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TIIVISTELMÄ 

Suomessa ei aiemmin ole ollut vakiomuotoista palokuolematietojen ylläpito- ja ana-
lysointijärjestelmää. Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä päätti joulukuussa 2006, 
että kaikki vuosina 2007–2008 vakavia henkilövahinkoja aiheuttaneet palot tutkitaan.  

Palontutkinta on tapahtunut pelastuslaitosten palontutkijoiden toimesta paikallisen po-
liisin kanssa yhteistyönä. Palontutkintatietojen keruu- ja analysointityö on organisoitu 
Pelastusopiston johdolla toteutettavaksi palontutkinnan kehittämishankkeeksi. 

Tämä julkaisu käsittää tietoja vuoden 2007 palokuolemista.Vuonna 2007 palokuolleita 
oli yhteensä 85 henkilöä, eli 16 palokuollutta miljoonaa asukasta kohti. Palokuolema 
aiheutui useimmiten rakennuspaloissa. Uhreista 72 % oli miehiä. Miehistä suurin palo-
kuoleman  riski oli keski-ikäisillä, naisista ikääntyneillä. Uhreista 70 % oli päihteiden 
vaikutuksen alaisia. Kuolinpalot tapahtuivat yleisimmin yöllä, viikonloppuisin ja kyl-
minä kuukausina. Tupakka oli yleisin kuolinpalon syttymissyy, ensimmäisenä syttyi 
useimmiten huonekalut. Tulipalo syttyi useimmiten huolimattomuuden seurauksena. 

Rakennuspaloista lähes kaikki tapahtui asuinrakennuksissa, joista erillisiä pientaloja oli 
puolet. Vuokra-asunnoissa oli kaksinkertainen palokuoleman riski omistusasuntoihin 
verrattuna. Palovaroitin oli 60 % asunnoista, näistä puolessa varoittimen ei tiedetä hä-
lyttäneen. 

Harvaan asutuilla alueilla oli 10-kertainen palokuoleman riski taajaan asuttuun aluee-
seen verrattuna. Tulipalosta hätäilmoituksen teki useimmiten sivullinen henkilö, jolloin 
syttymästä havaitsemiseen oli kulunut ratkaisevasti aikaa. Kuolinpalot olivat useimmi-
ten jo palamis- tai jäähtymisvaiheessa, kun palokunta saapui kohteeseen.  

Tulokset tukevat väitettä, ettei palokunnan pelastustoimenpiteillä yksin voida Suomen 
palokuolemalukuja pienentää. 

Avainsanat: palontutkinta, palokuolemat, kuolinpalot 
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SAMMANFATTNING 

I Finland har det inte tidigare funnits något standardsystem för uppehåll och analyse-
ring av dödsbränder. Ministergruppen för inre säkerhet fattade beslutet i december 
2006 att alla bränder 2007–2008 som orsakar allvarliga personskador ska utredas.   

Brandutredningen har utförts av räddningsverkens brandutredare i samarbete med den 
lokala polisen. Räddningsinstitutet har organiserat insamlingen och analyseringen av 
brandutredningsuppgifter och genomfört det som ett utvecklingsprojekt.  

Denna rapport innehåller uppgifter om dödsbränder under år 2007. År 2007 omkom 85 
personer i bränder, d.v.s. 16 dödsfall mot en miljon invånare. Dödsbränder inträffade 
oftast i samband med byggnadsbränder. Av offren var 72 % män. Medelålders män och 
äldre kvinnor hade den största risken att omkomma i en dödsbrand. Av offren var 70 % 
alkoholpåverkade. Dödsbränderna hände oftast på nätterna, under veckosluten och vin-
termånaderna. Rökning var den allmännaste antändningsorsaken i dödsbränder, oftast 
fattade möblerna eld först.  

Byggnadsbränderna inträffade nästan alla i bostadshus av vilka hälften var enskilda 
småhus. Risken för dödsbrand är dubbelt så stor i hyresbostäder jämfört med ägarbo-
städer. En brandvarnare fanns endast i 60 % av bostäderna, av vilka hälften inte funge-
rade. 

På glest bebyggda områden var risken för branddöd tio gånger större jämfört med tätt 
bebodda områden. Oftast gjorde en bistående person larmet, då var tiden som gått mel-
lan antändningen av branden till dess upptäckt avgörande. Dödsbränderna var oftast 
fullt utvecklade eller i avsvalningsfasen då brandkåren kom till brandplatsen. 

Resultaten stöder påståendet att endast brandkårens räddningsåtgärder inte kan minska 
antalet dödsbränder i Finland. 

Nyckelord: brandutredning, branddöd, dödsbränder 
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ABSTRACT 

Previously in Finland there has not existed a standard analyzing and maintaining sys-
tem of residential fire deaths. In December 2006 the group of ministers responsible for 
internal safety decided that all the fires that had caused serious physical injury in 2007 
and 2008 were to be investigated. 

Fire investigation has been carried out in cooperation with the fire investigators from 
the fire brigades and the local police. The data on fire investigations have been gath-
ered and organized by the Emergency Services College and is implemented as a devel-
opmental project of fire investigation.  

This report contains data on the fire deaths in 2007. Altogether 85 persons died in fires 
in 2007, i.e., 16 deaths per one million inhabitants. Most often fire deaths occuurred in 
recidential fires and 72 % of the victims were men. Middle aged men and elderly 
women have the highest risk of dying in a fire.  70 % of the victims were under the 
influence of alcohol. The fatal fires occurred most often during the nights, the 
weekends and the winter months. The most common cause of the fire was smoking, 
and usually the furniture cought fire first. The fires started most often as a result of 
carelessness.  

Nearly all of the building fires occurred in residential buildings of which half were sin-
gle houses. There were a fire detector only in 60 % of the residences and in addition, 
half of them did not operate.  

In sparsely populated areas the risk of fire death was ten times as high as in densely 
populated areas. The alarm was most often made by a passer-by and the time passed 
from the start of the fire to discovering it was crucial. The fatal fires were mostly in the 
burning or decay phase when the fire brigade arrived at the scene.  

The results support the assumption that rescue measures alone can not reduce the num-
ber of fire deaths in Finland.  
Keywords: fire investigation, fire deaths, fatal fires  

 



ALKUSANAT 

Sisäisen turvallisuuden ohjelman ministeriryhmä päätti joulukuussa 2006, että kaikki 

vuosina 2007–2008 vakavia henkilövahinkoja aiheuttaneet palot tutkitaan. Tutkinnat 

päätettiin suorittaa Pelastusopiston tutkimusyksikön samaan aikaan suunnittelemassa 

pelastuslaitosten palontutkinnan kehittämishankkeessa.  

Pelastuslaitosten palontutkijat, paikallisen poliisin kanssa yhteistyönä, ovat keränneet 

palontutkintatiedot pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilasto PRONTOon. Tie-

tojen analysoinnista on vastannut Pelastusopiston tutkimusyksikkö. 

Tämä julkaisu käsittää tietoja vuonna 2007 vakavia henkilövahinkoja aiheuttaneista 

paloista ollen ensimmäinen osa palokuolematietoja esittelevästä vuosijulkaisusarjas-

ta. 
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ysministeriöstä, johtava tutkija Kai Valonen Onnettomuustutkintakeskuksesta, eri-

koissuunnittelija Marja Kurenniemi Stakesista, tutkimusprofessori Anneli Juntto 

Kuopion yliopistosta ja johtaja Matti Orrainen Suomen pelastusalan keskusjärjestös-

tä. 

Palosuojelurahaston myönteinen rahoituspäätös on mahdollistanut palontutkinnan 

kehittämishankkeen toteuttamisen.  
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1 JOHDANTO  

Suomessa ei aiemmin ole ollut vakiomuotoista palokuolematietojen ylläpito- ja ana-

lysointijärjestelmää. Tämän palontutkinnan kehittämishankkeen tavoitteena on korja-

ta tämä puute, minkä vuoksi suoritetuissa palontutkinnoissa on tarkoituksella paino-

tettu palokuolemiin ja poistumisturvallisuuteen liittyvien tietojen hankintaan. 

Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilastojärjestelmä PRONTOn tulipaloja kos-

kevat tiedot on ennen vuotta 2007 kerätty kolmeen eri selosteeseen: hälytys-, onnet-

tomuus- ja rakennusselosteeseen (Liitteet 1–3). Kun palontutkinta on aiemmin kes-

kittynyt palonsyyn, palon kehittymisen, rakenteellisen paloturvallisuuden ja palo-

kunnan toiminnan selvittämiseen, ovat selosteet hyvin sopineet näiden tietojen kir-

jaamiseen. Sen sijaan palokuolemien vähentämiselle asetettujen tavoitteiden näkö-

kulmasta ongelmaksi on osoittautunut selosteisiin kirjattavien palokuolemia ja pois-

tumisturvallisuutta koskevien tietojen puutteellisuus ja hajanaisuus. Merkittävä askel 

asian korjaamiseksi toteutui vuonna 2007 erityisen palontutkintaselosteen (Liite 4) 

käyttöönoton yhteydessä. Tämän jälkeen palokuolematapauksista kerättävä ja tutki-

muksessa hyödynnettävä tieto koostuu kaikkien neljän selosteen sisällöstä.  

Pelastuslain (468/2003) edellyttämä palonsyyn arviointi toteutuu pelastusviranomai-

sen tehdessä ja kirjatessa tahallisuusarvion sekä pelastusviranomaisen ilmoittaessa 

tutkintatarpeesta poliisille arvioituaan palonsyyksi tahallisen tai tuottamuksellisen 

palon aiheuttamisen. Tulipalon syyn arviointi ei kattavuudeltaan vastaa pelastusvi-

ranomaisen suorittamaa palontutkintaa. Pelastusviranomainen ei siis suoraan lainsää-

dännön nojalla suorita palontutkintaa, ellei palo ylitä määriteltyjä tutkintakynnyksiä 

tai pelastuslaitos muusta syystä halua suorittaa tavanomaista arviointia kattavampaa 

tutkintaa. Kehittämishankkeen yhtenä tavoitteena on, että sen puitteissa arvioidaan 

tarvittavia lainsäädäntömuutostarpeita, jotta tulevaisuudessa voidaan varmistaa lain-

säädännölliset edellytykset riittävän kattavaan tutkintatietojen keräämiseen pelastus-

viranomaisen suorittaman palontutkinnan eri vaiheissa. 



11 

 

PRONTOn selosteille vakavista henkilövahingoista kirjattavat tiedot kerätään käy-

tännössä pelastusviranomaisten ja poliisin yhteistyönä. Tätä arvokasta työtä tehdään 

Ahvenanmaata lukuun ottamatta kaikkien pelastuslaitosten alueella. Poliisin ja pelas-

tuslaitosten yhteistyö ei kaikkien kihlakuntien alueella ole ollut aivan yhtä vaivaton-

ta, mutta poliisin hallintorakenteiden muutos parantanee yhteistyön edellytyksiä. 

Pelastusviranomaisen suorittama palontutkinta tuottaa ainutlaatuisen tarkkoja tietoja 

palokuolemista ja vakavista loukkaantumisista. Saatavia tietoja voidaan käyttää hy-

väksi paloturvallisuustyössä, riskiryhmien tunnistamisessa ja oikeiden riskejä ennal-

taehkäisevien toimenpiteiden valinnassa. Palontutkinnalla on tätä kautta yhteytensä 

sosiaalisesti toimivan ja eri väestöryhmien turvallisuustarpeet tyydyttävän asuinym-

päristön luomiseen.  

Tietojen hyödyntämisen edellytyksenä on säännöllinen ja riittävä analyysityö. Palon-

tutkinta-aineiston osalta riittävän tarkkaan analyysiin ylletään vasta tietoaineiston 

laajuuden ollessa riittävä eli käytännössä muutaman vuoden kuluessa. Kuitenkin jo 

vuoden 2007 suppea aineistokin tarjoaa mielenkiintoisen mahdollisuuden päivittää 

kuvaa suomalaisesta palokuolematilanteesta. 

Seuraavassa luvussa 2 kuvataan palokuolemien tutkintajärjestelmän perusteet, pelas-

tuslaitosten palontutkintaverkosto sekä tulosten analysointimenetelmät. Varsinaisten 

tulosten esittäminen aloitetaan kuvaamalla palokuolemien yleisiä piirteitä. Luvussa 4 

tarkastellaan kuolemaan johtaneiden tulipalojen ominaisuuksia. Luvussa 5 kuvataan 

kuolinpalojen tapahtumaympäristöjä: rakennusten ominaisuuksia ja kohteen saavu-

tettavuutta. Luvussa 6 tarkastellaan tapausten suojaus- ja pelastustoimia. Tulosten 

lopuksi tarkastellaan kuolinpalojen uhrien ominaisuuksia. Luvussa 8 tuloksia peila-

taan aiempiin tutkimustuloksiin. 
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2 PALOKUOLEMIEN TUTKINTA- JA ANALYSOINTIJÄRJESTELMÄ 

2.1 Tutkintajärjestelmän perusteet 

Nyt toteutettua tutkimusta on edeltänyt useita pelastuslaitosten palontutkinnan kehit-

tämiseen tähdänneitä hankkeitta. Esimerkiksi vuoden 2005 palokuolemia tutkittiin 

sisäasiainministeriön pelastusosaston koordinoimassa hankkeessa nyt käytössä ole-

van kaltaisen tutkijaverkoston avulla. Vuoden 2005 kokeilua edeltäneet hankkeet 

ovat keskittyneet lähinnä palonsyyntutkintaan (Männikkö, 2006). 

Tämä tutkimushanke eroaa edeltäjistään useissa kohdissa. Hankkeessa palotapahtu-

mia tutkitaan laaja-alaisesti vastaavien vahinkojen ehkäisemisen näkökulmasta. Tut-

kinnan selvänä painopisteenä ovat uhrin asemaan joutuneet ihmiset ja näiden toimin-

ta. Palon syntyä ja siitä aiheutuvien vahinkojen kehittymistä selvitetään onnetto-

muusmalleihin perustuvien selosteiden (Liitteet 1–4) avulla. 

