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urvallisuudesta tiedottamisen eri ulottuvuuksia ja merkitystä paloturvallisuuteen yhdistää tämän lehden artikkeleita yllättävän vahvasti.
SSAB:n Raahen tehtaalla tietotaito ja asiantuntemus turvallisuusasioissa on
kulkenut Heikki Kinnusen sanojen mukaisesti perimätietona jo vuosikausia. Näin
korkean paloriskin kohteessa täytyy olla asenne, koulutus ja välineet kunnossa.
Akkuteknologian kehittyessä myös paloriskit muuttuvat, olemmekin
saaneet jo lukea lehdistä ladattavien sähköpyörien sekä akkupankkien tulipaloista. Uudenlaisiin turvallisuusriskeihin on varauduttava niiden vaatimalla
tavalla, mutta mistä saada oikeaa ja luotettavaa tietoa? Myös viranomaiset ovat
huomanneet tämän kasvavan ongelman ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksella
onkin otettu asia tosissaan työnalle. Kerromme tässä lehdessä kuinka Oulun
seudulla on lähdetty uraa uurtavaan tutkimus- sekä valistustyöhön akkupaloihin varautumisessa ja tiedottamisessa.
Palotarkastuksia kiinteistöissä ja taloyhtiöissä tehdään entistä vähemmän. Vastuu on kiinteistön omistajalla ja esimerkiksi taloyhtiöissä vastuu on
jaettu hallituksen kesken. Tuomo Tahkola kertoo lehden sivuilla, että hallituksella tulisi olla tahtoa valistaa asukkaita paloturvallisuusasioissa ja että valitettavasti näin ei kovinkaan usein ole. Tiedottamisen ongelmiin hän tarjoaakin
vastausta digitaalisista ratkaisuista. Toisena suurena ongelmakohtana Tuomon
lisäksi Ville Peltomaa Lahden Palokalustosta pitää viranomaisten ja lainsäätäjien heikkoa asennetta paloturvallisuuteen. Tilastot kuitenkin kertovat, että:
”Palokuolemien määrä Suomessa on suhteessa muiden Länsi-Euroopan maiden
palokuolemiin huomattavan suuri. Suomessa kuolee tulipaloissa enemmän
ihmisiä kuin muissa pohjoismaissa.” Lähde: tp://www.pelastustoimi.fi/turvatietoa/
ehkaise-palon-syttyminen/tulipalon-vaarallisuus/palokuolemat
Olisiko meillä vähemmän palokuolemia jos lainsäädäntö vaatisi paremmin varustautumista sekä enemmän valistamista? Onko viranomaisten resurssit riittävät valvomaan nykyisiäkään säännöksiä?
Ulottuvuuksia siis löytyy ja pohdinnan tuloksena herää entistä enemmän kysymyksiä. Yhteisenä ongelmatekijänä voisi tunnistaa tahtotilan ja asenteen heikkouden. Jos paloturvallisuutta ei yhteiskunnassamme nähdä tärkeänä
asiana, niin ei aiheesta silloin puhutakaan. Pahimmillaan asiasta voi mielikuvissa muodostua se ”pakollinen paha”. Mutta kenelle asia sitten oikein kuuluisi?
Pitäisikö meistä jokaisen kysyä itseltään, olenpa sitten lainsäätäjä, lakeja valvova
viranomainen tai tavallinen kansalainen, että onko asenteeni ja valveutuneisuuteni kunnossa? Pitäisikö minun katsoa paloturvallisuuspeiliin?
Turvallista kesää toivottaen,
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palvelut

Takakansi

Turvanasi-ketjuun kuuluu yli kolmekymmenta paloturvallisuusalan erikoisliikettä ympäri Suomen. Liikkeet tarjoavat alkusammutusvälineitä ja paloturvallisuuteen liittyviä palveluita yrityksille, organisaatioille
ja kuluttajille. Katso lähin liike: www.turvanasi.ﬁ

LYHYESTI

Turvanasi-ketju mukana turvallisuuspäivillä
Kokkolan suurteollisuusaleella
Turvanasi-ketju osallistui Kokkolan
suurteollisuusalueen (KIP, Kokkola
Industrial Park) turvallisuuspäivään
huhtikuussa. Tilaisuuteen osallistui
laaja joukko työ- ja muustakin turvallisuudesta kiinnostuneita, eri aloilla
työskenteleviä alueella toimivista yri-

tyksistä. KIPin alueella on 80 yritystä
ja yli 2 200 työpaikkaa.

Turvanasi-liike Sammutinhuoltoliike Saaren
Henry Heinua esitteli CABB Oy:n Rauli
Keräselle Glorian sammutusjärjestelmää

Uudenkaupungin tehtailla henkilökunta
osaa alkusammutuksen
Kipinässä 1/2017 oli juttu Valmet
Automotiven Uudenkaupungin
tehtaasta ja siitä, kuinka paikallinen
Turvanasi-liike huolehtii tehtaan alkusammutuskalustosta ja henkilöstön
koulutuksesta. Tammikuussa saimme
lukea Ilta-Sanomista (IS 11.1.2018),

että paikalliseen pelastuslaitokseen tuli
hälytys autotehtaan maalaamon tiivistysuunin sytyttyä palamaan tuntemattomasta syystä. Polttimen korkeajännitekaapeli ja muut johdot liekehtivät.
Tehtaan työntekijät toimivat kuitenkin
ripeästi ja sammuttivat palon. Paikalle

tulleiden yksiköiden tehtäväksi
jäi tarkistaa ja
varmistaa, ettei
palo ollut levinnyt muualle. ”Hienosti
toimittu heiltä”, sanoi päivystävä palomestari Marko Ahtikivi.

