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1. PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA

Pelastuslaitoksen onnettomuuksien ehkäisytyön ja valvontatoiminnan tavoitteena on ehkäistä ihmisille, omaisuudelle 
tai ympäristölle onnettomuuksista aiheutuvaa vaaraa ja taata tätä kautta turvallinen toimintaympäristö. Pelastuslain 
(379/2011) mukaisesti pelastuslaitoksen on alueellaan valvottava pelastuslain säännösten noudattamista. Lain 78 §:n 
mukaisesti valvonnan suorittamiseksi pelastuslaitoksen on tehtävä palotarkastuksia ja muita valvontatehtävän edellyt-
tämiä toimenpiteitä.  

Pelastuslaitoksen tulee suunnitella etukäteen valvontavelvoitteen toteuttaminen. Valvottavat kohteet ja toimenpiteet 
valvonnan suorittamiseksi määritellään vuosittain tehtävässä valvontasuunnitelmassa, joka perustuu alueen pelastus-
toimen palvelutasopäätökseen ja riskien arviointiin. Valvontatoiminnan on oltava laadukasta, säännöllistä ja tehokasta. 
Valvontasuunnitelmaan kerätään tiedot valvontatoimintaan käytetyistä resursseista. Valvontasuunnitelman toteutu-
mista valvoo aluehallintoviranomainen osana pelastustoimen palvelutason riittävyyden valvontaa (PelL 79 §). 

Pelastuslaissa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä ei määritellä palotarkastettavia tai muita lain 78 §:n edellyttämiä 
valvontakohteita, vaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmassa määritellään ja ohjeistetaan ne palotarkastus- ja 
muut toimenpiteet sekä näihin liittyvät resurssit, joilla pelastuslaitos valvoo pelastuslain säännösten noudattamista 
alueellaan. Pelastuslaitoksen suorittama valvonta pyritään kohdentamaan mahdollisimman hyvin alueen riskien ja mui-
den erityisten valvontatarpeiden mukaisesti. Onnettomuuksien ehkäisemiseksi käytetään laajasti eri valvonnan keinoja. 

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma on laadittu valvontatehtävien toteuttamissuunnitelmaksi. Valvon-
tasuunnitelmassa esitetään vuoden 2021 valvontakohteet, -tehtävät ja -resurssit. Liitteessä 1 on kuvattu valvontasuun-
nittelun prosessi Jokilaaksojen pelastuslaitoksella. 

1.1 Vaikuttava lainsäädäntö 

Pelastuslain (379/2011) mukaan pelastuslaitoksen on alueellaan valvottava 2. ja 3. luvun säännösten noudattamista. 
Valvonnan suorittamiseksi pelastuslaitoksen on tehtävä palotarkastuksia ja muita valvontatehtävän edellyttämiä toi-
menpiteitä. Valvontatehtävien toteuttaminen perustuu pelastuslain (379/2011) 79 §:n edellyttämään alueen pelastus-
toimen valvontasuunnitelmaan. Palotarkastuksessa valvotaan, että rakennus tai rakennelma, sen ympäristö ja muut 
olosuhteet tarkastuskohteessa ovat turvalliset ja, että kohteessa on varauduttu onnettomuuksien ehkäisyyn, vahinko-
jen torjuntaan ja väestönsuojeluun eri säädöksissä ja määräyksissä vaaditulla tavalla. Pelastuslain lisäksi pelastuslaitos 
valvoo vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain eli ns. kemikaaliturvallisuuslain 
(390/2005) toteutumista alueellaan.  

Alla on lueteltu keskeisin pelastuslaitoksen valvontatoimintaa ohjaava lainsäädäntö. 

1) Pelastuslaki (379/2011)
2) Pelastusasetus (407/2011)
3) Laki pelastuslain muuttamisesta (1353/2018)
4) Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) (muu kemikaaleihin liittyvä

lainsäädäntö omassa ohjeessaan).
5) Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)
6) Hallintolaki (434/2003)

1.2 Valvontasuunnitelman voimassaolo ja siitä tiedottaminen 

Pelastuslain (379/2011) 79 §:n mukaan valvontasuunnitelma on tarkistettava vuosittain ja muulloinkin, jos tarkistami-
seen on erityinen syy. Tämän suunnitelma on voimassa 1.1.2021 ja 31.12.2021 välisenä aikana.   

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110379
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110407
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181353
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050390
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621
http://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2003/20030073.pdf


5 

Pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma on julkinen asiakirja. Valvontasuunnitelman sisällön ja perusteiden osalta riittä-
vä tiedotuskanava on pelastuslaitoksen verkkosivut, joiden kautta alueen asukkailla ja valvontakohteiden edustajilla on 
mahdollisuus tutustua sen sisältöön. Tämä asiakirja liitteineen on nähtävillä Jokilaaksojen pelastuslaitoksen nettisivuilla: 

https://www.jokipelastus.fi/valvonta-ja-neuvonta 

Valvontasuunnitelma toimitetaan tiedoksi aluehallintovirastolle pelastuslain 23 §:n mukaisen valvontatehtävän suorit-
tamista varten. 

1.3 Valvonnan maksullisuus 

Pelastuslain (379/2011) 96 §:n mukaan pelastuslaitos voi periä maksun valvontasuunnitelman mukaisen palotarkastuk-
sen tai muun valvontatoimenpiteen suorittamisesta. Myös vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvalli-
suudesta annetun lain (390/2005) mukaisista valvontatoimenpiteistä peritään maksu. Valvontasuoritteiden taksat mää-
räytyvät tarkastukseen käytetyn kokonaisajan mukaan, mikä käsittää ennakkovalmistelut, kohteessa käytetyn valvonta-
ajan, matka-ajat ja pöytäkirjan laadintaan käytetyn ajan.  

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunnan hyväksymät valvonnan taksat on esitetty liitteessä 2. 

https://www.jokipelastus.fi/valvonta-ja-neuvonta
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2. PELASTUSLAITOKSEN VALVONTATOIMINTA JA VALVONTATEHTÄVÄT

Pelastuslaitoksen valvontatoiminta pyritään kohdentamaan riskien perusteella huomioiden valvottavien kohteiden 
erityispiirteet sekä yhteiskunnan muutokset.  

Valvontaa kohdistetaan onnettomuusuhkiin ja vaikuttavuuteen perustuen erityisesti seuraaviin kohteisiin: 

– Kohteet, joissa asuvien, hoidettavien tai huollettavien kyky omatoimiseen pelastautumiseen hätätilanteessa on hei-
kentynyt (poistumisturvallisuussuunnitelmavelvolliset kohteet).

– Kohteet, joissa syttynyt palo voi levitä laajalle alueelle ja aiheuttaa erityisen suuria omaisuusvahinkoja ja vaaraa hen-
kilöturvallisuudelle.

– Kohteet, joissa tulipalon tai muun onnettomuuden todennäköisyys on huomattavasti tavanomaista korkeampi ja
seurausvaikutukset suuret.

– Merkittävät vaarallisten kemikaalien tai räjähteiden käyttökohteet, joissa tapahtuva onnettomuus voi aiheuttaa eri-
tyistä vaaraa alueella työskenteleville tai lähialueella asuville, työskenteleville tai oleskeleville.

– Kohteet, joissa palon syttymisen ja leviämisen todennäköisyys ei ole erityisen suuri, mutta henkilömäärät ovat suuret.

– Kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet, joihin kohdistuu merkittäviä vahingonteko- tai tuhotyöriskejä ja/tai joissa
syttyneen palon hallintaan saaminen on vaativaa.

– Valvontakäyntien periaatteelliset valvonnan välit määräytyvät kumppanuusverkoston valvontasuunnitelmaohjeen ja
kohteen riskiarvion perusteella. Kohteet, joita ei sijoiteta edellä mainittuihin luokkiin, tarkastetaan tarvittaessa. Kaikkiin
kohteisiin voidaan tarvittaessa tehdä ylimääräisiä valvontakäyntejä.

Valvonnan kohdentamiseen vaikuttaa myös tarkastuskohteen olosuhteissa tai toiminnassa tapahtuvat muutokset. On-
nettomuuskehityksen seurantaprosessista (liite 3) saadun informaation perusteella pelastuslaitos pyrkii kohdentamaan 
ja tarvittaessa tehostamaan valvontatoimintaansa. Pelastuslaitos seuraa WiseMaster-valvontasovellus avulla havaittu-
jen vikojen ja puutteiden esiintymistiheyttä sekä Pronto-onnettomuustietojärjestelmän avulla onnettomuuksien mää-
rän ja syiden kehittymistä, ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin. 

Määräaikaiset valvontakohteet jaetaan tässä suunnitelmassa kahteen pääluokkaan: Yrityksiin ja laitoksiin (A1-A6) sekä 
asuin- ja vapaa-ajan rakennuksiin (A7-A8). Valvontatoiminnan pääpaino on suunniteltujen ja määräaikaisten valvonta-
toimenpiteiden toteuttamisessa. Määräaikaisen valvonnan lisäksi pelastuslaitos suorittaa valvontakohteissa epäsään-
nöllistä valvontaa, jos valvontakohteeseen kohdistuu pelastuslainsäädännön asettamia kiinteistön omistajan ja haltijan 
tai toiminnanharjoittajan velvoitteita, joita ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista valvoa määräaikaisen valvonnan 
puitteissa.  

