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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyö on vakuutusyhtiö LähiTapiolan suojeluohjeiden käyttäjän opas maatiloil-

le. Aihe on tullut LähiTapiolan toimeksiantona Pelastusopistolle, ja on odottanut teki-

jäänsä noin vuoden. 

LähiTapiola on Suomen suurin maatilojen vakuuttaja, ja vakuutusyhtiö haluaa luonnol-

lisesti viestiä suojeluohjeet asiakkaalle helposti ymmärrettävässä muodossa. Maatilat 

ovat vakuutusyhtiölle tuottoisia asiakkaita, mutta ovat myös suuri menoerä tulipalon tai 

muun onnettomuuden sattuessa. Viime vuosina maatilojen määrä on Suomessa ollut 

laskussa. Jäljellä olevien maatilojen koko on muuttunut entistä suuremmaksi.  

Maatilojen kasvaneen koon takia tulipalossa tapahtuneet vahingot ovat taloudellisesti 

suuria ja aiheuttavat vakuutusyhtiöille korvaussummina ison menoerän. On sekä yrittä-

jän, että vakuutusyhtiön etu, että suojeluohjeet on kirjoitettu selkokielellä. Näin maati-

lallinen pystyy kehittämään toimintaansa ja ennaltaehkäisemään onnettomuuksia ja va-

hinkoja tilallaan.  

Raporttiosuudessa selvitän hieman työn taustoja ja vakuutusyhtiö LähiTapiolan histori-

aa ja kehitystä sekä käyn läpi muutamien haastatteluiden kautta ilmenneitä mielipiteitä 

ja käytännön esimerkkejä. Tilastollisesti käyn läpi tapahtuneita vahinkoja ja niistä ai-

heutuneita kustannuksia. Liitteenä on opaskirja, joka toimii asiakkaalle oppaana suoje-

luohjeiden käytäntöihin ja vakuutusalan toimijoille apuvälineenä etsittäessä suojeluoh-

jeiden perusteita. 
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2 MAATILOJEN MÄÄRÄN JA KOON KEHITYS VIIME VUOSINA 

Maatilojen määrä on viime vuosina ollut laskussa. Kuvasta 1 näkyy, kuinka määrä on 

tasaisesti ollut laskussa vuosina 2010 - 2013. Syynä määrän vähenemiseen voi olla esi-

merkiksi se, ettei kovin pieniä tiloja kannata ylläpitää suurien kustannusten takia tai 

jatkajaa ei perheestä enää löydy. 

 

Kuva 1. Maatilojen lukumäärä Suomessa vuosina 2010 – 2013 (Tilastokeskus). 

Tulevaisuudessa on todennäköistä, että sama kehitys jatkuu. Marko Latvala on omassa 

opinnäytetyössään (2013, 5) havainnut samankaltaista kehitystä. Maatilojen määrä on 

jatkanut laskuaan edelleen. Suurempien maatilojen määrä kasvaa, kun taas määrällisesti 

maatilojen lukumäärä pienenee vuosi vuodelta. Tämä tietysti helpottaa pelastusviran-

omaisen valvontatyötä käyntimäärien vähenemisenä, mutta lisää taas riskejä tiloilla 

koon ja tekniikan suhteen. 
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Pelastustoimen valvontasuunnitelman johdosta ihmisten omatoiminen varautuminen on 

keskiössä, kun tarkastustoimintaa suunnitellaan ja toteutetaan. Kansalaisia rohkaistaan 

ja kehotetaan ottamaan vastuuta onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä ja varautumisessa 

onnettomuuksiin ja niiden seurauksiin. Tämä on oikea suunta, sillä pelastustoimen re-

surssit eivät tulevaisuudessa riitä kaikkeen toimintaan jo pelkästään julkishallintoon 

kohdentuvien säästöjen myötä. 

Suomalainen yhteiskunta on tottunut tai totutettu siihen, että aina on viranomainen, joka 

selvittää ja hoitaa asiaa. Enää ei niin ole, eikä tarvitsekaan olla. Jokaisella on vastuu 

omasta toiminnastaan, ja viranomaiset puuttuvat asiaan vasta sitten, kun siihen on tarve. 

Tarve voi tulla onnettomuuden myötä tai valvonnan seurauksena. Omatoiminen varau-

tuminen maatiloilla on tärkeä asia niin maatiloilla kuin muuallakin. Vakuutusyhtiöitä 

kiinnostaa suuresti maatilojen omatoiminen varautuminen, sillä vahinkojen suuruus on 

yleisesti ottaen maatiloilla mittava. 
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3 MAATILOJEN RISKITEKIJÄT 

Nykyaikaiset maatilat ovat kasvaneet suuren luokan maatiloiksi ja tilat ovat samalla 

siistiytyneet. Nykyaikana maatiloilla lähes kaikki toiminnot toimivat sähköllä, joten 

suurimmat riskit liittyvät koneiden ja laitteiden vikoihin tai sähköön yleensä. Vanhoilla 

maatiloilla sähköasennukset ovat ikääntyneitä, vikavirtasuojaimia ei ole asennettu sa-

malla tavoin kuin uusilla maatiloilla. 

Maatilat on velvoitettu tekemään pelastussuunnitelma, mikäli tilan koko on niin suuri, 

että tarvitaan ympäristölupa eläinmäärien tai lannantuotannon takia. Pelastussuunnitel-

massa maatilalliset joutuvat pohtimaan omaan toimintaansa vaikuttavia riskejä ja mah-

dollisuuksia ennakoida riski niin, että riskin vaikutus jäisi mahdollisimman pieneksi tai 

ettei riskistä aiheutuisi koskaan onnettomuutta. (Latvala 2013, 14.)    

Viime vuosina ovat myrskyt tulleet uusina riskeinä myös maatiloille. Varavoimajärjes-

telmien rakentaminen on tullut ajankohtaiseksi pitkienkin sähkökatkosten myötä. Vara-

voimajärjestelmiä rakennettaessa on syytä huolehtia, että vikavirtasuojaus on ajan tasal-

la. Maatilan koneet ja muut laitteet vioittuvat huollon puutteessa tai ikänsä vuoksi. Sa-

ma ajattelu toimii niin sähkölaitteissa kuin muissakin laitteissa, ennaltaehkäisy on paras-

ta riskien välttämistä.  

Koneet ja laitteet on viisainta pitää kaukana tuotantotiloista, jos on mahdollista. Näin 

mahdollinen palon leviäminen voidaan ehkäistä osastoinnilla ja turvaetäisyyksillä. Pöly, 

kosteus ja syövyttävät aineet aiheuttavat palovaaran yhdessä jyrsijävahinkojen kanssa. 

Puutteellinen nuohous ja takapalosuojien puuttuminen on myös aiheuttanut vahinkoja.   

Ennaltaehkäisyllä ja laitteiden kunnossapidolla ja huollolla voidaan ehkäistä valtaosa 

tapahtuvista onnettomuuksista. Pelastussuunnitelma on tässä oiva työkalu, jonka avulla 

tilanomistaja voi miettiä oman tilansa riskejä ja niihin varautumista rauhassa työpöydän 

ääressä, ennen kuin jotain peruuttamatonta tapahtuu. Varautumista ja ennaltaehkäisyä 

mietittäessä on kuitenkin syytä muistaa maatilan ylläpitämisen kallis hinta ja pyrkiä 
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kustannustehokkaaseen toimintaan, jotta maatilan ylläpitäminen on ylipäätään mahdol-

lista. 

Alla Taulukosta 1 voidaan tarkastella muutamia sikalapaloja vuodelta 2013. Kuten 

huomataan, suurin osa paloista on aiheutunut sähköihin liittyen. Taulukkoa tarkastelles-

sa huomataan, että omaisuusvahingot ovat olleet merkittävät ottaen huomioon menehty-

neiden eläinten suuren määrän. Arvaukseksi jää, mikä olisi ollut ennaltaehkäisyn panos 

esimerkiksi osastoinneissa, savunpoistossa ja sähkölaitteiden kunnossapidossa. 

Taulukko 1. Ilmiö 2013, sikalapaloja (Finanssialan keskusliitto). 

vuosi/kk paikkakunta    kuolleet  arvioitu syy? 

 
2013/2 Loimaa 300 sikaa  Lämpökeskus/tuhkat 
2013/4 Aura 1608 sikaa  Sähköpalo/valaisin 
2013/5 Huittinen  11 sikaa  Ilmastointilaite 
2013/5 Maalahti 900 sikaa  Sähköpalo/lietemoottori 
2013/9 Parikkala 0 sikaa  Sähköpalo/valaisin 
2013/10Kihniö 550 sikaa  Sähköpalo/rehukuljetin 
2013/10Masku 0 sikaa  Tuntematon 

Kuten tilastossa on havaittavissa, ovat sähköstä johtuneet palot aiheuttaneet mittavia 

vahinkoja.  Sähköasennusten määräaikaistarkastusten tarkastusväli maatalousrakennuk-

selle, jossa pääsulakkeet ovat yli 35A, on 15 vuotta. On syytä pohtia, onko 15 vuotta 

liian harvoin ajatellen maatilojen olosuhteita sekä sähkölaitteiden ja asennusten koke-

maa kuormitusta ja likaantumista. Maatiloilla on myös syytä pitää tarkastus-, kunnossa-

pito- ja huoltokirjaa kaikista laitteista ja asennuksista. 

Uusimman ongelman tulipalojen aiheuttajana ovat muodostaneet vanhojen maatilojen 

lämpökeskukset, jotka ovat kiinni tuotantotiloissa. Vanhojen lämmitysjärjestelmien 

huono kunto ja huollon laiminlyönti sekä läpivientien puutteellinen osastointi ovat suu-

ria turvallisuusriskejä ja lisäävät vanhojen maatilojen tulipalon riskiä entisestään. 
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Kuvassa 2 on kuvattu maatilojen riskikartta, johon on havainnoitu maatilojen riskiteki-

jöitä. Kartassa on myös muita kuin paloturvallisuuteen liittyviä riskejä. Kaikki riskit on 

kuitenkin otettava huomioon, jotta toiminnasta saadaan turvallista.  

 

Kuva 2. Maatilan riskikartta (Agronet). 

Maatiloilla on runsaasti riskejä, kuten voidaan kuvasta 2 nähdä. Maatilalliselta vaadi-

taan paljon osaamista ja havainnointikykyä, jotta riskit huomioidaan ja yrittäjä osaa va-

rautua onnettomuuksiin ja muihin yllättäviin tapahtumiin. 
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4 HAASTEITA MAATILOJEN PALOTURVALLISUUDESSA 

Kuten aiemmin esitettyjen taulukoiden perusteella voidaan todeta, on maatilojen palo-

turvallisuus varsin ajankohtainen aihe. Haasteita paloturvallisuuteen tuo varsinkin van-

hojen maatilojen laajentaminen ja lisärakentaminen. Vanhan rakennuksen paloturvalli-

suus on syytä korjausrakentamisen ja laajentamisen yhteydessä tarkistaa nykyisen vaa-

timusten mukaiseksi. Vanhojen sähköasennusten suunnitelma, asennukset ja kunto on 

ehdottomasti selvitettävä korjausrakentamisen yhteydessä. 

Maatiloilla tehtävät tulityöt ovat myös mittava riski paloturvallisuuden kannalta. Tuli-

töitä mietittäessä on tärkeää huolehtia vakituisen tulityöpaikan siisteydestä ja sammu-

tuskalustosta. Sama koskee myös tilapäisiä tulityöpaikkoja. Kuvasta 3 nähdään tulityös-

uurpalokorvausten osuuden kaikista suurpaloista (>200 000 euroa) 2012. 

 

Kuva 3. Tulityösuurpalojen osuus kaikista suurpaloista 2012 (Finanssialan keskusliitto). 
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Tulitöistä johtuvat tulipalot aiheuttavat suuria vahinkoja, vaikka hyvin suunnittelemalla 

ja huolellisella työskentelyllä pystyttäisiin välttämään ja rajoittamaan vahinkoja merkit-

tävästi. Maatilallisen on syytä tutustua tulityösuojeluohjeeseen, jossa on kerrottu tuli-

työpaikan järjestelyistä ja sammutusvalmiudesta. Näitä ohjeita noudattamalla pystytään 

ennakoimaan ja ehkäisemään paloja sekä reagoimaan ajoissa alkupaloon. Vuonna 1988 

alkanut tulityökoulutus on vähentänyt palojen määrää tasaisesti tähän päivään asti, eikä 

turvallisuuskoulutuksen määrästä ja laadusta ei tule tinkiä tulevaisuudessakaan. 

Tulitöistä on tehtävä tulityösuunnitelma. Tulitöissä on otettava huomioon, tekeekö itse 

vai teettääkö tulitöitä. Alla on Finanssialan Keskusjärjestön tulitöiden suojeluohje, jossa 

on listattu huomioitavat asiat tulitöitä suunniteltaessa. 

Tulityösuunnitelma 

  

Vakuutuksenottajalla on oltava kirjallinen tulityösuunnitelma.  

 

Tulityösuunnitelmassa on esitettävät vähintään seuraavat asiat:  

 

tulityöturvallisuudesta vastaava henkilö, joka ylläpitää tulityösuunnitelmaa ja huolehtii siitä 

että, tämän suojeluohjeen määräykset on mahdollista toteuttaa käytännössä  

henkilöt, joilla on oikeus myöntää tulityölupa  

henkilöt, joilla on oikeus tehdä tulitöitä  

tulitöissä tarvittavien suojausmateriaalien ja alkusammutuskaluston saatavuus sekä tulityö-

vartioinnin järjestäminen  

vakuutuksenottajan tuotannosta, toimitiloista, ympäristöstä ja muista vastaavista tekijöistä 

aiheutuvat tulityöturvallisuuteen vaikuttavat asiat, jotka on otettava huomioon tässä suojeluoh-

jeessa esitettyjen asioiden lisäksi  

vakituiset tulityöpaikat.  

 

Jos vakuutuksenottaja teettää tulityön ulkopuolisella urakoitsijalla, tulityössä voidaan noudattaa 

urakoitsijan tulityösuunnitelmaa, kun vakuutuksenottaja on  
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varmistanut, että urakoitsijalla on vähintään edellä kuvatun mukainen kirjallinen tuli-

työsuunnitelma ja  

edellyttänyt, että urakoitsija ja aliurakoitsija noudattavat tätä suojeluohjetta  

 

Vanhan rakennuksen remontoinnissa ja laajentamisessa on aina syytä muistaa osastoin-

nin merkitys palon laajenemiseen. Liian suuret osastot vaikeuttavat palon sammuttamis-

ta ja levittävät paloa. Läpiviennit unohtuvat monesti, kun rakennuksia laajennetaan. 

Vaikka rakennus olisi muuten hyvin osastoitu, mutta läpivientien paloeristys on unohtu-

nut, pääsee palo leviämään läpiviennin kautta ja palo siirtyy osastosta toiseen. 

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 474/2014 tuettavaa rakentamista koskevista palo-

teknisistä vaatimuksista antaa ohjeet niin osastoinnista kuin muutenkin korjausrakenta-

misesta. Asetus on tullut voimaan 1.8.2014 ja antaa määräyksen muun muassa vikavir-

tasuojauksesta laajennuksen yhteydessä koko rakennukseen.  

Savunpoistoon on syytä panostaa, kun ajatellaan tuotantoeläinten pelastamista. Pelastus-

laitokset ovat yleensä kaukana maatiloista, joten savukaasuja pitäisi pystyä poistamaan, 

jotta eläinten pelastaminen on ylipäätään mahdollista. Savu tappaa, ja jo muutamassa 

minuutissa eläimet ovat tajuttomina ja pelastaminen ei ole enää mahdollista.  

Maa- ja metsätalousministeriö asetuksen 474/2014 11§ mukaan rakennus on jaettava 

enintään 2000 neliömetrin savulohkoihin. Savulohkon pidemmän sivun pituus saa olla 

enintään 60 metriä.  

Nopealla palon havaitsemisella on suuri merkitys alueilla, joissa pelastuslaitoksen palo-

asemat sijaitsevat kaukana. Palovaroitinjärjestelmät ovat tärkeä osa palon havaitsemista 

suurilla maatiloilla. Ajoissa havaittu palo on mahdollista saada hallintaan jo ennen kuin 

palo ehtii levitä niin laajalle, että alkusammutus ei ole enää mahdollista. Maa- ja metsä-

talousministeriön asetus 474/2014 10 § määrää palonilmaisulaitteiston, joka reagoi sa-

vuun. Hälytys on ohjattava automaattisesti alkusammutuksesta vastuussa olevalle henki-

lölle.  
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5 MAATILOJEN PALOTURVALLISUUTTA OHJAAVAT SÄÄDÖKSET 

Maatilojen paloturvallisuutta ohjeistetaan useissa laeissa ja asetuksissa. Pelastuslaki on 

paloturvallisuuden kannalta ehkä oleellisin laki, johon suojeluohjeet perustuvat. Maa- ja 

metsätalousministeriö ohjaa pelastuslain lisäksi maatilojen paloturvallisuutta.   

Finanssialan Keskusliitolla on kattavaa materiaalia kaikkeen maatilojen toimintaan liit-

tyen. Finanssialan Keskusliitolla on maatiloja koskeva turvaohje, joka sisältää monipuo-

lisia ohjeita jotka liittyvät esimerkiksi tulitöihin ja pelastussuunnitelmaan. Lisäksi Fi-

nanssialan Keskusliitolta löytyy materiaalia maatilojen palontorjunnasta, ohje palova-

roitinjärjestelmille, turvaohje kiinteän polttoaineen lämpökeskuksen paloturvallisuudes-

ta, ohje sähköpalojen turvallisuudesta, suojeluohje öljysäiliövuotovahinkojen torjuntaan, 

tulitöiden suojeluohje, suojeluohje tuhopolttojen torjuntaan ja suojeluohje vuotovahin-

kojen torjuntaan. 

Pelastussuunnitelma on ihmisille, yrityksille ja yhteisöille suunniteltu valmis pohja, 

jonka perusteella selvitetään uhkia ja turvallisuusriskejä sekä mietitään valmiiksi toi-

mintaohjeita onnettomuuksien varalta. Maatilojen pelastussuunnitelmaa ohjataan pelas-

tuslain (379/2011, 14–16 §) lisäksi, pelastusasetuksen (407/2011, 1-3 §), ympäristösuo-

jeluasetuksen (169/2000, 1 §) ja maa- ja metsätalousministeriön asetuksella tuettavasta 

rakentamisesta (474/2014). 

Maatilojen kemikaaliturvallisuutta ohjaavat kemikaalilaki, kemikaaliasetus, laki vaaral-

listen kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005, asetus vaarallis-

ten kemikaalien valvonnasta 855/2012, asetus vaarallisten kemikaalien turvavaatimuk-

sista 856/2012, KTM:n päätös palavista nesteistä 313/1985 (muutos 847/1998), neste-

kaasuasetus 711/1993 (muutos 129/1999), KTM:n päätös nestekaasunasetuksen sovel-

tamisesta 344/1997, öljylämmitysasetus 1211/1995 (muutos 130/1999) kumottu, 

KTM:n päätös öljylämmityslaitteista 314/1985 (muutos 1219/1995) ja KTM:n päätös 

maanalaisten öljysäiliöiden tarkastuksista 344/1983. Maatilojen ympäristöturvallisuu-

desta määrää ympäristölainsäädäntö, ympäristölupa ja sen velvoitteet, ympäristörasitus-
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ten seuranta- ja tarkkailuvelvoitteet, ympäristövahinkojen ehkäisy ja ympäristövahinko-

jen torjunta maatilapalossa. (Latvala 2013, 17). 

