PIRKANMAAN PELASTUSLAITOS
OPASTAA TURVALLISEEN ASUMISEEN

OMAVALVONNAN SUORITTAMINEN
Pirkanmaan pelastuslaitos on ottanut käyttöön omavalvonnan osana pelastuslain (379/2011) edellyttämää valvontatoimintaa. Omavalvonta korvaa viranomaisen suorittaman palotarkastuksen.
Toivomme teidän suorittavan kiinteistössä omatoimisen palotarkastuksen sähköisen valvontalomakkeen avulla. Vastaajan tulee olla toimivaltainen edustamaan taloyhtiötä asiassa ja pystyä tarvittaessa todistamaan toimivaltuutensa.
Mikäli omavalvontaa ei palauteta, pelastusviranomainen tulee suorittamaan
palotarkastuksen. Pelastuslaitos suorittaa lisäksi pistokoeluontoista valvontaa.
Omavalvontaopas helpottaa omavalvontalomakkeen täyttöä. Osaan lomakkeen kysymyksistä annetaan lisätietoa tässä oppaassa. Lomake löytyy osoitteesta: www.pirkanmaanpelastuslaitos.fi/taloyhtionomavalvonta.
Sähköinen lomake päivittyy sitä mukaa kun sitä täytetään, eli lomakkeen kaikki
kysymykset eivät aukene automaattisesti jokaiselle vastaajalle. Antamasi vastaukset vaikuttavat siihen, mitä kysymyksiä aukeaa lomakkeelta.
Lomakkeen täyttäminen edellyttää kiinteistössä kiertämistä ja mahdolliseen
pelastussuunnitelmaan perehtymistä.
Turvallista tulevaisuutta
kiinteistössänne!

KIINTEISTÖN TIEDOT
Näillä kysymyksillä kerätään perustietoa taloyhtiöstä sekä rakennuksista.
2.7. Tarkoituksena on selvittää palotarkastuspöytäkirjan toivottu toimitustapa.
Pelastusviranomainen voi asianosaisen pyynnöstä toimittaa pöytäkirjan sähköisesti, jolloin perinteistä paperista allekirjoitettua pöytäkirjaa ei lähetetä.
2.9. Valitkaa kaikki ne rakennustyypit, joita asunto- tai kiinteistöyhtiön alueella
on.
2.10. Pelastussuunnitelmalla tarkoitetaan Pelastuslain 379/2011 15§ mukaista
pelastussuunnitelmaa. Asuinrakennuksissa pelastussuunnitelma vaaditaan,
mikäli rakennuksessa on vähintään kolme asuinhuoneistoa. Pelastussuunnitelmasta löytyy lisätietoa esim. www.pirkanmaanpelastuslaitos.fi (lomakkeet).
2.11. Väestönsuojalla tarkoitetaan riittävän vankkaa suojaa, joka on varustettu
omalla ilmanvaihdolla. Väestönsuoja voi olla järjestetty yhdessä toisen kiinteistön kanssa, jolloin siitä tulee olla laadittu rasitesopimus.
2.12. Rakennuksen kerrosluvulla tarkoitetaan päällekkäisiä kerroksia, jotka ovat merkittävästi käytössä. Esimerkiksi katolla olevia teknisiä tiloja (IV-konehuone, hissin konehuone) ei lasketa mukaan kerroslukuun.
Kerrosluku vaikuttaa pelastustievaatimukseen.
2.13. Tässä kohdassa valitaan taloyhtiön autosuojia parhaiten kuvaavat autosuojaratkaisut. Yksityisessä käytössä olevilla autotalleilla tarkoitetaan toisistaan erikseen palo-osastoituja enintään kahden auton autotalleja. Autokatoksessa ja autohallissa on kolme tai useampia autoja samassa palo-osastossa.