Autoliiton yleinen tiepalvelu ja
Turvanasi-ketju aloittivat yhteistyön
Autoliitto on 1919 perustettu yksityisautoilijoiden palvelu-, etu- ja harrastusjärjestö, joka valvoo autoilijoiden
etua ja edistää turvallista ja sujuvaa
liikkumista Suomessa. Liitolla on 140
vapaaehtoista tiepalvelumiestä auttamassa, jos matka tien päällä jostain

syystä keskeytyy. Tätä toimintaa on
vapaaehtoisvoimin harjoitettu jo vuodesta 1952 lähtien. Autoliiton tiepalvelu ja Turvanasi-ketju ovat aloittaneet
yhteistyön, jossa osa tiepalvelumiesten
käyttämistä käsisammuttimista hankitaan ja huolletaan Turvanasi-liikkeissä.

”Halusimme yhteistyökumppaniksi
valtakunnallisen ketjun asioinnin sujuvoittamiseksi”, toteaa yleistä tiepalvelua koordinoiva Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen.

Turvanasi-ketjupäivät Haikkoossa
Helmikuun alussa kokoontui suuri
joukko paloturvallisuusasiantuntijoita
kylpylähotelli Haikkooseen Porvoossa.
Paikalle oli saapunut 48 henkilöä 15
Turvanasi-liikkeestä. Vuosittain pidettävillä ketjupäivillä kuullaan tuoteuutuuksista, opiskellaan, jaetaan kokemuksia,
kilpaillaan paloturvallisuuden tiedoista

ja taidoista sekä tutustutaan uusiin ketjulaisiin. Tämän vuoden teemoja olivat
myyntiprosessin kehittäminen, Gloriasammuttimen uudet tuotelinjaukset,
Turvatan oman brändin Alku-sammuttimen lanseeraus ja tutustuminen
paikallisen yrityksen, sammutinhuolto
J. Lankinen Oy:n toimintaan.
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Miten paloturvallisuus huomioidaan
tuotantolaitoksessa, jossa raaka-aineen
lämpötila on

1300°C?
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SSAB Europen Raahen tehdas ei ole mikä tahansa
tuotantolaitos. 250 kiinteistöä 500 hehtaarin alueella
asettaa sopivasti haasteita myös paloturvallisuudelle.
RAAHEN TEHDAS,

entinen Rautaruukki, on aloittanut toimintansa
vuonna 1964. Tehtaan päätuotteita
ovat kuumavalssatut levyt ja kelatuotteet. Raahen tehtaan tuotteita
käytetään jatkojalostettuna esimerkiksi
rakennuksissa ja infrastruktuurissa,
autoissa ja raskaissa kuljetuskalustoissa, energiateollisuuslaitoksissa, rakennuskoneissa, laivoissa ja satamissa.

SUOMEN SUURIMPIA
TEHDASALUEITA

Tehdasalueella käy vuosittain noin
25 000 rekkaa ja 500 laivaa, sillä siellä
on myös rahtisatama. Tehtaassa työskentelee vakituisesti noin 2 400 henkilöä. Pisin rakennus alueella on 1 300
metriä pitkä. Korkeimman rakennuksen katto on 70 metrin korkeudessa.
Heikki Kinnunen toimii tehtaan suojeluorganisaatiossa teknisenä
tarkastajana. Hän kertoo, että vaikka
perusprosessi teräksen tuotannossa on
pysynyt jotakuinkin samana, ovat tukiprosessit muuttuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana aika paljonkin,
muun muassa energiatehokkuuden ja
kierrätysprosessien kehittymisen myötä.

KUVA: SSAB

PITKÄT PERINTEET

Kinnunen on ollut tehtaalla töissä yli
25 vuotta. Virallisesti hän tuli Rautaruukkiin -95, vaikka oli jo kolme
vuotta ollut tehtaalla harjoittelijana.
”Kun puhutaan tehtaan turvallisuudesta ylipäänsä, niin tietotaito ja käytännön asiantuntemus kulkevat täällä
perimätietona. Pitkät henkilöhistoriat
ovat suuri osa meidän turvallisuutta”,
Kinnunen kertoo.
Tehtaalla on pitkä historia, mutta

SSAB:lla (aikaisemmin Svenskt Stål
AB) vielä pidempi, sen juuret kun
ulottuvat aina vuoteen 1878, jolloin
Domnarvets Jernverk aloitti toimintansa Borlängessä, Ruotsissa. Kun
ruotsalaiset ostivat Rautaruukin
vuonna 2014, moni työntekijä Raahessa suhtautui kauppaan epäileväisesti.
”Kyllä me olemme olleet sittenkin
saajan paikalla.
He ovat saaneet
meidän näkemään asioita
laajemmin ja
kansainvälisemmin kuin siihen
saakka. Ruotsalaiset toivat
uutta yrityskulttuuria, heillähän
on tämä tapa
keskustella. Me suomalaiset olemme
enemmän toimeenpanijoita”, Kinnunen valaisee eroa entiseen.
SSAB:ssa ymmärretään myös
markkinoinnin päälle, kuten ruotsalaisissa yrityksissä yleensäkin.
”SSAB-brändiä ja meidän omia
tuotebrändejä tuodaan nyt eri tavalla
esille, ihan täällä tuotannossakin. Se
saa meidät näkemään vielä paremmin
työmme merkityksen, kun ymmärrämme olevamme osa isompaa tarinaa.”
KUUMAT PAIKAT

