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HUONEISTOPALOT YLEISIÄ JA VAARALLISIA

Tekstiili- ja sisustepalot
Tulipalo alkaa useimmiten kodin tekstiileistä ja sisusteista1. Niitä on joka kodissa suuret
määrät, ja ne syttyvät ja palavat herkästi. Täysin paloturvallista kotia ei ole. Tekstiili- ja
sisustemateriaalit savuavat ja palavat aivan yhtä hengenvaarallisesti niin puu- kuin kivitalossakin, joten kivitalo ei tässä mielessä ole puutaloa turvallisempi. Jos syttynyttä sisustemateriaalia ei saada sammutetuksi alkuvaiheessa, leviää palo nopeasti seiniin, kattoon ja rakenteisiin.
Myös majoitustiloissa, hoitolaitoksissa, kokoontumis-, viihde- ja liiketiloissa käytetään
runsaasti sisusteita. Niiden sisustus on toki usein yksinkertaisempi. Toisaalta näissä tiloissa henkilömäärä voi olla suuri ja henkilöiden toimintakyvyssä tai -mahdollisuuksissa
voi olla rajoituksia. On suositeltavaa, että tällaisissa tiloissa vältetään herkästi syttyviä ja
suositaan vaikeasti syttyviä materiaaleja.
Sisusteita ja tavaroita valitessa tulisi aina ottaa huomioon tiloissa asuvien ja oleskelevien henkilöiden kunto, toimintakyky ja pelastautumismahdollisuudet. Sisusteiden syttymistä voi estää:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ole varovainen kynttilöiden, avotulen ja tupakointitarvikkeiden kanssa
pidä tulentekotarvikkeet poissa lasten ulottuvilta
vältä herkästi syttyviä sisustusmateriaaleja
mieti esimerkiksi verhojen ja muiden pystyasennossa olevien
sisustusmateriaalien turvallista sijoittelua (esimerkiksi lämmittimen suhteen)
ota huomioon ikäihmisten, lasten ja muiden erityisryhmien taidot ja tarpeet
varaudu ilkivallan ja tuhopolton mahdollisuuteen
pidä palovaroitin toimintakunnossa
hanki sammutuspeite ja/tai käsisammutin
opettele alkusammutustaidot ja ylläpidä niitä
tee/tutustu pelastussuunnitelmaan ja harjoitelkaa yhdessä pelastautumista
pidä pelastautumisreitit esteettöminä
varmista, että kaikki osaavat hälytyksen teon.

Kiinnittämällä erityishuomiota tekstiilien ja sisusteiden syttymisen estämiseen lisätään
paloturvallisuutta merkittävästi. Keskeistä turvallisuuden lisäämisessä ovat lisäksi palovaroittimen kunnon tarkastaminen, alkusammutusvälineistä ja -taidoista huolehtiminen,
pelastuksen ja pelastautumisen suunnittelu ja hälytyksen teon opettelu.
1

”Sisuste” tarkoittaa verhoja, pehmusteita, irtomattoja, patjoja, vuodevaatteita ja vastaavia käyttötapansa ja
materiaalinsa puolesta näihin rinnastettavissa olevia tuotteita. Yleiskielessä ”sisustusmateriaali” kattaa
suurimman osan sisusteista. ”Kodin tekstiilit” tarkoittaa yleisesti vaatteita, liinoja, pyyhkeitä ja muita kodin
pientekstiilejä sekä näihin rinnastettavia tuotteita.
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Jokainen tulipalo ja palokuolema on liikaa
Kuolemaan johtavien tulipalojen tilastot ovat synkkiä. Tulipaloja syttyy joka päivä. Vuosittain palokunnat sammuttavat noin 15 000 tulipaloa, joista rakennuspaloja noin 4000.
Paloissa menehtyy joka vuosi noin 100 ihmistä ja loukkaantuu yli 1 000 ihmistä. Rakennuspaloista aiheutuvia korvauksia maksetaan vuosittain noin 150–200 milj. euroa.
Valtaosa kuolemaan johtaneista tulipaloista on huoneistopaloja. Huoneistopaloja on
vuosittain noin 1 600. Vuonna 2008 tulipaloissa kuoli 103 ihmistä. Yli puolet tulipaloista
saa alkunsa ihmisen toiminnasta, yleisimmin huolimattomuudesta, vahingosta tai tahallisuudesta.
Kuolemaan johtaneiden tulipalojen yleisin syttymissyy Suomessa on tupakointiin liittyvä
huolimaton tulenkäsittely. Tupakoinnista alkunsa saaneissa paloissa kuolee vuosittain
25–35 ihmistä. Suurimmassa osassa tapauksia on kyse tupakoinnista vuoteessa tai
sohvalla. Tupakoinnista alkunsa saaneen palon uhri on usein alkoholin tai muiden päihteiden vaikutuksen alainen. Palon uhri on usein ikääntynyt tai liikuntarajoitteinen. Savuke sytyttää kytevän palon, joka etenee hitaasti. Palokuoleman syynä on lähes aina savukaasumyrkytys, joka aiheutuu vuodevaatteissa tai istuimessa kytevästä palosta.2
Tupakkalainsäädäntöön esitetään muutoksia, jotka koskevat savukkeiden paloturvallisuutta3. Savukkeiden olisi oltava niin sanottuja itsestään sammuvia, jolloin on pienempi
todennäköisyys, että palava savuke huolimattomasti käsiteltynä sytyttää tulipalon. Tällä
teknisellä toimenpiteellä voidaan estää ehkä 10–15 palokuolemaa vuosittain.
Seuraavat taulukoidut tiedot ovat Pelastusopiston julkaisusta Pelastustoimen taskutilasto 2004–2008, johon ne on koottu Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilastojärjestelmästä (PRONTO).

RAKENNUSPALOT RAKENNUSTYYPIN MUKAAN
2004
2005
Asuinrakennus
Vapaa-ajan asuinrakennus
Liikerakennus
Toimistorakennus
Liikenteen rakennus
Hoitoalan rakennus
Kokoontumisrakennus
Opetusrakennus
Teollisuusrakennus
Varastorakennus
Palo- ja pelastustoimen rak.
Maatalousrakennus
Muu rakennus
Saunarakennus
Yhteensä

2006

2007

2008

1 486
164
120
30
51
71
29
47
391
208
0
144
475
284

1 739
148
164
52
59
85
46
55
390
217
3
179
563
331

1 823
192
151
38
74
77
64
59
453
257
4
199
618
333

1 869
179
182
40
73
95
55
59
498
243
3
176
594
290

2 240
174
199
63
50
106
68
60
503
242
3
179
622
288

3 216

3 700

4 009

4 066

4 509

2

pelastustoimi.fi > Turvatietoa > Sisusteiden paloturvallisuus sekä > Artikkelit > Savukkeille
paloturvallisuusvaatimukset.

3

HE 101/2008.

Tekstiilit ja paloturvallisuus – Koulutuspaketin taustamateriaali

4

RAKENNUSPALON AIHEUTTAJA
2004
Ihmisen toiminta
Koneen tai laitteen vika
Luonnontapahtuma tai -ilmiö
Palovaarallinen aine
Eläin
Muu aiheuttaja
Aiheuttaja tuntematon

2005
1 443
756
119
41
12
489
538

RAKENNUSPALON SYTTYMISSYY
2004
Avotuli
Tulitikku, muu tulentekoväline
Savuke, muu tupakka-aine
Tulityö
Kynttilä, tuikku, soihtu, roihu
Ilotulite, pyrotekniset tuotteet
Tulisija, hormi
Nokipalo
Sähkölaite, muu sähköinen syy
Liikakuumuus, kipinä
Hankauslämpö, itsesyttymä,
räjähdys
Luonnon syy
Muu tunnettu syy
Syy tuntematon

2005

2007
1 674
967
107
33
10
605
646

2006

2008
1 807
997
90
56
15
584
524

2007

2 222
977
108
47
13
632
512

2008

736
269
169
102
95
17
490
133
498
533

834
349
198
111
73
19
546
141
528
566

785
295
195
97
78
22
625
185
591
693

910
383
201
121
107
30
632
207
602
666

997
458
253
110
71
30
674
287
640
770

60
120
360
600

64
81
439
654

65
109
456
712

79
95
493
595

95
96
669
570

RAKENNUSPALON TAHALLISUUS
2004
Tahallinen
Huolimattomuus, varomattomuus
Vahinko, tahaton
Ei tiedossa
Yhteensä

2006
1 637
797
76
30
16
574
584

2005

2006

2007

2008

251

324

298

365

469

361
611
219

436
607
268

528
605
243

532
677
233

674
848
231

1 442

1 635

1 674

1 807

2 222
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Palon vaiheet
Palon kehittyminen voidaan jakaa karkeasti kolmeen vaiheeseen, jotka ovat syttymisvaihe, täyden palon vaihe ja hiipumisvaihe.4
1. Syttymisvaihe
Syttymisvaihe alkaa palon syttymisestä ja se päättyy lieskahdukseen. Syttyminen tapahtuu, kun aineen lämpötila nousee joko ilman ulkoista syytä itselämpiämisen johdosta
(esimerkiksi öljyiset rievut) tai sytyttämällä eli tuomalla aineeseen lämpöenergiaa (palava savuke, kuuma silitysrauta, lampun hehku, kynttilän liekki). Syttymisvaiheessa palon
alkusammutus voi vielä olla mahdollista asukkaiden omin voimin. Ellei se onnistu, seuraavat askeleet ovat pelastautuminen, palon rajoittaminen ja hälytyksen teko.
Kytöpalo on aineen hidasta palamista ilman liekkejä. Se havaitaan lämpötilan kohoamisesta ja savun muodostuksesta.5 Mm. patjojen ja sohvamateriaalien palo on usein savukkeen sytyttämää kytöpaloa.
2. Täyden palon vaihe
Jos palavan tilan ikkunat rikkoutuvat lieskahduksen jälkeen, ilmaa virtaa sisään aukon
alaosasta ja liekehtivä savu virtaa ulos yläosasta. Lisähapen vuoksi nyt palavat kaikki
palamiskelpoiset aineet. Savun lämpötila savupatjan yläreunassa nousee nopeasti 800–
1000 ˚C:een. Täyden palon vaiheessa sammutus on palokunnan työtä ja vesisammutusta.
3. Hiipumisvaihe
Palaminen vaatii palavaa ainetta, lämpöä ja happea. Kun tämä ketju katkaistaan, palo
sammuu. Hiipumisvaiheessa palavan aineen määrä vähenee. Palamisnopeus pienenee
ja palo siirtyy hiipumisvaiheeseen. Palon lämpötila alenee. Vaara ei ole kuitenkaan ohi,
sillä seinä- ja kattopinnat ovat edelleen kuumat ja aiheuttavat syttyvien aineiden pyrolyysiä, jossa muodostuu hiilimonoksidia ja muita syttyviä kaasuja. Hiipumisvaiheen sammutus ja savutuulettaminen ovat palokunnan tehtäviä.

Kivitalossakin palaa
Huoneistopalo on aina vaarallinen, olipa kyseessä millainen talotyyppi tahansa. Tulipalossa eivät ensimmäisenä syty seinät, lattia ja katto, vaan sisuste- ja huonekalumateriaalit. Ne voivat kehittää myrkyllisiä palamistuotteita ilman, että liekkiäkään syntyy (kytöpalo). Kivitalo on siis yhtä vaarallinen paikka tulipalon sytyttyä kuin puutalokin.
Syttymisvaiheessa oleva palo pystytään usein sammuttamaan lähimmillä alkusammutusvälineillä, esimerkiksi tukahduttamalla (sammutuspeite tai muu riittävän suuri ja tiivis
tekstiili), vedellä (vesiastia, sankoruisku) tai käsisammuttimella (neste-, jauhe- ja vaahtosammuttimet). Tukahduttaminen on usein turvallisin keino ja se sopii kaiken palavan
materiaalin sammuttamiseen. Esimerkiksi rasva-, öljy- tai steariinipaloa ei saa sammuttaa vedellä, koska vesi aiheuttaa palavan aineen roiskumisen ja siten levittää paloa.

4

Hyttinen ym.: 54–56, Suhonen: 24–27, tsk.fi > TEPA.

5

Hyttinen ym.: 17.
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Tulipalo leviää nopeasti. Asuintiloissa palo leviää rakennuksen ulkopuolelle 15–60 minuutissa syttymisestä. Pelastautumiseen palavasta huoneesta on siis aikaa vain muutamia minuutteja ennen kuin lamaannuttavat myrkkykaasut, hapenpuute ja/tai kuumuus
saavat ihmisen toimintakyvyttömäksi.

Savu ja myrkylliset kaasut
Savua ja myrkyllisiä kaasuja alkaa muodostua palon ensi hetkistä alkaen. Syntyvän savun määrään ja laatuun vaikuttavat mm. palavan tuotteen kemiallinen rakenne, kosteus
sekä lisäaineet (esimerkiksi tekstiileissä niiden valmistukseen käytetyt väri- ja viimeistysaineet). Myös ilman virtaus palotilassa sekä tilan happipitoisuus, kosteus ja lämpötila
vaikuttavat savun muodostukseen ja myrkyllisten kaasujen syntyyn. Merkitystä on lisäksi
palon etenemistavalla eli eteneekö palo kytevänä vai liekehtivänä palona.
Palossa syntyvien savujen ja kaasujen lisäksi vaarana on ilman happipitoisuuden aleneminen. Ilman happipitoisuus on normaalisti n. 21 %. Kun hapen osuus ilmassa laskee
alle 10–15 %, ihminen lamaantuu. Tajunnan menetys voi seurata jo muutamassa minuutissa.
Tulipalossa esiintyy aina runsaasti hiilimonoksidia eli häkää. Häkä on tulipalon merkittävimpiä vaaratekijöitä. Häkää ei voi aistia, sillä se on väritön, hajuton ja mauton kaasu.
Sen myrkyllisyys juontuu ensisijaisesti siitä, että se sitoutuu veren punasolujen hemoglobiiniin 240 kertaa voimakkaammin ja pysyvämmin kuin happi. 0,1 t-% pitoisuudessa
myrkytys etenee hengenvaaralliseksi tunnin kuluessa. Päänsärky on häkämyrkytyksen
ensioireita. Häkä poistuu verestä hitaasti.
Tekstiilituotteista mainittakoon, että vaikka niiden palonsuojakäsittelyt hidastavat palon
syttymistä ja leviämistä, ne useimmiten lisäävät savuntuottoa ja palokaasujen myrkyllisyyttä. Näin käy osittain siksi, että palosuoja-aine muuttaa tuotteen palamista ja vapautuvien kaasujen laatua, ja osittain siksi, että palosuoja-aineiden lämpöhajoaminen lisää
kaasujen myrkyllisyyttä.6

Palovaroitin voi pelastaa henkesi
Pelastuslain 29 § mukaan huoneiston haltija on velvollinen huolehtimaan siitä, että huoneisto varustetaan palovaroittimella tai muulla laitteella, joka mahdollisimman aikaisin
havaitsee alkavan tulipalon ja hälyttää asunnossa olevat. Huoneiston haltija tarkoittaa
huoneistossa asuvaa asukasta, esimerkiksi vuokralaista. Majoitustiloissa ja hoitolaitoksissa vastaava velvollisuus on toiminnanharjoittajalla.
6

Ryynänen, Kallonen ja Ahonen, 2001: 16, 63.
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SPEK suosittelee, että palovaroittimet sijoitetaan kaikkiin makuuhuoneisiin ja eteiseen.
Huoneiston haltijan on huolehdittava, että palovaroittimessa on toimiva paristo ja testattava sen toiminta säännöllisesti.
Palovaroitin tunnistaa savun nopeasti, hälyttää ja antaa aikaa pelastautua. Palavasta
huoneesta pelastautumisessa tärkeintä on laskeutua savupatjan alle. Näin suojaudutaan
myrkkykaasuilta ja nähdään paremmin.
Sijoita palovaroitin oikein:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

jokaisen asunnon jokaisessa kerroksessa on oltava vähintään yksi toimiva
palovaroitin
palovaroitin sijoitetaan makuuhuoneiden ja muiden tilojen väliin ja ylemmissä
kerroksissa portaikon yläpuolelle
palovaroittimia on oltava vähintään yksi kutakin alkavaa 60 m² kohti
turvallisessa kodissa palovaroitin on kaikissa makuuhuoneissa ja eteisessä
palovaroittimen oikea paikka on katossa, sillä savu ja lämpö nousevat ylöspäin
sopiva sijoituspaikka on vähintään puolen metrin päässä seinästä ja muista
esteistä
katso asennusohjeista, millaiseen tilaan ja paikkaan varoittimen voi asentaa:
esimerkiksi ilmanvaihtoventtiilin edustalla tai pesutiloissa varoitin voi vikaantua
suurissa asunnoissa on järkevää käyttää toisiinsa kytkettäviä palovaroittimia,
jolloin hälytys yhdessä palovaroittimessa aiheuttaa yleishälytyksen ryhmän
palovaroittimissa
palovaroitin on pakollinen vapaa-ajan asunnossa, kuten kesämökissä ja
nukkumiseen käytettävissä aitoissa
lisäksi palovaroitinta käytetään matkailuvaunuissa ja -autoissa sekä veneissä,
joissa on hyttitilat.7

Palovaroittimet toimivat eri periaatteilla. Optinen varoitin reagoi näkyvään savuun. Ionisoiva varoitin reagoi myös pieniin, näkymättömiin savuhiukkasiin. Ympäristösyistä ollaan
kuitenkin siirtymässä optisiin varoittimiin, joissa ei ole radioaktiivisia aineita.
Varoittimissa on toisinaan lisätoimintoja. Valaiseva varoitin soveltuu kulkureitin varrelle.
Takkatiloissa tai autohallissa häkä- ja palovaroittimen yhdistelmä on suositeltava.
Uudisasunnot on varustettava sähköverkkoon kytketyillä palovaroittimilla 1.2.2009 alkaen. Vaatimus koskee myös vapaa-ajan asuntoja.8 Sähköverkkoon kytkettävät varoittimet
säilyvät toimintakuntoisina paristokäyttöisiä paremmin. Jatkossa varoittimien sijainti
suunnitellaan ja varoittimet asennetaan huoneistokohtaisesti jo rakennusvaiheessa.
Asennustyössä voidaan näin hyödyntää sähköalan ammattilaisten ammattitaitoa. Toiveena on lisäksi, että tämä uusi toimintamalli ehkäisee osaltaan paristonvaihtotilanteisiin
liittyvää putoamisvaaraa sekä vähentää paristojätettä.
Palovaroittimien teknisistä ominaisuuksista on standardi SFS-EN 14604. Standardin
mukaisesti 1.8.2008 lähtien Suomessa myytävien palovaroittimien on pitänyt olla joko
standardin tai paloilmoittimia koskevan EN 54-sarjan mukaisia. Suomessa Tukes (Turvatekniikan keskus) valvoo ja testaa kaupan olevia palo- ja häkävaroittimia.
7

spek.fi > Paloturvallisuus > Sijoita palovaroittimesi oikein.