OMATOIMINEN VALVONTA JA
TURVALLISUUSVIESTINTÄ
3.1. Omatoiminen valvonta
Päivittäistä asumisturvallisuutta taloyhtiöissä ei saavuteta pelkällä viranomaisvalvonnalla. Valvontaa täydentämään taloyhtiöitä suositellaan suorittamaan
myös omatoimista valvontaa. Sisäiseen palotarkastukseen suositellaan käytettäväksi kirjallista lomaketta.
Mahdollisten turvallisuuspoikkeamien käsittelyllä taloyhtiö voi esimerkiksi varmistaa, että jokin onnettomuusvaaraa aiheuttava tekijä voidaan poistaa tai
korjata, jotta onnettomuutta ei pääsisi sattumaan tai ainakaan toistumaan.
Näin varmistutaan, ettei jokin turvallisuuden kannalta oleellinen seikka jää käsittelemättä silkan unohduksen vuoksi. Jotta taloyhtiö saisi tiedon mahdollisista vaaranpaikoista taloyhtiössä, tulee asukkaiden tiedossa olla, miten havaituista puutteista voi raportoida eteenpäin. Vähimmäisvaatimuksena hallituksen puheenjohtajan ja/tai isännöitsijän yhteystiedot tulee olla kaikkien asukkaiden käytettävissä.

3.3. Asukkaiden turvallisuusosaaminen
Taloyhtiöillä ei ole varsinaista velvoitetta tarjota erillisiä turvallisuuskoulutuksia asukkailleen, mutta taitojen kartuttamiseksi se on suositeltavaa (etenkin
hallituksen ja turvallisuushenkilöstön osalta). Koulutusta järjestää mm. Hämeen pelastusliitto. Mahdollisuuksien mukaan on hyvä myös selvittää asukkaiden muualla saamia turvallisuustaitoja. Esimerkiksi työpaikat kouluttavat työntekijöitään turvallisuusaiheisilla koulutuksilla (tulityökortti, työturvakortti, ensiapukoulutus) tai asukkailla voi olla työn tai harrastusten kautta saatuja turvallisuustaitoja (pelastuslaitos, VPK-toiminta, sosiaali- ja terveysala, SPR).
3.4. Asukkaiden toimintakyky
Valtakunnallisen linjauksen mukaan yhä vanhemmat ja huonokuntoisemmat
ihmiset asuvat edelleen omissa kodeissaan ja saavat tarvittavan hoidon kotiinsa. Heikentynyt toimintakyky voi kasvattaa riskikäyttäytymistä ja hankaloittaa tai hidastaa poistumista onnettomuustilanteessa. Pirkanmaan pelastuslaitos toimii yhteistyössä mm. kuntien kotihoidon kanssa, kouluttaa heidän työntekijöitään tunnistamaan riskitekijöitä sekä kiertää kotihoidon mukana asunnoissa. Kaikki tapaukset eivät kuitenkaan tule pelastusviranomaisten tietoon
viranomaisreittejä pitkin, joten kohdissa 3.4 ja 3.4.1 pyydetään ottamaan kantaa asukkaiden kohonneeseen riskikäyttäytymiseen ja valmiuksiin toimia tai
poistua onnettomuustilanteessa.

PELASTUSSUUNNITTELU
4.1. Vastuunjako
Pelastussuunnitelmassa tulee olla kuvaus vastuunjaosta turvallisuusasioista
(hallitus, isännöitsijä, turvallisuuspäällikkö, asukastoimikunta, asukkaat, muut
käyttäjät). Vastuut voivat koskea rakennuksen tiloja (esim. asukkailla huoneistot, toiminnanharjoittajilla liiketilat, huoltoyhtiöllä yhteisten tilojen ja ulkoalueiden kunnossapito) tai organisatorisia toimenpiteitä (esim. kenellä on yleisavain, kuka huolehtii alkusammutuskaluston ylläpidosta).
4.2. Pelastussuunnitelman saatavuus
Yksi pelastussuunnitelman sisältövaatimuksista on kuvaus siitä, miten suunnitelmassa esitetyt tiedot perehdytetään tai tiedotetaan asianomaisille. Kiinteistön pelastussuunnitelma tulee olla kiinteistön käyttäjien saatavilla. Suunnitelma voi olla esim. tulostettuna paperiversiona taloyhtiön ilmoitustaululla tai
yhteisissä tiloissa tai se on voitu jakaa paperisena tai sähköisenä versiona kaikille kiinteistön käyttäjille.
Pirkanmaan pelastuslaitos suosittelee, että lisäksi vähintään pelastustiepiirros
ja asuintalon turvallisuus- ja toimintaohje olisivat jatkuvasti näkyvillä esim. taloyhtiön ilmoitustaululla. Viereisellä sivulla oleva asuintalon turvallisuus- ja toimintaohje on saatavissa nettisivuilta: www.pirkanmaanpelastuslaitos.fi pelastussuunnitelman aineistosta.

