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Mitä yrityksen tulee ottaa huomioon 
turvallisuuden ja riskienhallinnan 

takaamiseksi? 
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9 § Rakennusten palo- ja poistumisturvallisuus
•Rakennus, rakennelma ja sen ympäristö pidetään sellaisessa kunnossa, että:

1) tulipalon syttymisen, tahallisen sytyttämisen sekä leviämisen vaara on vähäinen
2) rakennuksessa olevat henkilöt pystyvät tulipalossa tai muussa äkillisessä 

vaaratilanteessa poistumaan rakennuksesta tai heidät voidaan pelastaa muulla tavoin

3) pelastustoiminta on tulipalon tai muun onnettomuuden sattuessa mahdollista

4) pelastushenkilöstön turvallisuus on otettu huomioon

•Helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa ei saa säilyttää ullakolla, kellarissa, 
rakennuksen alla tai sen välittömässä läheisyydessä niin, että siitä aiheutuu tulipalon 
syttymisen tai leviämisen vaaraa tai että tulipalon sammuttaminen vaikeutuu.

Toiminnanharjoittajan velvollisuudet
(Pelastuslaki 379/2011 3 luku)
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Toiminnanharjoittajan velvollisuudet
(Pelastuslaki 379/2011 3 luku)

10 § Rakennusten uloskäytävät
•Uloskäytävät ja kulkureitit niille pidetään kulkukelpoisina ja 
esteettöminä ja muutenkin sellaisessa kunnossa, että niitä voidaan 
käyttää turvallisesti ja tehokkaasti.

•Uloskäytävillä sekä ullakoiden, kellarien ja varastojen kulkureiteillä ei 
saa säilyttää tavaraa.

•Uloskäytävät ja kulkureitit niille tulee tarvittaessa merkitä ja valaista 
asianmukaisesti.
 

11 § Kiinteistöjen pelastustiet
•Huolehdittava siitä, että hälytysajoneuvoille tarkoitetut ajotiet ja muut 
kulkuyhteydet (pelastustiet) pidetään ajokelpoisina ja esteettöminä ja 
että ne on merkitty asianmukaisesti.

•Pelastustielle ei saa pysäköidä ajoneuvoja eikä asettaa muutakaan 
estettä.
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Toiminnanharjoittajan velvollisuudet
(Pelastuslaki 379/2011 3 luku)

12 § Laitteiden kunnossapito
•Varusteet ja laitteet on pidettävä toimintakunnossa sekä huollettava ja tarkastettava 
asianmukaisesti:

1) sammutus-, pelastus- ja torjuntakalusto

2) sammutus- ja pelastustyötä helpottavat laitteet

3) palonilmaisu-, hälytys- ja muut onnettomuuden vaaraa ilmaisevat laitteet

4) poistumisreittien opasteet ja valaistus

5) väestönsuojien varusteet ja laitteet

•Velvoitteista vastaa rakennuksen yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien 
järjestelyiden osalta rakennuksen omistaja, haltija ja toiminnanharjoittaja osaltaan sekä 
huoneiston haltija hallinnassaan olevien tilojen osalta.

13 § Nuohous ja ilmanvaihtolaitteiden huolto
•Huolehdittava, että tulisijat ja savuhormit on nuohottu sekä ilmanvaihtokanavat ja 
-laitteet on huollettu ja puhdistettu siten, että niistä ei aiheudu tulipalon vaaraa
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14 § Omatoiminen varautuminen 

Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan:
1) ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä;

2) varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa;

3) varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin 
ne omatoimisesti kykenevät;

4) ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa 
sekä toimenpiteisiin pelastustoiminnan helpottamiseksi.

Toiminnanharjoittajan velvollisuudet
(Pelastuslaki 379/2011 3 luku)
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Toiminnanharjoittajan velvollisuudet
(Pelastuslaki 379/2011 3 luku)

15 § Pelastussuunnitelma
•Edellä mainituista velvollisuuksista on laadittava pelastussuunnitelma 
•Pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa rakennuksen tai kohteen haltija. Jos 
rakennuksessa toimii useita toiminnanharjoittajia, rakennuksen haltijan tulee laatia 
pelastussuunnitelma yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa. 

• Pelastussuunnitelmassa on oltava selostus:

1) vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä

2) rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen 
turvallisuusjärjestelyistä
3) asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista 
onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja 
vaaratilanteissa toimimiseksi
4) mahdollisista muista kohteen omatoimiseen 
varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä.
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Toiminnanharjoittajan velvollisuudet
(Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011)

1§ Velvollisuus laatia rakennukseen ja muuhun kohteeseen pelastussuunnitelma

1) asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa;
2) hoitolaitoksiin, palvelu- ja tukiasuntoihin
3) kouluihin, oppilaitoksiin yms.
4) päiväkoteihin, perhepäiväkoteihin ja koulukoteihin yms.
5) majoitusliikkeisiin, leirintäalueille ja tilapäisille leirintäalueille
6) tiloihin, joita käytetään vähintään 20 henkilön tilapäiseen joukkomajoitukseen
7) kirkkoihin, kirjastoihin, urheilu- ja näyttelyhalleihin, teattereihin yms. kokoontumispaikkoihin;
8) kauppakeskuksiin ja yli 400 neliömetrin myymälöihin
9) yli 50 asiakaspaikan ravintoloihin yms.
10) yli 1500 neliömetrin teollisuus-, tuotanto- ja varastorakennuksiin
11) ympäristölupaa edellyttäviin eläinsuojiin
12) vaarallisen kemikaalin vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia harjoittaviin laitoksiin
13) kulttuuriomaisuutena suojeltuihin rakennuksiin ja kohteisiin;
14) työpaikkatiloihin, joissa työntekijöiden ja samanaikaisesti paikalla olevien muiden ihmisten määrä on 
yleensä vähintään 50;
15) yli 100 metriä pitkiin yleisessä käytössä oleviin tunneleihin.
16) turvetuotantoalueille
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16 § Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma
1) vähintään 200 henkilöä
2) käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita
3) tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta
4) tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille

17 § Palovaroittimet

18 § Poistumisturvallisuus hoitolaitoksissa sekä palvelu- ja tukiasumisessa

19 § Poistumisturvallisuusselvitys
20 § Poistumisturvallisuuden arviointi ja poistumisturvallisuuden 
toteuttamissuunnitelma

Toiminnanharjoittajan velvollisuudet
(Pelastuslaki 379/2011 3 luku)
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Minkälaisia asiantuntijapalveluja voi 
yritys pelastuslaitokselta saada?
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Itä-Uudenmaan 
pelastuslaitoksen toimialue

• Väkiluku n. 96 148
• Seitsemän kuntaa
• Isäntäkuntana Porvoo
• Talousarvio n. 14milj/€

Kunta Asukasluku 
(31.12.2014)

Askola 5064

Lapinjärvi 2778

Loviisa 15 457

Myrskylä 1988

Porvoo 49792

Pukkila 2011

Sipoo 19058

Asemat, joissa on palotarkastaja
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Pelastuslaitoksen tehtävät
PELASTUSJOHTAJA 

 
JOHTORYHMÄ TUKIPALVELUT

RISKIENHALLINTA ENSIHOITO  PELASTUSTOIMINTA
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Pelastuslaitoksen tehtävät
PELASTUSJOHTAJA 

 
JOHTORYHMÄ TUKIPALVELUT

RISKIENHALLINTA ENSIHOITO  PELASTUSTOIMINTA

Valvonta-, neuvonta- ja asiantuntijatehtävät 
• Palotarkastukset ja muut valvontatehtävät
• Turvallisuusviestintä
• Asiantuntijapalvelut
• Palontutkinta
• Kuntien valmiussuunnittelut tukeminen
• Nuohoustoiminnan järjestäminen
• Yhteistyö muiden viranomaisten kanssa
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Pelastuslaitoksen tehtävät
PELASTUSJOHTAJA 

 
JOHTORYHMÄ TUKIPALVELUT

RISKIENHALLINTA ENSIHOITO  PELASTUSTOIMINTA

Operatiivinen pelastustoiminta
• Pelastustoiminta

– Tulipalot
– Vesi- ja kemikaalisukellus
– Liikenneonnettomuudet
– Eläintenpelastustehtävät

• Öljyntorjunta
• Ensivastetoiminta
• Tilannekeskus
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Pelastuslaitoksen tehtävät
PELASTUSJOHTAJA 

 
JOHTORYHMÄ TUKIPALVELUT

RISKIENHALLINTA ENSIHOITO  PELASTUSTOIMINTA

Ensihoitopalvelut
• Kiireellinen ensihoito

– Sis. ensivaste

• Kiireetön ensihoito
• (koulutus)
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Palotarkastukset ja muut valvontatehtävät

Pelastuslaitoksen valvontatehtävä
• Valvotaan toiminnanharjoittajan sekä rakennuksen omistajan ja haltijan 

velvollisuuksien noudattamista.
• Suoritetaan palotarkastuksia ja muita valvontatehtävän edellyttämiä toimenpiteitä.

• Valvontatehtävät vuosittain laaditun valvontasuunnitelman mukaisesti
• Määräaikaiset valvontavälit vaihtelevat eri kohdetyypeillä
• Myös kohdennettuja valvontatoimenpiteitä
• Peritään maksu
• Seurataan annettujen korjausmääräyksien toteutumista
• Valvotaan, mutta myös neuvotaan ja opastetaan
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Turvallisuusviestintä

• Turvallisuuskoulutus
– Oppitunteja kohdennetuille ryhmille, 

alkusammutuskoulutusta, 
poistumisharjoituksia

• Valistustoiminta
– Valtakunnalliset tapahtumat, messut, 

avoimet ovet pelastusasemilla, vierailut 
pelastusasemilla, 

• Mediainfo
– Ajankohtaiset teemat / mediainfo www-

sivuilla, some

2/3 tulipaloista johtuu ihmisen toiminnasta, huolimattomuudesta tai tahallisuudesta
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Pelastusviranomainen asiantuntijana
• Yhteiskuntasuunnittelu

– Yhteistyö kaavoitus ja yhteiskuntasuunnittelussa, kaavalausunnot

• Rakentamisen ohjaus ja valvonta
– Asiantuntijana  rakennusvalvontaviranomaiselle, suunnittelijoiden ja 

rakentajien ohjaus, rakennuslupalausunnot, rakennusten 
käyttöönottotarkastukset 

• Kemikaalivalvonta
– Yhteistyö kunnan ympäristöviranomaisten kanssa, 

Kemikaalilupapäätökset ja – valvonta, ilotulitemyynnin lupapäätökset 
ja –tarkastukset, ilotuliteammuntaluvat

• Muu viranomaisyhteistyö
– Poliisi, sosiaalitoimi, terveystarkastus, Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto (TUKES)

• Muut
– Paikalliset ja valtakunnalliset projektit ja työryhmät, säädösvalmistelu, 
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www.iupl.fi
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Yhteinen tavoite on, ettei  kenenkään 
työpaikan ovi aamulla näytä tältä…
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