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ja lumet eivät päässeet sulamaan normaaliin tahtiin. Pitenevä päivä kuitenkin
tekee tehtävänsä ja kevään merkit alkavat olla ilmassa. Vapaa-ajan kulkuneuvo-

tarvittaessa huoltaa käyttökuntoon tai jopa uusia.

Joka kevät ihmettelen samaa asiaa, sitä kuinka vähän edelleen vapaa-ajan
liikkuvan kaluston keväthuoltotöissä kiinnitetään huomiota alkusammutuskalustoon. Käsisammuttimen tarkastus nähdään ”pakkopullana” ja muiden
alkusammutusvarusteiden hankkimista pidetään lähinnä tilan ja painon haaskauksena. Kuitenkin liikkuvalla vapaa-ajan kalustolla yleensä pyritään siirtymään
lomanviettoon luonnon helmaan mahdollisimman pitkälle rakennetusta infra-
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Turvanasi-yritys

Mikael Linqvist, Gunvor ja Tore Lindberg liikkeessään.

TURVANASI-KETJUSSA ALUSTA ASTI
Kaikki alkoi siitä, kun kesällä 1998
tammisaarelaisen sammutinhuoltoliikkeen omistaja Kaj Helenius totesi työntekijälleen Tore Lindbergille:
– Joko ostat firman tai joudut etsimään uuden työpaikan.
Vuonna 1977 perustettu sammutinhuoltoliike oli tarjonnut töitä Torelle jo
vuodesta 1993, joten alan puolesta kyseessä ei ollut hänelle hyppy tuntemattomaan. Ennen sammutinhuoltoliikkeen
palvelukseen tulemista Toren työkokemus oli peräisin Volvon autokorjaamolta, rakennustyömailta ja metallipajalta,
joten yrittäminen olisi ihan uusi maailma johon hän nyt vaimonsa Gunvorin
kanssa oli innolla lähdössä mukaan.
Gunvor taas oli tuohon aikaan töissä
kunnalla koulun keittäjänä. Varma työpaikka ja pitkät kesälomat olivat vaihtumassa yrityskaupan myötä yrittäjän
arkeen. Onneksi Gunvorilla oli mahdollisuus jäädä keittäjän virasta vuodeksi
virkavapaalle, jonka aikana voisi siirtyä
sammutinhuoltoliikkeen yrittäjäksi. Oli
siis turvallisempaa ryhtyä yrittäjäksi, kun
oli olemassa varasuunnitelma, jos kaikki
ei menisikään suunnitelmien mukaisesti.
Kysyin heiltä 15 vuoden yritystoimintakokemuksen jälkeen, kaduttavatko tehdyt valinnat?
– Monta kertaa, vastaa Tore pilke silmäkulmassa.
Vaikka pariskunta ottikin suuren riskin yrityskaupan myötä, ovat he päässeet toteuttamaan itseään ja nautti-

maan eräänlaisesta omasta vapaudesta.
Sammutinhuoltoliikkeen pyörittäminen
on ollut heille selvästi myös mieluinen
elämäntapa.
– Sosiaalinen kanssakäyminen laatutietoisten ja hyvää palvelua arvostavien
asiakkaiden kanssa on parasta yrittämisessä, kiteyttää Tore.
Turvanasi-ketjussa yritys on ollut jo
vuodesta 2007 asti, eli ihan ketjun perustamisesta lähtien. Ketjun ajatusmaailma
onkin sopinut heidän toimintamalliinsa
kuin käsi hanskaan, sillä yhteisenä periaatteena toiminnassa on että hommat
tehdään kunnolla ja laadukkaasti.
– Mieluummin sitten lopetetaan
hommat, jos kunnolla tehty työ ei enää
kannata, Tore sanoo jykevästi.
Sammutinmarkkinat ovat vuosien
varrella kokeneet koviakin muutoksia,
vaikka perustekniikka tuotteissa ja työssä ei olekaan juuri muuttunut.
– Aasialaisten sammuttimien tulo
halpahalleihin pelotti ensi alkuun, koska
ihmiset tuntuivat ensin menevän halvan
kertakäyttötuotteen perässä. Onneksi
nyt on havaittavissa, että ihmiset ovat
alkaneet taas arvostamaan kestävää
kehitystä ja haluavatkin laadukkaita ja
kestäviä tuotteita, joita on mahdollista
huoltaa vielä vuosien päästä. Näin kiteyttävät Tore ja Gunvor kokemuksensa
sammuttimien kilpailutilanteesta.

Teemu Enbuske

Toren harrastusprojektina tällä hetkellä
työn alla on vuoden 1982 Fiat-traktorin
perusteellinen kunnostus.

”Vahtikoira” Ika on ollut mukana joka
päivä jo kahdentoista vuoden ajan.
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Osallistu, vaikuta ja voita!

