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4 §
Poistumisturvallisuuden arviointi / Helsinki Hospital Oy, Bulevardi 
22, 00120 Helsinki

HEL 2017-005544 T 09 00 00

Poistumisturvallisuusselvitykset 9.5.2017 ja 24.8.2020

Päätös

Poistumisturvallisuusselvitykset ja niiden perusteella tehty poistumis-
turvallisuuden arviointi koskevat Helsinki Hospital Oy:n kohdetta osoit-
teessa Bulevardi 22, 00120 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.

Suositus:

Pelastusviranomainen suosittelee asentamaan palovaroitinjärjestel-
mään 5. kerrokseen näyttölaitteen palohälytyksen paikantamisen no-
peuttamiseksi. 

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
- poistumisturvallisuusselvitykset 9.5.2017 ja 24.8.2020
- määräaikainen palotarkastus 10.2.2021 ptk nro 83539

Helsinki Hospital on lääkärikeskus ja yksityinen sairaala, jonka toimin-
taan kuuluu mm. lääkärien vastaanottotoimintaa ja kirurgisia toimenpi-
teitä. Poistumisturvallisuusselvitysten mukaan Helsinki Hospitalissa voi 
olla ympärivuorokautisessa hoidossa enintään neljä potilasta, joiden 
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toimintakyky on ohjattava tai avustettava. Henkilökuntaa on vähimmil-
lään yöaikaan yksi hoitaja. 

Helsinki Hospital toimii v. 1911 valmistuneessa 5 -kerroksisessa raken-
nuksessa, jossa sairaalalla on yhteiset leikkaussali- ja heräämötilat Bu-
levardin klinikan kanssa rakennuksen 2. kerroksessa. Näissä tiloissa ei 
ole muuta palo-osastointia kuin EI30 ovin palo-osastoidut porraskäytä-
vät ja näin ollen potilaat tulee hätätilanteessa siirtää porraskäytävän 
kautta toiseen kerrokseen tai ulos. 5. kerroksessa on neljä potilashuo-
netta, jotka on palo-osastoitu EI30 -rakentein ja EI15 -ovin. Tilat on va-
rustettu palovaroitinjärjestelmällä, jonka näyttölaitteet sijaitsevat raken-
nuksen 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: 09-310 31375

marja.tuomisto(a)hel.fi
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