muussa onnettomuustilanteessa
korostuu erityisesti ennen pelastuslaitoksen paikalle saapumista.
Oikein toimimalla säästetään ihmishenkiä ja minimoidaan vahingot. 

Pelastussuunnitelman laadinta ja tiedottaminen 
kuuluu taloyhtiön hallituksen vastuulle. 
Asukkaiden vastuulla on oman huoneiston ja 
taloyhtiön turvallisuuden ylläpitäminen. 

Riskikartoitus on helppoa tehdä ideariihi-tyyppisesti, jolloin esimerkiksi 

yhtiökokouksessa mietitään yhdessä kiinteistössä ja sen ympäristössä esiintyviä 

riskejä, minkä jälkeen aloitetaan toimenpiteiden suunnittelu riskien pohjalta. 

Jos taloyhtiöstä löytyy väestönsuoja, on reitti 
sinne opastettava näkyvästi ulkoa asti ja sen 
sijainti on määriteltävä pelastussuunnitelmassa. 

Jos väestönsuojaa käytetään muuhun käyttötarkoitukseen normaalioloissa, 
on käytön vastattava sen rakennusluvan mukaista käyttötarkoitusta. 
Suojan on oltava laitettavissa tarvittaessa käyttökuntoon 72 tunnissa.

Väestönsuojalle tulee tehdä määräaikaistarkastus ja tiiveyskoe vähintään 
10 vuoden välein. Lisäksi väestönsuojalle, sen laitteille sekä varusteille on 
tehtävä vuosittain tarvittavat huolto- ja tarkastustoimenpiteet. 

Sekä määräaikaistarkastukset että vuosihuollot kirjataan pöytäkirjaan, 
jota säilytetään väestönsuojassa. Edellä mainitun pöytäkirjan lisäksi 
väestönsuojasta tulee löytyä seuraavat asiapaperit:

• käyttö- ja huolto-ohjeet väestönsuojalle ja sen laitteille

• ohjeistus väestönsuojan käyttökuntoon laittamiseksi

• tiedot henkilömäärästä, jolle väestönsuoja on  suunniteltu ja tarkoitettu

• kopio pelastussuunnitelmasta.

Nykyisen pelastuslain mukaan 
väestönsuojassa ei välttämättä tarvitse 
enää olla kiinteää puhelinliittymää, 
vaan vaihtoehtoisena ratkaisuna käy 
myös niin sanottu laajakaista-antenni. 
Sen kautta voidaan käyttää kaikkien 
operaattoreiden liittymiä kenen 
tahansa matkapuhelimesta, minkä 
vuoksi väestönsuojaan ei tarvitse 
hankkia erikseen omaa puhelinta. 

VÄESTÖNSUOJA

Väestönsuojalle kannattaa nimetä hoitaja, joka huolehtii huoltojen ja 
tarkastusten suorittamisesta ajallaan. Valmiudet niiden suorittamiseen 
saa esimerkiksi käymällä väestönsuojan hoitajan kurssin.
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PELASTUSTIET

KERROSTALON PALOTURVALLISUUSOPAS

ASIANMUKAINEN OPASTUS NOPEUTTAA 

PELASTUSTYÖTÄ 

Rakennuksen omistaja vastaa siitä, että 
talojen osoitenumerot ja tunnukset ovat 
näkyvissä kadulle tai muulle liikenneväylälle 
asti. Osoitemerkinnän tulee näkyä myös 
pimeällä ja eri vuodenaikoina sekä opastaa 
hälytysajoa kiinteistölle.

Osoitemerkintä

Numeron korkeus 10-15 cm
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Useammalle samalla tontilla olevalle rakennukselle tulee tarvittaessa olla 
tonttiopastetaulu. Opastetaulusta tulee ilmetä rakennusten sijainti, 
porrashuoneet, katuosoitteet, pihatiet alueella ja "olet tässä"-paikka sekä 
hälytysajoneuvoille soveltuvat ajoväylät (pelastustie). 

Tonttiopastetaulu

Opastetaulu sijoitetaan 
parkkipaikalle tai 
sisääntuloteiden 
varteen.