4.3. Kiinteistön erityispiirteet riskienhallinnassa
Tässä kohdassa tulee huomioida kiinteistön erityispiirteistä mahdollisesti aiheutuvia riskejä. Riskit voivat aiheutua tavallisesta poikkeavasta käyttötavasta
(esim. osa kiinteistöstä hoitolaitos- tai päivähoitokäytössä taikka ravintolana),
maantieteellisestä sijainnista, luonnonolosuhteista (läheiset teollisuusrakennukset tai muut riskikohteet, puusto, eläimistö, vesistöt, maastonmuodot jne.)
tai rakennuksen paloteknisestä toteutuksesta (esim. iäkkäämmässä rakennuksessa). Lisäselvityksiä voi kirjata kohtaan 4.10.
4.4. Riskienarvioinnin ja pelastussuunnitelman ajantasaisuus
Kiinteistössä ja sen käyttötavoissa, ympäristössä tai asukkaissa voi tapahtua
sellaisia muutoksia, jotka vaikuttavat kohteen riskienarviointiin ja riskienhallintaan. Tämän vuoksi riskienarvioinnin sekä pelastussuunnitelman ajantasaisuus
tulee tarkastaa säännöllisesti ja muutosten yhteydessä.
4.5. Ennaltaehkäisevä ohjeistus
Riskienhallinnan tärkein muoto on ehkäistä riskit jo ennen kuin ne toteutuvat.
Ennaltaehkäisevä ohjeistus voi sisältyä pelastussuunnitelmaan tai se voi olla
erillisenä liiteosiona turvallisuusohje-tyyppisenä ohjeistuksena.
4.6. Ennaltaehkäisevän ohjeistuksen toteutus käytännössä
Tarkoituksena on vastata siltä osin kuin taloyhtiön edustaja kykenee asiaan
vastaamaan. Asuntojen riskeihin vaikutetaan yleensä vain ohjeistamalla,
mutta taloyhtiössä on hyvä harkita myös muita keinoja esim. naapuriapu, koulutukset jne. Yhteisten tilojen ja ulkoalueiden osalta voidaan riskejä hallita taloyhtiön toimesta paremmin.
4.7. Toimintaohjeet onnettomuuksia varten
Tehokkaasta riskienhallinnasta huolimatta onnettomuus voi toisinaan kuitenkin tapahtua. Pelastussuunnitelmassa tulee antaa asukkaille ohjeet riskienarvioinnissa todettuja onnettomuustilanteita varten.

4.8. Hätäilmoitus
Hätäilmoituksen tekeminen kuuluu jokaisen kansalaisen perustaitoihin ja on
pelastuslain (379/2011, 3 §) nojalla myös jokaisen velvollisuus. Keskeisimmät
tiedot ovat yleinen hätänumero 112, tapahtumakunta sekä katuosoite. Hätäkeskuspäivystäjät osaavat tiedustella ilmoittajalta olennaisimmat tiedot itse
tapahtumasta sekä ohjeistaa ilmoittajaa aloittamaan pelastustoimet omatoimisesti.

Kuva 112-sovelluksesta.

4.9. Väestönsuojelu ja poikkeusolot
Väestönsuojasta tulee pelastussuunnitelmassa vähintäänkin kuvata suojan
tekniset tiedot, vastuunjako suojan rauhanajan ylläpidossa ja tarvittavat huoltotoimenpiteet sekä selvitys väestönsuojan käyttökuntoon saattamisen järjestelyistä ja vastuista.
4.10. Lisäselvitys
Vapaassa tekstikentässä voidaan haluttaessa kuvata lomakkeelta mahdollisesti
puuttuvia tietoja pelastussuunnitteluun liittyen tai antaa lisäselvityksiä, mikäli
jokin kohdista jää alle lakisääteisen tason.