2.1 Määräaikainen valvonta 

Valvontasuunnitelman mukaisen määräaikaisen valvonnan yleisin valvonnan muoto on palotarkastus. Palotarkastuksen 
tavoitteena on tukea toimijan omatoimista varautumista sekä korostaa kohteen oman toiminnan merkitystä turvalli-
suuden parantamisessa. Koska pelastuslain (379/2011) 79 §:n mukaan valvonnan tulee perustua riskien arviointiin ja 
sen tulee olla laadukasta, säännöllistä ja tehokasta, viranomaisvalvontaa on tarkoituksenmukaista suunnata kohteisiin 
ja toimintaan, joissa onnettomuusuhat ovat suuret ja siten valvonnan vaikuttavuus tehokkainta.  

Palotarkastuksissa valvotaan ensisijaisesti pelastuslain omatoimisen varautumisvelvoitteen toteutumista (14 §), raken-
nusten palo- ja poistumisturvallisuutta (9-10 §) sekä pelastustoimen laitteiden kunnossapitoa (12 §), nuohouksen ja 
ilmanvaihdon puhdistuksen toteuttamista (13 §), pelastussuunnitelmien laatimista (15 §), palovaroittimien hankintaa ja 
kunnossapitoa (17 §) sekä hoitolaitosten poistumisturvallisuutta (18 §).  
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Palotarkastusten lisäksi määräaikaista valvontaa voidaan suorittaa asiakirjavalvontana. Tällöin kyseessä on pelastuslain 
78 §:ssä tarkoitettu muu valvontatoimenpide. Määräaikainen valvonta voidaan suorittaa asiakirjavalvontana, kun val-
vonnan kohteeseen kohdistuu sellaisia kiinteistön omistajan ja haltijan tai toiminnanharjoittajan velvoitteita, joita on 
tarkoituksenmukaista ja mahdollista valvoa asiakirjojen perusteella. Toiminnanharjoittajalla voi olla lakiin perustuva 
velvoite esimerkiksi pelastus- ja poistumisturvallisuussuunnitelmasta sekä on käytössään paloilmoitin, sprinkleri ja muu-
ta pelastustoimen laitteistoa. Jos edellisten lisäksi tarkastuskohteen aiemmilla tarkastuksilla havaittu turvallisuustaso 
on pelastuslain (379/2011) edellyttämällä tasolla, niin määräaikainen valvonta voidaan suorittaa asiakirjavalvontana. 
Asiakirjavalvonnan pääasiallinen sisältö muodostuu omatoimisen varautumisen, väestönsuojelun, pelastustoimen lait-
teiden kunnossapidon sekä kemikaaliturvallisuuden tason arvioimisesta esitettyjen dokumenttien perusteella. Asiakir-
javalvonnan yhteydessä toiminnanharjoittaja tekee paloturvallisuuden itsearvioinnin. 

2.1.1 Säännöllisen valvontavälin määrittäminen 

Kohteille määritellään valvontavälit riskitason perusteella. Valvontavälin arvioinnissa on käytetty pelastuslaitosten 
kumppanuusverkoston laatimaa kansallista ohjeistusta, joka on tehty hyödyntäen tietoa erityyppisten kohteiden omai-
suus- ja henkilövahinkoriskeistä. Käytettävän valvontavälin määrittämiseen vaikuttaa myös kohteen yksilölliset ominai-
suudet sekä edellisten valvontakäyntien perusteella todettu turvallisuustaso. Rakennusluokkien A1-A6 mukaiset valvon-
tavälit on esitetty liitteessä 6. 

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen valvontatoiminnassa voidaan hyödyntää WiseMaster-valvontasovelluksen turvallisuus-
kulttuurin arviointityökalua. Turvallisuuskulttuurin arviointityökalu täydentää arviota kohteen tarkastusvälin määrittä-
misessä. Valvonnan tavoitteena on tukea ja kannustaa organisaatioita saavuttamaan sellainen turvallisuustaso, jossa 
turvallisuutta seurataan ja parannetaan omatoimisesti, jolloin viranomaisten valvonnan tarve vähenee.   

Päällekkäistä valvontaa ja ylimääräisiä valvontakäyntejä pyritään välttämään siten, että usean toimijan kohteissa pää-
käyttötapa tai toiminnan riskit määrittelevät valvontavälin koko kohteelle. 

Kohteiden määräaikaisvalvonnassa havaittujen puutteiden johdosta annetut kehotukset ja korjausmääräykset valvo-
taan joko asiakirjavalvontana tai jälkipalotarkastuksin liitteessä 4 esitetyn palotarkastuksen prosessin mukaisesti. 

Kohteen yksilölliseen valvontaväliin vaikuttaa ensisijaisesti kohteen tarkastajan tekemät keskeiset havainnot valvonnas-
sa ja niiden perusteella tehtävä riskienarviointi. Valvontavälin muutoksen syy tulee aina kuvata palotarkastuspöytäkir-
jassa sekä Wisemaster-valvontasovelluksessa.  

2.1.2 Valvontakohteet 

Valvontakohteella tarkoitetaan kiinteistöä, rakennusta tai muuta kohdetta tai toimintaa, joka kuuluu Jokilaaksojen 
pelastuslaitoksen valvonnan piiriin. Toiminnallinen kokonaisuus määrittelee yleensä valvontakohteen. Esimerkiksi teol-
lisuuslaitos, kauppakeskus tai oppilaitos muodostaa usein yhden valvontakohteen, jolloin valvontaväli määräytyy pää-
käyttötavan tai suurimman riskin perusteella. Suuret rakennusmassat voidaan kuitenkin tarvittaessa jakaa useaan val-
vontakohteeseen. Toisaalta valvonta voi kohdistua myös yhteen rakennuksen tai valvontakohteen osaan, kuten pienta-
lon öljylämmityslaitteistoon tai myymälähuoneistossa sijaitsevaan ilotulitteiden myyntipaikkaan. Valvontakohde voi olla 
myös muu kuin rakennus tai rakennuskokonaisuus. Esimerkiksi pelastussuunnitelmaa edellyttävä yleisötilaisuus tai 
turvetuotantoalue muodostaa valvontakohteen. 

2.1.3 Yritys- ja laitoskohteiden valvonta 

Yritys- ja laitoskohteet ovat määräaikaisen valvonnan piirissä. Yritys- ja laitoskohteiden tarkastusvälin määrittelyssä on 
hyödynnetty pelastuslaitosten kumppanuusverkoston valvontasuunnitteluohjetta, jossa yritys- ja laitoskohteet on jaet-
tu kuuteen rakennusluokkaan A1-A6. Valvontasuunnitelmaohjeessa edellä mainituille rakennusluokille on määritelty 
periaatteelliset tarkastusvälit, joiden perusteella kohteet otetaan kunkin valvontasuunnitelmakauden valvontakohteik-
si. Alla olevissa taulukoissa kuvataan vuonna 2021 Jokilaaksojen pelastuslaitoksessa valvottavien A1-A6 kohteiden lu-
kumäärät.  
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Luokka Kohteet 
Valvonta 
2021 

A1, Ympärivuorokautisessa käytössä 
olevat kohteet 

259 97 

A2, Opetusrakennukset ja päiväkodit 238 78 

A3, Kokoontumis- ja liiketilat 720 166 
A4, Teollisuus- ja varastorakennukset 611 123 
A5, Maatalousrakennukset 913 181 
A6, Muut rakennukset 418 121 

Yhteensä 3159 766 

Taulukko 1. Pelastuslaitoksen alueen valvottavat yritys- ja laitoskohteet sekä vuoden 2021 valvontamäärät 

Kunta Kohteet Valvonta 2021 
Alavieska 76 17 
Haapajärvi 222 77 
Haapavesi 153 28 
Kalajoki 370 91 
Kärsämäki 113 25 
Merijärvi 34 13 
Nivala 270 60 
Oulainen 125 35 
Pyhäjoki 106 19 
Pyhäjärvi 115 36 
Pyhäntä 59 17 
Raahe 469 103 
Reisjärvi 117 27 
Sievi 168 35 
Siikajoki 189 46 
Siikalatva 269 71 
Ylivieska 304 66 
Yhteensä 3159 766 

Taulukko 2. Pelastuslaitoksen alueen valvottavat yritys- ja laitoskohteet sekä vuoden 2021 valvontamäärät kunnit-
tain 
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Riskienhallinnan tulosalue: 

Kohdeluokka A1 A2 A3 A4 A5 A6 Yhteensä 

 Valvontakohteiden lukumäärä 97 0 158 123 99 64 541 

Taulukko 1. Vuodelle 2021 suunniteltu yritys- ja laitoskohteiden valvontakohteiden määrä riskienhallinnan tulosalu-
eella 

Paloasemien tulosalue: 

Kohdeluokka A1 A2 A3 A4 A5 A6 Yhteensä 

Valvontakohteiden lukumäärä 0 76 8 0 82 57 225 

Taulukko 2. Vuodelle 2021 suunniteltu yritys- ja laitoskohteiden valvontakohteiden määrä paloasemien tulosalueella 

Valvontasuunnitelmajaksolla lopullisten valvontakohteiden määrä yleensä vähenee. Kohteita voi poistua kiinteistön 
käyttötarkoituksen muuttumisen, yrityksen lopettamisen tai rakennuksen purkamisen johdosta, jonka vuoksi valvonta-
kohteiden määrä tarkentuu valvontasuunnitelmajakson aikana sitä mukaa kun tiedot kohteista täsmentyvät. 

2.1.4 Pientalojen valvonta 

Asuinrakennusten turvallisuutta edistetään ensisijaisesti paloturvallisuuden itsearvioinnin ja turvallisuusviestinnän 
kautta. Tämän lisäksi pelastuslaitos osallistuu pyydettäessä asuinrakennusten ja vapaa-ajan rakennusten käyttöönotto-
tarkastuksiin.  

