
  

 

 
 

   
  

 

 

 

 

 

 

 

Asuinrakennuksen pelastussuunnitelman malli 

Tähän talonyhtiön nimi ja osoite 

Alle voi lisätä kuvan omasta talonyhtiöstä 
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1. JOHDANTO 

Pelastussuunnitelma tulee laatia asuinrakennukseen, jossa on vähintään kolme huoneistoa. Pelastussuunnitelman laadintavel-

vollisuus perustuu seuraaviin säädöksiin: 

- Pelastuslaki 379/2011, 15 § 

- Asetus pelastustoimesta 407/2011, 1 § 

Tämä suunnitelma on tehty malliksi pelastussuunnitelman laadintaa varten kuvitteelliseen talonyhtiöön. Pelastussuunnitelma 

asuinrakennuksessa on toimintasuunnitelma, jonka avulla ehkäistään kaikkia onnettomuuksia, ei pelkästään tulipaloja. Lisäksi 

siinä annetaan ohjeet miten toimitaan, jos onnettomuus kuitenkin tapahtuu. Suunnitelman laadinta alkaa aina riskinarviolla: 

Asuinrakennuksen haltijan tulee arvioida riskit ja arvioinnin perusteella tehtävä mahdollisia turvallisuutta parantavia toimen-

piteitä. Mikäli parantavan toimenpiteen jälkeen jää kuitenkin jäännösriskejä, tulee näihin laatia toimintaohjeistus.  

Pelastuslaitos antaa neuvoja suunnitelman laadintaan. Vastuu suunnitelman sisällön hyväksynnästä ja sen aiheuttamista toi-

menpiteistä on kuitenkin aina asuinrakennuksen haltijalla.  

1.1 Talonyhtiön asukkaat, yhteystiedot ja lukukuittaus 

A 1 1.1.2019 Aune Kuikka, Aune Kuikka  

A 2  

A 3  

A 4  

A 5  

B 1  

B2  

B3  

B4  

Isännöinti Nivalan isännöitsijät, puh: 08 470 82x, nivalanisannoitsijat@sähköposti.fi 

Lukukuittaus on osoitus siitä, että talonyhtiö on antanut riittävät ohjeet asukkailleen. 



 

 

2.  VAAROJEN JA RISKIEN ARVIOINTI 

Tässä osiossa käsitellään asuinrakennuksen vaarat ja riskit. Riskien arviointi prosessina etenee seuraavasti. Ensimmäisessä vai-

heessa todetaan olemassa oleva riski, jolloin se sijoitetaan RISKI – laatikkoon. Toimenpiteet täytyy suunnitella niin, että kysei-

nen riski jää sellaiselle tasolle, että se ei vaaranna ihmisten, ympäristön eikä omaisuuden turvallisuutta. Toimenpiteet sijoite-

taan TOIMENPITEET – laatikkoon. Rakennuksen haltijan (esim. talonyhtiön hallitus) vastuulle jää arvioida, ovatko riskit tehtyjen 

toimenpiteiden jälkeen hyväksyttävällä tasolla. Arviointia ei voi tehdä haltijan puolesta esim. turvallisuuskonsultti, vaan vastuu 

on kiinteistön haltijalla. Päätös kirjataan HYVÄKSYTTY TASO / EI HYVÄKSYTTY – laatikkoon. Mahdolliset toimintaohjeet kirjataan 

viitteeksi TOIMINTAOHJE – laatikkoon. 

Taulukossa on esimerkin omaisesti asuinrakennuksen toimintaan liittyviä riskejä.  

VAARA / RISKI TOIMENPITEET HYVÄK-
SYTTY / EI 
HYVÄK-
SYTTY 

TOIMINTAOHJE 

Huoneiston asukas ei huo-
lehdi palovaroittimen kun-
nosta. Tulipalon / palo-
kuoleman riski. 

Talonyhtiö tilaa huoltoyhtiöltä palveluna palo-

varoittimien kuntotarkastuksen kerran vuo-

dessa. Tiedotetaan lisäksi asukkaita, että varoit-

timet on asukkaan testattava kerran kuukau-

dessa. 

