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Oikein sammutettu,
oikeilla välineillä...
Asiaa alkusammutuksen 
tärkeydestä sivuilla 4–5

Ovatko 
alkusammutusvälineet 
kunnossa?

SPEK’in tilastojen mukaan 2000-luvulla on keskimäärin yli 90 ihmistä kuollut 

tulipaloissa Suomessa vuosittain. Kuluvana vuonna elokuun loppuun mennessä 

on jo 51 henkeä menetetty tulipaloissa. Näistä 90 prosenttia on tapahtunut 

kotiolosuhteissa – omakotitaloissa, kerrostaloasunnoissa, rivitaloissa tai muissa 

pientaloasunnoissa. Jokaisen kodin alkusammutusvälineisiin kannatta tosissaan 

myös kiinnittää huomiota.

Alkusammutusvälineiden saatavuus on hyvää, ja niitä voi ostaa alan ammat-

tilaisliikkeistä, tavarataloista ja marketeista sekä monista muista kaupoista ja 

kauppiailta. Alkusammutusvälineiden hankinnassa ei kuitenkaan aina kannata 

painottaa liikaa tuotteen edullisuutta, koska sillä saattaa olla varsin ikäviä ja myös 

kipeitä seurauksia, jos tulen sammuttamisessa tarvittavat alkusammutusväli-

neet eivät suoriudu tositilanteessa toivotulla tavalla. Kannattaa alkusammutus-

kalustoa hankittaessa pitää kirkkaana mielessä, mihin tarkoitukseen välineitä 

itse asiassa ollaan hankkimassa. Muutaman euron lisäkustannus voi tuoda par-

haimmillaan lopputulokseen huomattavan edun.  

Myös hankittujen välineiden kuntoon kannattaa 

kiinnittää huomiota. Laadukaskin käsisammutin 

saattaa olla käyttökelvoton, mikäli sitä ei tarkasteta 

ja huolleta asianmukaisesti ammattitaitoisissa 

käsissä. 

Turvallista syksyä! 

Mika Nilsson
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Turvanasi-ketju on antanut alusta 

asti turvaa ja asiantuntemusta uudelle 

yrittäjälle, toteaa ELDREX Oy:n toimitus-

johtaja Petri Korhonen.  

 – Minulla oli varsin vähän kokemus-

ta sammutinhuollosta alalle tultuani, 

Korhonen sanoo. Ketjulta on saatu pal-

jon teknisiä ja strategisia neuvoja.

 – Päätin heti liittyä ketjuun, kun 

kuulin, että meillä on Mercantile Yhty-

män kanssa niin pitkä yhteinen historia. 

Haluan rakentaa pitkiä asiakassuhteita 

kaasu- ja paloturva-alan yhtiöihin tule-

vaisuudessakin sekä verkostoitua, Kor-

honen jatkaa. 

 –Turvanasi-ketjussa olemme viihty-

neet erinomaisesti ja ketjun tarjoamat 

tuotteet ja asiantuntemus ovat olleet 

juuri sitä, mitä tarvitsemme. On hienoa, 

että turvanasilaisilla on aikaa käydä mei-

tä tapaamassa ja keskustelemassa uu-

sista tuotteista ja luoda yhdessä myyn-

tistrategiaa.

 Korhonen on nelikymppinen jyväs-

kyläläinen kolmen lapsen ja kolmen kis-

san isä ja on onnellisesti naimisissa.

 – Vaimo on viestinnän ja markki-

noinnin ammattilainen ja hänestäkin on 

ollut paljon apua tällä saralla, Korhonen 

kehaisee. 

 – Vaimo Laura ottaa osaa fi rman ke-

hittämiseen mahdollisuuksiensa mukai-

sesti ja on hyvin perillä, mitä ELDREXissä 

tapahtuu. Yrittäjyyden alkuvaiheessa 

olemme joutuneet luopumaan aika 

pal jon omista harrastuksistamme ajan 

valuessa ELDREXin kasvun ja kannatta-

vuuden kehittämiseksi. Olemme kuiten-

kin ehtineet mökkeillä viikonloppuisin, 

vaikka tosin kesälomasta on vielä suurin 

osa pitämättä, Korhonen jatkaa.

