Pelastussuunnitelma
Pelastussuunnitelma on asiakirja, joka toimii turvallisuutta kehittävän työn
välineenä. Pelastussuunnitelman tulee sisältää tiedot siitä, millä tavalla
vaaratilanteita pyritään ennaltaehkäisemään, miten niihin varaudutaan ja millä
tavalla tapahtuvissa onnettomuustilanteissa toimitaan.

Pelastuslaki 379/2011 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.
Edellä 1 momentissa säädetty koskee myös muualla kuin rakennuksessa
harjoitettavaa toimintaa sekä yleisötilaisuuksia.

Kuka on velvollinen laatimaan pelastussuunnitelman?
Pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa rakennuksen tai kohteen haltija.
Jos rakennuksessa toimii useita toiminnanharjoittajia, rakennuksen haltijan
tulee laatia pelastussuunnitelma yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa.
Rakennuksen haltijan tulee laatia rakennuksen pelastussuunnitelma kuitenkin
aina yhteistyössä pelastuslain 18 §:ssä tarkoitetun hoitolaitoksen ja palvelu- ja
tukiasumisen toiminnanharjoittajan kanssa, mikäli tällainen harjoittaa
toimintaansa samoissa toimitiloissa. Myös yleisötilaisuuksiin tulee laatia
tietyissä olosuhteissa pelastussuunnitelma.

Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011 1§
Pelastuslain (379/2011) 15 §:ssä tarkoitettu pelastussuunnitelma on laadittava:
1) asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa;
2) pelastuslain 18 §:ssä tarkoitettuihin kohteisiin;
3) kouluihin, oppilaitoksiin ja muihin vastaaviin opetuksessa käytettäviin tiloihin;
4) lastensuojelulaitoksiin ja koulukoteihin sekä päiväkoteihin, perhepäiväkoteihin ja
muihin lasten ryhmämuotoisen hoidon järjestämisessä käytettäviin tiloihin lukuun
ottamatta yksityisiä asuntoja;
5) majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetussa laissa (308/2006) tarkoitettuihin
majoitusliikkeisiin sekä ulkoilulaissa (606/1973) tarkoitetuille leirintäalueille ja
tilapäisille leirintäalueille;
6) tiloihin, joita käytetään vähintään 20 henkilön tilapäiseen joukkomajoitukseen;
7) kirkkoihin, kirjastoihin, urheilu- ja näyttelyhalleihin, teattereihin, liikenneasemille,
messualueille, moottoriradoille, huvipuistoille sekä edellä mainittuja vastaaviin
kokoontumispaikkoihin;
8) kauppakeskuksiin ja vastaaviin tiloihin sekä yli 400 neliömetrin myymälöihin;
9) yli 50 asiakaspaikan ravintoloihin ja vastaaviin tiloihin;
10) yli 1500 neliömetrin teollisuus-, tuotanto- ja varastorakennuksiin;
11) ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 1 §:n mukaisiin ympäristölupaa
edellyttäviin eläinsuojiin;
12) kohteisiin, joissa vaarallisen kemikaalin vähäistä teollista käsittelyä ja
varastointia saa harjoittaa vain tekemällä siitä vaarallisten kemikaalien ja
räjähteiden turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 24 §:ssä tarkoitetun
ilmoituksen;
13) kulttuuriomaisuuden suojelua koskevissa Suomea sitovissa kansainvälisissä
sopimuksissa kulttuuriomaisuudeksi määriteltyihin ja sitä sisältäviin rakennuksiin ja
kohteisiin sekä muihin lakien ja asetusten nojalla 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.
Jos samaa kohdetta varten tulee muun lain kuin pelastuslain taikka toimivaltaisen
viranomaisen antaman määräyksen nojalla laatia turvallisuus-, valmius- tai muu
vastaava suunnitelma, erillistä pelastussuunnitelmaa ei tarvitse laatia, vaan
vastaavat asiat voidaan koota mainittuun muuhun suunnitelmaan. Tästä on
mainittava suunnitelmassa.