HYVÄKSYTTY 

(hallitus 

9.1.2019) 

Huoltosopimus huoltoyh-

tiön kanssa. Tiedotettu 

asukkaita sähköpostitse 

10.1.2018. 

Auto palaa katoksessa. Talonyhtiö tilaa huoltoyhtiöltä sammutuskalus-

ton kunnossapidon. Huolto kerran vuodessa. 

HYVÄKSYTTY 

(hallitus 

9.1.2019) 

Huoltosopimus huoltoyh-

tiön kanssa. Sammutti-

mien sijainnit kuvina 

suunnitelmassa. 

Saunan käyttö varastona tai 
muu saunan lämmitykseen 
liittyvä vaara. 

Asukkaita tiedotetaan tässä suunnitelmassa 

siitä, ettei saunassa saa säilyttää mitään sinne 

kuulumatonta. Mikäli kiuas on etäohjattava, tu-

lee aina varmistaa että saunassa ei ole ylimää-

räistä tavaraa. Kiukaan varokkeet off-asentoon 

jos saunaa ei käytetä. 

HYVÄKSYTTY 

(hallitus 

9.1.209) 

Ei erillistä ohjetta. 

Vesivahinko. Huoneistokohtaiset pääsulut saunoissa. Päärun-

gon sulku kerhotilassa.  

HYVÄKSYTTY 

(Hallitus 

9.1.2019) 

Erillinen ohje jaettavaksi 

asukkaille suunnitelman 

mukana. 

    

    

    



 

 

3. RAKENNUKSEN JA TOIMINNASSA KÄYTETTÄVIEN TILOJEN TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 

3.1 Rakennuksen palotekniset tiedot ja väestönsuoja 

Rakennusvuosi: As. Oy. Nivalan palotalo on rakennettu vuonna 1989.  

Rakennusten lukumäärä ja paloluokka (tiedot löytyvät rakennuslupakuvista): Talonyhtiössä on kaksi P3 paloluokan rivitaloa 

ja kaksi autokatosta. A-talossa on 5 huoneistoa ja B-talossa 4 sekä yhteinen kerhotila. 

Palo-osastoinnit (tiedot löytyvät rakennuslupakuvista): Yläpohjaa ei ole palo-osastoitu huoneistojen mukaan. Irtaimistova-

rastot muodostavat omat EI30 palo-osastot. Roskakatos osastoitu autokatoksesta EI30-rakentein. 

Väestönsuoja: Talonyhtiössä ei ole väestönsuojaa. Huom! Lisää suojan perustiedot ja suojan hoitaja jos talossa on suoja. 

3.2 Turvallisuutta parantavat opasteet, laitteet ja järjestelmät 

- ALKUSAMMUTUSKALUSTO 

o Rakennuksessa on autokatoksessa 1 sammutin ja kerhotilassa varasammutin. Varasammutinta voi käyttää 

esim. omassa huoneistossa remontin yhteydessä. Sammuttimen teho 43A233BC / 55A233BC. Suosituksena 

on että jokainen asukas hankkii omaan huoneistoon vaahtonestesammuttimen 34A183B / 43A183B ja sam-

mutuspeitteen. 

- PALOVAROITTIMET / PALOVAROITINJÄRJESTELMÄT 

o Koska talonyhtiössä on sattunut pieni palon alku ja asukas ei ollut huolehtinut palovaroittimesta, talonyhtiön 

hallitus on päättänyt tilata huoltoyhtiöltä kerran vuodessa palovaroittimien paristojen vaihdon ja laitteen 

testauksen. Huoltoyhtiö vaihtaa / lisää varoittimia tarpeen mukaan (1 kpl / alkava 60m2 ja lisäksi 1 kpl / ker-

ros). 

- SAVUNPOISTO (Koskee pääsääntöisesti kerrostaloja). 

o Jos kiinteistössä olisi porrashuoneen tai autohallin savunpoisto, tulee se koestaa ja huoltaa säännöllisesti. 

- LIESIVAHDIT JA ESTEET 

o Suositellaan asukkaita asentamaan liesivahti. Pääsy lieden käyttökytkimiin on estettävä, mikäli huoneistossa 

asuu  

- NUOHOUS JA HÄKÄVAROITTIMET 

o Talonyhtiö edellyttää, että jokaisessa tulisijallisessa asunnossa on häkävaroitin. Häkävaroittimien hankinta 

on asukkaan vastuulla. Nuohous on myös asukkaan vastuulla. Asukkaan tulee tilata nuohous vuosittain. 