Palontutkintaseloste (Liite 4) on laadittu osaksi pelastustoimen resurssi- ja onnetto-

muustilastojärjestelmä PRONTOa. Seloste muodostuu automaattisesti, kun tapahtu-

ma on palo, jossa henkilö vakavasti loukkaantuu tai kuolee. Pelastuslaitokset kirjaa-

vat tutkintatietonsa selosteelle. Selosteessa on kerätty huomattava määrä aiemmin 

selvittämättä jääneitä tietoja paloon, ympäristöön ja uhriin liittyen. Selosteet toimivat 

perustietoina Pelastusopiston suorittamalle lisätietojen keräämiselle ja tilastolliselle 

tutkimukselle. 

2.2 Pelastuslaitosten palontutkintaverkosto 

Sisäasiainministeriön palontutkintaa ohjeistavan kirjeen mukaisesti joulukuussa 2006 

jokaiselle pelastuslaitokselle nimettiin palontutkinnan yhteyshenkilö (Taulukko 1). 

Nämä palontutkinnan yhteyshenkilöt sekä pelastuslaitosten nimeämät palontutkijat 

ovat kirjanneet PRONTOn palontutkintaselosteet, jotka muodostavat tämän raportin 

tutkimusaineiston perustan. Pelastuslaitoksesta riippuen palontutkijoiden määrä vaih-
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telee yhdestä kahdeksaan henkilöä. Palontutkijat ovat kokoontuneet Pelastusopiston 

organisoimaan yhteiseen koulutukseen kolme kertaa vuoden 2007 aikana. 

Taulukko 1. Palontutkinnan yhteyshenkilöt pelastuslaitoksittain vuonna 2007. 

Pelastuslaitos Palontutkinnan     
yhteyshenkilö 

Helsinki Katja Seppälä 
Länsi-Uusimaa Leif Juselius  
Keski-Uusimaa Kalevi Laakkonen 
Itä-Uusimaa Petri Lyttinen 
Varsinais-Suomi Pasi Paloluoma 
Kanta-Häme Heikki Harri 
Päijät-Häme Jari Lehtinen 
Kymenlaakso Juha Tiitinen 
Etelä-Karjala Juhani Vakkila 
Etelä-Savo Antti Saarinen 
Keski-Suomi Pertti Loivamaa 
Pirkanmaa Seppo Männikkö 
Satakunta Veli-Matti Ryynänen 
Etelä-Pohjanmaa Veli-Matti Hakala 
Pohjanmaa Tero Mäki 
Keski-Pohjanmaa Jouni Leppälä 
Pohjois-Savo Ilkka Itkonen 
Pohjois-Karjala Seppo Törönen 
Jokilaaksot Raimo Hoikka 
Kainuu Jari Tamminen 
Oulu-Koillismaa Tomi Honkakunnas 
Lappi Heikki Laitinen 

 

2.3 Tutkimusaineiston analysointi  

Tutkimusaineiston lähtökohta oli PRONTOn palontutkintaselosteiden listaus tulipa-

loissa kuolleista. PRONTOn tietoja täydennettiin SPEKin mediaseurannan avulla 

keräämistä tiedoista tapauksista, joissa henkilön epäiltiin tai tiedettiin kuolleen tuli-

palon seurauksena, mutta joista ei ollut tullut tietoa pelastusviranomaisille. Epäilyt 
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vahvistettiin tai kumottiin ja tutkimusaineistoa täydennettiin poliisin tietojärjestelmän 

avulla Pelastusopiston opettaja Timo Loposen ja Itä-Suomen läänin teknisen rikos-

tutkimuskeskuksen vanhempi rikoskonstaapeli Jarmo Jeulosen toimesta. Jarmo Jeu-

lonen poimi tiedot tutkimusluvan mukaisesti teknisellä käyttöyhteydellä poliisin 

käyttöliittymien kautta koko Suomen osalta. Yhden kuolinpalon uhrin, Ahvenan-

maalla menehtyneen, tiedot eivät olleet käytettävissä tätä analyysiä tehtäessä. Tutki-

musaineistoa on täydennetty Verohallinnon veroluettelotiedoilla sekä Ilmatieteen 

laitokselta saatujen säätietojen avulla.  

Tutkimusaineiston analysoinnissa on käytetty SPSS-ohjelmaa. Aineistoa analysoi-

daan pääasiassa kuvailevilla menetelmillä, tunnusluvuilla ja kuvioilla. Tilastollisina 

testeinä on käytetty ristiintaulukoiden yhteydessä χ2-riippumattomuustestiä ja keski-

lukujen vertailussa t-testiä. Tilastollisten menetelmien perusoletus on, että tutkimus-

aineiston havainnot ovat keskenään riippumattomia. Tuloksia tulkitessa on huomat-

tava, että samassa tulipalossa menehtyneiden uhreihin liittyvät tiedot eivät ole keske-

nään riippumattomia. 
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3 PALOKUOLEMAT 2007  

Tässä raportissa palokuoleman määritelmänä käytetään Palontutkinnan kokeiluhank-

keeseen (Männikkö, 2006) kirjattua määritelmää. 

Palokuolemalla tarkoitetaan kuolemaa, joka on aiheutunut tulipaloksi katsottavasta 

tapahtumasta suoranaisesti johtuneista vammoista tai myrkytyksestä ja joista kuole-

ma on seurannut 30 päivän kuluessa. 

Palokuolemiksi ei lueta tapauksia, jossa muusta syystä kuolleen ruumiiseen on koh-

distunut palon vaikutuksia. Esimerkiksi, jos henkilö on kuollut ennen tulipalon aihe-

uttamaa vammaa. Vuoden 2007 tutkimusaineiston perustana olleiden joukossa oli 

tällaisia tapauksia, jotka poistettiin aineistosta myöhemmin poliisin tietoon tulleiden 

oikeuslääketieteellisten ruumiinavaustulosten perusteella.  

Palokuolemaksi ei lueta myöskään häkäkaasun aiheuttamaa myrkytystä, joka ei ole 

aiheutunut tulipalosta vaan esimerkiksi tulisijan tai nestekaasulaitteen viasta tai vir-

heellisestä käytöstä. Palokuolemiksi sen sijaan luetaan tapaukset, joissa kuolema on 

aiheutunut tulipalosta epäsuorasti, kuten esimerkiksi tulipalosta johtuvan rakennuk-

sen sortumisen seurauksena tai putoamisesta tulipaloa paetessa. 

Kuolinpalolla tarkoitetaan tulipaloa, joka aiheuttaa yhden tai useamman palokuole-

man. 

Tilastokeskus ilmoittaa kuolemansyy-tilastojulkistuksissaan niin sanotut viralliset 

palokuolemaluvut vuosittain marraskuussa (Tilastokeskus, 2008a). Tilastokeskuksen 

julkistuksissa palokuolema määräytyy ns. peruskuolemansyyn perusteella, jonka 

päättelyssä on sovellettu vuodesta 1998 alkaen Maailman Terveysjärjestön (WHO) 

laatiman kansainvälisen tautiluokituksen (ICD-10) valinta- ja sovellussääntöjä. Tilas-

tokeskuksen tilastoissa palokuolemiksi luettavat tapaukset muodostuvat kuoleman-

syyn luokkien X00–X09, X76, X97 ja Y26 mukaisesti (Taulukko 2). Kuolemansyyn 

selvittämisen peruste on kuolintodistuksen tieto, joka palokuolemien kyseessä ollen 
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selvitetään useimmiten poliisin määräyksestä tehtävässä oikeuslääketieteellisessä 

ruumiinavauksessa. Kuolemansyyn selvittäminen perustuu lakiin kuolemansyyn sel-

vittämisestä (1973/459). 

Taulukko 2. Tilastokeskuksen palokuolemien kuolemansyyt tautiluokituksen ICD-10 

mukaan. 

ICD-10 –koodi Selite 
X00 Altistuminen kontrolloimattomalle tulelle rakennuksessa 
X01 Altistuminen kontrolloimattomalle tulelle muualla kuin 

rakennuksessa 

X02 Altistuminen kontrolloidulle tulelle rakennuksessa 
X03 Altistuminen kontrolloidulle tulelle muualla kuin raken-

nuksessa 

X04 Tulenarkojen aineiden syttymisen aiheuttamat vammat 
X05 Palavan tai sulavan yöpuvun aiheuttamat vammat 
X06 Muiden palavien ja/tai sulavien vaatteiden tai varusteiden 

aiheuttamat vammat 

X08 Altistuminen muulle määritetylle savulle tai tulelle 
X09 Altistuminen määrittämättömälle savulle tai tulelle 
X76 Itsemurha savun, tulen tai liekkien avulla 
X97 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely savun, tulen 

tai liekkien avulla 

Y26 Savusta, tulesta tai liekeistä vahingoittuminen, tahallisuus 
epäselvä 

 

3.1 Tapaturmaiset palokuolemat 1952–2020  

Tulipaloissa tapaturmaisesti kuolleiden lukumäärä on vaihdellut 50 ja 140 uhrin vä-

lillä vuosien 1952–2006 aikana Suomessa (Kuva 1). Tapaturmien lisäksi tulipaloissa 

kuolee vuosittain 20–30 henkilöä itsemurhien, murhien ja epäselvien tahallisuuksien 

seurauksena (Tilastokeskus, 2008a). Pitkän aikavälin lineaarinen ennuste arvioi tapa-

turmaisten palokuolemien lisääntyvän vuosittain. Ennusteen mukaan vuonna 2020 

sattuisi 90 tapaturmaista palokuolemaa, ellei muutosta tapahdu. On huomattava, että 

lineaarinen ennuste ei suoraan ota huomioon muiden selittävien tekijöiden, esimer-
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kiksi väestön ikääntymisen, vaikutusta. Lyhyen aikavälin, ICD-10 luokitukseen pe-

rustuvan ennusteen mukaan, kaikkien palokuolemien lukumäärä lisääntyy tapatur-

maisia palokuolemia voimakkaammin, ennustaen 110 palokuolemaa vuodelle 2020. 

 

Kuva 1. Tapaturmaiset palokuolemat 1952–2006 (Peltola-Lampi, 1996, Tilastokes-

kus, 2008a) ja lineaarinen ennuste vuosille 2007–2020. Yhtenäinen viiva kuvaa en-

nustetta ja katkoviiva ennusteen 95 % luottamusväliä. 

3.2 Kuolinpalot 

Vuonna 2007 pelastuslaitosten tietoon tulleista henkilövahingoista palokuolleita oli 

yhteensä 85 henkilöä. Vuonna 2007 pelastuslaitokset raportoivat suorittaneensa 

kaikkiaan 14 100 tulipalon sammutustehtävää, mikä on 14 % kaikista pelastuslaitos-

ten 104 000 hälytystehtävästä (Pelastusopisto, 2008).      
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Kohtalokkaaksi muodostuneissa 66 palossa kuoli yksi henkilö, kahdeksassa palossa 

kaksi ja yhdessä palossa kolme henkilöä. Kuolinpalojen määrä oli näin ollen yhteen-

sä 75 kappaletta (Taulukko 3).  

Palokuolleista 74 kuoli välittömästi tulipalon yhteydessä. Viivästyneitä palokuolemia 

oli yhteensä 10 kappaletta. Tällöin henkilö kuoli tulipalon seurauksena 30 vuorokau-

den sisällä. Yhden henkilön kuolinaika ei ole tiedossa. 

Taulukko 3. Tulipalojen lukumäärät palokuolleiden lukumäärän mukaan. 

Palokuolleiden  
lukumäärä 

Tulipalojen 
lukumäärä 

1 66 
2 8 

 

3 1 
Yhteensä 85 75 

 

3.3 Palokuolemat onnettomuustyypin mukaan 

Palokuolleista 75 kuoli rakennuspaloissa. Liikennevälinepaloissa kuoli 6 henkilöä. 

Maastopaloissa ei kuollut yhtään henkilöä. Muista tulipaloista yhdessä teltta oli syt-

tynyt palamaan ja kolmessa ihmisen vaatteet olivat syttyneet palamaan. Rakennuspa-

lot ovat muita paloja kohtalokkaampia. Vuonna 2007 rakennuspaloja syttyi 4000, 

liikennevälinepaloja 2500, maastopaloja 2800 ja muita tulipaloja 4800 kappaletta 

(Pelastusopisto, 2008).  

3.4 Palokuolemat iän mukaan 

Tulipaloissa kuolee keskimääräistä vanhempaa väestöä. Suomalaisten keskimääräi-

nen ikä on noin 43 vuotta (Tilastokeskus, 2007). Tulipaloissa kuolleiden keskimää-

räinen ikä oli 55 vuotta. Ero on tilastollisesti merkitsevä, 95 % varmuudella ero on 

9–16 vuotta. Palokuolleiden ikäjakauma on esitetty kuvassa 2. Palokuolleista 85 % 

oli yli 40-vuotiaita ja 68 % yli 50-vuotiaita.   
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Kuva 2. Palokuolleiden lukumäärät ikäluokan mukaan. 

 

Vuoden 2007 tilaston mukaan Suomessa kuoli tulipaloissa keskimäärin 16 henkilöä 

miljoonaa asukasta kohti. Ikäluokittain tarkasteltuna palokuolemariskissä on tilastol-

lisesti merkitseviä eroja (Taulukko 4). Palokuolemariski on suurin ikäluokassa 60–

69-vuotta, jossa kuolee 42 henkilöä miljoonaa asukasta kohti.  Myös ikäluokissa 50–

59-, 70–79- ja 80–89-vuotta palokuolleiden suhteellinen osuus oli yli 20 henkilöä 

miljoonaa asukasta kohti. 
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Taulukko 4. Palokuolleiden lukumäärät ja asukasmäärään suhteutetut osuudet 

ikäluokan mukaan. 