Vaikka turvallisuus on aina ollut yhtiössä tärkeässä roolissa, on viime vuosina sen arvo entisestäänkin noussut.
SSAB haluaa olla maailman turvallisin
teräsyhtiö. Turvallisuus on perusarvo,
joka otetaan kaikessa toiminnassa
huomioon.
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- Heikki Kinnunen, tekninen tarkastaja, SSAB Europe

SSAB LYHYESTI:
SSAB on pitkälle erikoistunut, maailmanlaajuisesti
toimiva teräsyhtiö. SSAB kehittää erikoislujia teräksiä ja tarjoaa palveluja, joilla saadaan aikaan suorituskykyisempiä ja kestävämpiä tuotteita.
SSAB:n historia alkaa vuodesta 1878, jolloin
Domnarvets Jernverk aloitti toimintansa Borlängessä,
Ruotsissa. Vuonna 2014 yhtiö osti Rautaruukin.
SSAB Europe -divisioona on johtava korkealaatuisten nauha-, levy- ja putkituotteiden valmistaja
Pohjoismaissa ja Euroopassa.
SSAB Europen päätuotantolaitokset sijaitsevat
Raahessa ja Hämeenlinnassa, sekä Luulajassa ja
Borlängessä. SSAB Europen terästehtaiden vuotuinen tuotantokapasiteetti on 4,9 miljoonaa tonnia,
työntekijöitä on 6 900 ja liikevaihto 31 048 miljoonaa Ruotsin kruunua (2017).

Sulan teräksen lämpötila nousee 1 300
asteeseen. ”Silloin rakenteet vaativat
hyvät palosuojausominaisuudet ja
hyvän ympäristön puhtaanapidon palavilta materiaaleilta. Riskikohteet on
kartoitettu ja niihin on etsitty sopivat
suojausmenetelmät”, Kinnunen kertoo.
”Kierrämme tuotanto-osastoilla jatkuvasti ja pyrimme tunnistamaan riskejä
osastojen henkilökunnan kanssa.”

Tehdasalueella on teollisuuspalokunta, ja jokainen tehtaalla tuotannossa työskentelevä koulutetaan alkusammutukseen. Koulutus on jatkuva
prosessi.
”Panostus ennakoivaan palontorjuntaan ja henkilöstön koulutukseen
on lisääntynyt. Esimerkiksi henkilöstön koulutusaikaa käytetään usein
alkusammutustaitojen kertauksiin.

SSAB:lla turvallisuus on ykkösasia ja
alkusammutus on yksi tärkeä osa sitä”,
Kinnunen sanoo.
3 500 GLORIAN
SAMMUTINARSENAALI

Alkusammutusvälineinä SSAB
Europen Raahen tehtaalla on mm.
käsisammuttimia, sammutuspeittoja
ja pikapaloposteja. Pääsääntöisesti tehtaalla käytetään Glorian sammuttimia.
Glorian laadusta kertoo jotain se, että
osa sammuttimista on vuodelta 2002
ja huollettuina palvelevat edelleen.

SSAB Europen Raahen tuotantolaitoksen
250 kiinteistöä levittäytyvät noin 500
hehtaarin alueelle. Pisimmän rakennuksen
pituus on 1300 m.
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”Osaava henkilöstö on avainasemassa turvalliseen tuotantoympäristöön.”

Turvanasi Oulu huolsi Glorian 250 kg:n
vedettävän jättisammuttimen
Turvanasi Oulun myyntipäälliköllä
Petri Kemppaisella oli hieman
poikkeava huollettava. Harvemmin nimittäin huolletaan sammutinta, jonka valmistusvuosi on
1969. ”Nyt oli huollettava lähes
yhtä vanha kuin huoltaja”, Petri
nauraa.
Sammutinkärry on kyseisenä
vuonna hankittu Raahen Rautaruukkiin. Siitä huollettiin paitsi
itse sammutin, myös kärryosa ja
renkaat. Varsinkin renkaissa alkoi
ikä jo näkymään.
Koskaan ei ole Glorian jättisammutinta kuitenkaan tarvittu
todellisen tulipalon sammuttami-

seen. Jotain sen sammutusvoimasta kertoo kuitenkin se, että
se on haluttu pitää sammutinvalmiudessa kaikki nämä vuodet ja
sen toimintakyky on tänä päivänä
yhtä arvostettua kuin vähän vajaat viisikymmentä vuotta sitten,
jolloin se valmistettiin Saksassa.

Ensimmäinen tarkastus on
tehty vuonna 1970.

Petri Kemppainen huoltotoimissa
KUVA: TEEMU VIITANIEMI

Matias Kotajärvi Turvanasi Oulusta luovuttaa huolletun vanhan rouvan, Glorian vuosimallia 1969 Heikki Kinnuselle.