RAKENTEELLINEN SEKÄ TEKNINEN
PALOTURVALLISUUS
5.1.1. Porrashuoneet ovat kiinteistön poistumisteitä eikä niillä saa säilyttää
mitään palavaa, tai poistumista ja pelastustöitä haittaavaa tai estävää tavaraa,
kuten viherkasveja, kalusteita, lastenvaunuja tai raskaita mattoja. Kellareiden
ja ullakoiden käytävät ovat reittejä yleisiin tiloihin, varastoihin, teknisiin tiloihin
ja usein myös poistumisreiteille. Käytävät on pidettävä esteettöminä pelastusja sammutustoiminnan onnistumiseksi sekä mahdollisesti ihmisten poistumiseen hätätilanteessa.
5.1.2. Asunnosta on kyettävä poistumaan ilman avainta, koska hätätilanteessa
ei välttämättä ole aikaa avaimen hakemiseen ja toisaalta painikkeella ja vääntönupilla toimiva lukko on nopeampi avata hätätilanteessa.
5.1.3. Tekniset tilat on tarkoitettu teknisten järjestelmien ja varusteiden
toimintaan eikä niitä ole suunniteltu varastoiksi.
5.1.4. Pelastuslain 9 §:n mukaan rakennuksen seinustalla tai välittömässä läheisyydessä ei saa säilyttää helposti syttyvää materiaalia siten, että siitä aiheutuu tulipalon syttymisen tai leviämisen vaaraa tai että tulipalon sammuttaminen vaikeutuu.
5.1.5. Vaarallisten kemikaalien turvallisuudesta annettujen säädösten mukaan
yhteisissä varastoissa ei saa säilyttää palavia nesteitä eikä -kaasuja. Tilojen rakenteellisessa suunnittelussa ei ole otettu huomioon suuria palokuormamääriä ja yhteiskäytössä olevissa tiloissa kemikaalien määrää on vaikea valvoa.
Myös onnettomuusriski pelastushenkilöstölle kasvaa mahdollisessa tulipalotilanteessa palavien nesteiden ja -kaasujen myötä.

5.1.6. Olosuhteet ulkoalueilla vaihtelevat kohteen, vuodenajan tai ulkoisen seikan takia. On muistettava ennakolta vähentää vaaratekijöitä mm. liukkauden
torjunnalla tai ulkopuolisten kulkijoiden varalta. Valaistus vähentää ilkivallan
mahdollisuutta, kulkemisen rajoittaminen tai varusteiden ja välineiden lukitseminen tai sisälle suojaaminen vähentävät varkauksia.
5.1.7. Ohikulkijoiden ja kiinteistön asukkaiden turvallisuus ei saa vaarantua katolta putoavasta lumesta tai jäästä. Ennaltaehkäisevistä toimista (esim. val-

vonta sekä lumen ja jäiden pudottaminen) on järkevää sopia esim. huoltoliikkeen kanssa ennakolta. Vaarasta pitää myös ilmoittaa ja tarvittaessa estää ihmisten pääsy rakennuksen lähelle vaaravyöhykkeelle.
5.1.8. Kiinteistössä tulee olla mahdollisuus päästä turvallisesti huollettaville
laitteille ja koneille kuten savupiipuille ja ilmanvaihtokoneille sekä hormeille ja
vesikatolle. Jos tikkaita tai kulkusiltoja ei ole, pitää kiinteistön käyttää muita
hyväksyttyjä keinoja päästä kyseisille huoltoa vaativille kohteille (esim. henkilönostin). Korkealla työskennellessä tulee huomioida myös putoamisen estäminen.
5.1.9. Palo-osaston tarkoitus on estää palon leviäminen ja mahdollistaa palon
rajoittaminen ja sammuttaminen kyseiseen palo-osastoon ja näin vähentää vahinkoja kohteessa. Asuinrakennukset on jaettu rakentein erilaisiin palo-osastoihin. Palo-osastoja ovat asunnot, porrashuone joka toimii poistumistienä, ullakot ja kellarit sekä mahdollisesti tekniset tilat ja varastot. Jos kohteessa on
liiketiloja ne yleensä muodostavat myös oman palo-osaston. Näitä eri tiloja
erottavat seinät ja välipohjat ovat palo-osastoivia rakenteita. Osastoivat rakenteet voivat olla myös ovia tai ikkunoita. Näiden rakenteiden läpi viedyt putket
ja johdot tulee olla tiiviisti osastointia vastaavasti tehtynä. Palo-ovien ja ikkunoiden tulee olla ehjiä ja ovien tulee yleensä olla itsestään sulkeutuvia (ei
koske asunnon ovea). Osastointivaatimus ei yleensä koske ulkoseinää eikä ulkoseinässä olevia ikkunoita tai ovia.
5.1.10. Häiriö- ja onnettomuustilanteissa aikaa on rajoitetusti käytössä. Tilojen
nopean löytymisen takia ne tulee merkitä asiaankuuluvilla merkinnöillä. Samoin normaalioloissa huoltohenkilöstö ja tarvittaessa myös asukkaat löytävät
tilat helpommin. Yli kolmen rakennuksen taloyhtiöille suositellaan sisääntulon
yhteyteen opastaulua, josta käy ilmi mm. talojen tunnukset ja numerot, sallitut
pysäköintipaikat sekä pelastustiet.

