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SPEK LAUSUNTO

MO/ar 29.6.2004

Onnettomuustutkintakeskus
kai.valonen@om.fi

TUTKINTASELOSTUS D 1/2003 Y
LUONNOS

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK pitää tutkintaselostusta mer-
kittävänä ja hyvänä pohjatyönä palokuolemien syiden tutkimisessa.

SPEK kannattaa lämpimästi luonnoksessa esitettyjen kaikkien suositus-
ten ottamista käytäntöön. Muutamaan yksityiskohtaan SPEK haluaa to-
deta seuraavaa:

Kohta 10.4.1
Vaikka tutkituissa tapauksissa vain yhdessä palovaroitin auttoi perheen
pelastautumisessa toisesta kerroksesta, SPEKin mielestä myös palova-
roittimien oikealla sijoituksella on merkitystä ”tavallisten ihmisten”
asuntopaloissa. Siksi SPEK kaipaa tarkempia sijoitusohjeita palovaroit-
timille. Esim. yksi palovaroitin/asuinkerros ei ole riittävä. SPEK neuvoo
sijoittamaan palovaroittimen kaikkiin makuuhuoneisiin ja sille reitille,
jota pitkin päästään ulos tai uloskäytävään.

Kohta 10.4.4
SPEK on samaa mieltä, että tehokkain keino palokuolemien vähentämi-
seen on asuntojen varustaminen automaattisella sammutuslaitteistolla.
Näiden laitteistojen lisääntyminen edellyttää yksityiskohtaisempien
suunnittelu- ja asennusohjeiden saamista, joissa nykyinen tekninen ke-
hitys otettaisiin huomioon. Sammutuslaitteistoilla on hyvä maine tiuk-
kojen ”konservatiivisten” vaatimusten myötä, joilla taataan laitteistojen
laatu ja toimintavarmuus. Uusilla ohjeilla ei pidä laatutasoa heikentää,
mutta Suomeen pitäisi saada enemmän suunnittelua ja asennusta tarjoa-
via tahoja.

Suositukset edellyttävät lisääntyvää neuvonta-, tiedotus-, opas- ja kou-
lutustarvetta. SPEK on valmis osaltaan olemaan mukana tässä työssä.
SPEKin on tarkoitus jatkaa edelleen palokuolemien ja palovaroittimien
osallisuutta tulipaloissa lehdistöseurantaa.

SUOMEN PELASTUSALAN KESKUSJÄRJESTÖ

Matti Orrainen
tekninen johtaja
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Jyväskylän maalaiskunta, 25.5.2004:

Jyväskylän maalaiskunnan lausunto onnettomuustutkintakeskuksen työryhmän raportista, joka koskee Jyväs-
kylän maalaiskunnassa 24.4.2003 tapahtunutta asuinkäytössä olleen entisen koulurakennuksen paloa:

Jyväskylän maalaiskunnan teknisten palvelujen toimialajohtaja, kunnaninsinööri Markku Kemiläinen on
ilmoittanut, että tekniset palvelut on tutustunut työryhmän raporttiin eikä näe siinä huomautettavaa. Koska
kyseessä on ollut asuntotoimen hallinnassa ollut kiinteistö, ei teknisellä palvelulla ole tarkempaa kommen-
toitavaa asiasta.

Jyväskylän mlk:n asuntosihteeri Mikko Karppinen on ilmoittanut, että tapahtumien kulku on asuntotoimen
käsityksen mukaan tutkintaselostuksen mukainen.

Leena Koivisto
vs. kunnansihteeri

Karkkilan kaupunki, 7.6.2004:

Lausuntopyyntönne 30.04.2004

LAUSUNTO TUTKINTASELOSTUSLUONNOKSESTA 30.04.2004

Lausuntona todetaan, että Karkkilan kaupungilla ei ole huomautettavaa tutkintaselostusluonnoksesta, joka
koskee asumiskäytössä olleen koulurakennuksen paloa Jyväskylän maalaiskunnassa ja viittä muuta paloa
20.04. - 20.05.2003.

Kaupungininsinööri Mauri Toivolan toimeksiannosta Ritva Seppälä,
toimistosihteeri
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