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1 JOHDANTO 

 

Työni aiheena ovat erheelliset paloilmoitukset Kymenlaakson pelastuslaitoksella. 

Aloitin työni noin vuosi sitten. Vanha opinnäytetyöaiheeni ei tuntunut edistyvän, 

minkä takia kysyin Kymenlaakson pelastuslaitokselta opinnäytetyölleni aihetta. Ky-

menlaakson pelastuslaitoksen paloinsinööri Juhani Carlson ehdotti, että aiheeni voisi 

liittyä erheellisiin paloilmoituksiin.  Aiheen tutkiminen on tarpeellista, koska erheelli-

siä paloilmoituksia on jo 2000-luvun alusta alkaen pyritty vähentämään Suomessa. 

Myös Kymenlaakson pelastuslaitos on alueellaan osallistunut erheellisten ilmoitusten 

vähentämiseen, mikä onkin viimeisten vuosien aikana tuottanut tulosta ja erheelliset 

ilmoitukset ovat vähentyneet. 

Työssäni pyrin selvittämään, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet siihen, että erheelliset pa-

loilmoitukset ovat vähentyneet, ja ovatko myös muut paloilmoitukset vähentyneet er-

heellisten paloilmoitusten vähentyessä. Lisäksi tarkoituksena on selvittää, miten eri-

laisissa ongelmakohteissa erheellisiä paloilmoituksia käsitellään ja kuinka tällaisissa 

kohteissa niitä voidaan vähentää. 

Työni olen rajannut maantieteellisesti koskemaan ainoastaan Kymenlaakson pelastus-

laitosta. Tämä johtuu siitä, että teen työtäni Kymenlaakson pelastuslaitokselle. Lisäksi 

työni rajoittuu ajallisesti vuosiin 2010 – 2017, koska vuonna 2010 erheellisissä paloil-

moituksissa oli piikki, minkä jälkeen paloilmoitusten määrä on ollut vähenemään päin. 

Joissain kohdissa joudun tarkastelemaan vain vuosia 2013 - 2017, koska aikaisemmilta 

vuosilta ei ole koko vuoden kestävää tilastointia, sillä virallinen erhe-seuranta ja las-

kutus alkoivat Kymenlaakson pelastuslaitoksella vasta vuoden 2012 puolessavälissä.  

Lähdemateriaalina käytän pääsääntöisesti Prontosta saatavaa tietoa, näin saan tarkkaa 

tilastotietoa erheellisistä ilmoituksista ja niiden määristä. Tämän lisäksi lähdemateri-

aalina käytän sisäministeriön raportteja ja Kymenlaakson pelastuslaitoksen omia oh-

jeistuksia erheellisistä paloilmoituksista. 

Työ on tarkoitus toteuttaa yhdistelemällä määrällisen ja laadullisen tutkimuksen piir-

teitä. Työtä varten kerään Prontosta tilastomateriaalia, jonka avulla yritän selvittää, 

miten paljon kohteessa on erheellisiä ilmoituksia ja ovatko ne vähentyneet vai lisään-

tyneet vuosien saatossa. Tämän lisäksi työhöni kuuluu paloilmoitinkohteiden haastat-



6 
  

telut, joiden avulla pyrin tarkemmin selvittämään, miten kohteessa on pyritty vähen-

tämään erheellisiä paloilmoituksia. Haastattelen myös työtäni varten palotarkastajia, 

joilta pyrin saamaan lisätietoja siitä, miten erilaisissa kohteissa erheellisiä paloilmoi-

tuksia on voitu välttää.  
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2 ERHEELLISET PALOILMOITUKSET 

 

 

2.1 Erheellinen paloilmoitus 

 

Jaana Rajakon laatimassa Sisäasiainministeriön hankeen erheellisten paloilmoitusten 

vähentämiseksi loppuraportissa erheellisiksi paloilmoituksiksi määritellään automaat-

tisen paloilmoitinlaitteen hätäkeskukselle välittämää ilmoitusta, joka ei johda sammu-

tus- tai pelastustehtäviin. Erheellinen paloilmoitus aiheuttaa myös kiinteistössä paikal-

lisen paloilmoituksen, jolloin paloilmoitinlaitteistoon kytketyt palokellot alkavat 

soida. Palokellojen soiminen kertoo kiinteistössä työskenteleville ja oleskeleville, että 

rakennuksessa on mahdollinen tulipalo tai vaaratilanne, joka johtaa pelastussuunnitel-

massa mainittuihin toimenpiteisiin, kuten rakennuksen tyhjentämiseen hallitusti en-

nalta määrätyille kokoontumispaikoille. 

Erheellisistä paloilmoituksista merkittävä osa johtuu ihmisten huolimattomasta toi-

minnasta. Yleisimpiä syitä, jotka aiheuttavat turhia paloilmoituksia ovat esimerkiksi 

huolimattomuus kiinteistössä tapahtuvissa korjaus- ja huoltotöissä tai ruuanvalmistus. 

Ihmisen toiminnan lisäksi turhia paloilmoituksia aiheuttaa myös laitteiston huolimaton 

suunnittelu tai huollon laiminlyönti. Kuvasta 1 voidaan tarkastella valtakunnallisesti 

yleisimpi erheellisten paloilmoitusten syitä. (Carlson 2017.) 

Erheelliset paloilmoitukset ovat hyvin yleinen ongelma pelastuslaitoksilla. Automaat-

tisten paloilmoitinlaitteiden antamista paloilmoituksista keskimäärin joka 23:s on ai-

heellinen paloilmoitus. Suuresta erheellisten ilmoitusten määrästä huolimatta paloil-

moitinlaitteistot ilmoittavat ensimmäisenä tulipalosta lähes 800 kertaa vuodessa Suo-

messa. Ongelman laajuuden takia myös sisäministeriöllä on ollut hankkeita, joiden 

tarkoituksena on vähentää erheellisten paloilmoitusten määrää. Kymenlaakson pelas-

tuslaitos on ollut osaltaan mukana kaikissa sisäministeriön erhe-hankkeissa. (Carlson 

2017.) 
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Kuva 1: Automaattisten paloilmoitusten tarkastus- ja varmistustehtävien yleisimmät syyt (Rajakko 2013.) 

 

 

  



9 
  

2.2 Automaattinen paloilmoitinlaitteisto 

 

Automaattinen paloilmoitin on laite, jonka ensisijaisena tehtävänä on ilmoittaa ja va-

roittaa kiinteistössä olevia ihmisiä alkavasta tulipalosta mahdollisimman aikaisessa 

vaiheessa, jotta heillä on aikaa pelastautua rakennuksesta ja toteuttaa mahdollinen al-

kusammutus. Tämän lisäksi automaattinen paloilmoitin on yhdistetty suoraan hätäkes-

kukseen, jolloin laite antaa hätäkeskukselle ilmoituksen automaattisesti tulipalosta ja 

hätäkeskus voi hälyttää apua kohteeseen. (Rajakko 2008.) 

Paloilmoitinlaitteisto koostuu ilmoitinkeskuksesta, mahdollisista palokuntapanee-

leista, ennakkohälyttimestä, teholähteestä, irtikytkentälaitteesta, paloilmaisimista, pa-

loilmaisinpainikkeista ja automaattisesta ilmoituksensiirtojärjestelmästä. Ilmoittimen 

yhteydessä suositellaan säilytettävän paloilmoittimen huoltoon liittyviä dokumentteja, 

ja sieltä tulee löytyä paloilmaisimien paikantamiskaavio, jonka avulla paikannetaan 

ilmoituksen antanut ilmaisin tai painike. (Mustonen 2009.) 

Ilmoitinkeskus sisältää osat, joiden avulla voidaan ottaa vastaan ja paikantaa ilmai-

simien tekemiä ilmoituksia. Ilmoitinkeskus siirtää myös havaitsemansa tiedot ilmoi-

tuksensiirtojärjestelmään ja antaa paikallisen paloilmoituksen palokohteeseen. Tämän 

lisäksi ilmoitinkeskuksella voidaan tallentaa ilmoituksien tietoa ja valvoa paloilmoi-

tinlaitteiston toimintakunnossa pysymistä. Ilmoituksen siirtojärjestelmän tehtävänä on 

yksinkertaisesti siirtää paloilmoitus hätäkeskukselle, jotta se voi välittää tehtävän pe-

lastuslaitokselle. 

Palokuntapaneeli on pieni ja yksinkertainen näyttö, jolta voidaan kuitata paloilmoituk-

set ja ennakkovaroitukset. Palokuntapaneelin yhteydessä tulee säilyttää paikantamis-

kaavioita, jotta palokohteen paikantaminen on mahdollista palokuntapaneelin luota. 

Ennakkohälytin on laite, joka antaa usein optisesti ja akustisesti palo- ja vikailmoituk-

set sekä ennakkovaroitukset. Teholähde on osa, joka syöttää tarvittavan virran paloil-

moittimelle ja siihen liittyvälle laitteistolle. Teholähteeseen kuuluu varaaja sekä 

akusto. Irtikytkentälaitteen avulla puolestaan voidaan kytkeä irti yksittäisiä ilmaisimia 

tai painikkeita tai tarvittaessa jopa kokonaisia paloryhmiä. Laite ilmoittaa irtikytken-

nöistä joko optisesti tai akustisesti. (Mustonen 2009.) 

Paloilmaisimet ovat paloilmoittimen osia, jotka tarkkailevat tiloissa tapahtuvia muu-

toksia ja lähettävät niistä tiedot ilmoitinkeskukselle. Ilmoitinkeskus tekee tarvittaessa 
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ilmaisimien tietojen perusteella paloilmoituksen. Ilmaisimia on useita erilaisia erilai-

siin käyttötarkoituksiin. Tyypillisimpiä ilmaisintyyppejä ovat savu- ja lämpöilmaisi-

met, jotka nimensä mukaisesti tekevät ilmoitukset joko havaitun savun tai lämmön 

nousun perusteella. Nykyisin on kehitetty myös yhdistelmäilmaisimia. Ne tarkkailevat 

samaan aikaan useita eri kriteerejä, joiden perusteella ne antavat ilmoituksia. Näiden 

lisäksi on olemassa myös esimerkiksi näytteenotto-, kaasu- sekä kanavailmaisimia. 

Erilaisten ilmaisimien valinnan tulee olla tarkkaan harkittua, koska tilan käyttötapaan 

nähden vääränlainen ilmaisin antaa helposti erheellisiä ilmoituksia. Paloilmoituspai-

nike on laite, jonka avulla paloilmoitus voidaan tehdä käsin. Paloilmaisimet ja paloil-

moituspainikkeet yhdessä muodostavat paloryhmiä. Ryhmien tarkoitus on helpottaa 

paloilmoituksen antaneen ilmaisimen tai painikkeen paikantamista. (Mustonen 2009.) 