8

Ympäristöminsteriön asetus E12008 ja pelastustoimi.fi > Asumisen paloturvallisuuden toimenpideohjelma.
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LAINSÄÄDÄNTÖ JA KULUTTAJAN VALINNAT
Tekstiilien ja sisusteiden paloturvallisuusominaisuuksilla on suurta merkitystä asuinympäristön paloturvallisuudelle. Ihmisillä tulisi olla hyvä ymmärrys kodin paloturvallisuuteen
liittyvistä seikoista. Ainoastaan tiedostamalla tulipalon riskit, valitsemalla tarkoituksenmukaisia tuotteita, käyttämällä ehjiä sähkölaitteita asianmukaisella tavalla sekä varovaisella tulenkäsittelyllä voidaan tulipalojen määrä minimoida. Lait ja paloturvallisuusvaatimukset antavat ohjeita esimerkiksi toiminnanharjoittajille, mutta lait eivät tee asioita ihmisten puolesta. Valistustyö ja ihmisten vastuullinen käyttäytyminen ovat tärkeitä tekijöitä paloturvallisuuden parantamisessa.

Kulutustavaroiden paloturvallisuus
Kuluttajavirasto valvoo kuluttajansuojaa. Kuluttajan suojana ovat mm.
•
•

laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (75/2004)
valtioneuvoston asetus kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista
tiedoista (613/2004).

Nämä lait velvoittavat tuotteiden valmistajat ja myyjät varmistamaan, etteivät heidän
tuotteensa oikein käytettyinä aiheuta vaaraa kuluttajalle. Kuluttajan vastuulle siis jää
hankkia tuotteet luotettavalta kauppiaalta ja käyttää tuotteita tai palveluja niille osoitetulla
tavalla. Lisäksi jokaisen tulee itse ottaa vastuuta oman asuinympäristönsä paloturvallisuudesta.
Nykyisessä lainsäädännössä on erityisesti paloturvallisuuteen liittyviä vaatimuksia muutamille kuluttajille myytäville tekstiili- ja sisustustuotteille sekä leluille:
•
•
•
•

asetus patjojen paloturvallisuusvaatimuksista (57/1991) ja muutos (1360/1996)
asetus pehmustettujen istuinhuonekalujen paloturvallisuusvaatimuksista
(743/1990) ja muutos (479/1996)
laki lelujen turvallisuudesta (287/1997)
eurooppalainen standardi SFS-EN 14878 lasten yöasujen paloturvallisuudesta.
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Patjojen paloturvallisuus
Asetus koskee patjoja ja pehmustettuja sängynpohjia, mutta ei uinti- ja leirintäkäyttöön
tarkoitettuja patjoja tai makuualustoja. Myöskään käytetyt patjat eivät kuulu asetuksen
valvonnan piiriin.
Vaatimuksena on, että patja ei saa syttyä kytevästä savukkeesta standardin SFS-EN
597-1 mukaisessa kokeessa taikka jos sen paloturvallisuus voidaan luotettavasti osoittaa muulla tavoin. Testausselosteen tai lausunnon antajaksi käy koti- tai ulkomainen laboratorio, jolla on asiasta riittävä asiantuntemus.
Istuinhuonekalujen paloturvallisuus
Pehmustettu istuinhuonekalu ei saa syttyä kytevästä savukkeesta standardin SFS-EN
1021-1 mukaisessa kokeessa tai jos sen paloturvallisuus voidaan osoittaa muulla tavoin.
Lelujen paloturvallisuus
Lelujen turvallisuuden valvontaan sovelletaan tuoteturvallisuuslakia (914/1986). Paloturvallisuutta käsitellään §16–20 (syttyvyysominaisuudet). Leluissa käytetään paljon kuitumateriaaleja. Erityisesti lelut, joiden lähellä tai sisällä lapsi voi olla, herättävät kysymyksiä niiden paloturvallisuudesta. Tällaisia leluja ovat mm. leikkiteltat, roolivaatteet, pehmolelut, naamarit ja peruukit. Paloturvallisuusvaatimukset liittyvät syttymisherkkyyteen,
jälkipalamiseen ja palamisnopeuteen. Lelujen katsotaan täyttävän laissa säädetyt syttyvyysominaisuuksia koskevat vaatimukset, jos ne ovat sellaisen lelujen syttyvyysominaisuuksia koskevan yhdenmukaistetun standardin mukaisia, jota koskeva viittaus on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä. Tällä hetkellä vaatimusten täyttyminen
testataan standardin EN 71-2:2006 + A1:2007 mukaan. Huom! Leluista tulisi aina löytyä
CE-merkintä. Se tarkoittaa, että valmistaja tai valmistajan edustaja vahvistaa, että lelut
ovat vaatimusten mukaisia.
Lain mukaan lelut on valmistettava materiaalista, jotka eivät pala joutuessaan suoraan
kosketukseen liekin, kipinän tai muun mahdollisen sytytyslähteen kanssa; tai eivät ole
helposti syttyviä (liekki sammuu heti, kun sytytyslähteen vaikutus lakkaa); tai syttyessään palavat hitaasti ja liekki leviää alhaisella nopeudella; taikka riippumatta lelun kemiallisesta koostumuksesta on käsitelty siten, että palaminen hidastuu. Lelussa ei saa olla
sellaisia aineita tai valmisteita, jotka voivat haihtuessaan tai toisten aineiden kanssa
reagoidessaan muuttua syttyviksi.
Lasten yöasujen paloturvallisuus
Lasten yöasujen paloturvallisuudesta tuli 2008 voimaan standardi SFS-EN 14878. Lasten yöasuihin kuuluviksi lasketaan yöpukujen lisäksi aamu- ja kylpytakit. Testausvelvoite
ei koske vauvojen yöasuja. Tapaturmatilastojen mukaan lasten asujen tavallisimpia syttymislähteitä ovat keittiövälineet, istuminen liian lähellä tulta, tulitikut, tupakka ja kynttilät.
Standardin mukaisessa kokeessa hyväksytään, että useimmat lasten yöasuissa käytettävät kankaat syttyvät altistettaessa pienelle liekille. Tästä syystä ei vaadita erityistä syttyvyystestiä. Liekinleviämisaika ja pintaleiskahdus tulee kuitenkin mitata määritellyllä
testausmenetelmällä (EN 1103). Minimivaatimuksena on, että pintaleiskahdusta ei saa
tapahtua, ja liekinleviämisajalle on ohjeajat. Pyjamia koskevat lisäksi mallivaatimukset.
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Julkisten tilojen ja liikennevälineiden paloturvallisuus
Rakenteellista palotorjuntaa koskevat määräykset sisältyvät Suomen Rakentamismääräyskokoelmaan. Rakenteellinen palontorjunta perustuu paloturvallisiin rakenteisiin ja
palotekniseen osastointiin. Rakenteellisessa palotorjunnassa vaatimuksia asetetaan
mm. rakennusten pääkäyttötavan perusteella. Ryhmittelyn lähtökohtana on käyttöaika –
päiväkäyttö, iltakäyttö tai yökäyttö – sekä se, miten hyvin käyttäjät tuntevat tilat ja miten
he kykenevät pelastautumaan itse tai toisten avustamina palotilanteessa.
Yksityisten ja julkisten tilojen osalta kaikkia velvoittaa pelastuslaki (2003). Laki velvoittaa
omatoimiseen varautumiseen ja ennaltaehkäisyyn.
Tekstiilivalintoihin tulee kiinnittää erityishuomiota silloin, kun asukkaan toiminta- tai ymmärryskyky on alentunut. Henkilöiden, jotka vastaavat hoitolaitoksen tai muun julkisen tilan tekstiili- ja sisutusratkaisuista, on oltava tietoisia tulipaloja aiheuttavista tekijöistä ja
pystyttävä siten omalla toiminnallaan ja arkipäiväisillä valinnoillaan ehkäisemään tulipaloja ja edelleen palokuolemia. 2000-luvulla hoitolaitospalot ovat olleet enenevässä määrin syynä palokuolematilastojen synkkyyteen.

Sisäasiainministeriö asetti 1998 vähimmäisvaatimukset majoitustilojen, hoitolaitosten
sekä kokoontumis- ja liiketilojen sisusteiden paloturvallisuudelle (SM ohje Dnro
4/011/98). Ohje on kumoutunut 1.9.2001 eikä uutta normia ole valmisteilla. Kumoutuneessa ohjeessa kaikki standardiviittaukset eivät ole enää ajan tasalla, mutta muuten
ohjetta voi edelleen käyttää suosituksena, ja näin mm. monet pelastuslaitokset tekevätkin.
Ohjeen mukaan edellä mainituissa tiloissa paloturvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä
huomiota, sillä tiloissa voi olla suuri määrä henkilöitä ja heidän ikänsä, kuntonsa ja/tai
liikkumismahdollisuutensa voivat vaikuttaa turvallisuuteen. Ohje koskee julkisten tilojen
verhoja, pehmustettuja istuinhuonekaluja, patjoja, vuodevaatteita ja irtomattoja. Käyttösuositus on, että näiden tilojen sisutusmateriaalit ovat joko vaikeasti syttyviä (SL 1) tai
tavanomaisesti syttyviä (SL 2). Herkästi syttyviä (SL 3) materiaaleja ei tule käyttää.

Tekstiilit ja paloturvallisuus – Koulutuspaketin taustamateriaali

11

Sisusteet jaotellaan syttyvyysluokkiin SL 0-3. SL 0 tarkoittaa palamatonta materiaalia
(lasi, mineraalikuidut ja metalli). SL 1 tarkoittaa vaikeasti syttyvää, SL 2 tavanomaisesti
syttyvää ja SL 3 herkästi syttyvää.
Esimerkkeinä tekstiileistä, jotka yleensä luokitellaan vaikeasti syttyviksi, voidaan mainita
palosuojattu puuvilla, palosuojattu villa, palosuojattu polyesteri ja aramidikuidut. Tavanomaisesti syttyviä tekstiilejä ovat esimerkiksi villa, tiivis puuvilla, polyesteri ja polyamidi.
Herkästi syttyviä ovat ohut tai nukkapintainen puuvillakangas, ohuet pellava-, viskoosija polyesteripuuvillakankaat, akryyli ja polypropeeni.
Syttyvyysluokka määräytyy palokoemenetelmien perusteella. Menetelmät on pyritty
tekemään sellaisiksi, että ne antaisivat mahdollisimman luotettavan kuvan tuotteen
syttyvyydestä käytännön tilanteessa. Tämän vuoksi verhoille, pehmustetuille
istuinhuonekaluille, patjoille ja vuodevaatteille on omat palokoemenetelmänsä, joiden
tulosten perusteella tuotteen syttyvyysluokka määräytyy.
Sisusteiden paloturvallisuusvaatimukset liittyvät syttymisherkkyyteen pienten sytytyslähteiden vaikutuksesta. Vaikeasti syttyväksi (SL 1) luokiteltu sisuste voi syttyä kun siihen
kohdistuu palokoemenetelmää ankarampi sytytyslähde. Tällöin on merkitystä sisusteen
muilla palo-ominaisuuksilla, kuten kuinka nopeasti sisuste palaa sekä kuinka paljon vapautuu lämpöä, savua ja myrkyllisiä kaasuja.
Laivojen, lentokoneiden, junien ja linja-autojen tekstiileille ja sisusteille on omat
vaatimuksensa.9 Euroopan Unionin jäsenvaltioiden lipun alla purjehtivissa laivoissa
tuotteiden on täytettävä laivavarustedirektiivissä (96/98/EY) asetetut vaatimukset.
Laivavarustedirektiivi edellyttää tuotteen testausta ja valmistuksen laadun arviointia.
Laivavarustedirektiivi koskee kaikkia tekstiilejä, joille on kansainvälisessä merenkulkua
koskevassa SOLAS-sopimuksessa esitetty paloturvallisuusvaatimuksia. Esimerkiksi
vuodevarusteiden (patjat, tyynyt, täkit, peitteet) ja pehmustettujen istuinhuonekalujen
paloturvallisuus määritetään mittaamalla syttyvyyttä pienen liekin ja savukkeen
vaikutuksesta. Verhojen paloturvallisuusvaatimus liittyy syttymisherkkyyteen pienen
liekin vaikutuksesta.
Linja-autojen sisustusmateriaalien paloturvallisuudesta on direktiivi 95/28/EY, jonka paloturvallisuusvaatimukset koskevat kaikkia linja-auton sisustusmateriaaleja. Linjaautodirektiivissä on kolme palokoemenetelmää, joiden tulosten perusteella paloturvallisuusvaatimusten täyttyminen todetaan. Vaatimukset liittyvät palamisnopeuteen ja palavan aineen tippumiseen (koskee vain katossa olevia materiaaleja). Paloturvallisuusvaatimukset täyttävä sisustusmateriaali saa palaa, kunhan palamisnopeus ei ylitä 100
mm/min direktiivin mukaisissa kokeissa.
Suomessa junien sisustusmateriaalien paloturvallisuusvaatimukset kuuluvat Suomessa
liikkuvan kaluston määräyksiin ja ohjeisiin. Palokoemenetelminä voivat olla (vuonna
2008) Euroopan eri maiden junien paloturvallisuutta koskevat palokoemenetelmät. Kun
eurooppalainen junamateriaalien paloturvallisuusstandardi (CEN TS 45545-2) aikanaan
valmistuu, käytetään siinä esitettyjä palokoemenetelmiä ja vaatimuksia.
Lentokoneisiin liittyvät ohjeet perustuvat useissa maissa täysin tai osittain Yhdysvaltain
Federal Aviation Admistration (FAA) ohjeisiin, Federal Aviation Regulations (FAR).
Miehistö- ja matkustajatilojen sisustusmateriaalien palokoemenetelmät ja vaatimukset
on esitetty kohdassa FAR 25.853. Eurooppalainen JAR 25.853 on tämän kanssa täysin
identtinen.

9

Ryynänen, Kallonen ja Ahonen, 2001: 81–86.
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Testausselosteet
Valmistajan tai maahantuojan on pystyttävä valvontaviranomaisen pyynnöstä osoittamaan, että tuote vastaa vaatimuksia. Riittävän asiantuntemuksen omaavan koti- tai ulkomaisen laboratorion testausseloste tai lausunto käy osoitukseksi. Riittävä asiantuntemus voidaan osoittaa esimerkiksi akkreditointitodistuksella.
Jos tuotteelle on olemassa direktiivi ja tuote täyttää direktiivissä esitetyt vaatimukset,
valmistaja kiinnittää tuotteeseen CE-merkin. Se osoittaa, että valmistaja vakuuttaa tuotteen täyttävän sitä koskevien direktiivien vaatimukset ja että se on läpäissyt vaaditut tarkastukset. Esimerkiksi lasten leluista ja yöasuista tulee löytyä CE-merkintä, koska niille
on olemassa direktiivit.

