Valvontasuunnitelma 2021
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos

18. TAMMIKUUTA 2021

Valvontasuunnitelma

2 (41)

18.1.2021

Sisällysluettelo
Hyväksyntä ja muutokset .................................................................................................... 4
1. Valvontasuunnitelman tausta .......................................................................................... 5
1.1. Valvontasuunnitelmasta tiedottaminen ................................................................................................. 5
1.2. Valvontatoiminta häiriötilanteessa......................................................................................................... 5

2. Valvonnan suunnitteluperiaatteet ................................................................................... 6
2.1. Valvontakohteen määrittely .................................................................................................................... 6
2.2. Määräaikaisen valvonnan suunnittelu ................................................................................................... 7
2.3. Asuinrakennusten valvonta .................................................................................................................... 8
2.4. Valvontamäärittelyjen muuttaminen ...................................................................................................... 8
2.5. Alueen erityispiirteiden huomiointi ....................................................................................................... 9

3. Määräaikainen valvonta ................................................................................................... 9
3.1. Yleinen palotarkastus .............................................................................................................................. 9
3.2. Paloturvallisuuden itsearviointi............................................................................................................ 10
3.3. Vaihtoehtoiset valvontakeinot erityistapauksissa .............................................................................. 10
3.4. Yhteenveto määräaikaisesta valvonnasta kalenterivuonna .............................................................. 10

4. Epäsäännöllinen valvontatoiminta ................................................................................ 11
4.1. Jälkipalotarkastus ja jälkivalvonta ....................................................................................................... 11
4.2. Ylimääräinen palotarkastus .................................................................................................................. 11
4.3. Asiakirjavalvonta ................................................................................................................................... 12
4.4. Poistumisturvallisuusselvitysten valvonta .......................................................................................... 12
4.5. Erheellisten paloilmoitusten valvonta.................................................................................................. 13
4.6. Muut valvontatoimenpiteet ................................................................................................................... 13

5. Paloriski-ilmoitusten valvonta ....................................................................................... 14
5.1. Paloriski- tai muun onnettomuusriski-ilmoitusten valvonta .............................................................. 14

6. Kemikaalikohteiden valvonta ........................................................................................ 15
6.1. Kemikaalikohteiden määräaikaisen valvonnan määrittely ................................................................ 15
6.2. Kemikaalikohteiden epäsäännölliset valvontatoimenpiteet .............................................................. 15
6.3. Ilotulitemyynnin ja -varastoinnin valvonta .......................................................................................... 16
6.4. Ilotuliteammuntojen valvonta ............................................................................................................... 16

7. Rakentamisen ohjaus ja valvonta .................................................................................. 16
7.1. Erityinen palotarkastus ......................................................................................................................... 17

8. Valvontayhteistyö .......................................................................................................... 18
9. Valvonnan suorittaminen ja prosessit .......................................................................... 20
9.1. Palotarkastuspöytäkirja ........................................................................................................................ 21

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos
Räddningsverket i Östra Nyland

Puh. / Tfn 020 1111 400 (0,084€/min)

www.iupela.fi

Valvontasuunnitelma

3 (41)

18.1.2021
9.2. Korjausmääräykset ja jälkivalvonta ..................................................................................................... 22
9.3. Hallintopakkokeinot .............................................................................................................................. 22
9.4. Valvontatoiminnan maksullisuus ja laskutus ...................................................................................... 22
9.5. Valvontatietojen ja valvontapöytäkirjojen käsittely ja arkistointi...................................................... 23

10. Valvonnan toteutumisen seuranta ja resurssit........................................................... 24
10.1. Valvontatoiminnan tavoitteet ............................................................................................................. 25
10.2. Valvontatoiminnan resurssit............................................................................................................... 25

11. Liitteet ........................................................................................................................... 27
LIITE 1 Määräaikaiset valvontakohteet 2018-2027 ....................................................................................... 27
LIITE 2 Valtakunnalliset valvontakohteiden ohjeelliset tarkastusvälit ..................................................... 28
LIITE 3 Valvontasuunnitelman toteutumisen seuranta – toteutuneet toimenpiteet .............................. 34
LIITE 4 Paloturvallisuuden itsearvioinnin aluejako ja vuosisuunnitelma 2016-2025 ............................ 35
LIITE 5 Valvontatoiminnan maksut ja maksuperusteet ................................................................................ 36
LIITE 6 Määräaikaisten A1-A6 kohteiden jakauma ....................................................................................... 38
LIITE 7 Määräaikaisten A1-A6 kohteiden jakauma koko alueella .............................................................. 39
LIITE 8 Määräaikaisesti valvottavien asuinrakennusten jakauma ............................................................. 40
LIITE 9 Kemikaalikohteiden jakauma ............................................................................................................... 41

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos
Räddningsverket i Östra Nyland

Puh. / Tfn 020 1111 400 (0,084€/min)

www.iupela.fi

Valvontasuunnitelma

4 (41)

18.1.2021

Hyväksyntä ja muutokset
Pelastuslain 379/2011 79 §:n mukaan valvontasuunnitelman tulee perustua alueen
pelastustoimen palvelutasopäätökseen. Valvontasuunnitelma on tarkistettava vuosittain ja
muutoinkin, jos tarkistamiseen on erityinen
syy. Aluehallintovirasto
valvoo
valvontasuunnitelman toteutumista osana pelastustoimen palvelujen saatavuuden ja tason
valvontaa.
Valvontasuunnitelman hyväksyy pelastusjohtaja. Valvontasuunnitelman ylläpidosta vastaa
riskienhallinnan tehtäväalueen valvonnan vastuualue ja vastuualueen vastuuhenkilö.
Suunnitelma tarkistetaan ja päivitetään kalenterivuosittain, ja tarvittaessa useammin, mikäli
siihen on erityinen syy. Valvontatoiminnan vastuualueen vastuuhenkilö esittelee
valvontasuunnitelman tehtäväalueen päällikölle. Valvontasuunnitelman hyväksytään
pelastusjohtajan päätöksellä riskienhallinnan tehtäväalueen päällikön esityksestä.
Suunnitelma on voimassa toistaiseksi vahvistetusta käyttöönotosta alkaen. Suunnitelman uusi
päivitysversio kumoaa vanhan ilman erillistä päätöstä kumoamisesta.
Päiväys
01/2021

Hyväksyntä / muutokset
Valvontasuunnitelma 2021,
suunnitelman uudistaminen ja
laadinta

Tekijä
APä / TP / RH / TLi

Hyväksyjä
PJ
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1. Valvontasuunnitelman tausta
Pelastuslaitoksen tehtävä on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia.
Pelastustoimen viranomaisen tehtävä on ohjata, neuvoa ja valistaa ihmisiä, yrityksiä sekä
yhteisöjä. Lisäksi pelastusviranomaisen tehtävä on valvoa heille asetettujen velvollisuuksien
täyttämistä. (Pel 379/2011 1§ ja 2§)
Pelastuslaitoksen huolehtimisvastuulla olevan valvonta- ja onnettomuuksien ehkäisytoiminnan
tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen ja varautuminen
onnettomuuksien torjuntaan sekä ihmisten asianmukainen toiminta onnettomuus- ja
vaaratilanteissa ja onnettomuuksien seurausten rajoittamisessa (Pel 379/2011 27§).
Pelastuslain (379/2011) mukaisesti onnettomuuksien ehkäisyssä on siirrytty riskien arviointiin
perustuvaan valvontaan. Pelastuslaitoksen on laadittava valvontatoimintansa toteuttamisesta
valvontasuunnitelma ja sen tulee perustua alueen pelastustoimen palvelutasopäätökseen.
Valvonnan on perustuttava riskien arviointiin, ja sen tulee olla laadukasta, säännöllistä ja
tehokasta. (Pel 379/2011 79 §). Lisäksi erityisten riskikohteiden osalta säädökset velvoittavat
muita viranomaisia ja muita tahoja nykyistä voimakkaammin yhteistyöhön onnettomuusriskien
vähentämiseksi, joten viranomaisyhteistyön tulee olla jatkuvaa ja laaja-alaista.
Pelastusviranomaisen valvontaan kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) perusteella kuuluvat
myös vaarallisten kemikaalien vähäinen teollinen käsittely ja varastointi sekä säilytys,
ilotulitteiden myynti ja käyttö yksityiseen käyttöön sekä kemikaalien ja räjähteiden käyttö
erikoistehosteina.
Kemikaaliturvallisuuslain
mukaiset
valvontatehtävät
sisältyvät
valvontasuunnitelmaan. (Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005 27a ja 115 §).
Pelastuslain (379/2011 96 §) ja kemikaaliturvallisuuslain (390/2005 131 §) perusteella
pelastuslaitos perii maksun osasta valvontasuunnitelman mukaisista valvontatoimenpiteistä.
1.1. Valvontasuunnitelmasta tiedottaminen
Valvontasuunnitelma on julkinen asiakirja. Valvontasuunnitelma on julkisesti nähtävissä ItäUudenmaan pelastuslaitoksen intra- ja internet –sivuilla. Valvontasuunnitelma toimitetaan
tiedoksi myös aluehallintovirastolle. Valvontakohteita informoidaan valvonnan perusteista ja
suorittamisesta valvonnan yhteydessä ja palotarkastuksia sovittaessa.
1.2. Valvontatoiminta häiriötilanteessa
Valvontatoiminta on valvontasuunnitelmassa suunniteltu ja esitetty normaalitilanteen ja
normaaliolojen näkökulmasta. Pelastuslain 28 § mukaisesti pelastuslaitoksen palvelutasoa
määriteltäessä on otettava huomioon myös palvelutuotanto poikkeusoloissa ja olosuhteiden
vaatiessa tehtävät on asetettava tärkeysjärjestykseen. Valvontatoiminnan palvelutasoa
pyritään ylläpitämään edellä mainitulla tavalla myös normaalioloista poikkeavissa tilanteissa.
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Tämä voi kuitenkin edellyttää poikkeamista normaaleista toimintamalleista ja tavoitteista
häiriötilanteesta riippuen.
Tarvittaessa valvontatoimintaa sopeutetaan palvelutason ylläpitämiseksi. Valvonnan
sopeuttamisella tarkoitetaan mm. vaihtoehtoisten valvontakeinojen ja -menetelmien
käyttämistä tai valvonnan eri osa-alueiden tai valvontakohteiden priorisoimista, mikäli
palvelutason ylläpitäminen joillakin valvonnan osa-alueilla on käytännössä mahdotonta
tavanomaisin keinoin. Valvonnan sopeuttamisesta ja tavanomaisista toimintamalleista
poikkeamisesta päätetään aina tapauskohtaisesti erikseen Riskienhallinnan tehtäväalueella
normaalien päätöksentekomenettelyiden puitteissa.