Turvatekniikan Keskukselta löytyy kattilaopas, jossa ohjeistetaan ja neuvotaan lämmi-

tysjärjestelmiin liittyvissä kysymyksissä. Nestekaasuasetuksesta löytyy sallittavat mää-

rät nestekaasun säilytykselle. Rakentamista korjausrakentamista ohjataan Suomen ra-

kentamismääräyskokoelman osilla E1, rakennusten paloturvallisuus, E2 tuotanto- ja 

varastorakennusten paloturvallisuus, E3 pienten savupiippujen rakenteet ja paloturvalli-

suus, E4 autosuojien paloturvallisuus, E7 ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuus, E8 

muuratut tulisijat ja E9 kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen paloturvallisuus. Ra-

kentamismääräyskokoelmien määräyksiä on noudatettava, kun uusia rakennuksia ra-

kennetaan tai vanhojen rakennusten käyttötapoja muutetaan. Viimeisimpänä ja tuoreim-

pana asetuksena korjausrakentamista ohjataan Maa- ja metsätalousministeriön asetuk-

sella 474/2014, joka on astunut voimaan 1.8.2014.  

Ammoniumnitraatti on maatiloilla yleisesti käytetty kemikaali, johon sisältyy räjähdys-

vaara. Turvatekniikan Keskuksella on ohje ammoniumnitraatin käytöstä ja varastoinnis-

ta. 

Ammoniumnitraatti ei itse ole palava aine, mutta se kiihdyttää muiden aineiden pala-

mista. Puhtaana se voi imeytyä puutavaraan, esimerkiksi kuljetuslavoihin, jolloin niiden 

syttymisherkkyys ja palavuus kasvavat olennaisesti. Sekoittuessaan palavien ja orgaa-

nisten aineiden kanssa ammoniumnitraatti muodostaa seoksen, joka voi räjähtää kuu-

muuden tai iskun vaikutuksesta. Tulipalotilanteissa viemäriin, putkeen tai vastaavaan 

kerääntynyt sula ammoniumnitraatti voi aiheuttaa räjähdysvaaran, varsinkin jos siihen 

pääsee sekoittumaan muita aineita. Ammoniumnitraatin varastoinnista on tehtävä ilmoi-

tus hyvissä ajoin ennen varastoinnin aloittamista pelastusviranomaiselle, jos varastoin-

timäärä on 1 000 kg tai enemmän. Jos varastointimäärä on 100 000 kg tai enemmän, 

lupahakemus tehdään Turvatekniikan keskukselle. Pelastusviranomaisella on velvoite 

tarkastaa varastointi ja sen turvallisuusjärjestelmät. (Tukes.) 
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Maatilojen paloturvallisuutta ohjataan lisäksi sähköturvallisuuslain 19 §:llä ja Sähkötur-

vallisuustekniikan Edistämiskeskuksen ohjeilla. Sähkölaitteiden paloturvallisuudessa on 

otettava huomioon asennusohjeet, sähkölaitteistojen määräykset ja määräaikaistarkas-

tukset. 

Maatilojen kokonaisturvallisuutta katsottaessa on myös otettava huomioon työturvalli-

suusnäkökulma. Työnantajaa velvoittavat työturvallisuuslaki, työterveyshuolto, maata-

loustöiden turvallisuusohjeet ja työohjeet työnopastuksineen. Koneiden ja laitteiden 

työturvallisuudesta ja niiden oikeasta käytöstä on huolehdittava.  
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6 LÄHITAPIOLAN TOIMINTA SUOMESSA 

LähiTapiolan vakuutusosaamisen taustalla on pitkä historia vahinkovakuuttajana. Lähi-

Tapiolan toiminnan juuret ovat 1700- luvun Suomessa. Vuonna 1770 kuningas Adolf 

Fredrik sääti lain pitäjien paloapuyhdistysten perustamiseksi. Pitäjäläiset vastasivat yh-

dessä tulipalon aiheuttamista vahingoista. Se oli aitoa keskinäistä vastuunkantoa. Va-

kuutusyhdistystoiminta onkin vanhinta suomalaista vakuutustoimintaa sen alkuperäises-

sä keskinäisessä muodossa. (Lehtonen 2010, 110.) 

LähiTapiola ryhmän hallintomalli perustuu keskinäisyyteen. LähiTapiola ryhmään kuu-

luvien vakuutusyhtiöiden osakkaita ovat vakuutuksenottajat sekä LähiTapiola alueyhti-

öissä ja LähiTapiola Keskinäisessä Henkivakuutusyhtiössä myös takuuosuuksien omis-

tajat. Vakuutuksenottajien osakkuus keskinäisissä vakuutusyhtiöissä syntyy suoraan 

vakuutuksen ottamisen myötä, ilman lisäsijoitusta yhtiöön. (Lahitapiola.) 

Keskinäisyys on yritystoiminnan muoto, jota Suomessa esiintyy vain vakuutusalalla. 

Keskinäinen vakuutustoiminta perustuu keskinäiseen vastuun kantamiseen. Saman ris-

kin uhkaamat henkilöt tai yritykset maksavat vakuutusmaksun yhteiseen kassaan, josta 

vahingon sattuessa maksetaan korvaukset vahinkoa kärsineille. Keskinäisen vakuutus-

yhtiön ja yhdistyksen osakkaita ovat vakuutuksenottajat. Vakuutuksenottajilla on oikeus 

vaikuttaa oman vakuutusyrityksensä toimintaan muun muassa käyttämällä äänivaltaansa 

yhtiö- ja yhdistyskokouksessa maksamiensa vakuutusmaksujen suhteessa. Lähivakuu-

tusyhdistysten hallintomalli tarjoaa väylän aitoon paikalliseen vaikuttamiseen ja osallis-

tumiseen. (Lehtonen 2010, 111–112.) 

LähiTapiolan alueyhtiöiden verkosto koostuu 19 alueellisesta keskinäisestä vakuutusyh-

tiöstä sekä pääkaupunkiseudulla alueyhtiön tapaan toimivasta liiketoiminnasta, joka on 

osa LähiTapiola vahinkovakuutusta. Toimipisteitä yhtiöllä on noin 300. Alueyhtiöiden 

ja LähiTapiola vahinkovakuutuksen lisäksi yhtiöryhmän muodostavat valtakunnalliset 

LähiTapiola henkiyhtiö, LähiTapiola pankki, LähiTapiola varainhoito sekä LähiTapiola 

kiinteistövarainhoito. Yhtiöryhmän työeläkevakuutuskumppani on LähiTapiola eläke-

yhtiö. (wikipedia.) 
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LähiTapiolalla on yli 4000 työntekijää, joista noin puolet työskentelee alueyhtiöissä. 

Sillä on lähes 1,5 miljoonaa omistaja-asiakasta. Yhtiön pääjohtajana on vuoden 2013 

alusta lähtien toiminut Erkki Moisander. LähiTapiolan pääkonttori sijaitsee Espoossa. 

(Wikipedia.) 

LähiTapiola kuuluu johtaviin vakuutusyhtiöihin Suomessa. Se on toiseksi suurin vakuu-

tusyhtiö markkinaosuuksia verrattaessa. Kuvasta 4 nähdään markkina-osuuksien muo-

dostuminen vuonna 2013. 

 

Kuva 4. Vakuutusyhtiöiden markkinaosuudet vuonna 2013 (Finanssialan keskusliitto). 

Finanssialan Keskusjärjestön tekemästä tutkimuksesta voidaan nähdä, että LähiTapiola 

on selkeästi johtava maatilojen vakuuttaja, kuten kuva 5 kertoo. Näin ollen korvausmää-

rät ovat myös suuret, joten on ymmärrettävää, että LähiTapiola haluaa selventää suoje-

luohjeiden määräyksiä ja merkitystä niin asiakkaille kuin työntekijöilleen 
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Kuva 5. Maatilavakuutuksen markkinaosuudet vuonna 2013 (Finanssialan keskusliitto). 

6.1 LähiTapiolan historia 

Lähivakuutuksen ja Tapiolan juuret ulottuvat 1700- ja 1800- luvuille. Vuonna 2012 yh-

tiöiden historia sai uuden käänteen, kun Lähivakuutus ja Tapiola ilmoittivat yhdistymi-

sestään. Lähivakuutuksen juuret ulottuvat vuoteen 1770, jolloin kuningas Adolf Fredrik 

sääti lain pitäjien paloapuyhdistysten perustamisesta. (LähiTapiola.) 

Tapiolan historialliset juuret ulottuvat Paloapuyhtiön perustamiseen vuonna 1857. 

Vuonna 1865 kunnallisasetuksessa säädettiin, että kuntakokous sai tehdä paloapua kos-

kevat lopulliset ratkaisut. Vuonna 1908 annettiin ensimmäinen paloapuyhdistyksiä kos-

keva oma laki, jossa säädettiin jälleenvakuuttaminen pakolliseksi. Tapiolan edeltäjäyh-

tiöistä Pohja perustettiin vuonna 1909 ja Aura vuonna 1917. Paloapuyhdistysten edun-

valvontaa hoitamaan perustettiin maaseudun Paloapuyhdistysten Liitto ry. (LähiTapio-

la.) 
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Vuonna 1933 säädettiin laki keskinäisistä vahinkovakuutusyhdistyksistä. Vuosi-

kymmenten aikana ympäri maata syntyi paikallisia lähivakuutusyhdistyksiä. Tapiolan 

edeltäjäyhtiö Aura neuvotteli jo vuonna 1978 fuusiosta Lähivakuutuksen kanssa. Neu-

vottelut eivät johtaneet toimenpiteisiin. Vuonna 1982 Aura ja Pohja fuusioituivat. Ta-

piola perustettiin Tapion päivänä 18.6.1982, jolloin Auran ja Pohjan hallintoneuvostot 

päättivät fuusiosta. Tapiolana yhtiöryhmä alkoi toimia vuodesta 1984. (LahiTapiola.) 

Lähivakuutusyhdistyksistä koostuneen ryhmän yhteiseksi markkinointinimeksi tuli sekä 

valtakunnallisesti että paikallisesti Lähivakuutus vuonna 1983. Lähivakuutuksen ja Ta-

piolan välillä käytiin useaan otteeseen neuvotteluja fuusiosta 1990–2000 - luvulla. Ta-

piola laajensi toimintaansa finanssipalveluihin. Tapiola Omaisuudenhoito Oy ja Tapiola 

Rahastoyhtiö Oy perustettiin. Vuonna 2002 tehtiin päätös Tapiola Pankki Oy:n perus-

tamisesta. Pankki aloitti toimintansa vuonna 2004. (LahiTapiola.) 

Uudet keskustelut yhtiöiden yhdistymisestä alkoivat vuoden 2011 keväällä Tapiolan 

aloitteesta. Aiesopimus fuusiosta allekirjoitettiin 23.12.2011. Yhtiöiden hallintoneuvos-

tot allekirjoittivat Lähivakuutus Tapiolan perustamissopimuksen 7.2.2012. Samana päi-

vänä tieto yhdistymisestä julkistettiin yhtiöiden asiakkaille, henkilöstölle ja medialle. 

LähiTapiola ryhmän muodostuminen hyväksyttiin toukokuun loppuun mennessä yhdis-

tysten- ja yhtiökokousten sarjassa, joissa päättäjinä olivat Lähivakuutuksen ja Tapiolan 

omistaja-asiakkaat. LähiTapiolan yhteisen organisaation rakentaminen alkoi kesäkuus-

sa. Lähivakuutuksen ja Tapiolan henkilöstöt muuttivat yhteisiin tiloihin Espoossa, ja eri 

puolilla Suomea yhtiöt alkoivat yhdistää toimintojaan. (LahiTapiola.) 

LähiTapiola aloitti virallisesti toimintansa 1.1.2013. Erkki Moisanderin pääjohtajakausi 

alkoi. Vuoden 2013 aikana fuusio eteni alueyhtiöissä. Kesäkuussa LähiTapiola Pankki 

ja S-Pankki päätetään fuusioida uudeksi S-Pankiksi. Vuonna 2014 alueyhtiörakenne 

saavutti lopullisen muotonsa, kun vapaaehtoisten vahinkovakuutusten kannat siirrettiin 

alueyhtiöiden hallintaan vuodenvaihteessa. (LahiTapiola.) 
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6.2 LähiTapiolan visio ja arvot 

LähiTapiolan visiona on turvata asiakkaiden elämää ja menestystä. LähiTapiola on asi-

akkaalle luotettu neuvonantaja, joka huolehtii hänen tärkeimmistä asioistaan asiantun-

temuksellaan ja aidosti välittäen. (LahiTapiola.) 

LähiTapiolan tavoitteena on huolehtia asiakkaistaan niin, että asiakkaille sattuu vahin-

koja keskimääräistä vähemmän. Vähäinen vahinkomäärä on myös asiakkaan etu, sillä 

vahinko aiheuttaa aina lisäharmia, vaikka vakuutukset olisivatkin kunnossa. Lähitapio-

lan edustaja käy määräajoin maatiloilla huolenpitokäynneillä. Tämän käynnin yhteydes-

sä tunnistetaan erityisesti tilaa kohtaavat suurimmat vahinkouhat ja pohditaan yhdessä 

parannuskeinoja, jotta tavoitteeksi asetetut unelmat toteutuisivat. (Agrimedia ym. 2014, 

2.) 
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7 KANTRI – MAATILAN VAKUUTUS 

LähiTapiola on koonnut maatilatalouden vakuutusehtoihin Kantri- maatilanvakuutuk-

sen, eläinvakuutuksen, venevakuutuksen ja henkilö- ja matkatavaravakuutusten ehdot 

sekä yleiset sopimusehdot.  Vakuutuksen idea on olla turvana odottamattomissa tilan-

teissa. Vakuutus korvaa sellaisia vahinkoja, joihin on käytännössä mahdotonta varautua 

ennalta ja joita on hyvin vaikea estää. Liian ilmeiset riskit rajataan pois vakuutuksesta. 

(LähiTapiola 2014, 1.) 

Vakuutus korvaa omaisuutta sen mukaan, mikä sen arvo on vahinkohetkellä. Mitä van-

hempi tavara on, sitä pienemmäksi korvaus jää suhteessa siihen hintaan, joka siitä on 

aikanaan maksettu tai jonka uusi tuote sillä hetkellä maksaa. (LähiTapiola 2014, 1.) 

7.1 Vakuutussopimus 

Vakuutussopimus on vakuutuksenantajan (vakuutusyhtiön) ja vakuutuksenottajan (asi-

akkaan) välinen sopimus vakuutuksesta, jonka mukaan vakuutusyhtiö sitoutuu kanta-

maan sopimuksessa määritellyt riskit asiakkaan maksamaa vakuutusmaksua vastaan. 

Vakuutussopimukseen sovelletaan vakuutussopimuslakia (543/94) tai vastaavaa myö-

hempää lakia. (LähiTapiola 2014, 2.) 

Vakuutussopimuksen keskeinen sisältö määritellään vakuutuskirjassa, lajikohtaisissa 

vakuutusehdoissa sekä yleisissä sopimusehdoissa. Vakuutuskirjaan on merkitty vakuu-

tussopimuksen yksilölliset tiedot kuten vakuutuksen kohde tai vakuutetut, vakuutustur-

van laajuus, mahdolliset yksilölliset rajoitusehdot, vakuutus- ja enimmäiskorvausmää-

rät, omavastuut sekä henkilövakuutuksissa kunkin vakuutusturvan päättymisikä. (Lähi-

Tapiola 2014, 2.) 

 

 



23 

 

7.2 Suojeluohjeet ja korvauskehitys 

Suojeluohjeet ovat toimintaohjeita, joita noudattamalla voidaan estää vahinko tai pie-

nentää vahinkoa. Jos vakuutuksenottaja, vakuutettu tai häneen samastettava henkilö ei 

noudata suojeluohjeita ja se vaikuttaa vahingon syntymiseen tai laajuuteen, korvausta 

voidaan vähentää tai se voidaan jättää kokonaan maksamatta. (LähiTapiola 2014, 3.) 

Suojeluohjeita noudattamalla ihmiset huolehtivat omasta turvallisuudestaan ja huomioi-

vat ja varautuvat onnettomuuksiin. Jos kuitenkin suojeluohjeita jätetään noudattamatta 

ja vahinko tapahtuu, vakuutusyhtiö pudottaa korvausprosenttia tai evää korvauksen ko-

konaan. Liitteenä olevassa suojeluohjeiden käyttöoppaassa on kerrottu esimerkkita-

pauksia vakuutusyhtiön tilastoista, joissa korvaussummaa on pudotettu. 

Kuvasta 6 voidaan nähdä, miten kaikkien vakuutuskorvausten määrät ovat olleet selväs-

sä nousussa viime vuosikymmenten aikana. Tilastosta näkyvät kaikki palo-, murto- ja 

vuotokorvaukset vuosina 1988–2012. 

Kuva 6. Palo-, murto- ja vuotokorvaukset vuosina 1988–2012 (Finanssialan keskusliit-

to). 
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Suojeluohjeiden merkitys korostuu tilastoa tutkiessa. Ihmisten omatoiminen varautumi-

nen ja suojeluohjeiden merkityksen ymmärtäminen aiheuttaa sen, että vakuutuskorvauk-

set kohdentuvat niihin vahinkoihin, joita ei ole ennalta voinut estää, ja korvaus evätään 

huolimattomuuteen ja laiminlyönteihin liittyvissä onnettomuuksissa 

Taulukosta 2 voidaan nähdä, että maatilavakuutusten omaisuusvahingonkorvaukset ovat 

lisääntyneet vuosina 2003–2012. Maatilojen riskit ovat kasvaneet ja aiheuttaneet kus-

tannusten nousua sekä vakuutusmaksuissa että korvaussummissa. 

Taulukko 2. Maatilavakuutuksen omaisuusvahingonkorvaukset 2003–2012 (Finans-

sialan Keskusliitto.) 

Maatilavakuutuksen omai-
suusvahinkokorvaukset 

   vuosi M€ 
 

   2012 55,5 
 2011 66,1 
 2010 50,6 
 2009 47,1 
 2008 39,9 
 2007 38,9 
 2006 39,4 
 2005 35,2 
 2004 38,7 
 2003 38,5 
  

Taulukosta 2 voidaan nähdä maatilavakuutuksen palokorvaukset vuosina 2003–2013. 

Kuten taulukoita 2 ja 3 vertailemalla voidaan todistaa, aiheuttavat tulipalot karkeasti 
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laskien yhden kolmasosan vahingonkorvauksista. Palokorvausten määrä on ollut hienoi-

sessa laskussa, mutta korvattava summa on ollut noususuhdanteinen. 

Taulukko 3. Maatilavakuutuksen palokorvaukset 2003 – 2012 (Finanssialan keskusliit-

to). 

 

 

Kuvasta 7 nähdään maatilojen korvatut suurpalojen vahingot vuosina 1990 – 2012. 

Suurpalojen määrä on noussut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Syynä tähän voi 

olla tilojen muuttuminen pienistä maatiloista suurtiloiksi. 

Maatilavakuutuksen palokorvaukset 2003 - 2012 

   vuosi M€         kpl 

   2012 19,4        903  

2011 24,0        898 

2010 22,1        938 

2009 23,0      1080 

2008 18,6        910 

2007 17,3      1063 

2006 17,3      1135 

2005 15,5        963 

2004 17,8      1045 

2003 16,7      1171 
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Kuva 7. Suurpalojen vahingot 1990 – 2012 (Finanssialan Keskusliitto). 

