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4 §
Poistumisturvallisuuden arviointi / Posti Kotipalvelut, Mäkikallion 
palveluasumisryhmä, Ramsinniementie 8 D, 00980 Helsinki

HEL 2017-008545 T 09 00 00

Poistumisturvallisuusselvitys 27.7.2017 / Poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma 19.10.2017

Päätös

Poistumisturvallisuuden arviointi koskee Posti Kotipalveluiden kohdetta 
Mäkikallion palveluasumisryhmä osoitteessa Ramsinniementie 8 D, 
00980 Helsinki. Päätös liittyy toiminnanharjoittajan laatimaan poistu-
misturvallisuusselvitykseen (27.7.2017) ja sen perusteella tehtyyn pois-
tumisturvallisuuden arviointiin (28.9.2017).

Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus ei kaikilta
osin täytä pelastuslain 18 §:ssä säädettyjä vaatimuksia. Tällä perus-
teella toiminnanharjoittaja velvoitettiin laatimaan pelastuslain 20 § mu-
kainen suunnitelma poistumisturvallisuuden parantamisesta (poistumis-
turvallisuuden toteuttamissuunnitelma). Toiminnanharjoittaja on toimit-
tanut suunnitelman 19.10.2017

Pelastusviranomaisen arvion mukaan toteuttamissuunnitelmassa esite-
tyillä toimenpiteillä poistumisturvallisuus voidaan saattaa vaatimusten 
mukaiseksi. Toiminnanharjoittajan tulee toteuttaa toimenpiteet suunni-
telmassa esitetyn mukaisesti.

Ehdot:

Suunnitelman toteuttamisen lisäksi ehtoina riittävälle poistumisturvalli-
suudelle ja poistumisturvallisuuden ylläpitämiselle ovat päätöksen liit-
teenä olevat yleiset ehdot.

Päätöksen perustelut

Aiemman päätöksen ja siinä mainittujen perusteluiden mukaisesti pois-
tumisturvallisuus ei pelastusviranomaisen arvion mukaan täytä pelas-
tuslain 18 §:ssä säädettyjä vaatimuksia (poistumisturvallisuuden ar-
viointi 28.9.2017).

Toiminnanharjoittaja esittää toteuttamissuunnitelmassa, että poistumis-
kokeessa (20.9.2017) poistumaton asukas tullaan sijoittamaan toiseen 
asuinpaikkaan. Asukas on asumisen jonossa ja muutto tullaan toteutta-
maan, kun uusi asuinpaikka löytyy. Tavoitteena on löytää uusi asuin-
paikka tammikuun 2018 loppuun mennessä. Asukkaan tilalle tuleva 
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asukas tulee olemaan toimintakyvyltään omatoimisesti pelastautuva. 

Pelastusviranomaisen arvion mukaan esitetyillä toimenpiteillä poistu-
misturvallisuus voidaan saattaa vaatimusten mukaiselle tasolle.  

Päätöksen säädösperusteet: 

Pelastuslaki 379/2011 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 81 §

Lisätiedot
Marja Tuomisto, palotarkastaja, puhelin: 310 30527

marja.tuomisto(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Yleiset ehdot (2017).pdf

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Toiminnanharjoittaja Hallintovalitus, tavallinen tiedok-

sianto
Liite 1

.