2. Valvonnan suunnitteluperiaatteet
Valvontatoiminta voidaan jakaa säännölliseen määräaikaiseen valvontaan ja ns.
epäsäännölliseen valvontaan. Määräaikainen valvonta on pelastusviranomaisen aloitteesta
määräajoin ja säännöllisesti suoritettavaa suunniteltua valvontaa. Epäsäännöllisessä
valvonnassa on puolestaan kyse valvonnasta, joka saa alkunsa asiakkaan vireillepanosta.
Riskiperusteisen valvonnan tarkoituksena on kohdentaa pelastuslaitoksen valvontatoiminta
alueen riskejä ja muita erityisiä valvontatarpeita vastaavaksi. Valvonnan suunnittelussa
huomioidaan myös vaatimukset valvonnan laadusta, tehokkuudesta ja säännöllisyydestä.
Epäsäännölliset
valvontatehtävät
hoidetaan
siten
kuin
ne
tulevat
vireille
pelastusviranomaiselle. Epäsäännöllisten valvontatehtävien määrää ja ajankohtaa voidaan
arvioida edellisten vuosien ja erilaisten sesonkien perusteella.
2.1. Valvontakohteen määrittely
Palotarkastus tai muu valvontatoimenpide kohdennetaan valvontarekisterissä yleensä
rakennukseen. Samalla rakennuspaikalla voi olla useita rakennuksia, mutta yksi toimija.
Toisaalta taas yhdessä rakennuksessa voi olla useita toimijoita. Koska valvontakohteet
(rakennukset) ja niissä oleva toiminta voi vaihdella hyvinkin paljon, on tarkoituksenmukaista,
että kohteet luokitellaan toiminnallisiksi kokonaisuuksiksi. Toiminnallinen kokonaisuus voi
muodostua rakennuksesta, sen osasta tai useammasta rakennuksesta toiminnan ja
olosuhteiden perusteella. Toiminnallisen kokonaisuuden valvonnassa palotarkastus
kohdennetaan aina kyseiseen kokonaisuuteen, tarvittaessa siis kaikkiin kokonaisuuteen
kuuluviin rakennuksiin ja toimintoihin.
Toiminnallinen kokonaisuus määritellään rakennuspaikalla olevien rakennusten, toiminnan,
vastuujaon ja tarkoituksenmukaisuuden lähtökohdista. Esimerkiksi kauppakeskus, jossa on
monta toimijaa, luokitellaan yhdeksi valvontakohteeksi. Teollisuuskokonaisuus, jossa on useita
rakennuksia, luokitellaan myös yhdeksi valvontakohteeksi. Rakennuksen muusta käytöstä
poikkeava osa ja toimija voidaan puolestaan määritellä omaksi valvontakohteekseen.
Toiminnalliseksi kokonaisuudeksi voidaan määritellä tapauskohtaisesti myös saman
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toiminnanharjoittajan toiminta, jossa yksiköt tmv. sijaitsevat erillään toisistaan, mutta niiden
toiminta on samankaltaista sekä vastuuhenkilöt ovat samat.
Toiminnallisen kokonaisuuden määrittelyssä tulee aina kiinnittää huomiota erityisesti
vastuuhenkilöiden tosiasialliseen asemaan kohteessa, kohteen ominaisuuksiin ja olosuhteisiin
turvallisuuden kannalta sekä miten toiminnalliseksi kokonaisuudeksi määrittely vaikuttaa
kohteen valvontaan ja valvottavuuteen.
2.2. Määräaikaisen valvonnan suunnittelu
Määräaikaiset valvontakohteet koostuvat yrityksistä, laitoksista ja muista organisaatioista.
Valvontakohteet on jaettu kohdeluokkiin A1-A6 ja edelleen alaluokkiin kohteen toiminnan
perusteella. Lisäksi määräaikaisen valvonnan piirin kuuluvat muut asuinrakennukset kuin
pientalot.
Määräaikaisia yleisen palotarkastuksen piiriin kuuluvia luokkien A1-A6 valvontakohteita on
yhteensä n. 1700 kpl, vuosittaisen osuuden ollessa keskimäärin noin 500-650
valvontakohdetta/vuosi. Kohderekisteritietokannassa tapahtuu kuitenkin käytännössä koko
ajan muutoksia, joten esitetyt tiedot perustuvat aina kyseiseen tarkasteluhetkeen.
Huomioitavaa on myös, että lukumäärä kuvaa valvottavien toiminnallisten kokonaisuuksien
määrää, valvonnan piirissä tosiasiallisesti olevien rakennusten määrän ollessa tähän
moninkertainen. Valvontakohteiden jakauma kohdeluokkiin ja kohdemääriin eri vuosille on
esitetty liitteissä.
Valvontakohteiden
tarkastusvälien
määrittämisessä
noudatetaan
pelastuslaitosten
kumppanuusverkoston
turvallisuuspalvelujen
yhteistä
ohjeistusta.
Tarkastusvälin
lähtökohtana on tilastollinen tarkastelu, jonka pohjalta jatketaan yksittäisen kohteen arviointia.
Tarkastusvälien määrittely on tehty hyödyntäen tietoa erityyppisten kohteiden
omaisuusvahinkoriskeistä, joka on saatu VTT:n seulomista PRONTO -tilastoista
syttymistaajuustiheyden ja vahinkojen odotusarvona. Valvontakohteen valvontavälin
määrittämisen lähtökohtana on käytetty tulipalon aiheuttamaa omaisuusvahinkoriskiä, koska
aiemmin kerran vuodessa palotarkastetuissa valvontakohteissa sattuu verrattain vähän
menehtymisiä tai loukkaantumisia. Omaisuusvahinkoriskin lisäksi on arvioitu myös
suuronnettomuuden henkilöriskin mahdollisuutta, kuten myös merkittävien kulttuuri- ja
ympäristöarvojen riskit on pyritty huomioimaan.
Valvontasuunnitelman liitteissä on esitetty valtakunnalliset valvontakohteiden ohjeelliset
tarkastusvälit, joita sovelletaan myös Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella. Riskejä on
pyritty arvioimaan kokonaisuudessaan monitahoisesti riskiperusteisen valvonnan
mahdollistamiseksi.
Valvontakohteiden
tarkastusvälejä
on
mahdollista
muuttaa
riskiperusteisesti myös kohdeluokkakohtaisen harkinnanvaran puitteissa erikseen
määriteltyjen periaatteiden perusteella.
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2.3. Asuinrakennusten valvonta
Taloyhtiöihin ja niihin verrattavien asuinrakennusten valvonta toteutetaan yleisillä
palotarkastuksilla. Määräaikaiset asuinrakennuksien yleiset palotarkastukset pyritään
suunnittelemaan ja toteuttamaan siten, että valvontakierto on enintään 10 vuotta.
Määräajoin valvottavia asuinrakennuskohteita (taloyhtiöt ym.) on yhteensä hieman yli 1000,
joka 10 vuoden valvontakierrolla tarkoittaa noin 100 valvontakohdetta/vuosi.
Pienkiinteistöjen valvonta toteutetaan paloturvallisuuden itsearviointijärjestelmällä.
Vuosittaiset paloturvallisuuden itsearviointikohteet on jaettu postinumeroalueittain siten, että
kysely kohdistuu n. 2200 kiinteistöön / vuosi. Tällä vuosittaisella kohdemäärällä tavoitetaan
kaikki pienkiinteistöt 10 vuoden aikana. Vuosittaiset paloturvallisuuden itsearviointialueet ja
kohdemäärät on esitetty liitteessä.
Asuinrakennustenkaan lukumäärät eivät ole pysyviä vakioita. Valvontakohteiden lukumäärä
vaihtelee uusien ja käytöstä poistuvien rakennusten perusteella.
Koska palokuolemien riski on suurempi asuinrakennuksissa kuin vapaa-ajan rakennuksessa,
pelastuslaitoksen alueella vapaa-ajan rakennukset tarkastetaan vain tarvittaessa.
2.4. Valvontamäärittelyjen muuttaminen
Pääsääntöisesti määräaikaisesti valvottavien kohteiden valvontavälinä käytetään suosituksen
mukaisia valvontavälejä. Yksittäisten kohteiden valvontavälejä voidaan kuitenkin tarvittaessa
lyhentää tai pidentää tapauskohtaisesti erillisten muutosperusteiden mukaisesti.
Muutosperusteet on ryhmitelty kolmeen pääluokkaan: dokumentointi, rakenteelliset perusteet
sekä toiminnalliset perusteet. Päätöksen valvontavälin muuttamisesta tekee palotarkastuksen
suorittanut pelastusviranomainen.
Valvontakohteen toiminnassa tapahtuvat, ja siten kohteen valvontaan vaikuttavat, muutokset
todetaan pääasiassa palotarkastuksen yhteydessä. Pääsääntönä on, että suunnitellut
palotarkastukset suoritetaan suunnitellulla ajallaan. Valvontamäärittelyt päivitetään
valvontaohjelmaan
muutosten
perusteella
valvontasuunnitelman
mukaisesti.
Valvontaohjelmassa olevat virheet voidaan kuitenkin korjata muuhun selvitykseen perustuen.
Uudisrakennukset ja merkittäviä muutoksia kokeneet rakennukset pyritään ottamaan
määräaikaiseen valvontaan siten, että kohteen määräaikaisen valvonnan palotarkastus
suunnitellaan suoritettavaksi yleensä valmistumista ja käyttöönottoa seuraavana vuotena,
riskiperusteisuutta kuitenkin noudattaen. Uudisrakennusten ja vastaavien valvonnan
suunnittelussa
seuraavalle
kalenterinvuodelle
huomioidaan
erityisesti
henkilöturvallisuudeltaan merkittävät kohteet.
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2.5. Alueen erityispiirteiden huomiointi
Alueen erityispiirteitä valvontatoiminnan kannalta ovat alueella sijaitseva pohjoismaiden suurin
kemianteollisuuden keskittymä (Kilpilahden teollisuuspuisto) ja ydinvoimalaitos sekä
kulttuurihistorialliset rakennukset ja alueet.
Kohteet (rakennukset) huomioidaan valvontatoiminnassa tavanomaisesti osana määräaikaista
valvontatoimintaa. Erityisesti kemikaalivalvontaan liittyen tehdään myös viranomaisten välistä
valvontayhteistyötä.
Erityispiirteiden huomioimista pyritään kehittämään niin keinojen kuin myös henkilöstön
osaamisen osalta. Kulttuurihistoriallisten alueiden ja kokonaisuuksien valvontaan voidaan
kohdistaa erityisesti esimerkiksi aluevalvontaa onnettomuuksien ehkäisyyn, mutta myös
pelastustoiminnan edellytyksiin liittyen, muita onnettomuuksien ehkäisytoimintoja
unohtamatta. Laajamittaisen kemianteollisuuden osalta kehittämiskohteeksi on tunnistettu
puolestaan
erityisesti henkilöstön
laajamittaisen
kemianteollisuuden
valvontaan
(kemikaalivalvonta)
liittyvän
osaamiseen
lisääminen.
Valvontatoiminnalla
ja
turvallisuuskoulutuksella pyritään parantamaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden
omatoimistavarautumista.