Vaatimukset paloilmoitinlaitteen hankinnalle ja huollolle lähtevät pelastuslaista 

(379/2011) mutta tarkemmat ohjeet paloilmoitinlaitteistojen huolloista ja asennuksista 

on määritelty laissa pelastustoimen laitteista (10/2007) ja Suomen Rakentamismää-

räys-kokoelmassa E1 ja E2 vuoden 2017 loppuun asti. Tämän jälkeen 1.1.2018 astui 

voimaan ympäristöministeriön asetus 848/2017 rakennusten paloturvallisuudesta.  

Työni kannalta Suomen rakentamismääräyskokoelman tunteminen on merkitykselli-

sempää, koska työssäni käyttämieni tutkimusajanjaksojen aikana voimassa olevat 

määräykset tulivat rakentamismääräyskokoelmasta. Suomen rakentamismääräysko-

koelman E1 ohjeistaa, että majoitustilat, joissa on yli 50 majoituspaikkaa ja hoitolai-

tokset, joissa yli 25 paikkaa, on varustettava paloilmoitinlaitteistoilla. Lisäksi E1 oh-

jeistaa, että mikäli rakennukseen on asennettu automaattinen paloilmoitinjärjestelmä, 

kerrosalaa ja palo-osastojen pinta-alaa koskeviin määräyksiin voidaan sallia lieven-

nyksiä. Suomen rakentamismääräyskokoelman E2-osa ohjaa tuotanto- ja varastora-

kennusten paloturvallisuutta. E2 asettaa rakennuksille 3 eri suojaustasoa. Sen mukaan 

rakennukset, jotka tarvitsevat suojaustason 2, tarvitsevat automaattisen paloilmoitti-

men. Tämän lisäksi näissä kohteissa tulee olla tavallinen yhden ihmisen käytettävissä 

oleva alkusammutuskalusto, joka soveltuu hyvin palonalkujen sammuttamiseen. Suo-

jaustason määrittämiseksi E2:ssa on taulukko, jonka avulla rakennuksen suojaustaso 

määritellään(Taulukko 1). (Mustonen 2009.) 
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Taulukko 1: RakMk E2 taulukko, jonka avulla rakennuksen suojaustaso määriteltiin ennen 1.1.2018. 

 

Ympäristöministeriön asetuksessa 848/2017 on määritelty uudet ohjeistukset palova-

roittimien ja paloilmoittimien asennuksesta. 38§:ssä sanotaan, että erilaiset tilat on va-

rustettava tarkoituksenmukaisella laitteistolla, joka ilmoittaa alkavasta palosta riittä-

vän aikaisessa vaiheessa. Lisäksi pykälään on lisätty taulukko (Taulukko 2), josta voi 

tarkistaa kuhunkin tilaan soveltuvan tarkoituksenmukaisen laitteen. 
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Taulukko 2: Ympäristöministeriön asetus 848/2017 38§ 
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Pelastuslain (379/2011) 12 § mukaan vaaditut pelastustoimintaa ja palonilmaisua hel-

pottavat laitteet on pidettävä asianmukaisessa kunnossa, jotta ne ovat toimintavarmoja. 

Tämä tarkoittaa, että laitteistoa on sekä huollettava että testattava säännöllisin vä-

liajoin, paloilmoitin laitteeseen on laadittava kunnossapito-ohjelma ja laitteelle on 

hankittava asianmukaisen koulutuksen saanut laitteen huoltaja tai yhtiö, joka pitää 

huolta laitteen kunnossapidosta. Lisäksi huollosta ja testauksista on pidettävä kirjaa, 

jonka avulla niiden toimintakunto voidaan todentaa viranomaiselle. (Sisäasiainminis-

teriö 2006.) 

Paloilmoitinlaitteen huollot ja tarkastukset alkavat laitteiston asennuksen yhteydessä 

tehtävästä laitteen käyttöönottotarkastuksesta, josta tehdään pöytäkirja. Ennen kuin 

laite yhdistetään hätäkeskukseen, laitteistolle tehdään vielä varmennustarkastus. Var-

mennustarkastuksessa tarkastetaan pistokokein, että paloilmoitinliike on tehnyt käyt-

töönottotarkastuksen ja että laite täyttää sille asetetut määräykset ja vaatimukset. (Si-

säasiainministeriö 2006.) 

Näiden tarkastusten lisäksi laitteistolle tulee tehdä määräaikaistarkastuksia. Määräai-

kaistarkastuksen tekee tehtävään hyväksytty tarkastuslaitos. Määräaikaistarkastuksella 

tarkastetaan laitteen toiminta läpikotaisesti ja katsotaan, ettei laitteistoon ole tullut 

muutoksia, jotka vaikuttavat laitteen toimintaan heikentävästi. Määräaikaistarkastus-

väli vaihtelee kohteen mukaan. Mikäli kohde on henkilöturvallisuuden kannalta tärkeä 

tai siihen liittyy suuri palovaara, on tarkastusväli 3 vuotta. Tällaisia kohteita ovat esi-

merkiksi majoitustilat, hoitolaitokset tai tilat, joissa paloilmoitin on rakennusluvan eh-

tona. Muissa tiloissa paloilmoittimen tarkastusväli on 5 vuotta. Kohdekohtaisen lyhy-

emmän määräaikaistarkastusvälin voi määrätä pelastusviranomainen. Määräaikaistar-

kastusten lisäksi laitteiston hoitajan on kuukausittain testattava paloilmoittimen toi-

minta, hätäkeskusyhteyden toiminta sekä akkujen kunto. Paloilmoitinlaitteen hankinta 

menettelyä havainnollistetaan kuvassa 2. (Sisäasiainministeriö 2006.) 
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Kuva 2: Paloilmoitinlaiteen hankinta ja tarkastukset (Mustonen 2009.) 

2.3 Erheellisten paloilmoitusten vähentäminen ulkomailla 

 

Erheelliset paloilmoitukset eivät ole olleet ongelma ainoastaan Suomessa. NFPA (Na-

tional Fire Protection Association) on julkaissut aiheeseen liittyviä useita tutkimuksia 

ja selvityksiä, joissa on verrattu useiden eri maiden erheellisten paloilmoitusten mää-

riä. 

Lance Rütimannin Siemens Switzerland Ldt.:n tutkimuksessa Reducing False Fire 

Alarms A Study of selected European Countries on tutkittu Ison-Britanian, Sveitsin, 

Ruotsin, Saksan ja Tanskan erheellisten paloilmoitusten määriä. 7.3.2014 julkaistun 

tutkimuksen avainlöydöksinä havaittiin, että erheellisten paloilmoitusten määrä 

useimmissa maissa oli noin 95 % lukuun ottamatta Sveitsiä, jossa vastaava luku oli 

noin 85 %. 

Myös erheellisten paloilmoitusten aiheuttamiin kustannuksiin kiinnitettiin huomiota. 

Selvityksessä kerrottiin, että joissain maissa on käytössä järjestelmä, jossa henkilökun-

nan on ensin todettava ilmoituksen aiheellisuus ja vasta sen jälkeen hälytettävä pelas-

tuslaitos. Tämän toimintatavan hyvänä puolena todettiin, että erheelliset ilmoitukset 
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todella vähenivät mutta samalla yhteiskunnalle aiheutuneet kulut kasvoivat, koska pe-

lastushenkilöstön lähtö kohteeseen viivästyi ja palot kerkesivät levitä isommiksi. (Rü-

timan 2014.) 

2.4 Hankkeet erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi Suomessa 

 

Sisäasiaministeriö on järjestänyt 2000-luvun aikana useita valtakunnallisia hankkeita, 

joiden tarkoituksena on seurata ja vähentää erheellisten paloilmoitusten määrää valta-

kunnallisella tasolla. Vuonna 2004 sisäasiainministeriö asetti pitkäaikaiseksi tavoit-

teeksi erheellisten paloilmoitusten määrän vähentämisen puoleen vuoden 2003 tasosta 

vuoteen 2009 mennessä. Tämä tarkoitti sitä, että vuonna 2009 olisi pitänyt olla noin 

8000 paloilmoitusta. (Sisäministeriö 2015.) 

Tavoitteen saavuttamiseksi asetettiin vuonna 2005 kaksivuotinen ERHE-hanke, 

Hanke erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi. Hankkeen aikana erheellisten pa-

loilmoitusten määrä pysyi lähestulkoon muuttumattomana. Hankkeen aloitusvuonna 

2005 automaattiset paloilmoittimet tekivät ilmoituksia noin 19500 kertaa, kun taas 

vuonna 2007 ilmoituksia oli noin 19600. Vaikka paloilmoitusten määrä on hiukan 

noussut, tulee ottaa huomioon, että vuonna 2007 automaattisia paloilmoitinlaitteita on 

1000 enemmän kuin vuonna 2005, mikä tarkoittaa, että paloilmoitusten määrä suh-

teutettuna paloilmoittimienmäärään on vähentynyt hiukan. (Rajakko 2008; Sisäminis-

teriö 2015.) 
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Kuvassa 3 nähdään paloilmoittimien ja niiden antamien hälytysten lukumärät. Työ-

ryhmän tekemien toimenpiteiden vaikutus on nähtävissä vuosien 2006 ja 2007 väli-

sessä 7 % pudotuksessa paloilmoitusten määrässä. Hankkeen loppuraportissa kerro-

taan toimenpiteistä, jotka on käynnistetty erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi. 

Näitä toimenpiteitä on valistusjulkaisu, kiinteistöjen korjaus- ja kunnossapitotyöt ja 

paloilmoittimen kunnossapitovastuut. Heikoin lenkki? -valistusjulkaisu oli hankkeen 

aikana kehitetty julkaisu, jolla pyrittiin lisäämään paloilmoittimen omistajan tietoi-

suutta oman laitteensa kunnossapidosta. Julkaisun ensisijaisena jakelukanava toimivat 

pelastuslaitokset. Toinen työryhmän toimenpide oli toimintaohjeet paloilmoitinkiin-

teistöille tilanteisiin, joissa kiinteistössä tapahtuu korjaus- tai muutostöitä. Ohjeiden 

laadinta oli tärkeää, koska merkittävä osa erheellisistä ilmoituksista tapahtui kiinteis-

tön korjaus- ja muutostöiden aikana. Lopuksi työryhmä kehitti paloilmoitinlaiteiden 

kunnossapito-ohjelmia niin, että niihin liitettiin ohjeistusta paloilmoittimen kunnossa-

pidosta sekä oikeista toimintamalleista. Aikaisemmin kunnossapito-ohjelma oli koos-

tunut pääosin vain teknisistä toimenpiteistä. (Rajakko 2008.) 

