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15 §
Poistumisturvallisuuden arviointi / Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja 
terveystoimi, Suursuon sairaala, Suursuonlaita 3 B, 00630 Helsinki

HEL 2017-008457 T 09 00 00

Poistumisturvallisuusselvitys 25.7.2017

Päätös

Poistumisturvallisuusselvitys ja sen perusteella tehty poistumisturvalli-
suuden arviointi koskee Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveystoimen 
kohdetta Suursuon sairaala osoitteessa Suursuonlaita 3 B, 00630 Hel-
sinki (pysyvä rakennustunnus 7868).

Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus ei täytä kai-
kilta osin pelastuslain 18 §:ssä säädettyjä vaatimuksia.

Korjausmääräys:

Toiminnanharjoittajan tulee laatia poistumisturvallisuuden toteuttamis-
suunnitelma. Suunnitelmassa tulee esittää toimenpiteet ja aikataulu, 
joilla poistumisturvallisuus saatetaan vaatimusten mukaiselle tasolle.

Määräaika toteuttamissuunnitelman laatimiselle: 30.4.2018

Huomautus:
Mikäli toteuttamissuunnitelmassa esitetyillä toimenpiteillä ei pelastusvi-
ranomaisen arvion mukaan voida saattaa kohteen poistumisturvalli-
suutta vaatimusten mukaiseksi, on pelastusviranomaisen annettava 
poistumisturvallisuuden toteuttamismääräys. Tällöin voidaan määrätä 
myös pelastuslain 82 § mukaisia erityisiä turvallisuusvaatimuksia, kuten 
automaattisen sammutuslaitteiston asentaminen.

Ehdot:

Edellä mainitun korjausmääräyksen lisäksi ehtoina riittävälle poistumis-
turvallisuudelle ja poistumisturvallisuuden ylläpitämiselle ovat päätök-
sen 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-
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nut olennaisia muutoksia, poistumisturvallisuusselvityksen päivitys kä-
sitellään määräaikaisen palotarkastuksen yhteydessä.

Päätöksen perustelut

Arviointiperusteina on käytetty seuraavia asiakirjoja ja havaintoja:
- poistumisturvallisuusselvitykset 25.7.2017 ja 18.10.2017 
- määräaikainen palotarkastus 22.11.2017

Palotarkastuksella saadun tiedon mukaan sairaalan toiminta jatkuu ny-
kymuodossaan toistaiseksi. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoi-
men tilahallinnolta saadun tiedon mukaan toiminta siirtyy Laakson yh-
teissairaalaan arviolta vuonna 2024 Laakson yhteissairaalan valmistut-
tua.

YLEISET TIEDOT:
Kohde on vuonna 1967 rakennettu sairaala. Rakennuksessa on neljä 
kerrosta sekä pohja- ja kellarikerrokset ja kaikki kerrokset ovat potilas-
käytössä. Sairaalan tilat on suojattu automaattisella paloilmoittimella 
(osoitteellinen). Vuodeosastoilla on osastokohtaiset näyttölaitteet palo-
hälytysten paikantamiseksi. Potilaiden toimintakyky on eriasteisesti 
alentunut ja pääsääntöisesti potilaat tarvitsevat hätätilanteissa poistu-
misessa henkilökunnan apua.

KELLARIKERROS:
Kerroksessa on muun muassa henkilökunnan tiloja sekä teknisiä tiloja. 

POHJAKERROS (maantaso):
Kerroksessa toimii vuodeosasto kahdessa palo-osastossa. Palo-osas-
tot on osiin jaettu potilashuoneittain. Toisessa palo-osastossa on 9 poti-
lashuonetta ja toisessa palo-osastossa on 6 potilashuonetta. Huonei-
den koko vaihtelee yhden ja neljän hengen huoneiden välillä. Enimmil-
lään vuodeosastolla on 25 potilasta ja vähimmillään (yöaikana) osastol-
la on kaksi yöhoitajaa. Palo-osastoista on mahdollisuus poistua joko 
viereiseen palo-osastoon samassa kerroksessa tai porrashuoneiden 
kautta alempaan kerrokseen.

1. KERROS:
Kerroksessa toimii vuodeosasto kahdessa palo-osastossa. Palo-osas-
tot on osiin jaettu potilashuoneittain. Toisessa palo-osastossa on 11 
potilashuonetta (mukaan lukien 4 perhehuonetta) ja vuodeosaston toi-
sessa palo-osastossa on 7 potilashuonetta. Huoneiden koko vaihtelee 
yhden ja neljän hengen huoneiden välillä. Enimmillään vuodeosastolla 
on 25 potilasta ja vähimmillään (yöaikana) osastolla on kaksi yöhoita-
jaa. Palo-osastoista on mahdollisuus poistua joko viereiseen palo-osas-
toon samassa kerroksessa tai porrashuoneiden kautta alempiin kerrok-
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siin.

2. KERROS:
Kerroksessa toimii vuodeosasto kahdessa palo-osastossa. Palo-osas-
tot on osiin jaettu potilashuoneittain. Palo-osastoissa kussakin on 7 po-
tilashuonetta ja potilashuoneiden koko vaihtelee yhden ja neljän hen-
gen huoneiden välillä. Enimmillään vuodeosastolla on 28 potilasta ja 
vähimmillään (yöaikana) osastolla on kaksi yöhoitajaa. Palo-osastoista 
on mahdollisuus poistua joko viereiseen palo-osastoon samassa ker-
roksessa tai porrashuoneiden kautta alempiin kerroksiin. 