5.1.11. Kiinteistön osoite ja numero täytyy näkyä myös pimeässä tai näkyvyyden muuten ollessa huono. Tämä varmistaa
nopean paikantamisen, jolloin
kohdetta ei ohiteta kiireellisessä
tilanteessa niin helposti. Tarvittaessa on kiinteistön sisäänajoreitille sijoitettava opastaulu
näkyvälle paikalle.
5.1.12. Kiinteistön ulko-ovet
ovat yleensä lukossa ainakin yöaikaan ja muutenkin väärinkäytösten välttämiseksi se voi olla järkevää. Pelastushenkilöstön tulee päästä sisälle tarvittaessa, joten yhteystietojen oleminen näkyvillä ulko-ovessa tai sen
läheisyydessä on varmistettava.
5.1.13. Jos kiinteistöllä on pelastustievaatimus, tulee pelastustiepiirros olla näkyvissä porrashuoneessa. Pelastustiet on merkittävä myös liikennemerkein.
Pelastustiet on pidettävä auki, vapaana tavarasta ja muutenkin kunnossa vuorokauden ja vuoden ympäri. Pelastusteiden olemassaolosta on tiedotettava
asukkaita ja heidän tulee huolehtia esim. omien ja vieraidensa autojen pysäköinnistä.
5.2. Kiinteistössä voi olla koneellinen tai painovoimainen ilmanvaihto. Koneellinen ilmanvaihto voi olla joko poistoilmanvaihto tai tulo- ja poistoilmanvaihto.
Asukkaiden tulee tietää ilmanvaihdon järjestelyt, jotta he eivät epähuomiossa
estä ilmanvaihdon toimintaa ja tietävät tarpeen tullen, miten ilmanvaihdon
saa pysäytettyä.

5.3. Tilojen virallinen rakennusluvan mukainen käyttötapa on tiedossa kunnan
rakennusvalvontaviranomaisella, josta asian voi tarvittaessa tarkistaa. Tilojen
tai käyttötarkoituksen muuttaminen saattaa tarvita uuden rakennusluvan tai
ilmoituksen rakennusvalvontaviranomaiselle. Pelastusviranomainen antaa tarvittaessa lausunnon ja tekee tarkastuksen.
5.4. Asuinhuoneiston asukas vastaa siitä, että
hänellä on riittävä määrä toimivia palovaroittimia huoneistossaan. Palovaroittimia on oltava alkavaa 60 m2 kohti 1kpl, jokaisessa kerroksessa vähintään 1kpl. Suosituksena on, että
varoitin on jokaisessa makuuhuoneessa ja ulos
johtavan käytävän varressa. Asuinkiinteistön
yleisten tilojen osalta voi pelastusviranomainen määrätä yksittäisissä tapauksissa palovaroittimia hankittavaksi. Palovaroittimien toimintakunnosta on hyvä muistuttaa määrävälein asukkaita ja asia tulee olla kuvattuna kohteen pelastussuunnitelmassa.
5.5. Jos kiinteistössä on sähköverkkoon kytketty palovaroitinjärjestelmä, tulee
se koestaa ja huoltaa laitteiston ohjeen mukaan. Jos ohjeesta ei löydy testauksesta mainintaa suosituksena voidaan pitää kerran vuodessa tehtävää yleistä
huoltoa ja testiä. Asukkaille on annettava ohjeet järjestelmän vaatimuksista
heitä koskevin osin.
5.6. Mikäli taloyhtiössä on sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet tulee taloyhtiön selvittää voiko palovaroittimen pariston vaihtaa maallikko vai tarvitseeko vaihtamiseen sähköalan ammattilaisen. Sähköalan ammattilainen tarvitaan pariston vaihtoon yleensä, jos palovaroittimessa on näkyvissä jännitteellisiä osia.