Näitä tilastoja tarkastellessa voidaan todeta, että suojeluohjeilla ja niiden noudattamisel-

la on suuri yhteiskunnallinen merkitys ja että ennaltaehkäisy ja ihmisten omatoiminen 

varautuminen ei ole vähäpätöinen asia. Suojeluohjeita noudattamalla vähennetään on-

nettomuuden riskiä, ja onnettomuuden tapahtuessa korvaus asiakkaalle on sen suurui-

nen, että toiminnan jatko voidaan turvata. Tilastosta huomataan vahinkojen suuruus, 

joka on maatilojen paloissa lähes aina kymmeniä tuhansia euroja.  
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8  OPINNÄYTETYÖPROSESSIN KULKU 

Tässä kappaleessa kuvaan opinnäytetyöprosessin etenemistä ja käyttämiäni keinoja 

opaskirjan laatimisessa. Kerron lyhyesti aikataulun muodostumisen ja työn kehittymisen 

lopulliseen muotoonsa. 

Prosessi alkoi keväällä 2014 tapaamisella Juhani Savolaisen kanssa LähiTapiolan kont-

torilla. Tapaamisessa sovimme työn pääpiirteet ja suunnittelimme aikataulua. LähiTa-

piolan toive ja käsitys tilatusta työstä olivat selvät, ja minun työkseni jäi miettiä sisältö 

ja esitettävä muoto. Tapaamisen jälkeen alkoi materiaalin kerääminen ja sisällysluette-

lon luominen.  

Taustamateriaalia vakuutusyhtiöistä löytyi melko vähän, ja suurin osa lähteistä perus-

tuukin internetistä löydettyyn materiaaliin. Keskustelin usean vakuutusalan ammattilai-

sen kanssa työstäni. Jokaisen tapaamani ihmisen kanssa kävi ilmi, että työlle todellakin 

on tilausta. Sain heiltä hyviä tilastoja ja taustamateriaalia, joiden perusteella oli helppo 

perustella suojeluohjeiden ja niiden noudattamisen merkitys turvallisuuden kannalta.  

Ensimmäisenä valmistelin raporttiosuutta, jotta pystyin perehtymään maatilojen ongel-

matilanteisiin ja riskeihin turvallisuuden näkökulmasta. Raporttiosuuteen etsin tilastoja 

maatilojen määrän kehityksestä ja riskitekijöistä. Lisäksi mietin, minkälaisia haasteita 

maatiloilla on paloturvallisuuden näkökulmasta.  

Ennen oppaan tekemistä oli tärkeää selvittää, miten lainsäädäntö ohjaa maatiloja ja 

minkälaista materiaalia maatiloille on olemassa turvallisuuden näkökulmasta katsottuna. 

Tämän jälkeen aloitin opaskirjasen rakentamisen suojeluohje kerrallaan ja liitin jokai-

seen suojeluohjeeseen materiaalin, johon suojeluohje perustuu. Jokaisen suojeluohjeen 

kohdalle kirjoitin myös pelastusalan ammattilaisen kommentteja ja neuvoja hyvistä käy-

tännöistä. 

Haasteellista opinnäytetyöprosessissa oli hahmottaa kaikki näkökulmat ja lait sekä ase-

tukset, joihin suojeluohjeet perustuvat. Maatiloja koskevaa ohjeistusta on valtava määrä, 
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ja oleellisen tiedon kerääminen ja suodattaminen suhteellisen kompaktiin kokoon ai-

heutti päänvaivaa. Maatila aiheena ei ollut minulle entuudestaan tuttu. Lapsena olen 

käynyt hakemassa lehmiä laitumelta ja muutaman kerran heinätöissä. Haasteellista oli 

asettua maatilan isännän saappaisiin ja katsoa lakiviidakkoa hänen näkökulmastaan.  

Tietoa hain lähinnä internetistä, josta sitä löytyy kyllä riittävästi. Finlex-sivustolta löy-

tyvät kaikki uusimmat lait ja asetukset. Turvatekniikan Keskukselta löytyy kattavasti 

materiaalia, samoin kuin Finanssialan Keskusliitolta. Lukemista ja selattavaa oli riittä-

västi, ehkä jopa liikaakin. Suurin haaste työssä olikin löytää oleellinen ja helposti sisäis-

tettävä materiaali lakien ja asetusten lisäksi. 

 

. 
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9   POHDINTA 

Opinnäytetyölleni oli tilaus vakuutusyhtiön puolelta. Tämä herätti mielenkiintoni. Olen 

aina ollut mielestäni täysin operatiivisesti ajatteleva, en prosessin alussa oikein tiennyt, 

miten työni etenee. Havaitsin melko nopeasti, että operatiivisen osaamisen yhdistämi-

nen ennaltaehkäisyn ja turvallisuusnäkökulman kanssa ei ollutkaan haastavaa tai vaike-

aa. Kuvittelin, että olisi ollut työläämpää kirjoittaa omaa näkökulmaa suojeluohjeisiin 

liittyen. Kuitenkin vuosien työkokemus ja monipuoliset työtehtävät ennaltaehkäisyn 

parissa ovat kantaneet hedelmää ja antaneet monipuolista perspektiiviä. Opinnäytetyö-

prosessin jälkeen koen olevani entistä parempi työssäni ja luotan entistä enemmän 

omaan ammattitaitooni. 

Kirjoittaessani raporttiosuutta etsin tietoa aluksi vakuutustoiminnasta yleisesti, sillä aihe 

ja ala olivat entuudestaan melko uusia. Minulla on useita vakuutuksia, mutta vasta nyt 

tutustuttuani läheltä vakuutustoimintaan, korvausperusteisiin ja suojeluohjeisiin olen 

ymmärtänyt entistä paremmin oman toiminnan vaikutukset ennaltaehkäisyssä. Tilastoja 

tutkiessani havaitsin yhteneväisyyden suojeluohjeiden ja korvausmäärien välillä. On 

sekä vakuutusyhtiön että asiakkaan etu, että ohjeet ovat selkeät ja helposti ymmärrettä-

vät väärinkäsitysten välttämiseksi. Turhat kuvitelmat korvausvastuista ja ikävät yllätyk-

set vahinkojen tapahtuessa eivät ole työtään tekeville vahinkotarkastajille tai suuren 

taloudellisen vahingon kokeneelle asiakkaalle mieluisia selviteltäviä. 

Tehdessäni yhteistyötä vakuutusyhtiön edustajien kanssa sain useasti kuulla, että tule-

valla käyttäjän oppaalla on kysyntää ja se tulee tarpeeseen. Lukemattomia kertoja ovat 

vahinkotarkastajat etsineet lainsäädännöstä tukea olemassa olevalle suojeluohjeelle. 

Työn tarkoituksena onkin olla apuna niissä tilanteissa, joissa lainsäädäntöä tarvitaan 

taustaksi korvausvastuun selvittämisessä. Asiakkaalle toivon antavani aihetta miettiä 

omia toimintatapoja sekä kannustaa turvallisempaan ajatteluun. 
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Opinnäytetyössäni kiteytyvät koko urani aikana opiskelemani pelastusalan ammattiai-

neet yhdistettynä pitkään ja laaja-alaiseen työkokemukseen. Kuten työn tilaaja, Juhani 

Savolainen LähiTapiolasta oli työtä tilatessaan sanonut, päällystöopiskelija voi käyttää 

koko ennaltaehkäisyn oppimäärää hyödykseen työtä tehdessään. Uskon, että operatiivi-

nen taustani on ollut pelkästään rikkaus tässä prosessissa. 

Olen havainnut useasti palotarkastuksia tehdessäni, miten hämmästyneitä asiakkaat vä-

lillä ovat huomauttaessani jostain yksityiskohdasta, jota ei aikaisemmalla palotarkastuk-

sella ole huomioitu. Saan usein selvittää, että operatiiviset paloesimiehet katsovat ra-

kennuksia ja tiloja kokonaisuuksina, jotka vaikuttavat kaikki toisiinsa. Esimerkkinä täs-

tä ovat palovaroittimien sijoittaminen ja päiväkodin henkilökunnan hälyttäminen tulipa-

lotilanteessa. Pykälien mukaan varoittimia on tarpeeksi, mutta niiden sijoittaminen ei 

välttämättä ole järkevää. Operatiivinen näkökulma on erilainen kuin kirjaoppineen palo-

tarkastajan näkökulma ilman tulipalokokemusta. En sano, että se on parempi, mutta se 

on erilainen. Esimerkkinä tällaisesta näkökulmasta voisi olla muun muassa henkilökun-

nan toiminta onnettomuustilanteissa, opastaminen kohteeseen, yksiköiden sijoittaminen, 

hyökkäystiet ja niin edelleen. 

Opinnäytetyössäni olen pyrkinyt tuomaan juuri tämän kaltaista näkökulmaa ihmisille, 

jotta ohjeiden noudattaminen olisi järkevää ja sillä olisi merkitystä turvallisuuden näkö-

kulmasta. Suojeluohjeita noudattaessa on syytä muistaa, ettei toimenpiteitä tehdä ohjei-

den takia, vaan siksi, että niiden noudattamisesta olisi asiakkaalle taloudellista ja inhi-

millistä hyötyä. 

Opinnäytetyö on tehty työelämää varten ja käytettäväksi sekä kotona että vakuutusyhti-

össä. Työ on tehty puolueettomasti kallistumatta kummankaan osapuolen suuntaan. On 

meidän kaikkien etu, että ihmiset muistavat omassa toiminnassaan turvalliset käytännöt 

ja toimivat harkiten. Toivon tehneeni sellaisen työn, joka edesauttaa ihmisiä ymmärtä-

mään ja edistämään turvallisuutta sekä helpottamaan maanviljelijöiden muutenkin suur-

ta työtaakkaa. Lisäksi toivon työlläni olevan ennaltaehkäisevää vaikutusta onnetto-

muuksien lukumäärän vähenemisenä ja näin ollen vakuutuskorvaustenkin vähenemise-
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nä. Tämä taas vaikuttaa siihen, että vakuutusmaksut eivät nouse kohtuuttomasti ajan 

saatossa. 

Voisin kuvitella, että tulevaisuudessa vakuutustarkastaja ja pelastusviranomainen teki-

sivät huomattavasti enemmän yhteistyötä tutkiessaan onnettomuuksien syntymisen syi-

tä. Mitä enemmän on ammattitaitoa mukana, sitä oikeudenmukaisempia ja luotettavam-

pia päätöksiä syntyy. Eri näkökulmista tehdyt selvitykset voisivat herättää mielipiteitä ja 

keskustelua sekä palontutkintaa että vakuutusehtoja suunniteltaessa. 

Opin prosessin aikana paljon maatilojen turvallisuudesta ja siitä, millaisia haasteita ny-

kyaikainen paloturvallisuus maatilayrittäjille tuo tullessaan. Oman työni kannalta ajatel-

tuna maatilat ovat olleet minulle etäinen asia, mutta tämä prosessi on tuonut maatilat 

lähelle ja tutuksi. Tulevaisuudessa on erittäin todennäköistä, että osallistun maatilalla 

tapahtuvaan tulipaloon työn merkeissä, joten hankkimani tieto ei mene hukkaan. 

Opaskirja on tehty vakuutusyhtiön tilauksesta mikä näkyy työssä. Asiakkaan näkökulma 

on ollut täysin minun harkinnassani. Tämän asian tekisin toisin, jos aloittaisin työn te-

kemisen uudestaan. Vaikka työ on puolueeton, asiakkaan näkökulma on kuitenkin tär-

keä, koska asiakkaat maksavat vakuutusmaksut. Tilaus oli kuitenkin vakuutusyhtiön 

puolelta niin selkeä, ettei esimerkiksi kyselytutkimus ollut tarpeellinen työn aikaansaa-

miseksi. Pyrin tekemään oppaasta helposti ymmärrettävän ja selkeästi ilmaistun. Vaikka 

lakitekstiä on paljon, pyrin minimoimaan sen määrän, jotta opasta on mielekäs lukea. 

Mielestäni onnistuin tässä kohtalaisen hyvin. Omat kommenttini ovat puhtaasti pelas-

tusalan ammattilaisen näkökulmasta, ja maalaisjärkeä olen parhaani mukaan liittänyt 

kannanottoihini.  

Vaikka oppaasta tuli kohtalaisen pitkä, ei sen lukeminen mielestäni ole liian työlästä. 

Näytin työn muutamille henkilöille, ja heidän palautteensa oli myönteistä. Opasta oli 

selkeä lukea. Vakuutusyhtiöltä saamani palaute on ollut positiivista. Saarijärven kontto-

rissa ollut koeversio oli kesän aikana ollut tarpeen ja siitä oli ollut selkeästi hyötyä. 

Saamani palautteen ansiosta olen lopputulokseen tyytyväinen. 
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Prosessi oli mielenkiintoinen ja antoi tekijälleen paljon, vaikka se myös otti paljon ai-

kaa. Työn aikana tutustuin pelastuslakiin hyvin yksityiskohtaisesti, mistä on hyötyä 

työelämää ajatellen muutenkin. Myös pelastustoimen toimintaa ja ennaltaehkäisyä tuke-

vat asetukset tulivat tutuksi työn edetessä. Työ oli lähinnä koneen äärellä istumista ja 

tiedon etsimistä internetistä. Mielikuvitusta piti käyttää, jotta löytyivät kaikki lakipykä-

lät ja asetukset, jotka kuhunkin suojeluohjeeseen vaikuttavat.   

 



33 

 

LÄHTEET 

Agrimedia Oy ja Lähitapiola, 2014. Maatilojen vahingontorjunta, turvallisuutta maa-

tilalle. Edita Prima Oy. 

Agronet. www-dokumentti. www.agronet.fi. 25.9.2014. 

Finanssialan keskusliitto. www-dokumentti. www.fkl.fi  

http://www.fkl.fi/materiaalipankki/julkaisut/Sivut/vakuutusyhtiot_suomessa.aspx 

28.6.2014 

Finlex. www-dokumentti. www.finlex.fi. 25.9.2014. 

Latvala M. 2013. Maatilojen palotarkastusopas, opinnäytetyö. Savonia ammati-

korkeakoulu. Kuopio. 

Lehtoranta T. 2010. Uuraisten Lähivakuutusyhdistyksen historiikki. Läntisen Keski-

Suomen Lähivakuutusyhdistys. Saarijärvi. 

LähiTapiola. www-dokumentti. www.lahitapiola.fi. 20.6.2014 

LähiTapiola 2014. Kantri maatilan vakuutus, vakuutusehdot. 

Maa- ja metsätalousministeriö. Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa raken-

tamista koskevista paloteknisistä vaatimuksista. (474/2014). 1.8.2014. 

TIKE: Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus. Maataloustilastot 2013. 

www- dokumentti. http://www.maataloustilastot.fi/tilasto/32 26.9.2014 

Turvatekniikan keskus. www-dokumentti. www.tukes.fi. 25.9.2014. 

Wikipedia. www-dokumentti. www.wikipedia.fi. 10.6.2014. 



LIITE 1 
  

LähiTapiola 

 

 

Maatilan suojeluohjeet 
Käyttäjän opas 
      

 



1 
 

ALKUSANAT 

 

LÄHITAPIOLAN SUOJELUOHJEET MAATILOILLE: KÄYTTÄJÄN OPAS 

 

Kädessäsi on maatilojen suojeluohjeiden opaskirjanen. Käyttäjän opas on tehty 

Savonia - ammattikorkeakoulun palopäällystön koulutusohjelman opinnäytetyönä. 

Oppaan tarkoituksena on toimia apuvälineenä vakuutusalan ammattilaisille, sekä 

oppaana ja tulkkina asiakkaille, kun vakuutussopimusta tehdään tai mietitään kor-

vausvelvollisuutta. Oppaassa on käsitelty kaikki suojeluohjeet, joihin liittyy pelas-

tusviranomaisen lakeja, asetuksia ja toimintaohjeita. 

 

Oppaasta löytyvät suojeluohjeiden lisäksi lait ja asetukset, joihin suojeluohjeet pe-

rustuvat. Lisäksi oppaaseen on liitettynä linkit www-osoitteisiin, joista lait ja ase-

tukset voidaan lukea kokonaisuudessaan. Oppaaseen on myös jokaisen suoje-

luohjeen lopuksi kirjoitettu pelastusalan ammattilaisen näkökulma ohjeesta ja 

mahdollisia vinkkejä operatiivisesta näkökulmasta katsottuna onnettomuuksien 

ennaltaehkäisemiseksi.  

 

Tämän oppaan tarkoitus, samoin kuin pelastus- ja vakuutusalan ammattilaisten 

työn, on pyrkimys turvallisempaan huomiseen. Meidän tarkoituksena on edistää 

omaehtoista varautumista onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä ja helpottaa toimin-

taa onnettomuuden sattuessa ja sen jälkeen. Opaskirja on yksi työkalu helpotta-

maan työtä ennaltaehkäisyn parissa. 
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LUKUOHJE 

 

 

Oppaaseen on kerätty kaikki lait ja asetukset, joiden perusteella suojeluohjeita tul-

kitaan. Oppaaseen on kirjoitettu lihavoituna ja numeroituna suojeluohje, jonka alle 

on kerätty lait ja asetukset, joihin suojeluohje perustuu. Suojeluohjeen yhteyteen 

on lisätty lakien ja asetusten lisäksi pelastusalan ammattilaisen kommentit ja neu-

voja hyvistä käytännöistä. Pelastusalan ammattilaisen kommentit on kirjoitettu pu-

naisella tekstillä. Punaisella tekstillä on myös kirjoitettuna vakuutusyhtiön esimerk-

kitapauksia, joissa korvaussummaa on pienennetty suojeluohjeen laiminlyönnin 

takia.   

 

Osaa suojeluohjeista ohjaavat samat lait ja asetukset. Oppaassa on yhdistetty 

samaan kappaleeseen niitä suojeluohjeita, joihin liittyy samoja lakeja ja asetuksia. 

Lisäksi muutamia maallikolle vaikeasti ymmärrettäviä määritelmiä on pyritty avaa-

maan ymmärrettävämpään muotoon. 
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LÄHITAPIOLA 

 

Maatalouden vakuutusehdot: 

 

MAATILAVAKUUTUS 

 

SUOJELUOHJEET 

 

Suojeluohjeiden tarkoituksena on antaa ohjeita varotoimenpiteistä, joilla vahingon 

syntyminen pyritään estämään ja vahingon laajuutta rajoittamaan. 

 

Vakuutuksenottajan, vakuutetun ja häneen samastettavan henkilön tulee noudat-

taa vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa tai kirjallisesti muutoin annettuja suoje-

luohjeita. Jos suojeluohjeita ei noudateta ja noudattamatta jättämisen todetaan 

vaikuttaneen vahingon syntyyn, määrään tai laajuuteen, vakuutuskorvausta voi-

daan yleisten sopimusehtojen kohdan 6. mukaan alentaa tai evätä kokonaan. 
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1. Palovahinkojen torjunta 

 

1.1. Yleinen paloturvallisuus 

 

Suojeluohje: 

1. Viranomaisten antamia paloturvallisuusohjeita ja määräyksiä 

on noudatettava. 

 

Pelastuslaki 2 § 

 

Lain soveltamisala 

Tässä laissa säädetään ihmisten, yritysten sekä muiden yhteisöjen ja oikeushenkilöiden velvollisuudesta: 

1) ehkäistä tulipaloja ja muita onnettomuuksia; 

2) varautua onnettomuuksiin sekä toimintaan onnettomuuksien uhatessa ja sattuessa; 

3) rajoittaa onnettomuuksien seurauksia; 

4) rakentaa ja ylläpitää väestönsuojia; 

5) osallistua pelastustoiminnan tehtäviin ja väestönsuojelukoulutukseen. 