Ikäluokka 
(vuotta) 

Palokuolleiden 
lukumäärä 

Palokuolleita 
miljoonaa    
asukasta kohti 

0–9 0 0.0 
10–19 4 6.2 
20–29  4 6.0 
30–39  4 6.1 
40–49  14 18.6 
50–59   19 23.7 
60–69  24 41.9 
70–79  10 25.7 
80–89  5 26.1 
> 89  0 0.0 
Puuttuu 1  
Yhteensä 85 16.1 

 

3.5 Palokuolemat kellonajan mukaan 

PRONTOn palontutkintaselosteella palontutkija arvioi ajan syttymästä tulipalon ha-

vaitsemiseen ja ajan havaitsemisesta hätäilmoituksen tekoon. Näiden tietojen ja il-

moitusajan perusteella voidaan arvioida tulipalon tapahtuma-aika. Kuolemaan johta-

neita paloja tapahtui eniten illalla ja yöllä (Taulukko 5). Neljäsosa palokuolemista 

aiheutuu klo 20–24 välisenä aikana syttyneistä paloista.  Tapahtuma-aikaa ei arvioitu 

15 tapauksessa. Kun kuolemaan johtaneen palon tapahtuma-aikaa verrataan kaikkien 

tulipalojen ilmoitusaikoihin, vahvistuu käsitys että illalla ja yöllä on suurempi riski 

kuin päivällä kuolla tulipalon seurauksena.  
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Taulukko 5. Palokuolleiden lukumäärät sekä palokuolleiden ja tulipalojen 

suhteelliset osuudet vuorokauden ajan mukaan. Tulipaloihin vertailtavuuden vuoksi 

palokuolleiden suhteellinen osuus on laskettu tapahtumista, joissa aika on arvioitu. 

Vuorokauden 
aika 

Palokuolleiden 
lukumäärä 

Palokuolleiden 
suhteellinen 
osuus 

Kaikkien   
tulipalojen 
suhteellinen 
osuus  

00–04 10 14 % 11 % 
04–08 13 19 % 9 % 
08–12  4 6 % 13 % 
12–16  9 13 % 21 % 
16–20  12 17 % 25 % 
20–24   22 31 % 20 % 
Puuttuu 15   
Yhteensä 85   

 

3.6 Palokuolemat viikonpäivän mukaan 

Palokuolema tapahtuu useimmiten viikonloppuisin. Perjantaina syttyneissä tulipa-

loissa kuoli 18 henkilöä ja lauantaina 24 (Kuva 3). Maanantaisin, torstaisin, perjan-

taisin ja lauantaisin tapahtui moniuhrisia paloja, jolloin kyseisten päivien kuolinpalo-

jen määrät ovat hieman pienemmät kuin tulipalojen uhrien määrät.  

Rakennuspalojen jakaumassa viikonpäivän mukaan ei ole yhtä suuria eroja kuin pa-

lokuolemien jakaumassa. Rakennuspaloissa viikonpäivien väliset erot ovat pienem-

piä kuin kuolinpaloissa, vaihdellen torstain 500 tulipalosta lauantain 700 tulipaloon 

(Pelastusopisto, 2008). Uhreja vaatineissa paloissa viikonlopun päivien ero muihin 

päiviin korostuu enemmän kuin kaikissa tulipaloissa. 
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Kuva 3. Palokuolleiden lukumäärät viikonpäivän mukaan. 

3.7 Palokuolemat kuukauden mukaan 

Palokuolema koituu kohtaloksi useimmiten talvella. Tammi-, helmi-, maalis- ja jou-

lukuussa kuoli yhteensä 47 henkilöä eli yli puolet koko vuoden uhreista (Kuva 5). 

Helmi-, maalis- ja joulukuussa tapahtui moniuhrisia paloja, jolloin kyseisten kuukau-

sien kuolinpalojen määrät olivat pienemmät kuin tulipalojen uhrien määrät.  

Palokuolleiden ja kuolinpalojen jakauma poikkeaa tulipalojen ja erityisesti rakennus-

palojen jakaumasta. Vuonna 2007 rakennuspalojen määrä vaihteli tasaisesti lokakuun 

300 tulipalosta huhtikuun 370 tulipaloon (Pelastusopisto, 2008). Kylmien ja lämpi-

mien kuukausien välillä ei ole samanlaista systemaattista eroa kuin palokuolemien 

kohdalla.  
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Kuva 4. Palokuolleiden lukumäärät kuukauden mukaan. 

 

Koska talvikuukausina kuoli useampia henkilöitä kuin kesäkuukausina, myös ulko-

lämpötila oli kuolinpalojen aikaan keskimääräistä kylmempi. Kuukausittaisten palo-

kuolemien määrien ja keskimääräisten ulkolämpötilojen välillä on havaittavissa yh-

teyttä. Helmikuu oli kylmin kuukausi vuonna 2007 (Kuva 5), tällöin kuoli eniten 

ihmisiä tulipaloissa. Myös maaliskuu ja joulukuu olivat keskimääräistä kylmempiä 

kuukausia. Tammikuu vuonna 2007 oli poikkeuksellisen leuto (Ilmatieteen laitos, 

2008), tällöin kuoli vähemmän ihmisiä kuin helmi-, maalis- tai joulukuussa. Kuolin-

palojen tapahtumapäivien ulkolämpötilan keskiarvo oli 0.7 astetta. Helsingin, Jyväs-

kylän ja Sodankylän mittausasemien keskilämpötila vuonna 2007 oli 4.1 astetta. Ero 

on tilastollisesti merkitsevä, 95 % varmuudella ero on 1–5 astetta.  
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Kuva 5. Helsingin, Jyväskylän ja Sodankylän keskimääräiset vuorokauden lämpötilat 

kuukausittain vuonna 2007. Ympyrä kuvaa keskiarvoa ja jana 95 % luottamusväliä. 

Lähde: Ilmatieteen laitos. 
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4  KUOLEMAAN JOHTANEIDEN PALOJEN OMINAISUUKSIA 

4.1 Palon syttyminen 

Tulipalon syttyminen vaatii palavan aineen, riittävän happipitoisuuden sekä aineen 

syttymiseen tarvittavan energiamäärän. Energiamäärä vaihtelee suuresti itse aineen 

sekä sen esiintymismuodon mukaan. Sama puu on helpompi sytyttää lastuina kuin 

umpipuuna ja kevyt kangas syttyy pienemmällä energiasta kuin vastaavaa materiaalia 

oleva raskas.  

Lähtökohtaisesti palon syttymisen taustalla on palavan aineen ja syttymiseen riittä-

vän energian kohtaaminen. Syynä kohtaamiseen voi olla esimerkiksi materiaalin tai 

energialähteen siirtyminen, suojauksen pettäminen, energian voimakkuuden muutos 

tai täysin uuden energian tai materiaalin ilmaantuminen syttymiskohtaan. Normaa-

leissa olosuhteissa syttymiselle ei pitäisi olla mahdollisuuksia ja tapauksiin liittyykin 

tyypillisesti huolimattomuutta tai laitteiden vikaantumisia. 

Tässä tutkimuksessa kerättiin tietoa ensimmäisenä syttyneestä materiaalista sekä 

syttymisenergian lähteistä. Näiden tietojen avulla voidaan pyrkiä estämään palojen 

syttymistä, jolla luonnollisesti on vaikutusta uhrien määrään.    

4.1.1 Palon syttymissyy 

Pelastuslain (468/2003) mukaan pelastusviranomaisen on arvioitava tulipalon syy. 

PRONTOn palotutkintaselosteella kysytään arvioidun syttymissyyn lisäksi myös 

todettu tulipalon syttymissyy. Ainoastaan 20 tapauksessa, 26 % 75 kuolinpalosta, 

todettu syttymissyy on kirjattu palontutkintaselosteelle. Näistä kuudessa, 30 %, to-

dettu syttymissyy on jokin muu syy kuin pelastusviranomaisen arvioima syy. Tämän 

tutkimuksen aineistossa käytetään poliisin toteamaa syttymissyytä, silloin kun se on 

saatu selville, vaikka se ei olisi palontutkintaselosteelle kirjattukaan. 
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Tupakka aiheutti 24 palokuolemaa vuonna 2007, ollen yleisin syttymissyy (Taulukko 

6). Palokuolemissa tupakan suhteellinen osuus syttymissyynä on lähes 6-kertainen 

verrattuna rakennuspaloihin vuonna 2007. Sähkön tai sähkölaitteen aiheuttamia pa-

lokuolemia oli yhteensä 19 kappaletta.  

Sähkö tai sähkölaitteet, tulitikku ja kynttilä ovat yhtä yleisiä syttymissyitä palo-

kuolemissa kuin kaikissa rakennuspaloissa. Kipinä tulisijasta on hieman yleisempi 

syttymissyy palokuolemissa kuin kaikissa rakennuspaloissa. Poliisiyhteistyön ansios-

ta palokuolemissa syttymissyy jää selvittämättä vain 7 prosentissa tapauksista. Kai-

kissa rakennuspaloissa, joiden tutkinnassa ei tehdä yhtä tiivistä yhteistyötä poliisin 

kanssa, syttymissyy jää selvittämättä 15 prosentissa tapauksista. Palokuolemissa syt-

tymissyy on poliisin toteama syttymissyy, jos tieto on saatu poliisilta. Rakennuspa-

loissa syttymissyy on pelastusviranomaisen arvio. 

Taulukko 6. Palokuolleiden lukumäärät sekä palokuolleiden ja rakennuspalojen 

suhteelliset osuudet syttymissyyn mukaan. Palokuolemissa syttymissyy on todettu 

syttymissyy, kun tieto on saatu poliisilta. Rakennuspaloissa on pelastusviranomaisen 

arvioima syttymissyy.   

Syttymissyy Palokuolleiden 
lukumäärä 

Palokuolleiden 
suhteellinen 
osuus 

Rakennuspa-
lojen suhteel-
linen osuus 

Tupakka 24 28 % 5 % 
Sähkö, sähkölaite  19 22 % 19 % 
Tulitikku 9 11 % 9 % 
Kipinä tulisijasta 6 7 % 4 % 
Kynttilä  4 5 % 3 % 
Muu syy 12 14 % 45 % 
Ei tiedossa 6 7 % 15 % 
Yhteensä 85   
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4.1.2 Ensimmäisenä syttynyt materiaaliryhmä 

Vuonna 2007 käyttöönotetun PRONTOn palontutkintaselosteen myötä kerätään tie-

toa syttymislähteen lisäksi ensimmäisenä syttyneestä materiaalista (Liite 5). Materi-

aalien ryhmittelyssä on käytetty samaa koodistoa kuin Kanadan läntisimmässä pro-

vinssissa British Columbiassa (OFC, 2004).   

Palontutkija arvioi ensimmäisenä syttyneen materiaalin ja materiaaliryhmän. Tutki-

musaineiston arviota on täydennetty poliisin tiedoilla. Viidesosassa materiaaliryhmä 

ei ole tiedossa. Huonekalut tai sisusteet olivat syttyneet ensimmäisenä 25 uhrin koh-

dalla (29 %), rakennusosat ja pintamateriaalit olivat syttyneet ensimmäisenä 14 uhrin 

kohdalla (16 %) ja vaatetus tai muut tekstiilit 13 uhrin kohdalla (15 %).  

 

Kuva 6. Palokuolleiden lukumäärät ensimmäisenä syttyneen materiaaliryhmän mu-

kaan. 
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4.1.3 Palon tahallisuus 

Tulipalon tahallisuus arvioidaan, kun tulipalon aiheuttaja on ihminen. Palokuoleman 

aiheuttama palo syttyy usein huolimattomuuden tai varomattomuuden seurauksena 

(Taulukko 7). Vuoden 2007 53 palokuolemasta, joiden aiheuttaja oli ihminen, 38 % 

oli seurausta huolimattomuudesta tai varomattomuudesta, 17 % oli tahallaan sytytet-

tyjä ja 13 % paloista oli vahinkoja. Tahallisuutta ei ole arvioitu 32 % paloista.  

Kohtalokkaiden tulipalojen tahallisuuden arvioinnissa pelastusviranomaiset ovat va-

rovaisempia kuin rakennuspaloissa yleensä. Vuoden 2007 rakennuspaloista 38 % oli 

vahinkoja, 29 % oli seurausta huolimattomuudesta tai varomattomuudesta ja 20 % oli 

tahallaan sytytettyjä. Ainoastaan 13 % paloista tahallisuutta ei ole arvioitu (Pelastus-

opisto, 2008). Palokuolemissa huolimattomuuden tai varomattomuuden osuus oli siis 

suurin, kun taas kaikissa rakennuspaloissa vahingon osuus oli suurin. Ero on tilastol-

lisesti merkitsevä. 

Taulukko 7. Palokuolleiden ja rakennuspalojen suhteelliset osuudet tulipalon tahalli-

suuden mukaan, kun tulipalon aiheuttaja on ollut ihminen.   

Arvio tahallisuu-
desta 

Palokuolleiden 
suhteellinen 
osuus 

Rakennuspa-
lojen suhteel-
linen osuus 

Tahallinen 17 % 20 % 
Huolimattomuus, 
varomattomuus  

38 % 29 % 

Vahinko 13 % 38 % 
Ei arvioitu 32 % 13 % 

 

4.2 Palon sijainti 

Tulipalo johtaa kuolemaan, jos uhri altistuu hengenvaarallisille olosuhteille. Palot 

aiheuttavat nopeimmin ja varmimmin hengenvaaralliset olosuhteet tilassa, jossa syt-

tyminen tapahtuu. Palon syttymispaikan ja läsnä olevien henkilöiden sijainnilla on 

keskeinen merkitys palosta aiheutuvien henkilövahinkojen kehittymiseen. Esimer-
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kiksi toisessa palo-osastosta alkunsa saavat palot eivät juurikaan aiheuta palokuole-

mia. 