Sammutinhuoltoliikkeen 
yrittäjyys
Jyväskylässä on ehkä Suomen vaikein 

markkinatilanne sammutinhuolloissa. 

Ko koomusvetoisessa kaupungissa liki 

koko maakunnan julkisen sektorin sam-

mutinhuollot hoitaa pelastuslaitos po-

liittisen päätöksen siunaamana. Missään 

muualla Suomessa ei ole näin vahva ve-

rovaroin rahoitettu kilpailu yksityisyrittä-

jiä vastaan tällä toimialalla.

 – ELDREXin vahvuus on kuitenkin 

monipuolinen ja pitkäaikainen osaami-

nen. Yhtiön palveluksessa on monipuo-

lisen kokenut ja osaava henkilökunta, 

joilla on hyvä työmoraalia palvella asiak-

kaita heidän parastaan ajatellen, Korho-

nen kertoo. 

 – Osaamme palvella asiakkaita mo-

nipuolisesti, liittyivätpä ongelmat pa-

loturvallisuuteen, kaasuihin tai moniin 

muihin teknisiin ongelmiin. Tärkeintä 

työssämme on osata auttaa monin eri 

tavoin asiakkaita heidän ongelmissaan, 

Korhonen tiivistää ja toteaa samaan 

hengenvetoon tulevaisuuden kasvun-

kin löytyvän sieltä.

Laadukkaan sammuttimen 
huoltaminen kannattaa aina
ELDREX Oy on kasvanut joka vuosi noin 

50 %. Toistaiseksi tämä ei näy yrittäjän 

tilipussissa, vaan henkilökunnan työ-

määrän lisääntymisenä sekä kiireen ja 

asiakasmäärän kasvussa. 

 – Hankimme Agan vanhan koepon-

nistuskeskuksen, koska todellakin ha-

luamme tulevaisuudessa olla iso yritys 

ja iso yritys tarvitsee isojen poikien lelut, 

Korhonen visioi. 

 ELDREXissä uskotaan todelliseen 

sammutinhuoltoon. 

 – Haluamme osaamisemme pysy-

vän syvänä ja hyvänä ja siksi panostam-

me koeponnistus- ja huoltotoiminnan 

perusteelliseen osaamiseen, Korhonen 

kertoo.  

 – Laadukkaan sammuttimen huol-

taminen tulee aina halvemmaksi asiak-

kaalle ja on tuottoisampaa yritykselle ja 

lisäksi se on ympäristöystävällisempää-

kin, Korhonen jatkaa. – Kaikki voittavat!

Laura Korhonen

Ketjulaisuus ja taustaa

• • ELDREX Oy on vuonna 1964  

 perustetun Eld-Rex Ky:n ja 

 vuonna  1974 perustetun 

 Kaasu-Matin yhteensulautuma. 

• • Eld-Rex Ky oli Keski-Suomen  

 ensimmäinen sammutinhuolto- 

 liike ja Kaasu-Matti pieni neste-

 kaasualan erikoisliike. 

• • Firmat yhdistyivät Petri Korhosen  

 ostaessa molemmat helmi-

 kuussa 2012. 

• • Omistajavaihdosten taustalla 

 olivat sukupolvenvaihdokset. 

• • Molempien fi rmojen työntekijät 

 jatkoivat uuden yhtiön palveluk-

 sessa vanhoina työntekijöinä. 

• • Korhonen omistaa ELDREXin 

 osakkeista 100 %. 

ELDREXELDREX
Turvanasi-yritys

mukana ketjussa

Vahvuutemme on kokeneen henkilökunnan monipuolinen ja pitkäaikainen osaaminen, 

sanoo uusi Turvanasi-ketjun yrittäjä Petri Korhonen.
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Vanha legenda kertoo palopäälliköstä, 

joka saapui palopaikalle huomatakseen, 

että vapaapalokuntalaiset jo keräilevät 

varusteitaan eikä liekeistä ole enää tietoa-

kaan. Palopäällikkö heitti silmäyksen kohti 

sammutettua rakennusta ja käveli erään 

vapaapalokuntalaisen luo. “Tuliko henki-

lövahinkoja?”, palopäällikkö kysyi.“Ei min-

käänlaisia, vähän järkyttyneitä asukkaita 

vaan”, vapaapalokuntalainen totesi. “No 

hyvä, sillä tuo palo on väärin sammutettu”, 

palopäällikkö totesi.