3. Määräaikainen valvonta
Pelastuslain (379/2011) 27 §:n mukaisesti alueellisen pelastustoimen tehtävänä on huolehtia
alueen valvontatehtävistä. Valvonnan suorittamiseksi pelastuslaitoksen on tehtävä
palotarkastuksia ja muita valvontatehtävän edellyttämiä toimenpiteitä. Palotarkastuksia ja
muita valvontatehtävän edellyttämiä toimenpiteitä saa suorittaa vain alueen pelastustoimeen
kuuluva pelastusviranomaiseksi nimetty henkilö (PeL 379/2011 78 ja 80§).
Pelastusviranomaiselle on säädetty valvontavelvoitteita myös kemikaaliturvallisuuslaissa
(390/2005).
Valvonta kohdistuu lainsäädännössä pelastusviranomaisten valvottavaksi määrättyjen
säännösten vastaiseen toimintaan, toimenpiteisiin niiden korjaamiseksi sekä toiminnan
tuloksellisuuden seurantaan. Valvonnassa korostetaan kohteen oman toiminnan merkitystä
turvallisuuden parantamisessa.
3.1. Yleinen palotarkastus
Määräaikaisessa valvonnassa (myös asuinrakennukset pl. pientalot) valvontatoimenpiteenä
käytetystä palotarkastuksesta käytetään nimitystä yleinen palotarkastus. Yleisellä
palotarkastuksella valvotaan pelastuslaissa säädettyjen (2 ja 3 luvut) yleisten ja rakennuksen
omistajaa ja haltijaa sekä toiminnanharjoittajaa koskevien velvoitteiden noudattamista sekä
kemikaaliturvallisuuslain mukaista kemikaalien vähäiseen teolliseen käsittelyyn ja varastointiin
sekä kemikaalien säilytykseen liittyviä velvoitteita.
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Yleisellä palotarkastuksella kohde tarkastetaan asiakirjojen perusteella sekä havainnoimalla
pistokoeluonteisella tarkastuskierroksella. Vastuu kohteen turvallisuudesta on aina kohteen
omistajalla ja haltijalla sekä toiminnanharjoittajalla. Palotarkastuksen tarkoituksena on valvoa
pelastuslain ja kemikaaliturvallisuuslain noudattamista kohteessa. Palotarkastuksen
tavoitteena on myös tukea neuvonnan ja ohjauksen keinoin toimijan omatoimista varautumista
ja turvallisuuskulttuuria sekä korostaa kohteen oman toiminnan merkitystä turvallisuuden
parantamisessa.
3.2. Paloturvallisuuden itsearviointi
Paloturvallisuuden itsearviointi on oleellinen osa omakotitalojen ja niihin rinnastettavien
kohteiden valvontatoimintaa. Asukkaille postitetaan paloturvallisuuden itsearviointia varten
dokumentit turvallisuusviestintämateriaalin kanssa, joiden perusteella asukas tekee
omatoimisen kartoituksen kotinsa paloturvallisuudesta. Pelastusviranomainen päättää
mahdollisista valvontatoimenpiteistä palautetun lomakkeen tai sen palauttamatta jättämisen
perusteella.
Liitteessä on myös esitetty vuosille 2016- 2025 suunnitellut paloturvallisuuden
itsearviointialueet ja arvioidut asuinrakennusten lukumäärät. Itsearviointimateriaaleina
käytetään pelastuslaitosten kumppanuusverkoston yhdenmukaisia materiaaleja.
Tavoitteena on, että paloturvallisuuden itsearviointijärjestelmää pystytään kehittämään ja
hyödyntämään myös taloyhtiöihin ja niihin verrattaviin valvontakohteisiin soveltuvaksi.
3.3. Vaihtoehtoiset valvontakeinot erityistapauksissa
Lähtökohtaisesti määräaikaista valvontaa suoritetaan edellä esitetyin valvontakeinoin.
Palvelutason ylläpitämiseksi valvontatoimintaa voidaan kuitenkin sopeuttaa laajamittaisissa
häiriötilanteissa tai poikkeusoloissa. Määräaikaisessa valvonnassa valvontatoiminta
sopeutetaan vallitsevaan tilanteeseen pääasiassa vaihtoehtoisilla valvontakeinoilla ja menetelmillä. Normaaleista toimintamalleista poikkeaminen edellyttää kuitenkin aina erillistä
tehtäväalueen päätöstä.
Tilanteissa, joissa palotarkastuksen suorittaminen ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista
häiriötilanteesta tai poikkeusoloista johtuen, valvontatoimintaa ylläpidetään pääasiassa
asiakirjavalvonnan keinoin. Asiakirjavalvontaan voidaan tarvittaessa yhdistää myös muita
asiakirjaperusteista valvontaa tukevia valvontakeinoja siten, että valvonnan tarkoitus pystytään
toteuttamaan mahdollisimman hyvin normaalia palvelutasoa vastaavasti.
3.4. Yhteenveto määräaikaisesta valvonnasta kalenterivuonna
Liitteissä on esitetty pelastuslaitoksen vuosittaiset määräaikaisien valvontatehtävien
lukumäärät.
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4. Epäsäännöllinen valvontatoiminta
Epäsäännöllinen valvontatoiminta koostuu useista valvonnan osa-alueista ja sisältää valvontaa
erilaisin valvontakeinoin. Epäsäännöllisen valvonta voi käynnistyä asiakkaan vireillepanosta tai
olla viranomaislähtöistä. Liitteissä on esitetty arviot pelastuslaitoksen vuosittaisten
epäsäännöllisten valvontatehtävien lukumäärät.
4.1. Jälkipalotarkastus ja jälkivalvonta
Jälkipalotarkastus on pääsääntöisesti paikan päällä tehtävä tarkastus, jossa valvotaan, että
palotarkastuksessa annettuja määräyksiä on noudatettu. Jälkivalvonnalla tarkoitetaan
annettujen korjausmääräysten noudattamisen valvontaa kirjallisten selvitysten perusteella.
Jälkipalotarkastus tai jälkivalvonta tehdään korjausmääräysten määräaikojen umpeuduttua,
ennen seuraavaa yleistä (määräaikaista) palotarkastusta. Jälkipalotarkastuksesta sekä
jälkivalvonnasta laaditaan pöytäkirja, joka toimitetaan myös asiakkaalle.
Jälkipalotarkastus tai muu jälkivalvonta suoritetaan seuraavien periaatteiden mukaisesti:
•

•

Jälkipalotarkastus
toimitetaan,
kun
on
havaittu
huomattavia
(mm.
poistumisjärjestelyt, turvallisuutta ylläpitävän laitteen toimimattomuus tai vakava
puute) tai toistuvia palo- tai henkilöturvallisuutta vaarantavia puutteita tai, mikäli
asiakas ei tee sovittua ilmoitusta annettujen korjausmääräysten suorittamisesta.
Jälkitarkastuksen
tarve
arvioidaan
pelastusviranomaisen
toimesta
tapauskohtaisesti.
Jälkivalvonta suoritetaan ilman paikan päällä tehtävää tarkastusta. Tällöin
korjaustoimenpiteet todennetaan kohteen toimittaman luotettavan selvityksen
perusteella (esim. tarkastuslaitoksen/huoltoyhtiön pöytäkirja/raportti, kirjallinen tai
kuvallinen selvitys korjaustoimista tmv). Selvityksen luotettavuutta arvioidaan
pelastusviranomaisen toimesta tapauskohtaisesti.

4.2. Ylimääräinen palotarkastus
Ylimääräinen palotarkastus on pelastusviranomaisen päättämä valvontakäynti, jota ei ole
ajoitettu ja kohdennettu valvontasuunnitelmassa. Ylimääräinen palotarkastus suoritetaan
pelastusviranomaisen harkinnan mukaan, perusteena voi olla esimerkiksi:
•
•

Pientalon sekä vapaa-ajanrakennuksen rakennus- tai toimenpidelupaan liittyvät
käyttöönottotarkastukset (ml. hormitarkastukset), jotka suoritetaan vain tarvittaessa
rakennusvalvontaviranomaisen pyynnöstä.
kiinteistön omistajan tai haltijan pyyntö, mikäli tarkastusaihe tai – kohta on rajattu
(voidaan kirjata myös yleiseksi tarkastukseksi, mikäli tarkastus vastaa laajuudeltaan
yleistä palotarkastusta).
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•
•
•
•
•

•
•
•

nuohoojan tai tarkastuslaitoksen ilmoitus palo- ja henkilöturvallisuuteen liittyvistä
puutteista.
yleisötilaisuuden palotarkastus, joka suoritetaan ennen yleisötilaisuuden alkamista,
jossa tarkastetaan tapahtuman turvallisuusjärjestelyt.
automaattisen paloilmoitin- tai sammutuslaitteiston erheellisen hälytyksen
seurauksena pidettävä palotarkastus.
rakennus- tai muu työmaa, josta voi aiheutua huomattavaa palovaaraa
teema- ja kohdetarkastukset
o pelastustien testiajo
o esim. liikkeiden palavien nesteiden varastot tai muut vastaavat
teematarkastukset
o tiettyyn kohderyhmään tai asiaan kohdennetut teematarkastukset esim.
sesonki aikaan
o kohteen palo- ja henkilöturvallisuuden arvioitu heikentyminen kohteeseen
tilapäisesti tulevan suuren henkilömäärän johdosta
o epäily, että palo- ja henkilöturvallisuudessa on oleellisia puutteita.
muiden viranomaisten tai muun julkisyhteisön työntekijän ilmoituksen perusteella
tehtävät tarkastukset ja katselmukset
o ilmoitukset ilmeisestä palovaarasta tai muusta onnettomuusriskistä.
pelastusviranomaisen osallistuminen sammutus- ja pelastuslaitteille suoritettavaan
määräaikaistarkastukseen
palontutkinnan perusteella suoritettava palotarkastus

4.3. Asiakirjavalvonta
Asiakirjavalvonta on asiakirjoihin perustuvaa valvontaa ja sitä suoritetaan valvonta-asioissa,
joille ei ole määritelty muuta valvontakeinoa, mutta jotka kuuluvat kuitenkin
pelastusviranomaisen valvontaan. Asiakirjavalvonnassa arvioidaan valvonnan kohteena
olevaa asiaa, ja sen perusteella määritellään tarvittavat jatkotoimenpiteet. Mikäli
asiakirjavalvonta todetaan jossakin asiassa riittämättömäksi valvontakeinoksi, voidaan asiassa
käynnistää myös muita valvontatoimenpiteitä. Asiakirjavalvontaa käytetään mm.
•
•
•

yleisötapahtumien pelastussuunnitelmat
tarkastuslaitosten pelastustoimen laitteiden tarkastuspöytäkirjat
nuohoojien tekemät vikailmoitukset ym.

4.4. Poistumisturvallisuusselvitysten valvonta
Poistumisturvallisuusselvityksen laatimisvelvoite perustuu pelastuslain (379/2011) 18§
säädettyyn
poistumisturvallisuusvaatimukseen
hoitolaitoksissa
sekä
palveluja
tukiasumisessa ja muissa näihin verrattavissa kohteissa. Poistumisturvallisuusselvityksen
laadintavelvoite on toiminnanharjoittajalla. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava, että
asukkaat ja hoidettavat henkilöt voivat poistua turvallisesti tulipalossa tai muussa
vaaratilanteessa itsenäisesti tai avustettuina. Poistumisturvallisuusselvitys tulee laatia ennen
toiminnan aloittamista ja päivittää vähintään kolmen vuoden välein, tai kun toiminnassa tai
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tiloissa tapahtuu poistumisturvallisuuteen vaikuttavia muutoksia. Uudisrakentamisen
yhteydessä rakentamismääräysten mukainen turvallisuusselvitys lähtökohtaisesti korvaa
poistumisturvallisuusselvityksen.
Pelastuslain 20 §:n mukaan pelastusviranomainen arvio poistumisturvallisuutta. Mikäli
poistumisturvallisuus ei täytä pelastuslain 18 §:n poistumisturvallisuusvaatimusta,
pelastusviranomainen voi edellyttää toiminnanharjoittajaa laatimaan poistumisturvallisuuden
parantamisen toteuttamissuunnitelman. Tarvittaessa pelastusviranomainen voi antaa
toiminnanharjoittajalle myös korjausmääräyksen poistumisturvallisuuden parantamisesta
tarvittavin keinoin.
Pelastuslaki
ei
aina
esitä
yksiselitteistä
perustetta
erilaisten
kohteiden
poistumisturvallisuusselvityksen laadintavelvoitteesta, ja tällöin arvio selvityksen
laadintavelvoitteesta tehdään tapauskohtaisesti. Poistumisturvallisuusselvitysvelvoitteen
määrittelyssä keskeisiä tekijöitä ovat mm. henkilöiden heikentynyt tai rajoitettu toimintakyky,
toiminnanharjoittajan toimintaan perustuva tarve palveluntarpeen arvioinnille sekä
asumisyksikön tmv. muotoon järjestetty toiminta. Poistumisturvallisuusselvitysvelvollisia
kohteita ovat esimerkiksi sairaalat ja terveyskeskussairaalat, tehostettu palveluasuminen,
palveluasuminen sekä tuetun asumisen asumisyksiköt. Poistumisturvallisuusselvityskohteita
ovat lisäksi mm. rangaistuslaitokset, lastensuojelulaitokset sekä ympärivuorokautisen
vuorohoidon päiväkodit. Poistumisturvallisuusselvitysvelvollisia toimintoja eivät sen sijaan ole
yksittäiset asunnot, vain asumista tarjoavat kiinteistö- tmv. yhtiöt, tai tapaukset, joissa palvelu
tai toiminto viedään ns. asiakkaan kotiin.
4.5. Erheellisten paloilmoitusten valvonta
Pelastuslaitos suorittaa osana pelastustoimen laitteiden toteuttamisen ohjausta erheellisten
automaattisten paloilmoitusten seurantaa. Pelastuslain 96§ mukaisesti pelastuslaitos perii
maksun tehtävästä, jonka on aiheuttanut hätäkeskukseen liitetyn paloilmoittimen toistuva
erheellinen toiminta. Laskutuksen tavoitteena on vähentää erheellisiä paloilmoituksia.
Ennen maksun perimistä pyritään kohteen edustajaa opastamaan erheellisten paloilmoitusten
ehkäisemisessä. Hälytyksen laskuttamisen edellytyksenä on aiemman erheellisen hälytyksen
johdosta annettu kirjallinen korjauskehotus. Myös muita, kun laskutettavia paloilmoituksia
pyritään ennaltaehkäisemään ilmoitusten seurannalla.
4.6. Muut valvontatoimenpiteet
Alue- ja teemavalvonta
Pelastusviranomainen voi suorittaa myös alue- ja teemavalvontaa. Aluevalvonta on, yleensä,
valvontaa, jossa tehdään pääasiassa ulkopuolisia havaintoja kohteen turvallisuudesta yleisesti
tai tiettyyn asiaan huomiota kiinnittäen. Tällöin kohteeseen voidaan jättää/antaa kirjallinen tai
suullinen korjauskehotus ja -ohjeita havaintojen perusteella. Aluevalvonta soveltuu erityisesti
esimerkiksi pelastusteihin, osoitenumerointeihin, tonttien opastauluihin ja tuhopolttojen
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torjuntaan sekä vesiposteihin liittyvään havainnointiin. Aluevalvontaa voidaan suorittaa myös
julkisilla alueilla.
Automaattisella paloilmoittimella tai sammutuslaitteistolla varustettujen kohteiden
putkilukkojen tarkastukset voidaan tehdä myös aluevalvontana. Putkilukkoon liittyvistä
valvontakäynneistä ei tehdä erillistä palotarkastuspöytäkirjaa. Tehty tarkastus ja havaitut
puutteet kirjataan paloilmoittimen päiväkirjaan sekä mahdollisesti avainhallintaohjelmaan.
Teemavalvonta puolestaan kohdistuu alueen sijasta tiettyyn tai tiettyihin kohteisiin ja tiettyyn
tai tiettyihin aihealueisiin. Teemavalvontaa voidaan suorittaa esimerkiksi myymälöihin
erityisinä sesonkiaikoina poistumisturvallisuuden varmistamiseksi. Tämän tyyppinen
teemavalvonta suoritetaan kohteen edustajan läsnä ollessa.
Pelastuslain
mukaisesti
pelastusviranomainen
ylläpitää
valvontatyöhön
liittyvää
valvontarekisteriä. Valvontarekisteri ja sen ylläpitäminen on osa riskiperusteista valvontatyötä.
Valvonta- ja kohderekisteri vaatii jatkuvaa ylläpitämistä sekä alueella sijaitsevien kohteiden
tuntemusta. Pelastusviranomainen joutuu suorittamaan valvontarekisterin ylläpitämiseksi
kohteiden kartoittamista sekä niiden käyttötarkoitustietojen tarkistamista.

