Pelastustikkaat, palovaroittimet ja yleinen turvallisuus
Litukan Siirtolapuutarhayhdistys ry
Pelastuslaki, sisäministeriön ohje ja uusi Litukan Siirtolapuutarhan pelastussuunnitelma
edellyttävät, että Litukan Siirtolapuutarha-alueella myös pelastustikkaat ja palovaroittimet ovat
säädösten mukaisesti asennettuja.
Tässä ohjeistuksessa on lainattu seuraavia lähteitä: Pelastuslaki 379/2011, valtioneuvoston asetus
palovaroittimista 291/2009, sisäministeriön asetus palovaroittimien sijoittamisesta ja
kunnossapitämisestä 239/2009 ja Suomen pelastusalan keskusjärjestön (SPEK) ohje palotikkaista
sekä Litukan Siirtolapuutarhan pelastussuunnitelma, jonka Pirkanmaan pelastuslaitos on
hyväksynyt 5.7.2018.
Pelastuslaki edellyttää rakennuksen omistaja ja haltija huolehdittava, että rakennus, rakennelma ja
sen ympäristö pidetään sellaisessa kunnossa, että tulipalon syttymisen, tahallisen sytyttämisen
sekä leviämisen vaara on vähäinen. Samoin edellytetään että rakennuksessa olevat henkilöt
pystyvät tulipalossa tai muussa äkillisessä vaaratilanteessa poistumaan rakennuksesta tai heidät
voidaan pelastaa muulla tavoin. Katso ohjeet kohdasta poistumistikkaat. Helposti syttyvää
materiaalia tai muuta tavaraa ei saa säilyttää ullakolla, kellarissa, rakennuksen alla tai sen
välittömässä läheisyydessä niin, että siitä aiheutuu tulipalon syttymisen tai leviämisen vaaraa tai
että tulipalon sammuttaminen vaikeutuu.
Rakennuksen omistajan ja haltijan huolehdittava, että: 1) tulisijat ja savuhormit on nuohottu
pelastuslain 59 §:n mukaisella tavalla. Tikkaat, kattokulkutien osat ja katon turvavarusteet pidetään
sellaisessa kunnossa, että nuohoustyö voidaan suorittaa turvallisesti.
Huoneiston haltija on velvollinen huolehtimaan siitä, että asunto varustetaan riittävällä määrällä
palovaroittimia tai muita laitteita, jotka mahdollisimman aikaisin havaitsevat alkavan tulipalon ja
varoittavat asunnossa olevia. Sisäasiainministeriön asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä
laitteiden määrästä, sijoittamisesta sekä toiminnasta. Katso ohjeet kohdassa palovaroittimet.
Poistumistikkaat
Palstojen tarkastuksessa 27. - 28.6.2018 todettiin, että hyvin useista Litukan
siirtolapuutarhamökeistä puuttui poistumistikkaat. Paljon oli niitäkin mökkejä, jossa pelastustikkaat
ja nuohousta varten tarvittavat kattotikkaat olivat asianmukaisia.
Ellei asuinhuoneesta ole muuta varatietä, on sieltä voitava poistua ikkunan kautta. Jos ikkunan
alareuna on yli 3,5 metriä maanpinnasta, poistumiseen tarvitaan tikkaat. Tikkaiden tulee olla
kiinteät, seinään asennetut palotikkaat, jotka ulottuvat 100–120 cm:n korkeudelle maasta.
Tikkaiden leveyden tulee olla vähintään 40 cm. Askelmien väli saa olla enintään 30 cm
metallitikkaissa, ja puisten tikkaiden puolien väli saa olla enintään 40 cm keskeltä puolaa mitattuna.

Palovaroittimet

Palovaroitin on ollut pakollinen jokaisessa asunnossa (mukaan lukien mökit)1.9.2000 lähtien.
Palovaroittimen on täytettävä palovaroitinstandardin SFS-EN 14604 vaatimukset.
Pelastusviranomaiset valvovat pelastuslain nojalla palovaroittimen hankinta- ja
kunnossapitovelvoitteen toteutumista. Huoneiston haltija eli asukas on velvollinen huolehtimaan
siitä, että asunto varustetaan riittävällä määrällä palovaroittimia tai muita laitteita. Asunnon jokaisen
kerroksen alkavaa 60 m2 kohden on oltava vähintään yksi palovaroitin
Palovaroitin kiinnitetään kattoon keskelle huonetta sellaiseen paikkaan, johon savu pääsee
leviämään esteettä. Asukkaan on pidettävä palovaroitin toimintakunnossa testaamalla sen toiminta
säännöllisesti
Palovaroittimen toiminta on testattava kerran kuukaudessa painamalla testinappia. Palovaroittimen
kunto testataan testinapista myös aina, jos asunnosta on oltu poissa muutamia päiviä.
Palovaroittimissa voidaan käyttää tavallisia paristoja tai pitkäikäisiä, 5 -10 vuoden paristoja.
Kaikkien paristojen toiminta tulee testata kuukausittain. Vain testaamalla paristot tiedetään toimiiko
palovaroittimesi. Palovaroitin ilmoittaa itse pariston tehon loppumisesta toistuvalla, lyhyellä
äänimerkillä. Viimeistään tällöin on paristo heti vaihdettava. Tavalliset paristot tulee vaihtaa kerran
vuodessa
Turvallisuussäädösten noudattaminen
Pelastuslaki, valtioneuvoston ja sisäministeriön asetus palovaroittimista ja Suomen pelastusalan
keskusliiton (SPEK) ohje palotikkaista sekä Litukan Siirtolapuutarhan pelastussuunnitelma, jonka
Pirkanmaan pelastuslaitos on hyväksynyt 5.7.2018, eivät anna vapautuksia lakien ja asetusten ja
muiden säädösten noudattamisesta. Sen sijaan Litukan siirtolapuutarhayhdistyksen hallitus on
päättänyt kokouksessaan 16.7.2018, että mökkien omistajien on huolehdittava edellä mainituista
turvallisuusohjeista. Omalla vastuulla poistumistikkaat voidaan jättää rakentamatta esimerkiksi
silloin, kun yläkerran tilaa ei käytetä asumiseen tai oleskeluun. Lisätietoja turvallisuusasioista
antavat turvallisuuspäällikkö Kalevi Juntunen ja apulaisturvallisuuspäällikkö Leo Tham.
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