Tälle vanhalle tarinalle voi naures-

kella ja miettiä, että väliäkös tuolla, kun 

kerran tulipalo saatiin sammumaan. On-

neksi legendan syntyajoista ovat asen-

teet hieman muuttuneet ja sammutusti-

lanteessa ajatellaan myös jälkivahinkoja. 

Palomiehet tekevät nykyään kaikkensa 

estääkseen turhat vesivahingot. Jos ti-

lanteesta on mahdollista selvitä pienellä 

vesimäärällä, niin pieni palo voi hyvällä 

tuurilla jäädä savuvahingoiksi.

 Olisiko seuraava askel vielä oikeam-

paan sammuttamiseen oikein varaudut-

tu ja alkusammutettu palon alku?

Ammattilaisen 
näkökulma
Palomestari Arto Latvala toimii Keski-

Uudenmaan pelastuslaitoksen palve-

luksessa ja on jo 35:n vuoden mittaisen 

operatiivisen uransa aikana nähnyt mo-

nenlaista. Latvala korostaakin tulipalon 

alkuvaiheessa alkusammutuksen tär-

keyttä sillä, että palokunta on useimmi-

OIKEIN SAMMUTETTU,OIKEIN SAMMUTETTU,

ten siihen myöhässä. Nopea toiminta 

tulipalon syttymisvaiheessa kun säästäi-

si monesti ihmishenkiä ja suuria mää-

riä euroja. Valitettavan usein vain tulee 

vastaan tilanteita, joissa alkusammutus-

välineitä ei ole käytetty tai niitä ei ole 

paikalla lainkaan. Pahimmillaan ihmiset 

eivät osaa tai uskalla toimia tulipalon 

syttymisvaiheessa, vaan jäävät odotta-

maan palokunnan saapumista. Pelastus-

toimen resurssi- ja onnettomuustilasto 

Pronton mukaan Suomessa vuoden 

2011 kaikissa tulipaloissa vain 31 %:ssa 

yritettiin alkusammutusta.  

OIKEILLA VÄLINEILLÄOIKEILLA VÄLINEILLÄ

Palomestari Arto Latvala

Nestevaahtosammuttimen 
(edessä) ja jauhesammuttimen laukaisu.
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 On siis havaittavissa uusavutto-

muutta myös hädän hetkellä toimimi-

sessa. Esimerkkinä Latvala mainitsee ta-

pauksen kauppakeskuksessa, jossa pieni 

palonalku olisi ollut sammutettavissa 

paikalla olleen henkilökunnan toimesta 

lähellä olleilla käsisammuttimilla tai pi-

kapaloposteilla, ennen kuin sprinklerit 

laukesivat. Vesi- ja savuvahinkojen hinta 

tässä tapauksessa nousi noin 1,5 miljoo-

naan euroon.

 Alkusammutustoimien lisäksi Latva-

la näkee erittäin tärkeänä paloturvalli-

suuden suunnittelun sekä oikeanlaisen 

kouluttamisen ja tiedottamisen. Kiin-

teistöissä pitäisi etukäteen miettiä, että 

mikä on oikea alkusammutuskalusto 

mahdollisessa syttymistilanteessa sekä 

kykenevätkö ja osaavatko paikalla olevat 

henkilöt käyttää kyseisiä alkusammutus-

välineitä. 

 Esimerkkinä Latvala mainitsee ta-

pauksen, jossa ravintolakeittiössä parila 

syttyi tuleen. Henkilökunta yritti ensin 

sammuttaa parilapaloa hiilidioksidi-

sammuttimella, mutta he yrittivät liian 

kaukaa eikä tuli sammunut. Seuraava 

henkilö otti jauhesammuttimen ja sai 

tulen sammumaan. Jauheen levitessä 

koko ravintolaan ja elintarvikkeisiin pie-

nelle tulipalolle kertyi varsin kova hinta 

siivouskuluina, pilaantuneina elintar-

vikkeina sekä menetettyinä asiakkaina 

ravintolan ollessa suljettuna siivouksen 

ajan. Tapauksen jälkeen henkilökunta 

passitettiin alkusammutuskurssille.

 Latvalan kertomasta parilapalota-

pauksestakin voi olla montaa mieltä. 

