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1. JOHDANTO 

Pelastussuunnitelma 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: 

Toiminnanharjoittajan tulee arvioida riskit ja arvioinnin perusteella tehtävä mahdollisia turvallisuutta parantavia toimenpiteitä. 

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

käsitellä rakennuksessa ja toiminnassa käytettävät turvallisuusjärjestelyt, jotka muodostuvat riskinarvion ja lainsäädännön pe-

rusteella. Toimintaohjeet ovat suunnitelman liitteitä, jotka syntyvät myös riskinarvion perusteella. Kohdekortti kehotetaan laa-

timaan kuitenkin aina suunnitelman liitteeksi. Pelastussuunnitelman laadinnasta säädetään Pelastuslaissa 379/2011 15 §:ssä 

ja Valtioneuvoston asetuksessa 407/2011. 

Pelastuslaitos antaa neuvoja suunnitelman laadintaan. Vastuu suunnitelman tarpeellisesta sisällöstä ja sen aiheuttamista toi-

menpiteistä on kuitenkin aina toiminnanharjoittajalla. 

Tässä pohjassa käydään pelastussuunnittelua läpi käyttäen esimerkkinä maatilaa. 



2. TOIMINNAN TIEDOT 

Tässä pelastussuunnitelman kohdassa esitetään toiminnan tiedot seuraavan esimerkin mukaisesti: 

- Yrityksen nimi ja yhteystiedot: MTY RISKIENHALLINNAN MAATILA 

o Veli Viljelijä, veli.viljelija@riskienhallinta.fi, puh: 044 429 61xx 

- Yrityksen toimiala: Maatila. Eläintuotantoa.  

- Toiminnan tarkempi selostus lyhyesti: Kohteessa on yksi eläinsuoja 250 lypsylehmälle / lihanaudalle. Kohteen oleel-

lisimmat riskit liittyvät eläinten turvallisuuteen esim. tulipalotilanteessa tai sähkökatkoksen aikaan. Henkilöriskit liit-

tyvät kemikaalien varastointiin ja raskaaseen konekalustoon. Tulipalolla olisi myös huomattavia omaisuus- ja ympä-

ristövahingon vaikutuksia. 

- Velvollisuus laatia pelastussuunnitelma:  

- 10) yli 1500 neliömetrin teollisuus-, tuotanto- ja varastorakennuksiin; 

- 11) ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 1 §:n mukaisiin ympäristölupaa edellyttäviin eläinsuojiin; 

- 12) kohteisiin, joissa vaarallisen kemikaalin vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia saa harjoittaa vain tekemällä 

siitä vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 24 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen; 



3. VAAROJEN JA RISKIEN ARVIOINTI 

Tässä osiossa käsitellään toiminnan vaarat ja riskit. Riskien arviointi prosessina etenee seuraavasti. Ensimmäisessä vaiheessa 

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

jää sellaiselle tasolle, että se ei vaaranna ihmisten, ympäristön eikä omaisuuden turvallisuutta. Toimenpiteet sijoitetaan TOI-

MENPITEET – laatikkoon. Toiminnanharjoittajan ja kiinteistön haltijan vastuulle jää arvioida, ovatko riskit tehtyjen toimenpitei-

den jälkeen hyväksyttävällä tasolla. Arviointia ei voi tehdä haltijan puolesta esim. turvallisuuskonsultti, vaan vastuu on kiinteis-

tön haltijalla ja/tai toiminnanharjoittajalla. Päätös kirjataan HYVÄKSYTTY TASO / EI HYVÄKSYTTY – laatikkoon. Mahdolliset toi-

mintaohjeet kirjataan viitteeksi TOIMINTAOHJE – laatikkoon. 

Riskienarviointi on pelastussuunnitelman tärkein osa. Ilman sitä suunnitelman merkitys on olematon, sillä toimintaa ei ole oi-

keasti arvioitu. Jokaisen toiminnan riskit poikkeavat toisistaan, joten siksi alla oleva esimerkkitaulukko ei ole missään nimessä 

tyhjentävä. Todellisuudessa riskinarviointi on huomattavasti esimerkkiä laajempi. 