5. Paloriski-ilmoitusten valvonta
Pelastuslain 379/2011 42§ mukaan, jos viranomaiset virkatoimiensa yhteydessä havaitsevat
tai muutoin saavat tietää rakennuksessa, asunnossa tai muussa kohteessa ilmeisen
palonvaaran tai muun onnettomuusriskin, heidän tulee mahdollisten salassapitosäännösten
estämättä ilmoittaa asiasta alueen pelastusviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös
kuntaa, muuta julkisyhteisöä ja näiden palveluksessa olevaa henkilöstöä sekä lain 18 §:n 2
momentissa tarkoitettua hoitolaitoksen ylläpidosta ja palvelu- ja tukiasumisen järjestämisestä
huolehtivaa toiminnanharjoittajaa ja tämän palveluksessa olevaa henkilöstöä.
Ilmoitus ilmeisestä palovaarasta tai muusta onnettomuusvaarasta tehdään pelastuslaitokselle
yleensä sähköisellä ilmoituslomakkeella, mutta ilmoitus voidaan tehdä myös puhelimitse,
suullisesti tai kirjeellä.
5.1. Paloriski- tai muun onnettomuusriski-ilmoitusten valvonta
Valvonnan suorittamiseksi valitaan tarkoituksenmukainen valvontakeino, yleensä paikan
päällä tehtävä palotarkastus. Ilmoituksen ja asiasta riippuen asia voidaan joissakin tapauksissa
käsitellä myös asiakirjojen perusteella tai neuvonnan ja ohjauksen keinoin.
Syyt palovaaraan tai muuhun onnettomuusriskiin voivat usein johtua useasta eri tekijästä,
joten pelastusviranomaisen on joskus tarpeen liittää asian käsittelyyn myös muita viranomaisia
tai muita tahoja ja pyrkiä ratkaisemaan asiaa yhteistyön keinoin. Asiassa on myös huomioita
pelastusviranomaisella olevat lakisääteiset ilmoitusvelvollisuudet muille viranomaisille
erinäisissä tapauksissa.
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Tarkastuskäynnistä tai muusta valvontatoimenpiteestä laaditaan aina pöytäkirja. Ilmeisen
palovaaran tai muun onnettomuusriskin tapauksista laadittavat tarkastuspöytäkirjat ovat usein
sellaisia, että ne sisältävä salassa pidettäviä tietoja. Annettujen korjausmääräysten
noudattamista valvotaan tavanomaisin jälkivalvontamenettelyin.

6. Kemikaalikohteiden valvonta
Pelastusviranomaiselle on määritelty myös kemikaalivalvonnan säädöksissä tehtäviä.
Keskeisimpiä säädöksiä ovat laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn
turvallisuudesta, asetus vaarallisten kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja
varastoinnista, nestekaasuasetus, räjähdeasetus ja asetus öljylämmityslaitteistoista.
Pelastusviranomainen voi periä suorittamastaan kemikaalivalvonnasta maksun tapauksissa,
jotka perustuvat säädöksiin: nestekaasuasetus 858/2012, asetus vaarallisten kemikaalien
käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 855/2012, Valtioneuvoston asetus vaarallisten
kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista 856/2012,
räjähdeasetus 473/1993 ja lakiin vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn
turvallisuudesta 390/2005.
6.1. Kemikaalikohteiden määräaikaisen valvonnan määrittely
Alle ilmoitusrajan jäävien ja ilmoitusrajan ylittävien kemikaalikohteiden valvonta suoritetaan
määräaikaisen palotarkastuksen yhteydessä yleisten palotarkastusten menettelytavoin. Näin
ollen kemikaalikohteen määräaikaiset tarkastukset ja niiden suunnittelu otetaan huomioon
määräaikaisen valvonnan suunnittelussa valvontasuunnitelman mukaisesti.
Jokainen ilmoitusrajan ylittävä kohde arvioidaan pelastusviranomaisen toimesta erikseen
palo- ja räjähdysvaaran ja toimintaan liittyvien riskien osalta. Sen pohjalta määritellään kohteen
palotarkastusväli sekä peruste palotarkastukselle (onko riski itse toiminta vai kemikaalit ja
onko palotarkastuksen peruste riskiperusteinen määräaika vai kemikaalit).
6.2. Kemikaalikohteiden epäsäännölliset valvontatoimenpiteet
•
•
•
•

Ilmoitusvelvollisten
kemikaalikohteiden
kemikaali-ilmoitusten
käsittely,
lupapäätökset ja niihin liittyvät käyttöönottotarkastukset
Ilmoitusvelvollisten nestekaasukohteiden nestekaasuilmoitukset, lupapäätökset ja
niihin liittyvät käyttöönottotarkastukset (yli 200 kg nestekaasua, jakeluasemilla yli
300kg)
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) suorittamat laajamittaisten
kemikaalikohteiden tarkastukset, joihin pelastuslaitoksen edustaja osallistuu niin
sovittaessa mahdollisuuksien mukaan.
Öljylämmityslaitteistojen käyttöönottotarkastukset. Tarkastus suoritetaan uudelle tai
merkittävän muutostyön kohteena olleelle öljylämmityslaitteistolle, joissa säiliön tai
säiliöiden yhteistilavuus on enintään 10 000 kg (n. 11 m3). Tarkastus suoritetaan
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asiakkaan ilmoituksen perusteella, ja se tulee suorittaa 3 kk:n kuluessa laitteiston
käyttöönotosta.
6.3. Ilotulitemyynnin ja -varastoinnin valvonta
Alueen pelastusviranomainen valvoo kemikaaliturvallisuuslain perusteella pyroteknisten
tuotteiden varastointia kaupan yhteydessä ja luovutusta yksityiseen kulutukseen. Valvontaan
liittyen pelastusviranomainen käsittelee toiminnanharjoittajien tekemät ilmoitukset, tekee
tarvittavat päätökset ilmoitusten johdosta sekä tarkastaa pyroteknisten tuotteiden varastoinnin
ja myyntipisteet pääasiallisena myyntikautena 27.12. – 31.12. Ilotulitemyyntipisteitä koskevia
hakemuksia tulee myös heinä-elokuussa mökkikauden päättäjäisiä varten.
6.4. Ilotuliteammuntojen valvonta
Ammattimaisille ilotulitusnäytöksille luvan myöntää poliisi, joka tarvittaessa pyytää
asiantuntijalausuntoa pelastusviranomaisilta (2005/390,97§). Yhteistyö poliisin kanssa
voidaan toteuttaa kirjallisella lausuntomenettelyllä (lausunto) tai kevyemmällä
neuvontamenettelyllä (neuvonta).
Pelastusviranomainen myöntää luvat kuluttajille tarkoitettujen ilotulitteiden käytölle muuna
aikana kuin uudenvuodenaattona. Muuna kuin uudenvuoden aikana suoritettaviin ilotulituksiin
suoritetaan tapauskohtainen lupakäsittely ja tarvittaessa tarkastus. Lupakäsittely suoritetaan
kirjallisen hakemuksen perusteella.
Porvoon vanhan kaupungin alueella on voimassa ilotulitteiden käyttökielto ympäri vuoden.

7. Rakentamisen ohjaus ja valvonta
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos toimii asiantuntijana rakentamisen ohjauksessa ja valvonnassa
siten kuin siitä kunnan kanssa sovitaan (Pelastuslaki 379/2011 27§).
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/999) 20 §:n mukaan kunta huolehtii rakentamisen
ohjauksesta ja valvonnasta alueellaan. Käytännössä rakentamisen ohjauksen ja valvonnan
kunnassa hoitaa rakennusvalvonta, joka myös aina ratkaisee rakennusluvan.
Pelastusviranomainen toimii rakennuslupamenettelyssä pelastustoimen asiantuntijana
rakennusvalvontaviranomaiselle. Pelastuslaitos järjestää myös rakentamisen liittyvää
suunnittelijoiden ohjaus- ja neuvontapalvelua, jolla pystytään vaikuttamaan turvallisuuden
kannalta onnistuneeseen lopputulokseen.
Pelastusviranomainen kirjoittaa kirjallisia rakennuslupa-asiakirjoihin ja -suunnitelmiin
perustuvia asiantuntijalausuntoja rakennusvalvontaviranomaisen pyynnöstä. Kirjallisia
lausuntoja kirjoitetaan kohdassa 3.1.2 listattuihin rakennuslupahankkeisiin liittyen.
Väestönsuojiin
liittyvät
erityiskysymykset
(Ilmoitus
väestönsuojasta)
rakennuslupahakemukseen liittyen käsitellään koko hanketta koskevan lausunnon
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yhteydessä. Väestönsuojasta ei kirjoiteta erillisiä lausuntoja, ellei kysymyksessä ole pelkästään
väestönsuojan rakentamiseen liittyvä rakennuslupa. Muihin rakennuksiin, kuten yhden tai
kahden huoneiston asuinrakennuksiin sekä vapaa-ajan kiinteistöihin, erillisiin autotalleihin
sekä -katoksiin liittyvät rakennuslupalausunnot hoidetaan paikallisesti joustavalla menettelyllä.
Väestönsuojan rakentamiseen liittyvän helpotuksen käsittelee rakennusvalvontaviranomainen
pelastuslaitosta kuultuaan.
Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen linjauksena on, että alla olevien suunnitteluohjeiden
mukaiset ratkaisut ovat hyväksyttävissä sellaisenaan asiakaspalvelun yhdenmukaistamiseksi:
-