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alue on jaettu kymmeneen paloturvallisuuden itsearviointialueeseen (vanha omaval-
vonta-alue), joihin kuhunkin vuorollaan kohdistetaan valvontatoimia. Rivi- ja kerrostaloihin kohdistetaan valvontatoimia 
paloturvallisuuden itsearvioinnin muodossa kymmenen vuoden välein, jolloin alueen kaikki rivi- ja kerrostaloyhtiöt 
valvotaan yhtä aikaa. Vuonna 2021 paloturvallisuuden itsearvioinnin piiriin kuuluu 2538 asuinkiinteistöä. Pientalojen 
asukkaille lähetetään kevään 2021 aikana postitse itsearviointiaineisto, joka sisältää saatekirjeen, itsearviointilomak-
keen ja pientalon turvaoppaan. Näiden avulla asiakas voi itsenäisesti arvioida oman asuntonsa paloturvallisuuden tilan. 

Ensisijaisesti pyritään ohjaamaan kiinteistön haltijaa suorittamaan asuinkohteen itsearviointi nettilomakkeella osoit-
teessa www.kiinteistonomavalvonta.fi Halutessaan asuinkohteen itsearvioinnin suorittaja voi pyytää pelastusviran-
omaista tekemään kohteeseen palotarkastuksen. Palotarkastuksen voi pyytää nettilomakkeella tai puhelimitse. Pelas-
tusviranomainen suorittaa 100 %:sti asuinrakennuksista pyydetyt palotarkastukset sekä otantana noin 10 % omavalvon-
ta-alueiden asuinkohteista, joista ei ole palautettu itsearviointilomaketta. 

http://www.kiinteistonomavalvonta.fi/
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Läntinen 
alue 

Keskinen 
alue 

Itäinen 
alue 

Raahe 433 Ylivieska 184 Haapavesi 156 

Kalajoki 428 Oulainen 239 Haapajärvi 153 

Pyhäjoki 10 Merijärvi 15 Pyhäjärvi 187 

Siikajoki 120 Alavieska 59 Pyhäntä 64 

Yhteensä 991 Nivala 195 Kärsämäki 52 

Sievi 74 Reisjärvi 67 

Yhteensä 766 Siikalatva 102 

Yhteensä 781 

Taulukko 3. Vuoden 2021 paloturvallisuuden itsearvioinnin piiriin kuuluvien asuinkiinteistöjen lukumäärät. 

Valtakunnallisten ikäihmisten asumisturvallisuus- ja riskiasumisen paloturvallisuushankkeiden myötä valvonta ns. riski-
asumiskohteissa lisääntynee vuoden 2021 aikana. Erityisryhmien ja riskiasumisen asuinkiinteistöjen valvonnassa kehite-
tään yhteistyötä erityisesti sosiaali- ja terveysviranomaisten kanssa.  

Valvontasuunnitelmakaudella turvallisuusviestinnässä nostetaan esille esimerkiksi paloturvallisuuden itsearvioinnin 
tuloksia. Jokilaaksojen pelastuslaitos pyrkii myös osallistumaan erilaisiin tapahtumiin, joissa käsitellään asumisturvalli-
suutta. 

2.1.5 Vapaa-ajan rakennusten valvonta 

Pelastuslaitos suorittaa valvontatoimintaa vapaa-ajan rakennuksiin lähtökohtaisesti asiakkaan pyynnöstä. Lisäksi pelas-
tuslaitos pyrkii vaikuttamaan alueen vapaa-ajan asukkaisiin erilaisilla turvallisuusviestinnän keinoilla. 

2.1.6 Teematarkastukset 

Pelastuslaitos voi suunnitelmallisesti suorittaa eri teemoihin liittyvää valvontaa. Teemojen määräytymisperusteita ovat 
muun muassa havaittu onnettomuuskehitys sekä asiakkailta, valvontatyötä tekeviltä ja pelastustoimintaan osallistuvilta 
saatu palaute. Teematarkastuksia voidaan tehdä myös yhdessä muiden viranomaisten kuten poliisin tai sosiaalitoimen 
kanssa. Tarkastus voi kohdistua tiettyyn toimintaan tai se voidaan rajata tietylle paloturvallisuuden osa-alueelle, esi-
merkiksi poistumisturvallisuuteen tai sammutus- ja pelastustoiminnan edellytysten tarkastamiseen (operatiivinen tar-
kastus). Teematarkastukset tehdään vuosittaisen suunnitellun määräaikaisen valvontatyön lisäksi. 

Vuonna 2021 Jokilaaksojen pelastuslaitos suorittaa teemavalvontaa alueen yli viisi asuinhuoneistoa käsittäviin rivitalo-
yhtiöihin. Valvontakäyntien painopisteenä on talonyhtiöiden turvallisuuden lisäksi pelastustoiminnan toimintaedelly-
tykset kohteissa. Valvonnassa keskitytään kohteen saavutettavuuteen, pelastustiejärjestelyihin, kohteen paloturvalli-
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suustekniikkaan sekä asukkaiden kykyyn poistua huoneistoista eri onnettomuustilanteissa. Valvonnan yhteydessä asuk-
kaille, isännöitsijöille ja kiinteistön hoitajille jaetaan turvallisuustietoutta rivitaloasumiseen liittyen. Valvonnasta laadi-
taan erillinen ohjeistus riskienhallinnan tulosalueen toimesta ja valvonnan suorittaa paloasemien tulosalueen henkilös-
tö. 

2.2 Ennakoimaton valvonta 

Määräaikaisvalvonnan lisäksi pelastuslaitos suorittaa ennakoimatonta valvontaa, koska pelastuslaitoksen tulee osana 
valvontatehtäväänsä seurata ja valvoa myös yleisesti pelastuslain 2. ja 3. luvussa tarkoitettujen velvoitteiden noudat-
tamista pelastustoimen alueella. Edellisen lisäksi pelastuslain edellyttämä yhteistyö muiden viranomaisten kanssa ja 
kemikaalilainsäädännön vaatimukset voivat edellyttää ennakoimattomia valvontatoimenpiteitä. 

2.2.1 Erityiset palotarkastukset 

Erityiset palotarkastukset eli rakennuksen käyttöönottoon liittyvät tarkastukset ovat valvontakäyntejä, jotka tehdään 
yleensä yhtä aikaa tai juuri ennen rakennusvalvonnan käyttöönottotarkastusta.  

2.2.2 Ylimääräiset palotarkastukset 

Ylimääräinen valvonta liittyy esimerkiksi toiselta viranomaiselta tai kansalaiselta tulleen ilmoituksen käsittelyyn. Ylimää-
räisen valvonnan suorittamisen tarpeeseen käytetään riskiperusteista harkintaa. Erilaisten tiedonkeruumenetelmien ja 
viranomaisyhteistyön kehittyminen auttaa pelastusviranomaista tunnistamaan riskikohteita. Lisäksi pelastuslaitos suo-
rittaa pelastuslain 42 §:n mukaisia onnettomuusriski-ilmoitusten perusteella tehtäviä valvontakäyntejä yhdessä muiden 
viranomaisten kanssa. 

Valvontatoiminnan tulisikin kehittyä siten, että ylimääräisten riskipotentiaalisten kohteiden osuus valvonnassa lisään-
tyisi ja vastaavasti määräaikaisen valvonnan piiriin kuuluvien hyvän omatoimisen riskienhallinnan omaavien kohteiden 
määrä vähenisi. 

2.2.3 Yleisötilaisuuksien valvonta 

Yleisötilaisuuksien valvonta perustuu riskiarvioon. Riskinarvioinnin apuna käytetään TUKES:n tapahtumaturvallisuus-
opasta.  

Kuva 1. Tapahtumaturvallisuuden osaamisvaatimukset 
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Valvonnassa noudatetaan seuraavia periaatteita: 

Pelastussuunnitelmat 

Yleisötilaisuuden valvonta perustuu ensisijaisesti pelastussuunnitelman valvontaan. Yleisötilaisuuksien pelastussuunni-
telmat lähetetään osoitteeseen palotarkastaja@jokipelastus.fi. Riskienhallinnan tulosalue tarkastaa suunnitelmien 
sisällön ja antaa tarvittaessa tilaisuuden järjestäjälle ohjeita. Pelastussuunnitelmat lähetetään aina tiedoksi pelastus-
toimintaan ja ensihoitoon osallistuville. Pelastussuunnitelma voi olla osa laajempaa turvallisuusasiakirjaa. 

Kohdetutustuminen 

Vastaanotettuaan pelastussuunnitelman paikallisen paloaseman henkilöstö, ensihoidon henkilöstö ja vuorossa oleva 
päivystävä palomestari voivat tehdä kohdetutustumisen kohteeseen. Kohdetutustuminen on suositeltavaa, mikäli ylei-
sötilaisuuden yhtäaikainen henkilömäärä ylittää 2000 henkilöä tai tapahtuman kokonaisvaativuus on tasolla 6. 

Yleisötilaisuuden valvontakäynti 

Yleisötilaisuuden valvontakäynnin tekee riskienhallinnan tulosalueen henkilöstö ja valvontakäynnille pyydetään mukaan 
lähimmän paloaseman henkilöstö, joka saa samalla kohdetutustumisen. Tarkastukset ovat laskutettavia. Yleisötilaisuu-
den valvontakäynnin tarpeen arvioinnissa voidaan käyttää TUKES:n tapahtumaturvallisuusoppaan mukaisia kriteerejä.  

Yleisötilaisuuden valvontakäynti tehdään, kun kyseessä on suurtapahtuma tai massatapahtuma, tapahtuman vaati-
vuus on tasolla 7 tai erityisestä syystä esimerkiksi pyydettäessä valvontakäynti voidaan tehdä alemmilla vaativuusta-
soilla. 