Valvonta
Kulutustavaroiden turvallisuuden valvontaa suoritetaan pääosin Kuluttajaviraston toimesta. Kuluttajavirasto voi pyytää kunnasta apua esimerkiksi näytteenottoon ja myynnistä poistettujen tavaroiden jälkivalvontaan.
Kuluttajavirasto suunnittelee ja ohjaa valvontaa valtakunnallisesti ja järjestää koulutusta
alue- ja paikallishallinnon tuoteturvallisuusvalvojille. Se vastaa myös kansainvälisestä
yhteistyöstä. Lääninhallitukset ohjaavat kuntien suorittamaa valvontaa alueellaan ja antavat koulutusta liittyen järjestämiinsä valvontaprojekteihin, jotka sovitaan vuosittaisessa
tulossopimuksessa Kuluttajaviraston kanssa. Tullilaitos valvoo pistokokein Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelta tuotavien kulutustavaroiden turvallisuutta. Tullilaitos ja
Kuluttajavirasto toimivat tiiviissä yhteistyössä.10
Julkisten tilojen sisusteiden ja tekstiilien paloturvallisuutta seuraavat kuntien palotarkastajat.
Henkilösuojaimien osalta (esimerkiksi palopuku) korkein valvova viranomainen on Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto. Henkilösuojaimien yleiset vaatimukset löytyvät henkilösuojaindirektiivistä (89/656/ETY) ja suojainkohtaiset vaatimukset suojainkohtaisista tuotestandardeista (esimerkiksi palopuku SFS-EN 469). Suomessa suojaimien testaajana ja ilmoitettuna laitoksena toimii Työterveyslaitos.

10

kuluttajavirasto.fi > Yritykselle › Tavaroiden / palveluiden turvallisuus › Tuoteturvallisuuden valvontaohjeet.
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Pelastussuunnitelma
Pelastuslain 9 §:n 3 momentissa tarkoitettu pelastussuunnitelma on laadittava siellä,
missä on kokoontuneena riittävän paljon ihmisiä (isommat taloyhtiöt, koulut, liikelaitokset, jne.). Suunnitelman tarkoituksena on ennakoida ja ennaltaehkäistä uhkaavat vaaratilanteet. Suunnitelmapohjia löytyy mm. SPEKin ja pelastuslaitosten verkkosivuilta.11
Pelastussuunnitelmassa täytyy olla huomioituna riittävät varotoimenpiteet onnettomuuksien varalta. Esimerkiksi hoitolaitosten, joiden asiakkaiden toimintakyky on alentunut,
täytyy voida osoittaa miten laitoksessa on varauduttu tulipalon varalta.
Pelastussuunnitelmassa selvitetään
•
•
•
•
•
•
•

ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden vaikutukset
toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi
poistumis- ja suojautumismahdollisuudet sekä sammutus- ja pelastustehtävien
järjestelyt
turvallisuushenkilöstö, sen varaaminen ja kouluttaminen sekä muun henkilöstön
tai asukkaiden perehdyttäminen suunnitelmaan
tarvittava materiaali kuten alkusammutus-, pelastus- ja raivauskalusto, henkilösuojaimet ja ensiaputarvikkeet sen mukaan kuin ennakoitujen vaaratilanteiden
perusteella on tarpeen
ohjeet erilaisia ennakoituja onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteita varten, sekä
miten suunnitelmaan sisältyvät tiedot saatetaan asianomaisten tietoon.

Pelastussuunnitelmassa on tarpeen mukaan huomioitava kohteen tavanomaisesta poikkeava käyttö. Suunnitelma pidetään ajan tasalla, ja siitä tiedotetaan tarvittavalla tavalla
asianomaisen rakennuksen tai muun kohteen asukkaille ja työntekijöille sekä muille, joiden on osallistuttava pelastussuunnitelman toimeenpanoon. Pelastussuunnitelma tai
sen yhteenveto on toimitettava alueen pelastusviranomaiselle tämän antamien ohjeiden
mukaan.
Yleisötapahtumissa järjestäjä vastaa aina yleisön turvallisuudesta, kuin myös ympäristöhuollosta, tilaisuuden rauhanomaisesta sujumisesta, yleisestä järjestyksestä ja vastaavista asioista. Kaikissa tilaisuuksissa täytyy olla nimetty turvallisuusvastaava. Yleisötilaisuudesta tehdään ilmoitus poliisille. Poliisi antaa tarvittaessa järjestäjälle lisäohjeita.
Vaikka poliisille riittäisikin pelkkä ilmoitus, pelastusviranomainen voi edellyttää tapahtumalta pelastussuunnitelmaa. Suunnitelmassa selvitetään kuinka vaaratilanteiden syntymistä ehkäistään, kuinka varaudutaan henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa ja kuinka varaudutaan omatoimisiin pelastustoimenpiteisiin. Pelastussuunnitelma voi olla osa laajempaa turvallisuussuunnitelmaa (johon sisältyy mm. rikosten torjuntaan liittyviä asioita).12
Jokaisessa yksityiskodissakin olisi hyvä suunnitella ja harjoitella oikeita toimenpiteitä
onnettomuuksien varalta. Näin turhat riskit voidaan eliminoida ja jokaisella asukkaalla on
valmiina mielessään toimintamalli onnettomuuden varalta. Turvallisuuskävely on mieleenpainuva, elämyksellinen keino suunnitella kodin turvallisuusasioita. Kävelyn aikana
kartoitetaan kodin riskikohteet, tarkastetaan palovaroittimet, tutustutaan alkusammutusvälineisiin ja poistumisreitteihin, ja mietitään mistä ja miten on turvallista hälyttää apua.
Kävelyn aikana kannattaa miettiä, kuka voi auttaa ketä – esimerkiksi pientä lasta tai liikuntarajoitteista asukasta.
11

spek.fi > Paloturvallisuus > Pelastussuunnitelma.

12

Lisätietoja saa esim. Jari Vuoripuron kirjasta Suurten yleisötilaisuuksien turvallisuusopas (SPEK, 2007).
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TEKSTIILIEN YLEISET OMINAISUUDET

Tekstiiliraaka-aineet
Tekstiilikuidulta vaaditaan tiettyjä ominaisuuksia, jotta siitä voidaan valmistaa haluttu
tuote, kuten sisustus- tai vaatetekstiili. Tekstiilikuidun tulee olla käyttötarkoitukseen sopiva. Lisäksi tekstiilikuidun valmistuksen tulisi olla helppoa, ympäristöystävällistä ja valmistuskustannusten kohtuullisia. Ihannekuitua, joka sellaisenaan täyttäisi kaikki vaatimukset ja soveltuisi kaikkiin käyttötarkoituksiin, ei ole.
Tekstiilituotteen valmistukseen käytetään sekä luonnonkuituja että synteettisiä kuituja.
Kuitujen ohella tekstiilituotteen valmistuksessa käytetään apuaineita, värejä ja viimeistysaineita. Viimeistys tarkoittaa tekstiili- tai nahkatuotteen käyttöominaisuuksien ja muokattavuuden parantamista. Viimeistyskäsittelyjä ovat esimerkiksi palo-, home- ja likasuojaus, antistaattisuus, siliävyys sekä ulkonäköön ja tuntuun vaikuttavat viimeistykset.
Lisätietoja tekstiiliraaka-aineista löydät esimerkiksi Irma Boncamperin kirjasta Tekstiilioppi – Kuituraaka-aineet (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2. painos 2004) tai Raija Markulan kirjasta Tekstiilitieto (WSOY, 1999).

Tekstiilien jako- ja ryhmittelytapoja
Kuituja ja tekstiileitä voidaan jakaa ja ryhmitellä eri tavoin. Tekstiilit voidaan jakaa esimerkiksi käyttötapansa mukaan vaatetekstiileiksi ja sisustustekstiileiksi tai alkuperänsä
mukaan luonnonkuituihin ja tekokuituihin.
Muistathan. Kaikki luonnonkuidut eivät ole paloturvallisia eivätkä kaikki tekokuidut ole palovaarallisia. Molemmista ryhmistä löytyy paloturvallisuuden kannalta hyviä ja huonoja kuituja.

Alkuperän mukainen jakotapa: luonnonkuidut - tekokuidut

Tekstiilit ja paloturvallisuus – Koulutuspaketin taustamateriaali

15

Luonnonkuidut ovat luonnosta saatavia kuituja, joiden ominaisuudet ovat osittain määrätyt. Ne ovat valmiiksi kuitumuodossa. Luonnonkuituja ovat kasvi-, eläin- ja mineraalikuidut.
Tekokuidut tehdään raaka-aineista, jotka ihminen saattaa kemiallisin ja fysikaalisin keinoin tekstiilikuidun muotoon. Tekokuituja ovat synteettiset kuidut, muuntokuidut ja epäorgaaniset tekokuidut. Synteettiset kuidut valmistetaan teollisesti lähtöaineista (esimerkiksi öljy, kivihiili). Muuntokuitujen alkuperä on luonnon raaka-aineissa (esimerkiksi puun
selluloosa). Lasikuitu on esimerkki epäorgaanisesta tekokuidusta.
Kemiallinen jakotapa: orgaaniset - epäorgaaniset
Kuituraaka-aineet voidaan jakaa myös kemiallisen alkuperänsä mukaisesti. Pääjako on
orgaanisiin ja epäorgaanisiin kuituihin. Orgaanisia kuituja ovat luonnon kasvi- ja eläinkuidut sekä muunto- ja synteettiset kuidut. Epäorgaanisiin kuituihin luetaan mineraalikuidut ja epäorgaaniset tekokuidut.
Samaan kemialliseen ryhmään kuuluvilla kuiduilla on yhtäläisiä ominaisuuksia. Nämä
ominaisuudet huomioidaan tekstiilejä värjättäessä, viimeisteltäessä ja puhdistettaessa.
Käyttöalueen mukainen jaottelu
Käyttöalueensa mukaan tekstiilit voidaan jakaa esimerkiksi seuraaviin:
•
•
•
•
•
•
•

vaatetus (puserot, housut, takit, alusvaatteet, jne.)
sisustus- ja kodintekstiilit (verhot, vuodevaatteet, pöytäliinat, matot, huonekalukankaat)
tekniset tekstiilit (suojapeitteet, tukikankaat, ompelulangat, konehuovat, suodatinkankaat)
täyte- ja eristevanut
kuitukankaat eli non-woven
sairaalatarvikkeet
hygieniatuotteet.

Kuituominaisuudet
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Tietyn tuotteen valmistusaineena olevalle kuidulle asetettavia vaatimuksia voivat olla
esimerkiksi seuraavat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kuitupituus
muuttumattomuus
lujuus
joustavuus
kimmoisuus
kosteuden imemiskyky
hankauksen kesto
värjäytyvyys
puhdistettavuus
kemiallinen kestävyys
tuntu
ulkonäkö
valonkesto
ulkoilman vaikutuksen kesto
hien vaikutuksen kesto
homeen, bakteerien, tuhohyönteisten kesto
lämmöneristyskyky
sähköiset ominaisuudet
terveydellisyys
ympäristöystävällisyys
paloturvallisuus.

Valittaessa kuitumateriaaleja tiettyyn tarkoitukseen on lähes aina tehtävä jonkinlainen
kompromissi. Vain harvoin kuitua on mahdollista valita ainoastaan yhden ominaisuuden
perusteella.
Kuituseoksia kehittämällä pyritään parhaisiin mahdollisiin tekstiilituotteiden vaatimiin
ominaisuuksiin. Tekstiilituotteen ominaisuuksiin vaikuttavat kuitumateriaalin ohella kankaan rakenne ja viimeistys.
Tutkimuksen avulla pyritään kehittämään teko- ja luonnonkuitujen ominaisuuksia erilaisiin käyttötarkoituksiin. Kuluttajille tuttuja esimerkkejä ovat pesuja hyvin kestävä superwash-villa ja silittämättä siistit tekstiilit.

KUITUJEN KAUPPANIMET,
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LYHENTEET, KÄYTTÄYTYMINEN PALOSSA JA KÄYTTÖ KUITURYHMITTÄIN
Jokaisella kuituaineella on oma luonteensa ja vakiintunut käyttötarkoituksensa. Villalla
on suuri lämpöarvo ja se on pehmoista, ja siksi sitä suositaan kylmältä suojaavissa vaatteissa. Polyamidi eli nailon puolestaan suojaa tuulelta ja on kestävää, mutta myös hiostavaa. Sitä käytetäänkin mm. purjeissa ja kalastustarvikkeissa ja vaatetustekstiileissä
sekoitteena.
Seuraavassa tutustutaan kuitujen kauppanimiin ja lyhenteisiin. Kuitujen alkuperää kuvaavaa kuitunimitystä tulee käyttää tekstiilikaupassa, asiakirjoissa ja tuoteselosteissa.
Tuotetiedot seuraavat vaatetta tai kangaspakkaa. Tieto ei kuitenkaan ole aina käden
ulottuvilla, sillä lappu voi irrota tai tiedot haalistua pesussa. Kuitujen ja etenkin yhdistelmäkuitujen käyttötarkoituksia on suuri määrä, joten tuotteesta ei voi suoraan päätellä,
mitä kuitua se on. Viitteitä käyttötarkoitus voi kyllä antaa.
Kuitujen tunnistamista kannattaa opetella aistinvaraisesti, vaikka tekstiiliteollisuus pystyykin jäljittelemään luonnonkuituja tekokuiduin varsin tarkkaan ja tunnistaminen voi olla
vaikeaa. Harjoittelua varten kannattaa ensin hankkia varmoja vertailukohtia. Kangaskaupoista voi kysellä vanhoja näytekansioita tai näytteitä voi kerätä hukkapaloista.
Kuidun rakennetta voi arvioida silmämääräisesti. Luonnonkuiduilla on tietyt ominaispituudet. Mm. mohairilla, vikunjalla ja silkillä, samoin joillain kovapintaisilla tekokuiduilla on
tietty ominaiskiilto. Kuidun kiertymissuunta voi antaa viitteitä alkuperästä. Jos käytettävissä on mikroskooppi, rakennetta voi tutkia vertailemalla mikroskoopin näyttämää tekstiilialan oppikirjoista löytyviin rakennekuviin.
Villat voi tunnistaa kuidun kiharuudesta. Myös väri voi paljastaa tuotteen alkuperän, sillä
joidenkin luonnonkuitujen valkaisu on vaikeaa ja joitain karvoja ja villoja harvoin värjätään (kameli, vikunja).
Jokaisella raaka-aineella on oma hajunsa. Villalla ja silkillä on hyvin tunnusomainen
tuoksu. Hajun saa esiin hieman lämmittämällä, ja polttokokeen avulla voi tutkia paitsi palaneen kuidun ominaishajua, myös palamisjäänteen ominaispiirteitä.
Polttokoetta tehdessäsi muista turvallisuus: sido hiukset kiinni, käytä suojavaatetusta,
älä hengitä savua ja varaa sammutusvälineet lähelle. Kysy koululta mahdollisuutta järjestää polttokoe koulun kemianluokassa polttokaappia käyttäen.
Polttokoetta tehdessäsi irrota tekstiilin reunasta lanka tai pari. Pidä kiinni pinseteillä ja
tee polttokoe palamattoman alustan päällä. Kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin:
•
•
•
•
•
•
•

syttymisherkkyys
paloherkkyys/nopeus
palon jatkuminen liekistä poistettaessa
savunmuodostus
palaessa syntyvä haju
palojäännös
palojäännöksen jälkihehkuminen

Tuotteeseen käytetyt väri- ja viimeistysaineet voivat vaikuttaa palotapahtumaan. Esimerkiksi siinä missä palosuojaus tietenkin vähentää tekstiilin paloherkkyyttä, vedenhylkivyysviimeistys voi puolestaan lisätä sitä.
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Luonnon selluloosakuidut
Selluloosakuiduista valmistetut ohuet kankaat syttyvät pienen liekin hipaisusta ja palavat
nopeasti. Tiiviit, paksut selluloosakankaat vaativat syttyäkseen useamman sekunnin
liekkikosketuksen ja palavat aluksi hitaasti. Selluloosakuituinen kangas jatkaa palamista
liekistä pois otettaessa. Syttymislämpötila on 290–350 °C. Selluloosakuitu voi palaa ilman liekkiä, kytemällä. Selluloosakuiduista valmistetut tekstiilit eivät sula eikä niistä
muodostu palavaa, sulaa ainesta. Selluloosakuidut ovat kosteana vaikeasti syttyviä.
Kuidun palaessa syntyy palavan paperin hajua, ja palojäännöksenä on harmaa, helposti
hajoava tuhka.
Selluloosakuidut voi palosuojata. Palosuojakäsittelyjä ovat mm. Pyrovatex ja Proban.
Palosuojattu selluloosakuitu syttyy vaikeasti liekistä ja sammuu liekistä pois otettaessa.
Palaessa syntyvä haju riippuu aineesta, jolla palosuojaus on tehty. Palosuoja-aineet sisältävät mm. typpeä ja fosforia. Palojäännöksenä on tumma hiiltymä. Huomaa, että selluloosakuidun palosuojaus ei aina estä kytevän palon syttymistä esimerkiksi savukkeen
vaikutuksesta (patjat, huonekalut).
Puuvilla (CO) – maailman tunnetuin tekstiilikuitu
Nimityksiä/kauppanimiä: Baumwolle, bomull, Calico, Chintz, Coton, cotton, cotone, Denim, Domestik, frotee, gabardiini, Gingham, Japanette, kanavakangas, kretonki, Lawn,
Molski, Nankiini, popliini, Printers, Seersucker, Sefiiri, Sertinki, untuvakangas, vohvelikangas.
Käyttö: neule- ja ompelulangat, vaatetuskankaat, verho- ja verhoilukankaat, kodin tekstiilit, käsityökankaat, neuleet (trikoot), pitsit, tyllit.
Pellava (LI) – maailman vanhin tekstiilikuitu
Nimityksiä/kauppanimiä: aivina, Flachs, flax, frotee, lawn, Leinen, lin, linen, lino, rohdin.
Käyttö: sauna- ja kylpytekstiilit, pyyhkeet, pöytäliinat, liinavaatteet, vaatetuskankaat ja neuleet.
Hamppu (CA)
Nimityksiä/kauppanimiä: hemp, säkkikangas.
Käyttö: merenkulun materiaalit, köydet, suojapeitteet, matot, säkit, verkot, tapetit, sisustustekstiilit, vaatetuskankaat, hatut, solmiot, huivit. Hamppua käytetään myös paperiteollisuuden raaka-aineena (etenkin savukepaperissa) ja muissa teknisissä tarkoituksissa.
Juti eli Juutti (JU)
Käyttö: pakkausmateriaalit, mattojen pohjakudos, köydet, muut tekniset tuotteet.
Rami (RA)
Käyttö: kirjailulangat, pitsit, huonekalukankaat, purjekankaat, silkin kanssa sekoitteena
brokadit, hattujen vuorimateriaalit, huonekalujen täytemateriaalit.
Sisal (SI)
Käyttö: köydet, narut, matot, säkit, kassit, erikoispaperien materiaali, kattohuovat.
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Muita luonnon selluloosakuituja ovat ainakin nokkonen, tupasvilla, manilla, esparto, kookos ja kapokki.