Taulukossa on esimerkin omaisesti maatilan toimintaan liittyviä riskejä  

VAARA / RISKI TOIMENPITEET HYVÄKSYTTY / EI 
HYVÄKSYTTY 

TOIMINTAOHJE 

Tulipalo: Yrityksen toi-
minta keskeytyy / loppuu. 
Mahdolliset henkilövahin-
got, eläinkuolemat, ympä-
ristövahingot ja mittavat 
omaisuusvahingot. 

Kohde on varustettu näytteenottoon pe-

rustuvalla paloilmoittimella, josta on häly-

tys Veli Viljelijälle ja Sisko Viljelijälle. Yritys 

laatii tämän lisäksi pelastuslaitokselle koh-

dekortin pelastuslaitoksen kohdekorttioh-

jeen mukaisesti.  

Tehty sopimus muiden alueen maatilojen 

kanssa eläinten hätäsijoituksesta tulipaloti-

lanteessa. 

 

Hyväksytty MTY 

11.1.2019 

Pelastuslaitoksen kohde-

kortti on laadittu ja lähe-

tetty palotarkastajalle 

11.10.2019 

Paloilmoittimen vuosi-

huolto ja kuukausikoe 

huolto-ohjelman mu-

kaan. 

Sopimus hätätilannesi-

joituksesta 

Kemikaalivahinko esim. 
tulipalon seurauksena. 

Riski myös pelastushenki-
löstölle. 

Toimintaa on suunniteltu ”maatilan kemi-

kaaliturvallisuusoppaan”  mukaan. 

Polttoaineille on tehty oppaan mukainen 

tankkauspiste. AIV-liuos säilytetään oppaan 

ja käyttöturvatiedotteen ohjeiden mukai-

sesti. 

Hyväksytty MTY 

11.1.2019 

Maatilan kemikaalitur-

vallisuusopas. 

Varastoitavien kemikaa-

lien käyttöturvatiedot-

teet. 

Sähkökatko tai sähkölait-
teen aiheuttama tulipalon 
riski 

Säännölliset sähkötarkastuksen kymmenen 

vuoden välein. 

Moottoreiden ja laitteiden puhdistus vähin-

tään kerran kuukaudessa. 

Varavoimakoneen hankinta yhteistyössä 

muiden alueen maatilojen kanssa 

Hyväksytty MTY 

11.1.2019 

Varavoimakone han-

kittu. Säilytetään Ojansi-

vun maatilalla. 

Eläin tai ihminen tippuu 
lietealtaaseen 

Aidan säännöllinen tarkkailu 

Perehdytys työntekijöille 

Hyväksytty MTY 

11.1.2019 

Ohje eläimen nostami-

seen omalla kalustolla 



4. RAKENNUKSEN JA TOIMINNASSA KÄYTETTÄVIEN TILOJEN TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 

4.1 Rakennuksen palotekniset tiedot 

Rakennusvuosi: Eläinsuoja rakennettu vuonna 1995. Kerrosala 4000 m2. Tarkemmat tiedot pelastuslaitoksen kohdekortissa.  

Rakennusten lukumäärä ja paloluokka (tiedot löytyvät rakennuslupakuvista): 1 eläinsuoja, paloluokka P2. 1 lämpökeskus, 

paloluokka P3. 

Palo-osastoinnit (tiedot löytyvät rakennuslupakuvista): 2 kpl noin. 2000 m2 palo-osastoja. Rakennuksen palo-osastoinnit löy-

tyvät pelastuslaitoksen kohdekortista. 

Väestönsuoja: Kohteessa ei ole väestönsuojaa 

4.2 Turvallisuutta parantavat opasteet, laitteet ja järjestelmät 

Tässä kohdassa esitettävät seikat ovat esimerkkejä maatilalta. Lista ei ole tyhjentävä. 

- ALKUSAMMUTUSKALUSTO 

o Kohteen alkusammutuskaluston sijainti ja laatu on piirretty erilliseen pohjakuvaan, jotta sisäinen tarkastus 

olisi helpompaa. Alkusammutuskaluston huollosta on jatkuva sopimus yrityksen X kanssa. Alkusammutuska-

lustoa ei merkitä pelastuslaitokselle toimitettavaan kohdekorttiin. 