Lisäksi rakennuksen toisessa osassa 2. kerroksessa toimii kaksi vuo-
deosastoa. Osastot ovat erillisiä palo-osastoja ja ne on osiin jaettu poti-
lashuoneittain. Toisella vuodeosastolla on 10 potilashuonetta ja enim-
millään 19 potilasta. Toisella vuodeosastolla 8 potilashuonetta ja enim-
millään 20 potilasta. Huoneiden koko vaihtelee yhden ja neljän hengen 
huoneiden välillä. Kummallakin osastolla on vähimmillään (yöaikana) 
yksi yöhoitaja. Osastoilta on mahdollista evakuoida potilaat joko vierei-
seen palo-osastoon samassa kerroksessa tai porrashuoneiden kautta 
alempiin kerroksiin.

3. KERROS:
Kerroksessa toimii vuodeosasto kahdessa palo-osastossa. Palo-osas-
tot on osiin jaettu potilashuoneittain. Toisessa palo-osastossa on 6 poti-
lashuonetta ja toisessa palo-osastossa on 8 potilashuonetta. Huonei-
den koko vaihtelee yhden ja neljän hengen huoneiden välillä. Enimmil-
lään vuodeosastolla on 26 potilasta ja vähimmillään (yöaikana) osastol-
la on kaksi yöhoitajaa. Palo-osastoista on mahdollisuus poistua joko 
viereiseen palo-osastoon samassa kerroksessa tai porrashuoneiden 
kautta alempiin kerroksiin.
                                            
Lisäksi rakennuksen toisessa osassa toimii toinen vuodeosasto kah-
dessa palo-osastossa. Palo-osastot on osiin jaettu potilashuoneittain. 
Toisessa palo-osastossa on 8 potilashuonetta ja toisessa palo-osastos-
sa on 15 potilashuonetta. Huoneiden koko vaihtelee yhden ja neljän 
hengen huoneiden välillä. Enimmillään vuodeosastolla on 28 potilasta 
ja vähimmillään (yöaikana) osastolla on kaksi yöhoitajaa. Palo-osas-
toista on mahdollisuus poistua joko viereiseen palo-osastoon samassa 
kerroksessa tai porrashuoneiden kautta alempiin kerroksiin.

4. KERROS:
Kerroksessa toimii vuodeosasto kahdessa palo-osastossa. Palo-osas-
tot on osiin jaettu potilashuoneittain. Toisessa palo-osastossa on 11 
potilashuonetta ja toisessa palo-osastossa on 8 potilashuonetta. Huo-
neiden koko vaihtelee yhden ja neljän hengen huoneiden välillä. Enim-
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millään vuodeosastolla on 28 potilasta ja vähimmillään (yöaikana) 
osastolla on kaksi yöhoitajaa. Palo-osastoista on mahdollisuus poistua 
joko viereiseen palo-osastoon samassa kerroksessa tai porrashuonei-
den kautta alempiin kerroksiin.

JOHTOPÄÄTÖKSET:

Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus ei ole riittä-
vä seuraavilla perusteluilla:

Potilaiden evakuoiminen syttyneestä palo-osastosta ei pelastusviran-
omaisen arvion mukaan ole mahdollista turvalliseen poistumiseen käy-
tettävissä olevan ajan puitteissa. Vuodeosastojen palo-osastot on osiin 
jaettu potilashuoneittain, jolloin tulipalotilanteessa turvalliseen poistumi-
seen kyseisestä palo-osastosta on käytettävissä mahdollisesti enimmil-
lään noin 15 minuuttia, mikäli syttymistilana on potilashuone. Potilas-
määrältään suurimmassa evakuoitavassa palo-osastossa saattaa 
enimmillään olla noin 20 potilasta ja vähimmillään (yöaikana) 5 henkilö-
kunnan jäsentä suorittamassa evakuointia. Valtaosa vuodeosastojen 
potilaista tarvitsee poistumisessa vähintään yhden henkilön apua.

Koska tiloja ei ole suojattu automaattisella sammutuslaitteistolla, ovat 
henkilökunnan toimintavalmius, osastojen väliset avustusjärjestelyt se-
kä nopeasti aloitetut alkusammutus- ja pelastustoimenpiteet ratkaise-
van tärkeitä palo- ja poistumisturvallisuudelle. 

Osastojen väliset avustusjärjestelyt suunniteltava siten, että potilaat 
pystytään evakuoimaan henkilökunnan toimenpitein turvalliseen poistu-
miseen käytettävissä olevan ajan puitteissa. Avustusjärjestelyt on pe-
rehdytettävä henkilökunnalle sekä niitä on harjoiteltava säännöllisesti.

Päätöksen säädösperusteet:

Pelastuslaki 379/2011 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 81 §, 82 §

Lisätiedot
Sami Mård, palotarkastaja, puhelin: 31030128

sami.mard(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Yleiset ehdot (2017).pdf
2 Toteuttamissuunnitelma-ohje 2017.pdf

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Toiminnanharjoittaja Hallintovalitus, tavallinen tiedok-

sianto
Liite 1
Liite 2
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 15 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistet-
tu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vai-
kuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:    helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000
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Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta 
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi 
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä 

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeu-
denkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista pää-
töstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
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Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
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Jari Korkiamäki
pelastusjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 29.01.2018.