Luonnon proteiinikuidut
Eläinkuidut eli luonnon proteiinikuidut ovat vaikeasti syttyviä eivätkä ne jatka palamista
liekistä poistettuna. Huomattavaa on kuitenkin se, että viimeistysaineet voivat muuttaa
proteiinikuituisen tuotteen palamista. Proteiinikuidut palavat hitaasti rätisten. Niiden syttymislämpötila on 225–325 °C. Ne eivät sula eikä niistä muodostu palavaa, sulaa ainesta. Kuiduista tulee palaneen hiuksen haju. Palojäännöksenä on musta tai harmaa mureneva tuhkapallo.
Silkki (SE)
Nimityksiä/kauppanimiä: silke, natursilke, silk, Seide, soie, seta, berber, brokard, canton,
crepe, crepe de chiffon, crepedeshine, damasti, habutai, organtza, pongee, shantung,
tafti, voile.
Käyttö: vaatetuskankaat, kravatit, huivit, nauhat, tupsut, punokset, verhot, lakanat, huonekalukankaat, alusvaatteet, yöpuvut, aamutakit, sukat, neuleet.
Villa (WO)
Hienouden mukaan eläimen karvat voidaan jakaa villaksi, karvoiksi, harjaksiksi, jouhiksi.
Muiden kuin lampaan villaa kutsutaan yleensä eläimen nimen mukaisesti – vikunja
(WG), jakki (WY), guanako (WU) ja alpakka (WP) ovat kyseisten eläinten villaa. Woolmark on IWS:n laatutakuumerkki siitä, että tuotteessa on käytetty puhdasta, ennen käyttämätöntä ja sekoittamatonta villaa. Woolblendmark on IWS:n laatutakuumerkki jossa
tuotteessa käytetty kuitumateriaali on suurimmalta osalta villaa ja muita kuituja on käytetty tuotteen käyttöominaisuuksien parantamiseksi. Superwash-villa on IWS-laatuista
konepesun kestävää villaa.
Nimityksiä/kauppanimiä: diagonaali, georgette, glenscheck, laine, lana, musliini, sarka,
sarssi, tweed, twill, ull, verka, wool, Wolle.
Käyttö: käsityölangat, vaatetuskankaat, neuleet, miesten ja naisten pukukankaat, takkija blazer-kankaat (tweedit), sisustuskankaat, verhot, huovat, matot, verhoilukankaat.
Villan pysyvä palosuojaus tapahtuu mm. Zirpro-menetelmällä.
Mohair (WM)
Angora- eli mohairvuohen karvasta käytetään nimeä mohair.
Käyttö: hienot pukukankaat ja käsityölangat, verhoilu plyyshit, mattolangat, pitsit, tekoturkikset.
Kashmir (WS)
Kashmirvuohen karvasta käytetään nimiä kashmir, cashmere, pashmina ja shamina.
Käyttö: korkealuokkaiset tuotteet kuten neulelangat, solmiot, käsinkudotut huivit, pukuja kappakankaat.
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Kamelinkarva (WK)
Käyttö: neuleet, takkikankaat, reumakerrastot, teknisiin tarkoituksiin, köydet, hihnat, telttakankaat, huovat.
Angora (WA)
Angorakanin karvasta käytetään nimeä angora.
Käyttö: sekoitteena esimerkiksi villan alpakan, polyamidin ja akryylin kanssa mm. lämpöja reumakerrastoissa sekä urheilu- ja alusasuissa.
Jouhet ja harjakset
Jouhia ja harjaksia saadaan eri eläimistä (esimerkiksi hevonen, sika, vuohi, koira, nautaeläimet).
Käyttö: efektilankoina tekstiiliteollisuudessa mm. matto- ja huopalankoihin sekoitettuna.
Jouhia käytetään myös huonekalukankaiden valmistukseen. Harjaksia käytetään pääasiassa harjoissa ja siveltimissä.
Höyhenet, untuvat
Käyttö: täytemateriaali, toppatakit, makuupussit.
Pintakerros on ratkaiseva höyheniä ja untuvia sisältävien tuotteiden paloturvallisuudessa
sillä höyhenet ja untuvat itsessään ovat paloturvallisia materiaaleja. Ne eivät syty helposti eivätkä ylläpidä palamista.
Nahka
Paloturvallisuuteen vaikuttavat käytetyt väri- ja muokkausaineet. Käsittelemätön nahka
syttyy kytevään paloon 600 °C:ssa. Nahka kutistuu lämmetessään. Savu haisee palaneelle rasvalle ja palojäännöksenä on hieno tuhka.
Nimityksiä/kauppanimiä: aniliininahka, nappa, nupukki, mokka, säämiskä.
Käyttö: kengät, takit, housut, moottoripyöräilijöiden suojahaalarit ja muut suojavaatteet,
huonekalujen verhoilu, erilaiset asusteet (esimerkiksi vyöt, laukut).

Selluloosamuuntokuidut
Selluloosamuuntokuidut ovat tekokuituja, jotka valmistetaan luonnon polymeereistä.
Kuten selluloosakuiduista, myös selluloosamuuntokuiduista valmistetut ohuet kankaat
syttyvät pienen liekin hipaisusta ja palavat nopeasti. Tiiviit, paksut kankaat vaativat syttyäkseen useamman sekunnin liekki kosketuksen ja palavat aluksi hitaasti. Syttymislämpötila on 290–350 °C. Palo voi olla kytevää paloa, ilman liekkiä. Selluloosamuuntokuidusta valmistettu kangas jatkaa palamista liekistä pois otettaessa, se ei sula, eikä siitä muodostu palavaa, sulaa ainesta. Kuidut ovat kosteana vaikeasti syttyviä. Kuidun palaessa syntyy palavan paperin hajua. Palojäännöksenä on harmaa, helposti hajoava
tuhka. Selluloosamuuntokuidut voidaan palosuojata samalla tavoin kuin selluloosakuidut.
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Viskoosi (VI, CV) – raaka aineena puun selluloosa (esimerkiksi koivu tai kuusi)
Nimityksiä/kauppanimiä: Argenta, Danufil, Empress, Enka, Enka Profile, En-ka Viscose,
Faberta, Fibro, Flox, Floxan, Galaxy, Iridel-Viscol, Swelan, Viscofil, Viscolan, Viscose
Vanuteollisuudessa: Sanilon, Sarille, Sterilon L, Viscofil
Autonrengasteollisuudessa: Cordenka, Viscord.
Käyttö: verhot, huonekalukankaat, huovat, matot, vaatetuskankaat, neuleet, kuitukankaat, lastenvaipat, terveyssiteet.
Palosuojatut viskoosit: Lenzing Viscose FR, Danufil CS, Junlon, Tufban sekä Suomessa
kehitetty Visil.
Käyttö: julkiset tilat, kulkuneuvojen verhoilu.
Modaali (MD, CMD)
Modaali on ominaisuuksiltaan lähellä selluloosakuituja (ja selluloosamuuntokuituja).
Nimityksiä/kauppanimiä: Avril, Arusa, Besemore, Fujibo, Junlon, Modal Mic-ro, Modal by
Lanzing, Maried, Polynosic, Schifine, Säteri Modal, Prima, Tovis, Tufban, Tufcel, Vincel.
Käyttö: sekoitekankaat, neulokset, verhokankaat, lakanakankaat, pusero-, paita- ja yövaatekankaat, T-paidat, alus- ja yöasut, huonekalukankaat. Käytetään myös teknisissä
tuotteissa.
Kupro (CU)
Nimityksiä/kauppanimiä: Bembleise, Bemberg, Bemsilke, Cupioni, Cupresa.
Käyttö: alusasut, pusero- ja vuorikankaat, sekoitteena pukukankaat ja neuleet.

Selluloosayhdistemuuntokuidut
Selluloosayhdistemuuntokuidut syttyvät herkästi ja palavat nopeasti suurella liekillä. Ne
jatkavat palamista liekistä pois otettuna. Palaessa näistä kuiduista tulee etikan hajua,
triasetaatista hapahkoa hajua. Asetaatti sulaa 230 °C lämpötilassa. Palojäännöksenä on
harmaa tuhka. Triasetaatti sulaa 290–300°C lämpötilassa. Palojäännös on kiinteä ja pallomainen.
Asetaatti (CA)
Asetaatin raaka-aineena käytetään puuselluloosaa tai puuvillajätettä.
Nimityksiä/kauppanimiä: Carolan, Celanese, Celebrete, Charonspun, Ciga-tow, Dicel,
Dicelesta, Estron, Krasil, MicroSafe, Novalenc, Rhodia Filter, Silcor, Silene, Silnova, Situssa, Skylon, Teijin Acetat.
Käyttö: silkkimäiset juhlapukukankaat, sametti, taftit, kreppi, non-woventuotteet, loimineuleet, neulokset, alusasut, vuorikankaat, verhokankaat, kravatit, nauhat. Tärkeimpänä
tupakkateollisuuden filtterit.
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Triasetaatti (TA)
Nimityksiä/kauppanimiä: Soalon, Tricel
Käyttö: leningit (termofikseeraus), vuorikankaat, loimineuleet.

Synteettiset kuidut
Synteettiset kuidut ovat tekokuituja, joita valmistetaan teollisesti pienimolekyylisistä lähtöaineista. Yleisimmin käytettyjä raaka-aineita ovat kivihiili ja öljy.
Polyamidit (PA)
Polyamiditekstiilit sulavat kuumuuden vaikutuksesta. Ohuet polyamidikankaat eivät
yleensä syty pienen sytytyslähteen, kuten tulitikun, vaikutuksesta. Tämä johtuu ennen
kaikkea polyamidin sulamis- ja syttymislämpötilojen välisestä suuresta erosta. Toisaalta
vähän paksummat polyamidikankaat voivat syttyä hyvinkin helposti lyhyellä sytytysajalla,
mutta ne sammuvat tavallisesti itsestään pian syttymisen jälkeen.
Polyamidin sulamislämpötila on 215–265 °C ja syttymislämpötila 370–390 °C. Palaminen ei jatku liekistä poistettuna. Palojäännös on kova ja jälkihehkuva. Haju muistuttaa
selleriä tai palanutta luuta. Sula kuitumassa aiheuttaa ihovaurioita ja levittää paloa ympäristöönsä. Väri- ja viimeistysaineet voivat häiritä polyamidin sulamismekanismia niin,
että polyamidikangas voi tulla helposti syttyväksi ja nopeasti palavaksi. Samoin voi käydä, jos siihen sekoitetaan selluloosakuitua. Viimeistysaineet, esimerkiksi vedenhylkivyysaineet herkistävät palon syttymistä ja leviämistä.
Nimityksiä/kauppanimiä: Nylon, Taimir, Dyneema UD, Acelan, Demillion, Sup-ralon, Polana, Shimmeren, Sheerlon, Silky Touch, Trilene, Enanth, Azelon, Nylon R, Vestamid,
Cordura, DuPont Nylon, Duracel, Meryl Microfiber, Tactel.
Käyttö sellaisenaan sekä sekoitteina: sukat, sukkahousut, liivit, uimapuvut, alusvaatteet,
aamutakit, vuorit, ulkoilupuserokankaat, sateenvarjot, makuupussit, matot, huonekalukankaat, verryttelyasut, purjeet, kassit, matkalaukut.
Aramidi (PA, AR)
Aramidit ovat kemialliselta rakenteeltaan aromaattisia polyamideja. Aramidit ovat erittäin
hyvin kuumuutta kestäviä. Aramidi ei sula kuumuuden vaikutuksesta vaan se hiiltyy,
mutta vasta noin 430 °C:n lämpötilassa. Aramidikuiduista valmistetut kankaat ovat vaikeasti syttyviä ja kestävät erinomaisesti melko korkeita lämpötiloja lujuusominaisuuksiensa muuttumatta. Aramidikankaan alkuperäisestä murtolujuudesta on mitattu olevan
jäljellä 60 % kun se on ollut tuhat tuntia 260 °C lämpötilassa. Aramidikankaan ongelmana on kuidun kalleus ja sulan metallin tarttuminen siihen kiinni. Esimerkiksi hitsauskipinät tarttuvat herkästi aramidikankaaseen.
Käyttö: tulelta suojaavissa vaatteissa kuten palopuvuissa, kilpa-autoilijoiden ajohaalareissa ja sotilasvaatteissa.
Nimityksiä/kauppanimiä: Nomex, Conex ja Fortafil, Kevlar, Tawaron ja Technora.
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Polyesterit (PES, PI, PE, PET)
Polyesterit sulavat 250–260 °C lämpötilassa. Syttymislämpötila on 390 °C. Polyesterit
pyrkivät vetäytymään palosta. Palaneen tuotteen haju on makeahko. Palojäännöksenä
on kova, hehkumaton pallo. Viimeistysaineet, vanujen sideaineet ja hiiltyvät kuidut muuttavat polyestereiden palokäyttäytymistä.
Polyesterin hajoaminen kuumuudessa on monimutkaista. Erilaisia pyrolyysituotteita ja
mustaa savua muodostuu runsaasti. Hajoamistuotteiden laatu ja määrä riippuvat pyrolyysilämpötilasta. Polyesteritekstiilit eivät sellaisenaan syty kovin helposti. Väri- ja viimeistysaineet voivat kuitenkin häiritä niiden sulamismekanismia niin, että tuotteet voivat
syttyä helposti ja palaa nopeasti. Samoin tapahtuu, jos polyesterikankaaseen sekoitetaan selluloosakuitua. Huomaa, että vaatteissa ja verhoissa käytetään paljon puuvillapolyesterisekoitekankaita.
Nimityksiä/kauppanimiä: Acelan, Colorfine, Coolmax, Dacron, Filifine, Fill-well, MYMedical, Kintrel, Micrell, Nanlon, Perilon, Polylen, Pontella, Silkiss 1000, Tac, Terlanka,
Tertex, Terylene, Thermastat, Thermolite, Trevira.
Käyttö: joko sellaisenaan tai sekoitteena vaatetuskankaat, neulokset, sadetakit, solmiot,
nauhat, köydet, verhot, markiisit, purjekankaat, taloustekstiilit, vuodevaatteet, sukat,
alusasut, verhoilukankaat, ompelulangat, kuitukankaat, vanu, täytteet.
Palosuojatut polyesterit
Palosuojattu polyesteri on vaikeasti syttyvää. Se sulaa kuumuuden vaikutuksesta, mikä
on otettava huomioon, jos palosuojattua polyesteriä käyttää verhoilu- tai suojavaatemateriaalina.
Nimityksiä/kauppanimiä: Trevira CS, Teijin, Heim, Fidion.
Käyttö: verhot, vuodetekstiilit, verhoilukankaat.
Akryylit (PC)
Akryylit, aiemmin käytetty nimeä polyakryylit, syttyvät nopeasti 245 °C lämpötilassa ja
palavat suurella liekillä. Akryyli pehmenee jo 140 °C lämpötilassa. Haju on makeahko.
Palojäännös on mustaa ja haurasta.
Nimityksiä/kauppanimiä: Acrilan, BioFresh, Cachmilon, Courtelle, Dolan, Dolanit, Dralon,
Fi-Lana, Finel, Macrolan, MicroSupreme, Orlon.
Käyttö: sellaisenaan tai sekoitteena neuleet, T-paidat, oloasut, collegepaidat, verhot,
huovat, matot, sängynpeitteet, pöytäliinat, sisustuskankaat, sukat, tekoturkikset, liput,
telttakankaat, karvalelut, nuken hiukset, täytevanu.
Huom! Akryylin huonosta palonkestävyydestä ja syttymisherkkyydestä huolimatta sen
käyttö julkisten tilojen sisusteissa on yleistä. Tekstiiliteollisuus on jatkokehittänyt akryylia. Sen palo-ominaisuuksia on muutettu kuitua modifioimalla ja saatu aikaan modakryyli,
jolla on parempi palonkesto.
Modakryyli (MA)
Modakryyli on vaikeasti syttyvä ja usein itsestään sammuva materiaali. Modakryyli kutistuu ja hiiltyy lämmön vaikutuksesta, mutta ei sula eikä siitä tipu palavia pisaroita. Joi-

