28.11.2017

POISTUMISTURVALLISUUSSELVITYS
A-OSA (toiminnanharjoittaja täyttää)
Toiminnanharjoittajan nimi ja yhteystiedot
Kohteen toiminimi
Kohteen osoite
Kohteen muut yhteystiedot
Rakennuksen perustiedot
(kerrosluku ja tilojen pinta-alat kerroksittain)
Palotekninen erittely
(rakennuksen paloluokka, palo-osastointi,
osastoa osiin jakavat rakenteet)
Toiminnan sisällön kuvaus jaoteltuna eri
toimintojen ja eri toimintaan käytettävien
tilojen mukaisesti (kohderyhmä, palvelun
toteuttamistapa ja palvelun sisältö)
Palveluala/Toimialaluokitus
Viranomainen, jolta toiminnanharjoittaja on
hakenut toimintalupaa tai jolle on ollut
ilmoitusvelvollisuus

Vaativan hoidon tilat
(esimerkiksi sairaalan leikkaussali tai tehoosasto, jossa potilaat ovat kytkettyinä
hoitolaitteisiin)
Rajoitettu toimintakyky
(esimerkiksi ovien lukituksella tai muulla tavalla
on rajoitettu tai estetty henkilöiden vapaa
poistuminen tiloista)
Tulipalon havaitseminen

Alkusammutusvälineet

Automaattinen sammutuslaitteisto

Tukiasuminen

Aluehallintovirasto (AVI)
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (VALVIRA)
Kunta
Toiminta ei edellytä lupaa tai ei ole ilmoitusvelvollinen
Muu, mikä?

Hoito- tai asuinhuoneiden ovet pidetään lukittuna

Kyllä

Ei

Ulosjohtavat ovet, käytävien tai porrashuoneiden tai muiden
poistumiseen vaikuttavien tilojen ovet pidetään lukittuina
Poistumistilanteessa lukitusten avaamiseen kuluva aika minuutteina:
Lukitusten toiminta- ja avausperiaatteet:
Lisätiedot:
Tilat on valvottu:
automaattisella paloilmoittimella
palovaroitinjärjestelmällä
palovaroitinryhmällä
erillisillä palovaroittimilla
Lisätiedot:
Tilat on varustettu:
käsisammuttimilla
pikapaloposteilla
sammutuspeitteellä
Kaikki toimintaan liittyvät tilat on suojattu
Tilat on osittain suojattu
Suojaamattomat tilat:
Tilaa ei ole varustettu automaattisella sammutuslaitteistolla

Kyllä

Ei

Avun hälyttäminen
(oma henkilöstö, palokunta ja muut
ulkopuoliset auttajat)
Henkilökunnan määrän ja valmiustason
selvitys toiminnan sisällön, toimitilojen,
viikonpäivien ja vuorokaudenaikojen
mukaan jaoteltuna (jatka tarvittaessa liitteessä)
Asukkaiden tai hoidettavien määrä ja heidän
toimintakykynsä yleiskuvaus rakennuksen
toimitilojen ja toiminnan sisällön mukaan
jaoteltuna (jatka tarvittaessa liitteessä)
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B-OSA (toiminnanharjoittaja täyttää)
Tämä selvityksen osa koskee
1. ARVIO KÄYTTÄJIEN TOIMINTAKYVYN VAIKUTUKSESTA ITSENÄISEEN POISTUMISEEN
Kuvaa alla tarvittaessa tarkemmin toimintakyvyn vaikutusta itsenäiseen poistumiseen.
a) kaikki käyttäjät pystyvät poistumaan 2-3 minuutissa syttymistilasta
b) toimintakyvyn aleneminen estää ainakin yhden käyttäjän itsenäisen poistumisen 2-3
minuutissa syttymistilasta

siirry kohtaan 6
siirry kohtaan 2

2a) ESITÄ LASKELMA HENKILÖKUNNAN SUORITTAMASTA PELASTAMISAJASTA SYTTYMISTILASTA
Kuvaa alla lyhyesti perustelu, jos esimerkiksi joku osa-aika on poikkeuksellisen lyhyt.
Havaintoaika X min + ilmoitusaika X min + reagointiaika X min + lähtöaika X min + siirtymäaika X min + pelastamisaika X min = yhteensä X
min.
2b) EHTIIKÖ HENKILÖKUNTA PELASTAMAAN KAIKKI APUA TARVITSEVAT SYTTYMISTILASTA
Kuvaa alla lyhyesti, jos pelastamisaika on poikkeuksellisen lyhyt ja missä tilassa palon oletetaan olevan.
c) henkilökunta ehtii pelastamaan kaikki apua tarvitsevat syttymistilasta 2-3 minuutissa.
d) henkilökunta ei ehdi pelastamaan kaikkia apua tarvitsevia syttymistilasta 2-3 minuutissa