- PALOILMOITIN 

o Kohde on varustettu näytteenottoon perustuvalla paloilmoittimella. Hätäilmoitus tulee Veli Viljelijälle ja Sisko 

Viljelijälle. Keskuksen sijainti on osoitettu pelastuslaitoksen kohdekortissa sekä se on merkitty ulkoa päin. 

Laite huolletaan liitteenä olevan huolto-ohjelman mukaan. 

- AUTOMAATTINEN SAMMUTUSJÄRJESTELMÄ JA KOHDESUOJAUKSET 

o Kohdetta ei ole varustettu automaattisella sammutusjärjestelmällä.  

- SAMMUTUSVESIPUTKISTO 

o Kohdetta ei ole varustettu sammutusvesiputkistolla. 

- SAVUNPOISTO 

o Kohteessa on pelastuslaitoksen vaijeritoimiset savunpoistoluukut. Käsilaukaisun sijainti on osoitettu pelas-

tuslaitoksen kohdekortissa sekä se on merkitty ulkoa päin. Savunpoistoa käytetään tilojen tuuletukseen joten 

sen koestus suoritetaan hyvinkin usein. 

- VAARALLISTEN KEMIKAALIEN MERKINNÄT 

o Vaaralliset kemikaalit on merkitty pelastuslaitoksen kohdekorttiin ja lisäksi varastopaikkoihin johtavilla ovilla 

on niistä varoittavat merkinnät. 

- PELASTUSLAITOKSEN KOHDEKORTTI 

o Pelastuslaitoksen kohdekortti on laadittu. Kohdekortti koostuu tekstiosasta ja kohdekuvasta, joissa on esi-

tetty kaikki tarpeellinen pelastuslaitoksen toimintaa varten. Yritys päivittää kohdekortin vuosittain. 

- PIHAOPASTETAULU JA HÄTÄILMOITUSOHJE 

o Kohteessa ei ole pihaopastetaulua. 



5. OHJEET ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISEMISEKSI SEKÄ ONNETTOMUUS- JA VAARATILANTEISSA TOI-
MIMISEKSI 

Yleisesti kaikkia onnettomuustilanteita johtaa kykenevin paikalla oleva henkilö, kunnes pelastuslaitos saapuu kohteeseen. Toi-

mintaa johtavan henkilön yhteystiedot voi liittää pelastuslaitoksen kohdekorttiin ja toimintaa johtavalla henkilöllä kannattaa 

olla kohdekortti käytössään (esim. laminoituna työasun taskussa). 

Otsikon mukaiset ohjeet on järkevä pitää suunnitelman liitteinä. Tässä esimerkkikohteessa on viitattu suunnitelmassa seuraa-

viin dokumentteihin, joten ne ovat suunnitelman liitteitä. Lista ei ole tyhjentävä ja tarvittavien liitteet määräytyvät aina suun-

nitelmakohtaisesti. 

1. Paloilmoittimen huolto-ohjelma 

2. Sammuttimien sijainnit 

3. Ohje eläimen nostamiseen lietealtaasta omalla kalustolla 

4. Pelastuslaitoksen kohdekortti 

 

Muut ohjeet jotka toimivat suunnitelman liitteinä (tällaiset liitteet voivat olla muiden organisaatioiden tuottamia ohjeita, 

jotka ovat yleisesti hankittavissa). Ne on kuitenkin syytä ilmoittaa suunnitelmassa jotta niiden ajantasaisuus muistetaan 

tarkastaa suunnitelman päivittämisen yhteydessä. Ohessa tässä suunnitelmassa käytettyjä esimerkkejä: 

1. Maatilan kemikaaliturvallisuusopas. Internetdokumentti. http://pirkanmaanpelastuslaitos.fi/files/1404106349.pdf 

2. Käyttöturvallisuustiedotteet: 

- Muurahaishappo. http://aiv.fi/wp-content/uploads/2016/09/SDS-AIV-2-PLUS-NA-FI.pdf 

- Polttoöljy. https://www.neste.fi/static/ktt/13779_fin.pdf 

3. Finanssialan keskusliiton ohje. MAATALOUDEN TUOTANTO- JA VARASTORAKENNUSTEN AUTOMAATTISET PALOVA-

ROITINJÄRJESTELMÄT. http://www.finanssiala.fi/vahingontorjunta/dokumentit/Maatilapalovaroitin.pdf 

 

 

 



ESIMERKKILIITE 1 PALOILMOITTIMEN HUOLTO-OHJELMA 

Tässä kohtaa esitettäisiin näytteenottojärjestelmän toimittajan laatima huolto-ohjelma. 

