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9 §
Poistumisturvallisuuden arviointi / Niemikotisäätiö, Karhunkallion 
kuntoutumiskoti, Naulakalliontie 19 C-D, 00970 Helsinki

HEL 2016-000885 T 09 00 00

Poistumisturvallisuusselvitys 25.1.2016

Päätös

Poistumisturvallisuusselvitys ja sen perusteella tehty poistumisturvalli-
suuden arviointi koskevat Niemikotisäätiön kohdetta Karhunkallion kun-
toutumiskoti osoitteessa Naulakalliontie 19 C-D, 00970 Helsinki.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus täyttää pe-
lastuslain 18 §:ssä säädetyt vaatimukset.

Ehdot:

Ehtoina riittävälle poistumisturvallisuudelle ja poistumisturvallisuuden 
ylläpitämiselle ovat päätöksen liitteenä olevat yleiset ehdot.

Poistumisturvallisuusselvityksen päivitys:

Poistumisturvallisuusselvitys on päivitettävä kolmen vuoden välein tai 
toiminnan muuttuessa olennaisesti.

Toiminnan muuttuessa olennaisesti, päivitetty selvitys on toimitettava 
pelastusviranomaiselle arvioitavaksi. Mikäli toiminnassa ei ole tapahtu-
nut olennaisia muutoksia, poistumisturvallisuusselvityksen päivitys kä-
sitellään määräaikaisen palotarkastuksen yhteydessä.

Päätöksen perustelut

Arviointiperusteina on käytetty seuraavia asiakirjoja ja havaintoja
- poistumisturvallisuusselvitys 25.1.2016
- määräaikainen palotarkastus 8.3.2017
- poistumiskoe 12.10.2017

Karhunkallion kuntoutumiskoti on seitsemän mielenterveyskuntoutujan 
asumisyksikkö, joka toimii v. 1991 valmistuneessa kaksikerroksisessa 
kahden asunnon rakennuksessa. Asukkailla on omat asuinhuoneet ja 
yhteiset keittiö- ja oleskelutilat. Rakennus on palo-osastoitu asunnoit-
tain siten, että asuntojen väliin jäävä yhteinen olohuone on palo-osas-
toitu molemmissa kerroksissa EI30 -ovin. Ovet on varustettu automaat-
tisin suljinlaittein. Rakennuksessa on palovaroitinjärjestelmä. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2 (2)
Kaupunkiympäristön toimiala
Pelastuslaitos
Pelastustoimen osasto 17.01.2018

Pelastusjohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
Agricolankatu 15

00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro

Toiminnanharjoittaja on arvioinut kohteen poistumisturvallisuusselvityk-
sessä asukkaiden toimintakyvyn omatoimiseksi. Koska yksikössä ei ole 
henkilökuntaa ympärivuorokautisesti, määräsi pelastusviranomainen 
yksikköön poistumiskokeen. Koe järjestettiin 12.10.2017 ja sen perus-
teella kaikki asukkaat kykenevät omatoimiseen pelastautumiseen riittä-
vän nopeasti. Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvalli-
suus on näin ollen riittävä. 

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

.