Kuva 3: Automaattisten paloilmoittimien antamat hälytykset Pronton mukaan vuosina 2003 – 2007 sekä hank-
keen tavoitetaso. (Rajakko 2008.) 
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Hanketta erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi seurasi Erheellisten paloilmoi-

tusten seurantahanke vuonna 2008. Vaikka sisäasiaministeriön pitkäaikaistavoite oli 

määrä saavuttaa vuonna 2009, ei tähän ole päästy ja Erheellisten paloilmoitusten seu-

rantahanketta on jatkettu kolme kerta. Hanke päättyi lopulta 31.3.2015. (Sisäministeriö 

2015.) 

Hankkeen aikana vuonna 2004 asetettua pitkäaikaistavoitetta ei onnistuttu saavutta-

maan. Erheellisten paloilmoitusten suhteellinen osuus on kuitenkin saatu vähenemään. 

Vuonna 2003 erheellisten paloilmoitusten osuus ilmoituksista oli 98,6 %, kun taas 

vuonna 2014 vastaava osuus on laskenut 95,7 %:iin. Kuitenkin automaattisten paloil-

moitinlaitteistojen runsaan lisääntymisen myötä ovat niiden aiheuttamat ilmoitukset 

määrällisesti lisääntyneet. ERHE-seurantahankeen aikana saatiin kuitenkin erheellis-

ten paloilmoitusten suhteellinen määrä laskemaan, mikä oli mahdollista saavuttamalla 

useita pienempiä tavoitteita. Hankkeen avulla saatiin tehostettua ja yhdenmukaistettua 

viranomaistoimintoja ja käytänteitä. Erheelliset paloilmoitukset saatiin näkyville me-

diassa ja niiden seurantamenettely saatiin vakioitua. Lisäksi hankeen ja työryhmän tuki 

ja osaaminen saatiin hyödynnettyä säädösvalmistelussa. (Sisäministeriö 2015.) 

 

2.5 Erheellisten paloilmoitusten vähentäminen lakimuutoksella 

 

Erheellisten paloilmoitusten vähentämishankkeiden lisäksi erheellisiä paloilmoituksia 

on yritetty vähentää myös lakimuutoksen avulla. Aikaisemmassa vuoden 2003 pelas-

tuslaissa ei sanallakaan mainittu erheellisistä paloilmoituksista tai niiden maksullisuu-

desta.  

Vuonna 2011 voimaan astuneeseen pelastuslakiin oli määrätty 96 § eräiden suorittei-

den maksullisuudesta. Pykälässä sanotaan, että pelastuslaitos voi periä maksun, jos 

tehtävän on aiheuttanut toistuva hätäkeskukseen liitetyn paloilmoittimen erheellinen 

toiminta. Lisäksi laki velvoittaa, että alueen pelastusviranomaisen on pitänyt kirjalli-

sesti kehottanut kohteen omistajaa korjaamaan erheellisiä ilmoituksia aiheuttava lait-

teisto. Maksun suuruuden tulee enimmillään vastata kustannuksia, joita ilmoitus on 

aiheuttanut alueen pelastustoimelle. Erheellisistä ilmoituksista perittävien maksujen 

suuruuksia vertaillaan kuvassa 4. 
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Kuva 4: Erhe-maksut pelastuslaitoksittain (Rajakko 2012.) 
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3 TIETOA KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSESTA 

 

 

3.1 Kymenlaakson pelastuslaitoksen ja sen toimialueen kuvaus 

 

Maantieteellisesti Kymenlaakson pelastuslaitos sijaitse maamme kaakkoisosassa, ja se 

toimii Kotkan, Haminan, Miehikkälän, Virolahden, Pyhtään, Kouvolan sekä Iitin kun-

tien alueella. Pelastuslaitoksen alueella asuu noin 180 000 ihmistä (Kymenlaakson 

liitto). Sen naapurissa toimivia pelastuslaitoksia ovat Itä-Uusimaa, Päijät-Häme, Etelä-

Savo ja Etelä-Karjala. Eteläiseltä puolelta alue rajoittuu Venäjän rajaan ja mereen. 

Kymenlaakson pelastuslaitoksen alueella toimii 36 sopimuspalokuntaa, joista kolme 

on tehdaspalokuntia ja kaksi sotilaspalokuntia(www.Kympe.fi). Kymenlaakson pelas-

tuslaitoksen alue jaetaan kahteen toimialueeseen. Pohjoisella toimialueella sijaitsevat 

Kouvola ja Iitti ja eteläisellä sijaitsevat Pyhtää, Kotka, Hamina, Miehikkälä ja Viro-

joki. Alueen vakinaisten palokuntien asemat on sijoitettu alueen suurimpiin keskuk-

siin. Pohjoisella toimialueella ne sijaitsevat Kouvolan keskustassa ja Kuusankoskella. 

Eteläisellä toimialueella asemat sijaitsevat Kotkassa ja Haminassa. 

 

3.2 Kymenlaakson pelastuslaitoksen toimet erheellisten paloilmoitusten vähentä-

miseksi 

 

Erheelliset paloilmoitukset ovat olleet ongelma myös Kymenlaakson Pelastuslaitok-

sella, ja sisäasiainministeriön asettamien erheellisten paloilmoitusten vähennystavoit-

teiden yhteydessä myös Kymenlaakson Pelastuslaitoksella on jouduttu laatimaan eri-

laisia ohjeistuksia, joiden tavoitteena on vähentää erheellisten paloilmoitusten määrää 

Kymenlaakson pelastuslaitoksen alueella. 

Vuonna 2008 laaditussa erhe-ohjeessa erheellisen paloilmoituksen tultua kohteeseen 

tulevan lähdön johtajan tulee täyttää selvityspyyntölomake kohteessa (liite 1). Lomake 

jätetään kohteeseen ja merkitään paloilmoitinpäiväkirjaan erhe. Tämän lisäksi läh-

dönjohtaja täyttää Pronton tehtäväselosteen palattuaan tehtävältä asemalle. Tämän jäl-

keen paloinsinöörit ottavat vastaan saadut selvitykset ja sopivat jatkotoimenpiteistä, 

joita ohjeen mukaan ovat muun muassa ylimääräiset palotarkastukset tai henkilökun-

nan koulutus. Paloinsinöörien tehtävä on ollut tällöin myös seurata paloilmoitusten 
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kokonaismäärää. Lisäksi erhe-ohjeessa sanotaan, että kohteen palotarkastajien tulee 

ottaa kohteen paloilmoitushistoria esille palotarkastuskäyntien yhteydessä. 

Vuonna 2011 voimaan astuneen pelastuslain myötä Kymenlaakson pelastuslaitos 

aloitti toistuvista erheellisistä paloilmoituksista laskuttamisen ja niiden seurannan 

1.7.2012. Tätä ennen paloilmoitin kohteisiin oltiin yhteydessä kirjeellä, jossa kerrottiin 

uudesta toimintatavasta.  

Vuonna 2012 alkaneen erheellisten paloilmoitusten seurannan ja laskuttamisen alka-

misen myötä pelastuslaitoksen oli laadittava selkeät ohjeet siitä, mitkä ilmoitukset luo-

kitellaan erheellisiksi, miten suuri lasku on kolmannesta erheellisestä paloilmoituk-

sesta ja kuinka pitkä on korjauskehotuksen jälkeinen korjausaika. Vuodesta 2012 läh-

tien Kymenlaakson pelastuslaitoksella erheellisten paloilmoitusten kanssa toimitaan 

seuraavasti: Kun kohteeseen tulee ensimmäinen erheellinen ilmoitus, sen syy selvite-

tään ja merkitään paloilmoitinpäiväkirjaan ja mahdollista ohjeistusta annetaan koh-

teessa, mutta varsinaisia toimenpiteitä kohteen suuntaan ei tehdä. Kahdentoista kuu-

kauden sisällä tulevista kahdesta ilmoituksesta lähetetään korjauskehotus, jossa kerro-

taan, että seuraavasta erheellisestä ilmoituksesta peritään 863 € suuruinen maksu. Kor-

jauskehotuksen jälkeen kiinteistöllä tulee olla 14 päivää aikaa tehdä korjaavat toimen-

piteet. Tänä aikana laskua ei voida laittaa, vaikka kohteesta tulisi uusia ilmoituksia. 

Mikäli kohteessa on korjausaikana toistuvia ja erittäin vakavia laiminlyöntejä, joista 

on aiheutunut erheellisiä paloilmoituksia, voidaan sopimus ja paloilmoittimen yhteys 

hätäkeskukseen irtisanoa, mutta tällöin on tehtävä ilmoitus myös rakennusvalvontaan, 

koska automaattinen paloilmoitinlaite on voinut olla rakennusluvan ehtona. Kahden-

toista kuukauden aikana kolmannesta ja sitä seuraavista ilmoituksista laskutetaan toi-

mijaa, joka on tehnyt sopimuksen hätäkeskuksen kanssa. Laskutettavia syitä, jotka kat-

sotaan erheellisiksi paloilmoituksiksi, ovat seuraavat: 

• huolimattomuus kiinteistön korjaus, asennus- tai huoltotyössä 

• ajoneuvon pakokaasu 

• tupakointi 

• muu savu tai pöly kiinteistössä 

• kosteus tai vesi 

• korkea tilapäinen lämpötila 

• isku ilmaisimeen 

• ilmaisinvika paloilmoitin- tai sammutuslaitteistossa 

• keskuslaitteiston vika 

• sprinklerin rikkoontuminen tai sammutuslaitteiston erheellinen toiminta 
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• sprinkleriputkiston vuoto 

• erehdys tai väärä käyttö 

• ilkivaltainen käyttö 

• ruuan valmistus 

• huolimattomuus tulitöissä 

• teholähdevika 

• muut syyt, jotka johtuvat kiinteistön toiminnasta tai huolimattomuudesta 

(Kymenlaakson pelastuslaitos 2012.) 
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4 TUTKIMUS ERHEELLISISTÄ PALOILMOITUKSISTA KYMPESSÄ 

 

 

4.1 Aiheen valinta ja rajaus 

 

Opinnäytetyö projektini alkoi syksyllä 2017 kysyttyäni aihetta Kymenlaakson pelas-

tuslaitokselta. Kymenlaakson pelastuslaitoksen paloinsinööri Juhani Carlson ehdotti 

minulle aihetta, joka liittyi erheellisiin paloilmoituksiin Kymenlaakson pelastuslaitok-

sen alueella. Aihe vaikutti minusta mielenkiintoiselta, joten päätin ruveta työstämään 

aihetta. 