Selkeästi havaittava katu- ja osoitenumerointi 
voi nopeuttaa avun saantia useita minuutteja. 
Tarkemmat ohjeet on annettu kuntien 
rakennusjärjestyksissä.

Rakennuslupa-asiakirjaan merkityt 
pelastusteiden sisäänajoreitit tulee 
merkitä tekstillisellä lisäkilvellä 
"Pelastustie" tai "Pelastustie Räddningsväg".

Pelastustiet tulee pitää esteettöminä 
ja ajokelpoisina. Talvisin on myös 
muistettava huolehtia pelastusteiden 
aurauksesta. Pelastustietä ei saa 
käyttää lumen läjityspaikkana.

Jäteastiat ja -katokset

Jäteastioiden etäisyydet räystäslinjoista 
palon leviämisen estämiseksi tulee olla
• yksittäisellä astialla vähintään 4 metriä
• useammalla astialla vähintään 6 metriä
• jätekatoksella vähintään 8 metriä
Tätä lähempänä olevien katoksien tulee 
olla rakennusmääräysten mukaisesti 
palo-osastoidut.

Autotallit (autosuojat)

Autosuojat ovat vain moottoriajoneuvojen ja 
niiden huoltoon tarvittavien tarvikkeiden ja 
työkalujen säilytystä varten. Lisäksi pienissä 

2alle 60 m :n autosuojissa saa säilyttää enintään:

Suuremmissa yhtenäisissä autosuojissa palavia aineita ei saa säilyttää. 
Renkaita sallitaan yksi rengaskerta autoa kohden, jos autosuoja on erillään 
asuinrakennuksista. 

Palavien nesteiden ja kaasujen käsittely, esimerkiksi tankkaus, on kiellettyä 
autosuojassa. Lisäksi autosuojassa olisi suositeltavaa olla tarkastettu 
käsisammutin näkyvällä paikalla.

etäisyys 
rakennuksiin

(myös naapuritontin) 

vähintään 8 m

asuin-
rakennus

jätekatos

auto-
katos

jätekatoksen

Opastauluun on hyvä 
merkitä myös paikat 
pelastuslaitoksen 
nostolava-autolle, 

 
Lisäksi ajoväylien 
mahdolliset paino-
rajoitukset on merkittävä. 

joihin 
on suunniteltu riittävä 
tila nostopaikalle.

Pelastustiet tulee pitää esteettöminä. 
Pelastustielle ei saa pysäköidä eikä 
asettaa muutakaan estettä oman 

turvallisuutesi tähden.

MUUT ULKO-ALUEEN
PALOTURVALLISUUS-
TEKIJÄT

• yhden rengaskerran autoa kohden
• 60 litraa helposti syttyviä palavia nesteitä, kuten bensiiniä 
• 200 litraa palavia nesteitä, joiden leimahduspiste on yli 55˚C, kuten dieseliä 
• 25 kg nestekaasua erillisessä säiliössä, kunhan lattiataso ei ole maanpinnan 
   alapuolella. 

Kiinteistön turvallisuusopasteita on saatavilla rautakaupoista, turvallisuusalan 

liikkeistä sekä verkkokaupoista.
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Yleisissä tiloissa ei tule säilyttää sinne kuulumatonta tavaraa. Ylimääräinen 
tavara heikentää oleellisesti poistumisturvallisuutta sekä lisää tulipaloriskiä. 

Ulkoiluväline- ja pyörävarastot on tarkoitettu ulkoiluvälineiden, lasten-
rattaiden ja pyörien säilytykseen. Mopon tai ruohonleikkurin säilyttäminen 
ulkoiluväline- tai pyörävarastossa ei ole sallittua.

Irtaimistovarastoissa ei tule säilyttää palavia nesteitä, nestekaasuja eikä 
muita vaaralliseksi luokiteltavia aineita. Irtaimistovarastossa saa säilyttää 
autonrenkaita yhden rengaskerran autoa kohden.

Saunassa tulee tarkastaa säännöllisesti, että kiuas on tukevasti kiinnitetty ja sen 
sähköjohto ja vastukset ovat ehjiä. Kiuaskohtaisia suojaetäisyyksiä, jotka löytyvät 
kiukaan kilvestä, tulee noudattaa. Kiukaan ympärillä on hyvä olla suojakaide 
estämässä horjahtamista kiukaan päälle. Pyykkien kuivaaminen löylyhuoneessa on 
kiellettyä, sillä pyykkien putoaminen kiukaan päälle kuumuuden löysäämältä 
narulta on yksi tavallisimmista syistä saunasta alkaneisiin tulipaloihin.

