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Tapahtumatiedot 
Tapahtuma-aika 26.1.2005 

Paikka  Naantali, terveyskeskuksen vuodeosasto 

Tapahtuman luonne Tulipalo Naantalin terveyskeskuksen vuodeosaston potilashuoneessa 

Asianosaiset 

Seuraukset tai vauriot Vuodeosaston yhdessä potilashuoneessa palo- ja savuvahinkoja, koko 
osastolla lieviä savuvahinkoja. Kaksi potilasta loukkaantui, joista toinen 
kuoli noin kolmen viikon kuluttua. Kuolinsyy ei ole vielä selvillä tätä 
selvitystä laadittaessa. 

Säätila 

 

 

Valaistusolosuhteet Pimeä (yö) 

Muut vaikuttaneet tekijät Hälytyksen ajankohta kello 4.15 aamuyöllä. 

 

 

____________________________________________________________________________ 

Esiselvityksen tulos 
Automaattinen paloilmoitin teki paloilmoituksen Naantali terveyskeskuksesta 
hätäkeskukseen 26.1.2005 kello 4.15. Hätäkeskus hälytti paikalle Naantalin ja Raision 
sammutusyksiköt (N 11 ja R 11) sekä päivystävän palomestarin Turusta (T 3).  
  
Terveyskeskuksessa oli kaksi yöhoitajaa. He kuulivat paloilmoittimen hälyttävän ja 
toinen lähti paloilmoitinkeskukselle paikantamaan kohdetta ja toinen lähti kiertämään 
osastoja.  Hoitaja löysi palohuoneen, jossa oli sisällä kaksi potilasta. Hoitajan avatessa 
oven huoneeseen vastaan tuli voimakas kuumuus, musta savu ja liekit löivät huoneessa 
kattoon. Hoitajat aloittivat alkusammutuksen käsisammuttimella ja pikapalopostilla. 
Toisen hoitajan sammuttaessa paloa ohjasi toinen hoitaja muista huoneista käytävälle 
tulleita potilaita turvaan. Hoitaja sai palon sammumaan ja veti potilaat kylpyhuoneeseen 
ja suihkutti heidän päälleen vettä.  Palo syttyi vielä uudelleen, mutta hoitaja sai sen 
sammumaan.   
 
Naantalin sammutusyksikkö oli ensimmäisenä palokunnan yksikkönä paikalla 11 
minuuttia ilmoituksesta vahvuudella 1+2. Toinen hoitaja opasti palokunnan kohteeseen.  
Hoitajat ja palokunta evakuoivat loput potilaat osastolta turvaan. 



 
Potilaat olivat tupakoineet huoneessa. Heiltä oli aiemmin illalla takavarikoitu 
tupakointivälineet pois, mutta jostakin he olivat hankkineet uudet. Palo oli syttynyt toisen 
potilaan vuoteen jalkopäästä.  
 
Syttymissyy oli joko tupakointi tai tahallinen sytyttäminen, poliisi selvittää asiaa 
tarkemmin. 
 
Loukkaantuneista potilaista ainakin toinen oli lepositeissä sängyssä. 
 
Potilashuoneessa olleet kaksi potilasta, yöhoitajat ja kolme muuta potilasta vietiin 
sairaalaan tarkastettavaksi. Toinen syttyneessä huoneessa ollut potilas menehtyi noin 
kolmen viikon kuluttua palosta. Kuolemansyyn selvittäminen on vielä kesken, joten vielä 
ei ole tiedossa liittyykö kuolema tähän paloon. 
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Esiselvityksen perusteella tehty päätös 
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Esiselvityksen lähdeaineisto 
Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen toimittama aineisto: 

• onnettomuusseloste (PRONTO) 
• rakennusseloste (PRONTO) 
• paloesimiehen kirjaukset tilanteen alkuvaiheesta 
• Naantalin terveyskeskuksen palotarkastuspöytäkirjat 2001 – 2004 
• Naantalin terveyskeskuksen turvallisuussuunnitelma (palanut huone merkitty 

pohjapiirrokseen rastilla) 
• automaattisen paloilmoittimen päiväkirja 
• hälytysseloste (Varsinais-Suomen hätäkeskus) 

 
Yöhoitajan selvitys tapahtumista 
 
Tutkijan laatima yhteystietokooste 
 
Poliisitutkinta on edelleen kesken ja jatkunee vielä kuukausia. Poliisi toimittaa oman 
aineistonsa myöhemmin Onnettomuustutkintakeskukselle. 
 

 

 
 
 
 