 

 

Pelastuslaki 3 § 

 

Yleinen toimintavelvollisuus 

Jokainen, joka huomaa tai saa tietää tulipalon syttyneen tai muun onnettomuuden tapahtuneen tai uhkaavan 

eikä voi heti sammuttaa paloa tai torjua vaaraa, on velvollinen viipymättä ilmoittamaan siitä vaarassa ole-

ville, tekemään hätäilmoituksen sekä ryhtymään kykynsä mukaan pelastustoimenpiteisiin. 

 

Käytännössä pelastuslain pykälät 2 ja 3 tarkoittavat sitä, että velvollisuutesi on 

soittaa hätänumeroon 112 aina havaitessasi onnettomuuden ja toimi sen jälkeen 

kykyjesi mukaan vähentääksesi vahinkojen määrää. Muista, että omaa turvalli-

suuttasi ei kannata liiaksi vaarantaa. 

 

Pelastuslaki 4 § 

 

Huolellisuusvelvollisuus 

Jokaisen on oltava huolellinen tulipalon tai muun onnettomuuden vaaran ja vahingon välttämiseksi. Jokaisen 

on mahdollisuuksiensa mukaan valvottava, että hänen määräysvaltansa piirissä noudatetaan tulipalon ja 

muun onnettomuuden ehkäisemiseksi ja henkilöturvallisuuden varmistamiseksi annettuja säännöksiä ja mää-

räyksiä. 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=pelastuslaki#a379-2011
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=pelastuslaki#a379-2011
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=pelastuslaki#a379-2011
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Käytä järkeä ja malttia toimiessasi tulen kanssa. Tuli on hyvä renki, mutta huono 

isäntä. Maatilan isäntä on ”laivansa kapteeni” ja ohjaa tilaansa haluamaansa suun-

taan. Minkälainen kapteeni sinä olet? 

 

Pelastuslaki 5 § 

 

Varovaisuus tulen käsittelyssä 

Tulta sekä syttyvää, räjähtävää tai muuta vaarallista ainetta on käsiteltävä huolellisesti ja riittävää varovai-

suutta noudattaen. Ryhdyttäessä tulityöhön tai sellaiseen korjaustyöhön tai muuhun työhön, jonka johdosta 

tulipalon tai muun onnettomuuden vaara tuntuvasti lisääntyy, on huolehdittava riittävistä varotoimista. 

 

Muista tulitöissä alkusammutusvalmius. Harjoittele alkusammuttimen käyttöä en-

nalta, jotta todellisessa tilanteessa osaat toimia oikein. 

 

Pelastuslaki 6 § 

 

Avotulen teko 

Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellai-

set, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Avotulta ei saa tehdä toisen maal-

le ilman maanomistajan lupaa. Alueen pelastusviranomainen voi perustellusta syystä kieltää avotulen teon 

pelastustoimen alueella tai osassa sitä määräajaksi. Päätöksestä tulee tiedottaa tarpeellisessa laajuudessa. 

 

Tarkista ruohikko- ja metsäpalovaroitukset. Pidä vettä saatavilla, vaikka varoituk-

sia ei olisikaan. Tuli voi karata muutenkin. 

Pelastuslaki 9 § 

Rakennusten palo- ja poistumisturvallisuus 

Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan huolehdittava siitä, että rakennus, 

rakennelma ja sen ympäristö pidetään sellaisessa kunnossa, että: 

1) tulipalon syttymisen, tahallisen sytyttämisen sekä leviämisen vaara on vähäinen; 

2) rakennuksessa olevat henkilöt pystyvät tulipalossa tai muussa äkillisessä vaaratilanteessa poistumaan ra-

kennuksesta tai heidät voidaan pelastaa muulla tavoin; 

3) pelastustoiminta on tulipalon tai muun onnettomuuden sattuessa mahdollista; 

4) pelastushenkilöstön turvallisuus on otettu huomioon. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=pelastuslaki#a379-2011
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=pelastuslaki#a379-2011
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Helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa ei saa säilyttää ullakolla, kellarissa, rakennuksen alla tai 

sen välittömässä läheisyydessä niin, että siitä aiheutuu tulipalon syttymisen tai leviämisen vaaraa tai että tu-

lipalon sammuttaminen vaikeutuu. 

Palokuormalla tarkoitetaan kaikkea palavaa materiaalia. Palokuorman lisääminen 

turhalla tavaramäärällä lisää tulipalon riskiä ja aiheuttaa mittavammat vahingot tu-

lipalon sattuessa. Palokuorman kasvaessa palon voimakkuus kasvaa tulipalotilan-

teessa ja myrkyllisten palokaasujen määrä on suurempi. Lisäksi palomiesten työ-

turvallisuus vaarantuu. Jos tilallasi on esimerkiksi jäänyt vanhoja räjähteitä tilaan, 

jossa tuli on irti, ilmoita siitä välittömästi pelastusviranomaiselle tai hätäpuhelun ai-

kana hätäkeskukseen. Räjähteet räjähtävät tulipalossa ennemmin tai myöhemmin, 

ja räjähdykseen varautuminen on mielekkäämpää kuin pelastusmiehistön louk-

kaantuminen tai jopa kuolema sammutustehtävässä. Turhan tavaran säilyttäminen 

rakennusten välittömässä läheisyydessä aiheuttaa myös tuhopolton riskin. Kaikilla 

ihmisillä ei ole ”puhtaat jauhot pussissa”, joten minimoi tuhopolttojen riski huoleh-

timalla rakennustesi seinustat puhtaaksi turhasta tavarasta. 

Pelastuslaki 10 § 

Rakennusten uloskäytävät 

Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan huolehdittava siitä, että uloskäy-

tävät ja kulkureitit niille pidetään kulkukelpoisina ja esteettöminä ja muutenkin sellaisessa kunnossa, että nii-

tä voidaan käyttää turvallisesti ja tehokkaasti. 

Uloskäytävillä sekä ullakoiden, kellarien ja varastojen kulkureiteillä ei saa säilyttää tavaraa. 

Uloskäytävät ja kulkureitit niille tulee tarvittaessa merkitä ja valaista asianmukaisesti. Merkitsemisestä ja 

valaisemisesta voidaan antaa tarkempia säännöksiä sisäasiainministeriön asetuksella. 

Uloskäytävällä tarkoitetaan reittiä, joka vie sinut ulos rakennuksesta. On oman tur-

vallisuutesi kannalta järkevää pitää poistumistiet avoinna ja tyhjänä tavarasta. Sa-

vuinen ja täyteen tavaraa ahdettu uloskäytävä voi koitua kohtaloksesi. 

Pelastuslaki 11 § 

Kiinteistöjen pelastustiet 

Kiinteistön omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan huolehdittava siitä, että hälytysajo-

neuvoille tarkoitetut ajotiet ja muut kulkuyhteydet (pelastustiet) pidetään ajokelpoisina ja esteettöminä ja että 

ne on merkitty asianmukaisesti. 

Pelastustielle ei saa pysäköidä ajoneuvoja eikä asettaa muutakaan estettä. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=pelastuslaki#a379-2011
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=pelastuslaki#a379-2011
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Sisäasiainministeriön asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä pelastustien merkitsemisestä. 

Pitämällä pihalla tilaa pelastusajoneuvoille nopeutat sammutus- ja pelastustoimia, 

mikä taas tarkoittaa pienempiä vahinkoja omaisuudellesi. Pahimmillaan tukittu pe-

lastustie voi aiheuttaa minuuttien viivästymisen sammutustehtävään. 

Pelastuslaki 12 § 

Laitteiden kunnossapito 

Seuraavat tässä laissa tai muissa säädöksissä vaaditut tai viranomaisten määräämät varusteet ja laitteet on 

pidettävä toimintakunnossa sekä huollettava ja tarkastettava asianmukaisesti: 

1) sammutus-, pelastus- ja torjuntakalusto; 

2) sammutus- ja pelastustyötä helpottavat laitteet; 

3) palonilmaisu-, hälytys- ja muut onnettomuuden vaaraa ilmaisevat laitteet; 

4) poistumisreittien opasteet ja valaistus; 

5) väestönsuojien varusteet ja laitteet. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista velvoitteista vastaa rakennuksen yleisten tilojen ja koko rakennusta palve-

levien järjestelyiden osalta rakennuksen omistaja, haltija ja toiminnanharjoittaja osaltaan sekä huoneiston 

haltija hallinnassaan olevien tilojen osalta. 

Sisäasiainministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä: 

1) laitteiden toimintakunnossa pitämiseen liittyvistä teknisistä yksityiskohdista ja menettelytavoista sekä kun-

nossapito-ohjelmasta; 

2) laitteista, joille on tehtävä käyttöönotto- tai määräaikaistarkastus tai jotka on huollettava määrävälein; 

3) huollon ja tarkastuksen ajankohdasta ja määrävälistä; 

4) toimenpiteiden kirjaamisesta. 

Pidä tallessa kaikki huolto- ja tarkastuskirjat kaikista koneista ja laitteista. Pitämällä 

ne kansioissa ja tallessa voit huolehtia siitä, että määräaikaishuollot ja -

tarkastukset on tehty ajallaan. Näin ollen ehkäiset omalla toiminnallasi laitteen vi-

kaantumisen huollon laiminlyönnin takia. 

 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=pelastuslaki#a379-2011
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Pelastuslaki 14 § 

Omatoiminen varautuminen 

Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan: 

1) ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä; 

2) varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa; 

3) varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimi-

sesti kykenevät; 

4) ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa sekä toimen-

piteisiin pelastustoiminnan helpottamiseksi. 

Edellä 1 momentissa säädetty koskee myös muualla kuin rakennuksessa harjoitettavaa toimintaa sekä yleisö-

tilaisuuksia. 

 

Voimme itse luoda turvallisuutta omalla toiminnallamme, ottamalla huomioon päi-

vittäisessä toiminnassamme mahdolliset riskitekijät. Hyvänä esimerkkinä toimii 

turvavyön käyttö: harva ajaa enää ilman turvavyötä, koska ilman sitä mahdollisuus 

vakavaan loukkaantumiseen on huomattavasti suurempi kuin turvavyötä käyttäes-

sä.  

 

Sama periaate toimii myös muussa ajattelussa: älä jätä pyykkikonetta käymään 

lähtiessäsi kauppaan. Jos pyykkikone syttyy palamaan poissa ollessasi, ovat va-

hingot huomattavasti suuremmat kuin ollessasi kotona havaitsemassa palon riittä-

vän varhain. Älä heitä tupakan tumppia metsään heinäkuun helteillä. Esimerkkejä 

on lukemattomia, ja meillä kaikilla on velvollisuus huolehtia siitä, että pyrimme vält-

tämään onnettomuuksien syntymistä omalla toiminnallamme. 

 

Huolehdi tilojesi siisteydestä, ettei turha tavara lisää suotta palokuormaa. Pelas-

tuslain 9 § nojalla pelastusviranomainen voi määrätä kiinteistöjä siivottavaksi ve-

doten esimerkiksi siihen, että pelastustoimintaa on vaikea suorittaa ja työturvalli-

suus vaarantuu palokuorman takia. 

 

 

 

 

 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=pelastuslaki#a379-2011
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SUOJELUOHJE: 

 

2. Rakennusta tai sen osaa saa käyttää vain sille suunniteltuun ja 

rakennusluvan mukaiseen käyttötarkoitukseen. Rakennukselle 

tulee olla tehtynä viranomaisen hyväksymä käyttöönottotar-

kastus.  

 

Rakentamista ja remontointia koskevan ohjeistuksen löydät kokonaisuudessaan 

Suomen rakentamismääräyskokoelmista www osoitteesta www.finlex.fi. 

 

Jos rakennuksen käyttötapa muuttuu, täytyy muutoksille hakea rakennusviran-

omaisen lupa. Selvitä oman kuntasi muutosprosessi rakennusvalvonnasta. 

 

Esimerkkitapaus vakuutusyhtiön tilastoista, joissa osa korvausta on jäänyt saamat-

ta vedoten suojeluohjeiden noudattamatta jättämiseen: 

 

- Verstasrakennuksessa on tehty jatkuvasti tulitöitä (aseiden korjausta ammatti-

maisesti korvausta vastaan). Tila ei ole paloviranomaisen toimesta hyväksytty. 

 

 

SUOJELUOHJE:  

 

3. Asuinhuoneistossa, asuin- ja huvilarakennuksessa sekä tilois-

sa, joissa yövytään, kuten rantasaunoissa ja aitoissa, tulee olla 

jokaisessa kerroksessa palovaroitinstandardin mukainen toimin-

takuntoinen palovaroitin. Palovaroittimia tulee olla vähintään 1 

kpl jokaista alkavaa 60:ta m2 kohden. Palovaroittimen toiminta-

kunto on varmistettava säännöllisellä testauksella. 

 

Pelastuslaki 17 § 

 

Palovaroittimet 

 

Huoneiston haltija on velvollinen huolehtimaan siitä, että asunto varustetaan riittävällä määrällä palovaroit-

timia tai muita laitteita, jotka mahdollisimman aikaisin havaitsevat alkavan tulipalon ja varoittavat asunnos-

http://www.finlex.fi/
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=pelastuslaki#a379-2011
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sa olevia. Majoitustiloissa sekä 18 §:ssä tarkoitetuissa hoitolaitoksissa ja palvelu- ja tukiasumisessa 1 mo-

mentissa säädettyä vastaava velvollisuus on toiminnanharjoittajalla. Sisäasiainministeriön asetuksella voi-

daan antaa tarkempia säännöksiä 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen laitteiden määrästä, sijoittamisesta sekä 

toiminnasta. 

 

Huoneiston haltijalla tarkoitetaan omistajaa, esimerkiksi vuokranantajaa. Hänen 

tehtävänsä on huolehtia huoneistoon tarvittava määrä palovaroittimia ja huolehtia 

niiden kunnosta. Asukas on velvollinen ilmoittamaan havaitsemistaan puutteista 

huoneiston haltijalle, jotta hän pystyy korjaamaan puutteen. 

Sisäasiainministeriön asetus palovaroittimien sijoittamisesta ja kunnossapidosta 239/2009 

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä kesäkuuta 2003 annetun pelastuslain 

(468/2003) 22 §:n 2 momentin 1 kohdan ja 29 §:n 3 momentin nojalla: 

Asetus, 1 § 

Soveltamisala 

Tämä asetus koskee asuntojen haltijoita ja omistajia sekä majoitustilojen ja hoitolaitoksien toiminnanharjoit-

tajia. Tässä asetuksessa säädetään pelastuslain (468/2003) 29 §:ssä tarkoitettujen asuntoihin, majoitustiloi-

hin ja hoitolaitoksiin sijoitettujen palovaroittimien riittävästä määrästä, asianmukaisesta sijoittamisesta ja 

toiminnasta sekä palovaroittimien toimintakunnossa pitämiseen liittyvistä teknisistä yksityiskohdista ja me-

nettelytavoista. 

Asetus, 2 § 

Määritelmiä 

Tässä asetuksessa tarkoitetaan: 

1) palovaroittimella laitetta, joka havaitsee savun ja antaa akustisen hälytyksen; 

2) muulla paloilmaisulaitteella laitetta, jota käytetään pelastuslain (468/2003) 29 §:n mukaisen palovaroit-

timen sijasta. 

Asetus, 3 § 

Palovaroittimien määrä ja sijoittaminen 

Asunnon jokainen kerros sekä niihin yhteydessä olevat kellarikerrokset ja ullakot on varustettava vähintään 

yhdellä palovaroittimella. Asunnon jokaisen kerroksen tai tason alkavaa 60 m
2
 kohden on oltava vähintään 

yksi palovaroitin. 
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Majoitustilan ja hoitolaitoksen majoitushuone on varustettava vähintään yhdellä palovaroittimella. Majoi-

tushuoneita sisältävän palo-osaston yleiset tilat on varustettava kerroksittain vähintään yhdellä palovaroit-

timella. Yleisten tilojen huoneistoalan jokaista alkavaa 60 m
2
 kohden on oltava vähintään yksi palovaroitin. 

Palovaroitin on asennettava siten, että se reagoi tulipalosta aiheutuneeseen savuun mahdollisimman aikai-

sessa vaiheessa. Huoneistoalan lisäksi palovaroittimien määrässä ja sijoittamisessa tulee ottaa huomioon 

suojattavan tilan muoto ja erityistä syttymisvaaraa aiheuttavat toiminnot. 

Edellä 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua muuta paloilmaisulaitetta käytettäessä on laitteen savuil-

maisimien määrän ja sijoittamisen vastattava vähintään 1―3 momenttien vaatimuksia. 

Asetus, 4 § 

Hälytysäänen kuuluvuus 

Palovaroittimen ja muun palonilmaisulaitteen hälytysäänen tulee kuulua asunnon kaikkiin osiin, joissa nor-

maalisti oleskellaan. Tarvittaessa hälytys tulee antaa muutenkin kuin äänimerkillä. 

Asetus, 5 § 

Palovaroittimen kunnossapito 

Palovaroitin on pidettävä toimintakunnossa. Palovaroittimen toimintakunto on varmistettava säännöllisellä 

testauksella. 

Palovaroittimia tulee olla siis riittävästi, kuten laissa on mainittu. Palovaroittimien 

sijoitteluun kannattaa käyttää hieman aikaa. Palovaroitinta ei kannata sijoittaa uu-

nin välittömään läheisyyteen, jottei se ryhdy hälyttämään joka kerta, kun leivonnai-

set otetaan ulos. Palovaroittimet on syytä sijoittaa siten, että ne ovat lähellä kohtei-

ta, jotka mahdollisesti aiheuttavat tulipalovaaran. Esimerkiksi televisio on yksi täl-

lainen kodin laite. Palovaroittimia ei koskaan ole liikaa. Jos käytät tulisijoja, suosi-

teltavaa olisi käyttää myös häkävaroitinta. 

Nukkuessaan ihminen ei reagoi yhtä nopeasti kuin hereillä ollessaan, joten palova-

roittimet on syytä kytkeä toisiinsa ja sijoittaa niitä myös makuutiloihin. Uudisraken-

tamisessa pientaloihin tulee rakentaa palovaroitinjärjestelmä sähköverkkoon, eikä 

tämä ole huono vaihtoehto myöskään ikääntyneissä rakennuksissa ja piharaken-

nuksissa, kuten eläinsuojissa.  
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SUOJELUOHJE: 

4. Tuotantorakennuksiin on asennettava palovaroitinjärjestelmä, 

jos se on rakennusluvan tai muun viranomaisvaatimuksen edelly-

tyksenä. 

Pelastuslaki 82 § 

 

Erityiset turvallisuusvaatimukset 

 

Kohteeseen, jossa harjoitettu toiminta tai olosuhteet aiheuttavat henkilö- tai paloturvallisuudelle tai ympäris-

tölle tavanomaista suuremman vaaran, alueen pelastusviranomainen voi, jos se on välttämätöntä, määrätä 

toiminnanharjoittajan hankkimaan tarkoituksenmukaista sammutuskalustoa ja muita pelastustyötä helpotta-

via laitteita tai asentamaan automaattisen sammutuslaitteiston taikka ryhtymään kohteessa muihin välttämät-

tömiin toimenpiteisiin onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä ihmisten ja omaisuuden turvaamiseksi onnetto-

muuden varalta.  

 

Alueen pelastusviranomaisen tulee kuulla maankäyttö- ja rakennuslain 124 §:ssä tarkoitettua kunnan raken-

nusvalvontaviranomaista valmisteltaessa 1 momentissa tarkoitettua määräystä kohteessa edellytettävistä tur-

vallisuusvaatimuksista, jos turvallisuusvaatimusten toteuttaminen edellyttää rakennuslupaa tai toimenpide-

lupaa. 