Voit nyt osallistua Turvanasi-ketjun kehittämiseen
vastaamalla www.turvanasi.fi-sivuilla olevaan
asiakastyytyväisyyskyselyyn huhtikuun loppuun
mennessä.
Kyselyn vastaaminen vie vain pari minuuttia.
Yhteystietosi jättämällä osallistut
Gloria F6 -sammuttimen arvontaan.

www.turvanasi.fi
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Hannu Laine Olivia-veneessään.

Veneilykausi
on jo käynnissä
Kun kevätaurinko alkaa sulattaa hankia
maaliskuussa, voi veneilykauden alkamisen jo havaita satamissa vaikka veneet
ovatkin vielä puolittain pressujen ja hangen alla kuivalla maalla.

Veneharrastus on muutakin kuin ulapalla seilaamista, valottaa asiaa jo neljäkymmentä vuotta veneilyä harrastanut
Hannu Laine.

Hän on jo hyvissä ajoin maaliskuussa
aloittanut veneensä kunnostuksen tulevaa kautta varten Espoossa Suomenojan
satamassa.
– Nautin veneen kunnostustyöstä.
Se on hyvä fiilis, kun tietää varmuudella
että paikat ja laitteet ovat hyvässä ja turvallisessa kunnossa.
Vuosimallia 1981 oleva Nauticatmerkkinen, ja Olivia-niminen vene on
Hannulla ollut jo yhdeksän vuotta. Veneen parissa tekemistä riittää, mutta
kertoman mukaan Hannulla löytyy aina

aikaa nauttia kajuutassa kevätauringosta haitaria soitellen veneilijäystäviensä
seurassa. Veneestä huolehtiminen ja
kunnossapito eivät siis olekaan veneen
omistamiseen liittyvä pakollinen paha,
kuten olen maakrapuna kuvitellut.

Harrastus ja työ
Hannulle veneily on ehtinyt elämän varrella olla muutakin kuin harrastus. Hän
on tehnyt työuraa Veneilyliitossa toiminnanjohtajana ennen eläkeikäänsä. Toiminnanjohtajan tehtävänkuvaan kuului
myös veneiden katsastusjärjestelmän ja
veneilyturvallisuuden kehittäminen Veneilyliiton ja seurojen kautta.
Veneiden paloturvallisuudesta puhuttaessa Hannu korostaa, että pelkästään välineiden kunnossapito ei tee autuaaksi. Esimerkiksi alkusammutusvälineitä tulee osata myös käyttää, varsinkin
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Hannu suuntaa tulevana kesänä Oliviaveneensä kokan kohti Saksaa, jossa järjestetään vuoden 2013 International Council
of Cruising -tapahtuma.

”Se on hyvä fiilis,
kun tietää varmuudella
että paikat ja laitteet
ovat hyvässä ja turvallisessa
kunnossa.”

Olivian hyttiä komistaa kunniamaininta
Nauticat World Sailing -regatasta.

hädän hetkellä, jolloin ei ole aikaa lukea
käyttöohjeita ja ajatuskaan ei välttämättä ihan normaalisti kulje.
Veneissä on paljon palavia materiaaleja ja palo leviää todella nopeasti, joten
jokainen sekunti mahdollisen venepalon alkuvaiheessa on arvokas. Veneseuroissa onkin kiinnitetty huomiota tähän
ja seurat ovat järjestäneet ohjattua alkusammutusharjoittelua jäsenilleen. Harjoituksessa pääsee kokeilemaan kuinka
käyttää sammutuspeitettä ja käsisammutinta, jotta vakavassa tilanteessa ei
menisi sormi suuhun.
– Sammuttimen käyttäytyminen ja
suhina laukaistaessa saattaa jopa säikäyttää sammuttajan hätätilanteessa,
jos ei ole kokemusta käsisammuttimesta, arvelee Hannu.
Vielä eläkeiälläkin Hannu jatkaa aktiivisena järjestötoiminnassa. Hän toimii
International Council of Cruising (ICCY)
järjestön pääsihteerinä. ICCY järjestää jäsenilleen kokoontumisia ja tapahtumia,
joissa eri maista tulevat veneilijät pääsevät tutustumaan toisiinsa. Toukokuussa
Hannu suuntaakin vaimonsa kanssa veneensä Olivian kokan kohti Saksaa, jossa
tämän vuoden tapahtuma järjestetään.
Teemu Enbuske
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Huviveneiden sammuttimia
koskevat määräykset ja suositukset
Veneliikenneasetus 330/2006 määrittelee veneiden käsisammuttimien
tarkastusvälit sekä teholuokat. Veneiden
käsisammuttimet tulee tarkastaa vuosittain. Tarkastusvelvollisuus koskee kaikkia
veneitä, joissa on liekillä toimiva polttolaite, sisämoottori tai yli 25 kilowatin
(34 hv) perämoottori. Jos veneessä ei
ole käyttökuntoista, tarkastettua sammutinta, veneilijälle voidaan määrätä
rikesakko.
Käsisammuttimen tulee olla EN3standardin mukainen, teholuokaltaan
vähintään 8A68B, joka vastaa niin sanotun huvivenedirektiivin (94/25/EY) vaatimuksia. Teholuokkavaatimus täyttyy jo
2 kg:n jauhesammuttimella, joka onkin
yleisimmin käytetty, mutta olisiko etenkin isomman kokoluokan veneet syytä
varustaa useammalla tai suuremmalla
ja tehokkaammalla sammuttimella? Tämä jää veneen omistajan pohdittavaksi.
Myös nykyaikaiset nestesammuttimet
soveltuvat veneisiin.
Veneiden katsastusjärjestelmän
tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää
veneturvallisuutta ja perusteena on
Vesiliikennelain 463/1996 3 luvun 8 §:
”Vesikulkuneuvon on oltava rakenteeltaan, varusteiltaan, kunnoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan turvallinen kaikilla
niillä kulkuvesillä, joilla sitä käytetään” ja
6 §: ”Vesikulkuneuvon kuljettajana ei saa
toimia henkilö, jolla ei ole olosuhteisiin
nähden tarvittavaa ikää, kykyä ja taitoa”.
Katsastus ei ole viranomaismääräysten mukainen järjestelmä vaan veneilyliittojen luoma ja seurojen valvoma
oma järjestelmä, jonka veneilyä valvovana viranomaisena Merenkulkulaitos