-

Rakennusvalvontojen yhteiset TOPTEN-ohjekortit, koskien paloturvallisuutta. TOPTEN
-rakennusvalvonnat tekevät yhteistyötä, jolla säännöksiä ja säännösmuutoksia
lähestytään tulkintoja yhtenäistävällä tavalla soveltaen ja pelastustoiminnan
edellytysten täyttymistä kontrolloiden.
Uudenmaan pelastuslaitoksien yhteisesti käyttöönotetut suunnitteluohjeet. (HUOM.
Riskienhallinnan tehtäväalueen toimintaohjeistuksessa on hyväksytyt ja käytössä olevat
ohjeet)

7.1. Erityinen palotarkastus
Erityinen palotarkastus suoritetaan uudisrakennus- tai saneerauskohteissa, mikäli kunnan
rakennusvalvontaviranomainen on sen rakennusluvassa määrännyt suoritettavaksi. Ennen
varsinaista erityistä palotarkastusta voidaan suorittaa rakennuksen käyttöönoton
ennakkokatselmus. Väestönsuojan käyttöönottotarkastus tehdään erityisen palotarkastuksen
yhteydessä. Tarkastuksilla valvotaan, että väestönsuoja on rakennettu rakennuslupaasiakirjojen mukaisesti ja että se täyttää voimassa olevat säädökset. Käytössä olevien
rakennusten väestönsuojien tarkastus sisältyy yleiseen palotarkastukseen. Väestönsuojille ei
tehdä erillisiä tarkastuksia, ellei rakennuslupa koske pelkästään väestönsuojaa.
Erityinen palotarkastus suoritetaan seuraaviin uudisrakennuskohteisiin:
-

pelastussuunnitelmavelvolliset asuinrakennukset
kohteet, joissa on väestönsuoja
kohteet, joissa on hätäkeskukseen kytketty automaattinen sammutuslaitteisto tai
automaattinen paloilmoitin
hotellit, lomakodit, asuntolat, lomakylät, leirintäalueet ja muut vastaavat majoitustilat
(kaikki)
sairaalat, vanhainkodit ja muut ammattimaiset ympäri vuorokauden käytössä olevat
hoitolaitokset sekä suljetut rangaistuslaitokset
liikuntarajoitteisten ja muiden erityisryhmien palvelu- ja asuinrakennukset
kokoontumis- ja liiketilat, kuten:
o myymälät (yli 400 m²)
o koulut (kaikki)
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o
o
o
o

-

urheilu- ja näyttelyhallit (kaikki)
harrastetilat (yli 300 m²), kuten kuntosalit, kerhotilat ym.
teatterit (kaikki)
uskonnollisten yhteisöjen kokoontumistilat, kuten kirkot, seurakuntatalot,
temppelit, moskeijat (kaikki)
o kirjastot (jos kyseessä rakennuksen pääkäyttötarkoitus)
o liikenneasemat (kaikki)
o ravintolat (anniskelu- ja ruokaravintolat)
o päiväkotihuoneistot (kaikki, lukuun ottamatta yksityisiä asuntoja)
suurehkot tuotanto-, varasto- tai maataloustuotantotilat (kaikki)
palo- ja räjähdysvaaralliset tilat (kaikki)
rakennuksen sijainti, suuri koko tai poikkeukselliset olosuhteet erityisesti vaarantavat
henkilö- ja/tai paloturvallisuuden
toimistot, virastot ja muut työpaikkatilat, joiden koko vähintään 300 m²
erilaiset lämpö- ym. laitokset
palo- ja henkilöturvallisuuteen vaikuttavat korjaus- ja saneerauskohteet, mikäli vaatii
rakennusluvan ja kohde kuuluu edellä listattuihin esimerkkeihin

Pelastusviranomainen käyttää omaa harkintaa erityisen palotarkastuksen tarpeellisuudesta,
vaikka rakennusluvassa sellainen olisi edellytetty rakennusvalvontaviranomaisen toimesta.
Yllä olevaa listaa pienemmissä kohteissa, joissa turvallisuuteen ei liity varsinaisia
erityispiirteitä, ei pelastusviranomaisen erityiselle palotarkastukselle ole pääsääntöisesti
perusteita.

8. Valvontayhteistyö
Pelastuslaitos suorittaa omaa valvontatoimintaansa myös yhteistyössä eri viranomaisten ja
muiden tahojen kanssa alla esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Valvontayhteistyön lisäksi
viranomaisyhteistyössä pyritään aktiiviseen tiedonvaihtoon. Yhteistyömuodot on esitetty
pääperiaatteissaan seuraavassa.
•
•

•

Kuntien maankäytönsuunnittelu: Pelastusviranomainen toimii asiantuntijana
vastuualueellaan maankäytönsuunnittelussa ohjauksessa antamalla pyynnöstä
lausuntoja sekä osallistumalla viranomaisyhteistyöpalavereihin.
Kuntien rakennusvalvontaviranomaiset: Pelastusviranomainen toimii asiantuntijana
vastuualueellaan rakentamisen ohjauksessa. Pelastusviranomainen antaa
asiantuntijalausuntoja rakennuslupakäsittelyyn rakennusvalvonnan pyynnöstä.
Suunnittelijoita ja rakentajia ohjataan yhteistyössä rakennusvalvontaviranomaisen
kanssa. Pelastusviranomainen osallistuu rakentamiseen liittyviin tarkastuksiin ja
katselmuksiin rakennusvalvontaviranomaisen pyynnöstä.
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, TUKES: TUKES tarkastaa määrävälein kohteet,
joissa vaarallisten kemikaalien käsittely on laajamittaista. Pelastuslaitoksen edustaja
osallistuu tarkastuksiin niin sovittaessa mahdollisuuksien mukaan. Tukes toimittaa
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•

•

•
•

•

•

•

valvontakohteistaan tarkastuspöytäkirjat tiedoksi pelastuslaitokselle, joita
hyödynnetään omassa kemikaalivalvontatoiminnassa. Lisäksi pelastuslaitoksen ja
TUKESin kesken on tiedonvaihtoa sekä yhteistoimintaa kemikaalien ja räjähteiden
valvonnassa
(Palotarkastusohjelma
ja
Kemu-rekisteri).
Tukes
toimii
yleisötilaisuuksissa ja muissa tapahtumissa valvovana viranomaisena kuluttajien
turvallisuuteen liittyvissä asioissa kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) mukaisesti.
Pelastusviranomainen toimittaa yleisötapahtumiin liittyvät valvontapäätökset sekä
havaitut kuluttajaturvallisuuteen liittyvät puutteet Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle.
Itä-Uudenmaan poliisilaitos: Pelastusviranomainen tekee poliisin kanssa yhteistyötä
suurten yleisötilaisuuksien ennakkosuunnittelussa ja tarkastuksissa. Lisäksi
ravintoloiden ylimääräisiä teematarkastuksia tehdään yhteistyössä poliisin kanssa.
Pelastusviranomainen
toimii
asiantuntijana
vastuualueellaan
mm.
ammusvarastolupahakemuksissa antamalla pyynnöstä lausuntoja. Myös ns.
keräilijäasuntoihin tehtävät tarkastukset suoritetaan tarvittaessa yhteistyössä
terveystarkastajan, sosiaaliviranomaisen ja poliisin kanssa.
Kuntien ympäristöviranomaiset: Yhteistyötä tehdään pääasiassa öljysäiliöiden
valvonnassa. Pelastusviranomainen osallistuu tarkastuksiin pyydettäessä.
Pelastuslaitos antaa tarvittaessa asiantuntijalausuntoja ympäristöviranomaisille
ympäristölupaa myönnettäessä.
Kuntien sosiaaliviranomaiset: Yhteistyötä tehdään pääasiassa ilmeisen palovaaran
tai muun onnettomuusriskin tapauksissa.
Kuntien
ympäristöterveydenhuolto:
Pelastuslaitos
tekee
yhteistyötä
terveystarkastajien kanssa esim. yleisötapahtumien ja ravintoloiden valvonnassa.
Yhteistyötä tehdään tarvittaessa myös ilmeisen palovaaran tai muun
onnettomuusriskin
tapauksiin
liittyen.
Terveystarkastajat
toimittavat
pelastuslaitokselle myös ravitsemisliikkeen elintarvikelain mukaisen hakemuksen
sekä majoitushuoneistoa koskevan ilmoituksen (AsMaRa-ilmoitus). Ilmoitusten
perusteella kohteeseen tehdään tarvittaessa valvontakäynti tai päivitetään
valvontaohjelman kohdetietoja.
Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistotarkastuslaitokset: Pelastuslaitos osallistuu
laitteistojen määräaikaisiin tarkastuksiin vain tarvittaessa oman harkinnan mukaan.
Asiakirjavalvontana arvioidaan kohteiden turvallisuustasoa tarkastuslaitosten
toimittamien
tarkastusdokumenttien perusteella.
Tarkastuslaitoksella on
velvollisuus ilmoittaa kiinteistön pelastustoimen laitteiden vakavista puutteista
alueen pelastusviranomaiselle.
Nuohousalan
yritykset:
Nuohoojat
toimittavat
pelastuslain
mukaisesti
havaitsemistaan turvallisuuspuutteista tiedon kirjallisesti pelastuslaitokselle. Jos
havaittu puutteellisuus aiheuttaa välittömän tulipalon tai muun onnettomuuden
vaaran, pelastusviranomainen tekee päätöksen käyttökiellon asettamisesta
kirjallisella menettelyllä tai ylimääräisellä palotarkastuksella.
Kulttuurihistorialliset kohteet ja niiden asiantuntijat: Keskeisimpiä yhteistyötahoja
kulttuuriomaisuuden suojeluun liittyvissä asiaoissa on paikallinen/alueellinen
museovirasto sekä kyseisissä kohteissa toimivat tahot. Eri säädöksin määritellyt
kulttuurisuojelukohteet
on
lisätty
pelastuslaitoksen
määräaikaisiksi
valvontakohteiksi.
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9. Valvonnan suorittaminen ja
prosessit
Palotarkastuksia ja muita valvontatehtävän edellyttämiä toimenpiteitä saa suorittaa vain alueen
pelastusviranomainen.
Palotarkastuksen
tavoitteena
on
tarkastettavan
kohteen
kokonaisvaltainen turvallisuus, korostaen kohteen omaa turvallisuuskulttuuria ja vastuuta
onnettomuuksien ehkäisyssä.
Palotarkastuksella valvotaan, että
-

rakennus tai rakennelma, sen ympäristö ja muut olosuhteet tarkastuskohteessa ovat
turvalliset
kiinteistön omistaja tai haltija on varautunut onnettomuuksien ehkäisyyn ja vahinkojen
torjuntaan säädöksissä vaaditulla tavalla.
rakennus on ympäristöineen paloturvallisuutta ajatelle vähintään rakennusluvan
mukaisessa kunnossa
säädöksissä vaadittujen automaattisten sammutus- ja paloilmoitinlaitteistojen sekä
muiden turvallisuutta edistävien laitteiden ja laitteistojen kunnossapito ja tarkastukset
on tehty vaatimusten mukaisesti

Palotarkastuksella kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin:
-

henkilökunnan valmiudet, koulutus ja turvallisuuskulttuuri
rakennuksen pelastussuunnitelma ja toimijoiden omatoiminen varautuminen
rakennuksen henkilö- ja paloturvallisuus
pelastuslaitoksen operatiivisen toiminnan edellytykset