5.7.1. Savunpoistolaitteille tulee olla kunnossapito-ohjelma, jonka mukaan se
koestetaan ja huolletaan, yleensä kerran vuodessa. Nimettyjen hoitajien tulee
huolehtia laitteiston toimintakunnosta. Savunpoistolaite on yleensä tarkoitettu käytettäväksi tulipalotilanteessa viranomaisten toimesta, joten asukkaiden ei tarvitse osata käyttää laitteistoa, mutta heidän on hyvä tietää asiasta.
Savunpoistolaitteisto ja laukaisupainike tulee merkitä selvästi tekstillä ”Savunpoisto”.

5.7.2. Poistumisopastejärjestelmälle on oltava kunnossapito-ohjelma, jonka
mukaan se koestetaan ja huolletaan, yleensä kuukausittain. Nimettyjen hoitajien tulee huolehtia laitteiston toimintakunnosta. Poistumistievalot turvaavat
poistumisen tiloista pimeään aikaan sähkökatkon sattuessa tai muuten häiriötilanteessa.
5.7.3. Jos kiinteistössä on lakisääteisiä tai viranomaisten määräämiä käsisammuttimia tai pikapaloposteja, on ne huollettava määräajoin, joko vuosittain
(ulkotilat) tai joka toinen vuosi (sisällä kuivassa). Sammuttimet on merkittävä
niitä osoittavilla merkinnöillä. Asukkaita on informoitava alkusammuttimista.
5.7.4. Automaattinen paloilmoitin on laitteisto, joka hälyttää automaattisesti
hätäkeskukseen palosta ja antaa äänimerkin kohteessa. Laitteistolla tulee olla
kunnossapito-ohjelma, jonka mukaan se koestetaan kuukausittain ja huolletaan määräajoin. Nimetyn hoitajan tulee huolehtia laitteiston toimintakunnosta. Laitteistolle tulee suorittaa määräaikaistarkastus kolmen vuoden välein.
Kohteen asukkaille on annettava ohjeet toiminnasta laitteiston hälyttäessä.
5.7.5. Automaattinen sammutuslaitteisto on laitteisto, joka hälyttää automaattisesti hätäkeskukseen
palosta ja antaa äänimerkin kohteessa sekä aloittaa
palon sammuttamisen sammutusaineen avulla (vesi
tai vesisumu). Laitteistolla tulee olla kunnossapito-ohjelma, jonka mukaan se koestetaan kuukausittain ja
huolletaan määräajoin. Nimetyn hoitajan tulee huolehtia laitteiston toimintakunnosta. Laitteistolle tulee
suorittaa määräaikaistarkastus kahden vuoden välein.
Kohteen asukkaille on annettava ohjeet toiminnasta
järjestelmän lauetessa.
5.8. Tähän voidaan kirjata lisäselvitys, jos sellainen on tarpeen kohteen osalta.