Liikennevälinepalot (1995–2011)*
Vuosi

Vene

Moottorivene

Purjevene

Yhteensä

2005

15

6

1

22

2006

11

10

1

22

2007

11

21

1

33

2008

10

16

0

26

2009

10

14

3

27

2010

13

20

1

34

2011

5

18

5

28

Yhteensä

75

105

12

192

Vuosien 2005–2011 välillä on sattunut yhteensä 192 venepaloa.
on hyväksynyt. Vakuutusyhtiöt ovat hyväksyneet järjestelmän ja myöntävät
alennuksia katsastetuille veneille vakuutusmaksuista. Katsastuksesta huolimatta
vastuu veneestä ja siinä olevien henkilöiden turvallisuudesta kuuluu veneen
omistajalle tai haltijalle, ja kulussa oltaessa veneen kapteenille.
Vene voidaan katsastaa yhteen neljästä eri vaatimusluokasta, jonka veneen
omistaja voi valita purjehdusalueen, varustuksen ja rakenteen mukaan. Veneliikenneasetus määrittelee minimivaatimuksen käsisammuttimien määrälle ja
teholuokalle, mutta katsastusluokasta
riippuen käsisammuttimia voidaan vaatia enemmän. Veneilyseurat järjestävät
katsastuksia keväisin ennen veneilykauden alkua, jolloin käsisammutinkin on
oltava määräysten mukaisessa kunnossa. Lisäksi katsastuksessa voidaan vaatia,
että käsisammuttimen tarkastusleima
on voimassa koko veneilykauden tai kyseisen kalenterivuoden.

Tilastoja venepaloista
Vuosittain Suomessa syttyy noin 30
tulipaloa huviveneillä pelastustoimen
resurssi- ja onnettomuustilasto Pronton
mukaan. Vuonna 2012 aikana kolmessakymmenessäkahdessa sattuneesta
palosta vain kolmessatoista tapauksessa yritettiin palo saada sammutettua
alkusammutusvälineistöllä. Lopuissa
yhdeksässätoista tapauksessa ei ollut
sammutinta saatavilla, palo oli jo ehtinyt
liian suureksi tai paikalla ei ollut ihmisiä
palon syttymishetkellä. Tilaston perusteella onkin syytä huolestuneena kysyä,
eikö kaikissa veneissä ole alkusammutuskalustoa ja eikö sitä osata käyttää?
Teemu Enbuske
Lähteet: www.turvanasi.fi, Suomen
purjehdus- ja veneilyliitto, Trafi ja Pronto.
*Pelastusopisto / Ketola Johannes /
19.3.2013.

Liikennevälinepalot liikennevälineen mukaan (2012 alkaen)*
Huvialus
Yritettiinkö
alkusammutusta?

Tehtävien
lukumäärä

Moottorivene alle
7m

Moottorivene
7-15 m

MoottoriSoutuKumiPurjeKanootti
Purje- Purjevene
vene /
vene
vene
/ kajakki
jolla lauta
yli 15 m
-jolla
/ RIB

Vesiskootteri

Muu
huvialus

Kyllä

13

5

5

0

1

0

0

0

0

0

0

2

Ei

12

5

3

1

2

1

0

0

0

0

0

0

Ei tietoa

7

1

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Yhteensä

32

11

13

2

3

1

0

0

0

0

0

2

Vain 40 %:ssa vuoden 2012 venepaloista yritettiin alkusammutusta.
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VÄESTÖNSUOJAN KUNNOSTUSTYÖT
– mistä on kysymys?