Palon syttymiskohta on lähes aina ollut samassa huoneessa tai samassa kerroksessa 

kuin mistä uhri on löydetty. Puolessa kaikista 75 rakennuspalosta uhri on löydetty 

samasta kerroksesta tai huoneistosta kuin missä tulipalo on syttynyt. Tämän lisäksi 

kolmasosassa uhri on ollut jopa samassa huoneessa kuin syttymispaikka. Vain vii-

dessä tulipalossa uhri on löydetty syttymispaikkaa ylemmästä kerroksesta. Kahdessa 

rakennuspalossa uhri on löydetty syttyneen rakennuksen ulkopuolelta. 

4.3 Palon kehittyminen 

Tulipalon vaikutukset riippuvat vahvasti palotehosta. Paloteho kertoo aikayksikköä 

kohti vapautuvan energiamäärän, joka puolestaan lämmittää tilaa ja levittää paloa. 

Palotehon lisäksi henkilöturvallisuuteen vaikuttavat palavan aineen ominaisuudet 

kuten savuntuotto ja syntyvien savukaasujen myrkyllisyys. 

Tulipalo kehittyy alussa kiihtyvällä vauhdilla. Paloteho ja sen myötä tilan lämpötila 

kohoaa usein muutamissa minuuteissa ihmisille vaaralliseen tasoon. Tulipalon kehit-

tymisnopeuteen vaikuttaa keskeisesti palavan materiaalin ominaisuudet ja palolle 

alttiin pinnan määrä. (Hyttinen, 2000) 

Palonkehittyminen alkaa syttymästä, jota voi seurata pitkäkin aika, jona palo on te-

holtaan pieni ja saattaa sammua itsestään. Kun palo saavuttaa koon, jossa liekit ovat 

noin 30 cm korkeita, jatkaa se tyypillisesti kehittymistään ja tällöin puhutaan vakiin-

tuneesta syttymästä.  

Vakiintunutta syttymää seuraa palon nopea voimistuminen, joka voi johtaa lieskah-

dukseen. Palon alkuvaihetta syttymästä tähän hetkeen kutsutaan syttymisvaiheeksi. 

Tämän jälkeen palo voi hiipua hapen puutteeseen, jatkaa palamistaan hapensaannin 

rajoittamana tai levitä kaikkiin palamiskelpoisiin pintoihin. Jos tulipalo jatkaa pala-



30 

 

mistaan hapen tai palavan pinnan määrän rajoittamana, käytetään tästä vaiheesta ni-

mitystä palamisvaihe. (Hyttinen, 2000) 

Kun palava materiaali alkaa käydä vähiin ja paloteho pienenee tämän johdosta, puhu-

taan jäähtymisvaiheesta. Jäähtymisvaihe jatkuu niin kauan kuin palamista tapahtuu. 

Jäähtymisvaihe voi jatkua hyvin kauan kaiken palavan materiaalin loppumiseen 

saakka.  (Hyttinen, 2000) 

Vain kuudesosa tulipalon uhreista (12 uhria) kuoli paloissa, jotka olivat syttymisvai-

heessa palokunnan saapuessa kohteeseen (Kuva 7). Lähes kaksi kolmasosaa uhreista 

menehtyi paloissa, jotka olivat palamisvaiheessa palokunnan saapuessa kohteeseen. 7 

uhrin kohdalla palo oli jäähtymisvaiheessa ja 12 uhrin kohdalla tulipalo oli sammu-

nut tai sammutettu palokunnan saapuessa kohteeseen. Kuolinpaloissa syttymis- ja 

palamisvaiheen palojen osuudet ovat hieman pienemmät, sillä nämä sisältävät mo-

niuhriset palot. Kuolinpaloista 13 % oli syttymisvaiheessa, kun palokunta saapui 

kohteeseen.  

Kohtalokkaissa tulipaloissa palo oli kehittynyt pidemmälle kuin kaikissa rakennuspa-

loissa. Ero on tilastollisesti merkitsevä. Vuoden 2007 kaikista rakennuspaloista 26 % 

syttymisvaiheessa, kun palokunta saapui kohteeseen. Palamisvaiheessa oli 40 %, 

jäähtymisvaiheessa 7 % ja sammutettu tai sammunut 23 % kaikista vuoden 2007 

rakennuspaloista (Pelastusopisto, 2008).     
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Kuva 7. Palon kehittymisaste palokunnan saapuessa kohteeseen. 
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5 PALOKUOLEMIEN TAPAHTUMAYMPÄRISTÖT 

5.1 Rakennusten ominaisuuksia 

Suomessa rakennukset sijoittuvat kolmeen paloluokkaan. Rakennusten luokitukset 

ovat muuttuneet vuosien saatossa ja nykyinen rakennuskanta sisältää muitakin kuin 

seuraavassa esiteltäviä paloluokkia. Kautta vuosien on kuitenkin rakennettu tyypil-

tään hyvin nykyisen kaltaisia asuinrakennuksia. PRONTOssa rakennuksen paloluok-

ka määritellään Suomen rakentamismääräyskokoelman E1 mukaisesti (Rakennusten 

paloturvallisuusmääräykset ja ohjeet, 2002). 

P3-luokan rakennuksien määräykset ovat suhteellisen väljiä. Paloriskiä hallitaan lä-

hinnä rakennuksen kokoa rajaamalla. Esimerkiksi sisäpinnat saavat olla puuta ja kan-

taville rakenteille ei aseteta vaatimuksia. Suurin osa pientaloista sijoittuu paloluok-

kaan P3.  Näihin rivi- ja omakotitaloihin sijoittuu suuri määrä palokuolemia. P3-

luokan rivitaloissa huoneistojen välillä on tyypillisesti 30 minuutin palo-osastointi. 

(Heikkilä-Kauppinen, 2003) 

P2-luokan rakennuksien paloriskiä hallitaan sisäpintojen tiukoilla materiaalivaati-

muksilla sekä tyypillisesti 30 minuutin ajan paloa kestävillä kantavilla rakenteilla 

sekä osastoinneilla. P2-luokkaan sijoittuu suhteellisen vähän asuinrakennuksia. 

(Heikkilä-Kauppinen, 2003) 

P1-luokan rakennuksen suunnitellaan siten, että ne kestävät kaiken rakennuksessa 

oletettavasti olevan materiaalin palamisen sortumatta ja ilman että palo leviää osas-

tosta toiseen. Yli 2-kerroksiset asuinrakennukset sijoittuvat pääasiallisesti P1-

luokkaan. Näissä asuntojen väliset palo-osastoinnit ovat tyypillisesti 60 minuutin 

luokkaa. (Heikkilä-Kauppinen, 2003) 
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5.1.1 Paloluokka ja käyttötapa 

Neljäsosassa palokuolemista paloi rakennus, jonka paloluokka oli P1. Kolmessa nel-

jäsosassa paloluokka oli P3. Palokuolemissa paloi enemmän P3-luokan rakennuksia 

kuin kaikissa vuoden 2007 rakennuspaloissa. Kaikista rakennuspaloista 28 % oli P1-

paloluokan, 8 % P2-paloluokan ja 64 % P3-paloluokan rakennuksia. Ero on tilastolli-

sesti merkitsevä. 

Neljää rakennuspaloa lukuun ottamatta rakennuksen käyttötapa oli asunnot ja vapaa-

ajanasunnot. Yhden uhrin kuolinpaloja tapahtui hoitolaitoksen, tuotanto- ja varastoti-

lan sekä autosuojan rakennuspaloissa. Yhden rakennuksen käyttötapa ei ole tiedossa. 

5.1.2 Rakennustyyppi 

Rakennuspaloissa kuolleista puolet (39 uhria) kuoli erillisen pientalon palossa (Kuva 

8). Viidesosa palokuoleman uhreista (16 uhria) menehtyi kerrostalon palon seurauk-

sena. Rivitalon paloista aiheutui 4 kuolemaa. Vapaa-ajan asunnoissa ja vuokramö-

keissä kuoli yhteensä 9 henkilöä.  
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Kuva 8. Palokuolleiden lukumäärät rakennustyypin mukaan. 

 

Suomen asuinnoista noin 1.1 miljoonaa (40 %) on erillisissä pientaloissa, 370 000 

(14 %) rivitaloissa ja 1.2 miljoonaa (45 %) kerrostaloissa (Tilastokeskus, 2007). 

Asuntojen lukumäärään suhteutettujen palokuolemien määrä pientaloissa oli lähes 

nelinkertainen verrattuna muihin asuntojen talotyyppeihin verrattuna (Taulukko 8). 

Pientaloissa kuoli 4 ihmistä 100 000 asuntoa kohti, kun rivitaloissa sekä kerrostalois-

sa vastaava lukumäärä oli 1. Ero on tilastollisesti merkitsevä. 
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Taulukko 8. Palokuolleiden lukumäärät ja asuntojen määrään suhteutetut osuudet 

asuinrakennuksen tyypin mukaan. 

Asuin-
rakennuksen 
tyyppi 

Palokuolleiden 
lukumäärä 

Palokuolleita 
100 000 
asuntoa kohti 

Pientalo 39 3.6 
Rivitalo 4 1.1 
Kerrostalo  16 1.3 

 

5.1.3 Kerrosluku 

Suurin osa palokuolemista tapahtui yksi- tai kaksikerroksisissa rakennuksissa (Kuva 

9). Yksikerroksisia rakennuksia oli 31 ja kaksikerroksisia 27 kappaletta. Neljän ra-

kennuksen kerrosluku ei ollut tiedossa.  

Erillisissä pientaloissa oli yhtä paljon yksi- ja kaksikerroksisia taloja. Kaksikerroksi-

sissa rakennuksissa 18 onnettomuudessa tulipalo oli syttynyt ensimmäisessä ja 9 on-

nettomuudessa toisessa kerroksessa. 
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Kuva 9. Palokuolleiden lukumäärät rakennuksen kerrosluvun mukaan. 

5.1.4 Asunnon hallintaperuste ja asumismuoto 

Omistusasunnoissa ja vuokra-asunnoissa kuoli molemmissa 31 henkilöä (Taulukko 

9). Vuokra-asunnossa palokuoleman riski oli lähes kaksinkertainen omistusasuntoon 

verrattuna. Ero on tilastollisesti merkitsevä. Vuokra-asunnossa kuoli tulipaloissa 4 

asukasta 100 000 asuntoa kohti.  Omistusasunnossa kuoli tulipaloissa 2 asukasta 

100 000 asuntoa kohti. Suomessa on noin 1.5 miljoonaa omistusasuntoa ja 900 000 

vuokra-asuntoa (Tilastokeskus, 2007).  
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Taulukko 9. Palokuolleiden lukumäärät ja asuntojen määrään suhteutetut osuudet 

asunnon hallintaperusteen mukaan. 

Asunnon    
hallintaperuste 

Palokuolleiden 
lukumäärä 

Palokuolleita 
100 000 
asuntoa kohti 

Omistusasunto 31 1.9 
Vuokra-asunto 31 3.5 

 

5.1.5 Asunnon koko 

Palokuolemien riskissä ei ole eroa erikokoisten asuntojen välillä (Taulukko 10). Ai-

noastaan kokoluokissa 40–59 m2 ja 60–89 m2 palokuoleman riski on hieman korke-

ampi kuin muissa kokoluokissa. Alle 20 m2:n ja yli 139 m2:n asuntoja on niin vähän, 

että satunnaiset tapaukset vaikuttavat kyseisten ryhmien riskeihin.  

Sen sijaan asunnon koko palokuolemissa poikkeaa kaikkien asuntojen koosta. Asun-

tojen keskimääräinen koko Suomessa on noin 78 m2, kun palokuolemissa asuntojen 

keskimääräinen koko oli noin 68 m2. Ero on tilastollisesti merkitsevä. 95 % varmuu-

della kuolinpaloissa asunnon koko on 3–16 m2 pienempi kuin asunnot keskimäärin.  

Taulukko 10. Palokuolleiden lukumäärät ja asuntojen määrään suhteutetut osuudet 

asunnon koon mukaan. 

Asunnon koko Palokuolleiden 
lukumäärä 

Palokuolleita 
100 000 
asuntoa kohti 

< 20 m2 1 10.3 
20–39 m2 9 2.5 
40–59 m2 22 3.4 
60–89 m2 29 3.6 
90–139 m2 12 1.8 
> 139 m2 2 1.0 
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5.1.6 Rakennuksen syttymisosaston palokuorma 

Rakennuksen syttymisosaston palokuorman määrällä ei ole vaikutusta palokuolemien 

esiintymiseen. Palontutkijoiden mukaan 75 % rakennuksista palokuorma oli normaali 

rakennuksen käyttötapa huomioon ottaen. Noin 10 % rakennuksista palokuorma oli 

tavanomaista pienempi ja vain noin 10 % tavanomaista suurempi. 

5.2 Kohteen sijainti ja saavutettavuus 

Tulipalo on tyypillisesti nopeasti kehittyvä tapahtumaketju. Palon syttymästä vaaral-

listen olosuhteiden muodostumiseen kuluva aika on usein vain muutamia minuutteja. 

Mikäli palon syttyessä sisällä oleva henkilö ei itse pysty poistumaan, on hänen pelas-

tamisellaan suuri kiire.  

Paikalla olevien ja ulkopuolisten henkilöiden on mahdollista saada henkilö ulos pa-

losta sen ensimmäisten minuuttien aikana. Tämä edellyttää palon nopeaa havaitse-

mista ja oikeaa sekä viivytyksetöntä toimintaa. Palokunnan on mahdollista pelastaa 

henkilö vain hieman tätä pidemmän aikaa, koska uhri ei kestä palon vaikutuksia pit-

kään. 