Pesutuvassa tulee muistaa pesukoneen nukkasihdin ja suodattimien säännöllinen 
puhdistus. Ppyykkien tippuminen narulta kuivauslaitteen päälle tulee olla estetty. 

YLEISET TILAT

KERROSTALON PALOTURVALLISUUSOPAS

Sähköpääkeskuksen osalta on tärkeää huolehtia, ettei jännitteellisiä 
johtojen päitä ole esillä ja sulakekannet ovat ehjiä ja paikoillaan sähköisku- 
ja tulipalovaaran vuoksi. Sähkökeskusten suojakannet on oltava paikoillaan. 
Sähköpääkeskuksessa ei saa säilyttää ylimääräistä tavaraa.

3Kattilahuoneessa saa säilyttää enintään 3 m  polttoöljyä suoja-altaalla 
3 3varustetussa säiliössä tai 0,5 m  halkoja tai 0,5 m  muuta kiinteää 

3polttoainetta tiiviissä teräsastiassa. Jos polttoöljymäärä on yli 3 m , 
tulee polttoainevaraston muodostaa oman palo-osastonsa, jossa säiliö 
on suoja-altaassa. Kattilahuone tulee varustaa vähintään 27A 144BC
(6 kg) käsisammuttimella.

TEKNISET TILAT

Taloyhtiön tekniset tilat (lämmönjakohuone, sähköpääkeskus) on tarkoitettu 
pelkästään talotekniikalle, ja niissä tulee olla esteetön pääsy laitteistojen 
ja sulkujen luokse. Niissä ei siis tule säilyttää ylimääräistä tavaraa. 

Pohjavesialueilla sijaitsevien maanalaisten 
säiliöiden ensimmäinen määräaikaistarkastus 
on aina 10 vuoden kuluttua asentamisesta, 
jonka jälkeen tarkastusväli riippuu todetusta 
kuntoluokasta. 

Lämmönjakohuoneessa rakennuksen lämmitykseen käytettävä 
lämpöenergia siirretään lämmitysverkostoon esim. kaukolämpöverkosta. 
Lämmönjakohuone ei välttämättä ole oma palotekninen osastonsa.

Kattilahuoneessa lämmitykseen käytettävä lämpöenergia tuotetaan
huonetilassa. Kattilahuone ja polttoainevarasto muodostavat omat
palo-osastonsa. Energialähteenä voi olla öljyn lisäksi maakaasu tai pelletti.

Sähköpääkeskuksen sekä veden ja kaasun pääsulkujen sijaintien tulee olla
opastettu selvästi, jotta niiden luokse löytää vaivattomasti hätätilanteessa.
Myös asukkaiden on tärkeää tietää niiden sijainti, jotta esimerkiksi putkirikon
sattuessa vedentulo saadaan katkaistua mahdollisimman nopeasti.

Kunnalliset ympäristönsuojelumääräykset 
saattavat edellyttää myös muiden 
öljysäiliöiden tarkastuksia. Lisätietoja 
kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä.

Öljysäiliöt

Käytöstä poistettu öljysäiliö tulee puhdistaa sekä säiliön käyttö tulee estää 

esimerkiksi tulppaamalla täyttöputki ja poistamalla ylitäytönestin.

Porrashuoneet

Rakennuksen omistajan on huolehdittava, että uloskäytävät ja kulkureitit niille 
pidetään kulkukelpoisina ja esteettöminä.

Pelastustyön helpottamiseksi tulee jokaiseen porrashuoneeseen, portaiden 
yläpäähän 20 cm:n korkeudelle merkitä 20 cm korkuinen kerrosnumero.
Numeroinnissa on syytä käyttää esim. hissien kanssa samaa numerointia.
Pelastuslaitos suosittaa jälkiheijastavaa numeroa tai numeron taustaa.