Työn tarkoituksena on tutkia Pronton tilastotietojen avulla automaattisten paloilmoi-

tusten ja erheellisten paloilmoitusten kehitystä vuosien 2004 - 2017 aikana ja löytää 

selityksiä sille, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet siihen, että automaattisten paloilmoitus-

ten määrät ovat muuttuneet. 

Tarkemmin aion työssäni perehtyä vuosiin 2013-2017. Tämä valinta johtuu siitä, että 

vuonna 2011 tulleen lakimuutoksen uudistukset, jotka mahdollistavat automaattisten 

paloilmoitusten tarkemman seurannan ja niistä laskuttamisen, on otettu käyttöön Ky-

menlaakson pelastuslaitoksella vasta vuoden 2012 puolivälissä. Vuoden 2012 tarkas-

telua en koe tarpeelliseksi, koska se ei ole vertailukelpoinen muiden vuosien kanssa, 

koska tarkastelu ei ole alkanut heti vuoden alusta. 

Maantieteellisesti rajaan työni vain Kymenlaakson pelastuslaitoksen alueeseen, koska 

teen työtäni Kymenlaakson pelastuslaitokselle. Valtakunnallinen vertailu on kuitenkin 

mahdollista. 

 

 

4.2 Tutkimuksen toteutus 

 

Tutkimukseni tietolähteenä aion hyödyntää Prontoa. Aion Pronton tietojen avulla ra-

kentaa erilaisia kaavioita, joiden avulla voin luotettavasti tulkita, mihin suuntaan au-

tomaattisten paloilmoitusten sekä erheellisten ja aiheellisten ilmoitusten määrä on ke-

hittynyt.  
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Prontosta selvitän, miten kaikkien automaattisten paloilmoitusten määrä on kehittynyt 

Kymenlaakson pelastuslaitoksen alueella, minkä jälkeen tarkastelen vielä tarkemmin 

erityyppisten automaattisten paloilmoitusten kehitystä jakamalla automaattiset paloil-

moitukset erheellisiin, ei erheellisiin ja ilmoituksiin, joista ei ole tietoa. Tämän lisäksi 

vertaan Kymenlaakson pelastuslaitoksen tuloksia Suomen yleiseen automaattisten pa-

loilmoitusten tasoon ja tarkastellen, onko Kymenlaakson pelastuslaitoksen alueella ti-

lanne parempi vai huonompi kuin muualla Suomessa. 

Lopuksi luon top-listauksen eniten tulipaloja aiheuttaneista kohteista. Tähän top-lis-

taukseen päätyvien yritysten imagon suojaamiseksi yritykset nimetään tähän raporttiin 

”Yritys 1, Yritys 2” ja niin edelleen. Top-listaus luodaan Kymenlaakson pelastuslai-

tosta varten ja sitä pyritään käyttämään pohjana valittaessa tarkempiin haastatteluihin 

sopivia yrityksiä ja toimijoita. 

Varsinaisen tutkimusaineiston lisäksi pyrin Pronton avulla luomaan myös taulukon 

avuksi vertailtaessa tulipalojen aiheuttamien tuhojen määrä rakennuksissa, joissa on 

tai ei ole automaattista paloilmoitinta. Tähän taulukkoon erityyppiset rakennukset jae-

taan käyttötapatyypeittäin. 

 

4.3 Haastattelujen toteutus 

 

Haastattelujen avulla on tarkoitus kerätä tarkempaa tietoa, mitkä konkreettiset keinot 

ovat vaikuttaneet siihen, että erheelliset paloilmoitukset ovat vähentyneet erilaisissa 

kohteissa. Haastattelut on tarkoitus toteuttaa eri tasoilla, eli tarkoituksena on haasta-

tella pelastuslaitoksen henkilökuntaa kuten paloinsinööriä ja palotarkastajia. Lisäksi 

on tarkoitus haastatella yksityisiä toimijoita. 

Pelastuslaitoksen henkilökunnan haastatteluiden tarkoituksena on selvittää, voiko neu-

vonnalla ja valistuksella vaikuttaa erheellisten paloilmoitusten määrään ja minkälai-

silla keinoilla palotarkastajat ja paloinsinöörit ovat saaneet vähennettyä erheellisiä pa-

loilmoituksia omissa tarkastuskohteissaan. Erityisesti yritän saada haastateltua palo-

tarkastajia, joiden vastuulla on tarkastaa kohteita, joista aiheutuu erityisen paljon er-

heellisiä paloilmoituksia, ja selvittää, mitä näiden kohteiden eteen on tehty ja minkä-

lainen asenne kyseisessä kohteessa on erheellisten paloilmoitusten vähentämistä koh-

taan. 
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Yksityisiä toimijoita haastatellessa pyrin niin ikään haastattelemaan kohteita, jotka 

ovat aiheuttaneet erityisen paljon erheellisiä paloilmoituksia. Pyrin haastatteluilla sel-

vittämään, mitkä asiat tekevät kohteesta niin haasteellisen, että erheellisiä ilmoituksia 

tulee paljon. Lisäksi yritän valita kohteita siten, että kohteessa oltaisiin onnistuttu ai-

nakin vähentämään erheellisiä paloilmoituksia. Haastattelutyypiksi valitsin teema-

haastattelun. Teemahaastattelussa haastattelu on hyvin avoin ja joustava haastattelu-

tapa. Haastattelua ennen on suunniteltu aiheita ja teemoja, joista on tarkoitus puhua, 

mutta aiheille ei ole tiukkaa esittämisjärjestystä. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 

2006.) Haastattelujen tueksi olen laatinut muutaman kysymyksen, joiden avulla pyrin 

saamaan arvokasta tietoa kohteesta. Haastattelu kysymyksiä ovat seuraavat: 

1. Mikä on erheellisten ilmoitusten yleisin syy tiloissanne? 

2. Mitä konkreettisia keinoja olette tehneet erheellisten palojen vähentämiseksi? 

3. Mitä haasteita teillä on erheellisten ilmoitusten vähentämisessä? 

4. Miten koette pelastuslaitoksen tukevan tai neuvovan paloilmoitinlaitteiden 

kanssa? 
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5 ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN VÄHENEMISEN SYYT KYMPESSÄ 

 

 

5.1 Automaattiset paloilmoitukset vähentyneet 

 

Aivan alkuun haluan osoittaa todeksi sen, että paloilmoitukset ovat pääsääntöisesti vä-

hentyneet viime vuosien aikana. Kuvasta 5 havaitaan, että paloilmoitukset ovat pysy-

neet samalla, noin 800 - 900, vuositasolla Kymenlaaksossa vuodesta 2004 vuoteen 

2009. Vuonna 2010 havaitaan tilastoissa jyrkkä nousu. Tämän jälkeen vuoteen 2012 

automaattisten paloilmoitusten määrä laskee jyrkästi, minkä jälkeen automaattiset pa-

loilmoitukset ovat jatkaneet laskuaan vuoteen 2016 asti, jolloin tilastoissa havaitaan 

uusi nousu. 

Vuosien 2011 ja 2012 välillä tapahtunut lasku tilastossa selittynee aikaisemmin mai-

ninneellani lakimuutoksella, jonka avulla pelastuslaitokset voivat alkaa laskuttaa er-

heellisistä paloilmoituksista. Tämä aloitettiin Kymenlaaksossa vuoden 2012 puolivä-

lissä, ja kuvassa 5 vuoden 2012 pudotus osuu juuri samaan ajankohtaan. 
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Kuva 5: Automaattiset paloilmoitukset Kympessä (Pronto.) 

Kuvan 5 pohjalta havaitaan, että automaattisten paloilmoitusten määrä on vähentynyt 

viimeisten vuosien aikana. Taulukko ei kuitenkaan tee eroa erheellisten ja aiheellisten 

ilmoitusten välille, joten ei tiedetä, minkätyyppiset paloilmoitukset ovat vähentyneet 

ja missä suhteessa. 12.3. Juhani Carlsonin kanssa käymässäni keskustelussa kävi ilmi, 

että Kymenlaakson pelastuslaitoksella pohdittiin, että erheellisten paloilmoitusten seu-

ranta ja laskutus saattaisi vaikuttaa heikentävästi paloilmoitin kohteiden turvallisuu-

teen. Pelko johtui siitä, että ajateltiin laitteiden omistajien säätävän paloilmoittimiaan 

niin paljon, etteivät ne aiheuta enää erheellisiä ilmoituksia. Tämän pelättiin vaikutta-

van paloilmoittimien herkkyyteen havaita oikeita rakennuspaloja.  Tämän vuoksi seu-

raavassa kuvassa 6 verrataan erheellisten paloilmoitusten kehitystä paloilmoittimien 

antamiin ilmoituksiin, jotka ovat johtaneet rakennuspaloon tai rakennuspalovaaraan. 

Lisäksi kuvaan 6 on otettu vuoden 2010 ja 2011 rakennuspalot ja rakennuspalovaarat, 

jotta voidaan arvioida, miten erhe-seuranta on vaikuttanut pelastuslaitosten kiireellis-

ten paloilmoitusten määrään. 
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Kuva 6: Erheellisten paloilmoitusten määrä verrattuna rakennuspalojen ja rakennuspalovaarojen määrään 2010-
2017 (Pronto.) 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rak.Palot + Rak.Palo.Vaarat 24 29 29 38 35 25 25 19

Erheelliset 0 0 381 695 668 630 705 619
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Kuvasta 6 voi havaita, että erheelliset paloilmoitukset ovat selkeästi vähentyneet vuo-

den 2016 nousua lukuun ottamatta, minkä jälkeen automaattiset paloilmoitukset ovat 

alkaneet taas laskea. Kuvan perusteella voi myös todeta, että Kymenlaakson pelastus-

laitoksella ollut pelko siitä, että erheseurannan myötä paloilmoitin laitteiden aiheutta-

mat rakennuspalot ja rakennuspalovaarat olisivat vähentyneet, näyttää myös olleen ai-

heeton pelko. Kuvan perusteella rakennuspalot ja rakennuspalovaarat ovat jopa aluksi 

hiukan noussut, minkä jälkeen laskeneet takaisin normaalille tasolle. Tästä kuvasta ha-

vaittava vaihtelu on kuitenkin niin pientä, että se voidaan selittää vuotuisella vaihte-

lulla.  