Pelastussuunnitelma tulee laatia viimeistään vuoden kuluttua uuden
pelastuslain voimaanastumisesta. Uusi laki astui voimaan 1.7.2011. Jo
laaditut, vanhempaan lakiin perustuvat pelastussuunnitelmat, tulee päivittää
vastaamaan uutta lainsäädäntöä viimeistään 2 vuoden kuluttua lain voimaan
astumisesta.

Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011 3 § - Yleisötilaisuuden
pelastussuunnitelma
Pelastuslain 16 §:ssä tarkoitettu yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma on
laadittava yleisötilaisuuteen tai tapahtumaan, jossa:
1) arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä;
2) käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita taikka
erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja;
3) tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta; tai
4) tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille.
Jos samaa yleisötilaisuutta tai tapahtumaa varten tulee muun lain kuin pelastuslain
taikka toimivaltaisen viranomaisen antaman määräyksen nojalla laatia turvallisuus, valmius- tai muu vastaava suunnitelma, erillistä yleisötilaisuuden
pelastussuunnitelmaa ei tarvitse laatia, vaan pelastuslain 16 §:n 2 momentissa
säädetyt suunnitelman sisältöä koskevat seikat voidaan koota mainittuun muuhun
suunnitelmaan. Tästä on mainittava suunnitelmassa.
Pelastuslaitoksen tulee antaa neuvontaa yleisötilaisuuden pelastussuunnitelman
laadinnasta.

Pelastussuunnitelman sisältö
Pelastussuunnitelmaa laadittaessa tulee muistaa ottaa huomioon lukijakunta
sekä toiminnan erikoispiirteet. Pelastussuunnitelman tulee olla riittävän
selkokielinen, jottei sisältö jäisi lukijan silmissä vain sanahelinäksi. Näin
onnettomuuksien ehkäisystä saadaan tehokasta. Pelastussuunnitelman
laadinnan keskeinen vaihe on riskien kartoittaminen ja arviointi. Ennalta
kartoitettujen riskien torjunta on kaikkien osapuolten kannalta parempi
vaihtoehto kuin jo tapahtuneiden onnettomuuksien vahinkojen rajoittaminen
jälkikäteen. Pelastussuunnitelmaan tulee kuitenkin kirjata kaiken varalta
toimintaohjeet onnettomuustilanteita varten. Näin onnettomuuden sattuessa
vahinkoja rajoittava toiminta saadaan käynnistymään mahdollisimman
nopeasti ja tehokkaasti. Riskien arviointiin vaikuttaa luonnollisesti
toimintaympäristö; Asunto-osakeyhtiön vaarat ja riskit poikkeavat tyystin
vaikkapa sairaalaympäristön tai teollisuuslaitoksen toiminnassa esiintyvistä
vaaratekijöistä. Pelastussuunnitelmassa esiteltyjen toimenpiteiden ja
suunnitelmien tulisikin nimenomaan perustua kartoitettuihin riskeihin.

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.

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma lähtee myös liikkeelle vaarojen ja
riskien arvioinnista. Yleisötilaisuuden luonne vaikuttaa merkittävästi
suunnitelman sisältöön. Suuri yleisökonsertti pyrotekniikoineen asettaa
turvallisuusjärjestelyille merkittävästi erilaiset vaatimukset kuin vaikkapa
juoksukilpailu tai korttelitalossa järjestettävä naapuruston kirpputoritapahtuma.