2.2.4 Pelastuslaitokselle kuuluva ohjaus 

Osana pelastuslain 27 §:n edellyttämää pelastustoimelle kuuluvaa ohjausta Jokilaaksojen pelastuslaitos valvoo seuraa-
vien asiakirjojen toteutumista ja laatua: pelastussuunnitelmat, yleisötilaisuuksien pelastussuunnitelmat, poistumistur-
vallisuusselvitykset, pelastustoimen laitteiden huolto- ja kunnossapitosuunnitelmien mukaisten tarkastusten tarkastus- 
ja testauspöytäkirjat sekä vaarallisen aineiden käsittelyn ja varastoinnin ilmoitukset.  

Edellisten lisäksi pelastuslaitoksen riskienhallinnan tulosalue ottaa vastaan nuohoojien tulisijoissa, savuhormeissa ja 
kattoturvavarusteissa havaitsemistaan vioista ja puutteista pelastusviranomaiselle lähettämiä vikailmoituksia. Pelastus-
viranomainen käsittelee saamansa ilmoitukset ja antaa rakennuksen tai muun kohteen omistajalle tai haltijalle tarvitta-
essa korjausmääräyksen. Nuohoojan vikailmoitus voi johtaa myös ylimääräiseen valvontakäyntiin. 

2.3 Kemikaaliturvallisuuslain nojalla tehtävä valvonta ja päätökset 

Pelastusviranomainen valvoo vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 
noudattamista, kun on kyse: 

1) vaarallisten kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista tai säilytyksestä, jollei toiminta ole osa 23
§:n 2 momentissa tarkoitettua toiminnallista kokonaisuutta, jolloin sen valvonta kuuluu Turvallisuus- ja kemikaaliviras-
tolle;

2) yksityiseen kulutukseen hyväksyttyjen ilotulitteiden ja vähäistä vaaraa aiheuttavien muiden pyroteknisten tuotteiden
varastoinnista kaupan yhteydessä tai niiden luovutuksesta yksityiseen kulutukseen;

3) räjähteiden ja vaarallisten kemikaalien käytöstä erikoistehosteena 81 §:ssä mainituissa tilaisuuksissa.

Vähäinen teollinen käsittely ja varastointi tai säilytys 

Tuotantolaitosten valvonta: 
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Pelastusviranomaisen on tarkastettava suunnitelmallisesti, järjestelmällisesti ja määräajoin valvonnan alaiset tuotanto-
laitokset niiden toiminnan edellyttämässä laajuudessa riskinarviointiin perustuen. Tarkastukset sisällytetään pelastus-
lain 79 §:n mukaiseen valvontasuunnitelmaan. 

Kohteen luokitus tehdään valvontasovellukseen suurimman riskin mukaisesti, mikä määrittää kohteen tarkastusvälin. 
Tuotantolaitosten kohdeluokittelu on yleensä jokin muu kuin vaarallisten kemikaalien vähäinen teollinen käsittely ja 
varastointi. Vähäisten kohteiden osalta tarkastusväli on kuitenkin enintään viisi vuotta.  

Vaarallisten kemikaalien säilytys: 

Pelastusviranomainen ohjaa ja valvoo alueensa yrityksiä ja asukkaita vaarallisten kemikaalien säilytykseen liittyvissä 
asioissa (esim. öljylämmityslaitteistot). 

Ilotulitemyynnin valvonta 

Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 64 §:n mukaan pelastusvi-
ranomaisen on tarkastettava suunnitelmallisesti, järjestelmällisesti ja määräajoin 1. momentissa tarkoitetut varastot 
niiden toiminnan edellyttämässä laajuudessa riskinarviointiin perustuen. Uuden toiminnan osalta myyntipisteet tarkas-
tetaan toiminnan alkaessa. Vanhojen myyntipisteiden osalta, joissa toiminnot eivät ole muuttuneet, tarkastustaajuus 
perustuu riskinarvioon. Vuosittain tarkastetaan 20 % myyntipisteistä ja näin ollen kohteet ovat viiden vuoden kierrossa 
ilotulitemyynnin valvonnan osalta. 

Räjähteiden ja vaarallisten kemikaalien käyttö erikoistehosteena 

Erikoistehosteiden käytön valvonta perustuu asiakirjavalvontaan. 
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3. VIRANOMAISYHTEISTYÖ

Pelastuslaitos suorittaa valvontatoimintaansa yhteistyössä eri viranomaisten ja yhteistyötahojen kanssa. Tässä luvussa 
on esitetty esimerkkejä yhteistoimintakäytännöistä eri tahojen kanssa.  

Kuntien rakennusvalvonta, kaavoitus ja tekninen toimi 

Pelastusviranomainen antaa rakennuslupalausuntoja pyydettäessä. Pelastuslaitos suorittaa rakennusvalvonnan pyytä-
miä ylimääräisiä tai erityisiä palotarkastuksia yhtä aikaa tai juuri ennen rakennusten käyttöönottoon liittyvää loppukat-
selmusta. Kaavoituksen osalta pelastuslaitos pyrkii olemaan mukana kaavan valmistelun aikana antamalla pyydettäessä 
lausuntoja ja tarvittaessa osallistumalla suunnittelukokouksiin. Teknisen toimen kanssa tehdään yhteistyötä mm. sam-
mutusvesien saatavuuden varmistamiseksi. 

Pelastuslaitos pyrkii vuosittain järjestämään alueen rakennusvalvonnoille yhteisen infotilaisuuden, jossa käydään läpi 
rakentamisen ajankohtaisia asioita ja sovitaan yhteisistä toimintatavoista. 

TUKES 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto lähettää pelastuslaitokselle tiedon suunnittelemistaan tarkastuksista valvomiinsa koh-
teisiin. Pelastuslaitoksen edustaja osallistuu tarkastuksiin sovittaessa. Lisäksi pelastuslaitos antaa lausunnot TUKES:lle 
laajamittaisten kemikaalien varastoinnin ja käytön kohteista. Joissain tapauksissa pelastusviranomainen suorittaa alu-
eella tilapäisten räjähdevarastojen käyttöönottotarkastuksia TUKES:n pyynnöstä. TUKES:n tarkastusten yhteydessä 
pyritään tekemään kohteen yleinen palotarkastus. 

Poliisi 

Poliisin kanssa tehdään yhteistyötä yleisötapahtumien turvallisuuden takaamiseksi. Pelastuslaitos osallistuu viranomais-
ten suorittamiin yhteistarkastuksiin poliisin kanssa tapauskohtaisesti. Tällaisia tarkastuksia ovat esim. anniskeluravinto-
loihin tehtävät teematarkastukset yhdessä poliisin ja aluehallintoviranomaisen kanssa. 

AVI 

Aluehallintoviranomainen suorittaa oman suunnitelmansa mukaista valvontaa sosiaali- ja terveydenhuollon luvanvarai-
sissa kohteissa. Pelastuslaitos toimittaa tarvittaessa palotarkastuspöytäkirjan kohteita valvoville viranomaisille ja osallis-
tuu mahdollisuuksien mukaan yhteistarkastuksiin. 

ELY 

ELY-keskus valvoo patoturvallisuuslain (494/2009) mukaisesti alueellaan olevia patoja ja varaa pelastusviranomaiselle 
tilaisuuden osallistua katselmuksiin ja tulla kuulluksi tarkkailuohjelmaa laadittaessa. Patojen aiheuttamat riskit otetaan 
huomioon pelastuslaitoksen riskianalyysissa. 

Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveystoimi 

Yhteistyötä tehdään erityisryhmien asumisen ja onnettomuusriskiasuntojen paloturvallisuuden parantamisessa. Tavoit-
teena on saada Jokilaaksojen alueelle moniviranomaisyhteistyöelin ratkomaan onnettomuusriskiasuntoihin liittyviä 
kysymyksiä. 

Ympäristöviranomaiset 

Yhteistyötä tehdään varsinkin vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin osalta. 
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STUK 

Pelastuslaitos tekee yhteistyötä säteilyturvakeskuksen kanssa Pyhäjoelle suunnitteilla olevan ydinvoimalaitoksen osalta. 

Tarkastuslaitokset 

Tarkastuslaitosten kanssa tehtävä yhteistyö koskee pelastustoimen laitteiden vaatimustenmukaisuuden varmistamista. 
Tarvittaessa pelastusviranomainen on mukana tarkastuslaitoksen käyttöönotto- ja määräaikaistarkastuksilla. Pelastusvi-
ranomainen voi pyytää tarkastuslaitokselta lausuntoja pelastustoimen laitteista. 

Nuohoustoiminta 

Lainsäädännön muutos, jolla nuohouspalvelujen tuottaminen on siirtynyt kokonaan vapaan kilpailun piiriin, siirsi nuo-
houksen valvonnan kuluttajaviranomaiselle. Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueella nuohoustoimi on vapautunut 
1.7.2019. Pelastuslaitos käsittelee edelleen nuohoojilta tulevat vikailmoitukset. 
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4. VALVONNAN RESURSSIT JA SEURANTA

4.1 Henkilöresurssit 2021 

Valvontatoiminta on yksi pelastusalan ammattilaisten perustehtävistä. Pelastuslaitoksen organisaatio on jaettu tulos-
alueisiin ja tiettyjä tehtäviä tehdään usealla tulosalueella. Päävastuu yritys- ja laitoskohteiden valvontatoiminnasta 
kuuluu riskienhallinnan tulosalueelle. Valvontatoiminnan painotukset on suunniteltu riskiperusteisesti. Samaa suunnit-
telua on käytetty myös valvontakohteiden jaossa tulosalueittain. Riskienhallinnan tulosalue vastaa kohteista, joissa 
oletetaan kohteen koon ja luonteen mukaan olevan syvempää asiantuntemusta vaativaa osaamista. Paloasemien tulos-
alueelle on jaettu sellaisia kohteita, jotka palvelevat myös tulosalueen muita työtehtäviä.  