Onko väärin sammutettua tulipaloa ole-

massa, jos se kerran on sammutettu ja 

vielä suuremmilta vahingoilta säästytty? 

Ainakin ravintolan omistajan kannan voi 

päätellä siitä, että henkilökunnan koulu-

tukseen panostettiin tapauksen jälkeen.

Oikein varauduttu 
– ilkivalta
Kiinteistön alkusammutuskaluston va-

lintatilanteessa yleensä ajatellaan vain 

palokuormia ja pinta-aloja tai pahim-

massa tapauksessa vain sitä, että kuinka 

täytetään viranomaisten vaatimukset ja 

asetukset halvimmalla mahdollisella ta-

valla. Onneksi nykyään ammattitaitoinen 

sammutinhuoltoliike osaa antaa neuvo-

ja myös muissa valintoihin vaikuttavis-

sa asioissa. Yksi ”loppulaskuun” hyvinkin 

paljon vaikuttava tekijä on mahdollisen 

ilkivallan huomioon ottaminen.

 Hotelli evakuoitiin aamuyöllä – joh-

tui humalaisen päähänpistosta. Näin ot-

sikoi Keskisuomalainen-lehti hotellissa 

viime elokuussa tapahtunutta ilkivaltaa. 

Yöllinen päähänpisto jauhesammut-

timen tyhjentämisestä aiheutti koko 

hotellin evakuoimisen nukkuvista asuk-

kaista ja aiheutti myös mittavat siivous-

kustannukset.  

 Pronton mukaan vuonna 2011 on 

Suomessa sattunut 23 vastaavaa ilkival-

tatapausta, siis yksi noin joka toinen viik-

ko.  Jyväskylässä sattuneesta ilkivallasta 

aiheutuneet vahingot olisivat voineet 

jäädä huomattavasti pienemmiksi hyväl-

lä suunnittelulla ja varautumisella.  

 Nykyaikaisilla tehokkailla neste-

vaahtosammuttimilla voidaan korvata 

jauhesammuttimet tietyissä tiloissa. 

Jauhesammuttimen laukaisussa jauhe 

leviää laajalle alueelle tunkeutuen te-

hokkaasti rakenteiden sisään esimerkik-

si alakattojen yläpuolelle, jonne yleensä 

on sijoitettu kiinteistön sähköjohdot ja 

putkistot. Jauhe on aineena myös hyvin 

korrosoiva, joten jos jauheita ei saada 

täydellisesti siivottua voivat ongelmat 

tulla esiin vasta paljon myöhemmin ja 

ilkivallasta aiheutuneet kokonaiskustan-

nukset ovat vain arvailtavissa.

Teemu Enbuske

Jauhesammuttimen jauhesumu 
leviää nestevaahtosammuttimeen 
verrattuna laajalle alueelle. 
Jauhe tunkeutuu rakenteiden sisään, 
josta sen poistaminen voi olla 
vaikeaa, jopa mahdotonta.
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Suomen Palopäällystöliitto on palopääl-

lystön ja paloalipäällystön sekä johtavas-

sa asemassa olevien muiden pelastus- ja 

turvallisuusalalla toimivien henkilöiden 

aatteellinen yhdistys.

Liiton tarkoituksena on kohottaa jä-

senistönsä ammattiosaamista sekä edis-

tää ihmisten, yhteisöjen ja yhteiskunnan 

valmiutta estää onnettomuudet jo en-

nalta ja toimia oikein erilaisissa vaarati-

lanteissa.

 Palopäällystöliitto on yhteistyöjärjes-

tö, ja se toimii kiinteässä yhteistyössä vi-

ranomaisten, pelastuslaitosten, muiden 

järjestöjen sekä yritysten ja yhteisöjen 

kanssa. 

 Suomen Palopäällystöliitto – alku-

peräiseltä nimeltään Suomen Paloup-

seeriliitto – aloitti toimintansa vuonna 

1932. Vuosikymmenien työ turvallisuu-

den hyväksi on näkynyt aikaansaannok-

sissa, mm. alan lainsäädäntöä ja koulu-

tusta on kehitetty merkittävästi liiton 

voimin. 