 

Riskit kasvavat tilan koon mukaan. Pitkät etäisyydet hidastavat pelastuslaitoksen 

toimintamahdollisuuksia ja tekevät sammutustoimista vaikeampia. Paloilmoitinjär-

jestelmillä havaitset palon ajoissa ja pystyt mahdollisesti suorittamaan alkusammu-

tuksen itse, ennen kuin palo ehtii levitä. Savunpoisto on oleellinen osa sammutus- 

ja pelastustehtävää, joten sitä kannattaa suunnitella jo rakennusvaiheessa. Kes-

kustele rakennus- ja pelastusviranomaisen kanssa tarvittavista laitteista ja raken-

teista. Yhdessä pääsette varmasti kaikkia miellyttävään lopputulokseen. 

 

 

SUOJELUOHJE: 

 

5.  Palon leviämistä rajoittavien rakennusosien ja turvalaitteiden, 

kuten palo-ovien, paloa osastoivien rakenteiden tai palovaroitti-

mien käytöstä, kunnossapidosta ja toimintavarmuudesta tulee 

huolehtia, jotta suunniteltu paloa ehkäisevä ja palon leviämistä 

rajaava toimivuus saavutetaan. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=pelastuslaki#a379-2011
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E1 Suomen rakentamismääräyskokoelma, luvut 6 ja 7.  

 

http://www.finlex.fi/data/normit/37126-E1_2011-fi.pdf 

 

 

E2 Suomen rakentamismääräyskokoelma, Tuotanto- ja varastorakennusten palo-

turvallisuus, luvut 5 ja 6.  

 

http://www.finlex.fi/data/normit/28207-E2su2005.pdf 

 

Palovaroittimien osalta ks. kohta 3, Pelastuslaki 17§ ja asetus palovaroittimien si-

joituksesta ja kunnossapidosta. 

 

Palon leviäminen on isoilla maatiloilla riski. Pitkät etäisyydet ja syrjäinen sijainti 

vaikuttavat olennaisesti pelastustoimen saavutettavuuteen. Osastoimalla ja rajaa-

malla palo saadaan tärkeitä lisäminuutteja pelastamiseen sekä vahinkoja voidaan 

rajoittaa palon rajoittuessa yhteen palo-osastoon. Rakentaessasi uutta ja remon-

toidessasi vanhaa rakennusta, ota osastointi huomioon ja kiinnitä erityistä huomio-

ta läpivienteihin. Läpiviennit unohtuvat helposti jäädessään esimerkiksi alas laske-

tun katon välipohjaan. Tällöin palo pääsee leviämään kenenkään huomaamatta ja 

tilanne saattaa olla peruuttamaton. Läpivienneillä tarkoitetaan seinien läpi meneviä 

sähköjohtoja, putkia jne. Läpivientien tukkiminen unohtuu helposti, jos ne jäävät 

rakenteiden, esimerkiksi katon alas laskun yläpuolelle pois näkyvistä. 

 

 

SUOJELUOHJE: 

 

6. Maatilalle, jossa on ympäristölupavelvoite, tulee laatia pelas-

tussuunnitelma. 

 

Tämä määräys koskeen maatiloja, jotka on määritelty ympäristönsuojeluasetuksen 

(169/2000) 1 §:n mukaisiin ympäristölupaa edellyttäviin eläinsuojiin. 

 

Pelastuslaki 15 § 

 

http://www.finlex.fi/data/normit/37126-E1_2011-fi.pdf
http://www.finlex.fi/data/normit/28207-E2su2005.pdf
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000169
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=pelastuslaki#a379-2011
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Pelastussuunnitelma 

 

Rakennukseen tai muuhun kohteeseen, joka on poistumisturvallisuuden tai pelastustoiminnan kannalta ta-

vanomaista vaativampi tai jossa henkilö- tai paloturvallisuudelle, ympäristölle tai kulttuuriomaisuudelle ai-

heutuvan vaaran taikka mahdollisen onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen voidaan arvioida olevan vaka-

vat, on laadittava pelastussuunnitelma 14 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä. Pelastussuunnitelman laatimi-

sesta vastaa rakennuksen tai kohteen haltija. Jos rakennuksessa toimii useita toiminnanharjoittajia, raken-

nuksen haltijan tulee laatia pelastussuunnitelma yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa. Rakennuksen 

haltijan tulee laatia rakennuksen pelastussuunnitelma kuitenkin aina yhteistyössä 18 §:ssä tarkoitetun hoito-

laitoksen ja palvelu- ja tukiasumisen toiminnanharjoittajan kanssa. Pelastussuunnitelmassa on oltava selos-

tus:  

 

1) vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä; 

 

2) rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä; 

 

3) asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja 

vaaratilanteissa toimimiseksi; 

 

4) mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä. Valtioneuvoston ase-

tuksella annetaan tarkempia säännöksiä kohteista, joihin on laadittava pelastussuunnitelma. Pelastussuunni-

telman sisällöstä voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella. 

 

Pelastussuunnitelma on halpa tapa suunnitella, ennakoida onnettomuuksia ja eh-

käistä niitä. Pelastussuunnitelmaa tehdessäsi sinulla on rauhassa aikaa miettiä ti-

lallasi olevia riskejä ja niihin varautumista. Helpot puhelinnumerot ja toimintamallit 

unohtuvat hädän hetkellä ja ihmiset reagoivat monesti hätääntymällä onnetto-

muustilanteisiin. Valmistautumalla etukäteen ja laatimalla itsellesi hyvän ja toimi-

van pelastussuunnitelman voit helpottaa omia ja tilallasi työskentelevien ihmisten 

mahdollisuuksia toimia onnettomuustilanteissa. Alla linkki finanssialan keskusliiton 

nettisivulle, josta löydät materiaalia maatilojen palontorjuntaan. Lähteen lopussa 

on pelastussuunnitelma, jonka pohjalle voi rakentaa itsellesi ja tilallesi toimivan pe-

lastussuunnitelman. 

 

http://www.fkl.fi/materiaalipankki/ohjeet/Dokumentit/Maatilojen_palontorjunta_turva

ohje.pdf 

 

 

 

 

http://www.fkl.fi/materiaalipankki/ohjeet/Dokumentit/Maatilojen_palontorjunta_turvaohje.pdf
http://www.fkl.fi/materiaalipankki/ohjeet/Dokumentit/Maatilojen_palontorjunta_turvaohje.pdf
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SUOJELUOHJE: 

 

7. Tupakanpoltto ja avotulen teko on kielletty tiloissa, joissa säily-

tetään herkästi syttyviä aineita tai materiaaleja. Tupakoitaessa on 

huolehdittava savukkeen turvallisesta sammuttamisesta. Vuo-

teessa ja sohvalla tupakointi on kielletty. 

 

Alla lehtijuttu Savon Sanomista, jonka mukaan tupakointi sän-

gyssä aiheutti mittavat vahingot ja korvausvastuun siirtymisen 

vahingon aiheuttajalle. 

 

Sängyssä tupakoineelle 50 000 euron lasku  
 
Savon Sanomat  9.9.2014 

 

Heikki Toivanen 

9.9.2014 21:51 (9.9.2014 21:58) 

Päihtyneenä tupakoinut ja palavan savukkeen kanssa sän-

kyynsä nukahtanut nainen tuomittiin tiistaina Pohjois-Savon 

käräjäoikeudessa sakkoihin yleisvaaran tuottamuksesta ja 

vaaran aiheuttamisesta.  

Luhtitalohuoneiston yläkerrassa nukkumassa ollut mies he-

räsi palohälyttimen merkkiääneen. Kun hän tuli alakertaan, 

nainen nukkui sängyssä ja sängyn reuna oli ilmiliekeissä. 

Palo oli niin voimakas, että miehen sammutusyritys ei on-

nistunut. Paikalle hälytetty palokunta sai rajattua palon yh-

teen huoneistoon. Asukkaille annettiin sairaalassa lisähap-

pea, mutta muuten henkilövahingoilta vältyttiin. Tulipalosta 

aiheutunut savu kulkeutui myös viereisiin asuntoihin aiheut-

taen savuhaittoja.  

Niiralan Kulman omistama asunto Kuopion Jynkässä kärsi 

pahoja vaurioita viime vuoden helmikuussa tapahtuneessa 

palossa. Oikeus velvoitti 35-vuotiaan kuopiolaisnaisen kor-
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vaamaan vakuutusyhtiölle yli 42 000 euroa. Niiralan Kul-

malle hän joutuu maksamaan korvauksia lähes 8 000 euroa 

oikeudenkäyntikuluineen. 

Naisen teko aiheutti vaaratilanteen samassa huoneistossa 

nukkuneelle miehellä sekä talon muille asukkaille. Luhtita-

lossa oli yhteensä neljä asuntoa. 

Nainen kertoi poliisitutkinnassa, että hänellä on ollut tapana 

polttaa sängyllä päihtyneenä. 

Nainen sai teostaan rangaistuksena 60 päiväsakkoa, joista 

maksettavaa kertyy 360 euroa 

 

 

SUOJELUOHJE: 

 

8. Takan avotulta, kynttilää ja ulkona olevaa avotulta saa polttaa 

vain valvotusti. Ulkotulia ja kynttilöitä saa polttaa vain palamat-

tomalla alustalla ja riittävän etäällä syttyvästä materiaalista. Huo-

neistosta poistuttaessa tuli on sammutettava huolellisesti. 

 

Kohdat 7 ja 8: 

 

Pelastuslaki 4 § 

 

Huolellisuusvelvollisuus 

 

Jokaisen on oltava huolellinen tulipalon tai muun onnettomuuden vaaran ja vahingon vält-

tämiseksi. Jokaisen on mahdollisuuksiensa mukaan valvottava, että hänen määräysvaltan-

sa piirissä noudatetaan tulipalon ja muun onnettomuuden ehkäisemiseksi ja henkilöturval-

lisuuden varmistamiseksi annettuja säännöksiä ja määräyksiä. 
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Pelastuslaki 5 § 

 

Varovaisuus tulen käsittelyssä 

 

Tulta sekä syttyvää, räjähtävää tai muuta vaarallista ainetta on käsiteltävä huolellisesti ja 

riittävää varovaisuutta noudattaen. Ryhdyttäessä tulityöhön tai sellaiseen korjaustyöhön 

tai muuhun työhön, jonka johdosta tulipalon tai muun onnettomuuden vaara tuntuvasti li-

sääntyy, on huolehdittava riittävistä varotoimista. 

 

Muista tulitöissä alkusammutusvalmius. Harjoittele alkusammuttimen käyttöä en-

nalta, jotta todellisessa tilanteessa osaat toimia oikein. 

 

Pelastuslaki 6 § 

 

Avotulen teko 

 

Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn 

takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. 

Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman maanomistajan lupaa. Alueen pelastusviran-

omainen voi perustellusta syystä kieltää avotulen teon pelastustoimen alueella tai osassa 

sitä määräajaksi. Päätöksestä tulee tiedottaa tarpeellisessa laajuudessa. 

 

Tulen käytössä on tärkeää muistaa huolellisuus. Älä heitä tuhka-astian sisältöä 

maa-aineksen päälle, vaan säilytä tuhkaa palamattomassa astiassa riittävän kau-

kana palavista materiaaleista. Tuhkassa saattaa kyteä hiillos vielä viikonkin jäl-

keen. Muista metsäpalo- ja ruohikkopalovaroitukset. Alkoholi ja tuli ovat aina huo-

no yhdistelmä. 

 

 

Alla sellaisia esimerkkitapauksia vakuutusyhtiön tilastoista, joissa osa korvausta 

on jäänyt saamatta vedoten suojeluohjeiden noudattamatta jättämiseen: 

 

- Tupakoitu vuoteessa 

- Ruohikkopalovaroituksen aikana poltettu roskia -> syttynyt tylipalo. 

- Rasvakattila on jätetty liedelle ilman valvontaa ja syttynyt palamaan. 

- Pallogrillin hiilet laitettu muoviseen ämpäriin varastoon, joka syttynyt palamaan. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=pelastuslaki#a379-2011
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=pelastuslaki#a379-2011
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- kynttilä jätetty palamaan ilman valvontaa. 

- Työvaatteita kuivatettu saunassa (tietoisesti). 

- Lämmityskattilaa sytytetty bensalla. Vähennyksen osuus on pienempi, koska 

kyse 15 vuotiaasta lapsesta ja vahingon määrä noin 300 000 euroa. 

- Ulkotuli terassin pöydällä. 

- Kuumat tuhkat muoviastiaan, josta rakennuksen seinä syttynyt. 

- Kynttilää poltettu yläkerrassa ilman valvontaa. 

- 13 vuotiaan tytön huoneessa tuikkukynttilä oli sytyttänyt palovahingon, kun tyt-

tö oli nukahtanut, (kynttilä unohtunut/jätetty). 

 

 

SUOJELUOHJE: 

 

9. Kulotukseen tai muuhun ulkona olevan avotulentekoon ei saa 

ryhtyä metsäpalovaroituksen tai ruohikkopalovaaran ollessa voi-

massa. Kulotukseen tai muuhun avotulentekoon ei myöskään saa 

ryhtyä ilman riittävää valvontaa taikka 30:a metriä lähempänä ra-

kennuksista tai varastoidusta palavasta materiaalista kuten polt-

topuista. Kulotuksessa on varauduttava puuskittaisen tuulen 

synnyttämään palon riistäytymiseen riittävällä alkusammutuska-

lustolla ja miehityksellä. Kulotuksen jälkeen paloaluetta on jälki-

vartioitava vähintään tunnin ajan. 

 

Pelastuslaki 6 § 

 

Avotulen teko 

 

Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellai-

set, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Avotulta ei saa tehdä toisen maal-

le ilman maanomistajan lupaa. Alueen pelastusviranomainen voi perustellusta syystä kieltää avotulen teon 

pelastustoimen alueella tai osassa sitä määräajaksi. Päätöksestä tulee tiedottaa tarpeellisessa laajuudessa. 

 

 

 

 

 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=pelastuslaki#a379-2011
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Pelastuslaki 7 § 

 

Kulotus 

 

Edellä 6 §:ssä säädetyn estämättä saadaan kuivanakin aikana kulottaa erityistä varovaisuutta noudattaen, 

jollei 6 §:n 3 momentista muuta johdu. Metsämaan kulotus on aina suoritettava kulotuksen käytännön työhön 

perehtyneen metsäammattilaisen valvonnassa.  

 

Pelastuslaki 8 § 

 

Ilmoitusvelvollisuus 

 

Kulotuksen suorittajan tulee ilmoittaa kulotuksesta ennakolta pelastuslaitokselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee 

myös muuta tulenkäyttöä, josta muodostuu merkittävästi savua. 

 

Muista ilmoittaa kulotuksesta paikalliselle pelastusviranomaiselle. Yhteystiedot 

löydät internetistä. Näin vältetään turhia hälytyksiä, joista johtuen avunsaanti voi 

viivästyä sitä oikeasti tarvitseville.  

 

Alla sellaisia esimerkkitapauksia vakuutusyhtiön tilastoista, joissa osa korvausta 

on jäänyt saamatta vedoten suojeluohjeiden noudattamatta jättämiseen: 

- Ruohikkopalovaroituksen aikana poltettu roskia. 

- Ruohikkopalovaroituksen aikana poltettu risuja pihassa. 

 

 

SUOJELUOHJE: 

 

10. Sähköliettä tulee käyttää valvotusti. Huoneistosta poistuttaes-

sa ja nukkumaan mentäessä on varmistettava, että palovaaralli-

sista kotitalouskoneista kuten liedestä ja silitysraudasta on virta 

katkaistu. Syttyviä esineitä ei saa säilyttää liedellä tai sen välittö-

mässä läheisyydessä. Liesituulettimen suodattimen puhdistuk-

sesta on huolehdittava säännöllisesti. 

 

 

 

 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=pelastuslaki#a379-2011
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=pelastuslaki#a379-2011
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Pelastuslaki 13 § 

 

Nuohous ja ilmanvaihtolaitteiden huolto 

 

Rakennuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien 

järjestelyjen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta huolehdittava, että: 

 

1) tulisijat ja savuhormit on nuohottu 59 §:n mukaisella tavalla; 

 

2) ilmanvaihtokanavat ja -laitteet on huollettu ja puhdistettu siten, että niistä ei aiheudu tulipalon vaa-

raa; 

 

3) tikkaat, kattokulkutien osat ja katon turvavarusteet pidetään sellaisessa kunnossa, että nuohoustyö 

voidaan suorittaa turvallisesti.  

 

Sisäasiainministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä: 

 

1) tulisijoista ja savuhormeista, jotka on nuohottava määrävälein, sekä nuohouksen ajankohdasta ja 

määrävälistä; 

 

2)  ilmanvaihtokanavista ja -laitteista, jotka on paloturvallisuussyistä puhdistettava määrävälein sekä 

puhdistuksen ajankohdasta, määrävälistä ja puhdistustyön sisällöstä. 

 

Huolellisuus kaikessa toiminnassa on turvallisuuden näkökulmasta tärkeää. Vältä 

turhaa riskin ottamista sammuttamalla kaikki kodin sähkölaitteet poistuessasi ra-

kennuksesta. Älä ummista silmiäsi, vaikka ruoka on uunissa vielä hetken aikaa. 

Ruoan laitto on aiheuttanut lukemattomia rakennuspalovaaratilanteita vuosien 

saatossa. Vaihda ilmanvaihtokoneesi suodattimet valmistajan ohjeiden mukaisesti 

ja muista että alkoholi ja ruoanlaitto eivät sovi yhteen. 

 

Alla sellaisia esimerkkitapauksia vakuutusyhtiön tilastoista, joissa osa korvausta 

on jäänyt saamatta vedoten suojeluohjeiden noudattamatta jättämiseen: 

 

 

- Unohdettu ruoka liedelle ja lähdetty kauppaan. Savu-/nokivahinko asuntoon. 

- Asukkaat menneet nukkumaan, kun hellalla oli ollut nakkeja lämpenemässä. 

- Rasvakattila oli jätetty liedelle ilman valvontaa ja syttynyt palamaan. 

- Lieden levy mennyt vahingossa päälle huonekaluja haettaessa huoneistosta. 

- Lämmitetty sipuleita hiustenkuivaimella valvomatta, käynyt parin päivän välein 

tarkastamassa tilannetta -> tulipalo. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=pelastuslaki#a379-2011
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Tässä luvussa on useita suojeluohjeita, jotka perustuvat samoi-

hin lakeihin ja asetuksiin. 

 

SUOJELUOHJE: 

 

11. Kylmälaitteiden riittävästä ilmanvaihdosta ja sijoituksesta tu-

lee huolehtia valmistajan asennusohjeiden mukaisesti. Laitteen 

takapinnalle sekä kompressorin päälle kertynyt pöly tulee poistaa 

säännöllisesti. 

 

Imuroi jääkaapin ja pakastimen taustat kerran vuodessa, esimerkiksi kevätsiivouk-

sen yhteydessä. Näin pölyä ei pääse kertymään vuosien ajan. Pöly, sähkö ja vesi 

eivät ole hyvä yhdistelmä laitevian sattuessa. 

 

SUOJELUOHJE: 

 

12. Pesukonetta tulee käyttää valvotusti. Pesukoneen ja kuivaus-

kaapin ilmanvaihtoa ei saa estää ja niiden suodattimet tulee puh-

distaa valmistajan ohjeen mukaisesti ja säännöllisesti ylikuume-

nemisen estämiseksi. 

 

Kuten aiemmin on todettu, älä jätä sähkölaitteita ilman valvontaa. Pyykinpesuko-

neita, jopa uusia on syttynyt palamaan vuosittain useita.  