Vuonna 2021 A1- ja A4-luokan kohteiden valvonnan hoitaa kokonaisuudessa riskienhallinnan tulosalue. Paloasemien 
tulosalue vastaa pelastuslaitoksen turvallisuusviestinnästä, joka kohdistuu suuressa määrin A2-luokkaan. Näin paloase-
mien tulosalue vastaa kokonaisuudessa myös A2-luokan kohteiden valvonnasta. A3, A5- ja A6-luokan kohteet jaetaan 
suunnitelmallisesti molemmille tulosalueille. Paloasemien tulosalueen henkilöitä voidaan heidän erityisosaamisaluei-
taan hyödyntäen käyttää myös muissa valvontatehtävissä tarpeen mukaan.  

Pelastuslaitoksen valvontatoimintaan osallistuvien henkilöiden lukumäärä vuodelle 2021 on esitetty taulukossa 6. Val-
vontatoimintaan kohdistetut henkilötyövuodet vuodelle 2021 on esitetty taulukossa 7. 

Päätoimisesti valvontatyötä tekevien henkilöiden 
lukumäärä: 

Riskienhallinnan tulosalue 7 

Muiden tehtävien ohella valvontaan osallistuvat: 

Päällystö 7 

Alipäällystö ja miehistö (päivävuoro) 7 

Työvuorot (vuoroesimiehet) 9 

Yhteensä 30 

Taulukko 4. Pelastuslaitoksen valvontatyötä tekevien henkilöiden lukumäärä vuonna 2021. 
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Henkilöstö Henkilötyövuodet 2020* Henkilötyövuodet  2021** 

Päätoimiset (Riskienhallinnan tulos-
alue) 6,5 htv 6,5 htv 

Osa-aikaiset (palomestarit, paloesimie-
het ja palomiehet) 1htv 1 htv*** 

Yhteensä 7,5 7,5 

Taulukko 5. Pelastuslaitoksen valvontatoimintaan arvioidut henkilötyövuodet keskimäärin. 

*toteutuma 2020, **valvontasuunnitelma 2021, *** Resurssi on laskettu Valvonta- ja palotarkastustoiminnan tunnus-
lukujen laskentaperusteet ja tulkintaohjeet -ohjeen mukaan.

4.2 Valvontatyötä tekevien koulutus 

Jokilaaksojen pelastuslaitoksella valvontatyötä tehdään usealla eri peruskoulutuksella, virkanimikkeellä ja tulosalueella. 
Pelastuslaki ei määritä valvontatehtäviin vaadittavaa peruskoulutusta. Valvontatehtäviä saavat tehdä alueen pelastusvi-
ranomaiseksi nimetyt henkilöt, joilla on riittävä osaaminen tehtävien hoitamiseen. Pelastusalan ammattitutkinnot sisäl-
tävät onnettomuuksien ehkäisyn ja valvonnan opintokokonaisuuksia. Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueella miehistö-
tutkinto oikeuttaa asuin- ja vapaa-ajan kohteiden valvontatehtäviin. Alipäällystötutkinnon suorittanut voi tarkastaa 
asuinkohteiden lisäksi tiettyjä yritys- ja laitoskohteita. Päällystötutkinnon suorittaneet henkilöt osallistuvat laaja-
alaisesti kaikkien kohteiden valvontaan. Suorittamalla pelastusopiston lyhytkursseja henkilö voi lisätä osaamistaan ja 
hänelle voidaan osoittaa laajempia valvontatehtäviä. 

Osa viranhaltijoista tekee pääasiallisesti valvontatyötä ja on lähes päivittäin tekemisissä siihen liittyvien tehtävien kans-
sa. Osalla taas valvontatyö on vain pieni osa vuoden työpanoksesta. Valvontatehtävien määrä työntekijän arjessa liittyy 
olennaisesti osaamisen kehittymiseen ja ylläpitämiseen. Eri henkilöillä on varsin erilaiset tarpeet valvontatyöhön liitty-
vään koulutukseen ja osalla päivittäinen työ kehittää osaamista jatkuvasti. 

Valvontatyötä tekeville viranhaltijoille pyritään järjestämään valvontatoimintaan liittyvää koulutusta kaksi kertaa vuo-
dessa. Kevään koulutuksen on tarkoitus olla teemakoulutus, jossa pureudutaan johonkin esille tulleeseen osaamisva-
jeeseen. Syksyn koulutuksen pääpaino on seuraavan vuoden valvontasuunnitelman käsittelyssä, mutta myös tässä kou-
lutuksessa käsitellään varsinaiseen valvontatyöhön liittyviä asioita. Osa koulutuksista toteutetaan laitoksen sisäisten 
asiantuntijoiden toimesta ja osaan haetaan kouluttajiksi valtakunnallisia asiantuntijoita. 

Yllä kuvatun koulutuksen lisäksi valvontatyötä tekeviä henkilöitä kehotetaan itsenäisesti seuraamaan omaa koulutus-
tarvettaan sekä siihen liittyviä ulkopuolisten kouluttajien tarjoamia koulutuksia ja hakeutumaan tarvittaviin koulutuk-
siin, joilla osaamista kehitetään. 

4.3 Valvontasovellus 

Pelastuslaitos käyttää valvontatoiminnassa M-Technologyn toimittamaa WiseMaster-valvontasovellusta. Ohjelmalla 
hallinnoidaan valvontatyötä kokonaisuutena työsuunnittelusta yksityiskohtaisempaan valvontaan. Palotarkastussovel-
luksen avulla tallennetaan kaikki valvontatehtävät tietokantoihin. Tietokannoissa tieto tallennetaan kohdekohtaisesti. 
Valvontasuunnitelman kohteiden perustiedot on hankittu WiseMaster-palotarkastusohjelmiston rakennustietokannas-
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ta. Rakennustietokannan tiedot voivat olla joidenkin pitkän tarkastusvälin omaavien kohteiden osalta epätarkkoja. Val-
vontakäyntien perustella kohdetietoja päivitetään, mistä johtuen tarkastusten määrä voi muuttua noin 10 % valvonta-
suunnitelman voimassaoloaikana. 

4.4 Valvontatyön seuranta ja vaikuttavuuden arviointi 

Tulosaluejohtajat, paloinsinööri ja palopäälliköt seuraavat omien tulosalueidensa tarkastustoteumia neljännesvuosit-
tain (31.3., 30.6., 30.9. ja 30.11.).  

Arvioitaessa valvontatyön vaikuttavuutta Jokilaaksojen pelastuslaitoksen asiantuntijat seuraavat onnettomuusmäärien, 
esiintymistiheyksien sekä onnettomuusvahinkojen kehitystä. Ensisijaisesti seurannassa hyödynnetään Pronton tietokan-
toja ja palotarkastusohjelmistosta saatavia tilastoja esimerkiksi annetuista korjausmääräyksistä rakennusluokittain. 
Valvontatyön vaikuttavuuden prosessi on liitteessä 5.  Valvontatyötä on tarkoitus kehittää jatkuvasti enemmän riskipe-
rusteiseksi ja valvontaa pyritään kohdistamaan sellaisiin kohteisiin, joissa työllä koetaan olevan vaikutusta. Vuosittain 
vaihtuvat teematarkastukset täydentävät suunnitellun valvonnan perinteisiä keinoja. 

4.5 Raportointi 

Riskienhallintapäällikkö raportoi vuoden aikana valvontatoiminnan toteutumisesta säännöllisesti tulosalue- ja tulosyk-
sikkökohtaisesti pelastuslaitoksen johtokuntaa. Pelastuslaitoksen johtokunnalle annetaan selvitys edellisen vuoden 
valvonnan toteutumisesta tilinpäätöskäsittelyn yhteydessä. 

4.6 Onnettomuuskehityksen seuranta 

Pelastuslaitoksen lakisääteinen tehtävä on seurata alueensa onnettomuuskehitystä ja kohdentaa mm. onnettomuuk-
sien ehkäisyn työpanosta onnettomuuskehityksen mukaisesti. Vuonna 2021 Jokilaaksojen pelastuslaitos suorittaa seu-
rantaa liitteessä 3 esitetyn prosessikaavion mukaisesti. Tavoitteena on saada resurssien kohdentamiseksi ennalta suo-
datettua tietoa kaaviossa esitetyistä kolmesta pääkohdasta: tehtävätyyppien määrän muutos, pelastustoiminnassa 
havaitut trendit ja palontutkinnassa havaitut tulokset. Seurantaan osallistuu henkilöstöä kaikilta pelastuslaitoksen tu-
losalueilta. 

4.7 Vuonna 2020 toteutunut valvonta 

Vuoden 2020 valvontasuunnitelmassa A1-A6 -kohteita oli yhteensä 759. Valvontasuunnitelma kaudella kohteiden ko-
konaismäärä muuttuu pienessä määrin. Kohteiden määrän muutos johtuu osittain WiseMaster-valvontasovelluksen 
rakennustietokannan epätarkkuudesta ja osittain siitä, että valvontoja on epähuomiossa kirjattu väärälle valvontalajille.  

Valvontatoiminta 2019 2020 
Yritys- ja laitoskohteiden yleiset palotarkastukset 860 769 
Yritys- ja laitoskohteiden yleiset palotarkastukset 857 
Ennakoimaton valvonta ja asiantuntijapalvelut (asiakirja, lausunnot, ylimääräiset palot.) 558 763 
Yritys- ja laitoskohteiden yleiset palotarkastukset % 99,75 % 98% 

Paloturvallisuuden itsearviointi kohteet 3051 2572 
Paloturvallisuuden itsearvioinnin toteutuma 1540  1959 
Paloturvallisuuden itsearvioinnin jälkivalvonta 55 
Paloturvallisuuden itsearvioinnin suoritus % 52,30 % 75 % 
Kaikki valvontasuoritukset yhteensä 3010 

Taulukko 6. Vuoden 2020 toteutunut A1-A6 -kohteiden valvonta sekä muut onnettomuuksien ehkäisyn suoritteet. 