Martin Mitikka on asiantuntijana mukana Sisäasianministeriön Väestönsuoja
-työryhmässä ja SFS:n savunpoistotyöryhmässä.

lettava ja tarkastettava asian mukaisesti.
Sisäasiainministeriön asetuksen 506/2011,
20 § mukaan väestönsuojan laitteet tulee tarkastaa ja huoltaa toimintakunnon
varmistamiseksi vähintään 10 vuoden
välein. Laitteiden toiminnantarkastuksesta tulee laatia tarkastuspöytäkirja.
Olen tarkastanut satoja väestönsuojia, näiden joukossa on ollut upeita hyvin
huollettuja toimivia kokonaisuuksia, sekä karmeita painajaismaisia ”yllätyksiä”.

liittyvät vaatimukset puhtaasta ja riittävästä ilmanvaihdosta.
Väestön suojan määräaikaistarkastus
Pelastuslain 379/2011, 12 §:n mukaan
kunnossapitovelvoite koskee myös
väestönsuojien varusteita ja laitteita.
Kyseinen laki siirtää varsinaisen tarkastustyön yksityisen sektorin harteille. Kiinteistön omistajan ja haltijan velvoitteet
säilyvät ennallaan ja tilausvelvoite koskee
myös väestönsuojia.

Väestönsuojatiloja
kannattaa hyödyntää

Väestönsuojien kuntoa
valvotaan pistokokein

Huonossa kunnossa olevat suojat ovat
usein käyttämättömiä ja vailla peruslämmitystä olevia tiloja joihin valvonta
ei syystä tai toisesta ole ulottunut. Tärkein ohjeeni onkin, käyttäkää suojia ja
hyödyntäkää tiloja varasto- tms. tiloina.
Väestönsuojanne voi toimia jopa ansion
tuottajana esim. ulkopuoliselle vuokrattavana harrastetilana tai kuntosalina.
Tällöin tulee huomioida ilmanvaihtoon

Pelastusviranomainen valvoo pistokokein väestönsuojien kunnossapitoa,
systemaattisista tarkastuksista luovutaan. Väestönsuojan tarkastuksesta on
laadittava tarkastuspöytäkirja, joka toimitetaan pelastusviranomaiselle.
Olen havainnut hyväksi tavaksi kirjoittaa ja laminoida pöytäkirjan paikan
päällä, tällöin pöytäkirja säilyy ja sen voi
kiinnittää ilmanvaihtokoneen suojahäk-

Mihin laki velvoittaa
väestönsuojan omistajan
tai haltijan?
Pelastuslaki 379/2011 edellyttää,
että käytössä olevassa rakennuksessa,
jossa on väestönsuoja, tehdään maankäyttö- ja rakennuslain 132/1999 mukainen rakennuksenrakentamiseen verrattavissa oleva korjaus- tai muutostyö tai
käyttötarkoituksen muutos, myös väestönsuoja on kunnostettava siten, että
se täyttää soveltuvin osin pelastuslain
nojalla säädetyt väestönsuojan teknisiä
yksityiskohtia koskevat vaatimukset.
Isännöitsijää kiinnostaa tietenkin mitä tämä tarkoittaa käytännössä?
Käytössä olevan väestönsuojan
kunnostamista edellytetään, mikäli rakennuksessa tehdään rakentamiseen
verrattavissa oleva korjaus- tai muutostöitä tai käyttötarkoituksen muutos.
Rakennusvalvonta varmistaa väestönsuojan sisältymisen rakennussuunnitelmaan pelastusviranomaisen antaman
väestönsuoja lausunnon perusteella.
Pelastuslain 379/2011, 12 § mukaan
väestönsuojan varusteet ja laitteet on
pidettävä toimintakunnossa sekä huol-
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Tarkastuspöytäkirja on hyvä laminoida ja kiinnittää ilmanvaihtokonehäkkiin hyvin nähtäville. Verkkokomeroihin sijoitetuille väestönsuojalaitteille on oltava esteetön pääsy.

Padotusventtiili voi pahimmillaan olla niin ruostunut, ettei sitä saa käsin avattua.
kiin. Pöytäkirjan lisäksi ilmanvaihtokoneeseen kiinnitetään tarkastustarra, johon merkitään tiiveyskokeen tuottamat
arvot sekä seuraava tarkastusvuosi että
kuukausi.
Väestönsuojan kuntoselvityksiä tekevät riittävän koulutuksen saaneet;
esim. väestönsuojan tarkastajan koulutuksen saanut henkilö, vähintään 10
vuoden välein. Ei tarkastus- ja kuntoselvitys mitään ”rakettitiedettä ” ole, mutta
täytyy tuntea eri vuosikymmenillä rakennettujen väestönsuojien vaatimustaso. Lähdeaineistoa tuleekin kerrattua
säännöllisesti.

