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Jäsenehdotus palokuolemien nollatoleranssista
Ehdotus
Sosiaalidemokraattinen ryhmä ehdottaa, että
Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, että ne laativat
yhteispohjoismaisen palontorjuntastrategian, jolla varmistetaan,
että kaikki Pohjoismaat ottavat käyttöön palokuolemien nollatoleranssin.
että Pohjoismaiden kesken vaihdetaan kokemuksia kuolinpalojen ja loukkaantumisia aiheuttavien palojen ennaltaehkäisystä yhteisen hyödyn saavuttamiseksi.
että paloissa loukkaantuneiden määrää vähennetään huomattavasti kaikissa
Pohjoismaissa.
että palojen aiheuttama ympäristökuormitus puolitetaan seuraavan 10 vuoden aikana.
että korvaamattomia kulttuuriarvoja tuhoavista paloista päästään kokonaan
eroon.
että palojen vuosittain aiheuttamia yhteiskunnallisia menetyksiä vähennetään vähintään 10 prosenttia kaikissa Pohjoismaissa seuraavan 10 vuoden aikana.
Taustaa
Pohjoismaiden epätavallisen kuiva kesä aiheutti paljon maastopaloja, joiden sammuttamiseen tarvittiin palontorjuntahenkilöstöä ja -kalustoa naapurimaista. Tässä
yhteydessä tuli esiin tarve tehdä laajempaa palontorjuntayhteistyötä ja lisätä tiedonvaihtoa maiden välillä.
Kaikki Pohjoismaat toimivat nykyisin itsenäisesti vakavien palojen ja kuolinpalojen
ennaltaehkäisemiseksi, mutta tiedonvaihto asiasta on hyvin vähäistä. Monilla Pohjoismailla on jo olemassa strategia vakavia tulipaloja varten, mutta tavoitetaso, menetelmät ja siihen osoitetut varat vaihtelevat huomattavasti maasta toiseen. Sen
vuoksi tulipalojen määrä, palokuolemat ja tulipalojen syyt vaihtelevat suuresti Pohjoismaissa. Esimerkiksi vuonna 2016 Tanskassa oli 3,47 rakennuspaloa 1000 asukasta
kohti, kun Islannissa vastaava luku oli 0,7. Samana vuonna teollisuusrakennuspaloja
oli Suomessa 784 ja Norjassa vastaavasti vain 44.
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Sen lisäksi, että palokuolemien määrässä miljoonaa asukasta kohden on suuria eroja,
kuolinpalojen syyt vaihtelevat huomattavasti Pohjoismaiden kesken. Esimerkiksi tupakointi aiheutti keskimäärin 50 prosenttia kuolinpaloista Tanskassa 2010–2016, kun
keskiarvo koko Pohjolassa on vain 25 prosenttia ja Norjassa vain 6,4 prosenttia. Lukujen perusteella voidaan olettaa, että yksittäiset maat saattavat hyötyä huomattavasti
siitä, että ne jakavat kokemuksia ja ottavat käyttöön naapurimaissa hyväksi todettuja toimia yhteispohjoismaisen strategian avulla. Yksittäisistä maista saadut kokemukset osoittavat, että kunnianhimoinen tavoite on paras lähtökohta taistelussa
kuolinpaloja vastaan.
Tulipalot aiheuttavat kustannuksia yhteiskunnille Pohjoismaissa ja vahinkoja ympäristölle. Suuret tulipalot vaurioittavat pahasti infrastruktuuria ja haittaavat elinkeinoelämää, vähentävät työpaikkojen määrää ja aiheuttavat suuria kustannuksia yhteiskunnalle ja sen toimintakyvylle. Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta saadut vakuutusalan selvitykset osoittavat, että näissä kolmessa maassa pelkästään tulipalojen
korvaussummat ovat vähintään 10 miljardiin Tanskan kruunuun vuodessa. Lisäksi tulevat vakuutetun ja vakuuttamattoman omaisuuden palovahingot, sairaalahoidon ja
kuolemantapausten kustannukset sekä käyttökatkokset ja ympäristövahingot.
Sammutusvesi, myrkylliset kaasut ynnä muut sellaiset aiheuttavat pitkäaikaisia tai
korvaamattomia vahinkoja vesistöille, ilmalle ja maaperälle. Siksi on koko Pohjolan
edun mukaista, että kaikki Pohjoismaat hyödyntävät toistensa kokemuksia ja velvoittavat toisensa sitoutumaan tulevaisuudessa toimivaan ja tavoitteet korkealle asettavaan yhteiseen strategiaan.
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