759

64

3466
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4.8 Tietojen käsittely 

Pelastuslain (379/2011) 42 ja 89 § määrittelevät pelastusviranomaisen tiedonsaantioikeudesta. Pelastusviranomaisen 
vaitiolovelvollisuudesta on säädetty 86 §:ssa. Luottamuksellisten tietojen käsittelyssä noudatetaan myös lakiin viran-
omaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) kirjattuja periaatteita.  

Muilta viranomaisilta saatua tietoa käsitellään hyvää hallinnointitapaa noudattaen huomioiden tiedon käsittelyn luot-
tamuksellisuus. Muiden viranomaisten toimittamat valvonta-asiakirjat tallennetaan pelastuslaitoksen käytössä olevaan 
Wisemaster-palotarkastusohjelmiston tietokantaan rakennuskohtaisesti.  

Valvontatoiminnassa kertyvien tietojen käsittelyssä noudatetaan yleisessä tietosuoja-asetuksessa yrityksille ja organi-
saatioille annettuja henkilötietojen keräämistä, säilytystä ja hallinnointia koskevia vaatimuksia sekä Ylivieskan kaupun-
gin arkistonmuodostussuunnitelmaa.  



Valvontasuunnittelun 
prosessi

PelL 78 § ja 79 §

Valvontasuunnitelma
Valmis 15.11

Kohteiden jako
tulosalueiden sisällä

Valmis 15.12

Osalliset:
Riskienhallinnan

tulosalue

Osalliset:
Tulosalueiden- ja

yksiköiden päälliköt

Henkilökohtaisen
valvontasuunnitelman

laadinta wisemasterissa
Valmis 10.1

Osalliset:
Tarkastajat (kaikki)

Henkilökohtaisen
valvontasuunnitelman

hyväksyntä esimieheltä
Valmis 15.1

Osalliset:
Tulosalueiden- ja

yksiköiden päälliköt
Tarkastajat (kaikki)

Tarkastusten tekeminen
aloitetaan tammikuussa.

Tarkastuksia tehdään
25 % kvartaali, pl. joulu-

kuu.

Henkilökohtaisen
valvontasuunnitelman

päivittäminen neljännes-
vuosittain. 

Osalliset:
Tulosalueiden- ja

yksiköiden päälliköt
Tarkastajat (kaikki)

Osalliset:
Tulosalueiden- ja

yksiköiden päälliköt
Tarkastajat (kaikki)

Tulosalueiden- ja
yksiköiden päällik-

köjen valvonta.

Riskienhallinnan
tulosalueen

ohjaus ja tilastojen
laadinta esi-

miehien käyttöön

Suunnitelman laadintaa ja sisältöä 
ohjaa edellisen suunnitelmakauden 

onnettomuuskehitys
PelL 43 §

Liite 1. Valvontasuunnittelun prosessi



Valvontataksa 1.1.2021 alkaen 

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunta 

Asian valmistelija riskienhallintapäällikkö Harri Pyyhtiä, 
044 429 6005  

Pelastuslaitos voi periä maksun valvontasuunnitelman mukaisen 
palotarkastuksen tai muun valvontatoimenpiteen suorittamisesta 
(PeL 96§ / 379/2011). Valvontamaksu saadaan periä kohteen 
omistajalta, haltijalta tai toiminnan harjoittajalta. 

Perittävien maksujen suuruudesta päättää alueen pelastustoimi 
hyväksymässään taksassa. Suoritteista perittävät maksut on 
määrättävä siten, että ne vastaavat suuruudeltaan enintään suorit-
teen tuottamisesta aiheutuneiden kokonaiskustannusten määrää.  

Pelastuslaitoksen taksojen tarkistus on perusteltua yleisen 
kustannustason nousun vuoksi. Korotuksen vaikutus on kuvattuna 
seuraavassa taulukossa.  

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueelle esitetään seuraavia 
valvontamaksuja (suluissa vanha taksa):  

ASUINRAKENNUSTEN 
PALOTARKASTUKSET 

Perusmaksu Tuntiveloitus 

Yleinen palotarkastus maksuton - 
Jälkipalotarkastus 
- pelastussuunnitelma- 
velvolliset taloyhtiöt

maksuton 
61 € (59) 

- 
58 € (56 €) / alkava tunti 

1h ylittävältä ajalta 

Pyydetty ylimääräinen 
palotarkastus 
- pelastussuunnitelma- 
velvolliset taloyhtiöt

maksuton 
61 € (59 €) 

- 
58 € (56 €) / alkava tunti 

1h ylittävältä ajalta 

Erityinen palotarkastus: 
- pelastussuunnitelma- 
velvolliset taloyhtiöt

maksuton 
61 € (59 €) 

- 
58 € (56 €) / alkava tunti 

1h ylittävältä ajalta 

MUIDEN VALVONTAKOHTEIDEN 
PALOTARKASTUKSET (yritykset ja 
laitokset) 

Perusmaksu Tuntiveloitus 
(varsinaisen 

tarkastuksen 2 h 
ylittävältä ajalta) 

Yleinen palotarkastus 121 € 
(117 €)

58 € (58  €) / alkava tunti 

Alle 1 h:n kestänyt yleinen 
palotarkastus* 

61 € 
(59€)

ei mahdollinen 

Asiakirjatarkastus 100€ 58 € (58  €) / alkava tunti 

Liite 2. Valvonnan taksat



*kohtuullistettuja lyhyitä, alle tunnin kestäviä, valvontakohteiden
palotarkastuksia

PELASTUSJOHTAJAN ESITYS: Johtokunta vahvistaa taulukon 
mukaiset uudet valvontamaksut, jotka tulevat voimaan 1.1.2021 
alkaen. Samalla kumotaan aikaisemmat valvontamaksut. 
Laskutuksen periaate pysyy samana. 

JOHTOKUNTA: 

Yleisötilaisuuden palotarkastus 121 € 
(117€)

58 € (56 €) / alkava tunti 

Erityinen palotarkastus 121 € 
(117€)

58 € (56 €) / alkava tunti 

Jälkipalotarkastus 121 € 
(117 €)

58 € (56 €) / alkava tunti 

Pyydetty ylimääräinen 
palotarkastus 

61 € 
(59 €)

58 € (56 €) / alkava tunti 
1h:n ylittävältä ajalta 



Kemikaalivalvonnan taksan tarkistaminen 1.1.2021 alkaen 

Valmistelija riskienhallintapäällikkö Harri Pyyhtiä, 044 429 6005 
Pelastuslain (28.12.2018/1353) 96 § mukaan voidaan 
pelastusviranomaisen vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden 
käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) perusteella 
suorittamista valvontatehtävistä periä maksu. 
Pelastuslaitoksen taksojen tarkistus on perusteltua yleisen 
kustannustason nousun vuoksi. 
Suoritteista perittävät maksut on määrättävä siten, että ne vastaavat 
suuruudeltaan enintään suoritteen tuottamisesta aiheutuneiden 
kokonaiskustannusten määrää. 

VAARALLISTEN KEMIKAALIEN VÄHÄINEN TEOLLINEN KÄSITTELY JA VARASTOINTI 

Pelastusviranomaisen päätös vaarallisten kemikaalien vähäisestä - ja tilapäisestä toiminnasta (ilmoituksen 
käsittely ja päätös) 212 € (206 €). (390/2005 § 25) 

Vaarallisten kemikaalien teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavan laitoksen ja tilapäisen toiminnan 
tarkastus 212 € (206 €) (390/2005 § 27 ja 37) 

Merkittävän muutoksen käsittely ja päätös 121 € (117 €) 

Merkittävän muutoksen tarkastus 121 € (117 €) 

Pelastusviranomainen ei laskuta osallistumista tarkastukseen, jossa lupaviranomainen on turvallisuus- ja 
kemikaalivirasto.  

ÖLJYLÄMMITYSLAITTEISTOT 

Tarkastus 61 € (59 €) (390/2005 § 38) 

Tarkastus (säiliötilavuus yli 200 m3) 212 € (206 €) 

NESTEKAASUN VÄHÄINEN TEOLLINEN KÄSITTELY JA VARASTOINTI 

Ilmoituksen käsittely ja päätös, enintään 1000 kg 61 € (59 €) 

Ilmoituksen käsittely ja päätös, yli 1000 kg 212 € (206 €)  

Muutoksen käsittely 121 € (117 €) 

Varaston ja käyttölaitteiston tarkastus 121 € (117 €) 

RÄJÄHTEET 

Pyroteknisten tuotteiden varastointi kaupan yhteydessä, ilmoituksen käsittely ja päätös 61 € (59 €) 

Pyroteknisten tuotteiden varastointi kaupan yhteydessä, tarkastus 61 € (59 €) 

Päätös ilotulitteiden käytöstä, muulloin kuin asetuksen sallimana aikana maksuton (390/2005 § 
91)

PELASTUSJOHTAJAN ESITYS: Johtokunta päättää hyväksyä 
pelastuslaitoksen ylläolevat kemikaalivalvonnan uudet taksat. Uusi 
taksa tulee voimaan 1.1.2021 ja samalla kumotaan aikaisemmin 
voimassa ollut taksa. 