Käyttökuntoon
72 tunnissa
Väestönsuojan omistajan on huolehdittava suojan sekä sen laitteiden ja varusteiden jatkuvan käyttökunnon säilyttämisestä. Suoja tulee voida kunnostaa
väestönsuojana käytettäväksi 72 tunnin
kuluessa viranomaisen antamasta päätöksestä. Laitteiden toimintakunnossa

pitäminen edellyttää säännöllistä huoltoa ja tarkastusta. Tarvittavat huolto- ja
tarkastustoimenpiteet suoritetaan laitteen valmistajan käyttö- ja huolto-ohjeen vaatimalla tavalla. Väestönsuojan
laitteiden huolto kannattaa teettää ammattilaisella.

Mitä kannattaa tarkkailla?
Seuraavassa asioita joihin tulee kiinnittää huomiota ja puuttua hyvissä ajoin.
Ilmanvaihtokonetta tulisi käyttää
6 kuukauden välein. Tämä ei ole aikaa
vievä toimenpide, mutta ehkäisee ajan
kuluessa koneiston korroosion.
Osa ilmanvaihtokoneiston rataspyörästöstä on öljypinnan yläpuolella,
jolloin pyörittämällä konetta yhden
minuutin ajan kone voitelee itsensä ja
vältytään kalliilta remontilta.
Käyttöohje koskee myös padotusventtiiliä, joka vuosikausia käyttämättömänä ja rasvaamatta ruostuu lopulta
puhki. Kiinnittäkää tähän erityistä huomiota, sillä korroosion edetessä kaivoosasta betonivalun sisään muodostuu

korjaustyöstä erittäin suuritöinen ja kallis
remontti. Padotusventtiili on usein peitetty erilaisilla romuilla, joten sen löytämiseksi on päädytty symbolin merkkaamiseen suojan kattoon kohtisuoraan
venttiilin yläpuolelle.
Paineoven ja hätäpoistumistien
luukun tiivisteet kovettuvat vuosikymmenten aikana. Ne on järkevää uusia hyvissä ajoin, sillä niitä ei ole mahdollista
saada 72 h aikajanalla. Maassamme olevassa 46.000 suojassa on tarvetta uusille
tiivisteille karkean arvion mukaan ¼ , eli
n. 10.000 suojassa. Maanlaajuisesti tiivistettä olisi hankittava 100 km.
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Kiinteä puhelinliittymä voidaan korvata vahvistin antennilla, jolloin matkapuhelinliittymät toimivat väestönsuojassa.

Verkkokomeroihin sijoitetuille väestönsuojalaitteille on oltava esteetön
pääsy. Nämä tilat on hyvä merkitä suojan
pohjapiirrokseen ja pohjapiirros kiinnittää paineoveen.
Tarkastuksessa havaitut puutteet on
korjattava ja suoja saatettava rakentamisajan mukaiselle tasolle. Mikäli kyseisen ajankohdan laitteita ei ole saatavilla,
pyritään korjaustyöt tekemään nykymääräyksiä vastaaviksi.

Väestönsuojan kaltainen tila on erityisen haastava pelastuslaitokselle jo
sijaintinsa takia. Suoja on usein yhteydessä porrashuoneeseen, jolloin suojassa syttyvän tulipalon synnyttämä savu
on käytännössä erityisen hankalaa pois-

taa ilman suojatilaan menemistä. Tämä
taas aiheuttaa täysin turhan työturvallisuusriskin sammuttajille. Käytäntö on
edullisuutensa takia otettu kiitettävästi
vastaan. Keskimääräinen kustannus on
n. 300 euroa.

Laitteiden on toimittava
myös ilman sähköä
Viime aikoina olemme pelastusviranomaisten pyynnöstä suunnitelleet sekä
asentaneet savunpoistolaitteita väestönsuojien hätäpoistumistiekäytävän
yhteyteen. Tämä on pääsääntöisesti ollut kevyehkö ja nopea toimenpide. En
suosi avauslaitteina karamoottoreita
niiden sähköntarpeen takia.
Väestönsuojassa kaikkien laitteiden
tulee toimia tarvittaessa ilman sähköä.
Niinpä olemme asentaneet olemassa
oleviin luukkuihin vaijerilla toimivia mekaanisia laitteistoja.
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Väestönsuojat ovat yleisesti varastointi tai harrastuskäytössä.