Koulutusta ja 
julkaisutoimintaa
Palopäällystöliitto järjestää vuosittain 

eri puolilla maata kymmeniä koulutus-

tilaisuuksia, joihin osallistuu tuhansia 

ihmisiä. Tarvelähtöisyys, laadukkuus ja 

ajankohtaisuus ovat liiton koulutuspal-

velujen avainsanat. Liitto on kehittynyt 

perinteisestä paloalan osaajasta moni-

puoliseksi turvallisuusalan osaajaksi.

 Valtaosa Palopäällystöliiton koulu-

tuksista pohjautuu ajankohtaisiin ai-

heisiin; useimmiten liitto on mukana 

tuomassa ja jalkauttamassa alalle uutta 

– niin osaamiseen, tekniikkaan ja taktiik-

kaan kuin kalustoonkin liittyen.

 Palopäällystöliiton vuosittainen yk-

köstapahtuma on Palopäällystöpäivät, 

joiden yhteistyökumppaneina Turvata 

ja sen edeltäjät ovat merkittävästi olleet.

 Liitto on aktiivisesti mukana myös 

kelpoisuutta tuottavassa koulutuksessa, 

mm. tulitöiden turvallisuuskurssien sekä 

sosiaali- ja terveydenhuollon turvakort-

tikoulutuksen kurssinjohtajille.

 Koulutusta tukee liiton julkaisutoi-

minta. Ammattikirjallisuutta, oppaita ja 

opetusaineistoja kehitetään jatkuvasti 

niin painettuna kuin sähköisestikin.

Asiantuntijatoimintaa 
ja kansainvälisyyttä
Palopäällystöliitto kanavoi jäsenistönsä 

monipuolista erikoisosaamista osallistu-

malla aktiivisena osapuolena mm. erilai-

siin hankkeisiin sekä antamalla vuosit-

tain lukuisia lausuntoja vaikkapa turval-

lisuushankkeista. 

 Palopäällystöliiton aloitteellisuutta 

kuvaa esimerkiksi 112-päivä, joka on 

käynnistynyt liiton jäsenaloitteen an-

siosta.

Suomen Palopäällystöliitto 
– yli 80 vuoden kokemuksella

Suomen 
Palopäällystöliitto

• Perustettu vuonna 1932

• Yli 2000 jäsentä

• Jäsenet pelastus- ja turvalli-

 suusalan asiantuntijoita, palo-

 päällystöä ja muita turvalli-

 suusalan johtavassa asemassa 

 olevia henkilöitä

www.sppl.fi 
Yhteydenotot 09-2522 9200 tai 

toimisto@sppl.fi 

Palopäällystöpäiville osallistuu vuosittain noin 150 tiedonhaluista ja uteliasta palopääl-

lystöön kuuluvaa. Turvata on tärkeä Palopäällystöpäivien yhteistyökumppani. 
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Ari Keijonen ja Tomi Timonen

Liiton riskienhallintapalvelut tarjoavat 

asiantuntija- sekä konsultointipalvelua 

asiakaslähtöisesti. 

 SPPL:n kansainvälisestä toiminnasta 

valtaosa tapahtuu FEU:n (The Federation 

of the European Union Fire Offi  cers Asso-

Onnettomuuksien 
ehkäisyn 
ja yritysturvallisuuden 
opintopäivät 
Saimaan kylpylässä 
13.–15.11.2012

Suomen Palopäällystöliiton pe-

rinteiset onnettomuuksien ehkäisyn 

ja yritysturvallisuuden opintopäivät 

mahdollistavat aiheiden laaja-alaisen 

tarkastelun sekä viranomais- että yri-

tystoiminnan näkökulmasta, anta en 

hyvän pohjan yhteistoiminnan ke-

hittämiselle turvallisuuden edistämi-

seksi. 

 

Opintopäivät on suunnattu riskien-

hallinnan ja onnettomuuksien ehkäi-

syn parissa työskentelevälle pelastus-

toimen henkilöstölle sekä yrityksissä 

ja laitoksissa turvallisuustyötä tekevil-

le asiantuntijoille, mutta ohjelma so-

veltuu erinomaisesti myös pelastus-

toi men operatiiviselle henkilöstölle 

se kä rakennusvalvonnassa ja raken-

nussuunnittelussa toimiville ja muille 

paloturvallisuuden edistämisestä kiin-

nostuneille. 