KUVA: ANTTI LEINONEN
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YLI 50 VUOTIAS

KUVA: PEKK A RUOKOL AINEN

Alku-sammuttimet
saivat alkunsa
Turussa.

Turvatan Alku-sammuttimen juuret ovat Suomen Turussa. Kaupungissa on
perinteisesti ollut vahva osaaminen raskaassa metalliteollisuudessa ja insinööritaidoissa,
mikä näkyy nykyäänkin alueella vahvasti laivanrakennus- ja telakkateollisuudessa.
Esko Virta oli sodat käynyt palo- ja työturvallisuusmies, joka luotsasi
yritystään E. Virta & Co yhdeksi merkittävimmistä työturvallisuusalan toimijoista.
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UUTUUS
E. VIRTA & CO aloitti

sammuttimien
huollot vuonna -59, mutta kun Esko
oli saanut käsiinsä venäläisiä piirustuksia liittimistä ja tutustuttuaan entiseen
tsaarin laivaston sorvariin, syttyi hänelle visio omasta sammuttimesta, joka
olisi omaa tuotantoa.
Tuotekehitys
aloitettiin ja lopulta
sammuttimien valmistus Juhannuskadulla
sijaitsevassa metallipajassa alkoi. Kun
alkusammutus alkoi
olla vakiintunut termi,
jota lainsäädäntökin
velvoitti, Esko päätti
myyntiä edistääkseen
antaa sammuttimelle nimen Alku.
Alkusammutus suoritettiin siis Alku-sammuttimella.
Ensimmäiset Suomessa valmistetut
Alku-sammuttimet syntyivät 1960-luvun alussa, ensin 12-kiloinen perinteinen hiilidioksidisammutin, vähän
myöhemmin 3-, 6-, 8-, 25- ja 50-kiloiset jauhesammuttimet. Myös kahden
kilon Alku-sammutin oli valikoimassa,
mutta se valmistettiin USA:ssa.
Alku-sammuttimet olivat tuttu
näky erityisesti Turun seudun yrityksissä ja palokunnissa seuraavat
vuosikymmenet. Tuotemerkin alle tuli
myös muita artikkeleita, kuten sammutinpeitteitä, putoamissuojaimia ja
köysiä. Lisäksi se tuli helppotajuisena
tuotemerkin nimenä tutuksi koko
Suomessa, tuotteiden hyvän menekin
ja kasvavan maineen myötä.
Vuonna 2018 Turvata toi markkinoille Alku-sammuttimet uudestaan.
Myös tänään uskotaan samoihin
asioihin kuin reilut 50-vuotta sitten:
luotettavuuteen, kestävyyteen ja tehokkuuteen, kunnossapito ja huoltovarmuus mukaan lukien.

Heikki Valanne työskenteli E.
Virta & Co -nimisessä yrityksessä vuodesta 1959 aina vuoteen 2003 saakka,
näistä 23 vuotta myyntijohtajana.
Valanne muistelee Alku-sammuttimen syntyaikoja: ”Pääsin armeijasta
vuonna -59 ja lehdessä oli Virran
rekrytointi-ilmoitus, pääsin haastatteluun ja sain paikan. Olin aluksi ainoa
työntekijä. Turussa oli liike nimeltään
Turun Sammutinhuolto, ja Esko päätti
aloittaa myös sammutinhuoltoliiketoiminnan. Minut opetettiin huoltamaan
sammuttimia ja kehitin huoltotoiminnan Virralle. Vähitellen otettiin lisää
porukkaa, ja myimme palokalustoa
mm. kunnille ja telakoille. Virtaa kiehtoi sitten ajatus oman sammuttimen
synnyttämisestä ja tutustuttuaan virolaiseen
sorvariin, erilaisten
tapahtumien summana
Alku-sammuttimien
tuotanto aloitettiin.”
”Alku-sammuttimet olivat telakoilla
suosittuja Raumalla,
Uudessakaupungissa ja Turussa, näihin Virta piti hyviä suhteita.”
Kauko Mannerjärvi toimi
toimitusjohtajana E. Virta & Co:ssa 2000-luvulla. ”Omaa tuotantoa
sammuttimien lisäksi olivat Alku-palovyöt, -sammutinpeitot ja -köydet sekä
putoamissuojaimet.”
Mannerjärvi muistelee Virtaa:
”Esko Virta kehitti sammuttimien
ohessa työsuojaimia, mm. paineilmahengityslaitteita ja -maskeja. Muunmuassa Saabin tehtaat Ruotsissa ja
kaikki telakat Suomessa käyttivät
Virran kehittämää Vortex-hengitysilmanlämmitintä. Esko Virta oli yhtenä
perustamassa Suomen palokalustoliikkeiden yhdistystä vuonna 1972.”
”Hän oli paitsi yksi työsuojain-