Onnettomuuskehityksen 
Seuranta PelL 43 §

Pronto tietokannan
tehtävätyyppien määrän

muutos

Palontutkinnan
tulokset

Osalliset:
Pelastustoiminnan

tulosalue
Riskienhallinnan

tulosalue

Osalliset:
Päivystävät
palomestarit
Palontutkijat

APT X

Pelastustoiminnassa
havaittu trendi

Osalliset:
Päivystävät
palomestarit

Ryhmänjohtajat
Riskienhallinnan TA

Pelastustoiminnan TA:
Tehtävien

prosentuaalisen
muutoksen tarkastus

onnettomuustyypeittäin

Voidaanko vaikutttaa
turvallisuusviestinnällä

kehitykseen?

Voidaanko vaikuttaa
valvonnalla kehitykseen?

Pitääkö antaa suositus
pelastustoimintaan?

Ilmoitus riskienhallinnan
tulosalueelle joka
käsittelee asian

EI KYLLÄ
Valvontasuunnittelun

prosessi

EI KYLLÄ TUVI:n prosessi

EI KYLLÄ

Riskienhallinna TA:
Palotutkinnan tulosten

jatkokäsittely

Pelastustoiminnan TA:
Suosituksen laadinta
pelastustoimen ja/tai

paloasemien 
tulosalueelle

Teeman luominen
valvontasuunnitelmaan
tai ylimääräinen palo-

tarkastus

Datan analyysi
riskienhallintapäällikkö

ja pelastuspäällikkö

Liite 3. Onnettomuuskehityksen seurannan prosessi



Liite 4. Palotarkastusprosessi 

Puutteita tai lainsäädännön 
vastaisia havaintoja

Kuuleminen

Määräajan jatkaminen vastineen antamiselle tarvittaessa
.

Asian ratkaisu puutteitaAsian ratkaisu, 
ei puutteita 

Asian ratkaiseminen, korjausmääräys

Jälkivalvonta

Valvontaprosessin päättäminen

Vireilletulo

Asian selvittäminen

Ei puutteita 



Valvontatoiminnan
arvionti

Korjausmääräysten ja kehotusten
arviointi joka toinen vuosi Valsun laadinnan
yhteydessä. Koulutus valvontasuunnitelman 

keskiöön: Aineiston
perusteella voidaan esim. todeta, että on annettu

korjausmääräys sähkölaitteiston määräaikaistarkastuksesta,
 vaikka tähän ei pelastusviranomaisella ole valvontaoikeutta.

Samalla voidaan todeta ne osa-alueet, joihin annetaan
eniten velvoittavia toimenpiteitä (esim. puutteet palo-

varoittimissa). 

Voidaanko vaikutttaa
turvallisuusviestinnällä

kehitykseen?

Voidaanko vaikuttaa
valvonnan suunnittelulla 

kehitykseen?

Paloinsinööri tekee
Aineiston

EI KYLLÄ
Valvontasuunnittelun

prosessi

EI KYLLÄ TUVI:n prosessi

Valvontaa tekeville
tehdään teemakoulutus

tai teeman luominen
valvontasuunnitelmaan

Voidanko vaikuttaa
suoraan sidosryhmiin?

(esim sivistystoimi).
Tarvittaessa sidosryhmiin
kohdistetaan viestintää.

Liite 5. Valvontatyön vaikuttavuuden prosessi
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YRITYS- JA LAITOSKOHTEIDEN (A1 – A6) VALVONTAVÄLIT 

Keskimääräinen tarkastusvälin määräytyminen perustuu kumppanuusverkoston kansalliseen ohjeistukseen. Tarkastusväliä 
voidaan pidentää tai lyhentää suositellusta keskimääräisestä tarkastusvälistä tapauskohtaisesti. Mikäli kohteessa asiat ovat 
keskimääräistä paremmin, tarkastusväliä voidaan pidentää ja vastaavasti, jos asiat ovat keskimääräistä huonommin, tarkas-
tusväliä voidaan lyhentää.  Tarkastusvälin muuttamisen perusteena voivat olla mm. seuraavat seikat: 

Turvallisuuskulttuuri 

• Havaitut puutteet palotarkastuksien yhteydessä

• Asiakkaan sitoutuminen (korjausmääräysten toteutuminen)

• Pelastussuunnitelma ja sen päivitykset

• Henkilökunnan koulutus ja harjoitukset

• Yrityksen turvallisuuteen liittyvä laatujärjestelmä ja sen jalkautuminen

• Omaehtoinen varautuminen yli lakisääteisen tason

• Muiden tahojen tekemät turvallisuusauditoinnit

Uhatut arvot ja poikkeukselliset riskit 

• Kohteen laajuus ja geometrinen monimutkaisuus (operatiivisesti haasteelliset kohteet, monimutkainen pa-
loturvallisuustekniikka)

• Yhteiskunnallisesti merkittävät kohteet, kunnan toiminnan kannalta kriittiset kohteet

• Teollisuuden tuotannon toimiala ja palovaarallisuusluokka

• Poikkeuksellinen henkilömäärä

• Poikkeuksellisen suuret kulttuuri- ja ympäristöarvot (esim. Haag-listan kohteet)

• Ympäristön toiminta (esim. Seveso -kohteen ympärillä sijaitsevat kohteet. Otettava huomioon myös ympä-
ristön riskien muuttuminen)

• Poikkeuksellisessa ympäristössä sijaitsevat kohteet (esim. tärkeällä pohjavesialueella sijaitsevat vaarallisten
aineiden kohteet)

• Poistumisturvallisuusselvitys ja sen havainnot, toimintaympäristön muutokset

• Poikkeuksellinen saavutettavuus, pelastuslaitoksen vaste

Tapahtuneet onnettomuudet tai vastaavat 

• Useita viranomaiskäyntejä, poikkeamia, onnettomuuksia tai läheltä piti -tilanteita samassa kohteessa

• Toistuvat erheelliset paloilmoitukset



1. YMPÄRIVUOROKAUTISESSA KÄYTÖSSÄ OLEVAT KOHTEET (A1)

Valvontakohteiden A1 – luokkaan kuuluvat kohteet, jotka ovat ympärivuorokautisessa käytössä. On huomioitava, että kiin-
teistössä yöpyvät eivät vastaa kohteen turvallisuudesta. 

Palotarkastusten ohjeellinen väli Rakennus- 
luokitus 
1994 

6 kk 12 kk 24 kk 36 
kk 

48 
kk 

60 
kk 

96 kk 120 kk 

Keskussairaalat, muut sairaalat 211, 213 121) 

Terveyskeskusten vuodeosastot 214 121) 

Terveydenhuollon erityislai-
tokset, muut terveydenhuol-
torakennukset (vain päivä-
käytössä) 

215, 219 
60 

Vanhainkodit, kehitys- 
vammaisten hoitolaitokset 

221, 223, 229 121) 

Palvelutalot 

sprinklattu  

sprinklaamaton 

362) 

122) 

Tuettu asuminen ja muut vas-
taavat poistumisturvallisuus-
selvityskohteet 

239 242) 

Lasten- ja koulukodit, van-
kilat, ympärivuorokautiset 
päiväkodit 

222, 241, 
231, 
239 

vankilat 241 12 363) 

lasten- ja nuorisokodit 222 24 

ympärivuorokautiset päiväkodit 24 

Hotellit, loma-, lepo- ja virkistys-
kodit, muut majoitusliikeraken-
nukset 

121, 123, 129 24 364) 

Vuokrattavat lomamökit ja -
osakkeet 

Leirintäalueet 

124 1205) 

       60 

Asuntolat, muut asuntolara-
kennukset 

131, 139 60 

Taulukko A1: Ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden palotarkastusten periaatteellinen tarkastusväli. 

1) Tarkastusväli on tiheämpi, mikäli kohteessa ei ole automaattista sammutuslaitteistoa

2) Tarkastusväliä voidaan tarkentaa poistumisturvallisuusselvityksen päivittämisen yhteydessä (3 v. välein)

3) Avovankilat

4) lepo- ja virkistyskodit, muut majoitusliikerakennukset. Opetusrakennuksien ja päiväkotien valvonta (A2)

5) Paloturvallisuuden itsearviointi tulevaisuudessa yritystoimijoille



2. OPETUSRAKENNUKSIEN JA PÄIVÄKOTIEN VALVONTA (A2)

Valvontakohteiden A2 – luokkaan kuuluvat kohteet, jotka ovat ainoastaan päiväkäytössä 

Palotarkastusten ohjeellinen väli Rakennus- 
luokitus 
1994 

6 kk 12 
kk 

24 
kk 

36 
kk 

48 
kk 

60 
kk 

96 kk 120 kk 

Päiväkoti 231 

alle 25 paikkaa 361) 602) 

25-100 paikkaa 36 

yli 100 paikkaa 243) 

Yleissivistävät oppilaitokset 511 36 

Keskiasteen oppilaitokset 521 36 

Korkeakoulut ja tutkimuslai-
tokset 

531, 
532 

36 

Muut opetusraken-
nukset mm. kan-
sanopistot yms. 

541, 
549 

60 

Taulukko A2: Opetusrakennusten ja päiväkotien palotarkastusten periaatteellinen valvontaväli 

1) Jos päiväkoti sijaitsee kohteessa, jossa on tiheämpi tarkastusväli. Tarkastusväli valitaan yhdessä toiminnanharjoitta-
jan kanssa riskiperusteisesti. Pääkohteen tarkastusvuosina, jolloin päiväkoti ei ole tarkastusvuorossa, voidaan toi-
minnanharjoittajan turvallisuustyötä tukea antamalla omatoimiseen varautumiseen liittyvää asiantuntija-apua.