 Opintopäivien ensimmäinen päi-

vä painottuu viranomaistoimintaan, 

toinen päivä käsittelee yhteisiä aiheita 

ja kolmantena päivänä tarkastellaan 

paloturvallisuutta yritysturvallisuuden 

näkökulmasta. Mukana on myös ajan-

kohtaisia tuote-esittelyjä ja tietoiskuja.

 

Tervetuloa iloiseen Etelä-Karjalaan 
kuulemaan asiantuntija-alustuksia ja 

käymään antoisia keskusteluja onnet-

tomuuksien ehkäisyn ajankohtaisista 

ai  heista kollegoiden ja yhteistyö-

kumppaneiden kanssa. 

 Opintopäiville voi osallistua kah-

den tai kolmen päivän kokonaisuuk-

sina. 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 

www.sppl.fi .

Tomi Timonen

Koulutusjohtaja

ciations) puitteissa sekä pohjoismaisten 

palopäällystöjärjestöjen kesken. Liitto 

kokoaa ja tuo oppeja ja vaikutteita Suo-

meen ja toisaalta vie ja markkinoi suo-

malaista pelastus- ja turvallisuusalan 

osaamista. Keskeinen tavoite on myös 

vaikuttaa yhteiseurooppalaiseen pää-

töksentekoon sekä pelastus- ja turvalli-

suusalan kehitykseen.

Jäsenmäärä 
kasvussa
Palopäällystöliiton ylintä päätäntävaltaa 

käyttää liittokokous, joka valitsee liitto-

hallituksen. Liittohallituksen apuna ovat 

asiantuntijatoimikunnat ja jaostojen joh-

tokunnat.

 Liitolla on kuusi jaostoa: hallinto, 

onnettomuuksien ehkäisy, palokuntien 

vapaaehtoistoiminta, pelastustoimin-

ta, väestönsuojelu ja yritysturvallisuus. 

Jokainen liiton jäsen kuuluu johonkin 

jaostoon oman kiinnostuksensa ja va-

lintansa mukaisesti. Palopäällystöliiton 

jäsenmäärä on kasvussa, ja tällä hetkellä 

palopäällystöliittolaisia on jo yli 2 000.

Ari Keijonen

toiminnanjohtaja

Kuvat: Suomen Palopäällystöliitto
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Paloturvallisuuden asiantuntijalta
laadukkaat ja luotettavat  
Gloria-sammuttimet

Meiltä saat myös 
Warmax-häkä- ja  

palovaroittimet sekä 
Tulivex-sammutus-

peitteet. 
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TUOTETUOTEUUTISET     UUTISET     TUOTETUOTEUUTISET     UUTISET     TUOTETUOTEUUTISETUUTISET

Vuonna 2002 Gloria lanseerasi käsi-

sammuttimien valintaoppaan kiinteis-

töihin. Tuolloin opas sai suuren suosion 

niin sammutinhuoltoliikkeiden kuin pa-

lotarkastajienkin parissa. 

 Opas on oiva apuväline tilanteessa, 

jossa selvitetään kuinka paljon sammut-

timia kiinteistöön tulisi sijoittaa. 

Sammuttimen käyttöohje-etikettiin 

merkityt paloluokat kertovat sen, minkä 

tyyppisiä paloja sillä voi sammuttaa. Pa-

loluokat on merkitty sammuttimen eti-

kettiin sekä kirjain- että kuvatunnistein.

A – hehkupalot (puu, paperi ja tekstiilit)

B – nestepalot (öljy, bensiini ja maalit)

C – kaasupalot

D – metallipalot

F – elintarvikerasvapalot

Jauhesammuttimet
Jauhesammuttimet ovat yleisin sam-

mutintyyppi. ABC-luokituksensa vuoksi 

se soveltuu lähes kaikkeen sammutta-

miseen.

 ABC-luokituksen lisäksi on olemas-

sa lähinnä teollisuuden erikoistilanteissa 

käyttämiä BC-luokan sekä metallipaloi-

hin tarkoitettuja D-luokan jauhesam-

muttimia.