Yleisimpiä korjattavia kohteita
väestönsuojassa ovat:
Hiekkasuodatinlaitteisto
Hiekkasuodatin ei ole nykyvaatimusten mukainen. Valtaosa hiekkasuodattimista on sijoitettu rakennuksen ulkopuolelle jäätymiselle
alttiiseen kylmään ja kosteaan ympäristöön.
Ylipainemittari
Vanhentuneet ylipainemittarit.
Jakokanava
Puutteelliset ja vanhentuneet tuloilmaventtiilit eivät jaa ilmaa tasaisesti koko suojan alueelle.
Kuivakäymälät
Kuivakäymäläkomeroita on valmistettu vuodesta 1991. Ennen tätä
riitti aie käymälän valmistamisesta
poikkeusoloissa ja merkintä piirustuksiin tai lattiaan. Muutoinkin
vuosikymmeniä säilytetyt materiaalit ovat altistuneet kosteudelle ja
lämpötilan vaihteluille eivätkä ole
ajanmukaisia.
Varavesisäiliöt
Sinkkiset- ja pahviset varavesisäiliöt
ovat epähygieenisiä ja rikkoutuvat
helposti.
Jäteastiat
Vaatimus jäteastioista tuli voimaan
1.9.1991, eli ne puuttuvat lukuisista
suojista.
Puhelinpiste
Kiinteä puhelinliittymä voidaan
korvata vahvistin antennilla, jolloin
matkapuhelinliittymät toimivat
väestönsuojassa.

Milloin väestönsuojan
kunnostustöitä vaaditaan?
Lyhyesti: Maankäyttö- ja rakennuslain
(132/1999), 125 §:n mukaan aina kun tehdään muutos- tai korjaustyötä joka edellyttää rakennusluvan hakemista. Näitä
ovat työt jotka ovat verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen
tai rakennuksen kerrosalaan laskettavan
tilan lisäämiseen.
Lupa tarvitaan, mikäli työ vaikuttaa
rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen
tai terveydellisiin oloihin. Myös rakennuksen käyttötarkoituksen muutos edellyttää rakennusluvan hakemista.

Budjetointi on helppoa, väestönsuojan kunnostukseen varataan enimmillään 2 % kokonaiskustannuksista.
Kunnostustöitä priorisoidessa tartutaan
ensin ennen 1.7.1972 rakennettujen
väestönsuojien ilmanvaihtolaitteiden
hiekkasuodattimiin, nämä ajanmukaistetaan ensin. Huomioitavaa on, ettei erillisen rakennusosan tai järjestelmän kunnostus yksinään edellytä väestönsuojan
kunnostamista.

Väestösuojien
tulevaisuuden näkymät
Entinen ja nykyinen asuntoministeri Jan
Vapaavuori ja Krista Kiuru ovat kammenneet väestönsuojelua kohti ”mallia
Relander” . Miksi näin?
Perusteluna mainitaan erityisesti
asuntorakentamisen merkittävästi kohonneet kustannukset ja väestönsuojien rakentamiskustannuksien vaikutus
kohonneisiin asuntohintoihin. Ministeriaitiosta tuodaan esiin huoli rakennusja sen alihankintateollisuuden työllisyystilanteesta. Huoli on eittämättä aito,
elämmehän taantumassa.
Tällä kertaa ovat Arkadianmäellä
menneet harakat ja varikset sekaisin.
Kiurun ajattelumallilla valuu kansalaisten perustuslain suoma kriisiajan turvallisuus harakoille ja eurot variksille.
Asunnon ostaja ei tule saamaan minkäänlaista rahallista hyötyä asunnon ostohetkellä eikä myöhemminkään väestönsuojattomasta taloyhtiöstä. Sama on
koettu aiemminkin mm. verohelpotusten myötä. Parturi-kampaajille myönnettiin verohelpotuksia, jotta yrittäjät
saisivat kotipartureihin paenneita kynittäviä takaisin parturin penkille. Mutta
kuten muistamme, penkin alle meni,
kynittävien hinnat nousivat luvatuista
hinnanalennuksista huolimatta.
Merkittävistä kustannussäästöistäkään ei suinkaan ole kyse, tämä käy ilmi
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARAN) valmistamasta raportista
2012. Raportissa todetaan väestönsuojan rakentamiskustannusten vaikutus
kerrosneliöön olevan noin 30 euroa.
Tämäkään luku ei ole subjektiivinen, sillä väestönsuojaa käytetään muuhunkin
toimintaan kuten varasto- ja harrastetiloina, jolloin osa kuluista on päällekkäisiä piilokustannuksia joita koituisi
joka tapauksessa mm. varastotilojen rakentamisesta. Suurimmat rakennusliikkeetkin myöntävät avoimesti kysynnän