 

Alla sellaisia esimerkkitapauksia vakuutusyhtiön tilastoista, joissa osa korvausta 

on jäänyt saamatta vedoten suojeluohjeiden noudattamatta jättämiseen: 

 

- Pesukoneen hana ollut aina auki, kun sulku asennettu kiintokalusteen taakse. 

Ei ”mahdu” sulkemaan. Liitos alkanut vuotaa. 

- Astianpesukoneen hana oli jätetty auki lomalle lähtiessä. Pesukoneen liitos 

vuotanut aina auki ollessaan, aiheuttanut laajat vahingot. 
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- Astiapesukoneen sulkuventtiili ollut auki asukkaiden ollessa poissa kotoa. Kone 

rikkoutunut ja täyttynyt vedellä, vuotanut edelleen lattialle ja alakerran asun-

toon. 

- Astianpesukoneen hana jätetty auki mökillä sieltä poistuttaessa. Paineellisen 

letkun klemmariliitos auennut poissa ollessa ja aiheuttanut vuotovahingon. 

- Astianpesukoneessa ei ole ollut erillistä omaa sulkuhanaa. 

- Astianpesukone laitettu yöksi päälle, kun menty nukkumaan. Kone vuotanut 

vettä lattialle luukun välistä. 

- Asiakas laittanut pesukoneen aamulla päälle ja lähtenyt pois asunnosta. 

 

 

SUOJELUOHJE: 

 

13. Kiukaan, hormien ja tulisijan valmistajan asennusohjeita ja il-

moittamia suojaetäisyyksiä palaviin materiaaleihin tulee noudat-

taa. 

 

Asentaessasi kiuasta, hormia tai tulisijaa, tutustu aina valmistajan ohjeisiin ja 

muista oikeat turvaetäisyydet. Tulisijojen käytössä täytyy muistaa se, ettei kaikkia 

takkoja ole tarkoitettu lämmitettäväksi aamusta iltaan. Takka varaa lämpöä, mutta 

ei ikuisuuksiin asti. Jos takkaa lämmitetään liikaa, palokaasut lämmittävät hormia 

liikaa, kun takka ei enää varaa lämpöä. Monia uusia peltihormeja ei ole suunniteltu 

siten, että niitä voidaan lämmittää tuntikausia.  Liiallinen lämmittäminen heikentää 

muurauksen rakennetta ajan saatossa. Viallinen tulisija aiheuttaa palovaaraa aina, 

kun lämmität sitä. 

 

SUOJELUOHJE: 

 

14. Vaatteiden tai muun palavan materiaalin kuivattaminen ja säi-

lyttäminen kiukaan yläpuolella tai sen välittömässä läheisyydessä 

sekä sähköpattereilla on kielletty. 

 

Lukemattomia tulipaloja on syttynyt sen seurauksena, että pyykkejä on kuivatettu 

saunassa. Älä missään nimessä asenna naruja ja vieläpä muovisia naruja kiukaan 

yläpuolelle. Vaikka saunaa ei olisi käytetty aikoihin, älä silti säilytä tai kuivata siellä 
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vaatteita. Jos tiedät, ettet käytä saunaa enää saunomiseen, tilaa sähkömies kyt-

kemään kiuas irti sähköverkosta. 

 

Alla sellaisia esimerkkitapauksia vakuutusyhtiön tilastoista, joissa osa korvausta 

on jäänyt saamatta vedoten suojeluohjeiden noudattamatta jättämiseen: 

 

- Pyyhe ollut kuivumassa kiukaan läheisyydessä. 

- Kiukaan läheisyydessä ollut takki oli syttynyt palamaan. 

- Kiuas laitettu päälle, kun liinoja oli ollut kaiteella kuivumassa. 

- Mökin saunan kaiteella kuivatettu peflettejä. Syttyneet palamaan. 

- Saunan lauteille laitettu pyykkiteline oli kaatunut kiukaalle aiheuttaen tulipalon. 

- Vaatteita kuivattu kiukaan päällä. 

 

SUOJELUOHJE: 

 

15. Jäätyneitä putkia ja syttyvää materiaalia ei saa sulattaa avotul-

ta tai kuumailmapuhallinta käyttäen. 

 

Kohtia 11–15 koskien; 

 

Pelastuslaki 4 § 

 

Huolellisuusvelvollisuus 

 

Jokaisen on oltava huolellinen tulipalon tai muun onnettomuuden vaaran ja vahingon välttämiseksi. Jokaisen 

on mahdollisuuksiensa mukaan valvottava, että hänen määräysvaltansa piirissä noudatetaan tulipalon ja 

muun onnettomuuden ehkäisemiseksi ja henkilöturvallisuuden varmistamiseksi annettuja säännöksiä ja mää-

räyksiä. 

 

Pelastuslaki 9 § 1 mom. 

 

Rakennusten palo- ja poistumisturvallisuus 

 

Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan huolehdittava siitä, että rakennus, 

rakennelma ja sen ympäristö pidetään sellaisessa kunnossa, että: 

 

1) tulipalon syttymisen, tahallisen sytyttämisen sekä leviämisen vaara on vähäinen; 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=pelastuslaki#a379-2011
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=pelastuslaki#a379-2011
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Jäätyneiden putkien sulattaminen kuumailmapuhaltimella voi aiheuttaa putken 

halkeamisen, jolloin syntyy vesivahinko. Anna putken sulaa rauhassa, jottei putki 

halkea. Asentamalla kiinteistöösi riittävästi sulkuventtiilejä voit ennaltaehkäistä va-

hinkojen laajuutta vuodon sattuessa. 

 

Alla sellaisia esimerkkitapauksia vakuutusyhtiön tilastoista, joissa osa korvausta 

on jäänyt saamatta vedoten suojeluohjeiden noudattamatta jättämiseen: 

 

- Vesipostille menevä vesiputkisto jäätynyt autotallin liian alhaisen lämpötilan 

vuoksi. Ilma kartoitushetkellä +5, lattia -5 astetta. Putken jäätymisen estämi-

seksi vesihana jätetty tiputtamaan. Putki ollutkin jo jäässä ja kun putki suli, niin 

vettä oli tullut niin paljon, että jätevesisäiliö oli täyttynyt. 

- Autotallin käyttövesiputkisto oli jäätynyt liian alhaisen lämpötilan vuoksi. 

- Varastossa ollut lämmityslaite oli unohtunut laittaa päälle ja putki oli jäätynyt. 

- Vesiputki oli jäätynyt autotallissa, jossa lämpötila 5-10 astetta. Putki oli jäätymi-

sen seurauksena irronnut ulkoseinän läpi menevästä kasteluhanasta. 
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1.2 Palavien nesteiden ja nestekaasun käyttö ja säilytys. 

 

Tässä luvussa on useita suojeluohjeita, jotka perustuvat samoi-

hin lakeihin ja asetuksiin. 

 

SUOJELUOHJE: 

 

1. Palavien nesteiden ja nestekaasun käytöstä ja säilytyksestä ei 

saa ylittää palavista nesteistä ja nestekaasusta annettujen ase-

tusten määriä. 

 

2. Palavia kaasuja, palavia nesteitä ja nestekaasua ei saa säilyttää 

yhteisessä kellari- tai ullakkotilassa, joka on tarkoitettu asunto-

kohtaisen talousirtaimiston säilyttämiseen. 

 

Kohtiin 1 ja 2: 

 

Asetus vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista 855/2012, löytyy 

osoitteesta: 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120855 

 

Nestekaasuasetus 7 § 

 

Yleisvaatimus 

 

Nestekaasun teknisessä käytössä, käsittelyssä, varastoinnissa ja säilytyksessä on noudatettava varovaisuutta 

ja huolellisuutta. 

Nestekaasua teknisesti käyttävän, käsittelevän tai varastoivan laitoksen tulee huolehtia toimintaan ja sen laa-

juuteen nähden tehokkaalla tavalla nestekaasun käytöstä, käsittelystä ja varastoimisesta laitoksessa niin, ett-

ei toiminnasta aiheudu henkilö- tai omaisuusvahinkoja. 

Nestekaasun käyttölaitokset ja varastot tulee suunnitella, mitoittaa ja rakentaa sekä niitä tulee käyttää ja 

huoltaa siten, että onnettomuusvaara on estetty riittävän tehokkaasti. 

 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120855
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Nestekaasuasetus 36 § 

Yleiset säilytysrajoitukset 

Nestekaasun säilytys on kielletty rakennusten kellari- ja ullakkotiloissa. Säilytys on myös kielletty ajoneuvo-

jen, veneiden, sosiaalitilavaunujen ja niihin rinnastettavien tilojen sellaisissa sisätiloissa, joissa ihmisiä yö-

pyy. 

Nestekaasuasetus 37 § 

Erinäiset huonetilat 

Asuin-, majoitus-, päivähoito-, toimisto- ja kokoontumishuoneistoissa sekä niihin verrattavissa olevissa ti-

loissa saa nestekaasua säilyttää enintään 25 kg. 

Nestekaasuasetus löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta: 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1993/19930711?search%5Btype%5D=pika&search%5Bp

ika%5D=nestekaasuasetus#Lidp1753712 

Säilyttäessäsi ja käyttäessäsi nestekaasua, huolehdi että venttiilit ovat aina kiinni, 

kun et käytä kaasua. Nestekaasu on ilmaa raskaampaa ja jää maan pinnalle vuo-

taessaan. Et halua sytyttää savuketta seisoessasi kaasupilvessä. Alla on ohje pa-

lavia nesteitä koskevista säilytysrajoituksista. 

  

Palavia nesteitä koskevat säilytysrajoitukset 

Tila Erittäin hel-

posti syttyviä, 

helposti sytty-

viä ja syttyviä 

palavia nestei-

tä sekä palavia 

nesteitä tai 

kaasuja sisäl-

täviä aerosole-

ja (esimerkiksi 

bensiini, liuot-

timet ja ae-

rosolimaalit) 

Palavia nestei-

tä, joiden lei-

mahdus-piste 

on yli 55 °C 

(esimerkiksi 

öljy ja diesel-

öljy) 

Nestekaasua 

a) Hoitolaitoksissa, 

majoitus-, työpaikka- 

ainoastaan toiminnan harjoittamisen kannalta tar-

peellinen määrä 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1993/19930711?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=nestekaasuasetus#Lidp1753712
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1993/19930711?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=nestekaasuasetus#Lidp1753712
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Palavia nesteitä koskevat säilytysrajoitukset 

ja kokoontumistiloissa 

sekä yleisötilaisuuksis-

sa 

b) Asuinhuoneistot 

mukaan lukien par-

vekkeet, terassit ja 

vastaavat tilat 

25 l (sisältäen aerosolit) 25 kg 

b1) Asuinrakennukseen 

kuuluva erillinen va-

rastotila 

50 l (asuintilojen lisäksi, sisäl-

täen aerosolit) 

50 kg (asuintilo-

jen lisäksi) 

c) Moottoriajoneuvo-

suoja 

Ajoneuvon 

polttoainesäiliö 

+60 l 

Ajoneuvon 

polttoainesäiliö 

+200 l 

Ajoneuvon polt-

toainesäiliö +25 

kg 

d) Myymälähuoneisto 

 myymälähuone  

 erillisiä varastoja 

(palotekninen osasto)  

Yhteensä 1000 l (enintään 25 l 

pakkauksissa), josta aerosoleja 

ja erittäin helposti syttyviä 

palavia nesteitä 200 l (enintään 

5 l astioissa) 

  

  

25 kg 

  

e) Ajoneuvot, veneet, 

sosiaalitilavaunut ja 

näihin rinnastettavat 

tilat 

Ajoneuvon polttoainesäiliö + 

60 l bensiiniä, öljyä tai vastaa-

via, 60 kg aerosolimaaleja. 

Vaarallisimmille kemikaaleille 

erityismääräykset, linja-autoille 

ja vastaaville erityismääräyk-

set. 

Ajoneuvon polt-

toainesäiliö +25 

kg. 

f) Jakeluasema Ajoneuvojen koneelliseen pe-

suun tarkoitetussa tilassa saa 

pitää vain ajoneuvojen pesuun 

ja puhdistukseen tarvittavaa 

palavaa nestettä (pesuliuotinta, 

lp. ei saa olla < 35 °C) irtosäi-

liössä tai enintään 1000 litran 

säiliökontissa. 

  

Ilmoitusmenettely 

g) Yhteiset kellari- ja 

ullakkotilat 

Ei palavia nesteitä eikä nestekaasua tai muita pala-

via kaasuja 

h) Nestekaasun käyttö 

rakennus- ja korjaus-

töissä 

Rakennus- ja korjaustöissä sekä tilapäisessä käy-

tössä teollisuustiloissa käytettävässä pullopaketissa 

saa nestekaasua olla enintään 300 kg. Mikäli käy-
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Palavia nesteitä koskevat säilytysrajoitukset 

tetään useampia pullopaketteja, tulee niiden keski-

näisen etäisyyden olla vähintään 10 metriä. 

 

Ammoniumnitraatti on maatiloilla yleisesti käytetty vaaraa aiheuttava aine. Turva-

tekniikan internet sivuilta löydät ammoniumnitraatin varastoinnista ja käsittelystä, 

alla linkki: 

http://www.tukes.fi/Tiedostot/vaaralliset_aineet/esitteet_ja_oppaat/Ammoniumnitra

atin_varastointi_maatiloilla.pdf 

Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksella on opas polttonesteiden varastointiin 

maatiloilla, alla linkki internet sivulle: 

http://www.hyvinkaa.fi/Tiedostot/AYR_Ymp%C3%A4rist%C3%B6_luonnonsuojelu/

Lupa_ja_ilmoitusasiat/Farmariopas_kevyt.pdf 

Lannoitteiden turvallisesta varastoinnista löydät ohjeet Farmit.fi internet sivustolta, 

alla linkki: 

http://www.farmit.net/kasvinviljely/lannoitus/kasittely 

Turvatekniikan keskuksen internetsivustolta löydät ohjeet räjähdysvaarallisten tilo-

jen turvallisuudesta, alla linkki: 

http://www.tukes.fi/tiedostot/vaaralliset_aineet/esitteet_ja_oppaat/atex_rajahdeopa

s.pdf 

 

 

 

 

 

 

http://www.tukes.fi/Tiedostot/vaaralliset_aineet/esitteet_ja_oppaat/Ammoniumnitraatin_varastointi_maatiloilla.pdf
http://www.tukes.fi/Tiedostot/vaaralliset_aineet/esitteet_ja_oppaat/Ammoniumnitraatin_varastointi_maatiloilla.pdf
http://www.hyvinkaa.fi/Tiedostot/AYR_Ymp%C3%A4rist%C3%B6_luonnonsuojelu/Lupa_ja_ilmoitusasiat/Farmariopas_kevyt.pdf
http://www.hyvinkaa.fi/Tiedostot/AYR_Ymp%C3%A4rist%C3%B6_luonnonsuojelu/Lupa_ja_ilmoitusasiat/Farmariopas_kevyt.pdf
http://www.farmit.net/kasvinviljely/lannoitus/kasittely
http://www.tukes.fi/tiedostot/vaaralliset_aineet/esitteet_ja_oppaat/atex_rajahdeopas.pdf
http://www.tukes.fi/tiedostot/vaaralliset_aineet/esitteet_ja_oppaat/atex_rajahdeopas.pdf
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1.3. Nuohous, tulisijat ja lämmityslaitteet. 

Tässä luvussa on useita suojeluohjeita, jotka perustuvat samoi-

hin lakeihin ja asetuksiin. 

SUOJELUOHJE: 

1. Tulisijojen ja hormien käyttöturvallisuutta on valvottava. Ra-

kennuksen omistajan tai haltijan tulee huolehtia hormien säännöl-

lisestä nuohouksesta viranomaisten antamien ohjeiden ja määrä-

ysten mukaisesti: 

*Kiinteällä polttoaineella (esimerkiksi puu ja hake), useammilla 

polttoaineilla sekä kevyt- tai raskasöljyllä toimiva tulisija on 

nuohottava kerran vuodessa. 

*Ympärivuotisessa käytössä olevan vapaa-ajan asunnon tulisijat 

on nuohottava kerran kolmessa vuodessa. 

Lakisääteisen nuohouksen saa tehdä vain viranomaisen hyväk-

symä nuohooja tai nuohousliike. Jos rakennuksen tulisijat ja 

hormit ovat olleet yli kolme vuotta käyttämättä tai niiden käyttö-

tarkoitus muuttuu, on nuohoojan tarkastettava ja nuohottava ne 

ennen niiden käyttöönottoa. 

Pelastuslaki 13 § 

Nuohous  

Nuohous ja ilmanvaihtolaitteiden huolto 

Rakennuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien 

järjestelyjen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta huolehdittava, että: 

1) tulisijat ja savuhormit on nuohottu 59 §:n mukaisella tavalla; 

2) ilmanvaihtokanavat ja -laitteet on huollettu ja puhdistettu siten, että niistä ei aiheudu tulipalon vaaraa; 

3) tikkaat, kattokulkutien osat ja katon turvavarusteet pidetään sellaisessa kunnossa, että nuohoustyö voi-

daan suorittaa turvallisesti. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=pelastuslaki#a379-2011
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Sisäasiainministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä: 

1) tulisijoista ja savuhormeista, jotka on nuohottava määrävälein, sekä nuohouksen ajankohdasta ja määrä-

välistä; 

2) ilmanvaihtokanavista ja -laitteista, jotka on paloturvallisuussyistä puhdistettava määrävälein sekä puhdis-

tuksen ajankohdasta, määrävälistä ja puhdistustyön sisällöstä. 

Pelastuslaki, 9 luku 

Nuohouspalvelut 

59 § 

Nuohouksen järjestäminen 

Alueen pelastustoimi päättää nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. 

Alueen pelastustoimi voi alueellaan tai osassa sitä: 

1) tuottaa nuohouspalvelut pelastuslaitoksen omana työnä; 

2) hankkia nuohouspalvelut muulta palvelujen tuottajalta; tai 

3) sallia rakennuksen omistajan tai haltijan sopia nuohouksesta palvelujen tuottajan kanssa. 

Alueen pelastustoimen järjestäessä nuohouspalvelut 2 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla se 

päättää myös nuohouksesta perittävästä maksusta. 

Rakennuksen omistajan, haltijan ja huoneiston haltijan 13 §:ssä säädetty velvollisuus huolehtia siitä, että tu-

lisijat ja savuhormit on huollettu ja puhdistettu voidaan toteuttaa ainoastaan alueen pelastustoimen 1 mo-

mentin mukaisesti päättämän palvelujen tuottajan toimesta. Pelastuslaitos voi kuitenkin yksittäisen kohteen 

osalta antaa luvan siihen, että nuohouksen suorittaa joku muu kuin nuohooja. 

60 § 

Nuohoustyön sisältö 

Nuohouksessa puhdistetaan tulisija ja savuhormi niihin liittyvine osineen sekä tarkastetaan tulisijan ja savu-

hormin kunto. Nuohoojan tulee antaa asiakkaalle todistus suoritetusta nuohouksesta. 

Sisäasiainministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä nuohoustyön sisällöstä ja nuohous-

työstä annettavasta todistuksesta. 

 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=pelastuslaki#a379-2011
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=pelastuslaki#a379-2011
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61 § 

Vioista ilmoittaminen 

Jos nuohooja havaitsee tulisijoissa ja savuhormeissa vikoja tai puutteita, joista voi aiheutua tulipalon vaara, 

hänen on ilmoitettava niistä kirjallisesti nuohottavan kohteen edustajalle ja pelastuslaitokselle. Jos nuohooja 

toteaa tikkaiden, kattokulkutien osien tai katon turvavarusteiden olevan sellaisessa kunnossa, ettei nuohous-

työtä voida suorittaa turvallisesti, on hänen ilmoitettava myös niistä kirjallisesti nuohottavan kohteen edusta-

jalle ja pelastuslaitokselle. 