Palokunta voi pelastaa uhrin vain, jos aika palon syttymisestä tehokkaan toiminnan 

alkuun on palonkehittymisnopeus huomioiden riittävän lyhyt. Koska palon havaitse-

miseen, ilmoituksen tekoon, hälyttämiseen ja palokunnan kohteeseen saapumiseen 

sekä selvityksiin ja siirtymisiin kohteessa kuluva aika usein ylittää vaarallisten olo-

suhteiden muodostumiseen kuluvan, on pelastamisen onnistuminen suhteellisen har-

vinaista. 

5.2.1 Palokuolemat pelastustoimen alueittain 

Palokuolemien uhrien määrä vaihtelee alueittain (Taulukko 11). Eniten palokuole-

man uhreja vuonna 2007 oli Pohjois-Karjalassa, 9 henkilöä. Useita henkilöitä kuoli 

myös Helsingissä (8 uhria) ja Keski-Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Pohjois-

Savossa, kullakin alueella 7 uhria. Itä-Uudellamaalla, Pohjanmaalla ja Jokilaaksoissa 
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ei kuollut yhtään henkilöä tulipalon seurauksena. Asukaslukuun suhteutettuna itäinen 

Suomi on synkkää aluetta. Pohjois-Karjalassa, Kainuussa, Etelä-Karjalassa ja Poh-

jois-Savossa kuoli eniten ihmisiä, kun palokuolleiden määrä suhteutetaan asukaslu-

kuun.   

Taulukko 11. Palokuolleiden lukumäärät ja asukaslukuun suhteutetut osuudet pelas-

tustoimen alueen mukaan. 

Pelastustoimen 
alue 

Palokuolleiden 
lukumäärä 

Palokuolleita 
miljoonaa asu-
kasta kohti 

Helsinki 8 14.2 
Länsi-Uusimaa 6 14.7 
Keski-Uusimaa 7 17.5 
Itä-Uusimaa 0 0.0 
Varsinais-Suomi 7 15.3 
Kanta-Häme 3 17.7 
Päijät-Häme 4 20.1 
Kymenlaakso 2 10.9 
Etelä-Karjala 5 37.0 
Etelä-Savo 3 18.8 
Keski-Suomi 1 3.7 
Pirkanmaa 5 10.6 
Satakunta 3 13.1 
Etelä-Pohjanmaa 2 10.3 
Pohjanmaa 0 0.0 
Keski-Pohjanmaa 2 19.7 
Pohjois-Savo 7 28.1 
Pohjois-Karjala 9 53.7 
Jokilaaksot 0 0.0 
Kainuu 4 47.4 
Oulu-Koillismaa 3 11.5 
Lappi 4 21.6 
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5.2.2 Palokuolemat riskialueittain 

Pelastustoimen riskialuejako perustuu rakennetun kerrosalan ja asukasluvun määriin. 

PRONTOssa vuonna 2007 käytössä ollut riskialuejako perustuu vuoden 2003 väestö- 

ja rakennustietoihin.  Riskialueen I muodostavat sellaiset vähintään 10 toisiaan si-

vuavat 250 × 250 m2 -ruudut, joissa asukasluku on suurempi kuin 250 tai kerrosala 

on suurempi kuin 10 000 m2. Tällaisia riskialueita on kaupunkien keskustoissa ja 

pääasiallisesti asuinkerrostaloista muodostuvilla asuinalueilla. Riskialueet II muodos-

tuvat vähintään 10 toisiaan sivuavista ruuduista, jotka eivät kuulu riskialueeseen I ja 

joiden asukasluku on suurempi kuin 60 asukasta tai kerrosala suurempi kuin 2500 

m2. Kolmannen riskialueen muodostavat vähintään 10 toisiaan sivuavat ruudut, jotka 

eivät kuulu edellisiin alueisiin ja joissa asukasluku on suurempi kuin 10 asukasta tai 

kerrosala on suurempi kuin 250 m2. Riskialueeseen IV kuuluvat ne ruudut, jotka ei-

vät täytä riskialueilta I, II tai III vaadittuja ehtoja. Näiden kaikkien riskialueiden ja 

palokuntien toimintavalmiutta ohjaavien ohjeiden perusteella pelastuslaitosten palo-

asemat ja resurssit keskittyvät taajaan asutuille alueilla, joissa onnettomuuksien to-

dennäköisyys on suurin. 

Suurin osa, lähes puolet palokuolleista kuoli kohteessa, joka sijaitsee riskialueella IV 

(Kuva 10). Riskialueilla I ja II oli molemmilla noin 20 % uhrin kohteet. Riskialueella 

III oli vähän yli 10 % uhrien kohteista.  
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Kuva 10. Palokuolleiden lukumäärät riskialueen mukaan. 

 

Taulukko 12. Palokuolleiden lukumäärät ja asukaslukuun sekä tulipalojen määriin 

suhteutetut osuudet riskialueen mukaan. 

Riskialue Palokuolleiden 
lukumäärä 

Palokuolleita 
miljoonaa 
asukasta 
kohti 

Palokuolleita 
10 000 tuli-
paloa kohti 

I 16 12.2 58.1 
II 18 7.9 54.6 
III 11 11.9 52.4 
IV 39 83.9 65.0 

 

Riskialueella IV asuvan henkilön riski kuolla tulipalossa on 10-kertainen verrattuna 

riskialueella II asuvaan henkilöön (Taulukko 12). Ero on tilastollisesti merkitsevä. 
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Riskialueella IV kuolee peräti 84 henkilöä miljoonaa asukasta kohti. Riskialueella IV 

asuu noin 10 % suomalaisista (Pelastusopisto, 2008). Muilla riskialueilla kuolleiden 

määrä on lähellä 10 uhria miljoonaa asukasta kohti.  

Riskialueella IV asuvan henkilön korkea riski kuolla tulipalossa selittyy osin tulipa-

lojen määrillä. Riskialueella IV syttyy eniten tulipaloja. Tulipalojen määriin suh-

teutettuna riskialue IV ei poikkea muista riskialueista. Palokuolleiden määrä 10 000 

tulipaloa kohti on lähes yhtä suuri jokaisella riskialueella (Taulukko 12).  

Riskialueella IV asuvan henkilön korkea riski kuolla tulipalossa selittyy osin myös 

sillä, että 83 % uhreista on ollut joko erillisessä pientalossa tai vapaa-ajan asunnossa. 

Riskialueella I kahta vaille kaikki ovat kuolleet kerrostalossa. Lisäksi riskialueella IV 

85 % tapauksista tulipalosta ilmoitti sivullinen henkilö. Riskialueella I 63 % tapauk-

sista tulipalosta ilmoitti automaatti tai rakennuksessa ollut henkilö. 

Riskialueella IV asuvan henkilön korkea riski kuolla tulipalossa selittyy osin myös 

sillä, että 82 % uhreista on ollut tai arvioitu olevan alkoholin, huumausaineiden tai 

lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Riskialueella I vastaava osuus oli 55 %.  

Riskialueella IV asuvan henkilön korkea riski kuolla tulipalossa selittyy osin myös 

sillä, että keskimääräinen aika, jolloin pelastus- tai sammutustoiminta voidaan arvi-

oida aikaisintaan alkaneen syttymästä, on lähes 43 minuuttia (Taulukko 13). Tämä on 

keskimäärin yli 20 minuuttia pidempi aika kuin muilla riskialueilla.  
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Taulukko 13. Keskimääräinen (mediaani) toimintavalmiusaika, aika palon arvioidus-

ta syttymishetkestä hätäilmoitukseen ja aika palon arvioidusta syttymishetkestä sii-

hen, kun palokunta, vahvuudella 1+3, on kohteessa riskialueen mukaan. 

Riskialue Toimintaval-
miusaika vah-
vuuden 1+3 
mukaan 
(mm:ss) 

Aika palon 
arvioidusta 
syttymishet-
kestä hätäil-
moitukseen 
vastaamiseen 
(mm:ss) 

Aika palon 
arvioidusta 
syttymishet-
kestä palo-
kunnan koh-
teessaoloon 
(mm:ss) 

I 07:03 09:00 19:19 
II 07:53 09:30 18:51 
III 08:54 10:00 20:24 
IV 15:51 25:00 42:43 

 

5.2.3 Syttymisosaston sijaintikerros rakennuspaloissa 

Syttymisosaston sijaintikerros vaikuttaa merkittävästi pelastustoimissa tarvittavien 

selvitysten tekemiseen kohteessa. Mikäli paloautolla päästään kohteen pihaan esteet-

tä ja kohde on erillispientalo, niin tiedusteluun ja perusselvityksiin maantasossa ku-

luva aika on harjoitusolosuhteissa Pelastusopistolla mitattuna ollut keskimäärin 1,5 

minuuttia. Aika sammutuksen alkamiseen on tällöinkin ollut yli 2 minuuttia. Aika on 

luonnollisesti pidempi, mikäli yksikkö kohtaa heille aiemmin tuntemattomassa koh-

teessa esimerkiksi lukittuja portteja tai kohteessa joudutaan tekemään normaalia pi-

dempiä letkuselvityksiä. 

Palokunnan pelastustoimien edellyttämät selvitykset kerroksiin ovat hitaampia. Tie-

dustelu ja selvitysmatkat ovat pidempiä ja pelastajien tulee nousta porrashuoneen 

kautta ensin palavan huoneiston kerrostasanteelle ja järjestää sinne tarvittavat työva-

rat ennen kuin vesi voidaan laskea letkuun ja hyökätä palavaan huoneistoon. Portai-

den nousu on jo itsessään hitaampaa tasamaalla tapahtuvaan selvitykseen verrattuna. 

Pelastusopistolla ei vielä ole edes harjoitusolosuhteista riittävää määrää mittaustietoa, 

jotta näihin selvityksiin kuluvaa aikaa voisi luotettavasti arvioida. Perusselvitysmal-
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leja koulutettaessa tavoiteaika ohjeellisesti on määritelty vain vaihtoehdolle, jossa 

letku voidaan nostaa ulkokautta viidennen kerroksen tasolla porrashuoneessa sijait-

sevalle tuuletusparvekkeelle. Tällöin tavoitteellinen aika selvityksen tekemiselle mi-

nimivahvuiselle (1+3) pelastusyksikölle ja on 4 minuuttia ja tavoitevahvuiselle (1+5) 

pelastusyksikölle 3 minuuttia (Miettinen, 2007). Usein todellisessa kohteessa letku 

joudutaan selvittämään kuitenkin savuisen, pimeän ja kapean porrashuoneen kautta, 

jossa saattaa olla vielä lukuisia talon asukkaita vastaantulijoina. 

Vähintään kaksikerroksisia rakennuksia oli 40 kappaletta. Näistä puolessa syttymis-

osasto sijaitsi ensimmäisessä kerroksessa. Syttymisosasto sijaitsi toisessa kerroksessa 

14 tapauksessa. Neljännessä ja viidennessä kerroksessa syttyi kummassakin 2 paloa. 

Yksi palo syttyi kuudennessa kerroksessa. 
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6 TAPAUSTEN SUOJAUS- JA PELASTUSTOIMET 

6.1 Palovaroittimen toiminta  

Palovaroitin ei yksinään pelasta ketään. Henkilön pelastuminen tulipalosta edellyttää 

palon havaitsemisen lisäksi onnistunutta pelastautumista tai ulkopuolisten suoritta-

man pelastamisen onnistumista. Jotta palovaroittimesta on apua, tulee sen nopeuttaa 

uhrin tai pelastajien palon havaitsemista siten, että henkilö on poissa tilasta ennen 

hengenvaarallisten olosuhteiden esiintymistä. Sisäasiainministeriön teettämien kyse-

lyjen mukaan noin 95 % kotitalouksista on hankkinut palovaroittimen (Sisäasiainmi-

nisteriö, 2008).  

Palovaroitin tai palovaroitinjärjestelmä hälytti tulipalon seurauksena 19 tapauksessa 

(25 %), mutta silti henkilö menehtyi (Kuva 11). 23 uhrin tapauksessa (31 %) raken-

nuksessa oli palovaroitin, mutta se ei toiminut tai sen toimintaa ei tiedetä. Yhdessä 

tapauksessa automaattinen paloilmoitinlaite ilmoitti tulipalosta, jossa ihminen kuoli. 

Palovaroitinta, palovaroitinryhmää, palovaroitinjärjestelmää tai automaattista paloil-

moitinta ei ollut lainkaan 30 uhrin tapauksessa (40 %). Palovaroittimen olemassa-

olosta ei tiedetty kahdessa tapauksessa.  

Palokuolemia aiheuttaneissa tulipaloissa ei ole eroa kaikkiin asuinrakennusten ja 

vapaa-ajan asuntojen paloihin verrattuna (Pelastusopisto, 2008). Vuoden 2007 kai-

kista paloista 26 % palovaroitin, palovaroitinryhmä tai palovaroitinjärjestelmä hälyt-

ti. Palovaroitin ei toiminut tai toimintaa ei tiedetty 31 % kaikista paloista. Kaikista 

asuinrakennusten ja vapaa-ajan asuntojen paloista 39 % oli sellaisia, joissa ei ollut 

lainkaan palovaroitinta.   



46 

 

 

Kuva 11. Palovaroittimen tai paloilmoittimen toiminta palokuolemien yhteydessä. 

6.2 Tulipalosta ilmoittaminen, omatoiminen sammuttaminen ja pelastaminen 

Tulipalon kehittymisen nopeuden johdosta uhrin pelastamiseen ei tyypillisesti jää 

paljoa aikaa, mikäli uhri ei itse pysty pelastautumaan. Mikäli uhri ei toimintakykynsä 

vuoksi pysty pelastautumaan, on suuri vaara, etteivät muutkaan toimet häneltä onnis-

tu. 