ten ja alkusammutuksen pioneereja
Suomessa, myös värikäs liikemies.
Hän hoiteli välillä
bisneksiään paikallisesta ravintolasta
käsin ja kehittelikin
iskulauseen: Alko
sammuttaa janon.
Alku sammuttaa
tulipalon.”
Teemu Viitaniemi Turvatalta
kertoo Alku-sammuttimista seuraavaa:
”Alku on yli viisikymmentä vuotta
vanha suomalainen brändi. Halusimme tuoda sen uudelleen markkinoille
Glorian ja Tulivexin rinnalle. Nyt
Alku-sammuttimella on taattu ja hyvä
valtakunnallinen myynti- ja huoltoverkosto, turvattu
varaosien saatavuus,
toiminnan jatkuvuuden tae, omissa käsissä
oleva tuotekoulutus ja
ennen kaikkea huolenpito suomalaisesta,
perinteikkäästä brändistä.”
Viitaniemi luonnehtii yrityksen
tuoteportfoliota: ”Aloitamme tuotannon kuuden kilon jauhe- ja nestesammuttimilla. Myöhemmin tänä vuonna
tuomme markkinoille viiden kilon
hiilidioksidisammuttimen ja jatkossa
myös muita hieman erikoisempia sammutintyyppejä, jotka
täydentävät
Turvanasiliikkeiden
valikoimaa
entisestään.”

Alku-sammutin
vuonna 2018
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Sähkön käyttö erilaisten kulkuvälineiden
energiana säästää ympäristöä, mutta
niiden akut voivat olla myös
turvallisuusriski.

AKKUJEN
LATAUSPISTEET
TURVALLISIKSI
LITIUM- ja

litiumioniakkuja käytetään
yleisesti, paitsi kodin elektroniikkalaitteissa, myös erilaisissa sähköllä
kulkevissa pienajoneuvoissa, joiden
suosio kasvaa koko ajan. Tarve erillisille latauspisteille on näin lisääntynyt
kerros- ja rivitaloyhtiöissä ja toimistorakennuksissa.
10

LÄHES MAHDOTON
SAMMUTETTAVA

Akkuihin saadaan varattua pieneen
tilaan paljon energiaa, jolloin niistä
tulee turvallisuusriski. Jos akku on
saanut kolhuja, jos se on ylilatautunut
tai jos se lämpenee liikaa, akuissa oleva
litium voi syttyä tuleen. Korkea läm-

pötila voi aiheuttaa lopulta räjähdyksen ja saada aikaiseksi suurta vahinkoa
kiinteistöissä, puhumattakaan henkilövahingoista.
Paloturvallisuuden kannalta
erityisen haasteelliseksi tilanteen tekee
se tosiasia, että palavaa litium- ja
litiumioniakkua on lähes mahdoton

LATURI-TYÖRYHMÄ

sammuttaa. Turvallisinta
ja tehokkainta on eristää
palava akku ympäristöstään
ja huolehtia, ettei palosta
syntyvät kaasut ja savu ole
vaaraksi ihmisille ja kotieläimille. Jossain vaiheessa
paloa akun palavat, tulikuumat elektrolyytit roiskuvat kauaksi ympäristöön, ja ne voivat aiheuttaa lisävahinkoja ja synnyttää uusia paloja.
LATURI-TYÖRYHMÄ OHJEISTAA

Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksella
palotarkastusinsinöörinä työskentelevä
Jarkko Heikkinen kertoo akkujen
aiheuttamasta turvallisuusriskistä: ”Jos
vioittunutta akkua ladataan, se saattaa
syttyä ja räjähtää. Niiden paloteho on
valtava ja ne ovat äärettömän vaikea sammuttaa. Varsinkin halpojen,
Euroopan ulkopuolella valmistettujen
huonolaatuisten akkujen kanssa saa
olla varovainen.”
Heikkinen kertoo vastikään
perustetun Laturi-työryhmän tekemistä testeistä: ”Koepolttotestissä varavirtapankki lähetti palavia heitteitä
jopa kahdeksan metrin etäisyydelle.
Kokemustemme perusteella perinteinen jauhesammutin on järkevin
ja kustannustehokkain akkupalojen
alkusammutuksessa.”
Heikkinen kertoo, että akkujen
latauspaikkojen ohjeistuksille on
ilmaantunut tarvetta. ”Oulun Madetojan salissa tapahtui iso ja kallis
vahinko, kun sähköpyörän akku syttyi
palamaan latauksen yhteydessä. Muutenkin haluamme levittää tietoutta
kuluttajille, taloyhtiöille ja isännöitsijöille sähköavusteisten kevytkulkuneuvojen oikeanlaisista latauspisteistä ja
säilyttämispaikoista. Nyt sähköskoottereita ja -pyöriä saatetaan säilyttää
porraskäytävissä, joka on ehdottomasti
kiellettyä”, hän jatkaa.
Isännöitsijän ja hallituksen

vastuulle jää asukkaille
viestiminen. Se kannattaa
järjestää esimerkiksi joka
kotiin jaettavalla esitteellä
ja kirjeellä. Kylttien asentaminen asianmukaisille
paikoille on myös tärkeää.
VIDEO ERI SAMMUTTEISTA
LITIUMIONIAKKUJEN
SAMMUTTAMISESSA

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos testasi
eri sammutumenetelmiä litiumioniakkujen sammuttamisessa yhdessä
Oulun ammattikorkeakoulun kanssa
vuoden 2015 keväällä. Testissa palavia
ja räjähteleviä akkuja sammutettiin
AVD-pienpisara-sammutteella, metallijauheella, vedellä, ABC-jauheella sekä
FFF-AR -vaahdotteella.
Janne Ilomäki OAMK:sta kertoi,
että video tehtiin havainnollistamaan,
kuinka sähkö- ja hybdidiautojen sekä
sähköpyörien akut palavat ja kuinka
eri sammutetyypit toimivat käytännössä. Tämän ajateltiin olevan hyödyksi
esimerkiksi korjaamoille sekä autojen
korjausta opiskeleville.
Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselta apulaispalopäällikkö Antti