Tekstiilit ja paloturvallisuus – Koulutuspaketin taustamateriaali

24

denkin modakryylien pehmenemislämpötila on akryylia alhaisempi.
Nimityksiä/kauppanimiä: Teklan, Kanecaron, Velicren FR, Verel, Lufnen.
Käyttö: suojavaatetuksen alus- ja välimateriaalit, verhot, huonekalukankaat, huovat, tekoturkikset, peruukit, lasten yöpuvut, aamutakit, vuorikankaat, somisteet, täytevanu,
karvalelut, tekniset tuotteet.
Klorokuidut (CL, CLF)
Klorokuidut ovat vaikeasti syttyviä ja itsestään sammuvia. Ne tukahduttavat paloa omalta osaltaan. Korkean klooripitoisuutensa vuoksi ne ovat lähes palamattomia ja jos palavat, niin palavat nokeavalla liekillä. Klorokuiduilla on huono lämmönkesto. Ne pehmenevät jo 70–80 °C lämpötilassa. Palossa klorokuidut kutistuvat voimakkaasti. Niistä muodostuu pistävää suolahapon hajua, joka ärsyttää limakalvoja. Palojäännös on tumma ja
hauras.
Nimityksiä/kauppanimiä: Rhovyl, Rhovyl’Eco, Rhovyl’Soie, Clevyl, Leavil, Movil, Thermovyl, Teviron.
Käyttö sellaisenaan tai sekoitteena: reumakerrastot, alusasut, sukat, verhot, kuitukankaat, tekniset tuotteet, peitteet, suodattimet, patjansuojusmuovit, muovitetut kankaat,
sadevaatteet, lasten kurahousut.
Polyolefiinit (PO)
Ryhmään kuuluvat polyeteenit (PE) ja polypropeenit (PP). Molemmat syttyvät erittäin
helposti ja jatkavat palamista. Ne sulavat kuumuuden vaikutuksesta ja tiputtavat palavia
pisaroita, jotka eivät sammu. Ne pehmenevät jo 90 °C:ssa ja sulavat 110 °C:ssa. Molemmista kuiduista vapautuu erittäin paljon lämpöä. Palavia polyolefiinikuituja ei voi
sammuttaa vedellä, koska ne ovat vettä kevyempiä. Ne palavat sinisellä liekillä. Haju
muistuttaa parafiinia. Palojäännöksenä on kuuma, nestemäinen, sameahko massa.
Polyeteenin kauppanimiä: Tyvek, UHMW-PE, Dyneema SK 60, Spectra-900.
Polyeteenin käyttö: suojapeitteet, suojapuvut (kemianteollisuus), matot, säkit, köydet,
verkot, kosteussuojat, tekniset tarkoitukset.
Polypropeenin kauppanimiä: Alpha, Thinsulate.
Polypropeenin käyttö, joko sellaisenaan tai sekoitteena: kokolattiamatot, matot (pohjakangas ja/tai nukka), suojapeitteet, köydet, kalastusverkot, ompelulangat, uimapuvut,
alusasut, urheiluasut, työpukukankaat, urheiluvaatteet, kuitukankaat, autojen sisustusmateriaali, retkeilyasut, lämpövanu, pussit, hygieniatuotteet, leikkaussalitekstiilit, synteettiset ruohomatot.
Polyuretaani (PU)
Polyuretaanisolumuovi kytee helposti, mutta vain yhdessä selluloosakuituisen kankaan
kanssa: polyuretaanin lämpötila ei nouse riittävän korkealle kytevässä palossa, minkä
vuoksi se tarvitsee lisälämpöä. Polyuretaanivaahtomuovilla pehmustetussa istuinhuonekalussa lisälämmön lähteenä toimii riittävän painava (vähintään noin 300 g/m2) selluloosakuituinen päällyskangas. Vaahtomuovipatjassa patjan päällyskangas ja lakanat toimivat tarvittavan lisälämmön lähteenä.
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Nimityksiä/kauppanimiä: Dorlon, Fiber 32, Perlon U.
Käyttö: pehmusteena, pinnoitteena ulkoilu- ja sadevaatteissa sekä sisusteissa, harjat,
suodattimet, eristemateriaalit.
Elastaani (EA)
Elastaanikuidut sulavat 250 °C lämpötilassa ja palavat sinisellä liekillä. Haju on pistävä
ja palojäännös on kova.
Nimityksiä/kauppanimiä: Cleersun, DC-100, DC-700, Dorlastan, Lycra, Spandex,
Texlon, Topolon.
Käyttö yleensä sekoitteena: liivikankaat, neulokset, uimapuvut, tukisukkahousut, urheiluasut, joustavat nauhat, resorit, verkot.
Fluorokuidut (FL)
Fluorokuidut eivät syty eivätkä pala ja niillä on hyvä lämmönkesto. Kuitu pysyy muuttumattomana 200 °C asti. Kuitu sulaa 320 °C lämpötilassa.
Nimityksiä/kauppanimiä: Gore-Tex, Halar, Kynar, Teflon, Toyoflon, Tefzel.
Käyttö: erikoisompelulangat, urheilusukkien vahvikkeet, kemian tekniset tarkoitukset, tiivisteet, hihnat, erikoisasujen ja kenkien pinnoite.

Muut orgaaniset, synteettiset kuidut
Polyklalkuidut
Polyklalkuidut ovat vaikeasti syttyviä ja itsestään sammuvia eivätkä ne sula helposti.
Kuiduista valmistetut tekstiilit ovat palo-ominaisuuksiltaan erinomaisia julkisten tilojen
tekstiileiksi.
Nimityksiä/kauppanimiä: Cordelan.
Käyttö: verhot, huonekalukankaat.
Polyimidikuidut (PI)
Polyimidi on pehmeä ja silkkimäinen kuitu. Se on vaikeasti syttyvää ja sillä on erittäin
hyvät kuumuudenkesto-ominaisuudet. Kuitu kestää mekaanisten ominaisuuksiensa
muuttumatta jatkuvaa 260 °C:n lämpötilaa. Polyimidikuidun hajoaminen alkaa vasta noin
500 °C:n lämpötilassa. Se ei sula, vaan hiiltyy.
Nimityksiä/kauppanimiä: P 84 ja Durette.
Käyttö sellaisenaan tai sekoitteena: kuumuudelta suojaavat alusasut, muut henkilösuojaimet, neulahuovat, langat, tekniset tuotteet.
Termisesti kestäviä tekokuituja
Termisesti kestäviä orgaanisia kuituja valmistetaan sekä modifioimalla olemassa olevia
kuituja että kehittämällä täysin uusia. Näitä kuituja käytetään kohteissa, joissa tarvitaan
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erityistä lämmönkestoa suojavaatetuksen materiaaleissa (esimerkiksi palopelastushenkilöstö, kilpa-ajajat, astronautit). Ominaista näille kuiduille on hyvin korkeiden (yli 300 °C)
lämpötilojen sieto muuttumattomina. Tällaisia kuituja ovat mm. PBI, polyimidiamidikuidut
ja polyfenyylisulfidi eli PPS. Alalla tapahtuu jatkuvasti tuotekehitystä.

Epäorgaaniset luonnonkuidut
Mineraalikuidut (asbesti, AS)
Mineraalikuiduiksi sanotaan mineraaleista saatavia kuitumaisia kiteitä, joita voi kehrätä.
Asbesti (AS) on tunnetuin mineraalikuitu Asbestikuidut eivät syty ja sulamispiste on laadusta riippuen 1100–1600 °C.
Nimityksiä/kauppanimiä: asbesti. Alkuperäinen nimi asbestos tarkoittaa palamatonta. Aikaisemmilta nimiltään vuoripellava, kivipellava, vuorikorkki, puuvillakivi.
Asbestin käyttö on kielletty koko EU:n alueella, sillä asbestipöly voi aiheuttaa keuhkosairauksia, keuhkosyöpää ja kasvaimia. Suomessa sen käyttö kiellettiin vuonna 1994.
Muualla maailmassa sitä käytetään yhä sellaisenaan tai sekoitteena, joten matkailija voi
tietämättään ostaa asbestituotteita. Myös vanhoissa rakennuksissa, vaatteissa tai tavaroissa voi olla asbestikangasta. Käyttökohteita ovat kankaat (asbestipuuvilla), suojapuvut, silityslaudan päällyskangas, kuitumatot, suodattimet, köydet, nauhat, eristeet, täytteet.

Epäorgaaniset tekokuidut
Epäorgaanisten tekokuitujen pääkäyttöalue ovat erilaiset tekniset sovellukset johtuen
kuitujen lujuudesta, lämmönkestosta ja kemiallisesta kestävyydestä. Tämän ryhmän kuituja käytetään jonkin verran sisustuksessa ja vaatetuksessa, erityisesti henkilösuojaimissa.
Lasikuidut (GF)
Lasikuidut eivät pala. Lasikuiduilla on erinomainen lämmönkesto, sillä ne pysyvät muuttumattomina 500 °C asti. Lasi on amorfinen13 aine vielä kuitunakin. Sen vuoksi sillä ei
ole varsinaista sulamislämpötilaa, vaan se muuttuu vähitellen juoksevaksi lämpötilan
noustessa. Lasikuitutuotteet ovat lujia, raskaita ja niitten mittapysyvyys on hyvä.
Nimityksiä/kauppanimiä: Araton, Bi-Ply, CAM, Fiberglas, Glaswollw, Isover-Tel, Kuitulasi, Texover, Vetrotex, Vitron.
Käyttö: verhot, huonekalukankaat, pöytäliinat, tapetit, esiriput, lampunvarjostimet, julkisten tilojen sisustus.
Metallikuidut (MTF)
Metallikuidut ovat metalleista tai niiden seoksista vedettyjä lankoja tai levystä leikattuja
kapeita liuskoja, joita käytetään lähinnä tekstiileihin efektitarkoituksessa. Metallikuidut
eivät pala.

13

Amorfinen aine (kr. a=ei, pois ja morfe=muoto) on kiinteän aineen toinen esiintymismuoto kiteisen aineen
ohella.
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Metalloidut kuidut (ME)
Metalloidut kuidut eivät ole kokonaan metallia vaan kuituja, joissa metalli on ytimenä tai
pinnalla. Metalloidut kuidut saattavat palaa.
Nimityksiä/kauppanimiä: Gemini.
Käyttö: silityslaudan päällyskangas, lämpöä heijastavat verhot ja suojavaatteet, avaruuspuvut, pelastautumispuvut, tietokonehuoneiden tapetit (suojaa säteilyltä), koristelangat esimerkiksi Lurex.
Keraamiset kuidut
Keraamiset kuidut pysyvät muuttumattomina 1100–1500 °C asti. Ne sulavat lähellä 2000
°C lämpötilaa, mutta eivät pala.
Kauppanimiä: Alphaquartz, Astroquartz, Aveceram S, belCoTex, Refasil, Siltemp, AceceramCS, Fiber FP, Saffil, Syphibers, Fiberflex, Sumitomo Alumina, Triton-Kaowool,
Nextel 312, Nextel 440, Nextel 480.
Käyttö: lujitekuitu, eristemateriaali, Non-woven tekstiilit (paloseinät, eristysmatot ja –
verhot).

Tekstiilit ja paloturvallisuus – Koulutuspaketin taustamateriaali

28

TEKSTIILIEN PALO-OMINAISUUDET JA TURVALLISUUDEN LISÄÄMINEN
Turvalliseen ympäristöön ja tekstiilivalintoihin on kiinnitettävä huomiota niin kotitalouksissa kuin julkisissa tiloissa. Erittäin tärkeää on huolehtia turvallisesta ympäristöstä ja
tekstiilivallinnoista sellaisissa tiloissa, joissa asuvien tai niitä käyttävien henkilöiden toiminta- tai ymmärryskyky on alentunut. Jos on syytä epäillä, että pelkkä huolellisuus tulenkäsittelyssä ei riitä estämään mahdollista tulipaloa, tekstiilit kannattaa yrittää valita
vaikeasti syttyvien ja/tai palosuojattujen joukosta.
Tavallisen kuluttajan on hyvä tietää tekstiilien palo-ominaisuuksista, jotta osaa ottaa
huomioon tekstiilien syttymisherkkyyden ja tarvittaessa valita paloturvallisia sisusteita ja
vaatteita.

Tekstiilien palaminen
Tekstiilien, niin kuin muidenkin materiaalien, palaminen voidaan jakaa kolmeen päävaiheeseen: syttyminen, palon eteneminen ja sammuminen.
Suurin osa tekstiileistä syttyy helposti. Kynttilän liekin tai kuuman sähkölevyn kosketus
voi riittää tekstiilin syttymiseen. Syttymisherkkyydessä on toki suuria eroja. Eroja on lisäksi tekstiilikuitujen palamisnopeuksissa, sekä siinä miten paljon niistä vapautuu lämpöä, savua ja myrkyllisiä kaasuja.
Syttyminen
Syttymisen edellytyksenä on materiaalin kuumentuminen lämpötilaan, jossa se hajoaa
haihtuviksi, palamiskykyisiksi yhdisteiksi. Kun tekstiiliin kohdistuu lämpöenergiaa, siitä
haihtuu ensin kosteutta, mahdolliset lisäaineet voivat kaasuuntua, ja tekstiilikuidusta
riippuen se mahdollisesti sulaa. Tämän jälkeen alkaa materiaalin hajoaminen eli pitkät
polymeeriketjut alkavat katkeilla. Lämpötilan edelleen kohotessa alkaa pyrolyysi eli aineen kemiallinen hajoaminen lämmön vaikutuksesta. Tuolloin materiaali hajoaa pienimolekyylisiksi, haihtuviksi ja osittain palamiskykyisiksi yhdisteiksi.
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Aluksi palavia yhdisteitä syntyy vähän eikä syttymisvaaraa vielä ole. Lämpötilan edelleen kohotessa pyrolyysi kiihtyy. Lopulta muodostuu kaasuseos, joka voi ilmassa olevan
hapen kanssa muodostaa palamiskelpoisen kaasuseoksen. Tällöin esimerkiksi kipinä
voi saada aikaan syttymisen. Jos lämpötila on riittävän korkea, voi materiaali syttyä ”itsestään”.
Tekstiilikuidun kemiallinen rakenne vaikuttaa siihen, millaisia yhdisteitä tekstiilistä hajotessa muodostuu: syntyykö palamiskykyisiä yhdisteitä vai ei. Materiaalit, jotka kutistuvat
ja sulavat kuumuuden vaikutuksesta – varsinkin jos sulamislämpötila on huomattavasti alhaisempi kuin syttymislämpötila – eivät syty helposti. Materiaali sulaa nopeasti pois sytytyslähteestä eikä pyrolyysi ehdi käynnistyä. Esimerkiksi polyamidi- ja polyesterituotteet eivät sellaisenaan ole kovin helposti syttyviä. Väri- ja viimeistysaineet voivat kuitenkin muuttaa niiden sulamista ja hajoamista niin, että tuotteet voivat tulla helposti syttyviksi ja nopeasti palaviksi. Samoin tapahtuu sekoitettaessa synteettisiin kuituihin selluloosakuituja.
Syttymisherkkyys riippuu myös tekstiilin rakenteesta. Tiivis, paksu ja painava tuote syttyy
hitaammin kuin ohut ja kevyt. Jos pinta on pitkänukkainen, se saattaa syttyä erittäin nopeasti, sillä kankaan perusrakenteesta erillään olevat ohuet kuidut lämpenevät nopeasti
syttymislämpötilaan.
Palaminen – liekehtivä palaminen
Syttymisen tapahduttua on liekkien leviämisnopeus palon vaarallisuuden kannalta ratkaiseva tekijä. Tekstiilin palamisnopeus riippuu monista tekijöistä. Tärkein tekijä on materiaalin kuitusisältö, mutta myös kankaan rakenne, väri- ja viimeistysaineet, tuotteen asento ja
väljyys/ilmavuus vaikuttavat.
Samanrakenteisista ja -painoisista kankaista nopeimmin palavat akryyli- ja selluloosakuituiset kankaat kuten puuvilla, pellava, viskoosi, asetaatti, modaali ja lyocell. Polyamidi, polyesteri ja villa palavat hitaammin.
Pystyasennossa oleva, alhaalta sytytetty tuote palaa huomattavasti nopeammin kuin vaakasuorassa oleva, koska pystyasennossa liekin lämpö kohdistuu tehokkaasti yläpuolella
olevaan osaan palamista kiihdyttäen.
Tiivis materiaali palaa hitaammin kuin huokoinen. Huokoisessa tuotteessa on enemmän
palamiseen tarvittavaa happea. Lisäksi huokoisen, kevyemmän, kankaan lämmittäminen
syttymislämpötilaan vaatii vähemmän energiaa ja siksi se syttyy helpommin ja palaa nopeammin.
Materiaalin palamisvaiheen tärkeä ominaisuus on lämmön vapautuminen. Vapautuvan
lämmön määrä riippuu materiaalin kemiallisesta koostumuksesta ja luonnollisesti palavan materiaalin määrästä. Mitä enemmän palamisessa vapautuu lämpöä, sitä suurempi
on lähiympäristön syttymisvaara.
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Palaminen – kytevä palaminen
Palaminen voi tapahtua ilman liekkejä, kytemällä. Liekehtivä palo voi muuttua kyteväksi
tai palo voi alkaa kytemällä ja myöhemmin muuttua liekehtiväksi.
Esimerkiksi savuke voi sytyttää kytevän palon. Se etenee yleensä hyvin hitaasti. Voi
kestä useita tunteja ennen kuin savukkeen sytyttämä kytevä palo muuttuu liekehtiväksi.
On tapauksia, joissa kytevä palo on sammunut itsestään hapen puutteeseen tai kun materiaali on kytenyt loppuun.
Kaikki materiaalit eivät syty kytevään paloon. Selluloosakuituisilla materiaaleilla on taipumus syttyä kytevään paloon, samoin pehmusteena käytettävällä polyuretaanivaahtomuovilla ja vaahtokumilla. Puuvillakankaassa kytevä palo ei kuitenkaan etene, ellei se
ole riittävän paksu ja painava. Eikä polyuretaanivaahtomuovinen patja tai sohva kyde
ilman riittävän paksua selluloosakuituista päällyskangasta tai puuvillaisia lakanoita, sillä
polyuretaanin kytevässä palossa lämpötila ei nouse riittävän korkealle kytevän palon ylläpitämiseen.
Sulavat ja lämpölähteistä poispäin vetäytyvät materiaalit, esimerkiksi polyesterivanu ja
polyesterikangas, eivät syty kytevään paloon.