Pelastuslaki 379/2011 §16 - Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma
Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren
määrän tai muun erityisen syyn vuoksi sisältyy merkittävä henkilö- tai
paloturvallisuusriski, tilaisuuden järjestäjän on laadittava
pelastussuunnitelma.
Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmassa on selvitettävä ja arvioitava
tilaisuuden vaarat ja riskit. Niiden perusteella määritellään tilaisuuden
turvallisuusjärjestelyt sekä tilaisuuden toteuttamisesta vastaavalle
henkilöstölle ja tilaisuuteen osallistuvalle yleisölle annettavat ohjeet
onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja onnettomuus- ja vaaratilanteessa
toimimiseksi.
Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma on toimitettava viimeistään 14
vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista tiedoksi alueen
pelastusviranomaiselle. Alueen pelastusviranomainen voi erityisestä syystä
hyväksyä, että yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma toimitetaan sille
tiedoksi edellä mainitun määräajan jälkeen. Jos 2 momentissa tarkoitettu
selvitys ja arvio tilaisuuden vaaroista ja riskeistä tai niiden perusteella
määritellyt turvallisuusjärjestelyt ja ohjeet ovat alueen pelastusviranomaisen
arvion mukaan puutteelliset, alueen pelastusviranomainen voi palauttaa
suunnitelman täydennettäväksi.

Poistumisturvallisuusselvitys
Toiminnan erityispiirteet tulee huomioida pelastussuunnitelman
laadintavaiheessa. Tästä hyvänä esimerkkinä toimii
poistumisturvallisuusselvitys. Poistumisturvallisuusselvitys vaaditaan
laadittavaksi silloin, kun toiminnanharjoittajan asiakkaiden valmius poistua
tiloista vaaratilanteessa on syystä tai toisesta heikentynyt. Hyviä esimerkkejä
mainitunlaisen toiminnan harjoittajista ovat sairaalat ja vanhainkodit.
Poistumisturvallisuusselvityksen tavoitteena on saada todenmukaista tietoa
siitä, ovatko turvallisuusjärjestelyt ja toimitilat varmasti riittävän turvalliset
toiminnan harjoittamiseen, onko onnettomuuksien ehkäisy riittävän tehokasta
ja pystytäänkö vaarassa olevat henkilöt pelastamaan tiloista tarpeeksi
nopeasti onnettomuuden sattuessa.

Pelastuslaki 379/2011 §18 - Poistumisturvallisuus hoitolaitoksissa
sekä palvelu- ja tukiasumisessa
Sairaaloissa, vanhainkodeissa ja muussa laitoshuollossa, suljetuissa
rangaistuslaitoksissa ja muissa näihin verrattavissa kohteissa
(hoitolaitokset) sekä asumisyksikön muotoon järjestetyissä palvelu- ja
tukiasunnoissa ja muissa näihin verrattavissa asuinrakennuksissa ja
tiloissa, joissa asuvien toimintakyky on tavanomaista huonompi (palvelu- ja
tukiasuminen), toiminnanharjoittajan on etukäteen laadituin selvityksin ja
suunnitelmin ja niiden perusteella toteutetuin toimenpitein huolehdittava,
että asukkaat ja hoidettavat henkilöt voivat poistua turvallisesti tulipalossa
tai muussa vaaratilanteessa itsenäisesti tai avustettuina.
Pelastuslaki 379/2011 §19 - Poistumisturvallisuusselvitys
Edellä 18 §:ssä tarkoitetun toiminnanharjoittajan on laadittava selvitys siitä,
miten rakennuksen tai tilan käyttötapa ja henkilöiden rajoittunut, heikentynyt
tai poikkeava toimintakyky sekä muut poistumisturvallisuuteen vaikuttavat
tekijät otetaan huomioon tulipaloihin ja muihin vaaratilanteisiin
varautumisessa ja poistumisjärjestelyissä (poistumisturvallisuusselvitys).
Rakennusluvan yhteydessä kohteeseen laadittu turvallisuusselvitys vastaa
poistumisturvallisuusselvitystä.
Poistumisturvallisuusselvitys on laadittava ennen toiminnan aloittamista ja
päivitettävä vähintään kolmen vuoden välein tai toiminnan muuttuessa
olennaisesti.