62 § 

Nuohousluettelo 

Nuohoustoiminnan harjoittajan tulee pitää luetteloa nuohoamistaan kohteista ja antaa luettelosta pyydettä-

essä maksutta tietoja pelastuslaitokselle. Tietoja tulee säilyttää kymmenen vuoden ajan toimenpiteen suorit-

tamisesta. 

63 § 

Nuohoojan kelpoisuus 

Nuohoojan ammatin harjoittajalta, hänen palveluksessaan olevalta itsenäisesti nuohoustyötä tekevältä ja pe-

lastuslaitoksen palveluksessa olevalta nuohoojalta vaaditaan nuohoojan ammattitutkinto. 

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen nuohoojan ammattitutkintoa suorittava henkilö on koulutuksen ai-

kana kolmen vuoden ajan kelpoinen toimimaan nuohoojana itsenäisesti, jos hän on suorittanut nuohoojan 

ammattitutkintoon kuuluvat tulisijojen ja savuhormien nuohousta ja kiinteistöjen turvallisuuden tarkkailua 

koskevat osiot. Nuohouspalvelujen tuottajan tulee riittävällä tavalla ohjata ja valvoa ammattitutkintoa suo-

rittavan henkilön itsenäistä nuohoustyötä. 

Sisäministeriön asetus nuohouksesta: 

1 § 

Soveltamisala 

Tämä asetus koskee määrävälein nuohottavia tulisijoja ja hormeja. Tätä asetusta ei sovelleta kaasukäyttöi-

seen tulisijaan eikä sen hormiin. 

2 § 

Määrävälein nuohottavat tulisijat ja hormit 

Käytössä oleva kiinteällä polttoaineella, useammilla polttoaineilla tai raskasöljyllä toimiva tulisija hormei-

neen on nuohottava vuoden välein. Suuluukuttoman tulisijan (avotakka) tulipesää ei nuohota, ellei siitä erik-

seen sovita. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=pelastuslaki#a379-2011
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=pelastuslaki#a379-2011
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=pelastuslaki#a379-2011
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Yksinomaan kevytöljykäyttöinen tulisija hormeineen on nuohottava vuoden välein. Tämän momentin mukai-

nen määräväli ei koske keskuslämmityskattilan tulipesää ja tulipintoja. 

Omaan yksityiseen käyttöön pääasiassa tarkoitetun vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit on 

nuohottava kolmen vuoden välein. Muuhun kuin omaan yksityiseen käyttöön tarkoitetun, säännöllisessä käy-

tössä olevan vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit on nuohottava vuoden välein. 

3 § 

Nuohouksen ajankohta 

Nuohous suoritetaan tarkoituksenmukaisena ajankohtana. Kolme vuotta käyttämättä ollut tulisija ja hormi 

on nuohottava lisäksi ennen käyttöönottoa. 

4 § 

Nuohoustyön sisältö 

Nuohoustyö sisältää: 

1) valmistelutoimet; 

2) tulisijan, savuhormin, sen lisälaitteiden sekä liitinhormin ja yhdyshormin nuohouksen; 

3) tulisijan ja savuhormin kunnon tarkastuksen; 

4) tukkeutuneen savuhormin avaamisen; 

5) savupeltien puhdistamisen ja niiden toiminnan tarkistuksen; sekä 

6) nuohouksesta kertyneen tuhkan ja muun jätteen poistamisen sekä sen paloturvallisen sijoituksen. 

Tulisijan, sen hormien ja ilmanvaihdon on työn suorituksen jälkeen oltava samassa käyttövalmiudessa kuin 

ennen nuohousta. 

Muista töistä voidaan sopia erikseen (lisätyö). 

5 § 

Nuohoustyöstä annettava todistus 

Nuohoustyöstä kohteen edustajalle annettavaan todistukseen merkitään seuraavat tiedot: 

1) nuohouskohde; 

2) nuohouksen suorittaja; 

3) nuohouksen ajankohta; 
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4) tehdyt toimenpiteet; 

5) havaitut viat ja puutteet; sekä 

6) suoritetut lisätyöt. 

Oman alueesi piirinuohoajan tiedot löydät internetistä. Pyydä nuohooja käymään 

vähintään kerran vuodessa. Jos poltat tulisijoja paljon, ei mikään estä tilaamasta 

nuohoajaa kaksi kertaa vuodessa. Huolehdi, että tikkaat ovat siinä kunnossa, että 

nuohoaja pystyy niitä pitkin kiipeämään vaarantamatta terveyttään. Säilytä nuo-

houstodistus, jotta voit tarvittaessa todistaa nuohoajan käyneen määrätyin aikavä-

lein. Vakuutusyhtiö voi jättää osan korvaussummasta maksamatta vahingon sattu-

essa, jos nuohousta ei ole hoidettu asianmukaisesti. 

 

SUOJELUOHJE: 

2. Tulisijasta poistettu tuhka on säilytettävä kannellisessa ja pa-

lamattomassa astiassa erillään rakennuksesta palamattomalla 

alustalla. 

Pelastuslaki, 4 § ja 5 § 

Alla sellaisia esimerkkitapauksia vakuutusyhtiön tilastoista, joissa osa korvausta 

on jäänyt saamatta vedoten suojeluohjeiden noudattamatta jättämiseen: 

- Muovinen tuhka-astia oli nostettu terassille ja se oli syttynyt palamaan. 

- Tuhkat jätetty avoimessa muoviämpärissä rakennuksen terassille ->tulipalo. 

- Muovinen tuhka-astia oli nostettu terassille ja se oli syttynyt palamaan. 

- Tuhkat laitettu edellisenä päivänä muoviastiaan ja astia aitan viereen, astiassa 

ei ollut kantta -> tulipalo. 

 

SUOJELUOHJE: 

3. Nokipalon jälkeen on nuohooja pyydettävä välittömästi tarkas-

tamaan tulisija ja savuhormi. Savuhormien on täytettävä Suomen 

rakentamismääräyskokoelman vaatimukset. (E3 Pienten savu-
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piippujen rakenteet ja paloturvallisuus). Alla linkki rakentamismääräys-

kokoelma E3:n. 

http://www.finlex.fi/data/normit/1937-e3.pdf 

 

SUOJELUOHJE: 

4. Kiukaiden, tulisijojen ja savupiippujen valmistajien ja viran-

omaisten antamia suojaetäisyyksiä on noudatettava. Tulisijan ja 

savupiipun lämpötilaluokkien yhteensopivuus on aina varmistet-

tava. 

SUOJELUOHJE: 

5. Lämmityslaitteiston valmistajan tai toimittajan antamia ohjeita 

on noudatettava. 

Ostaessasi kiuasta, tulisijaa tai savupiippua, tutustu aina asennusohjeisiin ennen 

asennusta. Virheellisesti asennettuna voi laite aiheuttaa palovaaran. Järkevintä on 

antaa alan ammattilaisen suorittaa asennus. Kevythormien valinnassa kannattaa 

huomioida valintakriteerit (puukiukaille T 600, ei kannata valita halvinta T 200 tai 

luokittelematonta kevythormia). Omatekoisia kevythormivirityksiä ei ole suositelta-

vaa tehdä. Jos päädyt kuitenkin tekemään oman, on suunnitelmat ja totetutus hy-

väksytettävä pelastusviranomaisella. 

SUOJELUOHJE: 

6. Kiinteää polttoainetta (puu, hake, turve, olki, vilja, pelletti jne.) 

käyttävän lämmityskattilalaitteiston tulee olla pelastusviranomai-

sen tarkastama. Öljylämmityslaitoksen tulee olla pelastusviran-

omaisen katsastama (käyttöönottotarkastus). 

Säilytä öljylämmityslaitteiston katsastuspöytäkirja esimerkiksi pannuhuoneessa si-

jaitsevassa kansiossa. Tällöin se on helppo löytää palotarkastuksen tai huollon yh-

teydessä. Lämpökeskuslaitteissa tulee olla kaksi erillistä toisistaan riippumatonta 

http://www.finlex.fi/data/normit/1937-e3.pdf
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turvajärjestelmää. Toisen järjestelmän on aina oltava vesisammutusjärjestelmä ja 

toisen mekaaninen järjestelmä. Öljylämmityksellä on pakollinen käyttöönottotar-

kastus. Kiinteällä polttoaineella ei ole pakollista käyttöönottotarkastusta, mutta sitä 

suositellaan. 

SUOJELUOHJE: 

7. Kiinteän polttoaineen automaattisissa syöttölaitteissa tulee olla 

vähintään kaksi erillistä, toisistaan riippumatonta turvajärjestel-

mää takapalon leviämisen estämiseksi. 

SUOJELUOHJE: 

8. Vaihdettaessa polttoainetta on koko lämmitysjärjestelmän palo-

turvallinen toiminta varmistettava. 

Kohdat 6, 7ja 8, Tukesin kattilaopas: 

http://www.tukes.fi/Tiedostot/painelaitteet/esitteet_ja_oppaat/Kattilaopas.pdf 

Finanssialan keskusliitolla on opas kiinteän polttoineen lämpökeskuksen palotur-

vallisuudesta, alla linkki: 

http://www.fkl.fi/materiaalipankki/ohjeet/Dokumentit/Kiintean_polttoaineen_lampok

eskuksen_paloturvallisuus.pdf 

 

SUOJELUOHJE: 

9. Lisälämmittimenä saa käyttää valvotusti vain tilaluokiteltuja 

CE- hyväksyttyjä lämpöpuhaltimia tai lämmityslaitteita. 

 

10. Palovaarallisissa ja pölyisissä tiloissa ja palavien materiaalien 

läheisyydessä ei saa käyttää lämmittimiä, valaisimia ja laitteita, 

joiden pintalämpötila on yli +100 Celsiusta.  

http://www.tukes.fi/Tiedostot/painelaitteet/esitteet_ja_oppaat/Kattilaopas.pdf
http://www.fkl.fi/materiaalipankki/ohjeet/Dokumentit/Kiintean_polttoaineen_lampokeskuksen_paloturvallisuus.pdf
http://www.fkl.fi/materiaalipankki/ohjeet/Dokumentit/Kiintean_polttoaineen_lampokeskuksen_paloturvallisuus.pdf
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Kohdat 9 ja 10: 

Pelastuslaki 5 § 

 

Varovaisuus tulen käsittelyssä 

Tulta sekä syttyvää, räjähtävää tai muuta vaarallista ainetta on käsiteltävä huolellisesti ja riittävää varovai-

suutta noudattaen. Ryhdyttäessä tulityöhön tai sellaiseen korjaustyöhön tai muuhun työhön, jonka johdosta 

tulipalon tai muun onnettomuuden vaara tuntuvasti lisääntyy, on huolehdittava riittävistä varotoimista. 

 

Tutustu aina valmistajan käyttöohjeisiin ja toimi niissä annettujen ohjeiden mukai-

sesti. Älä jätä laitteita ilman riittävää valvontaa ja varaa alkusammutuskalustoa 

saataville. Älä käytä hehkuvia lämmittimiä tai sellaisia lämmityslaitteita, joissa on 

hehkulankoja. Muista lämmityslaitteen riittävä etäisyys palavaan materiaaliin. Esi-

merkiksi halogeenivalaisin lämpenee voimakkaasti, eikä ole sallittu valaisin edellä 

mainituissa oloissa. 
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1.4. Tulityöt 

 

SUOJELUOHJE: 

 

Moottoriajoneuvo- tai irtaimistosuojassa ei saa tehdä tulitöitä. Tu-

litöitä ovat työt, joissa esiintyy kipinöintiä tai joissa käytetään 

liekkiä tai muuta lämpöä ja joista aiheutuu palonvaara. Tällaisia 

töitä ovat muun muassa hitsaustyöt, polttoleikkaus, laikkaleikka-

us ja metallien hionta sekä työt, joissa käytetään kaasupoltinta, 

mutta avotulta tai kuumailmapuhallinta. 

Tulitöiden tekeminen on sallittua tilapäisellä tulityöpaikalla silloin, 

kun tulityön tekijällä on voimassa oleva tulityökortti ja noudate-

taan seuraavia turvamääräyksiä: 

 

1. Tulitöiden tekemisessä on aina noudatettava erityistä varovai-

suutta. 

2. Ennen tulitöihin ryhtymistä syttyvät aineet, materiaalit ja lait-

teet on poistettava tai suojattava. 

3. Tulityöpaikalle on varattava vähintään kaksi 43A 183 BC teho-

luokan (12kg A-BIII-E) käsisammutinta. Näistä toisen käsisammut-

timen voi korvata pikapalopostilla tai kahdella 27A 144BC teho-

luokan (6kg A-BIII-E) käsisammuttimella. 

4. Tulitöitä tehtäessä on järjestettävä palovartiointi työn ajaksi ja 

työn lopettamisen jälkeen vähintään yhden tunnin ajaksi. 

 

Pelastuslaki 4 § 

 

Huolellisuusvelvollisuus 
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Jokaisen on oltava huolellinen tulipalon tai muun onnettomuuden vaaran ja vahingon välttämiseksi. Jokaisen 

on mahdollisuuksiensa mukaan valvottava, että hänen määräysvaltansa piirissä noudatetaan tulipalon ja 

muun onnettomuuden ehkäisemiseksi ja henkilöturvallisuuden varmistamiseksi annettuja säännöksiä ja mää-

räyksiä. 

 

Pelastuslaki 5 § 

 

Varovaisuus tulen käsittelyssä 

 

Tulta sekä syttyvää, räjähtävää tai muuta vaarallista ainetta on käsiteltävä huolellisesti ja riittävää varovai-

suutta noudattaen. Ryhdyttäessä tulityöhön tai sellaiseen korjaustyöhön tai muuhun työhön, jonka johdosta 

tulipalon tai muun onnettomuuden vaara tuntuvasti lisääntyy, on huolehdittava riittävistä varotoimista. 

 

Tulitöistä aiheutuu aina tulipalon vaara. Tulitöitä tehdessä tulee huolehtia tulityö-

kortin voimassaolosta ja riittävästä alkusammutuskalustosta. Tee itsellesi turvalli-

nen tulityöpaikka, jos joudut usein tekemään itse tulitöitä. Tutustu Finanssialan 

keskusliiton julkaisuun tulitöiden suojeluohjeista. Tulitöiden standardi SFS 5900 on 

uusittu. Standardi antaa ohjeita henkilöille, joiden tehtävänä on johtaa, valvoa ja 

tehdä tulitöitä. Ohjeet koskevat työn tilaajaa sekä ulkopuolisia urakoitsijoita ja kiin-

teistöjen hoidosta vastaavia henkilöitä.  Varaudu aina palon syttymiseen alkusam-

mutuskalustolla. Muista jälkivartiointi. Alla linkki tulitöiden suojeluohjeisiin: 

 

http://www.fkl.fi/materiaalipankki/ohjeet/Dokumentit/Tulityot_suojeluohje_2014.pdf 

 

Alla linkki tulityöstandardiin: 

 

http://news.cision.com/fi/suomen-standardisoimisliitto/r/tulityostandardi-sfs-5900-

uusittu,c9131983 

 

Muun rakennuksen yhteydessä on oltava joko palamattomia tai suojaverhoja, jos 

rakenteet ovat palavia. Työtilassa ei saa olla työhön kuulumatonta palavaa tavaraa 

tai jätettä. Työtilassa ei saa käsitellä tai säilyttää palavia nesteitä, eikä tila saa olla 

yhteydessä sellaiseen tilaan, jossa voi olla palavia kaasuja. Työtilassa on oltava 

riittävästi alkusammutuskalustoa. Alla ohje sammuttimien määrästä: 

 

Sammutin tai  

palovaroitin  

27 A 144 BC  43 A 183 BC  Pikapaloposti  

Vesiletku  

Palovaroitin  

(-järjestelmä)  

Asuinrakennus  1 kpl /60m2/ krs  

Tuotantorakennus  1 kpl / uloskäynti  1 kpl  *(1 kpl)  

Rehunkäsittelytila  1 kpl  

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=pelastuslaki#a379-2011
http://www.fkl.fi/materiaalipankki/ohjeet/Dokumentit/Tulityot_suojeluohje_2014.pdf
http://news.cision.com/fi/suomen-standardisoimisliitto/r/tulityostandardi-sfs-5900-uusittu,c9131983
http://news.cision.com/fi/suomen-standardisoimisliitto/r/tulityostandardi-sfs-5900-uusittu,c9131983
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Kattilahuone  1 kpl  

Konesuoja  1 kpl/uloskäynti  

Viljankuivaamo, käytön aikana  1 kpl + 1 kpl  1 kpl (vaihtoehtoinen)  

Leikkuupuimuri  1 kpl  

Tulityöpaikka  2 kpl,  

joista toisen voi  

korvata 2 kpl  

27A 144BC  

Tilapäinen tuli- tai kattotulityöpaikka  **2 kpl,  

joista toisen voi korvata 2 kpl  

27A 144BC  

Kattotulityöpaikka  2 kpl  

Moottoroitu työkone  1 kpl  
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1.5. Sähköturvallisuus 

 

Tässä luvussa on useita suojeluohjeita, jotka perustuvat samoi-

hin lakeihin ja asetuksiin. 

 

 

SUOJELUOHJE: 

 

1. Sähkötöitä ovat sähkölaitteistojen asennustyöt sekä sähkölait-

teiden ja -laitteistojen korjaus – ja huoltotyöt. Sähkötöitä saavat 

tehdä vain lain, asetuksen ja viranomaismääräysten edellytykset 

täyttävät henkilöt ja yritykset. Vakuutuksenottajan tulee huoleh-

tia, että sähkölaitteiston rakentaja tekee käyttöönottotarkastuk-

sen, laatii siitä pöytäkirjan ja luovuttaa sen vakuutuksenottajan 

haltuun. 

Sähköturvallisuuslaki 19 § 

Sähkölaitteiston rakentajan tulee huolehtia sähkölaitteiston käyttöönottotarkastuksesta, varmennustarkastuk-

sesta ja ilmoituksen tekemisestä sähköturvallisuusviranomaiselle tai jakeluverkonhaltijalle. Jos rakentaja 

laiminlyö velvollisuutensa tai on estynyt huolehtimaan niistä, tulee sähkölaitteiston haltijan huolehtia tarkas-

tuksista ja ilmoituksen tekemisestä. 

Edellä 1 momentista poiketen 18 §:n 2 momentissa tarkoitetun varmennustarkastusta koskevan ilmoituksen 

tekee tarkastuksen tekijä. Jos tämä laiminlyö velvollisuutensa tai on estynyt huolehtimasta siitä, tulee sähkö-

laitteiston haltijan huolehtia ilmoituksen tekemisestä. (8.11.2002/913) 

SUOJELUOHJE: 

2. Sähkölaitteiston haltijan on huolehdittava siitä, että havaitut 

puutteet, kuten vialliset valaisimet, lämmittimet ja muut sähkölait-

teet on korjattava välittömästi. 

Vialliset sähkölaitteet aiheuttavat ylikuumenemista ja palovaara on silloin ilmeinen. 

Huolehdi sähkölaitteiden silmämääräisestä tarkastelusta riittävän usein ja poista 

kertynyt pöly määräajoin. Muista, että itse et saa tehdä mitään kytkentöjä, vaan 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960410?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=s%C3%A4hk%C3%B6turvallisuuslaki#a410-1996
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960410?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=s%C3%A4hk%C3%B6turvallisuuslaki#a8.11.2002-913
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laitteiden kytkennät on aina teetettävä ammattilaisella. Pöly aiheuttaa palo- ja pöly-

räjähdysvaaran, huolehdi tilojen siivouksesta väliajoin, jotta pöly ei pääse kerty-

mään. Muista myös säilyttää palavat nesteet poissa sähkölaitteiden välittömästä 

läheisyydestä. Näillä toimenpiteillä ehkäiset palovaaraa ja havaitset alkavat viat 

riittävän ajoissa. 