Kerrosnumerointi

Palokunnan taulu

Pelastustyötä nopeuttamaan tulee porrashuoneisiin, pääsisäänkäynnin välittömään 
läheisyyteen asentaa pohja- ja asemapiirros, josta löytyvät kaikki taloyhtiön 
paloturvallisuuteen liittyvät asiat kuten savunpoiston ja pelastustien järjestelyt.

Porrashuoneissa sekä käytävillä ei saa säilyttää mitään tavaraa, ei edes lasten-
vaunuja. Ala-aulan kuramatto ja ilmoitustaulu sekä pienet ovikoristeet ovat ainoat 
lain sallimat esineet porraskäytävässä. Porrashuoneessa säilytettävät tavarat 
lisäävät myös tuhopolton riskiä.
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Osastoinnilla estetään savukaasujen ja palon leviäminen muihin asuntoihin.

PALO-OSASTOINTI
Jokainen asuinhuoneisto ja porrashuone muodostavat kukin oman palo-osastonsa. 
Myös kellarit, varastot ja autosuojat on yleensä palo-osastoitu omiksi 
palo-osastoikseen. Palo-osastointi selviää tarkemmin rakennuslupapiirustuksista.

ALKUSAMMUTUSKALUSTO

Taloyhtiön yhteisiin tiloihin, kuten porrashuoneeseen 
ja autohalliin suositellaan käsisammutinta.
Jokaisessa kodissa on hyvä olla ainakin sammutuspeite.

Taloyhtiön tulee pitää rakennusluvassa määritellyt 
tai pelastusviranomaisen määräämät alkusammutus-
välineet toimintakuntoisena. Käsisammuttimien ja 
palopostien toimintakunnossa pysyminen edellyttää 
säännöllistä kunnossapitoa ja huoltoa. 

Jos rakennuslupa  1.2.2009 tai sen jälkeen, on taloon tullut asentaa 
huoneistokohtaiset sähköverkkoon kytketyt paristovarmennetut palovaroittimet. 
Tällöin yleensä palovaroittimien paristonvaihto- sekä huoltotyöt kuuluvat 
taloyhtiön vastuulle. Taloyhtiö huolehtii lisäksi palovaroittimien uusimisesta 
niiden vanhentuessa tai rikkoontuessa. Uusissa palovaroittimissa on merkintä, 
jolloin ne on vaihdettava uusiin. Käyttöikä on yleensä 8-10 vuotta.

on haettu

PALOVAROITTIMET

Taloyhtiössä tulee olla selkeä vastuunjako taloyhtiön ja asukkaiden välillä siitä, 
kuka huolehtii tulisijojen ja savuhormien nuohouttamisesta ajallaan. 

Jos jokainen asukas vastaa itse asuntonsa tulisijan ja 
hormin nuohouksesta, on taloyhtiössä varmistettava, 
että kaikki asukkaat tietävät sovitun järjestelyn. 

Nuohous on suoritettava vuosittain. Säännöllisellä 
nuohouksella estetään tehokkaasti nokipaloja sekä 
muita palovahinkoja. Myös tulisijan hyötysuhde 
paranee oleellisesti, kun tulipinnat pidetään puhtaina.

SAVUHORMIT JA NUOHOUS

Asukkaille on tärkeää tiedottaa, että sähköverkkoon kytketyn 
palovaroittimen säännöllinen testaus on heidän vastuullaan. 
Tavalliset paristokäyttöiset palovaroittimet ja niiden hankkiminen 
ovat kokonaan asukkaan vastuulla.

Asunnon jokaisen kerroksen sekä tulee olla varustettuja 
vähintään yhdellä palovaroittimella. Jokaisella tasolla on 

2oltava vähintään yksi palovaroitin alkavaa 60 m :ä kohden.

Pelastusviranomainen suosittelee asentamaan sähköverkkoon 
kytkettyjä palovaroittimia myös niihin kiinteistöihin, joissa 
niille ei ole ennestään velvoitetta.

Yleisten tilojen palovaroittimet antavat tiedon asukkaille 
yleisissä tiloissa (ullakot, kellarit, porrashuoneet) syttyvästä 
tulipalosta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 

Yleisten tilojen palovaroittimet

Yleisten tilojen palovaroittimia on suositeltu kerrostaloihin varsinkin silloin, 
mikäli pelastustie tai savunpoisto ei ole kunnossa. Yleisten tilojen palovaroittimista 
vastaa taloyhtiö. Asukkaille on annettava ohjeet toimenpiteistä yleisten tilojen 
palovaroittimien hälyttäessä.

