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Virusmäentie 22, Turku
4.11.2014 klo 02.02:

”Hälytysilmoitus, rakennuspalo suuri,
puurakenteinen kerrostalo palaa...”
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- 2 menehtynyttä
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Virusmäentie 22, Turku

Syttymissyy:

”Suoritettujen
tutkintatoimenpiteiden perusteella
näyttää erittäin todennäköiseltä,
että tulipalo on saanut alkunsa
erään asunnon liedeltä.”

– Poliisi
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Onnettomuustutkintakeskus

• Paloriski-ilmoitusten kehittäminen
(PelL 42§)

• Viranomaisyhteistyön kehittäminen
tiedonkulun parantamiseksi

• Liesiturvallisuuden parantaminen
• Vanhojen usean asunnon puutalojen

paloturvallisuuden kehittäminen
• Sosiaalitoimen asiakkaiden

asumisturvallisuuden valvonnan
kehittäminen

Onnettomuustutkintakeskuksen
raportista poimittuja
kehityskohtia mm:



379/2011 Pelastuslaki 42§

Pelastuslaitoksen tulee onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja turvallisuuden
ylläpitämiseksi toimia yhteistyössä muiden viranomaisten sekä alueella olevien
yhteisöjen ja asukkaiden kanssa sekä osallistua paikalliseen ja alueelliseen
turvallisuussuunnittelutyöhön.

Jos viranomaiset virkatoimiensa yhteydessä havaitsevat tai muutoin saavat tietää
rakennuksessa, asunnossa tai muussa kohteessa ilmeisen palonvaaran tai muun
onnettomuusriskin, heidän tulee mahdollisten salassapitosäännösten estämättä
ilmoittaa asiasta alueen pelastusviranomaiselle.

Ilmoitusvelvollisuus koskee myös kuntaa, muuta julkisyhteisöä ja näiden
palveluksessa olevaa henkilöstöä sekä 18 §:n 2 momentissa tarkoitettua
hoitolaitoksen ylläpidosta ja palvelu- ja tukiasumisen järjestämisestä huolehtivaa
toiminnanharjoittajaa ja tämän palveluksessa olevaa henkilöstöä.

42§..…?



Palokuormaa, epäsiisteys…

Paloriski?



Paloriski?
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Riskiasumisen haasteet?

”Onko asumisturvallisuutta huomioitu riittävästi?”

• Yksinäiset ikääntyvät
• Fyysisen toimintakyvyn

heikkeneminen
• Aistien alenemat
• Muistisairaudet
• Sekavuus
• Päihteet
• Lääkkeet
• Mielenterveyden ongelmat
• Kulttuurierot
…



Miten löydämme riskitekijän?

10 1.2.2017

Pelastuslaitos

Rakennusvalvonta

Sosiaalitoimi

Terveystoimi

Naapurit

Vuokranantaja

Taloyhtiö ja
isännöitsijä

Omaiset

Poliisi
Ensihoito

Riskitietous edellyttää tiedonkulkua eri toimijoiden välillä!

Riskiasukas?

3. sektori
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www.vspelastus.fi



Ilmoitus
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Lomake www.vspelastus.fi



Millä keinoin voimme vaikuttaa riskiasukkaan
asumisen turvallisuuteen?
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1. Parannetaan viranomaisten välistä tiedonkulkua
• Riskitietoisuuden lisääminen ja yhteiset ”pelisäännöt” (Alueellinen yhteistoiminta)

2. Osaamisen lisääminen
• Lisätään koulutusta ”avainhenkilöille”, jotka kohtaavat työssään riskiasukkaita (Turvakortti)

3. Asuinympäristön turvallisuus
• Arvioidaan asuntoon sijoittamisen ja palvelutarpeenmäärityksen yhteydessä myös turvallisuutta

(PaloRAI-hanke)

4. Turvallisuustekniikan hyödyntäminen
• Kompensoidaan turvallisuusvajetta henkilöturvalaittein (turvaliedet, turvarannekkeet, tekstiilit, ..)
• Voidaanko hyödyntää jo olemassa olevia kuntien apuvälinelainaamoja?

5. Kohdennettua turvallisuusviestintää
• Taloyhtiöiden, vuokranantajien ja omaisten turvatietoisuuden lisääminen (valtakunnallista ja

alueellista turvallisuusviestintä)



”Kukaan viranomainen ei yksin pysty poistamaan
riskiasumiseen liittyviä turvallisuusongelmia.

Vain yhteistyössä voimme luoda kaikille turvallisen
asuinympäristön.”
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”Muuttuva asuinympäristö –
Turvallisempi Suomi”



Kiitos