Nestesammuttimet
Nestesammuttimet sammuttavat AB-

luokan paloja. Nestesammuttimien etu 

on kevyempi jälkisiivous kuin jauhesam-

muttimia käytettäessä. Tämän vuoksi 

nestesammuttimet soveltuvat hyvin 

esim. toimistoihin, sairaaloihin, eläin-

suojiin ja koteihin. Gloria nestesammut-

timet soveltuvat myös sähköpalojen 

sammuttamiseen ( tarkasta turvaetäi-

syydet käyttöohje-etiketistä). Kylmissä 

käyttöolosuhteissa nestesammuttimista 

on aina hyvä varmistaa niiden alin toi-

mintalämpötila.

Hiilidioksidisammuttimet
Hiilidioksidisammutin soveltuu hyvin 

palavien nesteiden sammutukseen. 

Puhtaana kaasuna hiilidioksidi ei sotke 

ympäristöä ja soveltuu myös sähkölait-

teiden sammuttamiseen. Hiilidioksidi 

on kemiallisesti neutraalia eikä se joh-

da sähköä. Sammutteen teho perustuu 

hapen syrjäyttämiseen sekä vahvaan 

jäähdyttämiseen. Hiilidioksidi syrjäyttää 

voimakkaasti happea, joka pitää ottaa 

huomioon pienissä tiloissa sammutet-

taessa. Sammute purkautuu n. -75 o C:n 

lämpötilassa, joten sammuttimella ei 

tule sammuttaa esim. ihmisen vaatteita.

Sammuttimen paloluokat kertovat soveltuvuuden

Elintarvikerasvapalo-
sammuttimet
Elintarvikerasvapaloihin suunnitellut 

sammuttimet soveltuvat kotikeittiöihin 

ja jokaiseen ammattikeittiöön, jossa on 

uppopaistoallas. Ruokaöljyt ja -rasvat 

syttyvät 340 -450 o C:ssa, ja vain oikea 

sammute estää rasvan uudelleen sytty-

misen. Nämä F-luokan sammuttimet on 

suunniteltu estämään rasvan uudelleen 

syttyminen. EN 3 – 7 standardin, jonka 

mukaisesti kaikki Suomessa markkinoilla 

olevat sammuttimet tulee olla hyväksyt-

tyjä, mukaan jauhe- ja hiilidioksidisam-

muttimia ei saa käyttää F-paloissa sillä 

niiden käyttöä tämänlaisissa paloissa 

pidetään vaarallisena.

 

Käsisammuttimien valintaopas 
kiinteistöihin

 Kiekko ei kuitenkaan kerro mikä 

sammutintyyppi soveltuisi mihinkin ti-

laan, joten ammattilaisen apua tarvitaan 

edelleenkin sammuttimien valintatilan-

teessa. Nyt tuosta legendaarisesta op-

paasta tehdään uusi päivitetty versio.

Sammuttimia valittaessa 
on aina hyvä luottaa 
ammattilaisen apuun.

HEHKUPALOT  
Teholuokka    Testipalon pituus 
 5A 0,5 
 8A 0,8 
 13A 1,3 
 21A 2,1 
 27A 2,7 
 34A 3,4 
 43A 4,3 

 55A 5,5 
  Testipalon (tapulin)  
leveys 500 mm 

korkeus 560 mm 

KAASUPALOT  
  
  
METALLIPALOT

NESTEPALOT  

Teholuokka Nestettä,  Testipalon 
  litraa pinta-ala m2

 21B 21 0,66
 34B 34 1,07
 55B 55 1,73
 70B 70 2,20
 89B 89 2,80
 113B 113 3,55
 144B 144 4,52
 183B 183 5,75
 233B 233 7,32

ELINTARVIKERASVAPALOT
  
 Teholuokka Ruokaöljyä litraa Testiala mm
 5F 5  - 
 25F 25 578 x 289
 40F 40 600 x 450 
 75F 75 1000 x 50   
F-paloluokan sammuttimilla tulee olla myös 
A- ja/tai B-luokitus.   
 Jauhe- ja hiilidioksidisammuttimia 
ei saa käyttää F-paloissa.   
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SDP 6 & SDPE+ 6 
paineelliset vaahtonestesammuttimet

Vaahtonestesammutinta on helppo käyttää ja sen 
käyttö rajoittaa jälkivahinkoja.