Uhri voidaan periaatteessa pelastaa joko estämällä vaarallisten olosuhteiden muodos-

tuminen tai siirtämällä uhri turvaan ennen niiden muodostumista. Vaarallisten olo-

suhteiden muodostuminen on mahdollista estää automaattisella sammutuslaitteistolla 

tai nopeasti ja tehokkaasti suoritetulla alkusammutuksella. Jälkimmäinen edellyttää 

kaluston lisäksi osaavan henkilön paikallaoloa sekä vähäistä viivettä.  
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Ilmoittaminen palosta on keskeisessä roolissa palokunnan pelastusmahdollisuuksia 

ajatellen. Palon havaitsemiseen ja ilmoituksen tekemiseen kuluu helposti aika, joka 

mahdollistaa hengenvaarallisten olosuhteiden esiintymisen kohteessa jo ennen palo-

kunnan lähtemistä kohteeseen. 

6.2.1 Ilmoittaja ja ilmoitusviive 

Palokuoleman aiheuttaneesta palosta ilmoituksen teki useimmiten sivullinen henkilö 

(Kuva 12). Kaikista paloista 70 % ilmoituksen teki sivullinen henkilö. Rakennuspa-

loistakin 49 uhrin kohdalla (65 %) ilmoituksen teki sivullinen ihminen. Kaksi uhria 

itse teki itse ilmoituksen palosta. Ilmoituksen tekijä oli 7 tapauksessa samassa huo-

neistossa ja 15 tapauksessa samassa rakennuksessa. Automaattisen laitteen välityk-

sellä meni kaksi ilmoitusta.   

 

Kuva 12. Palokuolleiden lukumäärät hätäilmoituksen tekijän mukaan. 
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Ilmoitusviiveet arvioidusta syttymishetkestä hätäilmoituksen tekoon vaihtelevat pa-

lontutkijoiden arvioiden mukaan 2 minuutista 12 tuntiin (Taulukko 14). Koska vaih-

teluväli on niin suuri, informatiivisuuden vuoksi kertymäfunktion kuvaajassa aika-

akseli on katkaistu tunnin kohdalta (Kuva 13). Yli 90 % tapauksista syttymästä oli 

kulunut yli 3 minuuttia. Yli puolessa tapauksista ilmoitusviive oli yli 11 minuuttia.  

Taulukko 14. Arvioidun ilmoitusviiveen prosenttipisteitä (hh:mm). 

Prosenttipisteet 0 10  25 50 75 90 100 

Ilmoitusviive 
(hh:mm) 

0:02 0:03 0:08 0:11 0:31 4:01 12:01 

 

 

Kuva 13. Kertymäfunktio ajalle (minuuttia) palon arvioidusta syttymishetkestä hä-

täilmoituksen tekoon. Vaaka-akseli on katkaistu tunnin kohdalta. 
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6.2.2 Alkusammutus 

Kuolinpaloissa useinkaan alkusammutuskalustoa ei ole käytettävissä (Kuva 14). Lä-

hes puolet palokuoleman uhreista (35 uhria) kuoli ympäristössä, jossa ei ollut al-

kusammuttimia. 13 tapauksessa alkusammuttimia ei käytetty vaikka niitä oli. Viisi 

uhria menetettiin tapahtumissa, joissa alkusammutuskalustoa käytettiin.  

Kuolinpaloissa alkusammutuksen vaikutus ja käyttö poikkeaa kaikista rakennuspa-

loista. Vuoden 2007 rakennuspaloista 25 % ei ollut alkusammuttimia (Pelastusopisto, 

2008). Kaikista rakennuspaloista 20 % sammui onnistuneen alkusammutuksen myö-

tä, kun vain 5 % kuolinpaloista saatiin sammutettua alkusammutuksella.   

 

Kuva 14. Alkusammutuskaluston käyttö palokuolemien yhteydessä. 
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6.2.3 Lähimmän ihmisen sijainti 

Rakennuspaloissa useimmiten uhrin läheisyydessä oli ihmisiä (Kuva 15). Samassa 

huoneessa, samassa palo-osastossa tai samassa rakennuksessa oli 40 % uhrin lisäksi 

vähintään yksi henkilö. Jos edellisten lukumäärään lisätään läheisessä rakennuksessa 

tai ulkona läheisyydessä olevat muut henkilöt, niin yhteensä 60 % tapauksista uhrin 

läheisyydessä oli muita ihmisiä.   

Vaikka 30 uhrin kanssa samassa rakennuksessa oli muita ihmisiä, neljäsosassa (7 

uhria) hätäilmoituksen teki joku sivullinen, muu kuin rakennuksessa ollut, henkilö.  

 

Kuva 15. Lähimmän henkilön sijainti suhteessa uhriin rakennuspalojen yhteydessä. 

6.3 Palokunnan toiminta  

Toimintavalmiusohjeessa (Sisäasiainministeriö, 2003) käsitellään pelastustoimen 

kokonaistoimintavalmiusaikana onnettomuuden havaitsemisesta pelastustoiminnan 
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alkamiseen kulunutta aikaa (Kuva 16). Kokonaistoimintavalmiusaikaan sisältyvistä 

osista hälytysaika, lähtöaika ja ajoaika saadaan laskettua PRONTOn onnettomuusse-

losteen tiedoista, jotka on saatu hätäkeskustietojärjestelmästä.   

Tulipalon uhrien kannalta merkittävä on kuitenkin se aika, joka kuluu palon syttymi-

sestä siihen, kun uhri pelastuu tai pelastetaan palavasta tilasta tai palo sammutetaan 

ennen hengenvaarallisten olosuhteiden syntymistä syttymisosastossa. 

Vuodesta 2007 alkaen PRONTOn palontutkintaselosteella on kerätty tietoa koko-

naistoimintavalmiusaikaan sisältyvästä ilmoitusajasta sekä arvioidusta syttymästä 

havaitsemiseen kuluvasta havaitsemisajasta. Teknisen kömmähdyksen vuoksi selvi-

tysaikaa ei kerätty PRONTOn palontutkintaselosteella vielä vuoden 2007 tietojen 

osalta. Jatkossa tämä tieto kerätään, joten vuoden 2008 tietojen osalta voidaan analy-

soida uhrin kannalta merkittävää aikaa tulipalon syttymästä pelastustoiminnan aloit-

tamiseen.   

 

 

Kuva 16. Pelastustoimen kokonaistoimintavalmiusaika (Sisäasiainministeriö, 2003). 
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6.3.1 Palokunnan toimintavalmiusaika vahvuuden 1+3 mukaan 

Palokunnan toimintavalmiusaika vahvuuden 1+3 mukaan vaihteli 2:48 minuutista 

50:44 minuuttiin (Taulukko 15). Kuvaan 17 on piirretty toimintavalmiusajan kerty-

mäfunktio. Alle 25 % palokuoleman aiheuttanut tulipalon kohde on saavutettu 7 mi-

nuutissa. Puolet kohteista palokunta on saavuttanut 11 minuutissa hälytyksestä.  

Taulukko 15. Palokunnan toimintavalmiusajan prosenttipisteitä vahvuuden 1+3 mu-

kaan (mm:ss). 

Prosenttipisteet 0 10 25 50 75 90 100 

Toimintavalmius-
aika (mm:ss) 

2:48 5:19 7:13 10:56 16:11 22:26 50:44 

 

 

Kuva 17. Palokunnan toimintavalmiusajan (minuuttia) kertymäfunktio vahvuudella 

1+3. 
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6.3.2 Aika palon syttymishetkestä palokunnan toiminnan alkamiseen 

Aika syttymishetkestä palokunnan toiminnan alkamiseen vahvuudella 1+3 vaihtele-

vat palontutkijoiden arvioiden mukaan 4 minuutista yli 12 tuntiin (Taulukko 16). 

Koska vaihteluväli on niin suuri, informatiivisuuden vuoksi kertymäfunktion kuvaa-

jassa aika-akseli on katkaistu tunnin kohdalta (Kuva 18). Yli 90 % tapauksista sytty-

mästä oli kulunut yli 11 minuuttia. Yli 80 % tapauksista palokunnan toiminta alkoi 

aikaisintaan 15 minuuttia palon syttymishetken jälkeen. 

Taulukko 16. Arvioidusta syttymishetkestä palokunnan toiminnan alkamiseen vah-

vuudella 1+3 kuluneen ajan prosenttipisteitä (hh:mm). 

Prosenttipisteet 0 10 25 50 75 90 100 

aika (hh:mm) 0:04 0:11 0:17 0:24 0:44 2:32 12:27 

 

 

Kuva 18. Kertymäfunktio ajalle (minuuttia) palon arvioidusta syttymishetkestä palo-

kunnan toiminnan alkamiseen vahvuudella 1+3. Vaaka-akseli on katkaistu tunnin 

kohdalta. 
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7 KUOLINPALOJEN UHRIT 

7.1 Uhrien ikä- ja sukupuolijakaumat 

Väestön ikääntymisen on arvioitu heikentävän palokuolematilannetta Suomessa. Ti-

lastot muista Pohjoismaista ja Iso-Britanniasta tukevat ikääntymisen ja kasvavan 

palokuolemariskin korrelaatiota. Palokuoleman vuotuinen todennäköisyys ikäryhmit-

täin kasvaa kansainvälisissä tarkasteluissa erityisesti kuudenkymmenen ikävuoden 

jälkeen. Suomalainen erityispiirre verrattuna kansainvälisiin tilastoihin on miesten 

korkeampi palokuolemariski jo keski-iästä lähtien. Kansanterveyslaitoksen tietojen 

mukaan toimintakyvyn heikkeneminen alkaa keskimäärin 65-vuoden iässä. 

7.1.1 Uhrien sukupuolijakaumat 

Palokuolleista 61 henkilöä, eli 72 %, oli miehiä (Taulukko 17). Naisia kuoli tulipalo-

jen seurauksena 24 henkilöä, eli 28 % uhreista. Miesten riski kuolla tulipalossa on yli 

2.5-kertainen naisiin verrattuna. Miesten riski kuolla tulipalossa on 24 henkilöä mil-

joonaa asukasta kohti. Naisten riski kuolla tulipalossa on 9 henkilöä miljoonaa asu-

kasta kohti. Ero on tilastollisesti merkitsevä.    

Taulukko 17. Palokuolleiden lukumäärät ja asukasmäärään suhteutetut osuudet 

sukupuolen mukaan. 

Sukupuoli Palokuolleiden 
lukumäärä ja 
suhteelliset 
osuudet 

Palokuolleita 
miljoonaa    
asukasta 
kohti 

Miehet 61 (72 %) 23.7 
Naiset 24 (28 %) 8.9 
Yhteensä 85 16.1 
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7.1.2 Uhrien ikäjakaumat sukupuolittain 

Tulipaloissa kuolleiden miesten ikä vaihteli 18 vuodesta 85 vuoteen (Kuva 19). Tuli-

paloissa kuolleiden naisten ikä vaihteli 17 vuodesta 89 vuoteen. Miesten keskimää-

räinen ikä oli 55 vuotta. Naisten keskimääräinen ikä oli 61 vuotta.  

Taulukon 18 ikäluokittaisista suhteellisista osuuksista nähdään, että tulipaloissa kuol-

leet miehet ovat useimmiten keski-ikäisiä. Vastaavasti tulipaloissa kuolevat naiset 

ovat useimmiten ikääntyneitä ihmisiä. Ero on tilastollisesti merkitsevä. 

Miehillä palokuoleman riski oli suurin ikäluokassa 60–69-vuotta 64 henkilöä miljoo-

naa asukasta kohti (Taulukko 18). Myös ikäluokissa 40–49-, 50–59- ja 70–79-vuotta 

riski oli suurempi kuin yhdessäkään naisten ikäluokassa. Naisilla palokuoleman riski 

oli suurin ikäluokassa 80–89-vuotta 30 henkilöä miljoonaa asukasta kohti. Myös nai-

silla ikäluokassa 60–69-vuotta riski kuolla tulipalossa oli suuri.     

 

Kuva 19. Palokuolleiden iän kertymäfunktiot sukupuolen mukaan. 
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Taulukko 18. Palokuolleiden lukumäärät, prosenttiosuudet ja asukasmäärään suhteu-

tetut osuudet ikäluokan ja sukupuolen mukaan. 

Miehet Naiset 

Ikäluokka 
(vuotta) 

Palokuolleiden 
lukumäärä ja 
suhteellinen 
osuus 

Palokuolleita 
miljoonaa    
asukasta 
kohti 

Palokuolleiden 
lukumäärä ja 
suhteellinen 
osuus 

Palokuolleita 
miljoonaa    
asukasta 
kohti 

0–9 0 0.0 0 0.0 
10–19 3 (5 %) 9.1 1 (4 %) 3.1 
20–29  1 (2 %) 2.9 3 (13 %) 9.3 
30–39  3 (5 %) 9.0 1 (4 %) 3.1 
40–49  13 (22 %) 34.2 1 (4 %) 2.7 
50–59   15 (25 %) 37.4 4 (17 %) 10.0 
60–69  17 (28 %) 64.2 7 (29 %) 23.5 
70–79  7 (12 %) 42.6 3 (13 %) 13.4 
80–89  1 (2 %) 16.9 4 (17 %) 30.2 
90–  0 0.0 0 0.0 
Puuttuu 1    
Yhteensä 61  24  
 

7.2 Uhrien sosioekonominen tausta 

Väestöryhmien välisten tuloerojen kasvulla on vaikutusta tapaturmien määriin. Työt-

tömyysjaksot sekä toimeentulovaikeudet lisäävät syrjäytymisriskiä. Yksilötasolla 

syrjäytymiseen liittyvät ongelmat lisäävät alkoholinkäyttöä ja riskikäyttäytymistä. 