Asuinrakennuksen ilmanvaihtokanavat suositellaan 
puhdistettavaksi vähintään 10 vuoden välein.

Taloyhtiössä tulee huolehtia siitä, että palo-
osastointi pysyy tiiviinä. Kiinteiden rakenteiden 
tulee olla ehjiä ja palo-osastoivien rakenteiden 
läpi vedetty putki- ja sähköläpiviennit tulee olla 
tiivistetty asianmukaisesti.

Yleisten tilojen palo-ovien tulee olla itsestään 
sulkeutuvia ja salpautuvia, eikä niitä saa 
kiilata auki. Palo-oven tunnistat oven 
saranapuolella olevasta pienestä kilvestä, 
jossa on merkintä palo-ovi.  Asuinhuoneistojen 
oviaukoissa tulee olla myös sisäovi paikoillaan, 
mikäli sellainen kuuluu oviyhdistelmään.

Käsisammuttimen tarkastus on tehtävä 2 vuoden välein, 
jos sammutinta säilytetään kuivissa ja tasalämpöisissä 
sisätiloissa. Käsisammuttimen tarkastus on tehtävä 
1 vuoden välein, jos käsisammutinta säilytetään paikassa, 
jossa se on alttiina sammuttimen toimintakuntoon 
vaikuttaville tekijöille kuten kosteudelle, tärinälle, 
lämpötilojen vaihtelulle tai pakkaselle. 
Pikapalopostien huolto- ja tarkastusväli on 1 vuosi ja 
koeponnistusväli 5 vuotta.



Savunpoisto
käsinlaukaisu

Varatien järjestäminen ei aina edellytä pelastustietä. 
Poistuminen parvekkeilta voidaan järjestää esimerkiksi 
parvekelaattaan sijoitetuilla, alaspäin avattavilla luukuilla. 
Luukut ovat varustettu tikkailla, joiden avulla voidaan
poistua alemmalle parvekkeelle. Luukkujen avulla 
järjestetään poistumismahdollisuus maan pinnalle asti.

 
Parvekkeiden hätäpoistumisluukut

PALOTEKNISET LAITTEET
Savunpoisto

Automaattinen paloilmoitin 
tai sammutuslaitteisto

Savunpoisto
käsinlaukaisu

Automaattinen paloilmoitin 
tai sammutuslaitteisto ei ole 
tyypillinen palotekninen laitteisto
kerrostaloissa. Rakennukseen 
liittyvä suuri maanalainen 
autosuoja on esimerkki tilanteesta, 
jossa rakennusmääräykset
edellyttävät tiloihin tehokkaampaa 
suojaustasoa.
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POISTUMISREITIT
Rakennusten jokaiselta poistumisalueelta tulee yleensä olla vähintään kaksi 
erillistä uloskäytävää. Yksi uloskäytävä sallitaan enintään 8 kerroksisessa 
asuinrakennuksessa. Tällöin uloskäytävän lisäksi asunnosta on oltava varatie, 
jonka kautta pelastautuminen on mahdollista omatoimisesti tai pelastus-
laitoksen toimenpitein. 

Varatienä toimii yleisimmin asunnon parveke. 
Huoneistoista, joiden varatienä toimivan 
ikkunan alareuna tai varatienä toimivan 
parvekkeen kaiteen yläreuna sijaitsevat alle 
10 metrin korkeudessa maanpinnasta, voidaan 
pelastaa pelastuslaitoksen vetotikkailla. 

Yli 10 metrin korkeudesta 
pelastaminen tapahtuu 
nostolava-auton avulla. 
Nostolava-auto tarvitsee 
toimintaansa tarkoituksen 
mukaisen ja riittävän 
kantavuuden omaavan 
kulkuyhteyden (pelastustie).

Varatiet

Pelastustie tulee olla huomioitu kiinteistön 
rakennusluvassa, jotta sen kantavuudesta on 
varmuus. Tarkemmat vaatimukset pelastustien 
mitoituksesta löytyvät www.phpela.fi. 