- VUOTOVAHTI 

o Asunnoissa ei ole vuotovahteja mutta jokainen asukas voi asennuttaa sellaisen omalla kustannuksellaan. Mi-

käli asukas poistuu asunnosta yli viikoksi, vakuutusyhtiön ohjeen mukaan tulee huoneiston päävesisulku sul-

kea (sulku sijaitsee saunassa). 

- PIHAOPASTETAULU 

o Talonyhtiöllä on pihaopastetaulu. 



 

 

4. ASUKKAILLE JA MUILLE HENKILÖILLE ANNETTAVAT OHJEET ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISEMISEKSI 
SEKÄ ONNETTOMUUS- JA VAARATILANTEISSA TOIMIMISEKSI 

Tässä luvussa esitetään lista liitteistä, jotka toimitetaan tarpeen mukaan myös asukkaille. Asukkaille toimitettavat liitteet kan-

nattaa merkitä selkeästi. Liitteitä voidaan päivittää aina tarpeen mukaan, eikä koko suunnitelmaa tarvitse käydä joka kerta 

uudestaan läpi. 

Seuraavat liitteet määräytyvät talonyhtiökohtaisesti riskiarvion perusteella. Seuraava lista ei ole tyhjentävä: 

1. Vesivahinko (talon asukkaat voidaan opastaa toimintaan vesivahinkotilanteessa). Huom! Toimitetaan asukkaille. 

2. Sammuttimien sijainnit (voidaan ilmoittaa ohjeessa tai vaikka pihaopasteessa). Huom! Toimitetaan asukkaille. 

 

Seuraavat liitteet on suositeltavaa pitää kohteesta riippumatta suunnitelman liitteenä: 

3. Yleiset toimintaohjeet asukkaille. Huom! Toimitetaan asukkaille.  

4. Rakennusten lupakuvat (erillisenä dokumenttina). Lupakuvia tarvitaan esim. tehtäessä muutostöitä, jolloin joudutaan 

varmistamaan palo-osastointivaatimuksia tai muita detaljeja. Lupakuvat suositellaan säilytettävän isännöitsijällä tai 

muussa sovitussa paikassa. 

5. Väestönsuojan dokumentit mikäli kohteessa on suoja: 

- tyhjentämissuunnitelma 

- materiaaliluettelo 

- omatoimisen tarkastuksen pohja (tehdyt pöytäkirjat voi säilyttää väestönsuojassa) 

Linkistä aukeaa SPEK:n mukaiset oppaat aiheeseen liittyen  

http://www.spek.fi/Suomeksi/Turvatietoa/Pelastussuunnitelma/Malli-ja-lomakkeet  

 

 



 

 

ESIMERKKILIITE 1 VESIVAHINKO 

SULJE HUONEISTOSULKU SAUNASSA (punainen kahva ympyrän sisällä) 

 

 

ALOITA KUIVAAMINEN PYYHKEILLÄ JA MOPILLA. SOITA TARVITTAESSA 112. 

SOITA HUOLTOYHTIÖN PÄIVYSTYKSEEN NUMEROON 000 000 000. 

SOITA TARVITTAESSA NIVALAN VESIHUOLTO OY PÄIVYSTYKSEEN 050 - 3763 XXX. 

ILMOITA ISÄNNÖITSIJÄLLE JONKA KANSSA TEETTE VAHINKOILMOITUKSEN VAKUUTUSYHTIÖLLE 



 

 

ESIMKERKKILIITE 2 SAMMUTTIMIEN SIJAINNIT 

 

 

Sammutin autokatoksessa.  

Sammutin kerhotilassa 



  

 

LIITE 3 YLEISET TOIMINTAOHJEET ASUKKAILLE 

 

Toimintaohjeet hätätilanteessa. SPEK. http://www.spek.fi/Suomeksi/Varautuminen-ja-vss/Pelastussuunnitelma/Malli-ja-lomakkeet  