Sulaminen
Yleisimmät synteettiset kuidut, kuten polyesteri ja polyamidi, sulavat kuumuuden vaikutuksesta. Sulaminen on paloturvallisuuden kannalta sekä hyvä että huono ominaisuus.
Kun kangas sulaa, se samalla vetäytyy poispäin sytytyslähteestä. Varsinkin ohuet sulavat
kankaat voivat sulaa pois sytytyslähteen vaikutuspiiristä syttymättä. Sulavan materiaalin
palo voi sammua siksikin, että palava osa putoaa pois. Tosin putoava palava aines voi sytyttää alustan jolle se putoaa, ja palo etenee näin muissa materiaaleissa.
Vaatetusmateriaalien sulaminen on usein vaarallista. Sulan kuitumateriaalin lämpötila on
yleensä yli 250 oC, ja pisaroiden joutuessa iholle ne tarttuvat siihen ja johtavat lämpöä
hyvin nopeasti vaikeita palovammoja aiheuttaen.
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Viimeistysten vaikutukset tekstiiliin
Tekstiileihin joko kuituvaiheessa tai valmiina tuotteena tehtävät erilaiset värjäykset ja
viimeistykset vaikuttavat niiden ominaisuuksiin. Viimeistyksiä tarvitaan mm. käyttömukavuuden parantamiseksi, sillä esimerkiksi puuvilla- ja viskoosikankaat rypistyvät helposti
ilman erikoiskäsittelyä.
Viimeistyksellä aikaansaatu ominaisuus voi muuttaa jotain toista kuidun tai tekstiilin
ominaisuutta. Esimerkiksi pintakäsittely saattaa alentaa niitä tekstiilin paloturvallisuusominaisuuksia, jotka sillä olisi kuitusisältönsä perusteella. Vastaavasti palonsuojakäsittely voi muuttaa niitä tekstiilin laskeutuvuusominaisuuksia, jotka sillä muutoin olisi.
Viimeistykset ovat joko pysyviä (kestävät pesua ja kosteutta) tai vaikutukseltaan lyhytaikaisia (haihtuvat, valuvat pois tai häviävät tekstiilin kastuessa).

Palosuojaus
Suurin osa tekstiileistä syttyy pienen liekin kosketuksesta. Tekstiilin palosuojauksen tarkoituksena on vähentää tekstiilin syttymisherkkyyttä sekä hidastaa palon leviämistä.
Tekstiilien palosuoja-aineet toimivat lämpöä sitovasti niin, ettei tuote saavuta syttymislämpötilaa tai niin, että tuote hajoaa (hiiltyy), ennen kuin syttymislämpötila on saavutettu.
Palosuoja-aineet voivat ohjata tuotteen hajoamista siten, että palavia kaasuja syntyy vähemmän. On myös sellaisia palosuoja-aineita, jotka kehittävät kaasuja estämään tuotteen hapensaannin ja siten sen palamisen.
Palosuojatuilla tekstiileillä voidaan jossain määrin pienentää tulipaloriskiä, mutta toisaalta termi ”palosuojattu tekstiili” voi olla harhaan johtava – sehän voi kuvitella tekstiiliksi,
joka ei pala missään olosuhteissa. Riittävässä kuumuudessa palosuojatut tekstiilit syttyvät ja palavat. Lisäksi ne tuottavat runsaasti savua ja myrkyllisiä aineita palaessaan.
Palosuojauksen nykyaikaisena tavoitteena on saada aikaan ympäristöystävällinen, turvallinen, vaikeasti syttyvä ja/tai itsestään sammuva tekstiili sen muiden hyvien kuituominaisuuksien suojauksesta heikentymättä. Tämänhetkisiin palosuoja-aineisiin kohdistuu
kuitenkin myös kritiikkiä. Palosuojauksessa käytetyt kemikaalit voivat aiheuttaa ongelmia
tuotteen valmistusvaiheessa, käytössä ja tuotteen hävityksessä.
Yleisesti ottaen tekstiilien värjäys ja viimeistys ovat tekstiilien valmistuksen ympäristöä
raskaimmin kuormittava osa. Vedenkulutus/kuitukilo on 50–500 litraa ja kemikaaleja kuluu 0,5–0,9 kg/kuitukilo. Kemikaaleista jää jäämiä tuotteisiin ja niitä vapautuu vesistöihin.
Palosuojauksessa käytetään bromia, klooriyhdisteitä, formaldehydiä, fosforia, typpejä ja
CFC-yhdisteitä. Kysymyksiä herättävät mm. ympäristö- ja työsuojeluasioista huolehtiminen varsinkin tuotteen alkuperämaassa, allergisoituminen ja muu altistuminen tuotteen
sisältämille yhdisteille ja haitallisten kemikaalien kertyminen vesiluontoon.14

Pysyvästi palosuojatut tekstiilit
Palosuojatut tekstiilit voidaan jakaa palosuojauksen pysyvyyden kannalta kahteen ryhmään: pysyvästi palosuojattuihin ja ei-pysyvästi palosuojattuihin tekstiileihin. Pysyvästi
palosuojatut tekstiilit voidaan jakaa kolmeen eri tyyppiin:

14

Talvenmaa, 1997.
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•
•
•

tekstiilit, jotka on valmistettu luonnostaan paloturvallisista kuiduista
tekstiilit, jotka on valmistettu paloturvallisiksi modifioiduista kuiduista
tekstiilit, jotka on viimeistelty paloturvallisiksi.15

Luonnostaan paloturvalliset kuidut
Luonnostaan paloturvallisten kuitujen kemiallisessa rakenteessa on syttymistä ehkäiseviä ja palamista hidastavia aineita. Tällaiset kuidut ovat erikoismateriaaleja ja huomattavasti kalliimpia kuin tavanomaiset kuidut. Niitä käytetään yleisimmin tulelta ja kuumuudelta suojaavissa vaatteissa sekä erityistä paloturvallisuutta vaativissa kohteissa (esimerkiksi lentokoneiden sisustus ja eristeet). Niiden käyttö kotitalouksissa on harvinaista.
Tällaisia pysyvästi paloturvallisia kuituja ovat mm.
•
•
•
•
•

aramidikuidut (Nomex, Conex, Fortafil, Kevlar, Tawaron, Technora)
polyamidi-imidikuidut (Kermel), polyimidikuidut (P84, Durette), PBI
klorokuidut (Rhovyl, Clevyl, Leavil, Thermovyl, Tevi-ron)
fenolikuidut (Kynol) ja
hiillytetyt kuidut (Firotex, Asgard).

Paloturvallisiksi modifioidut kuidut
Paloturvallisiksi modifioidut kuidut on valmistettu lisäämällä palosuojausta parantavaa
ainetta kuidun valmistuksen yhteydessä. Näin palosuoja-aine on sitoutunut kiinteästi kuituun ja pysyy tuotteessa koko sen käytön ajan. Palosuoja-aineena voidaan käyttää mm.
klooria sisältäviä yhdisteitä, fosforiorgaanisia yhdisteitä tai piihappoa.
Tällaisia modifioituja kuituja ovat mm.
• akryylistä muunneltu modakryyli (Teklan, Kanecaron, Velicren FR, Verel, Lufnen)
• palosuojattu polyesteri (Trevira CS, Teijin, Heim, Fidion)
• palosuojattu viskoosi (Visil, Lenzing, Viscose FR, Danufil CS, Tufban)
• polyklaalikuitu (Cordelan).
Paloturvallisiksi viimeistellyt kuidut
Pesunkestävät palosuojaukset tehdään normaalisti kankaan valmistuksen yhteydessä.
Luonnonkuitujen palosuojausta ei voi tehdä muulla tavalla kuin viimeistelemällä valmis
kangas tai tuote palosuojakemikaaleilla. Myös tekokuiduista valmistettujen tekstiilien paloturvallisuutta parannetaan viimeistelemällä kangas palosuoja-aineilla.
Kaikki jälkikäsittelyaineilla tehdyt palosuojakäsittelyt ja palosuojaviimeistykset eivät ole
pysyviä tai pesunkestäviä. Palosuoja-aine voi huuhtoutua pesussa pois tai se voi menettää tehoa kosteuden vaikutuksesta. Viimeistysaineilla paloturvallisiksi tehtyjä kankaita
pestäessä on ehdottomasti noudatettava pesuohjeita, sillä mm. kloorivalkaisu voi heikentää palosuojausta.
Selluloosakuiduille soveltuvat Proban- ja Pyrovatex-käsittelyt. Niissä selluloosakuidun
sisään ajetaan typpeä ja fosforia sisältäviä yhdisteitä. Tällainen käsittely ei muuta juurikaan muita kuituominaisuuksia. Ainoastaan pesujen jälkeinen siliävyys on heikompi tavalliseen puuvillakankaaseen verrattuna. Villan palosuojaus tapahtuu Zirpromenetelmällä. Polyesterin palosuoja-aineita ovat esimerkiksi Extar A ja Unfla III.
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Ei-pysyvästi palosuojatut tekstiilit
Jälkikäsittelynä tehtävät palosuojaukset lähtevät pesussa pois. Lisäksi pystysuoraan pidettävistä kankaista (kuten verhot) palosuojasuolat voivat aikaa myöten valua alas.
Näistä syistä käsittelyä voi suositella vain tilapäisluonteiseen tarpeeseen, esimerkiksi
messukäyttöön.
Valmiin kankaan jälkikäsittelypalosuojaukset tehdään ruiskuttamalla tai upottamalla tuote palosuoja-aineeseen. Huuhtelukäsittelyillä ja ruiskutuksilla tehdyissä suojauksissa
suoja-aineena ovat epäorgaaniset suolat (ammoniumsuolat, alumiinihydroksidi, halogeeniyhdisteet, booriyhdisteet). Kauppanimiä em. ”kertakäyttöisille” palosuoja-aineille
ovat Flovan ja Pyrex.

Palosuojattujen tekstiilien huolto
Palosuojattuja tuotteita tulee pestä ja huoltaa niille annettujen ohjeiden mukaisesti, jotta
palosuojaominaisuudet säilyvät muuttumattomina. Palosuoja-ominaisuudet voivat heikentyä jo yksin siitä, että tuote kuivataan väärällä tavalla.
Palosuojattujen tekstiilien huollossa on useita huomioitavia seikkoja. Niiden pesussa ei
tulisi käyttää saippuapohjaisia pesuaineita tai natriumsilikaatti- tai natriummetasilikaattipitoisia pesuaineita. Niiden käyttö yhdessä kovan veden kanssa aiheuttaa saostumia
tekstiilien pintaan, ja saostumat puolestaan heikentävät tekstiilin palosuojausta. Em. reaktioiden neutraloimiseen käytetyt aineet, kuten etikkahappo, eivät sovi kaikille palosuojakäsittelyille (esimerkiksi Pyrovatex-viimeistykselle).
Voimakas likaantuminen heikentää aina tuotteen hyviä ominaisuuksia, myös palosuojausta. Pinnan nukkaantuminen (joko tuotteen oman kuitusisällön nukkaantuminen tai
muista tuotteista irronnut nukka palosuojatun tekstiilin pinnassa) voi heikentää palosuojausta. Lisäksi kannattaa huomioida, että korkeat pesu- ja kuivauslämpötilat aiheuttavat
tuotteen kutistumista varsinkin Proban ja Pyrovatex -käsitellyissä tuotteissa.16

Yleisimpien palosuojattujen tekstiilien huolto
Palosuojattuja tekstiilejä tulee ehdottomasti huoltaa valmistajan antamien ohjeiden mukaan. Osa palosuojauksista kuluu pois käytössä, mutta myös varastoitujen tekstiilien
kohdalla palosuojaus saattaa heiketä tai hävitä kokonaan.
Pesua kestämätön palosuojaus
Osa palosuojatuista tuotteista ei kestä vesipesua. Tuotteeseen voi kuitenkin lisätä palosuoja-ainetta viimeisen pesukäsittelyn yhteydessä tai erikseen uutena käsittelynä. Tällöin on kuitenkin varmistettava, että käytetään sopivia aineita ja menetelmiä ja että oikea
palosuojauksen taso saavutetaan. Palosuojausaineita käytettäessä on aina käännyttävä
sellaisen erikoisliikkeen puoleen, jolla on kokemusta ja ammattitaitoa kyseisistä käsittelyistä. Osa pesua kestämättömistä palosuojatuista tuotteista on kemiallisesti pestävissä.17
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Proban-palosuojaus
Oikeita huoltotoimenpiteitä noudattamalla Proban-palosuojaus kestää useita kymmeniä,
jopa satoja pesuja.
Proban-viimeistettyjen tuotteiden pesussa ei saa käyttää aktiivista klooria sisältäviä valkaisuaineita, sillä kloori tuhoaa suojan. Paikalliset tahranpoistot voidaan tehdä klooripitoisilla aineilla, jos tuotteen värit kestävät sen. Valkaisu on turvallisinta tehdä vetyperoksidiliuoksella. Pesulämpötila saa olla enintään 85 °C. Kotipesuissa ei pitäisi ylittää 60 °C
lämpötilaa. Valmistajan antamia ohjeita tulee noudattaa. Tuote voidaan steriloida normaalisti autoklaavissa.18
Pääosin puuvillaa sisältävät tuotteet tulee huuhdella hyvin, jotta pesuainejäämät saadaan pois mahdollisimman hyvin. Tärkkiä ja muita jälkikäsittelyaineita ei tule käyttää.
Pääasiallisesti kemiallista pesua käytettäessä tulisi tekstiilit kuitenkin toisinaan pestä vesipesussa, jotta kemiallisesta pesusta jääneet likasaostumat saadaan poistettua. Puhtaan liuottimen käyttö olisi suotavaa viimeisessä huuhtelussa.19
Pyrovatex-palosuojaus
Pyrovatex-viimeistys on kankaan pinnalla oleva palosuojakäsittely. Oikein suoritettuna
viimeistys kestää useita kymmeniä, jopa satoja pesuja.
Pyrovatex-palosuojakäsiteltyjä tuotteita ei tulisi säilyttää pitkään varastoituna, sillä jo parin vuoden säilytys saattaa tuhota palosuojaominaisuudet varastoinnin aikana tapahtuvan hydrolyysin vuoksi. Ilmiö voidaan estää säilyttämällä tuote kuivassa, viileässä paikassa ja suorittamalla vesipesu ajoittain varastoinnin aikana. Kauan varastoituna ollut
tuote on varminta pestä ja tutkia sen jälkeen, riittääkö palosuojaus vielä.
Yleisiä palosuojattujen tuotteiden pesu ohjeita on noudatettava. Pesussa ei saa käyttää
aktiivista klooria, sillä se tuhoaa viimeistyksen. Erittäin tärkeätä on huolehtia siitä, että
tuote jää pesun jälkeen alkaliseksi, sillä se hidastaa palosuoja-aineen hydrolyysiä. Missään vaiheessa tuotteita ei saa happokäsitellä, sillä hapotus tuhoaa viimeistyksen. Silityksessä ja prässäyksessä tulisi välttää höyrytystä.
Koska Pyrovatexilla käsitellyillä tuotteilla on voimakas taipumus kutistua pesussa ja
etenkin rumpukuivauksessa, on ylikuivausta vältettävä ja käytettävä kuivaa ilmaa ja alhaista kuivauslämpötilaa. Viimeistys kestää keittopesun, mutta muut tuotteen ominaisuudet eivät välttämättä kestä niin korkeaa lämpötilaa. Kemiallinen pesu on mahdollinen, ja siinä pätevät samat ohjeet kuin edellä Proban-käsitellyille tuotteille on esitetty.20
Trevira CS
Trevira CS (palosuojattu polyesteri) on palosuojattu jo kuidun valmistusvaiheessa. Sen
vuoksi suojaus on pysyvä, mutta tuotteen ulkopuolelta tulevat seikat saattaa aiheuttaa
muutoksia tuotteen palosuojaominaisuuksissa.
Trevira CS:tä valmistetut tuotteet tulee pestä erillään puuvillaa sisältävistä tuotteista, jot18