ja tonttien hintojen olevan suurimmat
vaikuttimet asuntojen hintoihin. Pakostakin tulee miettineeksi ministereiden
tarkoitusperiä.
Hallitus saisi puuttua todellisia kustannuksia nostavien ongelmien ratkaisuihin. Valtio menettää vuositasolla useita miljardeja euroja verotuloina.Pelkästään rakennusalan osuus tästä on useita
satoja miljoonia. Tämä käy ilmi eduskunnan tarkastusvaliokunnan viime vuoden
tilinpäätöskertomuksen mietinnöstä.
Suunta on kaiken lisäksi kasvussa. Ymmärrän toisaalta rakennusliikkeitä heidän halustaan siirtää huomiota muualle
heikosta rakentamistasosta tai harmaan
talouden hyödyntämisestä.
Verovaje pyörii verottajan arvion
mukaan 7–9 % verokertymästä ja noin
5 % bruttokansantulosta.
Rakennustarkastajat ovat huomioineet mm. Espoon alueella rakennusmääräysten vastaisia toteutuksia 2/3
kaikista tarkastetuista kohteista. Tarkastuksissa ei ole huomioitu piileviä vikoja,
viulut maksaa tietenkin asunnon ostaja.
Väestönsuojien rakentamisvelvoitteesta
aiheutuvat kustannukset pyörivät kansallistasolla reilun 20 miljoonan euron
hujakoilla. 20 milj. vs. verotuloina ja alaarvoisen rakentamislaadun aiheuttamat
muutaman miljardin kustannukset. Työt
kilpailutetaan urakoitsijoilla, joista osalla
työntekijäreservit koostuvat täysin vailla
rakennuskokemusta ja ammattitaitoa
olevista työntekijöistä. Työntekijöiden
opastaminen on vaikeaa ja käytännössä
usein mahdotonta pelkästään kielimuurin takia ja ministerit kikkailevat väestönsuojien rakentamisvelvoitteella.
Esitänkin nöyrän pyynnön nykyiselle
ja tuleville ministereille, älkää peittäkö
”sumulla” todellisia ongelmia ja suunnatko väestön nyreyttä turvallisuutta
kohtaan. Teillä on ylin valta näissä asioissa, älkää antako lobbareiden vaikuttaa
terveeseen harkintakykyyn joka teille on
suotu, kuunnelkaa äänestäjiänne. Pontta
edelliselle antaa SPEKIN julkaisema tutkimus jossa suomalaisista 66 % on sitä
mieltä, että väestönsuojia pitäisi jatkossakin rakentaa. Luulisi tällä olevan jokin
arvo.
Martin Mitikka
Koulutuspäällikkö NTM
Palosuojaustarkastastaja
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Teemu Selin ja Kauko Mannerjärvi.

SUOMEN TURVAKAUPPA OY LAAJENTAA TOIMINTAANSA
Turkulainen Suomen Turvakauppa Oy ja
Espoossa pääkonttoriaan pitävä Turvata
Oy Ab ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jossa Suomen Turvakauppa Oy liittyy
valtakunnalliseen Turvanasi –ketjuun.
Turvanasi-ketju on yli 30 paloturva-asiantuntijaliikkeen ketju, jota johtaa Turvata
Oy Ab. Sopimuksen myötä Suomen Turvakauppa Oy:stä kasvaa Turun talousalueen
yksi merkittävimmistä paloturvallisuusalan yhtiöistä.
Uuden sopimuksen myötä Suomen
Turvakauppa Oy alkaa myydä ja huoltaa Gloria-merkkisiä käsisammuttimia
sekä muita Turvata Oy Ab:n toimittamia
paloturvatuotteita. Vastaavasti Suomen
Turvakauppa tulee tarjoamaan omia
tuotteitaan Turvatan jälleenmyyntiin.
Yhtiö jatkaa edelleen myös aikaisempaa
toimintaansa väestösuojatuotteiden ja
huomiokilpien valmistajana sekä erilais-

Huoltopäällikkö Ismo Mettälä esittelee
tarkastuspöytäkirjaa.
ten henkilö- ja kiinteistöturvatuotteiden
markkinoijana.
”Sopimus on yhtiöllemme merkittävä ja se mahdollistaa yhtiömme kasvun jatkumisen sekä samalla luo uusia
työpaikkoja”, kertoo toimitusjohtaja Teemu Selin. Suomen Turvakauppa Oy:ssä
työskentelee tällä hetkellä 12 henkilöä ja
yhtiön liikevaihto viimeksi päättyneellä
tilikaudella oli 1,6 miljoonaa euroa. Kasvua edellisestä tilikaudesta oli yli 70 prosenttia. ”Tavoitteemme on olla täyden