Kohde tarkastetaan pääasiassa asiakirjojen ja pistokoeluonteisen tarkastuskierroksen
perusteella.
Palotarkastuksella tulee aina olla läsnä kohteen edustaja. Tarkastuskohteen edustajana tulee
yleensä olla omistaja, haltija tai näille suoraan vastuussa oleva turvallisuusasioista vastaava
henkilö (esim. toimitusjohtaja, isännöitsijä, turvallisuuspäällikkö tai tarkastettavan osaston
toiminnasta vastaava henkilö). Mikäli mahdollista valvontakohteeseen lähetetään hyvissä
ajoin, vähintään kaksi viikkoa ennen suunniteltua tarkastusta ennakkokirje, jolla informoidaan
tulevasta tarkastuksesta.
Hyvänä käytäntönä voidaan pitää valvontakäynnin ajankohdan pysymistä 3 kk sisällä kunkin
kohdeluokan suunnitellusta ja periaatteellisesta ajankohdasta, vähintään kuitenkin siten, että
valvonta suoritetaan aina kuluvan kalenterivuoden aikana. Mikäli valvontaa ei ehditä
suorittamaan suunnitellun kalenterivuoden aikana, tulee se huomioida seuraavan vuoden
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suunnitelmassa. Määräaikaisen valvonnan
suorittamisen ajankohdista on esitetty alla.
Kuukausi
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu

tavoitteellinen

vuosikalenteri

valvonnan

Valvontaluokka

Kokoontumis- ja liiketilat, A3
Ympärivuorokautisessa käytössä olevat, A1
Maatalousrakennukset A5, teollisuus- ja varastorakennukset A4,
paloturvallisuuden itsearvioinnin aloitus
Teollisuus- ja varastorakennukset A4, paloturvallisuuden
itsearviointi, Tasaus
Taloyhtiöt, paloturvallisuuden itsearviointi
Taloyhtiöt, paloturvallisuuden itsearviointi
Tasaus, paloturvallisuuden itsearviointi
Teollisuus- ja varastorakennukset (jatkuu), A4
Opetusrakennukset ja päiväkodit, A2
Opetusrakennukset ja päiväkodit (jatkuu), A2
Muut rakennukset, A6, paloturvallisuuden itsearviointi
Tasaus, ilotulitemyynti

Muissa valvontatehtävissä kuin varsinaisissa palotarkastuksissa, valitaan aina valvottavaan
asiaan soveltuva tarkoituksenmukainen ja kohdennettu valvontakeino. Valvonnan prosessi
etenee ja noudattaa pääasiassa samoja periaatteita valvontakeinosta riippumatta.
9.1. Palotarkastuspöytäkirja
Palotarkastuksesta tai muusta valvontatoimenpiteestä on laadittava aina pöytäkirja.
Pöytäkirjaan tulee kirjata:
-

tarkastuslaji (yleinen, erityinen, ylimääräinen tai jälkipalotarkastus/jälkivalvonta jne.)
yksilöidä tarkastuskohde
tarkastusväli
tarkastukseen osallistuneiden nimet
tarkastuksen kulku
tarkastajan tekemät keskeiset havainnot
tarkastettavan kohteen edustajan esittämä selvitys
johtopäätökset ja niiden perustelut
annetut korjausmääräykset säädösviitteineen
korjausmääräysten jälkivalvonnan periaatteet
laskutustiedot

Palotarkastuspöytäkirjaan
tulee
aina
palotarkastuspöytäkirja on julkinen asiakirja.

liittää

valitusosoitus.

Lähtökohtaisesti

Palotarkastuspöytäkirja
laaditaan
sähköiseen
valvontajärjestelmään.
Vain
poikkeustapauksissa voidaan kirjoittaa pöytäkirja paikan päällä käsin. Rajattuja
poikkeustapauksia ovat mm. erilaiset teematarkastukset tai yleisötapahtumien tarkastukset.
Nämä pöytäkirjat on kirjattava kuitenkin myös kokonaisuudessaan sähköiseen järjestelmään
jälkikäteen.
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Palotarkastuksen suorittanut henkilö vastaa
toimittamisesta asiakkaalle ja arkistoitavaksi.

pöytäkirjan

oikeellisuudesta

sekä

sen

9.2. Korjausmääräykset ja jälkivalvonta
Mikäli
valvontatoiminnan
yhteydessä
havaitaan
puutteita
pelastuslaissa
tai
kemikaaliturvallisuuslaissa pelastusviranomaisen valvottavaksi säädetyissä velvoitteissa ja
niiden noudattamisessa, tulee valvontatoimenpiteestä laadittavassa pöytäkirjassa antaa
yksiselitteiset korjausmääräykset säädösviitteineen sekä määräaika toimenpiteen
korjaamiseksi ja lakisääteisen tilan palauttamiseksi.
Pelastusviranomainen
valvoo
antamiaan
korjausmääräyksiä.
Korjausmääräysten
suorittamisen todentaminen voidaan suorittaa paikan päällä tehtävällä jälkipalotarkastuksella
tai kirjalliseen selvitykseen perustuvana jälkivalvontana.
9.3. Hallintopakkokeinot
Pelastuslain 81§ mukaisesti valvontatehtävistä havaituista puutteista on annettava
korjausmääräys. Mikäli asiakas laiminlyö toistuvasti annetut korjausmääräykset, voidaan
viranomaisen antamaa kieltoa tai määräystä tehostaa uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä
jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella (Pelastuslaki 379/2011 105§).
Erityisesti huomattavien puutteiden laiminlyönti toistuvasti voi johtaa hallintopakkokeinojen
käyttöön. Yksityiskohtaiset perusteet uhkasakolle tai teettämisuhalle on lueteltu pelastuslain
105§:ssä. Hallintopakkokeinojen käyttö huomioidaan tarvittaessa erillisen ohjeistuksen ja
tapauskohtaisen harkinnan perusteella, mikäli muilla valvontatoimenpiteillä asiaa ei saada
lainmukaiselle tasolle.
Pelastuslain 106§ perusteella voidaan annettujen korjausmääräysten laiminlyönneistä
määrätä myös pelastuslakirikkomus. Pykälässä mainituista perusteista pelastusviranomainen
voi tehdä ilmoituksen poliisille, joka ratkaisee, ylittyykö kynnys pelastuslakirikkomukselle tai
pysäköintivirhemaksulle (pelastustie).
9.4. Valvontatoiminnan maksullisuus ja laskutus
Pelastuslain (379/2011) 96 § mukaan pelastuslaitos voi periä maksun valvontasuunnitelman
mukaisen palotarkastuksen tai muun valvontatoimenpiteen suorittamisesta. Samoin
kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) 131 § mukaan valvontatoimenpiteistä voidaan periä
maksu. Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen maksut ja maksuperusteet on esitetty liitteessä.
Alueen pelastustoimen tulee määrätä suoritteistaan perimät maksut siten, että ne vastaavat
suuruudeltaan enintään suoritteen tuottamisesta alueen pelastustoimelle aiheutuneiden
kokonaiskustannusten määrää. Maksu koostuu perusosasta sekä tuntiveloituksesta.
Esimerkiksi yksittäisen kohteen palotarkastuksen suorittaminen pitää sisällään seuraavat
työvaiheet:
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-

tarkastusajankohdasta sopiminen (puhelimitse tai kirjeitse)
valvontakohteen taustatietojen selvittäminen (aiemmat palotarkastukset, muiden
viranomaisten tai tahojen tekemät tarkastukset ja havainnot sekä PRONTO-tietojen
tarkastaminen)
matka-aika kohteeseen ja takaisin
varsinaiseen palotarkastukseen kulunut aika
pöytäkirjan tekeminen ja lähettäminen asiakkaalle
tarkastuksen kirjaaminen tietojärjestelmään ja pöytäkirjan arkistointi
laskutusmääräyksen tekeminen taloushallinnolle.

Edellä luetelluista työtehtävistä varsinaiseen kohteessa tapahtuvaan palotarkastukseen kuluu
noin 2 h ja muihin tehtäviin noin 2 h aikaa. Tarkastusveloitusten lisäksi ei peritä
matkakustannuksia. Alueen sisällä matkat lähimmästä palvelupisteestä ylittävät harvoin 50 km
ja asiakkaiden tasavertaisuuden takia ei peritä matkakustannuksia.
Palotarkastusten ja muiden valvontatoimien maksuista vastaa rakennuksen omistaja tai
omistajan ja haltijan tai toiminnanharjoittajan keskinäisen sopimuksen (esimerkiksi
vuokrasopimus) mukaan haltija tai toiminnanharjoittaja.
9.5. Valvontatietojen ja valvontapöytäkirjojen käsittely ja arkistointi
Palotarkastuksen yhteydessä tarkastettavasta kohteesta kerätään tarpeellinen tieto
pelastuslaitoksen valvontaohjelman valvontarekisteriin sen varmistamiseksi, että
pelastuslaitoksen käytössä olevat kohderekisteritiedot ovat ajan tasalla. Tietojen keräämisestä
vastaa tarkastuksen suorittanut pelastusviranomainen. Myös muiden viranomaisten ja muiden
tahojen toimittamat valvontatoimenpiteisiin liittyvät asiakirjat tallennetaan pelastuslaitoksen
käytössä olevaan palotarkastusohjelmaan rakennuskohtaisesti. Palotarkastuskohteiden tietoja
voi tallentaa myös pelastuslaitoksen tarkoitusta varten olevaan käyttörajoitettuun
verkkokansioon.
Suunnitellut ja toteutuneet valvontatoimenpiteet kirjataan palotarkastusohjelman lisäksi myös
pelastustoimen resurssi- ja tilastointijärjestelmä Pronton onnettomuuksien ehkäisyn
lomakkeeseen. Prontoon kerätään valvontasuunnitelman mukaiset määräaikaiset
valvontasuoritteet sekä muut valvontatoimenpiteet.
Pelastuslain
(379/2011)
42§
ja
89§
määrittelevät
pelastusviranomaisen
tiedonsaantioikeudesta. Pelastusviranomaisen vaitiolovelvollisuudesta on säädetty 86§:ssä.
Pelastusviranomainen käsittelee saamiaan tietoja luottamuksellisesti kunnioittaen yksityisyyttä
ja yrityssalaisuuksia. Luottamuksellisten tietojen käsittelyssä noudatetaan laissa viranomaisen
toiminnan julkisuudesta (621/1999) kirjattuja periaatteita. Tietoja käsitellään hyvää
hallinnointitapaa noudattaen huomioiden tiedon käsittelyn luottamuksellisuus.
Pelastusviranomaisen
tekemän
palotarkastuspöytäkirjan
julkisuus
ja
sen
luovuttamisperiaatteet perustuvat lakiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999).
Julkisuusperiaatteena on, että palotarkastuspöytäkirja on julkinen asiakirja, ellei sitä ole
perustelluista syistä luokiteltu salaiseksi. Tällöinkin salaus koskee vain niitä pöytäkirjan kohtia,
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jotka ovat perusteltavissa säädöksissä esitetyillä kohdilla (621/1999, 24§).
Pelastusviranomaiseksi nimetty henkilö voi tehdä päätöksen palotarkastuspöytäkirjan
luovuttamisesta.
Tietojen
salaamisen
päättää
valvontatehtävän
suorittanut
pelastusviranomainen.

