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Pihlajalinna Oy, Dextra Munkkivuori, poistumisturvallisuusselvitys, 
Raumantie 1a, Munkkiniemi

HEL 2017-011441 T 09 00 00

Poistumisturvallisuusselvitys 20.10.2017

Päätös

Poistumisturvallisuusselvitys ja sen perusteella tehty poistumisturvalli-
suuden arviointi koskevat Pihlajalinna lääkärikeskukset Oy:n kohdetta 
Pihlajalinna Dextra Munkkivuori osoitteessa Raumantie 1a, 00350 Hel-
sinki.

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 20.11.2017
- määräaikainen palotarkastus 6.9.2017
- palotekninen suunnitelma 23.10.2009

Kohteessa toimii päiväkirurginen sairaala ja lääkärikeskus. Poistumis-
turvallisuuden arviointi koskee päiväkirurgisen sairaalan tiloja ja toimin-
taa. Rakennus on vuonna 1984 rakennettu kaksikerroksinen P1-palo-
luokan rakennus. Rakennuksessa on lisäksi kellarikerros. Sairaalan ti-
lat sijaitsevat rakennuksen toisessa kerroksessa. Sairaalan tilat on suo-
jattu palovaroitinjärjestelmällä ja tilat ovat omassa palo-osastossa. Sai-
raalan tiloista on neljä uloskäytävää, jotka johtavat joko viereiseen pa-
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lo-osastoon samassa kerroksessa tai suoraan ulos.

Sairaalassa tehtävät toimenpiteet saattavat vaatia nukutusta ja toimin-
takyvyltään alentuneet potilaat ovat pääsääntöisesti avustettavia. Päi-
väaikaan tiloissa on arviolta enimmillään noin 15 potilasta, joiden toi-
mintakyky on alentunut ja vähimmillään yli 70 henkilökunnan jäsentä. Il-
ta-aikaan tiloissa on arviolta enimmillään noin 5 potilasta, joiden toimin-
takyky on alentunut ja vähimmillään yli 20 henkilökunnan jäsentä. 

Arvio perustuu:
- poistumisessa avustettavien henkilöiden määrään ja paikalla olevaan 
henkilökunnan määrään
- palovaroitinjärjestelmän mahdollistamaan palon nopeaan havaitsemi-
seen sekä paikalla olevan henkilökunnan valmiuteen aloittaa alkusam-
mutus- ja pelastustoimenpiteet

Päätöksen säädösperusteet:

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

Lisätiedot
Sami Mård, palotarkastaja, puhelin: 31030128

sami.mard(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
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Ote Otteen liitteet
Toiminnanharjoittaja Hallintovalitus, tavallinen tiedok-
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