 



ESIMERKKILIITE 2 SAMMUTTIMIEN SIJAINNIT JA LAATU 

Tässä esimerkkiliitteessä on kuvattu eläinsuojan sammuttimet ja laatu. Sammutuskaluston määrä ja laatu riippuu kohteesta. 

Pelastusviranomainen antaa neuvoja alkusammutusvälineistöön liittyen. Pelastussuunnitelmassa kannattaa pitää kuva sam-

muttimista erityisesti suurissa kohteissa, jolloin niiden huoltoa ja oikeaa sijoittelua on helpompi seurata. 

 

Esimerkin omaisesti molempiin 2000 m2 palo-osastoihin tulee 4 sammutinta ja yksi paloposti. Yhteensä eläinsuojassa on kah-

deksan sammutinta ja kaksi pikapalopostia. 

Sammuttimien teholuokka 6 kg - jauhe: 43A233BC. 

 



ESIMERKKILIITE 3 OHJE ELÄIMEN NOSTAMISEEN LIETEALTAASTA 

 

 

Lähteet: Copyright: Eläinten Hyväksi EHY ry www.ehy.fi 

 



ESIMERKKILIITE 4 KOHDEKORTTI (KOHDEKORTTI KEHOTETAAN TEKEMÄÄN AINA) 

Kohdekortti muodostuu kahdesta osasta, kuvasta ja etulehdestä. Jokilaaksojen pelastuslaitoksen ohjeistus löytyy internetsi-

vuilta. 

 

 



 

 

Kohde | Objekt Osoite | Adress Kiinteistön käyttötarkoitus | Fastighetens användningsändamål Rakennuksen paloluokka 
Byggnadens brandklass 
 

☐ P1 

x P2 

☐ P3 

                     MTY Riskienhallinnan maatila                  Pajuniityntie 2 Raahe                          Tuotanto- ja varastorakennus 
Kerrokset | Våningar Korkeus | Höjd Kerrosala | Våningsyta Lämmitys | Uppvärmning 
Maan päällä  
Ovan jord  1  

Maan alla  
Under jord                 7                             4000  Hake         

 

 

Paloilmoitinkeskuksen sijainti | Placering av brandlarmcentral 

  

Avainsäilöjen määrä | Nyckelförvaringarnas antal 

   Näytteenottoilmaisin, ei häkeyhteyttä                                    

Merkki ja malli | Märke och modell Avainsäilöjen sijainti | Placering av nyckelförvaringar 

  Siemens                     
1: Alakeskuksen sijainti | Placering av undercentral  

 
 

                      
2: Alakeskuksen sijainti | Placering av undercentral  

 

Veden pääsulun sijainti | Placering av huvudvattenkran 

                         Rakennuksen keskellä itä-sivulla kts. kuva                   

    

 

Savunpoistokeskuksen sijainti | Placering av rökventilationscentral  

 

Sähkön pääkatkaisija sijainti | Placering av elhuvudbrytare 

 Pääsisäänkäynti     Rakennuksen keskellä itä-sivulla kts. kuva                  

Alakeskuksen sijainti | Placering av undercentral  
 

 

                      
Savunpoistotason taso | Rökventilationens nivå  

 

Ilmanvaihtokonehuoneen sijainti | Placering av ventilationsmaskinrum 

☐ 

x 

☐ 

I: Ikkunat ja oviaukot | Fönster och dörröppningar 

II: Erilliset savunpistoluukut tai ikkunat | Enskilda rökventilationsluckor eller fönster 

III: Erillinen savunpoistolaitteisto | Enskild rökventilationssystem 

                     