Autoklaavi on umpiastia, jossa aineita lämmitetään yhtä ilmakehää suuremmissa paineissa. Autoklaavissa
saadaan syntymään kiehumapistettä korkeampi tasainen lämpötila.
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tei niistä irtoava nukka pääse heikentämään Trevira CS:tä valmistetun tuotteen palosuojaominaisuuksia. Vesipesun lämpötilaksi riittää 30–40 °C, mutta tuote voidaan pestä 60
°C:ssa. Palosuojaus kestää jopa keittopesun, mutta tuotteen muut ominaisuudet saattavat rajoittaa korkeita pesulämpötiloja. Pesuaineina tulisi käyttää ionitonta pesuainetta.
Kemiallinen pesu on sallittu perkloretyleenillä ilman pesutehostimia ja muita apuaineita.
Desinfiointi voidaan tehdä lämpökemiallisesti tai aktiivisella kloorilla. Jäähdytys on tehtävä varovasti 30 °C:een, jotta vältetään rypyt. Tuotteelle tehtävän linkouksen on oltava
mahdollisimman kevyt. Tuotteen kuivaukselle ja mankeloinnille on omat erityisehtonsa.
Aramidit
Aramidit ovat kemiallisen koostumuksen johdosta vaikeasti palavia, eivätkä siitä syystä
tarvitse erityistä palosuojakäsittelyä. Jos aramideista valmistettuilta tuotteilta vaaditaan
muita viimeistyskäsittelyjä , tulee huolehtia siitä, etteivät nämä käsittelyt heikennä palosuojaominaisuuksia. (Esimerkiksi palopuvulta vaaditaan lisäksi veden hylkivyyttä.) Puhtaus ja oikea huolto takaavat aramidikuiduista valmistettujen tuotteiden hyvät palosuojaominaisuudet.
Villa
Villan kuituominaisuutena on kohtalaiset palosuojaominaisuudet. Jos villaisia tuotteita
halutaan käyttää vaativissa olosuhteissa, voi niille tehdä Zipro-käsittelyn. Käsittelyä suositellaan käytettäväksi kohteissa, jotka tarvitsevat harvoin pesua. Zipro-käsiteltyjen tuotteiden kanssa noudatetaan villapesuohjeita.
Palosuojattu viskoosi
Palosuojattuun viskoosiin käytetään yleensä Sandoflam-nimistä palosuoja-ainetta. Se lisätään kuituun jo kehruuvaiheessa. Siten palosuojaus on pysyvä ja kestää viskoosille
annetut pesuohjeet. Samoin viskoosille piihappogeelillä tehtävä palosuojakäsittely tehdään jo kehruuvaiheessa. Sen palosuojaominaisuus kestää ainakin viskoosille annettujen kotipesuominaisuuksia vastaavat olosuhteet.
Modakryyli
Modifioitu rakenne tekee modakryylikuidusta vaikeasti syttyvän ja usein itsestään sammuvan. Kuiturakenteensa vuoksi modakryylikuitua ei tarvitse käsitellä erillisillä palosuoja-aineilla. Tekstiili kestää hyvin akryylille suositeltuja vesipesuohjeita.
Polyklorokuidut
Kuidut sisältävät runsaasti klooria ja ovat sen vuoksi vaikeasti syttyviä ja itsestään
sammuvia. Tästä johtuen ne eivät tarvitse erityistä palosuojakäsittelyä. Tuotteet kestävät
hyvin kemikaaleja ja vesipesua. Tuotteet eivät siedä korkeita pesu- ja kuivauslämpötiloja, koska kuitu kutistuu lämmön vaikutuksesta.
Polyklaalikuidut
Kuitusisällöltään polyklaalikuidut ovat polyklorokuitujen ja polyvinyylialkoholin seoksia.
Ne ovat vaikeasti syttyviä ja itsestään sammuvia. Tästä syystä ne eivät tarvitse erityistä
palosuojausta. Tuotteet kestävät hyvin vesipesua.

Paloturvallisuuteen vaikuttavat tekijät
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Edellä on esitelty tekstiilien paloturvallisuuden kriittisiä
tekijöitä kuitusisältöön ja erilaisiin palosuojaviimeistyksiin
liittyen. Valmiiden tuotteiden paloturvallisuuteen liittyvät
mm. tuotteen kerroksellisuus, pintarakenne ja asento.
Vaatteiden osalta paloturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä
on lisäksi väljyys, malli sekä erityistehtävissä vaadittavat
kuumuudelta ja palolta suojaavat tekijät.
Tuotteen paksuus ja tiiviys
Tekstiilien syttyvyyteen ja palavuuteen vaikuttavat kankaan paksuus ja tiiviys. Tiiviissä ja painavassa tuotteessa
hapen saanti on vaikeampaa kuin kevyessä tuotteessa.
Mitä tukevampi kangas, sitä hitaammin se syttyy ja palaa.
Ohut, ilmava, harsomainen kangas syttyy helpommin, ja
palo leviää siinä nopeasti (esimerkkinä intianpuuvilla).
Kun huoneistopaloissa uhrit kuolevat useimmiten savukaasumyrkytykseen, vaatepaloissa 99 % vahingoista on
palovammoja.21
Poikkeuksen säännöstä ”ohut ja ilmava palaa helposti” muodostavat erittäin kevyet, helposti sulavat synteettiset kuidut, jotka vetäytyvät liekistä niin nopeasti, ettei lämpöhajoaminen lainkaan ehdi käynnistyä. Tekokuitujen sulaminen saattaa silti aiheuttaa ihovammoja, vaikkei tuote syttyisikään.
Nukka
Selluloosakuituisen kankaan pinnan nukkaisuudella on olennainen vaikutus tuotteen paloturvallisuuteen. Nukkakarvat kuumenevat herkästi kuidun syttymispisteeseen, jolloin
syttymisen voi aiheuttaa pelkkä kosketus kuumaan pintaan, kuten aamutakin hihan hipaisu sähkölevyyn. Nukassa palo etenee salamannopeasti, sillä nukassa on runsaasti
palamiseen tarvittavaa happea. Palo voi edetä nukassa leimahduksena etenkin, jos
nukka sisältää kalkkisaippuoita tai muita pesuainejäänteitä. Huomionarvoisia ovat lisäksi
nukan pituus, tiheys ja pohjamateriaali, johon nukat on kiinnitetty.
Nyrkkisääntönä kannattaa painaa mieleen, että nukkapintainen tekstiili on aina paloalttiimpi kuin vastaava sileäpintainen tuote.
Asento
Pystysuorat tekstiilit palavat erittäin nopeasti, koska lämpö nousee palossa ylös ja tehostaa liekkien etenemistä. Väljät, pitkät, runsaasti poimutetut vaatteet ja tekstiilit (kuten
verhot) voivat muodostaa hormeja, joissa veto kiihdyttää paloa.
Vaakasuorassa olevat tekstiilituotteet (esimerkiksi matot) palavat yleensä hitaasti, koska
lämpö nousee ympäristöilmaan eikä jää kiihdyttämään tuotteen palamista.
Kosteus
Sama tuote syttyy ja palaa huonommin kosteana kuin kuivana, sillä kosteuden pitää
haihtua ennen syttymistä. Huomattavaa on kuitenkin, että kosteus on vaatteessa palo21
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vammariskiä lisäävä asia. Kostea tekstiili voi höyrystyessään aiheuttaa palovammoja.
Lika
Rasvat, öljyt ja muu lika vähentävät tekstiilien paloturvallisuutta. Jopa palosuojattu tuote
muuttaa syttymis- ja palamisherkkyyttään lian vaikutuksesta. Erityisesti työvaatteet ja
suojapuvut on puhdistettava hyvin. Puhdistus on tehtävä riittävän usein ja pesuohjeita
noudattaen. Palosuojatut tuotteet on syytä pestä erikseen, ettei muista tuotteista tartu
niihin nukkaa.
Kerroksellisuus
Päällämme on tavallisesti useita vaatekerroksia. Monet vaatteet ovat jo itsessään kerroksellisia (toppavaatteet, takit, hameet, tuulipuvut). Kukin kerros tuo omat ominaisuutensa lopulliseen paloturvallisuuteen. Pintakerros on kuitenkin monessa suhteessa ratkaisevin, sillä se syttyy yleensä ensimmäiseksi.
Turvallisessa tuotteessa pintakerros on vaikeasti syttyvä, vaikeasti palava ja sulamaton.
Näin kerrostuotteen turvallisuus paranee ratkaisevasti lämmönkehittymisominaisuuksien
suhteen. Jotta ihovaurioita vältyttäisiin, ihoa lähinnä olevan kerroksen pitäisi olla vaikeahkosti syttyvää ja hiiltyvää materiaalia.
Palosuojattu täytevaunu ei takaa kerrostuotteen paloturvallisuutta jos pintakerros on palava. Tällöin vanu sulaa pintakerroksen palaessa. Paras vaihtoehto ja turvallisin tuote
saadaan aikaan, kun kaikki tuotteen kerrokset ovat paloturvallisuudeltaan hyviksi tiedettyjä.
Vaatteen malli
Tyköistuva vaate on väljää paloturvallisempi. Väljyys saa aikaan paloa kiihdyttäviä hormeja. Kaksiosainen asu on yksiosaista turvallisempi, sillä silloin palo katkeaa vyötärön
seudulle. Myös vyö lisää paloturvallisuutta.
Liian tiukat vaatekappaleet voivat tosin koitua vaaraksi, jos vaatteessa tapahtuu voimakasta kutistumista kuumuuden vaikutuksesta tai materiaali sulaa.
Vaatteiden ja pukineiden lisäosat, kuten vetoketjut, erilaiset koristeet, ompelulanka, jne.
vaikuttavat nekin paloturvallisuuteen.

Paloturvallisuuden parantaminen
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Jokaisen on ehkäistävä mahdollisuuksiensa mukaan palovaaran syntymistä. Seuraavaksi käymme läpi asioita, joihin kuluttajan on hyvä kiinnittää huomiota.
Riittävän paloturvallisuustason valinta on tärkeää. Se ei tarkoita mahdollisimman
korkeaa paloturvallisuustasoa, vaan riittävän hyvää paloturvallisuutta suhteessa
kyseiseen tilaan ja sen asukkaisiin tai käyttäjiin. On turha valita vaikeasti syttyviä
sisustusmateriaaleja, jos syttymisriski on hyvin pieni. Ikkunan yläreunassa olevan lyhyen
verhon syttyminen on huomattavasti epätodennäköisempää kuin pitkien verhojen.
Sisustuksen paloturvallisuutta voidaan parantaa paitsi materiaalivalinnoilla, myös
suunnittelemalla sisustus järkevästi.

Verhot
Kodin ja loma-asunnon verhoja valittaessa paloturvallisuusominaisuuksia kannattaa arvioida varsinkin, jos asunnon rakennusmateriaalien ja seinäpinnoitteiden paloturvallisuudesta ei ole varmaa tietoa tai jos kodissa käsitellään paljon avotulta tai käytetään lisälämmittimiä.
Paloturvallisten tai palosuojattujen verhokankaiden käyttö on yksi tapa parantaa paloturvallisuutta, mutta toinen tapa on käyttää verhoja, jotka eivät ulotu mahdollisten sytytyslähteiden vaikutuspiiriin. Ikkunalasien väliin asennettu sälekaihdin on erittäin paloturvallinen ratkaisu, joskaan ei yksinään kovin viihtyisä. Jos varsinainen ikkunan pimennys
hoidetaan sälekaihtimella tai rullaverholla, voidaan kodikkuutta ja viihtyisyyttä luova verho kiinnittää ikkunan sivuille niin, ettei ikkunalaudalla oleva kynttilä ei voi sitä sytyttää.
Muista että akryylikuituiset ja ohuet selluloosakuituiset (puuvilla, viskoosi, pellava) verhot
syttyvät parin sekunnin liekkikosketuksesta ja palavat lattiasta kattoon jopa puolessa
minuutissa. Raskaammat ja tiiviit selluloosakuituiset verhokankaat vaativat syttyäkseen
pidemmän liekkikosketuksen ja ne palavat aluksi hitaammin. Paloturvallisuus paranee
siten syttymisherkkyyden osalta, mutta painavammista verhoista vapautuu palaessa
enemmän lämpöä ja savua, ja ne voivat siten helpommin sytyttää verhojen lähellä olevan materiaalin. Pystyasennon ja ilmavuuden vuoksi palo leviää verhoissa nopeasti. Polyamidi- ja polyesteriverhot sulavat ja palavia jäännöksiä voi pudota alas ja sytyttää alla
olevan materiaalin.
Jos verho syttyy, tiputa se alas ja tukahduta. Suojaa itsesi, materiaali voi sulaa!
Pehmustetut huonekalut
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Pehmustettuja istuinhuonekaluja koskee paloturvallisuusasetus (743/90). Se koskee
kaikkia kaupan olevia pehmustettuja istuinhuonekaluja. Ne eivät saa syttyä kytevästä
savukkeesta.
Pehmustettujen huonekalujen paloteknisiin ominaisuuksiin vaikuttavat sekä pinta- että
täytemateriaalit. Pintamateriaali määrää syttymisherkkyyden. Kankaan oikealla valinnalla voidaan estää huonekalun syttyminen savukkeen tai pienen liekin vaikutuksesta.
Kankaan tulisi olla vaikeasti syttyvää materiaalia, esimerkiksi palosuojattua villaa, palosuojattua puuvillaa tai palosuojattua viskoosia, palosuojattua nahkaa, kloro-, polyklaalitai modakryylikuituja.
Palosuojatut selluloosakuidut kestävät hyvin syttymättä liekkikosketusta, mutta syttyvät
usein kytevään paloon savukkeen vaikutuksesta varsinkin, jos alla on kytemiseen taipuvaista pehmustemateriaalia, kuten palosuojaamatonta polyuretaanivaahtomuovia tai
puuvillavanua. Täytemateriaalista riippuu savun ja myrkyllisten kaasujen sekä lämmön
kehittyminen. Pehmustettujen huonekalujen syttyvyyttä savukkeesta voidaan vähentää
verhoilu- ja pehmustemateriaalin väliin asetetulla sopivalla välikerroksella.
Eräs riskiä lisäävä tekijä on, että huonekalut ovat liian lähellä lämmityslaitteita, jolloin
niiden lämpötilat nousevat tarpeettomasti ja syttymisherkkyys kasvaa. Toinen riskitekijä
ovat peitot ja lisätyynyt, joita mukavassa loikoilupaikassa usein on.
Pehmustetun istuinhuonekalun mallilla voidaan vaikuttaa sen syttymisherkkyyteen.
Istuinhuonekalu, jossa istuinosan lisäksi selkänoja ja/tai käsinojat on pehmustettu, ja istuinosan pehmusteet yhtyvät selkä- ja/tai käsinojan pehmusteisiin, syttyy herkemmin
kuin pehmustettu istuinhuonekalu, jossa tällaista yhtymäkohtaa ei ole. Varsinkin kytevä
savuke sytyttää huonekalun helpommin, jos se joutuu tällaiseen istuinosan ja selkänojan
pehmustettuun yhtymäkohtaan, kuin jos se koskettaa vain istuinosaa. Yhtymäkohdassa
savukkeen lämpö siirtyy tehokkaammin pehmustemateriaaleihin jolloin syttyminen on
todennäköisempää.
Huonekalupalo sammutetaan vedellä tai käsisammuttimella.