siirry kohtaan 3
siirry kohtaan 5

3a) ESITÄ LASKELMA HENKILÖKUNNAN SUORITTAMASTA PELASTAMISAJASTA PALO-OSASTOSTA
Kuvaa alla lyhyesti perustelu, jos esimerkiksi joku osa-aika on poikkeuksellisen lyhyt.
Havaintoaika X min + ilmoitusaika X min + reagointiaika X min + lähtöaika X min + siirtymäaika X min + pelastamisaika X min = yhteensä X
min.
3b) EHTIIKÖ HENKILÖKUNTA PELASTAMAAN KAIKKI APUA TARVITSEVAT PALO-OSASTOSTA
Kuvaa alla mm., missä tilassa palon oletetaan olevan.
Pelastamiseen käytettävissä oleva aika on X minuuttia. (Jos palo on asuin-/potilashuoneessa ja jako osiin ---osastointi on toimiva, aika on 15
minuuttia. Jos osastointi ei ole toimiva, aika on 2-3 minuuttia. Jos palo on aula-/käytävätilassa, aika on 2-3 minuuttia.)
Asuin/potilashuone jako-osiin on toimiva
Jako ei ole toimiva
jos palo on potilashuoneessa
c) henkilökunta ehtii pelastamaan kaikki apua tarvitsevat palo-osastosta
siirry kohtaan 4a
d) henkilökunta ei ehdi pelastamaan kaikkia apua tarvitsevia palo-osastosta
siirry kohtaan 5
4a) ESITÄ LASKELMA HENKILÖKUNNAN SUORITTAMASTA PELASTAMISAJASTA VIEREISISTÄ PALO-OSASTOISTA
Kuvaa alla lyhyesti perustelu, jos esimerkiksi joku osa-aika on poikkeuksellisen lyhyt.
Havaintoaika X min + ilmoitusaika X min + reagointiaika X min + lähtöaika X min + siirtymäaika X min + pelastamisaika X min = yhteensä X
min.
4b) EHTIIKÖ HENKILÖKUNTA PELASTAMAAN KAIKKI APUA TARVITSEVAT VIEREISISTÄ PALO-OSASTOISTA
Kuvaa alla esimerkiksi, onko eri palo-osastojen välinen palo-osastoinnin toimivuus tarkistettu.
Pelastamiseen käytettävissä oleva aika on X minuuttia. (Yleensä 30 tai 60 minuuttia, riippuen palo-osastoinnin toteutuksesta.)
On tarkastettu
Ei ole tarkastettu
Palo-osastot
minuuttia
c) henkilökunta ehtii pelastamaan kaikki apua tarvitsevat viereisistä palo-osastoista
siirry kohtaan 4c
d) henkilökunta ei ehdi pelastamaan kaikkia apua tarvitsevia viereisistä palo-osastoista
siirry kohtaan 5
4c) TEHOKKAAN PELASTUSTOIMINNAN ALKAMISEEN KULUVA AIKA (PELASTUSLAITOS ILMOITTAA AJAN)
Havaintoaika X min + ilmoitusaika hätäkeskukseen X min + hälytysaika X min + lähtöaika X min + ajoaika X min + ensitoimenpiteisiin kuluva
aika X min = yhteensä X min.
5) OLOSUHTEIDEN MUUTTUMINEN HENGENVAARALLISEKSI ESTETÄÄN KOHOTTAMALLA TURVALLISUUSTASOA ESIM. ASENTAMALLA
AUTOMAATTINEN SAMMUTUSLAITTEISTO JA PALOILMOITIN, RAKENTEELLISTA PALOTURVALLISUUTTA PARANTAMALLA TAI MUULLA
TARKOITUKSENMUKAISELLA TAVALLA SITEN ETTÄ POISTUMISTURVALLISUUSTAVOITE TÄYTTYY
Asentamalla automaattinen sammutuslaitteisto ja paloilmoitin
Lisäselvitys toteutussuunnitelmassa:
Rakenteellista paloturvallisuutta parantamalla (mm. savunpoistolla, palo-osastoja pienentämällä tai poistumisreittejä lisäämällä)
Lisäselvitys toteutussuunnitelmassa:
Henkilökuntaa lisäämällä
Lisäselvitys toteutussuunnitelmassa:
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Vähentämällä asukas-/potilasmääriä tai siirtämällä huonokuntoisia asukkaita/potilaita toiseen paikkaan.
Lisäselvitys toteutussuunnitelmassa:
Jollain muulla tavoin
Lisäselvitys toteutussuunnitelmassa:
6) SELVITYS TULEE PÄIVITTÄÄ VÄHINTÄÄN 3 VUODEN VÄLEIN. UUSI POISTUMISSELVITYS TULEE LAATIA TOIMINNAN MUUTTUESSA
OLEELLISESTI.
Paikka ja aika