 Ilmanvaihdon pysäytyskytkin / Avstängning av ventilation 

   Pääsisäänkäynti, kts. kuva                   

Toiminta | Funktion   

☐ 

x 

☐ 

Koneellinen savunpoisto | Mekanisk rökventilering 

Painovoimainen savunpoisto | Rökventilering med självdrag 

Helposti avattavat ikkunat | Lättöppningsbara fönster 

 

 

Sammutusjärjestelmä | Släckninssystem Suojatut tilat | Skyddade utrymmen 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

Sprinkleri | Sprinkler 

Inertti kaasu | Inert gas 

Vaahto | Skum  

Muu, mikä? | Annat, vad? 

                      

                      
                      

Korvausilman järjestelyt | Arragemang för ersättningsluft  

    Käyntiovet. 

Savunpoiston sähkönsyötön varmistus | Säkring av rökventilationens elmatning  Ohjauskeskuksen sijainti | Placering av styrcentral 

☐ 
Varmennettu palokunnan generaattorin syötöllä 

Säkrad med brandkårens matning via generator  

                      

☐ Kiinteistön sähkönsyöttö | Fastighetens elmatning  Sprinklerisyöttöjen sijainnit | Placering av sprinklermatning Syöttöpaine | Matningstryck 

☐ Jokin muu, mikä? | Annan, vilken?                                               
Sähkönsyötön vaatimus (kW) | Elmatningens effekt (kW)     

                          



VAARALLISET AINEET | FARLIGA ÄMNEN 
Vaarallisen aineen nimi | Namn på farligt ämne Määrä | Antal Sijainti | Placering Muuta huomioitavaa | Annat att beakta 

      AIV-liuos, muurahaishappo                  10 tonnia      (10 x IBC)              Rakennuksen itä-sivu, kts. kuva                     Valuma-allas yhdelle tonnille 

Vaarallisen aineen nimi | Namn på farligt ämne Määrä | Antal Sijainti | Placering Muuta huomioitavaa | Annat att beakta 

       Polttoöljy                   12 tonnia                     Jakelupiste (yli 8 metriä navettaan)                                       

Vaarallisen aineen nimi | Namn på farligt ämne Määrä | Antal Sijainti | Placering Muuta huomioitavaa | Annat att beakta 

                                                                                        

MUUT RISKITEKIJÄT | ANDRA RISKFAKTORER 
Sammutusta rajoittavat tekijät ja paikat | Faktorer och platser som begränsar släckningsarbete 

      

LISÄTIEDOT TAI MUUTA HUOMIOITAVAA | TILLLÄGSINFORMATION ELLER ANNAT ATT OBSERVERA 
Lisätiedot | Tillägsinformation 

   Eläinten hätäsijoituksesta sovittu Pasi Pekkalan kanssa. Puh: 044 429 61xx                   

Pelastustien rajoitukset | Räddningsvägens begränsningar 

                      

 
KOHDETIEDOT 
Kiinteistön omistaja | Fastighetens ägare Puh 1 / Tel 1 Puh 2 / Tel 2 

   Veli Viljelijä                         044 429 61xx                                      

Kiinteistön haltija | Fastighetens innehavare Puh 1 / Tel 1 Puh 2 / Tel 2 

     Sisko Viljelijä                 044 429 62xx                       

Yhteyshenkilö 1 | Kontaktperson 1 Puh 1 / Tel 1 Puh 2 / Tel 2 

                                                                  

Yhteyshenkilö 2 | Kontaktperson 2 Puh 1 / Tel 1 Puh 2 / Tel 2 

                                                                  

Yhteyshenkilö 2 | Kontaktperson 3 Puh 1 / Tel 1 Puh 2 / Tel 2 

                                                                  

Vartiointi | Bevakning Puh 1 / Tel 1 Puh 2 / Tel 2 

                                                                  

Paloilmoitinlaitteiston hoitaja | Brandlarmanläggningens skötare 1 Puh 1 / Tel 1 Puh 2 / Tel 2 

                                                                  

Paloilmoitinlaitteiston hoitaja | Brandlarmanläggningens skötare 2 Puh 1 / Tel 1 Puh 2 / Tel 2 

                                                                  

 


