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Asialista

• Edellisen kokouksen 3.12.2020 pöytäkirja

• Tilannekatsaus

• Asumisen turvallisuuden sääntely, omatoiminen varautuminen ja pelastussuunnittelu -

jatketaan edellisessä kokouksessa käsiteltyä

• Pelastuslain 2 ja 3 lukujen sääntelykokonaisuus

• Seuraavat kokoukset 1.2.2021, 18.2.2021 ja 9.3.2021
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Pelastuslain 2 ja 3 lukujen 
sääntelykokonaisuus
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Yhteenvetoa viime kokouksesta

• Pelastussuunnitelman laatimisvelvoitteen toteutuminen

̶ sääntelyn eriyttäminen asuinrakennusten ja muiden rakennusten osalta voisi edistää 
velvoitteen toteutumista

̶ vaarojen arviointi enemmän kohteen ja sen toiminnan luonteen mukaisesti
̶ asuinrakennusten pelastussuunnitelman kytkeminen muuhun sääntelyyn

• Yleisötilaisuuksien turvallisuuden sääntelyä tulisi yhteen sovittaa muun sääntelyn kanssa

̶ tartuntatautilain soveltaminen tuonut uusia lisätulkintoja

• Palovaroittimien hankinta- ja kunnossapitovelvoitteiden kohdentaminen 

̶ neliöperusteinen sijoittaminen ei välttämättä takaa riittävyyttä
̶ sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien lisääntyminen  muuttaa vastuun 

jakautumista taloyhtiöissä
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Yleiset velvollisuudet

• 2011 pelastuslain uudistuksessa yleiset toiminta- ja huolellisuusvelvollisuudet koottiin 2 

lukuun

̶ vastaavat säännökset olleet pelastustoimen lainsäädännössä aina
̶ tukevat usein muiden velvoitteiden sisältöä pelastuslaitosten tekemässä valvonnassa

• Soveltamiskysymyksiä aiheuttanut erityisesti avotulen teon kielto (6 §)

̶ juhannuskokot ja ilotulitusnäytökset kielletty metsäpalovaroituksen aikana
̶ grillaus
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Rakennusten palo- ja 
poistumisturvallisuus 

• 2011 uudistuksessa pelastuslain sääntelyä rajattiin aiempaa selkeämmin koskemaan 

rakennuksen käytön aikaista turvallisuutta (9 § 1 mom.)

̶ pelastuslain sääntely kohdistuu rakennuksessa harjoitettavan toiminnan 
turvallisuuteen eikä rakennuksen rakenteelliseen turvallisuuteen, 
poistumisturvallisuus näkökulmaa korostettiin, samoin pelastustoiminnan 
edellytyksistä huolehtimista

̶ rakennuksen omistaja, haltija ja toiminnanharjoittaja vastuussa
̶ hoitolaitosten poistumisturvallisuutta painotettiin (19-21 §)

• Soveltamiskysymyksiä aiheuttanut erityisesti kielto säilyttää helposti syttyvää tavaraa 

rakennusten seinustoilla (9 § 2 mom.), kielto säilyttää mitään tavaraa rakennusten 

uloskäytävillä (10 § 2 mom.) ja pelastustien vaatimukset (11 §)
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Laitteiden kunnossapito

• Velvoite paloturvallisuus- ym. laitteiden toimintakunnossa pitämisestä on säädetty 

pelastuslain 12 §:ssä

̶ koskee ns. pakollisia laitteita, joiden hankintavelvoitteesta on säädetty tai määrätty 
viranomaisten lupamenettelyissä

• Tiettyjen tuotteiden ja laitteistojen osalta on säädetty tarkemmin kunnossapidon 

toimenpiteistä

̶ käsisammuttimet, poistumisreittien opasteet ja valaisu
̶ paloilmoittimet ja sammutuslaitteistot
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Omatoimisen varautumisen velvoite

- Kaikkien rakennuksien omistajille, haltijoille sekä toiminnanharjoittajille on säädetty 

omatoimisen varautumisen velvoite (14 §)

- Velvoite koskee myös muuta toimintaa mm. yleisötilaisuuksia

- Velvoite koostuu useasta eri osa-alueesta

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 
5) sekä ryhdyttävä toimenpiteisiin pelastustoiminnan helpottamiseksi
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- Tulipalojen ja vaaratilanteiden ehkäisy 

• huolellisuusvelvoite (4 §)
• varovaisuus tulen käsittelyssä (5 §)
• avotulen teko (6 §)
• rakennusten palo- ja 

poistumisturvallisuus (9 §)
• ilmanvaihtolaitteiden huolto (13 §)
• rakennusten nuohous (13 a-b §)

- Suojaustoimet vaaratilanteissa 

• laitteiden kunnossapito (12 §)
• palovaroittimet ( 17 §)

- Varautuminen sammuttamiseen ja toimenpiteet 

pelastustoiminnan helpottamiseksi 

• yleinen toimintavelvollisuus (3 §)
• rakennusten palo- ja poistumisturvallisuus (9 §)
• kiinteistöjen pelastustiet ( 11 §)
• laitteiden kunnossapito (12 §)

- Toimenpiteet poistumisen turvaamiseksi 

• rakennusten palo- ja poistumisturvallisuus (9 §)
• rakennusten uloskäytävät (10 §)
• laitteiden kunnossapito (12 §)
• poistumisturvallisuusselvitys (18-19 §)

Varautumis- ja toimintavelvoitteen 
sisällöstä
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Pelastussuunnitelma

• Pelastussuunnitelmassa dokumentoidaan, miten ja millä toimenpiteillä omatoimisen 

varautumisen velvoitetta toteutetaan kiinteistöissä ja toiminnoissa, joissa on tavanomaista 

vaativammat olosuhteet mm. henkilö- ja paloturvallisuuden kannalta (15 §)

• Pelastussuunnitelmassa on kuvattava 

1) vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmät
2) rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyt
3) asukkaille ja muille henkilöille annettavat ohjeet onnettomuuksien ehkäisemiseksi 

sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi
4) mahdolliset muut kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvät toimenpiteet

• Asetuksella on säädetty tarkemmin (VNA 407/2011)

̶ kohteista, joihin on laadittava pelastussuunnitelma
̶ pelastussuunnitelman sisällöstä ja päivittämisestä
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Kysymyksiä

• Onko sääntely toimivaa ja tarkoituksenmukaista?

• Onko sääntely toiminut tarkoitetulla tavalla? 

• Onko sääntely selkeää? 

• Ovatko eri tahojen roolit ja vastuut selkeitä?

• Tarvitaanko yksityiskohtaisempaa sääntelyä?
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Linkki hankesivulle
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https://intermin.fi/hankkeet/hankesivu?tunnus=SM050:00/2019
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