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3 §
Poistumisturvallisuuden arviointi / Bulevardin klinikka Oy, Bulevardi 
22, 00100 Helsinki

HEL 2017-005328 T 09 00 00

Poistumisturvallisuusselvitys 3.5.2017

Päätös

Poistumisturvallisuusselvitys ja sen perusteella tehty poistumisturvalli-
suuden arviointi koskevat kohdetta Bulevardin klinikka osoitteessa Bu-
levardi 22, 00100 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 3.5.2017
- määräaikainen palotarkastus 10.2.2021
- toiminnanharjoittajan kanssa käydyt sähköposti- ja puhelinkeskustelut

Bulevardin klinikka on yksityinen sairaala, jonka toimintaan kuuluu lää-
käreiden vastaanottotoimintaa, kuvantamispalveluita, poliklinikkatoi-
menpiteitä ja leikkauksia. Leikkauspotilaita hoidetaan pääosin arkisin, 
joskus öisin ja viikonloppuisin. Toiminnanharjoittajan toimittaman pois-
tumisturvallisuusselvityksen mukaan yöaikaan potilaita voi olla enintään 
neljä ja heidän toimintakykynsä vaihtelee avustettavista täysin avustet-
taviin. Henkilökuntaa on yöaikaan paikalla potilaiden toimintakyvystä 
riippuen, neljän potilaan kanssa kaksi yöhoitajaa. Sekä leikkaussalin et-
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tä heräämön vuoteet on varustettu pelastuslakanoin.

Bulevardin klinikka toimii v. 1911 valmistuneessa 5 -kerroksisessa ra-
kennuksessa, joista Bulevardin klinikalla on leikkaus- ja heräämötoi-
mintaa rakennuksen 2. kerroksessa. Tiloissa ei ole muuta palo-
osastointia kuin EI30 ovin palo-osastoidut porraskäytävät. Näin ollen 
potilaat tulee hätätilanteessa siirtää porraskäytävän kautta toiseen ker-
rokseen tai ulos. Tilat on varustettu palovaroitinjärjestelmällä, jonka 
näyttölaitteet sijaitsevat rakennuksen 1., 2. ja 3. kerroksessa.  

Toiminnanharjoittajan selvityksen ja pelastusviranomaisen arvion mu-
kaan potilaiden pelastaminen syttyneestä palo-osastosta henkilökun-
nan toimenpitein on mahdollista turvalliseen poistumiseen käytettävissä 
olevan ajan puitteissa. Arvio perustuu:
- potilaiden vähäiseen määrään ja vain vähäisesti alentuneeseen toi-
mintakykyyn
- palovaroitinjärjestelmän mahdollistamaan palon nopeaan havaitsemi-
seen ja paikantamiseen sekä paikalla olevan henkilökunnan valmiuteen 
aloittaa alkusammutus- ja pelastustoimenpiteet

Päätöksen säädösperusteet:

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

Lisätiedot
Marja Tuomisto, palotarkastaja, puhelin: 310 31375

marja.tuomisto(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Toiminnanharjoittaja Hallintovalitus, tavallinen tiedoksian-
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