Laturi-työryhmä on perustettu
laatimaan ohjeistus koskien turvallista akkukäyttöisten pienten
kulkuvälineiden ja laitteiden
käyttöä ja lataamista. Hankkeeseen osallistuvat OuluKoillismaan Pelastuslaitos,
MST Consulting Oy, TA-Yhtymä, Oulun Kaupunki, Kiinteistöliitto ja Turvanasi-ketju.
Työryhmän laatima ohjeistus
kattaa ohjeet laitteiden turvalliseen käyttöön, säilytykseen,
lataamiseen sekä akkujen kierrättämiseen. Lisätietoja: Matias
Kotajärvi, Turvanasi Oulu, puh:
010 569 4703, sähköposti:
matias.kotajarvi@turvata.ﬁ.

Hanhineva kommentoi testistä:
”Ongelma litiumakuissa on, että ne
pitäisi saada kokonaan peitettyä, jos
käytetään jauhemaisia aineita, jotta
palon saisi tukahdetuksi. Vesi sammutteena toimii, mutta sitä pitää olla
monikertainen määrä tavalliseen sammutustoimintaan verrattuna.”
Video löytyy netistä osoitteesta:
http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201704266259
(Finnilä, J. & Ilomäki, J. 2017. Litiumakun sammutusdemonstraatio. Video. ePooki.
Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja
kehitystyön julkaisut 11)
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Asunto-osakeyhtiöiden
paloturvallisuudessa
tärkeintä on

TIEDOTUS
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Tapasimme Tuomo Tahkolan huhtikuussa keväisenä perjantaipäivänä
Helsingin Lauttasaaressa. Pääsimme kuulemaan, mitä ajatuksia
paloturvallisuus tuo kokeneelle isännöitsijälle.

TUOMO TAHKOLALLA on

pitkä kokemus isännöinnistä. Hän on toiminut
Kiinteistötahkola Helsingin toimitusjohtajana vuodesta 2005 ja sitä ennen
isännöitsijätoimisto Timo Tahkolalla
vuodesta 1998.
Kiinteistötahkola-konsernilla on
toimintaa kahdeksalla paikkakunnalla ja yhtiön palveluksessa on yli 200
henkilöä. Yhteensä kaikkien paikkakuntien asiakasyhtiöitä on asiakkaina
yli 2000, joissa asukkaita on yhteensä
noin 120 000.
Tapaamme lounaan merkeissä
erään lauttasaarelaisen purjehdusseuran ravintolassa. Tahkola istuu pöytään lohikeiton pariin. Hän on hoikka,
urheilullinen, pikkutakkiin, farkkuihin ja valkopohjaisiin vapaa-ajan
kenkiin pukeutunut isännöitsijä ja
toimitusjohtaja. Golfissa hän on singeli. Hän kertoo lomamatkastaan, jossa
kuuden ja puolen päivän aikana tuli
kierrettyä 13 kierrosta. ”Ihan hullua,
mutta oli kyllä hauskaa!”, hän sanoo
hymyillen.
VASTUU PALOTURVALLISUUDESTA

hallitukset teettävät ne ulkopuolisella
taholla”, Tahkola valaisee.
PALOTURVALLISUUS
ON LAAJA KÄSITE

”Se pitää sisällään paljon”, Tahkola
sanoo ja avaa hieman isännöitsijän vastuualuetta: ”Käytännössä isännöitsijän
on muun muassa huolehdittava, että
kiinteistössä on pelastussuunnitelma,
alkusammutusvälineet, eli käsisammuttimet ja pikapalopostit, tikkaat
kiskoineen ja kattoturva ylipäänsä,
toimivat savunpoistoluukut sekä
automaattinen paloilmoitin ja sprinklerijärjestelmät, siellä missä sellaisia
käytetään, esimerkiksi jos on autohalleja asuinkiinteistöissä”.
Tahkolan mielestä paloturvallisuudessa Suomessa olisi vielä paljon
tehtävää. Suurin epäkohta on tiedottaminen, viestintä: ”Fakta on, että tänä
päivänä isännöitsijät eivät ehdi tekemään muuta, kuin sen, mistä heille
maksetaan. Kaikki ylimääräinen on
karsittava, hinnat on kilpailutettu niin
mataliksi ”, hän toteaa.