Varatie kiinteitä 
pelastautumis-
tikkaita pitkin.

Varatie, josta 
palokunta pelastaa.

Savunpoiston järjestelyt ovat pitkälti riippuvaisia rakennuksen rakennusvuodesta.
Nykyaikaiset savunpoistojärjestelmät ovat sähkötoimisia, akkuvarmennettuja ja 
helposti avattavia porrashuoneen alaosasta. Niissä on halutessa painikkeet myös 
porrashuoneen muuta tuuletusta varten. Vanhoissa rakennuksissa savunpoisto 
kannattaa nykyaikaistaa viimeistään suurempien peruskorjausten yhteydessä.

Taloyhtiön tulee huolehtia
laitteistojen huollosta, 
kuukausittaisista yhteyskokeiluista
hätäkeskukseen sekä 
määräaikaistarkastuksista.

KERROSTALON PALOTURVALLISUUSOPAS

6,5 x 12 m



Tulipaloista iso osa voidaan ennaltaehkäistä

Tuhopolttoja voidaan torjua helposti estämällä asiattomien pääsy paikkoihin, joissa 
palo on helppo sytyttää, sekä poistamalla syttyvä materiaali rakennusten läheisyydestä. 
Lisäksi pihan valaistuksen on todettu vähentävän tuhopolttoriskiä. 

Useimmat huolimattomuudesta aiheutuneet tulipalot voitaisiin ehkäistä 
noudattamalla ohjeita ja määräyksiä. Niistä tiedottamalla sekä niiden toteuttamista 

valvomalla saadaan paloturvallisuutta lisättyä huomattavasti.

LISÄTIETOA TURVALLISUUSASIOISTA

Tarkemmin tämän oppaan asiat sekä muut turvallisuusohjeet 
löytyvät Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen verkkosivuilta:
www.phpela.fi  -> Ennaltaehkäisy  -> Ohjeet ja lomakkeet.

Pelastusviranomainen suosittelee tutustumaan 
myös vakuutusyhtiön suojeluohjeisiin kerrostalon 
paloturvallisuuden parantamiseksi.

Päivystävä palotarkastaja 044 077 3222

www.pelastustoimi.fi/turvatietoa

TULIPALOJA TAPAHTUU ASUINKERROSTALOISSA 

PALJON – varmista taloyhtiösi paloturvallisuus

1
0
/
2
0
2
0
 ©

 M
a
in

o
s 

W
o
o
D

o
o

www.phpela.fi

Vuosittain rakennuksissa syttyy noin 6000 tulipaloa, joista noin 3000 tulipaloa sattuu 
asuinrakennuksissa. Tulipaloista 30 % on tahallaan ja 30 % huolimattomuudella 
aiheutettuja. Tahalliset tulipalot eli tuhopoltot kohdistuvat helposti sytytettäviin sekä 
valvomattomiin paikkoihin, kuten autokatoksiin, jäteastioihin ja irtaimistovarastoihin.

Asunnossa yleisin tulipalon aiheuttaja on lieden unohtuminen päälle. Pelastustoimen 
Pronto-rekisterin mukaan liesipaloja tapahtuu keskimäärin 960 kpl vuodessa. Tyypillistä 
on se, että lieden valvonta on laiminlyöty ja lieden läheisyydessä on tavaraa, jotka 
syttyvät palamaan. Lieden valvomattomuus voi johtua esimerkiksi unohduksesta, 
päihtymyksestä tai muutoin alentuneesta toimintakyvystä. Asuinhuoneistoissa tulipaloja 
aiheuttavat myös huolimaton tupakointi ja kynttilöiden polttaminen, kodinkoneet sekä 
sähkökiukaan käyttö vaatteiden kuivaamiseen.

 Palokuolemista yli 90 prosenttia tapahtuu asuinrakennuksissa. Tulipalo asunnossa kehittyy 
hengenvaaralliseksi 2-3 minuutissa, mitä ennen alkusammutuksen ja poistumisen olisi 
tapahduttava. Vaarallisinta tulipalossa ovat myrkylliset savukaasut, joita hengittäessään
ihminen menettää nopeasti tajuntansa.