Kuvista 7 ja 8 voi tarkastella erilaisten ilmoitusten prosenttiosuuksia Kymenlaakson 

pelastuslaitokselta ja koko maasta. Kuvissa on verrattu rakennuspalovaarojen ja raken-

nuspalojen määrää aidosti erheellisten palojen määrään. Lisäksi kuviin on lisätty il-

moitusten määrät, joiden erheellisyydestä tai aiheellisuudesta ei ollut tietoa. Kymen-

laakson pelastuslaitoksen kuvasta kohta ”ei tietoa” on poistettu vuosilta 2010 – 2012, 

koska Kymenlaakson pelastuslaitoksella kaikki ilmoitukset, jotka on kirjattu ennen er-

heseurannan alkua, on merkitty kohtaan ei tietoa.  

Kuvasta 7 havaitaan, että vaikka erheelliset paloilmoitukset ovat määrällisesti vähen-

tyneet Kymenlaakson pelastuslaitoksella, niiden prosenttiosuus on noussut vuodesta 

2013 vuoteen 2017 mennessä 4 %. Tätä nousua voidaan osittain selittää sillä, että il-

moitukset, joiden aiheellisuudesta ei ole tietoa, ovat viimeisen viiden vuoden aikana 

laskeneet lähes nollaan. Tämän lisäksi myös oikeiden palojen määrä on laskenut noin 

2 prosenttiyksikköä. 

Kymenlaakson pelastuslaitoksen tuloksia verrattaessa koko Suomen tuloksiin erheil-

moituksien määrää on vaikea verrata, koska erheseurannan alkamisen jälkeen koko 

Suomen paloilmoituksista noin 13 % -14 %:n erheellisyys jää epäselväksi. Kymen-

laakson pelastuslaitoksella erheiden seuranta onnistuu selvästi tarkemmin, kun epäsel-

vien ilmoitusmäärien suunta on ollut viime vuosina laskeva ja laskenut erheseurannan 

alkamisen myötä 3 %:sta 0 %:iin. Koko Suomessa rakennuspalot ja rakennuspalovaa-

rojen määrä on pysynyt koko ajan tasaisena 4 %:iin kun taas Kymenlaakson pelastus-

laitoksella rakennuspalovaarojen ja rakennuspalojen määrä on ollut hienoisessa las-

kussa ja laskenut vuosina 2013 - 2017 5%:sta 3%:iin.  
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Kuva 7: Erheellisten paloilmoitusten, sekä rakennuspalovaarojen ja rakennuspalojen prosenttiosuus kaikista pa-
loilmoitintehtävistä Kympessä. (Pronto.) 
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Kuva 8: Erheellisten paloilmoitusten, sekä rakennuspalovaarojen ja rakennuspalojen prosenttiosuus kaikista pa-
loilmoitintehtävistä koko Suomessa (Pronto.) 
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5.2 Automaattinen paloilmoitin vähentää rakennuksen tuhoja 

 

Seuraavien sivujen kuvaan 9 ja taulukkoon 4 on kirjattu rakennusten eri käyttötapa-

tyypit. Tarkoituksena on verrata, minkä verran automaattinen paloilmoitin vähentää 

rakennukselle aiheutuvia tuhoja tulipalotilanteessa. 

Kuvan perusteella on helppo todeta, että käyttötapatyypistä huolimatta automaattinen 

paloilmoitin järjestelmä vähentää tulipalosta rakennukselle aiheutuneita tuhoja huo-

mattavan paljon. Kaavion mukaan suurin hyöty saavutetaan työpaikkatiloissa ja ma-

joitustiloissa ja pienin hoitolaitoksissa ja tuotanto- ja varastotiloissa.  

Automaattisen paloilmoittimen omaisuutta suojaava hyöty perustuu siihen, miten lä-

heltä ja nopeasti apu saadaan paikalle. Automaattinen paloilmoitin varmistaa nopean 

ja katkeamattoman ilmoitusketjun. Kun automaattinen paloilmoitin antaa paloilmoi-

tuksen, kohteen henkilöstöllä on aikaa reagoida siihen ja tyhjentää rakennus ja suorit-

taa alkusammutus. Lisäksi kun laite lähettää suoraan ilmoituksen hätäkeskukselle, saa-

daan myös pelastuslaitos mahdollisimman nopeasti liikkeelle, palo ei ehdi levitä niin 

paljon pelastuslaitoksen saapuessa paikalle. Tulee kuitenkin muistaa, että automaatti-

nen paloilmoitin ei itsessään tee mitään palon rajoittamiseksi.  
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Kuva 9: Palokohteen tuhoutumisprosentti (Pronto.) 
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Palokohteen tuhoutumisprosenttitaulukko 

Kohteen käyttö tarkoi-
tus (E1) Kohteessa autom.pal.ilm. Tehtävien lkm. Uhattu arvo (€) Tuhoutuneen omaisuuden arvo (€) 

Tuhoutumis prosentti 
(%) 

Majoitustilat Kyllä 521 287777935 1293596 0,45 % 

Majoitustilat Ei 189 27009680 3354406 12,42 % 

Hoitolaitokset Kyllä 1300 440308487 5592582 1,27 % 

Hoitolaitokset Ei 166 48406811 3107377 6,42 % 

Kokoontumis- ja liiketilat Kyllä 1124 1570108196 24917057 1,59 % 

Kokoontumis- ja liiketilat Ei 1556 816270806 84560333 10,36 % 

Työpaikkatilat Kyllä 596 785873161 12722402 1,62 % 

Työpaikkatilat Ei 687 421288102 76595712 18,18 % 

Tuotanto- ja varastotilat Kyllä 2368 11168858599 119439413 1,07 % 

Tuotanto- ja varastotilat Ei 5129 3681778742 249457122 6,78 % 

Yhteensä Kyllä 5909 14252926378 163965050 1,15 % 

Yhteensä Ei 7727 4994754141 417074950 8,35 % 
Taulukko 3: (Pronto.)
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Seuraavaksi olen laatinut Pronto-tietojen perusteella Top10 -listauksen (Taulukko 4) 

erheellisiä paloilmoituksia aiheuttaneista kohteista vuosittain aina vuodesta 2013 al-

kaen. 2013 oli ensimmäinen vuosi, mistä on tilastotietoa koko vuodelta. Listaus päät-

tyy vuoteen 2017, joka on viimeinen vuosi, mistä on käytössä koko vuoden tiedot. 

Olen poistanut listauksesta kohteisiin liittyvät yritysten ja organisaatioiden nimet, jotta 

listaus ei aiheuttaisi haittaa yritysten maineelle. Listauksen tarkoituksena on tarkas-

tella, millaisista kohteista paloilmoituksia on tullut paljon ja mihin suuntaan paloil-

moitukset ovat kehittyneet kohteissa, joista tulee paljon ilmoituksia. Vuosien 2013 ja 

2014 taulukoissa on kohta, palon aiheellisuudesta ei ole tietoa. Tätä saraketta ei enää 

myöhemmissä taulukoissa ole, koska epäselviä paloilmoituksia ei näiden vuosien jäl-

keen enää ole ollut. 

Top-listojen avulla havaitaan, että erheellisiä paloilmoituksia paljon aiheuttavat hyvin 

pitkälle samat kohteet. Koko tutkimusaikavälin aikana vuodesta 2013 vuoteen 2017 

suuret teollisuuskohteet, kuten paperi- ja kartonkitehtaat ovat listauksessa mukana. Li-

säksi listauksessa oleva varuskunta näyttää aiheuttaneen toistuvasti vuosien ajan er-

heellisiä ilmoituksia. Vuonna 2013 ensimmäisen kerran Top-listalle on noussut ensim-

mäinen vastaanottokeskus. Myöhemmin vastaanottokeskusten määrä on lisääntynyt ja 

vuosien 2016 ja 2017 listauksissa vastaanottokeskuksia on peräti 3 kappaletta. Tämä 

voi osaltaan selittää vuoden 2016 piikkiä erheellisissä paloilmoituksissa, varsinkin kun 

otetaan huomioon, että vuonna 2016 vastaanottokeskuksista 2 olivat listan eniten er-

heellisiä paloilmoituksia aiheuttaneita kohteita. 
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Erheellisten ilmoitusten top-listaukset vuodet 2013-2017 

Top 10 2013 Erheelliset Laskut Aiheelliset Aiheellisuudesta ei tietoa 

Paperitehdas 2 17 4 4 0 

Kartonkitehdas x 15 4 5 0 

Paperitehdas 1 14 2 1 0 

Hotelli 2 14 2 1 0 

Kuntoutuskeskus 11 3 0 1 

Kerrostalo 10 2 2 0 

Vastaanottokeskus 4 9 0 1 0 

Varuskunta x 7 2 2 0 

Toimistorakennus 8 3 0 0 

Logistiikkakeskus 7 2 1 0 

TOP 10 2014 Erheelliset Laskut Aiheelliset Aiheellisuudesta ei tietoa 

Paperitehdas 1 15 3 7 0 

Kartonkitehdas x 19 4 2 0 

Paperitehdas 2 13 2 4 1 

Varuskunta x 10 2 1 0 

Museo x 11 2 0 0 

Pumpputehdas x 11 4 0 0 

Varastohalli x 9 1 1 0 

Logistiikkakeskus 10 3 0 0 

Kerrostalo 9 4 0 0 

Varastohalli y 8 0 1 0 

TOP 10 2015 Erheelliset Laskut Aiheelliset 

Kartonkitehdas x 32 4 0 

Paperitehdas 2 20 3 6 

Paperitehdas 1 20 2 3 

Varuskunta x 14 2 0 

Vastaanottokeskus 3 12 0 0 

Palvelutalo 1 11 2 0 

Palvelutalo 2 8 2 0 

Kontitusvarasto 8 2 0 

Kuntoutuskeskus 7 1 0 

Makeutusaine tehdas 7 0 0 

TOP 10 2016 Erheelliset Laskut Aiheelliset 

Vastaanottokeskus 1 26 5 0 

Vastaanottokeskus 3 24 3 0 

Varuskunta x 16 4 0 

Kartonkitehdas x 15 2 1 

Varastohalli x 15 2 0 

Paperitehdas 1 11 2 3 

Vastaanottokeskus 2 13 3 0 

Paperitehdas 2 9 1 3 

Asumispalveluyksikö x 9 2 0 

Usean toimijan rakennus (mm. 
baari) 9 3 0 
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Top 10 2017 Erheelliset Laskut Aiheelliset 

Vastaanottokeskus 1 35 7 0 

Paperitehdas 1 23 3 7 

Paperitehdas 2 16 3 4 

Vastaanottokeskus 2 17 4 0 

Vastaanottokeskus 3 14 6 1 

Sairaala x 11 3 0 

Kartonkitehdas x 10 3 1 

Hotelli 1 7 4 0 

Kuntoutuskeskus 7 1 0 

Varastohalli 7 2 0 
Taulukko 4: (Pronto.) 