ILMANVAIHDON TURVALLISUUS
Kiinteistöjen rakentamisajankohdasta ja ilmanvaihdon tyypistä riippuen ilmanvaihdon hätäpysäytys voi olla keskitetty tai huoneistokohtainen. Kummassakin
tapauksessa asukkaiden tiedossa tulee olla, miten ilmanvaihto saadaan pysäytettyä, myös siinä tapauksessa, vaikka yksittäisellä asukkaalla ei olisikaan mahdollisuutta päästä ko. tilaan (esim. ilmanvaihto katkaistaan lukitusta IV-konehuoneesta tai sähköpääkeskuksesta). Myös kiinteistön pelastussuunnitelmassa tulee olla selvitys ilmanvaihdon hätäpysäytyksestä. Sekä koneellisen
että painovoimaisen ilmanvaihdon tuloja poistohormien suositeltu puhdistusväli on 10 vuotta. Ammattimaisten ruuanvalmistuspaikkojen (ruokaravintolat)
rasvahormien osalta puhdistusväli on 1
vuosi.
6.4. Tähän kohtaan voidaan halutessaan kirjata ilmanvaihdon viimeisin puhdistuspäivä ja työn suorittaja.

Tiedäthän Sinä mistä kotisi ilmanvaihto voidaan pysäyttää?

RAKENNUKSEN POISTUMISJÄRJESTELYT
7.1. Tähän kohtaan merkataan kaikki kiinteistössä käytössä olevat varatiejärjestelyt.
7.2. Poistumisluukkujen käyttö tulee opastaa asukkaille, jotta he pitävät luukut
esteettöminä ja osaavat käyttää niitä hätätilanteen niin vaatiessa.
7.3. Pelastuslaitoksen käyttöön tarkoitetut pelastustiet tulee olla merkitty pelastustietä osoittavalla liikennemerkillä: ”Pelastustie”. Merkintää voidaan täydentää pysäköintikieltoa osoittavalla tai muulla soveltuvalla liikennemerkillä. Pelastustietä osoittava piirros tulee lisäksi olla
porrashuoneessa (katso esimerkki seuraavalla aukeamalla).
7.4. Pelastustiellä sekä nostopaikalle ei saa olla mitään ajamista estäviä esteitä
eikä lukittuja puomeja/portteja. Pelastustiet tulee myös olla ajettavissa pelastuslaitoksen raskaalla kalustolla (kantavuusvaatimus 26 t).
7.5. Pelastustien ajettavuus sekä nostopaikkojen käytettävyys on varmistettava myös talviolosuhteissa. Erityisesti tiealueen ulkopuolelle sijoitettujen nostopaikkojen talvikunnossapitoon on kiinnitettävä huomiota. Lumen kasaamiseen on kiinnitettävä myös huomiota, jotta lumikasat eivät ole esteenä.
7.6. Tähän kohtaan voidaan kirjata merkintöjä, mikäli pelastusteistä on kommentoitavaa sanallisesti.

VÄESTÖNSUOJA
8.1. Pelastuslain mukaan väestönsuoja tulee pitää kunnossa siten, että se voidaan ottaa käyttöön 72 tunnin kuluessa. Pelastuslaitos edellyttää, että väestönsuojan käyttöönotto on suunniteltu ja siitä vastaavat ihmiset on nimetty.
Viimekädessä väestönsuojan käyttöönotosta vastaa taloyhtiön hallitus. Huoltoyhtiön huoltomiehen nimeämistä vastuulliseksi hoitajaksi ei suositella, koska
kriisitilanteessa huoltomiehen paikalle saapumisesta ei voida olla varmoja.

8.2.1. Väestönsuojassa on käyttöönottotilanteessa monenlaista tehtävää sulkutelttojen ja käymälöiden rakentamisesta ilmanvaihdon varmistamiseen. Väestönsuojan tekniikan käyttöönottotoimenpiteiden suorittajan tulisi olla riittävän koulutettu tehtäväänsä. Koulutusta järjestää mm. Hämeen pelastusliitto.
8.2.2. Väestönsuojan laitteet tulee huoltaa valmistajan toimittaman huoltoohjelman mukaisesti. Huolto voi olla sovittu esimerkiksi huoltoyhtiön kanssa,
mutta huollot tulee olla dokumentoitu. Suositeltu laitteiden ja materiaalin tarkastusväli on yksi vuosi. Laitteiden toiminnan tarkistamiseksi ei vuosittain tarvitse suorittaa täyttä tiiveyskoetta.
8.2.3. Väestönsuojalle tulee suorittaa määräaikaistarkastus vähintään 10 vuoden välein. Tällä tarkoitetaan koko suojan toiminnan tarkistamista sisältäen
myös suojan tiiveyskokeen. Määräaikaistarkastuksia suorittavat tehtävään perehtyneet toiminnanharjoittajat. Tarkastuspöytäkirja on toimitettava pelastuslaitokselle.