Vaahtonestesammuttimet yleistyvät jauhesammuttimen korvaajina 

niiden teholuokkien noustessa. Vaahtonestesammuttimen laukai-

susta seuraavat jälkivahingot rajoittuvat huomattavasti  pienemmälle 

alueelle kuin jauhesammuttimen laukaisusta.

 SDP 6  SDPE+ 6
Palo- ja teholuokka: 43A 233B   34A 183B  

Sammute vaahtoneste: Imprex S  Imprex Eco+

Käyttölämpötila: 0 °C – +60 °C  0 °C – +60 °C

 Jälleenmyyjälläsi on syystarjouksia. Kysy lisää!
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W 3 DFC 
Rasvapalosammutin keittiöihin

GLORIA  W 3 DFC -sammutin sammuttaa  tehokkaasti 
   itsestään syttyvät elintarvikerasvapalot. Ainut-
laatuinen sammute takaa, ettei palo syty  uudestaan. 

 

Gloria-rasvapalosammute reagoi rasvan kanssa ja muodostaa 

 pinnalle paksun saippuamaisen kuoren ja estää tehokkaasti uudel-

leensyttymisen.

Jos elintarvikerasvoilla tapahtuu itsesyttyminen, ne voidaan sam-

muttaa parhaiten sitraatti- ja kaliumasetaattipohjaisella neste-

sammuttimella. 

Ruokaöljypalo on vaikea sammuttaa tavanomaisilla  sammutteilla, 

 koska palon lämpötila on korkea ja siksi uudelleensyttyminen 

 tapahtuu helposti. Ruokaöljyt tai -rasvat syttyvät itsestään, kun ne 

on kuumennettu 340–450 ºC:seen.

Palo- ja teholuokat: 8A 55B 75F

Sammute / sammutusneste:  Furex Casa

Käyttölämpötila:  -30 °C – +60 °C



VERKOSTOKARTTA 2012

Alahärmä
Sammutinhuolto ja Myynti Kauko Kangas Oy 
(06) 4848 326
Espoo
Sammutinhuolto E. Havantola Oy
(09) 295 3021
Hamina
Kymen Sammutinhuolto Ky
(05) 344 6130
Hyvinkää
Hyvinkään Sammutinhuolto Oy
(019) 488 002
Hämeenkyrö
Kyrön Sammutin ja Pienkone Oy
(03) 3714 666
Hämeenlinna
Kanta-Hämeen Sammutinhuolto Oy 
(03) 653 2333
Iisalmi
Sammutinhuolto Aarno Marin Ky 
(017) 824 991 
Imatra 
Teknosafe Oy
(05) 680 7700
Joensuu
Eltamix Oy / Turvatalo 
010 666 6390
Jyväskylä
ELDREX Oy 
(014) 337 0300
Kitee
Eltamix Oy / Kiteen Lukko
010 666 6380 
Kokkola
Sammutinhuolto S. Saari Ky 
(06) 831 1488
Kotka 
Kotkan Sammutinkeskus Oy
(05) 260 1580
Kouvola
Turvatarvike Oy
(05) 312 2215
Kuopio
Savon Palokalusto ky 
017 264 7220 

Lahti
Lahden Palokalusto Oy
(03) 873 0150
Maarianhamina
Hamsafe
(018) 22 860
Mikkeli
Savon Sammutinhuolto Oy 
(015) 368 981 
Oulu
Pauli Moilanen Oy
(08) 534 0600
Pori
Porin Sammutinhuolto Ky 
(02) 646 3160
Porvoo
Sammutinhuolto J. Lankinen Oy
(019) 524 9790
Rauma
Rauman Sammutin Oy 
(02) 822 0230
Rovaniemi
Sammutinhuolto Avap Oy 
(010) 4252 100 
Savonlinna
Savonlinnan Sammutinhuolto Oy 
(015) 522 227
Tampere
Tamrex Oy
(03) 3142 1500
Turku 
Turun Sammutinhuolto Oy 
020 746 3740
Uusikaupunki
Vakka-Suomen Sammutinhuolto Ky
(02) 842 4220
Vaasa
Kyrönmaan Sammutinhuolto Ky 
(06) 322 3465
Vammala
Vamsafe Oy
(03) 514 1777
Varkaus
Suomen Pointex Oy 
(017) 552 4383

Paloturvallisuuden valtakunnallinen asiantuntija

www.turvanasi.fi 
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