2) Keskimääräinen tarkastusväli

3) Kohde on varustettu paloilmoittimella. Ei hätäkeskusyhteyttä



3. KOKOONTUMIS- JA LIIKETILOJEN VALVONTA (A3)

Valvontakohteiden A3 – luokkaan kuuluvat kohteet, joissa on satunnaisia kävijöitä, joille poistumisen hahmottaminen voi olla 
vaikeaa. Kohteen toiminnasta ja turvallisuudesta vastaavat eivät välttämättä ole aina paikalla. 

Palotarkastusten ohjeellinen väli Rakennus- 
luokitus 
1994 

6 kk 12 
kk 

24 
kk 

36 
kk 

48 kk 60 
kk 

96 
kk 

120 kk 

Liike- ja tavaratalot, myymälä-
hallit, kauppakeskukset 

alle 400 m2 1) 

400-2 499 m2

2 500- 9 999 m2

10 000 m2 tai enemmän 

111, 112, 119 

111, 112, 119 

111, 112, 119 

111, 112, 119 

1201) 

60 

36 
12 

Anniskeluravintolat 

alle 50 asiakaspaikkaa 

50–500 asiakaspaikkaa 

yli 500 asiakaspaikkaa 

141 

141 

141 

120 
36 

12 

Ruokaravintolat2) 120 
Teatteri- ja konserttirakennukset 

paikkaluku yli 300 

paikkaluku korkeintaan 300 

311, 312 

12 

48 
Kirjasto-, museo- ja näyttelyhallira-
kenukset 

Kirjastot ja museot 
Näyttelyhallit 

322, 323, 324 

60 
24 

Uskonnollisten 

yhteisöjen rakennukset
341, 342, 349 483) 

Muut kokoontumisrakennukset, 
kuten seura- ja kerhorakennuk-
set sekä urheilu- ja kuntoilura-
kennukset4) 

331, 351, 
352, 

353, 354, 
359, 
369 

60 120 

Liikenteen rakennukset 

lentoterminaalit ja 
maanalaiset liikenneasemat 

muut liikenteen rakennukset 

161, 162, 
163, 

164, 169 

161 

162, 163, 
164, 169 

12 

605) 

Taulukko A3: Kokoontumis- ja liiketilojen palotarkastusten periaatteellinen valvontaväli. 

1) Asuin kerrostalojen kivijalkakaupat paloturvaisuuden itsearvioinnin yhteydessä.

2) Kohteella voi olla anniskelulupa, mutta toiminta on painottunut lounas- tai päivällisruokailuun



3) Kulttuurihistoriallinen arvo vaikuttaa kohteen tarkastusväliin. Esim. arvokas puukirkko on 24 kuukauden kohde.

4) Pienet seura-ja kerhorakennukset kuten jahtimajat, joissa ei ole yöpymismahdollisuutta 120kk

5) Esim. maanalaiset pysäköintitilat, ei yksittäiset autokatokset



4. TEOLLISUUS- JA VARASTORAKENNUSTEN VALVONTA (A4)

Valvontakohteiden A4 – luokkaan kuuluvat kohteet ovat pääosin työpaikkarakennuksia, joiden tilat ja toiminnat ovat yleensä 
tiloissa oleville tuttuja. 

Palotarkastusten ohjeellinen väli Rakennus- 
luokitus 
1994 

6 kk 12 
kk 

24 
kk 

36 kk 48 
kk 

60 
kk 

96 kk 120 
kk 

Energiantuotannon rakennukset

alle 1 000 m2 

1 000 m2 tai enemmän 

611, 613 

60 

36 
Infrastruktuurin kannalta mer-
kittävät1) 

12 

Teollisuushallit ja muut 
teollisuusrakennukset 

alle 1000 m22) 

1000-4 999 m2 

yli 5 000 m2 

691, 699 

60 120 
36 

12 

Teollisuus- ja pienteollisuustalot 

alle 1 000 m2 

1 000 m2 tai enemmän 

692 

120 
24 48 

Varastorakennukset 3) 

alle 1 000 m24) 

1 000-9 999 m2 

10 000 m2 tai enemmän 

711, 712, 
719 

711, 712, 
719 

711, 712, 
719 

120 

48 

24 

Taulukko A4. Teollisuus- ja varastorakennusten palotarkastusten periaatteellinen valvontaväli. 

1) Myös muut kuin energiahuollon kannalta merkittävät kohteet, kuten kaukolämpö, vesihuolto, maakaasu, teletek-
niikka jne. sekä YTS -kohteiden huomioiminen kuten esim. Huoltovarmuuskeskuksen varmuusvarastot jne.

2) Pienet alle 500m2) (pvl1, st1) kiinteistöt riskiarvion perusteella 120kk
3) Palovaarallisuusluokka ja varastoitavien tavaroiden ja tuotteiden vaihtuvuus on otettava huomioon esim. satamissa

ja logistiikkakeskuksissa.
4) Pienet varasto-/verstasrakennukset, joissa ei harjoiteta liiketoimintaa ja jotka sijaitsevat samalla tontilla asuinraken-

nuksen kanssa, kuuluvat omavalvonnan piiriin.



5. MAATALOUDEN TUOTANTOTILOJEN VALVONTA (A5)

Valvontakohteiden A5 -luokkaan kuuluvat kohteet, joissa on tyypillisesti paljon eläimiä ja elintarvikkeiden tuotantoa. 

Palotarkastusten ohjeellinen väli Ra-
kennus- 
luokitus 
1994 

6 
k
k 

12 
kk 

18 
kk 

24 
kk 

36 
kk 

48 
kk 

60 
kk 

96 
kk 

120 
kk 

Kohteella on aluehallintovi-
ranomaisen ympäristölupa 1 ) 811, 819 

36 

Kohteella on kunnan ympäris-
tölupa (alempi raja) 

36 

Viljankuivaamorakennukset2) 891 36 60 120 
Muut 
maataloustuotantorakennukset3 ) 

892, 893, 
899 

Tapauskoh-
tainen harkinta 

Taulukko A5: Maatalousrakennusten palotarkastusten periaatteellinen valvontaväli. 

1) Avonaiset pihattorakennukset 60 kk
2) Jos kohde ei ole osa aluehallintoviranomaisen tai kunnan ympäristölupaan liittyvää toimintaa, vaan esim. kyläyhtei-

sön yhteinen viljankuivaamo, tarkastusvälin lähtökohta on 36 kk. Yksittäisen viljelijän käytössä olevan pienen viljan-
kuivaamon tarkastusvälin lähtökohta on 60-120 kk, käyttöaste tiuhentaa tai harventaa tarkastusväliä.

3) Muiden maataloustuotantorakennusten (rakennusluokitus 892, 893, 899) tarkastusväli määritellään tapauskohtai-
sesti

601



6. MUIDEN RAKENNUSTEN VALVONTA (A6)

Valvontakohteiden A6 -luokkaan kuuluvat muut kohteet, joissa henkilö-, omaisuus- ja ympäristöriskit edellyttävät tarkempaa 
riskitarkastelua. 

Palotarkastusten ohjeellinen väli Rakennus- 
luokitus 1994 

6 
kk 

12 
kk 

24 
kk 

36 
kk 

48 
kk 

60 
kk 

96 
kk 

120 
kk 

Toimistot ja työpaikkatilat1) 151 120 

Palo- ja pelastustoimen rakennukset 721, 722, 729 60 

Rakennus ei kuulu mihinkään muuhun 
ryhmään, mutta on kytketty omaehtoi-
sesti hätäkeskukseen2) 

60 

Palo- ja räjähdysvaaralliset tilat 

kylmä jakeluasema, ei rakennuksia 

jakeluasemat, esim. liikenne-
myymälät 

60 
36 60 

6 12 

36 
36 

60 
12 

12

Turvetuotantoalueet5) 12 24 

Kulttuurihistoriallinen rakennus 

Haag -listan rakennukset6) 

muut kohteet7) 

12 24 36 48 

  Tapauskohtainen harkinta 

Muut rakennukset ja kohteet8) 999   Tapauskohtainen harkinta 

Taulukko A6: Muiden rakennusten palotarkastusten periaatteellinen valvontaväli. 

1) Alle 300m2 toimistot ja pienet työpaikkatilat rakennuksen pääkäyttötavan mukaan (esim asuinrakennusten. yhtey-
dessä omavalvonnalla)

2) Esim. automaattisella paloilmoittimella varustetut autohallit
3) Ilmoituslaitokset on yleensä luokiteltu muuhun A-luokkaan, sillä niiden riskit ovat vähäisiä.
4) Trafi on määritellyt kemikaaliratapihat. Logistiikkakeskusten ja -maaliikenneterminaalien tarkastusväliä määriteltä-

essä on huomioitava ainakin toiminnan laajuus ja mahdollisten vaarallisten aineiden osuus tavaravirrasta
5) Turvallisuuskulttuurin ja riskiarvion perusteella 12-24kk
6) Kansallista kulttuuriomaisuutta edustavat rakennus- ja kokoelmakohteet, jotka on nimetty Haagin yleissopimuksen

mukaisessa toistaiseksi vahvistamattomassa kulttuuriomaisuuden luettelossa (ensisijainen verrattuna A3 -luokan
kohteiden ohjeelliseen tarkastusväliin.)

7) Kulttuurihistorialliset rakennus- ja kokoelmakohteet, joiden valvontaväliä ei ole määritetty luokissa A1-A6.
8) Esim. kaivokset, maanalainen rakentaminen, liikennetunnelit

turvallisuusselvityslaitos

toimintaperiaatelaitos

lupalaitos
ilmoituslaitos3)

kemikaaliratapihat ja satamien 
vaarallisten aineiden kentät,

maaliikenteen 
logistiikkakeskukset4)
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