KUVA: PEKK A RUOKOL AINEN

OMISTAJILLA

Tahkola kertoo, että taloyhtiöiden
paloturvallisuudessa on tilanne on
muuttunut siltä osin, että nykyään
pelastuslaitokset eivät suorita palotarkastuksia kuin pistokokeina. Päävastuu on taloyhtiöllä itsellään. Pelastuslain mukaan jokaisessa kiinteistössä
täytyy olla pelastussuunnitelma, ja
sen tekeminen on omistajan vastuulla,
eli asunto-osakeyhtiöissä hallituksen.
”Isännöitsijä huolehtii, hallitus vastaa”,
Tahkola tiivistää. ”Ennen edellytettiin
pelastusjohtajan ja väestönsuojan hoitajan nimeämistä asukkaiden joukosta,
mutta siitä on luovuttu”, hän jatkaa.
Pelastussuunnitelman tekeminen on
kuitenkin aika iso homma. ”Yleensä

PALOTURVALLISUUS
HALLITUSTEN AGENDALLE

Tahkola kertoo, että asuntoyhtiön
hallituksella täytyy olla into kertoa ja
valistaa asukkaita turvallisuusasioista.
”Kovin usein näin ei ole. Läheskään
kaikki eivät koe paloturvallisuutta
tarpeeksi tärkeänä asiana”, hän kertoo
tiedottamisen esteistä. ”Digitaalisuus
tuo onneksi ratkaisun tähän. Meillä
on jo nyt osittain itsemme kehittämä
kiinteistönhallintaohjelma, johon on
integroitu aivan kaikki.” Premisnimistä ohjelmaa käytetään jo muutamissa kohteissa ja pian sitä voidaan
markkinoida muillekin toimijoille
alalla. ”Ennen käytimme yhdeksää eri-

laista ohjelmaa, nyt yhtä”, hän jatkaa
tyytyväisenä kehityksestä. ”Sen kautta
saamme yhdellä klikkauksella viestejä
esimerkiksi taloyhtiöissä oleviin digitaalisiin näyttötauluihin. Tulevaisuudessa niitä on jokaisessa huoneistoissa”,
Tahkola kertoo.
Muita viestintäkanavia Kiinteistötahkolalla on perinteisemmät asiakaslehti, asuntoyhtiöiden kotisivut sekä
sähköposti.
LUONTEVAKSI OSAKSI ARKEA

Kuinka sitten paloturvallisuutta voisi
saada kehitettyä niin että se olisi luonnollinen osa kansalaisten arkea? ”Jos
jokaisessa huoneistossa olisi ulko-oven
sisäpuolelle merkitty poistumistiet,
kuten hotelleissa on, niin silloin asian
pysyisi ihmisten mielissä”, Tahkola
maalailee, ja jatkaa: ”Se pitäisi lähteä
viranomaisista, mutta Suomessa kaikki
on niin jäykkää, että epäilen hieman,
että sieltä tulisi sellaisia lakeja.” Hän
kertoo, miten esimerkiksi jotkin
rakentamiseen liittyvät säännökset
ovat jopa este rakentamiselle, koska
niissä määriteltyjen väestönsuojien
rakentaminen nostaa liiaksi kokonaiskustannuksia. ”Oulussa esimerkiksi on
kaupunki suunnitellut keskustaan isot
parkkipaikat maan alle, ja ne toimivat
myös väestönsuojina. Se on ihan fiksua
kaupungilta”, Tahkola kertoo entisestä
kotikaupungistaan.
Ennen Lauttasaaressa sijaitsevaan
toimistoon palaamista Tahkola muistaa vielä kehua Kärppien edesottamuksia. Tahkola on itsekin kiekkomiehiä.
”On ne kovia poikia”.
Tahkola vilkaisee taivaalle. ”Illalla
voisi lähteä ehkä pelaamaan golfia”,
hän sanoo ja harppoo kohti lasisen
julkisivun verhoamaa työpaikkaansa.
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Esittelyssä Lahden Palokalusto:

TULTA PÄIN!

KUVA: SEPPO PELTOMA A

Toimitusjohtaja Ville Peltomaa,
mitä kuuluu?
”Kiitos kysymästä, erittäin hyvää
kuuluu! Nyt on juhla-aikaa, karavaanarit ja veneilijät heräävät, kun lumet
sulaa. Tämä sesonki kestää meillä huhtikuusta kesäkuun loppuun. Ennen
kausivaihtelut olivat vieläkin selvempiä.”
Kertoisitko liikkeestänne: montako
teitä on?
”Tällä hetkellä meitä on 12, joista
yksi tosin on turvaamassa rauhaa
Irakissa. Heinolassa on noutopistetyylinen tila sammutinten tarkastamiseen.
Ostimme Heinolan sammutinhuollon
liiketoiminnan tammikuun alussa.”
Millaisia yrityksiä palvelette?
14

”Laidasta laitaan. 95 % Päijät-Hämeen yrityksistä on asiakkaitamme,
stripparibaarista poliisiputkaan ja
kaikkea siltä väliltä. Ja täällä Lahden seudullahan on muutamia isoja
puuteollisuuden yrityksiä. Kiertävälle
huoltomiehelle on mielenkiintoista
kiertää erilaisissa yrityksissä tekemässä huoltoja, näkee uusia paikkoja ja
ihmisiä. Tällä hetkellä olemme ainoita
alan toimijoita Lahdessa. Ja nyt vuoden alusta lähtien siis toimimme myös
Heinolan seudulla. Markkina-alueemme on Päijät-Häme, Kymenlaakso ja
Kanta-Häme.”
Mitä palveluita teillä on tarjolla?
”Teemme sammutinten, palopostien, savunpoistolaitteistojen ja

väestönsuojien tarkastuksia ja huoltoja,
paineastioiden koeponnistuksia, turvakartoituksia ja pelastussuunnitelmia
kiinteistöille, tarkastamme putoamissuojia ja koulutamme yritysten henkilökuntaa, lisäksi toimitamme erilaisia
raportteja. Pikapalopostien osuus kasvaa. Niitä ei ole tarkastettu Heinolan
seudulla ikinä. Samoin väestönsuojien
tarkastukset ovat kasvussa, paloviranomaiset ovat ruvenneet puuttumaan
väestönsuojiin. Varsinkin isommissa
riskikohteissa.”
Mitkä ovat vahvuutenne?
”Rautainen ammattitaito. Pitkä
kokemus. Asiakaspalveluahan tämä
on. Vahvuutemme on, että mennään
tulta päin, eikä me pelätä uusia haas-

Lahden Palokaluston kiinteistö vuonna 1991...

