Yhteenveto

Vietämme koko elämämme rakennuksissa

Tehdään niistä siis paloturvallisia
15 asiantuntĳaorganisaatiota eri puolilta Eurooppaa, kutsuvat eurooppalaisia instituutioita ja
jäsenvaltioita laatimaan eurooppalaista paloturvallisuusstrategiaa, joka muodostaisi koordinoidun
lähestymistavan paloturvallisuuteen.
Miksi? Koska uskomme, että rakennusten paloturvallisuuden parantaminen on tärkeää kaikkien
kannalta, riippumatta siitä, asuvatko henkilöt Euroopan unionin alueella vai vierailevatko vain siellä. 90
% ajastamme vietetään rakennuksissa. Varmistamalla turvallisemmin rakennetun ympäristön
vaikutamme positiivisesti koko yhteiskunnan talouteen, ympäristöön, terveyteen ja hyvinvointiin. Tämä
voidaan saavuttaa vain paloturvallisuutta EU-tasolla koskevan koordinoidun lähestymistavan kautta.
Rakennuspalot vaikuttavat ihmisiin: Päivittäin EU:n alueella sattuu vähintään 5 000 tulipaloa, joista
monet vaikuttavat perheisiin ja yhteisöihin, joskus jopa loppuiän. Vuosittain noin 70 000 ihmistä
Euroopassa joutuu sairaalahoitoon tulipaloissa aiheutuneiden vakavien vammojen vuoksi.
Maailmanlaajuisesti tulipalojen aiheuttamista vammoista ja kuolemaan johtavista tapauksista 30 %
kohdistuu lapsiin. Vaikutus palomiehiin on suuri. He altistuvat jopa 14:lle eri syöpätyypille tavallista
väestöä enemmän.
Rakennuspalot vaikuttavat ympäristöön: Tulipalot tuottavat valtavan määrän ilmansaasteita. Ne
kuluttavat loppuun aineita ja lisäävät hiilipäästöjä, mikä aiheuttaa merkittäviä haasteita ympäristöä
säästävien raaka-aineiden hallinnalle. Uskomme, että ympäristön suojelemiseksi rakennusten tulee olla
vastustuskykyisiä tulipaloille. Rakennusten ei pitäisi palaa maan tasalle tai kärsiä merkittäviä vaurioita
tulipalojen takia.
Rakennuspalot aiheuttavat kustannuksia: Tulipalot aiheuttavat vahinkoja 126 miljardin euron edestä
vuosittain. Tämä on 1 % Euroopan maiden bruttokansantuotteesta. Tulipalo saattaa aiheuttaa
merkittäviä infrastruktuuriin, tietoihin ja osakkeisiin kohdistuvia menetyksiä ja johtaa työttömyyteen sekä
jopa konkurssiin.
Rakennuksemme ovat muuttumassa: Uudet rakennussuunnitelmat sisältävät usein avoimia tiloja,
joissa on vähemmän esteitä kuten ovia ja seiniä, ja niissä käytetään uusia rakennusmenetelmiä.
Rakennukset ovat yhä enemmän erittäin hyvin eristettyjä ja ilmatiiviitä ja sisältävät enemmän tulenarkoja
aineita rakennuksen julkisivussa ja rakenteissa. Myös huonekalut ja muu omaisuus sisältävät enemmän
tulenarkoja aineita. Näiden muutosten vuoksi rakennuspalot voimistuvat nopeammin kuin koskaan
aiemmin ja ovat aiempaa vaarallisempia. Ellei palonkestävyyttä pidetä kestävyyden ydinosana,
tulevaisuuden rakennukset kestävät aiempaa huonommin kaikkein vanhinta uhkaa - tulipaloa!
Yhdessä voimme vaikuttaa: EU:n jäsenvaltiot voivat tehdä yhteistyötä paloturvallisuudessa. Euroopan
komissio voi koordinoida direktoraattiensa kautta – aina lainsäädäntöä koskevasta direktoraatista
koulutukseen ja energiaan jne. keskittyviin direktoraatteihin – luodakseen eurooppalaisen
paloturvallisuusstrategian, jonka avulla Euroopan maat voivat:
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Kerätä
vertailukelpoisia
tietoja

Jakaa parhaita
käytäntöjä
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Määrittää rakennusten
paloturvallisuutta
koskevat tavoitteet

Ala vaikuttaa liittymällä toimintatavoitteeseemme: jaa, twiittaa, tykkää, bloggaa ja puhu kampanjasta,
jota voit seurata osoitteessa http://bit.ly/2o7FwcB
Fire Safe Europe (FSEU) -järjestön aloite.
Tutustu sivustoon www.firesafeeurope.eu