Omien tutkimustulosten ulkopuolelta haluan tähän kohtaan nostaa vielä huomion 

siitä, että laite kannassa on tapahtunut muutoksia, jotka osaltaan vaikuttavat auto-

maattisten paloilmoitusten määrään. (Kuva 10) Aikaisemin paloilmoitinkohteissa 

käytettiin pääsääntöisesti savu- ja lämpöilmaisimia. Viimeisten vuosien aikana erityi-

sesti monikriteeri ilmaisinten määrä on alkanut nousta, mikä on todennäköisesti vai-

kuttanut erheellisten paloilmoitusten määrän vähenemiseen. Tämä johtuu siitä, että 

uudet ilmaisimet tutkivat ympärillä olevaa tilaansa useiden eri kriteerien avulla ja ne 

voidaan säätää tämän takia paremmin tilaan soveltuviksi. (Carlson 2017.) 

 

Kuva 10: Eri ilmaisintyyppien jako vuositasolla (Carlson 2017.) 
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5.3 Palotarkastajien haastattelut erheellisistä paloista 

 

Kymenlaakson pelastuslaitoksen erhe ohjeessa myös palotarkastajia on ohjeistettu ot-

tamaan erheelliset paloilmoitukset huomioon palotarkastuksien yhteydessä, mikäli pa-

lotarkastuskohde on aiheuttanut useita erheellisiä ilmoituksia. Opinnäytetyötäni varten 

haastattelin muutamia Kouvolassa työskenteleviä palotarkastajia. 

Haastattelin 6.6.2018 muun muassa edeltävässä listauksessa olevan kohteen ”paperi-

tehdas 1” palotarkastajaa Ari Harrilaa. Harrila kertoi, että joinain vuosina myös erheel-

liset paloilmoitukset on otettu tarkastuksen teemaksi, jolloin erheiden toistuvia syitä 

on tarkasteltu ja yritetty huomioida niin, että turhat ilmoitukset saataisiin poistettua. 

Harrilan palotarkastusten yhteydessä aikaansaamia konkreettisia parannuksia on muun 

muassa se, että kyseisen kohteen sprinklerilaitteistossa tapahtuvat paineiskut eivät ai-

heuta suoraa ilmoitusta pelastuslaitokselle. Paineiskut aiheuttavat ennakkovaroituk-

sen, johon tehtaan laitteiston hoitaja reagoi ja käy tarkistamassa tilanteen, jolloin osa 

erheellisistä ilmoituksista jää pois. Kohteen ongelmaksi Harrila mainitsi, että tehtaalla 

huoltotöissä käytetään paljon ulkopuolista työvoimaa, jonka perehdytys tehtaalla toi-

miseen saattaa olla puutteellista, jolloin heidän toimintansa voi aiheuttaa herkemmin 

erheellisiä paloilmoituksia. 

Haastatteluissa palotarkastajat Kauko Herala ja Risto Pihkala olivat molemmat sitä 

mieltä, että etenkin vanhainkodit ja palvelutalot, joissa on automaattinen paloilmoitin, 

ovat erittäin haasteellisia kohteita erheellisten paloilmoituksien vähentämisen kan-

nalta. Palotarkastaja Heralan mukaan erheellisistä paloilmoituksista seuraava maksu 

on toiminut hyvin erheellisten paloilmoitusten vähentäjänä muun tyyppisissä kiinteis-

töissä, mutta vanhainkodit ovat ongelma, koska vanhukset ovat alttiimpia inhimillisille 

virheille ja unohduksille, joita sattuu esimerkiksi ruuanlaiton yhteydessä.  Myös joh-

tava palotarkastaja Hanne Friman on huomannut vanhainkodit ja hoitolaitokset ongel-

makohteiksi. Frimanin mukaan eräässä hänen tarkastamassa hoitolaitoksessa erityi-

sesti mikron käyttö aiheutti erheellisiä ilmoituksia. Kyseisessä hoitolaitoksessa on-

gelma ratkaistiin ilmaisimia siirtelemällä ja luomalla käytäntö, jossa talon asukkaat 

saivat käyttää mikroa ainoastaan hoitajan valvonnassa. 
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5.4 Haastattelu Ismo Taskinen UPM 

 

Kohdehaastatteluun valitsin UPM:n paperitehtaan, jossa haastattelin tehdaspalokun-

nan päällikkö Ismo Taskista. Kyseinen kohde valikoitui haastateltavaksi kohteeksi, 

suuren kokonsa ja asiallisen paloilmoitinlaitteen huoltohistorian ansiosta.  

Haastattelua varten olin etukäteen selvittänyt, minkälaisista syistä kohteeseen on ai-

kaisempien vuosien aikana tullut erheellisiä paloilmoituksia. Yleisimmät syyt liittyivät 

sprinklereihin, syynä oli muun muassa sprinklerivuoto, paineisku tai suuttimen rikkou-

tuminen. Lisäksi tehtaalla sattui jonkin verran savusta johtuvia ilmoituksia, jotka kui-

tenkin olivat erheellisiä, savu ei johtunut tulipalosta. 

Taskisen kanssa käymäni haastattelun alussa Taskinen kertoi hieman taustaa tehtaan 

tilanteesta. Tehtaalla on toiminut sama laitteenhoitaja jo vuodesta 2007, laitteiden 

huollossa ei ole tapahtunut vuosien aikana paljon muutoksia. Tämä johtuu siitä, että 

erheellisten ilmoitusten varsinainen syy on vain harvoin laitteistoissa. Lisäksi Taski-

nen kertoi, että vaikka tehtaalla vuoden 2011 tapahtuneen lakimuutoksen jälkeen on 

kiinnitetty huomiota paloilmoitinlaitteistojen huoltoon ja erheellisiä ilmoituksia on py-

ritty vähentämään kaikin keinoin, on samaan aikaan tehtaalla pyörinyt myös suuria 

projekteja, joiden takia tehtaalla on toiminut huomattavasti enemmän ihmisiä kuin nor-

maalitilanteessa. Tämä osaltaan on vaikeuttanut erheellisten paloilmoitusten vähentä-

mistä. 

Erheellisten palojen vähentämisessä Taskinen pitää tärkeänä, että erheellisiin paloil-

moituksiin reagoidaan nopeasti ja aletaan jo parin ilmoituksen tultua analysoida, mikä 

tekijä johti erheelliseen ilmoitukseen, ja poistamaan sen aiheuttaja, mikäli on mahdol-

lista. Tällä tavoin voidaan poistaa varsinkin laitteista johtuvat viat. Lisäksi Taskinen 

piti tehdasympäristössä erittäin tärkeänä, että jokainen työntekijä on koulutettu toimi-

maan tehdasympäristössä, sillä huomattava osa erheellisistä ilmoituksista, edelleen lu-

kuisista koulutuksista huolimatta, johtuu ihmisen toiminnasta ja epätietoisuudesta. 

Tehtaalla on panostettu erityisesti työntekijöiden koulutukseen ja kaikki työntekijät on 

koulutettu toimimaan tehdasympäristössä turvallisesti. Myös alihankkijoiden kautta 
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tulevat työntekijät joutuvat suorittamaan nettiperehdytyksen ennen työskentelyn aloit-

tamista tehtaalla. Tästä huolimatta ulkopuoliset toimijat aiheuttavat suurimman osan 

erheellisistä paloilmoituksista. 

Erheellisten ilmoitusten vähentäminen nykyisestä tasosta alkaa Taskisen mukaan olla 

hyvin haasteellista, kaikkiin erheellisiin ilmoituksiin ei voida edes vaikuttaa. Koulu-

tukseen panostamista Taskinen pitää tärkeänä, mutta jos erheellisiä ilmoituksia halut-

taisiin vielä vähentää, pitäisi tehtaan henkilökunnan olla vielä tarkemmin paikan päällä 

valvomassa riskialttiita projekteja. Tämä puolestaan on mahdotonta, koska tehtaalla 

työskentelee niin paljon ihmisiä samaan aikaan eri puolella tehdasta, minkä takia kaik-

kien valvominen samaan aikaan nykyisellä henkilöstöllä on mahdotonta. 

Taskinen ei kokenut, että tehtaalla tarvittaisiin pelastuslaitoksen apua erheellisten pa-

loilmoitusten vähentämisessä. Taskisen mukaan tehtaan omat toimijat ovat tehtaalla 

olevien laitteistojen parhaita asiantuntijoita, jolloin he osaavat myös huoltaa laitteita 

parhaalla mahdollisella tavalla. Taskinen kuitenkin kiitteli pelastuslaitosta siitä, että 

pelastuslaitoksen toiminta valvovana viranomaisena on ollut reilua ja oikeudenmu-

kaista. Tämä näkyy siinä, että pelastuslaitos on huomioinut laskuja lähettäessään sen, 

että isolla tehdasalueella, jossa on paljon eri rakennuksia ja tuhansia ilmaisimia, vain 

harvoin ilmoituksia on tullut toistuvasti samasta syystä tai kohteesta. 

 

 

 

5.5 Haastattelu Riku Hämäläinen ja Petri Saari 

 

Vekaranjärven varuskunta valikoitui myös haastattelukohteeksi, sillä siellä on tehty 

hyvää työtä erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi. Varuskunnassa onkin saatu 

huomattavasti vähennettyä erheellisiä paloilmoituksia. 

Toimintaympäristönä Vekaranjärven varuskunta on hyvin monipuolinen, mikä asettaa 

omat haasteensa laitesuunnittelulle. Varuskunta-alueella on paljon erilaisia rakennuk-

sia hyvinkin erilaisia ja poikkeuksellisia käyttötapoja varten ja yli 3000 paloilmaisinta. 

Lisäksi siellä on paljon ihmisiä, joiden päivittäinen toiminta on huomioitava mahdol-

lisimman hyvin paloilmoitinlaitteistoa suunniteltaessa ja kohteen käyttäjille on luotava 
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tarkat ohjeistukset. Vekaranjärvellä haastattelin sotilaspalokunnan päällikkönä toimi-

vaa kapteeni Riku Hämäläistä ja puolustushallinnon rakennuslaitoksen edustajaa Petri 

Saarta. 