Kohdasta 1.2. löydät linkin räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuudesta ohjeista-

vaan oppaaseen. 

Turvatekniikan keskuksen internet sivuilta löytyy räjähdysvaarallisten tilojen turval-

lisuutta koskeva opas, alla linkki: 

http://tukes.fi/fi/Palvelut/Esitteet-ja-oppaat/ 

SUOJELUOHJE: 

3. Jos kiinteistön sähköverkkoa käytetään sähköautojen lataami-

seen, on ennen toiminnan aloittamista tarkastettava olemassa 

olevien asennusten soveltuvuus. Latauslaitteet on huollettava 

säännöllisesti. Tarkastuksista on esitettävä sähköasennusliik-

keen kirjallinen todistus pyydettäessä. 

Tarkastuksia suorittaa Plugit- niminen yritys, alla linkki yrityksen internet sivuille: 

http://plugit.fi/fi-fi/article/etusivu/lataustapakatselmus/119/ 

4. Maatilakiinteistöllä, jonka pääsulakekoko ylittää 35A, on tehtä-

vä sähkölaitteistojen ja – asennusten määräaikaistarkastukset 15 

vuoden välein. 

Tarkastuksen saa tehdä vain Turvatekniikan keskuksen hyväksymä varmennus-

tarkastaja. Sähköturvallisuuden edistämiskeskuksen internet-sivuilta löydät tietoa 

sähkölaitteistoista ja niiden määräaikaistarkastuksista, alla linkki: 

 

http://www.stek.fi/oikopolut/kiinteistojen_sahkoverkot/fi_FI/maaraaikaistarkastukset/ 

 

http://tukes.fi/fi/Palvelut/Esitteet-ja-oppaat/
http://plugit.fi/fi-fi/article/etusivu/lataustapakatselmus/119/
http://www.stek.fi/oikopolut/kiinteistojen_sahkoverkot/fi_FI/maaraaikaistarkastukset/
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Vialliset valaisimet, lämmittimet ja muut sähkölaitteet on korjattava välittömästi. Vi-

allisten sähkölaitteiden käyttö on kielletty. Korjauskelvottomat ja käytöstä poistetut 

laitteet on hävitettävä. 

 

1.6. Vuotovahinkojen ja luonnonilmiöiden aiheuttamien vahinko-

jen torjunta 

 

SUOJELUOHJE: 

 

4. Astian- ja pyykinpesukoneen liitännän on oltava valmistajan tai 

maahantuojan sekä viranomaisten antamien määräysten ja ohjei-

den mukainen. Pesukoneen toimintaa on valvottava. Sitä ei saa 

jättää päälle, kun asunnosta poistutaan. Pesukoneen hana on sul-

jettava aina käytön jälkeen. 

 

Pelastuslaki 4 § 

 

Huolellisuusvelvollisuus 

 

Jokaisen on oltava huolellinen tulipalon tai muun onnettomuuden vaaran ja vahingon välttämiseksi. Jokaisen 

on mahdollisuuksiensa mukaan valvottava, että hänen määräysvaltansa piirissä noudatetaan tulipalon ja 

muun onnettomuuden ehkäisemiseksi ja henkilöturvallisuuden varmistamiseksi annettuja säännöksiä ja mää-

räyksiä. 

 

Kuten aiemmin on jo todettu, kodin laitteet aiheuttavat palovaaran. Älä koskaan jä-

tä mitään sähkölaitetta poistuessasi kodistasi. Jos poissa ollessasi tapahtuu jokin 

onnettomuus, et ole havaitsemassa sitä riittävän ajoissa. Alla linkki, josta löydät 

tietoa kodinkoneiden turvallisesta asennuksesta ja käytöstä:  

 

http://www.tts.fi/kodinkoneturva/ 

 

Esimerkkitapauksia vakuutusyhtiön tilastoista, joissa osa korvausta on jäänyt 

saamatta vedoten suojeluohjeiden noudattamatta jättämiseen: 

 

- Pesukoneen hana ollut aina auki, kun sulku asennettu kiintokalusteen taakse. 

Ei ”mahdu” sulkemaan. Liitos alkanut vuotaa. 

http://www.tts.fi/kodinkoneturva/
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- Astianpesukoneen hana oli jätetty auki lomalle lähtiessä. Pesukoneen liitos 

vuotanut aina auki ollessaan, aiheuttanut laajat vahingot. 

- Astiapesukoneen sulkuventtiili ollut auki asukkaiden ollessa poissa kotoa. Kone 

rikkoutunut ja täyttynyt vedellä, vuotanut edelleen lattialle ja alakerran asun-

toon. 

- Astianpesukoneen hana jätetty auki mökillä sieltä poistuttaessa. Paineellisen 

letkun klemmariliitos auennut poissa ollessa ja aiheuttanut vuotovahingon. 

- Astianpesukoneessa ei ole ollut erillistä omaa sulkuhanaa. 

- Astianpesukone laitettu yöksi päälle, kun menty nukkumaan. Kone vuotanut 

vettä lattialle luukun välistä. 

- Asiakas laittanut pesukoneen aamulla päälle ja lähtenyt pois asunnosta. 
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1.7. Rakennus- ja korjaustöiden suojeluohjeet 

 

SUOJELUOHJE: 

 

3. Jos rakennus- tai korjaustöissä tehdään tulitöitä (katso kohta 

7.1.4. Tulityöt), tulee tällöin noudattaa kyseisiä tulityöohjeita. 
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1.8. Viljankuivaamot 

 

SUOJELUOHJE: 

 

1. Uutta viljankuivaamoa ei saa ottaa käyttöön ennen pelastusvi-

ranomaisen tekemää tarkastusta ja hyväksyntää. 

Pelastuslaki 80 § 

Palotarkastuksen ja muun valvontatehtävän toimittaminen 

Palotarkastuksia ja muita 78 §:n mukaisen valvontatehtävän edellyttämiä toimenpiteitä saa suorittaa alueen 

pelastusviranomainen. 

Palotarkastus saadaan suorittaa rakennuksessa ja rakennelmassa, niihin kuuluvissa huoneistoissa ja asun-

noissa sekä muissa kohteissa. Palotarkastuksen suorittaja on päästettävä kaikkiin tarkastettaviin tiloihin ja 

kohteisiin. Tarkastettavan kohteen edustajan on esitettävä säädöksissä vaaditut suunnitelmat, muut asiakirjat 

ja järjestelyt. 

Kiinteistön omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on pyynnöstä toimitettava alueen pelastusviranomai-

selle maksutta 15 §:ssä tarkoitettu pelastussuunnitelma ja mahdolliset muut sellaiset kohteen palo- ja pois-

tumisturvallisuudesta laaditut asiakirjat, joita alueen pelastusviranomainen tarvitsee 78 §:n mukaisessa val-

vontatehtävässään. 

Palotarkastuksesta on laadittava pöytäkirja, jossa tulee riittävästi yksilöidä tarkastuskohde, tarkastuksen 

kulku, tarkastajan tekemät keskeiset havainnot, tarkastettavan kohteen edustajan esittämä selvitys sekä joh-

topäätökset ja niiden perustelut. Pöytäkirja on myös laadittava, jos alueen pelastusviranomainen muutoin 

valvonnan yhteydessä antaa 81 §:ssä tarkoitetun korjausmääräyksen tai keskeyttää välittömän tulipalon tai 

muun onnettomuuden vaaraa aiheuttavan toiminnan. Pöytäkirja on viipymättä annettava tiedoksi asianosai-

sille. 

Varaa aika palotarkastukselle paikalliselta pelastusviranomaiselta. Huolehdi, että 

kaikki tarvittavat paperit, katsastuspöytäkirjat, nuohoojan kuitti ja muut tarkastuk-

seen liittyvät asiakirjat ovat helposti saatavilla. Palotarkastukset ovat maksullisia. 

Voit tarkistaa maksujen määrät alueesi pelastuslaitoksen internet- sivuilta. Jotta 

vältyt ylimääräisiltä kuluilta voit, huolehdi kiinteistösi siihen kuntoon, ettei jälkitar-

kastukselle ole aihetta. Muista, että pelastusviranomainen on päästettävä kaikkiin 

tiloihin. Tarkastuksella otetaan kantaa turvallisuusasioihin, ei siihen, onko tiskiallas 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=pelastuslaki#a379-2011
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täynnä tiskiä. Viljakuivaamo tarvitsee rakennusluvan ja sitä kautta myös käyttöön-

ottokatselmuksen, jossa pelastusviranomaisen suositellaan oleva mukana. Maa- ja 

metsätalousministeriöllä on asetus 474/2014 tuettavaa rakentamista koskevista 

paloteknisistä ratkaisuista, alla linkki: 

http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/400001/ 

 

SUOJELUOHJE: 

 

4. Viljankuivauksen aikana rakennuksessa on oltava vähintään 

yksi 27 A 144 BC (6kg A-BIII-E) teholuokan käsisammutin sijoi-

tettuna lämmityslaitteen läheisyyteen. 

 

Huolehdi sammuttimen huollosta, jotta se on toimintakunnossa palon syttyessä. 

Jauhesammuttimen ollessa kyseessä heiluttele sammutinta huoltojen välissä, jotta 

säiliössä oleva jauhe ei paakkuuntuisi. Jos jauhe on paakkuuntuneena säiliön poh-

jalle, ei se toimi kuten sen pitäisi ja alkusammutuksen vaikutus ei ole tarkoituksen 

mukainen. Jauhesammutin on syytä viedä talveksi lämpimiin tiloihin, jotta sen toi-

mintakyky säilyy ja sammutin on hyötykäytössä muualla tilalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/400001/
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1.9. Moottoriajoneuvojen säilytys 

 

SUOJELUOHJE: 

 

1. Moottoriajoneuvojen säilytystilan tulee olla viranomaisen hy-

väksymä. 

 

Ajoneuvojen säilytystilasta on tarkemmin kerrottu rakentamismääräyskokoelma 

E4:ssä, alla linkki: 

 

http://www.finlex.fi/data/normit/28206-E4su2005.pdf 

 

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 474/2014 on myös syytä huomioida moot-

toriajoneuvojen säilytystä miettiessä. 

 

SUOJELUOHJE: 

 

2. Tuotantoeläintiloissa käytettävissä moottorityökoneissa tulee 

olla päävirtakytkin ja sitä on käytettävä, kun koneella ei työsken-

nellä. 

 

Päävirtakytkin on asennettu siksi, että laitteessa ei ole virtaa, ennen kuin päävirta 

on laitettu päälle. Tapaturmaa ei pääse tapahtumaan vahingossa, koska laite ei 

toimi ennen virran asettamista päälle. Sammuta päävirta aina, kun et työskentele 

koneella. 

 

 

 

 

 

http://www.finlex.fi/data/normit/28206-E4su2005.pdf
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1.10. Kotieläintilojen koneellinen ilmastointi 

 

SUOJELUOHJE: 

 

Eläinten hoitotilojen koneellinen ilmastointi on varustettava häiri-

öiden varalta viranomaisten antamien ohjeiden mukaisella häly-

tysjärjestelmällä ja tarvittavalla varavoimajärjestelyillä 

 

Ilmanvaihtolaitteista on säädetty rakentamismääräyskokoelmassa E7, katso alla 

olevasta linkistä tarkat tiedot: 

 

http://www.finlex.fi/data/normit/17076-E7s.pdf 

 

Varavoima on eläinten hoitotiloissa erittäin tärkeä eläinten hapen saannin takia. 

Jos ilmastointi ei toimi, eläimet kuolevat hapenpuutteeseen. Maa- ja metsätalous-

ministeriön asetus 474/2014 ohjaa E7:n lisäksi ilmastoinnin järjestelyistä. Maa- ja 

elintarviketalouden tutkimuskeskuksella on opas kotieläintilojen huoltovarmuuteen 

liittyen, alla linkki: 

 

 http://www.mtt.fi/mtts/pdf/mtts99.pdf 

 

 
 
 
   

http://www.finlex.fi/data/normit/17076-E7s.pdf
http://www.mtt.fi/mtts/pdf/mtts99.pdf
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2 LEIKKUUPUIMURIVAKUUTUS 
 
 

SUOJELUOHJE: 

 

6. Korjattaessa leikkuupuimuria tai sen kiinteitä lisälaitteita hit-

saamalla ovat syttyvät rakenteet purettava riittävän laajalta alu-

eelta sekä järjestettävä korjauspaikalle tarvittava vartiointi ja al-

kusammutuskalusto sekä jälkivartiointi tunnin ajaksi töiden pää-

tyttyä. 

 

Katso oppaan kohta 1.4 tulityöt ja toimi niiden mukaan. 
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3 MAATALOUSTRAKTORIVAKUUTUS 

 

 

SUOJELUOHJE: 

 

4. Traktorin säilytyssuojaa ei saa käyttää minkäänlaiseen palotur-

vallisuutta vaarantavaan tarkoitukseen, eikä siellä saa käyttää 

avotulta eikä tupakoida. Traktorin säilytyssuojaan nähden on 

noudatettava vakuutuksenottajan asuinpaikkakunnan pelastusvi-

ranomaisen antamia ohjeita ja määräyksiä.  

 

Katso oppaan kohta 1.4. jossa kielletään ajoneuvosuojassa kaikki tulitöihin liittyvä 

toiminta. Varmista oman alueesi rakennusvalvonnasta ja pelastusviranomaiselta 

alueelliset määräykset. 

 

Katso myös oppaan kohta 1.9. moottoriajoneuvojen säilytys, siellä tarkemmat oh-

jeet. 
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4 MAATALOUSTYÖKONEVAKUUTUS 

 

 

SUOJELUOHJE: 

 

4. Työkoneen säilytyssuojaa ei saa käyttää minkäänlaiseen palo-

turvallisuutta vaarantavaan tarkoitukseen eikä siellä saa käyttää 

avotulta eikä tupakoida. Työkoneen säilytyssuojaan nähden on 

noudatettava vakuutuksenottajan asuinpaikkakunnan pelastusvi-

ranomaisen antamia ohjeita ja määräyksiä. 

 

Katso oppaan kohta 1.4. jossa kielletään ajoneuvosuojassa kaikki tulitöihin liittyvä 

toiminta. Varmista oman alueesi rakennusvalvonnasta ja pelastusviranomaiselta 

alueelliset määräykset. 

 

Katso myös oppaan kohta 1.9. moottoriajoneuvojen säilytys, siellä tarkemmat oh-

jeet. 

 

 

SUOJELUOHJE: 

 

7. Työkonetta korjattaessa tai sen kiinteitä lisälaitteita hitsattaes-

sa on syttyvät rakenteet purettava riittävän laajalta alueelta sekä 

järjestettävä korjauspaikalle tarvittava vartiointi ja alkusammu-

tuskalusto sekä jälkivartiointi tunnin ajaksi töiden päätyttyä. 

 

Katso oppaan kohta 1.4. tulityöt, tarkemmat ohjeet löytyvät sieltä. 
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LÄHTEET: 

Linkit teoksen lakeihin ja asetuksiin: 

Asetus palovaroittimien sijoittamisesta ja kunnossapidosta: 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090239?search%5Btype%5D=pika&search%5Bp

ika%5D=asetus%20palovaroittimien%20sijoittamisesta%20ja%20kunnossapidosta%20 

Pelastuslaki: 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379?search%5Btype%5D=pika&search%

5Bpika%5D=pelastuslaki#L3P17 

Nestekaasu asetus: 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120855 

 

Asetus nuohouksesta: 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050539?search%5Btype%5D=pika&search%5B

pika%5D=asetus%20nuohouksesta 

 

E3 Pienten savupiippujen rakenteet ja paloturvallisuus: 

 

http://www.finlex.fi/data/normit/1937-e3.pdf 

 

E1 Suomen rakentamismääräyskokoelma: 

 

http://www.finlex.fi/data/normit/37126-E1_2011-fi.pdf 

 

E2 Suomen rakentamismääräyskokoelma, Tuotanto- ja varastorakennusten palo-

turvallisuus, luvut 5 ja 6:  

 

http://www.finlex.fi/data/normit/28207-E2su2005.pdf 

 

Rakentamismääräyskokoelma, autosuojat, E4: 

 

http://www.finlex.fi/data/normit/28206-E4su2005.pdf 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090239?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=asetus%20palovaroittimien%20sijoittamisesta%20ja%20kunnossapidosta%20
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090239?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=asetus%20palovaroittimien%20sijoittamisesta%20ja%20kunnossapidosta%20
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=pelastuslaki#L3P17
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=pelastuslaki#L3P17
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120855
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050539?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=asetus%20nuohouksesta
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050539?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=asetus%20nuohouksesta
http://www.finlex.fi/data/normit/1937-e3.pdf
http://www.finlex.fi/data/normit/37126-E1_2011-fi.pdf
http://www.finlex.fi/data/normit/28207-E2su2005.pdf
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E4 Suomen rakentamismääräyskokoelma, ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuus: 

 

http://www.finlex.fi/data/normit/17076-E7s.pdf 

 

 

E9 Kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen paloturvallisuus: 

 

http://www.finlex.fi/data/normit/28202-E9su2005.pdf 

 

Tukes, kattilaopas: 

http://www.tukes.fi/Tiedostot/painelaitteet/esitteet_ja_oppaat/Kattilaopas.pdf 

Finanssialan keskusliitto; tulityöt; suojeluohje: 

http://www.fkl.fi/materiaalipankki/ohjeet/Dokumentit/Tulityot_suojeluohje_2014.pdf 

 

Sähköturvallisuuslaki: 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960410?search%5Btype%5D=pika&search%5

Bpika%5D=s%C3%A4hk%C3%B6turvallisuuslaki 

 

Sähköturvallisuustekniikan edistämiskeskus: 

 

http://www.stek.fi/oikopolut/kiinteistojen_sahkoverkot/fi_FI/maaraaikaistarkastukset/ 

 

http://www.tts.fi/kodinkoneturva/ 

 

Finanssialan keskusliitto, maatilojen palontorjunta turvaohje: 

 

http://www.fkl.fi/materiaalipankki/ohjeet/Dokumentit/Maatilojen_palontorjunta_turvaohje.

pdf 

 

Ajantasainen lainsäädäntö, kaikki lait ja asetukset: 

www.finlex.fi 

 

http://www.finlex.fi/data/normit/17076-E7s.pdf
http://www.finlex.fi/data/normit/28202-E9su2005.pdf
http://www.tukes.fi/Tiedostot/painelaitteet/esitteet_ja_oppaat/Kattilaopas.pdf
http://www.fkl.fi/materiaalipankki/ohjeet/Dokumentit/Tulityot_suojeluohje_2014.pdf
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960410?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=s%C3%A4hk%C3%B6turvallisuuslaki
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960410?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=s%C3%A4hk%C3%B6turvallisuuslaki
http://www.stek.fi/oikopolut/kiinteistojen_sahkoverkot/fi_FI/maaraaikaistarkastukset/
http://www.tts.fi/kodinkoneturva/
http://www.fkl.fi/materiaalipankki/ohjeet/Dokumentit/Maatilojen_palontorjunta_turvaohje.pdf
http://www.fkl.fi/materiaalipankki/ohjeet/Dokumentit/Maatilojen_palontorjunta_turvaohje.pdf
http://www.finlex.fi/
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Maa- ja metsätalousministeriön internet sivut: 

www.mmm.fi 

 

 

http://www.mmm.fi/
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