palvelun turvallisuuden tavaratalo, ja
tulemme rekrytoimaan turvallisuusalan
ammattilaisia myynnin kasvun myötä”,
jatkaa Selin.
Myös Turvata Oy Ab:n toimitusjohtaja
Kauko Mannerjärvi pitää uutta sopimusta merkittävänä omalle yhtiölleen.
Turvanasi-jälleenmyyntiketju kattaa
koko maan ja on markkinajohtaja käsisammuttimien myynnissä. Ketjun toiminta perustuu yrittäjähenkisyyteen
ja luotettavuuteen, ja siihen Suomen
Turvakauppa soveltuu erinomaisesti, koska tarvitsemme kasvuhakuisia ja
dynaamisia kumppaneita, toteaa Kauko
Mannerjärvi.
Lisätietoja:
Teemu Selin
teemu@turvakauppa.com
puh. 040 574 9295
Kauko Mannerjärvi
kauko.mannerjarvi@turvata.fi
puh. 0500 124 317

TURVANASI-VALIKOIMA LAAJENEE
Turvanasi-liikkeistä saat jatkossa myös väestönsuojatuotteita
Valikoimissa mm. varustepakkauksia teollisuudelle, liikehuoneistoihin ja
talosuojeluun. Kysy lisää lähimmästä Turvanasi-liikkeestä.
Yhteystiedot löydät turvanasi.fi-sivustolta tai tämän lehden takakannesta.
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Käytä oikein GLORIA®-käsisammutinta

.
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P 2 GM
jauhesammutin 2 kg
P2GM on kompakti ja toimintavarma ratkaisu
liikkuvan kaluston suojaamiseen.

2 kg:n jauhesammuttimia käytetään tyypillisesti ajoneuvoissa ja
veneissä. Kompaktin kokonsa ansiosta sammutin on helppo sijoittaa. Sammuttimen mukana toimitetaan ajoneuvoteline.
Gloria P 2 GM täyttää viranomaisten asetukset huviveneiden ja
matkailuajoneuvojen käsisammuttimista.

Palo- ja teholuokat:

13A 89B C

Sammute:

Glorex ABC-jauhe

Käyttölämpötila:

-30 °C – +60 °C

Korkeus x leveys x syvyys:

322 x 145 x 113 mm

Hyväksynnät:

EN3, CE, MED (Ruorimerkki)

Kokonaispaino:

3,4 kg

®
www.turvanasi.fi
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16 kelta
is
LED -va ta
loa

16 puna
is
LED -va ta
loa

Gloria Safety Flash
Varoitusvilkku

Punainen LED SO002519.0000
Keltainen LED SO002519.0001

▶ Tietyömaille
▶ Tieliikennepelastustyöhön
▶ Autoon turvavarusteeksi
▶ Veneeseen hätävilkuksi, laitteeseen on
ohjelmoitu mm. SOS-ohjelma
t QVOBJTUBUBJLFMUBJTUB-&%WBMPB
t FSJMBJTUBWJMLLVPIKFMNBB
t /ÊLZZKPQBNQÊÊIÊOQJNFÊMMÊ 
WBMBJTFFBTUFUUBZNQÊSJMMFFO
t 1BSJTUPOBLVOLFTUPKPQBUVOUJB
t .BHOFFUUJLJJOOJUZTZIUFOÊLJJOOJUZTWBJIUPFIUPOB
t *TLVOLFTUÊWÊ WFTJUJJWJTKBLFMMVWB
t 1BJOPH
t ,PLPLPSLFVT NN IBMLBJTJKBNN
t 4JTÊMUÊÊQBSJTUPO $3" WBJIEFUUBWJTTB 

®
www.turvanasi.fi
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Turvanasi-verkostokartta

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
Kajaani
Kajaanin Sammutinhuolto
(08) 6140 464
Kitee
Eltamix Oy / Turvatalo
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

www.turvanasi.fi

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
Raasepori
Tekno-Test T & G Lindberg
(019) 241 3429
Rauma
Rauman Sammutin Oy
(02) 822 0230
Rovaniemi
Sammutinhuolto Avap Oy
(010) 4252 100
Savonlinna
Savonlinnan Sammutinhuolto Oy
(015) 522 227

KAJAANI

Tampere
Tamrex Oy
(03) 3142 1500
Turku
Suomen Turvakauppa Oy
(02) 438 4350
Uusikaupunki
Vakka-Suomen Sammutinhuolto Ky
(02) 842 4220

JYVÄSKYLÄ

Vaasa
Kyrönmaan Sammutinhuolto Ky
(06) 322 3465
SASTAMALA

Sastamala
Vamsafe Oy
(03) 514 1777
Varkaus
Suomen Pointex Oy
(017) 552 4383

HÄMEENLINNA
HYVINKÄÄ

TURKU
RAASEPORI

ESPOO

MAARIANHAMINA

Paloturvallisuuden valtakunnallinen asiantuntija

®