10. Valvonnan toteutumisen
seuranta ja resurssit
Vuosittain
valvontasuoritteiden
toteutumista
seurataan
Porvoon
kaupungin
talousarvioseurannan yhteydessä sekä kuukausittain tehtäväalueen palavereissa.
Talousarvion osavuosiraportointijaksot ovat:
-

tammi - huhtikuu
tammi - elokuu
tammi – joulukuu (koko vuosi)

Talousarvioseurannassa seurataan kaikkien valvontatoimenpiteiden kehittymistä sekä
turvallisuusviestintätavoitteiden toteutumista. Kuukausittain tehtäväalueen palavereissa
seurataan määräaikaisten valvontakohteiden toteutumista. Liitteissä on esitetty vuositasolla
valvontatoimenpiteille asetetut tavoitteet sekä niiden toteutuminen.
Valvonnan laadun ja vaikuttavuuden seuranta ja mittaaminen tarkasti ja luotettavasti on
haasteellista. Tällä hetkellä valvonnan laadun seuraamiseksi ei ole käytössä säännöllistä
seurantaa.
Valvonnan
laadun
seurantaa
suoritetaan
tehtäväalueen
sisäisesti
pistokoeluonteisesti
esimerkiksi
asiakirjoja
tarkastelemalla
ja
mahdollisten
asiakaspalautteiden perusteella.
Valvonnan laadun kehittäminen, joka edellyttää myös valvonnan laadun seurantaa on yksi
valvontatoiminnan vastuualueen tavoitteista vuosina 2021-2022. Valvonnan laatua ja
vaikuttavuutta tullaan mittaamaan ja seuraamaan esimerkiksi asiakaskokemusten perusteella.
Edellinen vakioitu asiakaskysely on toteutettu vuonna 2014. Itä-Uudenmaan pelastuslaitos oli
mukana HIKLU-alueelle yhteisesti järjestetyssä kyselyssä. Verrokkiryhmiin (HIKLU-alue)
verrattuna asiakaskyselystä ei noussut esiin merkittäviä poikkeamia. Muutostarpeet tulivat
esille lähinnä sanallisissa kommenteissa, joita on yksittäisinä asioina viety käytäntöön.
Asiakaskyselyyn vastanneista 96 % arvio valvontakäynnin laadun (palvelun saatavuus,
sujuvuus, asiantuntemus, asiakaspalveluhenkisyys, toimintaympäristön tuntemus) olleen joko
hyvä (32 %) tai erinomainen (64 %).
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10.1. Valvontatoiminnan tavoitteet
Määrälliset
Määräaikainen valvonta yleisen palotarkastuksen piiriin kuuluvissa A1-A6 kohteissa ja
asuinrakennuksissa suoritetaan 100 %:sti.
Paloturvallisuuden itsearvioinnin osalta tavoitteena on pyrkiä tavoittamaan vuosittaiset
itsearviointikohteet 100 %:sti.
Laadulliset ja toiminnalliset
Laadulliset ja toiminnalliset valvontatoiminnan tavoitteet liittyvät valvontatoiminnan laadun,
yhdenmukaisuuden sekä vaikuttavuuden kehittämiseen. Valvontatoimintaa pyritään
yhdenmukaistamaan ja sen laatua kehittämään siten, että valvontatoiminta ja valvonnan sisältö
näyttäytyvät asiakkaille yhdenmukaisina menettelyinä ja vaatimuksina sekä laadukkaana
palveluna.
10.2. Valvontatoiminnan resurssit
Valvontatoiminta Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksella on kohdennettu pääasiassa
Riskienhallinnan tehtäväalueen tehtäviin ja resursseihin. Riskienhallinnan tehtäväalueen
henkilöresurssi koostuu yhteensä 12 virasta. Vuoden 2021 alusta Riskienhallinnan
tehtäväalueella muodostetaan sisäisesti neljä vastuualuetta.
Valvontatoiminnan vastuualue vastaa ja huolehtii valvonnan suunnittelusta, ohjauksesta ja
kehittämisestä sekä pääosin suorittamisesta. Muiden vastuualueiden henkilöstö osallistuu
kuitenkin määräaikaiseen valvontatoimintaan. Muiden vastuualueiden henkilöstön
määräaikaisen valvonnan resurssi päätetään erikseen vuosittaisten valvontatarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti (arvio 20-30 tarkastuskohdetta/vuosi/henkilö).
Taulukko 1. Riskienhallinnan tehtäväalueen henkilöresurssien kohdentaminen 2021 alkaen.
Tehtävä

Henkilötyövuodet

Riskienhallintapäällikkö
Valvontatoiminnan vastuualue (määräaikainen ja epäsäännöllinen
valvonta)
Turvallisuusviestinnän vastuualue (mm. turvallisuusviestintä ja
palontutkinnan hyödyntäminen)
Viranomaisyhteistyön vastuualue (mm. rakentamisen ohjaus,
kemikaalit)
Kehittämisen ja suunnittelun vastuualue (mm. varautuminen, yleinen
kehittäminen)
Kokonaismäärä

1
5
2
3
1,5
12,5
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Taulukko 2. Vastuualueiden keskeiset tehtävät 01/2021 alkaen.
Valvontatoiminta

•
•
•
•
•
•

valvontatoiminnan suunnittelu, seuranta ja kehittäminen
valvontaohjelman ylläpito
määräaikainen valvonta
paloturvallisuuden itsearviointi
paloriskivalvonta
muu epäsäännöllinen valvonta

Turvallisuusviestintä

•
•
•
•

turvallisuusviestinnän suunnittelu, seuranta ja kehittäminen
turvallisuuskoulutukset ja -harjoitukset
turvallisuuskampanjat ym. sekä muu turvallisuusviestintä
palontutkinnan tulosten seuranta ja hyödyntäminen

Viranomaisyhteistyö

•
•
•
•
•

toiminnan suunnittelu, seuranta ja kehittäminen
rakentamisen ohjaus, neuvonta
rakennusten käyttöönoton valvonta
pelastustoimen laitteet
kemikaalien vähäisen teollisen käsittelyn ja varastoinnin
valvonta ja kemikaalipäätökset
ilotulitteiden myynnin ja varastoinnin lupamenettelyt

•

Kehittäminen ja suunnittelu

•
•
•

tehtäväalueen kehittäminen ja ohjaus mm. asiakaspalvelu,
osaaminen ja sisäinen koulutus, työturvallisuus ja
työhyvinvointi
kuntien valmiussuunnittelun tukeminen ja tehtäväalueen
jatkuvuudenhallinta
riskianalyysi

Vastuualueet vastaavat, huolehtivat ja kehittävät vastuuhenkilönsä (paloinsinööri/johtava
palotarkastaja) johdolla vastuualueiden tehtävien hoitamisesta tiimimäisessä yhteistyössä.
Valvontatoimintaan kohdistettu henkilöresurssi on ollut, ainakin toistaiseksi, pääasiassa
riittävä, eikä kohdeluokkien priorisoinneille tai tavoitteista joustamiselle ole ollut tarvetta.
Uudessa tehtäväalueen eri vastuualueisiin perustuvassa toimintamuodossa on pyritty
huomioimaan riittävät henkilöresurssit jokaiselle vastuualueelle.
Pelastuslaitoksen operatiivinen henkilöstö osallistuu tarvittaessa yksittäisiin valvontatehtäviin
(mm. yleisötapahtumien ja ilotulitusnäytösten valvonta). Lisäksi operatiivista henkilöstöä
voidaan käyttää tarvittaessa aluevalvonnassa (erityinen huomio esimerkiksi pelastusteiden
testiajoissa, osoitenumeroissa, tonttien opastauluissa, vesiposteissa ja automaattisella
paloilmoittimella tai sammutuslaitteistolla varustettujen kohteiden putkilukoissa). Toimialueen
sopimuspalokunnat eivät osallistu pelastusviranomaisen vastuualueeseen kuuluvaan
valvontatyöhön.
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LIITE 2 Valtakunnalliset valvontakohteiden ohjeelliset tarkastusvälit
Liitetaulukko 1. Ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden periaatteellinen valvontaväli (Luokka A1)
Palotarkastusten ohjeellinen väli

Rakennusluokitus 1994

Palotarkastusluokka

Keskussairaalat, muut sairaalat

211, 213

A100

121)

Terveyskeskusten vuodeosastot

214

A105

121)

215, 219

A110

221, 223, 229

A115

Terveydenhuollon erityislaitokset, muut
terveydenhuoltorakennukset (vain päiväkäytössä)
Vanhainkodit, tehostettu palveluasuminen tai
hoivakoti, kehitysvammaisten hoitolaitokset
Palvelutalot

6 kk

12 kk

24 kk

60 kk

121)

A120
362)
122)

sprinklaamaton
Tuettu asuminen ja muut vastaavat
poistumisturvallisuusselvityskohteet
Lasten- ja koulukodit, vankilat, ympärivuorokautiset
päiväkodit

239

A125

222, 241, 231,
239

A130

vankilat

241

lasten- ja nuorisokodit

222

242)

12

364)

363)
24
24

ympärivuorokautiset päiväkodit
Hotellit, loma-, lepo- ja virkistyskodit, muut
majoitusliikerakennukset

121, 123, 129

24

A135

48

muut majoitusliikerakennukset, alle 10 paikkaa
Vuokrattavat lomamökit ja – osakkeet, leirintäalueet

124

A140

131, 139

A145

48
60

1) Tarkastusväli on tiheämpi, mikäli kohteessa ei ole poistumisturvallisuus kunnossa
2) Tarkastusväliä voidaan tarkentaa poistumisturvallisuusselvityksen päivittämisen yhteydessä 3 v. välein

3) Avovankilat
4) Ammatilliset perhekodit
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Liitetaulukko 2. Opetusrakennusten ja päiväkotien palotarkastusten periaatteellinen valvontaväli (Luokka A2).

Palotarkastusten ohjeellinen väli

Päiväkoti

Rakennus
-luokitus
1994

Palotarkastus
-luokka

231

A200

6 kk

12 kk

24 kk

36 kk

48 kk

60 kk

60

alle 25 paikkaa
36

25-100 paikkaa
24

yli 100 paikkaa
Yleissivistävät oppilaitokset
alle 100 oppilasta

511

yli 100 oppilasta
Keskiasteen oppilaitokset

24

A205
12

521

A210

Korkeakoulut ja tutkimuslaitokset

531, 532

A215

Muut opetusrakennukset
mm. kansanopistot yms.

541, 549

A220

24
48
60
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Liitetaulukko 3. Kokoontumis- ja liiketilojen palotarkastusten periaatteellinen valvontaväli (luokka A3)

Palotarkastusten ohjeellinen väli

Rakennus-luokitus
1994

Palotarkastusluokka

alle 400 m2

111, 112, 119

A300

400-2 499 m2

111, 112, 119

2 500- 9 999 m2

111, 112, 119

10 000 m2 tai enemmän

111, 112, 119

6 kk

12 kk

24 kk

36 kk

48 kk

60 kk

96 kk

120 kk

Liike- ja tavaratalot, myymälähallit, kauppakeskukset
120
48
24
12

Anniskeluravintolat
alle 50 asiakaspaikkaa

141

50-500 asiakaspaikkaa

141

yli 500 asiakaspaikkaa

141

Ruokaravintolat1)

96

A305
36
12

120

A310

Teatteri- ja konserttirakennukset
paikkaluku yli 300

311, 312

A315
12
48

paikkaluku korkeintaan 300
Kirjasto-, museo- ja näyttelyhallirakennukset

322, 323, 324

A320
60

Kirjastot ja museot
24

Näyttelyhallit
Uskonnollisten yhteisöjen rakennukset
Muut kokoontumisrakennukset, kuten seura- ja
kerhorakennukset sekä urheilu- ja kuntoilurakennukset
Liikenteen rakennukset
lentoterminaalit ja maanalaiset liikenneasemat
muut liikenteen rakennukset3)

341, 342, 349

A325

331, 351, 352, 353,
354, 359, 369

A330

161, 162, 163, 164, 169

A335

161
163, 164, 169

1) Kohteella voi olla anniskelulupa, mutta toiminta on painottunut lounas- tai päivällisruokailuun
3) Esim. maanalaiset pysäköintitilat, ei yksittäiset autokatokset

482)
60

12
60
2) Tilan sallittu maksimihenkilömäärä voi vaikuttaa tarkastusväliin
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Liitetaulukko 4. Teollisuus- ja varastorakennusten palotarkastusten periaatteellinen valvontaväli (luokka A4).