Tapaturmien uhreina syrjäytyneiden tai syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden 

osuus on valtaväestöä suurempi. Alueellisen aineiston perusteella tulipalojen sytty-

mistiheys ja palokuolematiheys on suurempi erityisin sosiaalisin perustein tuetussa 

asumisessa. 
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7.2.1 Uhrien tulotaso 

Palokuolleiden tulotietoina oli käytössä vuoden 2006 valtion verotuksessa ilmoitetut 

ansio- ja pääomatulot.  EU-määritelmän mukaan pienituloisia ovat henkilöt, joiden 

kotitalouksien kulutusyksikköä kohden lasketut tulot ovat vähemmän kuin 60 pro-

senttia koko väestön mediaanitulosta (Tilastokeskus, 2008b). Tilastokeskus tekee 

tulonjakotilaston vuosittain toukokuussa. Tuoreimman julkistuksen mukaan vuonna 

2005 pienituloisen vuositulon raja oli 12 160 euroa, jota käytetään tässä myös vuo-

den 2006 suuntaa-antavana rajana. Pienituloisia oli 12.3 % väestöstä, jota käytetään 

tässä suhdelukuna.  

Palokuolleista 45 oli pienituloisia (Taulukko 19). Keski- ja suurituloisia palokuolleita 

oli 40 henkilöä. Pienituloisten riski kuolla tulipalossa on 8-kertainen muihin verrat-

tuna. Pienituloisten riski kuolla tulipalossa on 70 henkilöä miljoonaa asukasta kohti. 

Muiden riski kuolla tulipalossa on 9 henkilöä miljoonaa asukasta kohti. Ero on tilas-

tollisesti merkitsevä.    

Taulukko 19. Palokuolleiden lukumäärät ja asukasmäärään suhteutetut osuudet 

tulotason mukaan. 

Tulotaso Palokuolleiden 
lukumäärä ja 
suhteelliset 
osuudet 

Palokuolleita 
miljoonaa    
asukasta 
kohti 

Pienituloiset 45 (53 %) 69.5 
Muut 40 (47 %) 8.7 
Yhteensä 85 16.1 
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7.2.2 Uhrien sosioekonominen asema 

Sosioekonomisen aseman luokitteluna käytettiin Tilastokeskuksen käyttämää 7-

luokkaista jaottelua (Tilastokeskus, 2007): 

• Yrittäjät: maa- ja metsätalousyrittäjät, muut yrittäjät; 

• Ylemmät toimihenkilöt: johtotehtävissä toimivat, suunnittelu- ja 

tutkimustehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt, opetustehtä-

vissä toimivat, muut ylemmät toimihenkilöt; 

• Alemmat toimihenkilöt: työnjohtotehtävissä toimivat alemmat 

toimihenkilöt, itsenäistä toimistotyötä tekevät alemmat toimihen-

kilöt, epäitsenäistä toimistotyötä tekevät alemmat toimihenkilöt, 

muut alemmat toimihenkilöt; 

• Työntekijät: maataloustyöntekijät, teollisuustyöntekijät, muut 

tuotantotyöntekijät, jakelu- ja palvelutyöntekijät, muut työnteki-

jät; 

• Opiskelijat; 

• Eläkeläiset; 

• Muut.  

 

Puolet palokuolleista kuului sosioekonomiselta asemaltaan luokkaan työntekijät, 38 

uhria (Taulukko 20). Kolmasosa palokuolleista oli eläkeläisiä, 27 uhria. Suomalaisis-

ta suurin osa kuuluu sosioekonomiselta asemaltaan joko luokkaan alemmat toimi-

henkilöt, työntekijät tai eläkeläiset, kuhunkin vähän yli miljoona henkilöä (Tilasto-

keskus, 2007). Näin ollen suurin riski kuolla tulipalossa vuoden 2007 tietojen mu-

kaan oli työntekijöillä, 36 henkilöä miljoonaa asukasta kohti. Myös eläkeläisillä on 

suuri riski kuolla tulipalossa, 23 henkilöä miljoonaa asukasta kohti. 
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Taulukko 20. Palokuolleiden lukumäärät ja asukasmäärään suhteutetut osuudet 

sosioekonomisen aseman mukaan. 

Sosioekonominen ase-
ma 

Palokuolleiden 
lukumäärä  

Palokuolleita 
miljoonaa    
asukasta kohti 

Yrittäjät  1 2.9 
Ylemmät toimihenkilöt 4 5.9 
Alemmat toimihenkilöt 5 4.7 
Työntekijät 38 35.6 
Opiskelijat 6 16.6 
Eläkeläiset 27 22.6 
Muut 0 0.0 
Puuttuu 4  
Yhteensä 85  

 

7.2.3 Uhrien siviilisääty 

Yli kolmasosa palokuolleista oli siviilisäädyltään naimattomia, 32 uhria (Taulukko 

21). Palokuolleista eronneita oli 25 uhria.  Vaikka naimattomia kuoli tulipaloissa 

eniten, heidän riskinsä kuolla palossa ei ollut suurin, sillä suomalaisista puolet on 

naimattomia ja miehistä suurempi osa kuin naisista (Tilastokeskus, 2007). Siviilisää-

dyltään suurin riski kuolla tulipalossa oli eronneilla, 51 henkilöä miljoonaa asukasta 

kohti. Myös leskien riski kuolla tulipalossa oli suuri, 33 henkilöä miljoonaa asukasta 

kohti. Tämä selittyy osin sillä, että ikääntyneistä naisista suurin osa on leskiä, koska 

naisilla on pidempi elinikä (Tilastokeskus, 2007).  
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Taulukko 21. Palokuolleiden lukumäärät ja asukasmäärään suhteutetut osuudet 

siviilisäädyn mukaan. 

Siviilisääty Palokuolleiden 
lukumäärä  

Palokuolleita 
miljoonaa    
asukasta kohti 

Naimaton  32 12.8 
Avio- tai avoliitossa 17 8.6 
Eronnut 25 50.8 
Leski 10 33.1 
Puuttuu 1  
Yhteensä 85  

 

7.3 Uhrien toimintakyky palohetkellä 

Tulipalossa olosuhteet ovat ihmiselle hengenvaaralliset jo muutamassa minuutissa 

syttymisen jälkeen, sillä savukaasut ovat hyvin myrkyllisiä ja ne aiheuttavat nopeasti 

tajunnan menetyksen. Tulipalon uhri kuolee useimmiten sen vuoksi, että nopea pois-

tuminen vaarallisista olosuhteista epäonnistui tai pelastautuminen ei ollut ollenkaan 

mahdollista. Tämän vuoksi palokuoleman riskiä kasvattaa merkittävästi henkilön 

toiminta- tai havainnointikyvyn rajoitteet. Rajoitteet voivat liittyä esimerkiksi henki-

lön iän myötä heikentyneeseen toimintakykyyn, psyykkisiin tai fyysisiin sairauksiin 

sekä päihteiden tai lääkkeiden vaikutukseen. 

Alkoholia on jo pitkään pidetty yleisenä palotapaturmakuolemien taustatekijänä eri-

tyisesti miesten osalta. Vuonna 2006 päihtyneiden osuus kaikista tulipaloissa kuol-

leista oli 70 %. Alkoholin vaikutuksen alaisena palotapaturmassa kuolleiden naisten 

osuus on 2000-luvulla ollut kasvussa. Tarkastelujaksolla 1987–2006 vuosina 2002, 

2005 ja 2006 ensimmäistä kertaa useampi kuin joka toinen palotapaturmassa kuollut 

nainen oli ollut alkoholin vaikutuksen alaisena (Tilastokeskus, 2008a). Alkoholin 

kulutus on lisääntynyt 2000-luvulla. Erityisen huolestuttavaa on, että tilastojen mu-

kaan ikääntyneiden alkoholinkäyttö on selvästi lisääntymässä. 
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7.3.1 Uhrien toimintakyky 

Kuolinpaloissa uhrin toimintakyky on usein alentunut (Kuva 20). Vuoden 2007 kah-

della kolmasosalla palokuolleista, 52 uhrilla, toimintakyky oli palontutkijan arvion 

mukaan normaalia alempi. Normaali toimintakyky oli vain neljällä uhrilla. Uhrin 

toimintakyky ei ollut tiedossa kolmasosan kohdalla. Kolmen uhrin toimintakykyä ei 

ole arvioitu.  

 

Kuva 20. Arvio kuolinpalon uhrin toimintakyvystä tulipalon aikana. 

7.3.2 Alkoholin, huumausaineiden ja lääkkeiden vaikutus  

Alkoholilla, huumausaineilla tai lääkkeillä oli vaikutusta onnettomuuden syntyyn tai 

uhrin toimintakyvyn alentumiseen 60 uhrin (70 %) kohdalla (Kuva 21). Tutkimusai-

neistossa palontutkijan arviota on täydennetty poliisin tiedoilla. 40 % tapauksista oli 
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todettu ja 30 % vahva epäilys alkoholin, huumausaineiden tai lääkkeiden alentaneen 

uhrin toimintakykyä ja näin ollen edesauttaneen palokuoleman tapahtumista. 

 

Kuva 21. Arvio alkoholin, huumausaineiden tai lääkkeiden vaikutuksesta uhrin toi-

mintakykyyn tulipalon yhteydessä. 

 

Miesten ja naisten välillä ei ollut eroa alkoholin, huumausaineiden tai lääkkeiden 

vaikutuksessa toimintakyvyn alentumiseen. Miesuhreista 74 % oli tai oli todennäköi-

sesti alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alainen tai lääkkeillä oli vaikutusta 

toimintakyvyn alentumiseen. Naisuhreista vastaava osuus oli 63 %. Ero ei ole tilas-

tollisesti merkitsevä. 

Viikonpäivien välillä oli eroja alkoholin, huumausaineiden tai lääkkeiden vaikutuk-

sessa uhrin toimintakyvyn alentumiseen (Kuva 22). Maanantaita ja sunnuntaita lu-
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kuun ottamatta kaikkina päivinä alkoholilla, huumausaineilla tai lääkkeillä oli tai 

todennäköisesti oli vaikutusta uhrin toimintakyvyn alentumiseen ja onnettomuuden 

syntyyn. 

 

Kuva 22. Arvio alkoholin, huumausaineiden tai lääkkeiden vaikutuksesta uhrin toi-

mintakykyyn tulipalon yhteydessä viikonpäivän mukaan. 
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8 POHDINTA 

Kymmenen vuotta sitten julkaistu Jussi Rahikaisen tutkimus Palokuolemat Suomessa 

vuosina 1988–1997 (Rahikainen, 1998) on luonteva vertailukohta tämän raportin 

tulosten pohdinnassa. Palokuolema on harvinainen tapahtuma – onneksi. Sattumalla 

voi olla suuri vaikutus yhden vuoden tuloksiin, varsinkin kun ihmisen käyttäytymi-

sellä on merkittävä vaikutus käsiteltävään aiheeseen. Siksi tässä pohdinnassa vuoden 

2007 tuloksia ainoastaan verrataan kymmenen vuoden takaiseen tilanteeseen. Yhden 

vuoden aineiston perusteella ei saada selville, onko palokuolemiin liittyvissä tekijöis-

sä tapahtunut muutoksia.  

Kuolinpalojen tyypissä ei ole eroja kymmenen vuoden takaiseen tilanteeseen. Ra-

kennuspaloissa kuolee edelleen suurin osa kohtalokkaan palon uhreista. Edelleen 

eniten tulipaloissa kuolee ihmisiä kylminä talvikuukausina ja viikonloppuisin. Sen 

sijaan vuorokauden ajan suhteen vuosi 2007 poikkesi Rahikaisen tutkimustuloksista. 

Tuolloin eniten kuolinpaloja sattui yöllä, kello 00–04 välisenä aikana (Rahikainen, 

1998). Vuoden 2007 kuolinpaloissa kuoli eniten ihmisiä kello 20–24 välillä sytty-

neissä paloissa, kaksi kertaa enemmän kuin kello 00–04 välillä syttyneissä paloissa.  

Tupakan osuus syttymissyistä on pienempi vuonna 2007 kuin vuosina 1988–1997. 

Viime vuonna tupakasta syttyi 28 % kohtalokkaista tulipaloista, kun kymmenen 

vuotta sitten tupakan osuus oli 44 % (Rahikainen, 1998). Kaikkien tulipalojen sytty-

missyistä tupakan osuus sen sijaan oli noin 5 % sekä vuonna 2007 (PRONTO) että 

vuosina 1988–1997.  Sähköisten syiden tai sähkölaitteiden aiheuttamien kohtalok-

kaiden palojen osuus on sen sijaan suurempi kuin aiemmin. Vuonna 2007 palo-

kuolemissa niiden osuus (22 %) oli suurempi kuin vuosina 1988–1997 (7 %). Sen 

sijaan kaikkien tulipalojen syttymissyissä sähköisten syiden tai sähkölaitteiden aihe-

uttamien syiden osuus oli noin 19 % molempina tarkastelujaksoina.  

Ulkolämpötilan vaikutusta palokuolemiin ei ole aiemmin tutkittu. Tämän suppean 

vuoden 2007 aineiston perusteella on havaittavissa kuitenkin merkittävä lasku poik-

keuksellisen lämpimän tammikuun alun osalta. Toisaalta monilla alueilla useita astei-
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ta keskimääräistä kylmemmän helmikuun aikana palokuolemien määrä kohosi ennä-

tyskorkeaksi. Helmikuussa 2007 avotulen tai sähkö- tai muun laitteen osuus sytty-

missyistä oli suurempi kuin muina kuukausina. Korkeat palokuolemaluvut kylmällä 

säällä liittyvät lisääntyneeseen oleskeluun sisätiloissa ja sisällä tapahtuviin askarei-

siin. 