Petri Saaren mukaan laitteistovikoja Vekaranjärveltä ei juurikaan tule, vaan eniten pa-

loilmoituksia aiheuttaa ihmisten toiminta. Vekaranjärvellä on hyvin paljon eritaus-

toista tulevia varusmiehiä, joilla motivaatio ja elämäntilanteet ovat hyvin erilaisia. Tä-

män takia suurin osa Vekaranjärven erheellisistä ilmoituksista johtuu usein varusmies-

ten ajattelemattomuudesta tai erilaisista päähänpistoista. Esimerkkinä tästä voisin mai-

nita muun muassa sähkötupakan polttamisen yksin sisällä, mikä on ollut oikea on-

gelma varuskunnassa muutamaa vuotta aikaisemmin. Lisäksi erheellisiä paloilmoituk-

sia vuosittain aiheuttavat myös ulkopuoliset toimijat kuten rakennusmiehet rakennus-

ten huoltotöissä. 

Haasteisiin vastaamiseen Petri Saari piti koulutusta kustannustehokkaimpana vastauk-

sena ongelmaan, mutta Riku Hämäläinen näki tämän ongelmallisena, sillä varusmie-

hille pidetään jo valmiiksi turvallisuuskoulutus palveluksen alussa. Riku Hämäläisen 

mukaan ongelma tässä on, että mikäli varusmiesten motivaatio palvelusta kohtaan on 

huono, heidän motivointinsa on hyvin hankalaa, jolloin he eivät ole välttämättä kovin 

vastaanottokykyisiä oppimaan ja huomioimaan turvallisuuskoulutuksessa kerrottuja 

asioita. Sama pätee myös ulkopuolisiin työntekijöihin. Rakennuttaja velvoittaa kaik-

kien työmiesten suorittamaan kohdeperehdytyksen, mutta työtekijöiden suhtautumi-

nen perehdytykseen voi olla vaihteleva, jolloin perehdytyksestä ei opita juurikaan asi-

oita. 

Vekaranjärvellä on kuitenkin onnistuttu vähentämään erheellisiä paloilmoituksia huo-

mattavasti, joten jossain asioissa on täytynyt myös onnistua. Petri Saaren mukaan Ve-

karanjärven varuskunnan laitevarmuus on erittäin hyvä. Laitteistoon ollaan panostettu 

erittäin paljon ja sitä on saatu uusittua tasaiseen tahtiin, jolloin paloilmoitinlaitteen 

tekniikka on pysynyt ajan tasalla. Lisäksi henkilökunta on onnistunut nopeasti reagoi-

maan erheellisten paloilmoitusten syihin, jolloin viesti on saatu nopeasti siirrettyä 

eteenpäin ja useasti toistuvilta erheiltä on vältytty. Tästä hyvänä esimerkkinä toimii 

panssarihallit, joissa erheellisiä paloilmoituksia aiheutti panssariajoneuvojen mootto-

rit, jotka kylmänä käynnistyessään pölläyttivät pakokaasua halliin, mikä sai aikaan er-

heellisen ilmoituksen. Ongelma ratkaistiin asentamalla laitteeseen irtikytkentäpainike. 
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Painiketta painamalla painike kytki ongelma-alueella olevat ilmaisimet pois tietyksi 

ajaksi, minkä jälkeen ilmaisimet kytkeytyivät automaattisesti takaisin päälle. 

 

5.6 Taulukoista tehdyt havainnot 

 

Työn tulosten esittelyn alkuvaiheilla kuvassa 5 todettiin heti aluksi, että erheelliset pa-

loilmoitukset ovat vähentyneet Kymenlaakson pelastuslaitoksella vuoden 2011 tapah-

tuneen lakimuutoksen jälkeen, muutos mahdollisti laskuttamisen erheellisistä paloil-

moituksista. Tämän voidaan ajatella toimineen laukaisevana tekijänä, josta erheellis-

ten paloilmoitusten vähentäminen erilaisissa kohteissa on alkanut. 

Tämän jälkeen kuva 6 osoittaa, että vähenemistä on todella tapahtunut erheellisissä 

ilmoituksissa. Vuotuinen rakennuspalojen ja rakennuspalovaarojen määrä on pysynyt 

suunnilleen samana koko ajan vuodesta 2010 aina vuoteen 2017. Vuosina 2012 ja 2013 

voi tuloksissa havaita jopa pienen nousun rakennuspalojen ja rakennuspalovaarojen 

kohdalla, mutta erheelliset paloilmoitukset ovat tällöinkin vähentyneet. Vuoden 2016 

nousua erheellisissä paloilmoituksissa voi paloinsinööri Juhani Carlsonin mukaan se-

littää sillä, että Kymenlaaksoon tuli useita vastaanottokeskuksia nopeaan tahtiin. 

Näistä vastaanottokeskuksista tuli aluksi useita käyttäjistä johtuvia ilmoituksia, koska 

paloilmoitinlaitteet eivät olleet turvapaikanhakijoille tuttuja eivätkä he olleet aikai-

semmin toimineet paloilmoitinlaitteella varustetussa rakennuksessa. 

Kuvissa 7 ja 8, joissa erityyppisiä paloilmoituksia tarkastellaan prosenttiosuuksilla, 

Kymenlaakson pelastuslaitoksen tuloksia on vaikeata verrata koko Suomen tuloksiin. 

Kymenlaakson pelastuslaitoksella erheellisten ilmoitusten prosentiosuus on kyllä huo-

mattavasti suurempi kuin koko Suomen listauksessa, mutta koko Suomen listauksessa 

paloilmoitukset, joiden erheellisyydestä ei ole tietoa, on huomattavasti suurempi. Var-

sinaisten rakennuspalojen ja rakennuspalovaarojen prosenttiosuus on lähes samalla ta-

solla Kymenlaakson pelastuslaitoksella verrattuna koko Suomeen. Kymenlaakson pe-

lastuslaitoksen korkeampaa erhe-prosenttia voidaankin selittää sillä, että Kymenlaak-

son pelastuslaitoksen alueella epäselvien ilmoitusten prosenttiosuus on lähestulkoon 

nollassa, jolloin näistä suurin osa on merkitty erheellisiksi. 

Rakennuksen tuhoutumisprosenttia esittelevän kuvan 9 halusin liittää työhöni, jotta 

tätä voitaisiin hyödyntää erityisesti turvallisuusviestintätehtävissä havainnollistamaan, 
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kuinka suurta turvaa automaattinen paloilmoitin tuo kohteeseen. Tekemäni Top-lis-

tauksen mukaan erheellisiä paloilmoituksia aiheuttavat hyvin erilaiset kohteet. Top-

listauksen perusteella kuitenkin painottuu erityisesti suuret teollisuuskohteet, palvelu-

talot sekä joinain vuosina vastaanottokeskukset. 

 

5.7 Keinot, joilla voidaan vähentää erheellisiä paloilmoituksia 

 

Erheellisten paloilmoitusten vähentämisen taustalla, kuten jo aikaisemmin sanoin, on 

vuoden 2011 lakimuutos, joka mahdollisti erheellisistä paloilmoituksista laskuttami-

sen. Tämä sai aikaan sen, että pelastuslaitoksen täytyi luoda pelisäännöt paloilmoitin-

kohteille, jotta niiden on mahdollista oppia virheistään ja aloittaa laitteiden korjaus ja 

huolto. Lisäksi tämän myötä pelastuslaitos aloitti entistä tarkemman erheseurannan, 

jonka myötä paloilmoitin kohteet tulivat tietoisemmiksi erheistään. Laskun tehtävänä 

tässä on toimia motivointina kohteelle, koska kukaan ei halua joutua maksamaan yli-

määräisestä. Kuitenkin pelkkä lasku itsessään ei ole täysin toimiva motivointina, 

minkä takia paljon tehokkaampaa on saada kohde ymmärtämään, että kyse on heidän 

ja heidän toimintansa turvaamisesta.  

Erheellisistä paloilmoituksista laskuttamisen myötä useimmissa kohteissa erheelliset 

paloilmoitukset ovat vähentyneet, mutta keinot, joiden avulla erheelliset ilmoitukset 

ovat vähentyneet, ovat kohdetyypeittäin hyvin erilaisia ja jopa erittäin luovia. Ongel-

maksi muodostuvat kohteet, jotka näkevät paloilmoitinlaitteen vain ylimääräisenä ku-

lunaiheuttajana ja joita omaan turvallisuuteen panostaminen ei kiinnosta. Jos koh-

teessa on huono turvallisuuskulttuuri ja turvallisuusasiat eivät kiinnosta, kohdetta on 

usein hyvin hankala vakuuttaa siitä, että se todella hyötyy paloilmoitinlaitteen kunnos-

sapidosta ja erheellisten ilmoitusten vähentämisestä. Konkreettista hyötyä voidaan 

osoittaa muun muassa rakennuksen tuhoutumisprosenttikaaviolla (Taulukko 5).  

Tekemissäni haastatteluissa keräsin erityisesti keinoja, joita tosielämässä on hyödyn-

netty ja joiden on todettu toimivan erheellisten paloilmoitusten vähentämisessä oi-

keissa kohteissa. Varsinaisesti laitteen tekniikkaan puuttuminen toimii vain harvoin ja 

laitteet useimmiten toimivat suunnitellusti. Yksinkertaisina keinoina joissain tilan-

teissa voidaan toki kokeilla ilmaisimen siirtoa tai ilmaisintyypin vaihtoa, jos kohteen 
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käyttötarkoitus on muuttunut tai suunnittelu on ollut huonoa ja kohteessa olevat ilmai-

simet antavat turhia ilmoituksia. Useimmissa kohdetyypeissä erheellisten paloilmoi-

tusten toistuvuus voidaan estää näillä pienillä muutoksilla ja korjauksilla, mutta jois-

sain kohteissa erheellisten paloilmoitusten vähentämistä täytyy suunnitella tarkemmin. 

Vaikka useimmissa tilanteissa erheelliset paloilmoitukset eivät johdu laitteen teknii-

kasta, voi laitteen tekniikkaan puuttumisessa olla joissain tilanteissa hyötyä. Tekemäs-

säni haastattelussa Vekaranjärvellä Petri Saari painotti, että laitekannan uusinta on eri-

tyisesti vaikuttanut erheellisten paloilmoitusten vähentymiseen. Laitekannan uusimi-

sessa etuna on, että silloin on mahdollista tarkastella, mitä ilmaisimia laitteeseen on 

valittu ja onko laitteiden kehityksen aikana kohteeseen kehitetty entistä sopivampia 

ilmaisimia, jolloin laitekannan uudistamisen yhteydessä kohteeseen voidaan vaihtaa 

sopivammat ilmaisimet. Nykyisin varsinkin monikriteeri ilmaisimet ovat alkaneet li-

sääntyä, koska niiden tekemät havainnot perustuvat useampaan kuin yhteen kriteeriin, 

jolloin ne ovat varmatoimisempia ja tarkempia ilmaisimia kuin tavalliset lämpö- tai 

savuilmaisimet. 