Palotarkastusten ohjeellinen väli
Energiantuotannon rakennukset
alle 1 000 m2
1 000 m2 tai enemmän
Infrastruktuurin kannalta merkittävät1)
Teollisuushallit ja muut
teollisuusrakennukset2)
alle 1000 m2
1000-4 999 m2
yli 5 000 m2
Teollisuus- ja pienteollisuustalot2)

Rakennusluokitus 1994

Palotarkastusluokka

611, 613

A400

6 kk

12
kk

12

A405
691, 699

36
kk

48
kk

Kulkuneuvojen suojarakennukset 4)

alle 1 000 m2
1 000-9 999 m2
10 000 m2 tai enemmän

60

24

120
24
162

A417
12

162

24

24

Varastorakennukset 2)

36

48

120

A420

alle 1 000 m2

711, 712, 719

1 000-9 999 m2

711, 712, 719

10 000 m2 tai enemmän

711, 712, 719

120
48
24

1) Myös muut kuin energiahuollon kannalta merkittävät, kuten kaukolämpö, vesihuolto, maakaasu,
teletekniikka jne. Myös YTS-kohteet, mm. huoltovarmuuskohteet
2) Raideliikenteen, raskasliikenteen, lentokoneiden korjaamot, autokorjaamot, -maalaamot ja -pesulat,
katsastusasemat

2) Palovaarallisuusluokka otettava huomioon
4) Säilytyssuojat, ei korjaamo- tai huoltotoimintaa
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Liitetaulukko 5. Maatalousrakennusten palotarkastusten periaatteellinen valvontaväli (luokka A5).

Palotarkastusten ohjeellinen
väli
Kohteella on ympäristönsuojelulain
mukainen ympäristölupa1)
Kohteella on ympäristönsuojelulain
mukainen ilmoitusvelvollisuus 2)
Muut eläinsuojat 3)
Viljatilat

Rakennusluokitus
1994

Merlotpalotarkastu
s-luokka

811, 819

A500

811, 819

A505

811, 819

A507

891

A510

6 kk
[kpl]

12
kk
[kpl]

24
kk
[kpl]

36
kk
[kpl]

96
kk
[kpl]

120 kk
[kpl]

48
60
48
24

kohteella kemikaali-ilmoitus

36

yhteiskäyttökuivaamo
Kasvihuoneet

60
kk
[kpl]

24

yli 150 ha

Muut maataloustuotantorakennukset

48
kk
[kpl]

893, 899
892

A510

tapauskohtainen harkinta

A520
48

Ulkopuolisia työntekijöitä 1
36

Ulkopuolisia työntekijöitä 2-3
24

Ulkopuolisia työntekijöitä yli 3

1) Eläintilat, joissa vähintään 300 lypsylehmää, 600 emolehmää, 500 lihanautaa, 750 emakkoa, 2000 lihasikaa, 40 000 siipikarjapaikkaa, yli 250 uuhta/vuohta. Huom!
Hevosille ei yksiselitteistä lukumäärällistä luparajaa.
2) Eläintilat, joissa 50-299 lypsylehmää, 130-599 emolehmää, 100-499 lihanautaa, 100-749 emakkoa, 250-1999 lihasikaa, vähintään 60 hevosta/ponia, vähintään 250
uuhta/vuohta, 4000-39999 kanaa, 10000-399999 broileria
3) Eläintilat, joissa väh. 15 hevosta tai karjaeläinten yhteismäärä väh. 50. Muut tapauskohtaisen harkinnan mukaan erityispiirteet huomioiden (esim. hevosia väh. 10,
kun toimintaan liittyy liiketoimintaa ja suurempia ihmismääriä). Harkinnan mukaan myös pienemmän tilat, jos toiminta päätoimista liiketoimintaa, johon liittyy suurehkoja
ihmismääriä.
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Liitetaulukko 6. Muiden rakennusten palotarkastusten periaatteellinen valvontaväli (luokka A6)
Palotarkastusten ohjeellinen väli
Toimistot ja työpaikkatilat
Palo- ja pelastustoimen rakennukset

Rak.luokitus
1994

Palotarkastusluokka

151

A600

721, 722,
729

A605

6 kk

12 kk

24 kk

36 kk

48 kk

60 kk

120 kk

120
120
60

rakennuksessa kokoontumistila
Rakennus ei kuulu muuhun ryhmään, mutta on
kytketty hätäkeskukseen1)

A610

Palo- ja räjähdysvaaralliset tilat

A615

kylmä jakeluasema, ei rakennuksia
jakeluasemat, esim. liikennemyymälät
Seveso-kohteet ja muut vastaavat

60

24

A620
12
12

turvallisuusselvityslaitos
toimintaperiaatelaitos
lupalaitos
ilmoituslaitos
kemikaaliratapihat ja satamien vaarallisten
aineiden kentät, maaliikenteen
logistiikkakeskukset2)
Turvetuotantoalueet

A625

Kulttuurihistoriallinen rakennus3)

A630

12

24

36

36

12
Tapauskohtainen harkinta
120

alle 200 m2, yleisölle avoin
60

yli 200 m2, yleisölle avoin

120

asuinrak., muut ei yleisölle avoimet
60

rakennettu kulttuurikokonaisuus, alue
Muut rakennukset ja kohteet4)

96 kk

999

A635

Tapauskohtainen harkinta

1) Esim. automaattisella paloilmoittimella varustetut autohallit
2) Trafi määritellyt kemikaaliratapihat, logistiikkakeskusten ja maaliikenneterminaalien kohdalla huomioitava toiminnan laajuus ja kemikaalien osuus tavaravirrasta
3) Kulttuurihistoriallisten kohteiden määrittelyssä hyödynnetään Museoviraston 2012 Haag-listausta valtakunnallisesti tärkeistä kohteista
4) Esim. kaivokset ja maanalainen rakentaminen
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LIITE 3 Valvontasuunnitelman toteutumisen seuranta – toteutuneet toimenpiteet

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos
Räddningsverket i Östra Nyland

Puh. / Tfn 020 1111 400 (0,084€/min)

www.iupela.fi

Valvontasuunnitelma
18.1.2021

35 (41)

LIITE 4 Paloturvallisuuden itsearvioinnin aluejako ja vuosisuunnitelma 2016-2025
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LIITE 5 Valvontatoiminnan maksut ja maksuperusteet
Perustuu Itä-Uudenmaan aluepelastuslautakunnan päätökseen IUAPEL 24.11.2020 § 66
Valvontasuunnitelman mukaisten kohteiden
valvontamaksut
Alv 0 %
Perusmaksu sisältää 2 h kohdekäynnin, sen ylittävältä
ajalta peritään 50 € / alkava tunti

Lakiperuste

Määräaikainen eli yleinen palotarkastus

100 €

Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§

Jälkipalotarkastus

100 €

Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§

Jälkivalvonta asiakirjavalvontana ilman kohdekäyntiä

0,00 €

Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§

Pyydetty ylimääräinen palotarkastus

100 €

Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§

100 €

Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§

100 €

Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§

100 €

Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§
sekä VNa 685/2015 38§

Alv 0
%

Lakiperuste

Rakennusluvassa edellytetty käyttöönottovalvonta eli
erityinen palotarkastus
Rakennuksen käyttöönoton ennakkokatselmus eli alustava
erityinen palotarkastus
Yleisötapahtuman palotarkastus sisältäen mahdolliset
kemikaali-, nestekaasu- ja erikoistehostetarkastukset sekä
päätökset.

Asuinrakennuksiin kohdistuvat valvontamaksut
Perusmaksu sisältää 1 h kohdekäynnin, sen
ylittävältä ajalta peritään 50 € / alkava tunti
Asuinrakennuksen yleinen palotarkastus. 1 h ylittävältä
kohdekäynniltä ei peritä erillistä maksua.

0,00 €

Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§

50 €

Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§

0,00 €

Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§

50 €

Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§

Asuinrakennuksen rakennusluvassa edellytetty
käyttöönottovalvonta eli erityinen palotarkastus.
50 €
Tämä maksu koskee sekä pientaloja että asuintaloyhtiöitä.

Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§

Asuinrakennuksen jälkipalotarkastus.
Tämä maksu peritään myös niiden kohteiden
palotarkastuksista, jotka eivät ole palauttaneet
paloturvallisuuden itsearviointilomaketta.
Asuinrakennuksen paloturvallisuuden jälkivalvonta
asiakirjavalvonta ilman kohdekäyntiä
Asuinrakennuksen pyydetty ylimäärinen palotarkastus
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Kemikaalilainsäädännön mukaisten
valvontatoimenpiteiden valvontamaksut
Kemikaalien vähäisestä käsittelystä tai varastoinnista
saapuneen ilmoituksen johdosta tehty
pelastusviranomaisen päätös
Tilapäistä toimintaa, muutostyötä tai nestekaasun
vähittäismyyntiä koskevan kemikaalien vähäisestä
käsittelystä tai varastoinnista saapuneen ilmoituksen
johdosta tehty pelastusviranomaisen päätös
Kemikaalien vähäistä käsittelyä tai varastointia harjoittavan
laitoksen tarkastus tai muutostyön tarkastus.
Perusmaksu sisältää 2 h kohdekäynnin, sen ylittävältä
ajalta peritään 50 € / alkava tunti
Öljylämmityslaitteiston käyttöönotto- tai muutostarkastus.
Perusmaksu sisältää 1 h kohdekäynnin, sen ylittävältä
ajalta peritään 50 € / alkava tunti
Räjähteiden tilapäistä varastointia (esim. työmaan
tilapäinen räjähdevarasto) tarkastus.
Perusmaksu sisältää 2 h kohdekäynnin, sen ylittävältä
ajalta peritään 50 € / alkava tunti
Pelastusviranomaisen päätös ilmoitukseen räjähteiden tai
palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien käytöstä
erikoistehosteina
Pelastusviranomaisen päätös ilotulitteiden ja pyroteknisten
tuotteiden varastoinnista kaupan yhteydessä
Pelastusviranomaisen tarkastus ilotulitteiden ja
pyroteknisten tuotteiden varastoinnista kaupan
yhteydessä.
Perusmaksu sisältää 1 h kohdekäynnin, sen ylittävältä
ajalta peritään 50 € / alkava tunti
Päätös ilotulitteiden käytöstä muuna kuin asetuksessa
(31.12. klo. 18 - 1.1. klo 2) sallimana aikana

Alv 0
%

Lakiperuste

200 €

Kemikaaliturvallisuuslaki
390/2005 24§ sekä VNa
685/2015 5§, 33§ ja 36§

100 €

Kemikaaliturvallisuuslaki
390/2005 24§ sekä VNa
685/2015 34§, 36§, 42§

100 €

Kemikaaliturvallisuuslaki
390/2005 24§, 27a§ sekä VNa
685/2015 37§, 40§

50 €

VNa 685/2015 39§

100 €

Kemikaaliturvallisuuslaki
390/2005 59a§ sekä VNa
685/2015 24§

50 €

Kemikaaliturvallisuuslaki
390/2005 81§

100 €

Kemikaaliturvallisuuslaki
390/2005 63§

50 €

Kemikaaliturvallisuuslaki
390/2005 63§

0,00 €

Kemikaaliturvallisuuslaki
390/2005 91§

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos
Räddningsverket i Östra Nyland

Puh. / Tfn 020 1111 400 (0,084€/min)

www.iupela.fi

LIITE 6 Määräaikaisten A1-A6 kohteiden jakauma
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LIITE 7 Määräaikaisten A1-A6 kohteiden jakauma koko alueella

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos
Räddningsverket i Östra Nyland
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LIITE 8 Määräaikaisesti valvottavien asuinrakennusten jakauma

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos
Räddningsverket i Östra Nyland

Puh. / Tfn 020 1111 400 (0,084€/min)

www.iupela.fi

Valvontasuunnitelma
18.1.2021

41 (41)

LIITE 9 Kemikaalikohteiden jakauma

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos
Räddningsverket i Östra Nyland

Puh. / Tfn 020 1111 400 (0,084€/min)

www.iupela.fi