Ensimmäisenä syttynyttä materiaalia tai materiaaliryhmää ei myöskään ole aiemmin 

Suomessa tutkittu. Sen sijaan Kanadan British Columbiassa tutkituissa kuolemaan 

johtaneissa paloissa vuosina 2001–2003 yleisimmät ensimmäisenä syttyneet materi-

aaliryhmät olivat palavat nesteet (25 %) sekä huonekalut ja sisusteet (19 %). Vaate-

tus ja muut tekstiilit (9 %) sekä rakennusosat (6 %) eivät olleet yhtä yleisiä kuin 

Suomessa (OFC, 2007). Myös Yhdysvalloissa on tutkittu vuosien 1999–2002 asuin-

rakennusten paloja ja niissä ensimmäisenä syttyneitä materiaaleja (Rohr, 2005). Yh-

dysvalloissa huonekalut ja sisusteet, vaatetus ja tekstiilit sekä rakennusosat ja pinta-

materiaalit olivat kolme eniten esiintynyttä ensimmäisenä syttynyttä materiaaliryh-

mää kuoleman aiheuttaneissa tulipaloissa aivan kuten Suomessakin. 

Tahallaan sytytettyjen tulipalojen seurauksena kuoli 25 % uhreista vuonna 2007. 

Vastaava osuus vuosina 1988–1997 tulipaloissa kuolleista oli 10 % (Rahikainen, 

1998). On huomattava, että vuonna 2007 tahallisuus on arvioitu vain 36 ihmisen ai-

heuttaman palokuoleman tapauksessa. Palokunnan saapuessa paikalle tulipalo oli 

kehittynyt pidemmälle vuonna 2007 kuin aiemmin. Rahikaisen tutkimuksessa pala-

misvaiheessa oli 84 % kohtalokkaista paloista, kun vastaava osuus vuoden 2007 tuli-

paloista oli 61 % (Rahikainen). Viime vuonna kohtalokkaista paloista 15 % oli jo 

sammunut tai sammutettu palokunnan saapuessa paikalle, kun vastaava osuus vuosi-

na 1988–1997 oli 2 %.  

Palokuolemat tapahtuvat lähes aina asuinrakennuksissa, vuosi 2007 ei eroa vuosista 

1988–1997 (Rahikainen, 1998). Vuokra-asunnoissa on kaksinkertainen palokuole-

man riski omistusasuntoon verrattuna. Palokuolema tapahtui keskimääräistä pie-

nemmässä asunnossa vuonna 2007. Vuonna 1998 palovaroittimien käyttöaste oli 

noin 60 % (Rahikainen, 1998). Tuolloin oletettiin, että 1999 voimaan tullut laki pa-
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lovaroittimien pakollisuudesta muuttaa palokuolematilanteen radikaalisti. Vuonna 

2007 kohtalokkaiden rakennuspalojen kohteista edelleen vain 60 % oli palovaroitin, 

mutta näistä puolessa palovaroitin ei toiminut. Palovaroittimien kattavuutta koskevi-

en haastattelututkimuksen (Sisäasiainministeriö, 2008) tulos, että lähes kaikissa koti-

talouksissa on varoitin, on harhaanjohtava. Palovaroittimien kunto ja riittävä määrä 

pitää selvittää kohteissa tehtävillä palotarkastuksilla ja niiden huoltotoimista on vuo-

den 2007 palokuolemien valossa edelleen valistettava. Pelastuslain uudistuksen yh-

teydessä ei tulisi unohtaa asuinrakennusten palotarkastuksia.      

Tämä raportti tukee väitteitä, ettei palokunnan pelastustoimenpiteillä yksin voida 

Suomen palokuolemalukuja parantaa. Rajatun tilan palot kehittyvät liekkipaloina 

hengenvaarallisiksi jopa 2-3 minuutissa ja asuinhuoneisto tuhoutuu täysin tyypillises-

ti 7-15 minuutissa. Toimintavalmiusohjeessa (Sisäasiainministeriö, 2003) todetaan-

kin seuraavasti: ”Palokunnan toiminnan tulisi siis alkaa alle 15 minuutissa, jotta 

seurausvaikutukset voitaisiin pitää mahdollisimman pieninä. Tähän perustuu ohjees-

sa käytettävä palokunnan toimintavalmiusaika riskialueittain.” Tulipaloissa uhri on 

useimmiten ollut jo kuollut lähimmänkin tarkoituksenmukaisen palokunnan yksikön 

hälytyshetkellä. Palokunnalla on ollut teoriassakin mahdollisuudet tavoittaa alle 15 

minuutissa korkeintaan yksi uhri viidestä. Pisimmillään viive palon syttymisestä pa-

lon havaitsemiseen ja siitä ilmoittamiseen on ollut yli 10 tuntia. Pelkkä ajoaika useis-

sa tapauksissa lähimmältä paloasemalta kohteeseen on ollut kymmeniä minuutteja. 

Harvaan asutulla riskialueella IV on tilastollisesti merkitsevästi suurempi riski kuolla 

tulipalossa kuin taajaan asutuilla riskialueilla I ja II. Ilmiötä selittänee parhaiten yh-

distetyt havainnot: uhri on ollut yksin tulipalon sattuessa, hänellä on ollut päihteiden 

tai lääkkeiden vaikutuksesta alentunut toimintakyky, hätäilmoituksen on tehnyt sivul-

linen henkilö ja palo on kehittynyt palokunnan saapuessa jo palamis- tai jäähtymis-

vaiheeseen, jolloin palokunnalla ei ole ollut enää mahdollisuuksia pelastaa uhria.  

Pelastustoimenpiteiden aloittamiseen syntyy väistämättä viiveitä, josta seuraa, että 

pelastustoimenpiteillä pystytään yleensä enää vain rajoittamaan syntyvien vahinkojen 

määrää. Pelastuslaitosten mahdollisuudet vähentää palokuolemia käytännössä painot-



67 

 

tuvat ennaltaehkäiseviin toimiin. Nykyinen keinovalikoima on valistus, neuvonta, 

palotarkastukset ja asiantuntijana toimiminen pelastustointa koskevissa asioissa. 

Näillä ei kuitenkaan ole saatu inhimillisistä tekijöistä, teknisistä vioista ja luonnonil-

miöistä aiheutuvia syttymiä täysin poistettua. Turvatekniikan lisääminen kaikissa 

asunnoissa näyttäisi toisaalta ainoalta toimivalta ratkaisulta kohtalokkaita rakennus-

paloja ja niissä tapahtuvia palokuolemia vastaan ja erityisesti harvaan asutuilla alu-

eilla. Nopeatoimiset asuntosprinklerit ja toimintavarmat palovaroittimet sekä itses-

tään sammuvat savukkeet ja erilaiset liesipaloja ehkäisevät välineet olivat mainittu 

useimmiten turvavarusteisiin, tapahtumaympäristöön ja säädöksiin liittyvinä, palon-

tutkijoiden raportoimina parannusehdotuksina. 

Palokuoleman uhreista kolme neljästä on edelleen miehiä. Palokuolleiden ikäja-

kauma on myös pysynyt entisenlaisena. Miehistä keski-ikäisillä on suurin riski kuolla 

tulipalossa, erityisesti ikäluokassa 60–69-vuotta. Naisista suurin riski kuolla tulipa-

lossa on ikääntyneillä naisilla, tarkemmin sanottuna ikäluokassa 80–89-vuotta. Tilas-

tokeskuksen (Tilastokeskus, 2007) ennusteiden mukaan ikääntyneiden osuudet, sekä 

miehissä että naisissa, lisääntyy vuosittain. Yli 65-vuotiaiden osuuden ennustetaan 

olevan vuonna 2040 lähes kaksinkertainen nykyiseen verrattuna. Koska palokuollei-

den ikäjakauma vaikuttaa pysyvän muuttumattomana, väestön ikärakenteen vaikutus 

lisää haasteita palokuolleiden määrään vähentämiseksi. 

Myös siviilisäädyn vaikutus on pysynyt entisenlaisena. Lukumäärältään eniten tuli-

paloissa kuolee naimattomia (noin 40 %), mutta suurin palokuoleman riski on eron-

neilla. Vuonna 2007 eronneiden riski kuolla tulipalossa oli 52 kuollutta miljoonaa 

asukasta kohti, kun vastaava suhdeluku vuosina 1988–1997 oli 43 kuollutta miljoo-

naa asukasta kohti.  Alkoholin vaikutuksen alaisia on edelleen noin 70 % tulipaloissa 

kuolleista, vuonna 2007 tosin naiset miesten tavoin. 

Tämä raportti on osoitus siitä, että palontutkinnan avulla palokuolemiin johtaneet 

syyt voidaan saada selville. Tällöin pelastustoimen toimenpiteet voidaan kohdentaa 

mahdollisimman tehokkaasti. Palontutkinnan avulla palokuolemien määrien arvio 

saadaan entistä tarkemmaksi. Ennen tulipalon syttymistä muulla tavoin kuolleet on 
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voitu poistaa palokuolleiden listalta. Toisaalta palontutkintayhteistyön kautta viiväs-

tyneetkin palokuolemat on saatu aiempaa kattavammin lukumääriin mukaan. Palon-

tutkinnan avulla saatu arvio vuoden 2007 palokuolleiden määrästä oli 5 uhria vä-

hemmän kuin SPEKin mediaseurantaan perustuva arvio (Suomen pelastusalan kes-

kusjärjestö, 2008). Lopullisiin Tilastokeskuksen virallisiin palokuolemamääriin pa-

lontutkinnalla ei ole vaikutusta. 
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9 YHTEENVETO 

Palokuolemien määrä väheni edellisvuoden luvusta 126 (Tilastokeskus, 2008a) lähes 

kolmanneksella 85 uhriin. Pitkän aikavälin tarkastelussa ennuste palokuolemien mää-

rän osalta on kuitenkin edelleen kasvava. Kansainvälisessä vertailussa 16 palokuol-

lutta miljoonaa asukasta kohti on edelleen länsieurooppalaiseen tasoon verrattuna 

paljon. Euroopan turvallisimman maan tasolle pääsy, noin 25 palokuolemaan, on siis 

vielä varsin haasteellinen tavoite.  

Tämä raportti tukee väitteitä, ettei palokunnan pelastustoimenpiteillä yksin voida 

Suomen palokuolemalukuja parantaa. Koska useimmissa tapauksissa ratkaiseva viive 

tapahtumaketjussa on tapahtunut jo palon havaitsemisen ja hätäilmoituksen välillä, 

palokunnalla on ollut teoreettiset mahdollisuudet pelastaa korkeintaan yksi viidestä 

uhrista.  

Harvaan asutulla alueella on 10-kertainen riski kuolla tulipalossa taajaan asuttuihin 

alueisiin verrattuna. Ilmiötä selittänee parhaiten yhdistetyt havainnot: uhri on ollut 

yksin tulipalon sattuessa, hänellä on ollut päihteiden tai lääkkeiden vaikutuksesta 

alentunut toimintakyky, hätäilmoituksen on tehnyt sivullinen henkilö ja palo on ke-

hittynyt palokunnan saapuessa jo palamis- tai jäähtymisvaiheeseen, jolloin palokun-

nalla ei ole ollut enää mahdollisuuksia pelastaa uhria.  

Kylmä sää lisää palokuoleman riskiä. Helmi-, maalis- ja joulukuussa kuoli yhteensä 

yli puolet koko vuoden kuolinpalojen uhreista.  

Onnettomuustyypeittäin tarkasteltuna palokuoleman riski on monikymmenkertainen 

rakennuspaloissa maastopaloihin, liikennevälinepaloihin ja muihin tulipaloihin ver-

rattuna.  

Kaikista rakennuspaloista selvästi poiketen, kohtalokkaat palot ajoittuvat viikonlop-

puihin ja tällöin erikoisesti iltayöhön ja aamuyöhön. Uhreista suurin osa tuli erillis-

pientaloissa, näistä puolet oli yksi- ja puolet kaksikerroksisia. Palokuoleman riski ei 
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näyttäisi kasvavan rakennuksen kerrosluvun kasvaessa. Kuolinpaloissa rakennuksen 

syttymisosaston palokuorma oli useimmiten normaali. Tavanomaista suurempi palo-

kuorma ei selitä korkeita palokuolemalukuja.  

Tupakka on edelleen yleisin kohtalokkaan tulipalon syttymissyy. Tupakasta syttynei-

den palojen seurauksena kuoli 24 uhria. Sähköisistä syistä syttyi 19 palokuoleman 

aiheuttanutta tulipaloa. Useimmiten ensimmäisenä syttynyt materiaali on ollut huo-

nekalu. Suurin osa kohtalokkaista tulipaloista syttyy edelleen huolimattomuuden tai 

varomattomuuden seurauksena, vaikka niiden osuus onkin hienoisessa laskussa. 

Rakennuspaloissa kuoli 30 henkilöä kohteissa, joissa ei ollut palovaroitinta. Lisäksi 

18 uhria kuoli kohteessa, jossa palovaroitin hälytti. 

Miehillä on edelleen naisia suurempi riski kuolla tulipalon seurauksena. Miehistä 

suurin riski on keski-ikäisillä. Naisista suurin riski on ikääntyneillä. 

Sosioekonomiselta asemaltaan työntekijöillä oli muita, myös eläkeläisiä korkeampi 

riski kuolla tulipalossa. Pienituloisilla oli 8-kertainen palokuoleman riski muihin 

verrattuna. Siviilisäädyltään eronneilla on suurin riski kuolla tulipalon seurauksena. 

Alkoholin, huumausaineiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisina kuoli 60 uhria, näis-

tä lähes kaikilla oli alentunut toimintakyky. 

Uhri, hänen turvakseen hankittu automatiikka tai samassa huoneistossa hänen kans-

saan ollut henkilö ilmoitti tulipalosta harvoin. 51 tapauksessa uhri tai uhrin seurassa 

ei ollut toimintakykyinen henkilö. 

Tämä raportti on osoitus siitä, että palontutkinnan avulla palokuolemiin johtaneet 

syyt voidaan saada selville. Tällöin pelastustoimen toimenpiteet voidaan kohdentaa 

mahdollisimman tehokkaasti.    
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