...ja vuonna 2005.
Lahden Palokalusto
on myös Palokamumyymälä. Tilavaan
ja siistiin myymälään
mahtuu paitsi välineitä alkusammutukseen,
myös ammattipelastajien varusteita ja
kalustoa.

Lahden Palokaluston
henkilökuntaa: (vasemmalta oikealle)
Tommi Huttunen,
Juha Teivainen, Ville
Peltomaa, Mikko Sjögren, Mikko Masalin
ja Jenni Peltomaa
KUVA: SEPPO PELTOMA A

teita. Olemme ostaneet viiden vuoden
aikana kaksi yritystä. Uskallamme
kasvaa. Mitä isommaksi kasvamme,
sen helpompi on hengittää.”
Milloin ja mistä kaikki sai alkunsa?
”Vuonna 1976 kummisetäni, setäni Juha Peltomaa aloitti sammutinten
tarkastukset ja huoltamisen mummin
ja papan autotallissa. Toiminta oli
aluksi pientä, mutta muutaman isomman asiakkaan myötä yritys alkoi kasvamaan hiljalleen. Kalevi Virolaisesta
tuli yhtiökumppani hyvin pian silloin
70-luvun lopulla. Vuonna 2011 setä
täytti 58 ja käteltiin kaupat, kun minä
ja kolme muuta ostimme yrityksen.
Siitä vuodesta 2011 ollaan hurjasti kasvettu. Nykyaikaistettiin laitteita ja nyt

olemme reilusti tuplanneet liikevaihdon, samoin kuin henkilöstömäärän.”
Miten näet paloturvallisuuden noin
yleisesti ajateltuna; onko ihmisten
paloturvallisuustietous (ymmärrys
ja tieto siitä, miten toimitaan ennaltaehkäisevästi ja miten toimitaan
hädän hetkellä) kehittynyt?
”Kyllä ja ei. Valitettavasti ihmiset
heräävät vasta sitten, kun naapurissa
tai muualla lähellä on jotain tapahtunut… Jälkijunassahan me suomalaiset
tullaan. Mutta kehitystäkin tapahtuu,
esimerkiksi Lähi-Tapiola pitää ilmaisalkusammutuskoulutuksia ja me
teemme yleisöhuoltopäiviä yhteistyössä
heidän kanssaan. Kun asiakas pääsee
fyysisesti kokeilemaan sammutinta,

että miten se toimii, yleensä hän tekee
myös ostopäätöksen samoin tein.”
Mitä voisi tehdä, että tilanne paranisi kaiken kaikkiaan?
”Valistaa, jankata ja jankata.
Meille suomalaisille ei mene kerralla perille. Myös lainsäätäjän pitäisi
kiristää suhtautumistaan paloturvallisuuteen. Esimerkiksi Norjassa on
paljon tiukempaa, siellä on sammutin
omakotitalossa pakollinen, meillä
pelkästään varoitin.”
Miltä tulevaisuutenne näyttää?
”Tulevaisuus näyttää hyvältä!
Töitä riittää.”
Kiitokset tästä ja mukavaa vuoden
jatkoa sinne Lahteen!
”Kiitos, samoin!”
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TURVANASI-LIIKKEIDEN
PALVELUT

Espoo

Sammutinhuolto E. Havantola

Hamina

Kymen Sammutinhuolto

Hyvinkää

Hyvinkään Sammutinhuolto

Iisalmi

Ylä-Savon Sammutinhuolto

Joensuu/Kitee Turvatalo Joensuu & Kitee
Jyväskylä

GasPoint

Kajaani

Kajaanin Sammutinhuolto

Kauhava

Sammutinh. ja Myynti Kauko Kangas

Kokkola

Sammutinhuolto Saari

Kotka

Kotkan Sammutinkeskus

Kuopio

Savon Palokalusto

Lahti

Lahden Palokalusto

Lappeenranta

Lappeenrannan Sammutinhuolto

Maarianhamina Hamsafe
Mikkeli
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Savon Sammutinhuolto

Oulu

Turvanasi Oulu

Parainen

Saariston Sammutin

Pori

Porin Sammutinhuolto

Porvoo

Sammutinhuolto J. Lankinen

Raasepori

Tekno-Test T&G Lindberg

Rauma

Rauman Sammutin

Rovaniemi

Avap

Sastamala

Vamsafe

Savonlinna

Savonlinnan Sammutinhuolto

Seinäjoki

Sammutinhuolto Tiisjärvi

Tampere

Tamrex

Turku

Suomen Turvakauppa

Uusikaupunki

Vakka-Suomen Sammutinhuolto

Vaasa

Turvanasi Vaasa

Varkaus

Suomen Pointex

Ylivieska

Tulipoijes