Suurissa teollisuuslaitoksissa toimivaksi erheellisten paloilmoitusten vähentämiskei-

noiksi havaitsin erityisesti koulutuksen merkityksen. Osa erheellisistä ilmoituksista 

johtuu selkeästi epätietoisuudesta ja siitä, etteivät työntekijät ole riittävän tietoisia työ-

ympäristöistään. Teollisuusympäristöissä, varsinkin suurissa kohteissa, koulutukseen 

panostaminen on erityisen tärkeää, sillä suurissa tehtaissa saattaa toimia tuhansia työn-

tekijöitä, joista osa on alihankkijoita, jolloin heille kyseinen työympäristö ei ole tuttu. 

Etenkin näiden työntekijöiden perehdyttämistä tulisi kehittää ja suunnitella siten, että 

he olisivat valmiita tulemaan työkohteeseen perehdytyksen jälkeen ja osaisivat toimia 

siellä aiheuttamatta ylimääräisiä ilmoituksia. Myös nopea reagoiminen erheellisiin il-

moituksiin on tärkeää, sillä joskus erheellisen ilmoituksen voi aiheuttaa esimerkiksi 

väärään paikkaan pysäköidyn auton pakokaasu, joka pääsee virtaamaan ilmaisimella 

varustettuun tilaan. On aivan turhaa aiheuttaa jatkossa vastaavanlaisia ilmoituksia, kun 

kyseiset ilmoitukset voidaan estää esimerkiksi rajoittamalla pysäköimistä tai tyhjä-

käyntiä tietyllä paikalla. 

Vekaranjärvellä käydyn haastattelun perusteella havaitsin koulutukseen liittyvän on-

gelman. Haasteena on saada koulutuksesta mielenkiintoinen ja motivoiva. Tämä käy 

varsin hyvin ilmi puolustusvoimissa, koska sinne kootaan vuosittain yhteen tuhansia 
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varusmiehiä, joilla kaikilla on erilainen motivaatio. Vaikka he kaikki saavat perehdy-

tyksen, jossa heille kerrotaan paloilmoitinlaitteesta, kaikki eivät välttämättä jaksa 

kuunnella tai edes välittää. Mielestäni samaa voidaan soveltaa myös tehtaalla ja Veka-

ranjärven alueella toimiviin kunnossapidon henkilöstöön. Heidät kyllä koulutetaan 

työskentelemään alueella, mutta on vaikeaa tietää sitä, millaisesta turvallisuuskulttuu-

rista työntekijät tulevat. Ajattelevatko he, että kohde perehdytys on vain pakkopullaa 

ja haluavat tehdä vain työtä, vai ymmärtävätkö he turvallisuuden merkityksen?  

Vanhainkodit ovat luonteeltaan aivan erilaisia kohteita verrattuna teollisuuden tai puo-

lustusvoimien kohteisiin. Palotarkastajien haastattelujen mukaan ne ovat usein hyvin 

haasteellisia, koska niissä asuvat ihmiset ovat usein vanhoja, mahdollisesti huonokun-

toisia ja huonomuistisia. Varsin tavallinen syy, joka aiheuttaa tämän kaltaisissa tiloissa 

turhia ilmoituksia, on vanhusten ruuanlaitto. Ongelma on sinänsä haasteellinen, koska 

vanhukset eivät sinällään voi mitään huonolle muistilleen, mutta usein tätä ongelmaa 

voidaan ainakin hallita monenlaisilla ratkaisuilla, esimerkiksi vaihtamalla ruuanlaitto-

pisteen lähelle ilmaisimen sijaan tavallinen palovaroitin, rajoittamalla huonokuntois-

ten vanhusten ruuanlaittoa tai sallimalla ruuanlaitto ainoastaan henkilökunnan valvon-

nassa. Tässä mainitsin vain muutaman esimerkin, mitä tarkastajat kertoivat kuulleensa 

eri kohteista, mutta tässä tapauksessa uskon, että vain mielikuvitus on rajana ja uusia 

ratkaisuja voidaan keksiä tarpeen mukaan. 

Erheellisten paloilmoitusten vähenemisen syyt Kympessä: 

- Erheellisistä paloilmoituksista laskuttamisen alkaminen 

- Erheellisten ilmoitusten valvonnan tarkentuminen 

- Paloilmoitinkohteet ovat ottaneet paremmin vastuuta laitteiston huollosta ja 

ylläpidosta 

Parhaat keinot vähentää erheellisiä paloilmoituksia: 

- Koulutus/valistus 

- Paloilmoitinlaitteen tarkoituksen mukainen huolto, ylläpito ja päivitykset 

- Kohde kohtaiset keinot (Ilmaisimen siirto/vaihto ym.) 
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6 POHDINTA 

 

 

6.1 Työlle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen 

 

Kun sain opinnäytetyö aiheen, tavoitteenani oli vastata mahdollisimman tarkasti tut-

kimus kysymyksiin, joihin Kymenlaakson pelastuslaitos toivoi saavansa vastauksia. 

Lisäksi lupasin laatia työhöni muutamia taulukoita, joita Kymenlaakson pelastuslai-

toksella toivottiin työhöni. Omana tavoitteenani oli saada opinnäytetyö tehtyä, ettei 

valmistumiseni viivästyisi, ja halusin tehdä opinnäytetyöni hyvin, koska tilaaja on 

minulle mahdollinen työnantaja. 

Mielestäni täytän kaikki työlleni asettamani tavoitteet. Työni vastaa hyvin asetettuihin 

tutkimuskysymyksiin, ja olen tehnyt työssäni kaikki tilaajan toivomat asiat. Pettymyk-

sekseni toivoin, että olisin voinut pureutua aiheeseen vielä hiukan syvemmin, mutta 

aiheen syvempi tutkiskelu osoittautui yllättävän haastavaksi, sillä erheellisten paloil-

moitusten vähenemisen syyt olivat mielestäni varsin yksinkertaisia. 

 

6.2 Opinnäytetyö prosessin eteneminen 

 

Opinnäytetyö prosessi alkoi syksyllä 2017. Työn alkuvaiheessa keskityin taustatiedon 

keräämiseen ja opinnäytetyön teoriaosuuden kirjoittamiseen, koska tässä vaiheessa 

olin vielä pääsääntöisesti Pelastusopistolla suorittamassa pelastajaopintoja. Alkuvai-

heessa pelastajaopinnot hankaloittivat työn etenemistä, sillä pelastajaopinnot veivät 

paljon aikaa ja jaksamista, minkä takia oli vaikea motivoitua työn tekemiseen. 

Keväällä 2018 opinnäytetyöprosessi alkoi edetä, koska opinnoissa oli väljempi jakso, 

jolloin pystyin viettämään enemmän aikaa Kouvolassa ja näin olemaan helpommin 

yhteydessä Kymenlaakson pelastuslaitoksella olevaan ohjaajani paloinsinööri Juhani 

Carlsoniin. Keväällä keskityin erityisesti keräämään tietoa Prontosta, rakentamaan 

Pronto-kaavioita ja analysoimaan niistä saatuja tietoja tulevia haastatteluita varten. 

Keväällä 2018 esittelin myös opinnäytetyötäni koskevan tutkimussuunnitelman. 

Loppukeväästä 2018 aloin suunnitella työhöni liittyviä haastatteluja. Haastattelut jätin 

suosiolla kesälle. Ajattelin, että silloin minun on helpompi hoitaa niitä, koska olin 
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töissä Kymenlaakson pelastuslaitoksella palomiehenä. Kesän aikana tein haastattelut, 

minkä jälkeen minulla oli kaikki työhön tarvittava materiaali kassassa. Lisäksi olin 

asettanut tavoitteeksi, että loppukesään mennessä saisin kirjoitettua pohdinnan val-

miiksi. Koska en kerennyt työni kanssa aivan syksyn ensimmäiseen seminaariin, pää-

tin, että käytän ajan työni huolelliseen viimeistelyyn. 

 

6.3 Oma oppiminen 

 

Koska työni käsittelee automaattisia paloilmoitukksia, olen työssäni päässyt perehty-

mään varsin tarkasti automaattisten paloilmoitinlaitteiden sekä eri ilmaisimien toimin-

taan. Työtäni varten jouduin siis kertaamaan ja selvittämään paloilmoitinlaitteiden osat 

ja niiden tehtävät sekä sen miten ilmoitus päätyy hälyttävältä ilmaisimelta aina hätä-

keskukseen asti. Varsinaisesti uusia asioita ei tullut kovinkaan paljon liittyen paloil-

moitinlaitteista, mutta paloilmoitinlaitteiden toimintaperiaatteiden kertaus vahvisti to-

della paljon paloilmoitinlaitteiden tuntemustani ja ymmärrystä niiden toimintaperiaat-

teista. 

Työni keskittyi erityisesti erheellisten paloilmoitusten seurantaan Kymenlaakson pe-

lastuslaitoksen alueella. Tämän takia oli hienoa oppia ja selvittää, minkälaisia käytän-

teitä ja toimintamalleja Kymenlaakson pelastuslaitoksella käytetään erheellisten pa-

loilmoitusten seurannassa ja miten voidaan päätyä laskuttamaan erheellistä kohdetta.  

Työtäni varten jouduin perehtymään Pronton käyttöön uudestaan, koska tahtomieni 

Pronto-hakujen teko tuntui työni alkuvaiheilla mahdottomalta. Tässä suurena apuna 

toimi Johannes Ketolan minulle jakamat verkkokoulutukset, joiden avulla sain Pronto-

haut tehtyä. Tämän lisäksi Prontosta haettu tieto toi todellista tietoa työhöni. Näistä 

erityisenä yllätyksenä pidin sitä, kuinka radikaali ero oli rakennusten tuhoutumispro-

sentilla, mikäli kohteessa oli tai ei ollut automaattista paloilmoitinta. 

Suurimman hyödyn työssäni koen kuitenkin saaneeni erilaisten asiantuntijahaastatte-

lujen kautta. Työni pääasiallinen tarkoitus oli etsiä tekijöitä, jotka ovat johtaneet er-

heellisten paloilmoitusten vähenemiseen. Jokaisessa haastattelussa tuli joitain uusia 

keinoja, millä tavoin erheellisiä paloilmoituksia on onnistuttu vähentämään jossain yk-

sittäisessä kohteessa.  
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