8.2.4. Pelastuslain 76 §:n mukaan väestönsuoja tulee olla muunnettavissa normaalikäytöstä suojakäyttöön 72 tunnissa viranomaisten määräyksestä.
8.2.5. Väestönsuojassa ei saa säilyttää kemikaaleja,
joista voisi aiheutua hajuhaittoja suojaan. Tällä varmistetaan suojan käyttöönotettavuus kriisitilanteissa.
8.3. Tähän voi antaa sanallisia lisäselvityksiä väestönsuojaan liittyen.

Esimerkkikuva pelastustiepiirroksesta

AJONEUVOJEN PYSÄKÖINTI
9.2.1. Autosuojat on tarkoitettu vain moottoriajoneuvojen säilyttämistä varten
eivätkä käytettäväksi esim. varastoina, toimistoina, korjaamoina, tulityöpaikkoina, liike- tai kokoontumistiloina. Autosuojan käyttötarkoitus mainitaan voimassa olevassa rakennusluvassa. Autosuojassa voi säilyttää moottoriajoneuvon lisäksi tyhjää perävaunua, matkailuvaunua, taakkatelineitä, suksiboksia
sekä kiinteistön huoltamiseen tarkoitettua moottoriajoneuvoa.
9.2.3. Maanpäällisessä yksityisessä moottoriajoneuvosuojassa saa säilyttää
syttyviä sekä helposti ja erittäin helposti syttyviä palavia nesteitä (esim. bensiini) enintään 60 litraa ja palavia nesteitä joiden leimahduspiste on yli 55 ºC
(esim. diesel), enintään 200 litraa. Nestekaasua saa säilyttää enintään 25 kg.
Lattian tason sijaitessa maanpinnan alapuolella on nestekaasun säilytys kielletty.
9.2.4. Yksityisessä autotallissa saa tarvittaessa säilyttää moottoriajoneuvojen
renkaita (yksi vaihtokerta), venettä ja perämoottoria, moottorisahaa, ruohonleikkuria, huoltoihin tarvittavia varaosia ja työkaluja sekä ulkoiluun ja liikuntaan liittyviä välineitä.
9.3.1. Autokatoksessa saa säilyttää vain ajoneuvoja.
9.4.1. Taloyhtiön lukitussa autohallissa ajoneuvojen säilyttäminen on sallittu
vain merkityillä paikoilla. Moottoriajoneuvon lisäksi paikalla saa säilyttää tilan
salliessa: mopoja, moottoripyöriä, moottorikelkkoja ja muita ajoneuvorekisterissä olevia moottoriajoneuvoja, polkupyöriä, peräkärryä tyhjänä, kiinteistön
huoltamiseen tarkoitettuja moottoriajoneuvoja. Kiinteistön omistaja voi asettaa rajoituksia säilytykseen.

9.4.2. Taloyhtiön lukitussa autohallissa saa säilyttää vain yhden vaihtorengaskerran/autopaikka vakuutusyhtiön mahdolliset ohjeet huomioiden. Renkaita
ei saa varastoida keskitetysti. Kiinteistön omistaja voi myös asettaa rajoituksia
säilytykseen.
9.5.1. Yleiset autohallit ovat julkisessa käytössä olevia moottoriajoneuvojen
säilytystiloja. Näissä tiloissa saa säilyttää vain moottoriajoneuvoja (auto, matkailuauto, moottoripyörä, mopo, mopoauto, moottorikelkka, mönkijä, tai muu
mahdollinen ajoneuvorekisterissä oleva ajoneuvo).
9.5.2. Mikäli pysäköintihallissa on muuta toimintaa, kuten pesupaikka, jätekatos tms., tulee siitä olla maininta kohteen rakennusluvassa.

LISÄTIETOA TURVALLISUUSASIOISTA
saa pelastuslaitokselta ja internetistä
www.pirkanmaanpelastuslaitos.fi
www.pelastustoimi.fi/turvatietoa
www.pelastuslaitokset.fi
pistetapaturmille.thl.fi
www.tukes.fi
www.112.fi