Matot
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Huonepalot alkavat harvoin matoista. Matot ovat yleensä paksua materiaalia ja vaakasuorassa. Paksu materiaali syttyy huonosti ja vaakasuorassa oleva materiaali palaa hitaasti. Matot syttyvät yleensä vasta muista ympärillä palavista sisusteista. Myös matto,
varsinkin pitkänukkainen sellainen, voi toki syttyä vaikkapa takasta sinkoavasta kipinästä. Syttyessään ne ruokkivat paloa tehokkaasti. Maton pohjamateriaali ja valmistuksessa
käytetyt liimat ja sideaineet vaikuttavat savun ja myrkyllisten kaasujen muodostumiseen.
Mattopalon sammutat alkuvaiheessa kääräisemällä maton rullalle, niin palo tukahtuu.
Patjat
Patjoja koskee paloturvallisuusasetus (57/1991). Se koskee kaikkia kaupan olevia patjoja. Patja ei saa syttyä kytevästä savukkeesta. Patjojen paloturvallisuusvaatimukset eivät
koske uinti- ja leirintä-käyttöön tarkoitettuja ilmalla täytettäviä patjoja, leirintäkäyttöön
tarkoitettuja makuualustoja eikä käytettyjä patjoja.
Vuodevaatteet
Vaikka patjan onkin oltava sellainen, ettei se syty kytevästä savukkeesta, on vuoteessa
muitakin tekstiilikerroksia. Vuodevaatteilla ei ole paloturvallisuusvaatimuksia. Vuode on
paloturvallisuuden kannalta ongelmallinen paikka. Yleisin syttymissyy on vuoteessa tupakointi. Muitakin riskitekijöitä on, kuten yövalaisimet ja kynttilät – sekä se, että vuoteeseen mennään usein unisina eikä muisteta tarkastaa vuoteen ympäristöä.
Paloturvallisuutta parantaisi jo huomattavasti se, että peite on vaikeasti syttyvä, esimerkiksi villaa, modakryyliä tai palosuojattua polyesteriä. Täkki, jossa päällyskangas on palosuojattua polyesteriä tai palosuojattua puuvillaa ja täyte palosuojattua tai paloturvallista polyesterivanua on paloturvallinen. Höyhentuotteiden pintamateriaalit voivat olla herkästi syttyviä, mutta höyhenet itsessään palavat huonosti.
Vuode koostuu erilaisista tuotteista (patja, sijauspatja, peitto, tyyny, lakanat), jotka
yleensä kaikki ovat helposti syttyviä niin savukkeen kuin pienen liekin vaikutuksesta. Jos
asukkaan liikkumiskyky on rajoittunut, voi olla syytä valita vuodetekstiilit vaikeasti syttyvien joukosta. Patjan, sijauspatjan ja tyynyn verhoilukankaana voisi olla vaikkapa palosuojattu puuvillakangas tai palosuojattu polyesterikangas ja pehmusteina palosuojattu
polyesterivanu ja/tai palosuojattu polyuretaanivaahtomuovi. Ohuina tuotteina lakanat,
niin puuvillaiset kuin puuvilla/polyesteristä valmistetut, syttyvät jo muutaman sekunnin
liekkikosketuksesta. Paloturvallisia, vaikeasti syttyviä lakanoita valmistetaan palosuojatusta puuvillasta ja palosuojatusta polyesteristä.
Sänkypalo sammutetaan vedellä tai käsisammuttimella. Palovaroittimen hankkiminen
makuuhuoneeseen on erittäin tärkeää!
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TOIMINTA TULIPALON SATTUESSA
Jokaisessa kodissa kannattaa tehdä pelastussuunnitelma ja tarkastaa pelastautumisreitit. Reitit täytyy pitää avoimina. Perheenjäsenten on hyvä sopia kokoontumispaikka, jos
talosta joudutaan poistumaan. Varsinkin pienille lapsille tulee korostaa, että palon syttyessä ei saa mennä piiloon.
Jos palon syttyminen huomataan heti, sitä voi yrittää sammuttaa. Jos palo kuitenkin leviää nopeasti eikä sammutus onnistu, pelasta vaarassa olevat, varoita muita, pelastaudu sekä rajoita paloa sulkemalla ovet ja ikkunat perässäsi. Hälytä tämän jälkeen palokunta numerosta 112 turvallisesta paikasta.
Älä koskaan mene savuiseen tilaan. Jos et pääse ulos tavanomaista tietä, sulje palavaan tilaan johtavat ovet. Soita hätäilmoitus numeroon 112 ja kerro tarkkaan missä olet.
Pyri käyttämään vaihtoehtoisia poistumisteitä kuten ikkunaa tai parveketta. Mikäli poistuminen on mahdotonta, mene avoimeen ikkunaan tai parvekkeelle. Parvekkeelta ei saa
hypätä. Pyri herättämään huomiota huutamalla apua, heiluttamalla vaatetta tai vilkuttamalla valoja, jotta palokunta löytää sinut.

Hätäilmoitus 112
Soitto yleiseen hätänumeroon 112 on aina maksuton, myös automaatista. Suuntanumeroa ei tarvita matkapuhelimessakaan. 112 yhdistyy vaikka puhelimessa ei olisi SIMkorttia. Siksi vanha kännykkä on huono lelu lapselle annettavaksi.
Kun soitat 112, kuuntele ohjeita ja vastaa kysymyksiin. Sinulta kysytään todennäköisesti
•
•
•
•
•
•

mitä on tapahtunut
tarkka onnettomuuspaikka ja paikkakunta
opastus
potilaiden vammat ja lukumäärä
millaista apua tarvitaan
oma nimesi ja mistä soitat.

Puhu rauhallisesti ja selkeällä äänellä. Älä sulje puhelinta, ennen kuin hätäkeskus antaa
luvan.
Järjestä seuraavaksi opastus onnettomuuspaikalle. Jos tilanne muuttuu, soita uudestaan.
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Alkusammutus
Tulipalo on helpoin sammuttaa alkuvaiheessa. Alkusammutuksella on suuri merkitys, sillä noin joka neljäs tulipalo on joko saatu sammumaan alkusammutustoimin tai sitä on rajoitettu merkittävästi. Sammuta palon alku jos voit, mutta älä koskaan vaaranna omaa
turvallisuuttasi.
Tutustu etukäteen erilaisiin sammuttimiin ja sammutustekniikoihin. Harjoittelu on tärkeää, koska tulipalon sattuessa ei ole aikaa lukea ohjeita tai opetella tekniikkaa. Sammutuspeite on pienpalojen sammutuksessa tehokas. Sammuta suojaten itsesi ja lähesty
tulta peite koholla. Jos sammutuspeitettä ei ole, käytä mattoa, isoa pyyhettä, peittoa tai
vastaavaa tulen tukahduttamiseen.

Sammuttimella sammutat näin:
• sammuta ulkona tuulen yläpuolelta
• sammuta edestä taaksepäin
• levitä sammute edestakaisella, lakaisevalla liikkeellä
• kierrä kohdetta, kunnes tuli on tukahdutettu
• lopeta suihkutus heti, kun liekkejä ei enää näy
• soita hätänumeroon ja kerro tapahtuneesta. Pelastuslaitos tulee tarvittaessa tarkastamaan tilanteen.
Käsisammuttimia on eritehoisia ja -kokoisia. Sammuttimen soveltuvuus kohteeseen,
pakkasenkestävyys ja käyttöohje pitää aina tarkastaa sammutinkohtaisesti. Noin 6 kg
sammutin sopii pieneen keittiöön tai käsivaraksi, sitä pienemmät auto- tai venekäyttöön.
Sammuttimessa on oltava CE-merkintä ja se on huollettava säännöllisesti.
Nestesammuttimet sisältävät vesipohjaista vaahtoa. Se soveltuvat kaikkeen sammuttamiseen, myös sähköpaloihin. Nestesuihku on hajotettu, joten se ei johda sähköä. Sammuteaine ei käy henkeen ja nestesammutinta käytettäessä jälkivahingot ovat pienemmät
kuin jauhesammuttimella. Haittapuolena on vielä toistaiseksi muita sammuttimia korkeampi hinta.
Yleisimpien jauhesammuttimien (ns. ABC-jauheet) etuna on, että ne ovat tehokkaita ja
soveltuvat kaikenlaisten palojen sammuttamiseen. Jauhesammuttimet ovat useimmiten
pakkasenkestäviä ja sopivat siksi kylmiin tiloihin, esimerkiksi autohalleihin. Haittapuolena on, että ne sotkevat paljon, eli voivat aiheuttaa kalliitakin jälkivahinkoja.
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Kaasusammuttimet (tunnetuin hiilidioksidisammutin) soveltuvat erittäin hyvin neste- ja
sähköpalojen sammuttamiseen. Parhaita käyttökohteita ovat ATK-tilat ja laboratoriot. Ne
sopivat hyvin esimerkiksi keittiökonepalojen sammutukseen. Niitä ei saa käyttää ihmisen
sammuttamiseen, koska sammutusaineen lämpötila on n. – 76 °C. Pienissä sisätiloissa
käytettäessä niihin liittyy tukahtumisvaara, kun kaasu syrjäyttää hapen.
Vesisammuttimia ovat mm. sankoruisku ja erilaiset palopostit – tai ämpärillinen vettä.
Liekkeihin suunnattu vesisuihku sammuttaa tehokkaasti. Vettä ei kuitenkaan pidä käyttää rasva- tai nestepaloissa.
Palo sisustusmateriaaleissa
• sammutetaan vedellä tai käsisammuttimella
• roskakoripalon voi sammuttaa tukahduttamalla esimerkiksi matolla
• repäise palava verho alas ja polje sammuksiin
• rullaa palava matto, niin palo tukahtuu
• kääri palava pöytäliina kasaan
• kalustepalo sammutetaan käsisammuttimella.
Rasvapalo (esimerkiksi rasva- tai öljyastia, fondue-pata, pätee myös kynttilöihin)
• pysäytä liesituuletin ja virta liedestä
• tukahduta astiassa oleva palo kattilankannella tai sammutuspeitteellä
• tai sammuta käsisammuttimella.
Kodinkonepalo
• jos voit, irrota kone sähköverkosta
• tukahduta käsisammuttimella, sammutuspeitteellä, paksulla matolla tms.
• tai vedellä, jos laite on saatu irti sähköverkosta.
Jos ihminen palaa tai omat vaatteet syttyvät
• kasvojen suojaus (tuli nousee ylöspäin)
• maahan heittäytyminen ja kieriminen
• sammutuspeitteeseen tai mattoon kääriytyminen
• hiekalla, lumella, neste- tai jauhesammuttimella sammuttaminen (ei hiilidioksidi)
• tukahduta tuli ylhäältä alas, päästä jalkoihin.
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Ensiapu
Ensiavun antaminen on jokaisen lähimmäisen velvollisuus. Muun muassa Pelastuslaki
ja Tieliikennelaki velvoittavat jokaisen auttamaan kykyjensä mukaan hätätilanteeseen
joutunutta.
Onnettomuustilanteessa ensiapu on onnettomuuden uhrin välitöntä auttamista. Siihen
kuuluvat pelastaminen, hätäilmoituksen teko ja ensihoito. Hengen pelastamisen lisäksi
pyritään mahdollisuuksien mukaan estämään lisävaurioiden syntymistä tapahtumapaikalla ja helpottamaan potilaan tilaa.
Jokainen antaa ensiapua kykyjensä mukaan. Jokainen voi tehdä jotain: jokainen pystyy
vähintään hälyttämään lisäapua ja olemaan uhrin tukena ammattiavun saapumiseen
saakka. Ensiaputaitoja voi opiskella ennalta esimerkiksi SPR:n ja muiden järjestöjen tai
työpaikan järjestämillä ensiapukursseilla.

Hätäensiapu
Hätäensiavulla tarkoitetaan hengen pelastavaa toimintaa. Ensisijainen tavoite on estää
potilaan menehtyminen. Hätäensiavulla pyritään turvaamaan loukkaantuneen hengitys,
verenkierto ja tajunta siihen asti, että ammattiapua saadaan paikalle. Esimerkiksi seuraavat asiat ovat yleensä tärkeitä hätätilanteessa.
1. Pysähdy, puhuttele
Tärkeintä on pysähtyminen. Ota selvää, saako tajuttoman hereille. Puhuttele häntä, ravista varovasti ja yritä saada häneen kontakti. Jos potilas ei herää, hälytä lisäapua 112
ja muilta läsnäolijoilta. Jos et tiedä mitä tehdä, hälytysnumerosta saat lisäohjeita avun
antamiseksi.
2. Avaa tajuttoman hengitystiet
Helpota hengitystä avaamalla kiristävät vaatteet. Tarkasta hengitys: kohota leuan kärkeä ylöspäin toisella kädellä ja ojenna päätä taaksepäin toisella, (ikään kuin silittäisit otsaa). Katso liikkuuko rintakehä, kuuletko hengityksen tai tunnetko hengityksen omalla
poskellasi. Tajuttoman, mutta omatoimisesti hengittävän potilaan voi asettaa kylkiasentoon (silloin kieli ei tuki hengitysteitä). Tarkkaile hengitystä jatkuvasti.
3. Elvytä
Jos potilas ei hengitä normaalisti, aloita elvytys. Elvytystekniikka on helppo oppia ja hätänumerosta annetaan ohjeita. Jos et pysty antamaan puhallus-paineluelvytystä, pelkkä
paineluelvytyskin on avuksi.
Painelu aloitetaan asettamalla kämmen rintalastan keskelle ja toinen käsi kädenselän
päälle, sormet samansuuntaisesti. Paina 30 kertaa käsivarret suorina n. 100 kertaa minuutissa. Painalluksessa rintakehän tulisi painua 4-5 cm. Muista huolehtia omasta hengityksestäsi äläkä reuhdo. Rauhallisesti toimiessasi et vahingoita potilasta ja jaksat pidempään.
Lapsen elvytys noudattaa periaatteiltaan aikuisen tekniikkaa, mutta voiman käyttö pitää
sovittaa lapsen kokoon. Koska lapsen elottomuuteen liittyy usein hengityksen estyminen, lapsen elvytys aloitetaan viidellä alkupuhalluksella.
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Puhallus tehdään kohottamalla leuka ylös, taivuttamalla pää taakse (silityksen tapaan) ja
sulkemalla sieraimet peukalolla ja etusormella. Sitten puhalletaan kaksi rauhallista puhallusta ja seurataan, liikkuuko rintakehä. Mikäli henkilö ei herää eikä hengitä normaalisti, painelu-puhalluselvytystä jatketaan rytmillä 30 painallusta, 2 puhallusta. Elvytystä jatketaan, kunnes apua saapuu tai et itse enää jaksa.
4. Tyrehdytä verenvuoto
Runsas verenvuoto on tyrehdytettävä heti. Yritä laittaa haavan päälle jotain puhdasta,
mutta jos sellaista ei ole heti saatavilla, tyrehdytä verenvuoto niin kuin voit. Paina kädellä vuotavat suonenpäät tukkoon. Aseta potilas pitkälleen. Nosta loukkaantunut kohta
ylös. Aseta paineside tai paina haavaa koko ajan sairaalaan asti. Sidos ei saa kuitenkaan estää raajan normaalia verenvuotoa.
5. Estä sokki
Sokin oireita ovat levottomuus, kalpeus, kylmänhiki, tajunnan hämärtyminen ja nopea tai
heikko pulssi. Potilaan rauhoittaminen on tärkeää. Huolehdi hengityksestä, auta potilas
kohoasentoon ja pidä hänet lämpimänä. Sokkipotilaalle ei saa antaa juotavaa tajunnanmenetyksen ja oksentamisriskin vuoksi.
Hätäensiavussa muista rauhallisuus. Toimi nopeasti, mutta hätäilemättä.
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Palovammat
Välitön ensiapu viileällä vedellä huuhtoen on ensisijaisen tärkeää. Se pysäyttää vamman etenemisen syvempiin ihokudoksiin. Yleensä palovammat paranevat parhaiten, kun
ne jätetään ensiavun jälkeen toipumaan rauhassa. Vesirakkuloita ei kannata puhkaista,
koska niiden suojassa kasvaa uutta ihoa. Jos rakkula puhkeaa, vamma on vaarassa tulehtua. Tulehtuneet vammat kuuluvat lääkärin hoidettaviksi, kuten kaikki muutkin vaikeat
palovammat.
Ensiapuun kuuluu
•
•
•
•
•
•
•
•

huuhtelu viileällä, hiljalleen juoksevalla vedellä kunnes alue on turtunut (n. 20
min)
jos juoksevaa vettä ei ole saatavilla, laita vamman päälle mitä tahansa kylmää
(märkää sammalta, kylmäpakkaus)
poista vaatteet varovasti
jos vaate on palanut ihoon kiinni, älä poista vaatetta itse
peitä vamma steriilillä, kuivalla siteellä
pienen palovamman hoidossa voi käyttää palovammojen hoitoon tarkoitettua
rasvasidettä
pidä vamma kuivana ja siistinä
älä vaihda sidettä tarpeettoman usein.

Jos vamma on suuri
• jäähdytä välittömästi
• aloita sokin ehkäisy
• toimita loukkaantunut sairaalaan.
Hakeudu välittömästi lääkäriin, jos
• vamma on syvä tai postimerkin kokoa suurempi
• iho on rikki suurelta alalta
• vamma on kivulias
• vamma sijaitsee nivelten tai kasvojen alueella
• potilas on lapsi, nuori, ikäihminen tai kärsii muista sairauksista ja vamma on
isohko
• potilaalla on sokin oireita.
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Ympäristöministeriö: ymparisto.fi
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