Toiminnanharjoittajan edustajan allekirjoitus ja nimenselvennys

Paikka ja aika

Pääsuunnittelijan edustajan allekirjoitus ja nimenselvennys
(koskee uudis- ja korjausrakennushankkeita)

Liitteet
(Vähintään valtioneuvoston asetuksessa
poistumisturvallisuusselvityksestä 292/2014
vaaditut asiakirjat)

Rakennuslupapäätös

Asemapiirros ja toiminnassa käytettävien tilojen pohjapiirros, joista käy ilmi

huoneiden käyttötarkoitus, palo-osastot, osiin jako, poistumisreitit ja pelastustiet
Pelastussuunnitelma

Poistumisturvallisuuden toteutussuunnitelma
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C-OSA (pelastusviranomainen täyttää)
Poistumisturvallisuusselvitys on saapunut
pelastuslaitokselle
Poistumisturvallisuus täyttää pelastuslain
379/2011 18§:ssä säädetyt vaatimukset.

Poistumiskoe

Seuraavia tulipalojen ennaltaehkäisyä ja
paloturvallisuuden ylläpitoa koskevia
vaatimuksia on noudatettava

Kyllä
Ei, selvitystä on täydennettävä seuraavilta osin

mennessä:

Ei, poistumisturvallisuus ei täytä pelastuslain 379/2011 18§:ssä säädettyjä
vaatimuksia. Toiminnanharjoittajan on laadittava 30.11.2017 mennessä suunnitelma
poistumisturvallisuuden saattamiseksi laissa säädettyjen vaatimusten mukaiseksi.
Rakennuksessa on pidettävä poistumiskoe, jonka perusteella voidaan ratkaista
täyttääkö poistumisturvallisuus pelastuslain 379/2011 18§:ssä säädetyt vaatimukset.
mennessä ja siitä on toimitettava raportti JokiPoistumiskoe on pidettävä
laaksojen pelastuslaitokselle arviointia varten.
Pelastussuunnitelma on tehty ja tiedotettu henkilökunnalle.
Henkilökunta on saanut toimipaikkakohtaisen turvallisuuskoulutuksen ennen
toiminnan aloittamista. Koulutus järjestetään myöhemmin koko henkilökunnalle
pelastussuunnitelman koulutusohjelman mukaisesti.
Henkilökunta hallitsee pelastamisen.
Henkilökunta hallitsee alkusammutuksen.
Ennen toiminnan aloittamista järjestetään täysimittainen paloharjoitus
turvallisuusjärjestelyjen toimimisen tarkistamiseksi. Harjoitus järjestetään
poistumisturvallisuusselvityksen lähtötietojen mukaisesti.
Tulipalon syttymissyyt on poistettu mahdollisuuksien mukaan.
Kaikille paloteknisille laitteille (automaattinen sammutuslaitteisto, automaattinen
paloilmoitin, palovaroittimet ja palovaroitinjärjestelmät, turvavalaistus, savunpoisto,
automaattisesti sulkeutuvat palo-ovet, alkusammuttimet yms.) on tehty kunnossapitoohjelma, sitä noudatetaan ja toimenpiteet dokumentoidaan. Kunnossapito-ohjelmat
liitetään rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeeseen.
Sisäinen paloturvallisuusvalvonta on järjestetty.
Osastoivien rakenteiden läpivientien palokestävyys on tarkastettu ja mahdolliset
puutteet on korjattu.

Lisätietoja Liitteessä

Valitusosoitus

Pohjois-Suomen Hallinto-oikeus

Pelastusviranomaisen allekirjoitus, nimenselvennys ja virkaasema

Paikka ja aika
:ssa

___________________________
, Paloinsinööri

Yhteystiedot
Puhelinnumero:
Sähköpostiosoite:
Postiosoite:

TULOSTA
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VALITUSOSOITUS
Hallintovalitus

Muutoksenhaku (Pelastuslaki 379/2011 104§)
Pelastuslain nojalla tehtyyn hallintopäätökseen haetaan muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996)
säädetään. Hallintopäätöstä on noudatettava heti valituksesta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin
määrää.
Valitusoikeus

Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusviranomainen ja
valitusaika

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Isokatu 4
PL 189, 90101 Oulu
Virastoposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
mihin päätökseen haetaan muutosta
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä vaaditaan muutettavaksi
perusteet, joilla muutosta vaaditaan
valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän
nimi, kotikunta ja postiosoite.
Valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän
toimittaminen

Valituskirjelmään on liitettävä
päätös, johon haetaan muutosta valitusosoituksineen, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
tieto siitä milloin päätös on annettu tiedoksi, esimerkiksi kopio saantitodistuksesta tai
muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle
asiamiehen valtakirja, ellei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja
Valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos
valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjelmän toimittaa valitusviranomaiselle
ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää
postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii
perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
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