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YLEISET EHDOT POISTUMISTURVALLISUUDEN YLLÄPITÄMISEKSI
Henkilökunnan määrä
Paikalla olevan henkilökunnan määrä pidetään jatkuvasti vähintään
poistumisturvallisuusselvityksessä ja poistumisturvallisuuden arviointia koskevassa päätöksessä
esitetyllä tasolla.
Asukkaiden / hoidettavien henkilöiden määrä ja toimintakyky
Asukkaiden / hoidettavien henkilöiden määrä ja toimintakyky pidetään
poistumisturvallisuusselvityksen ja poistumisturvallisuuden arviointia koskevan päätöksen
mukaisella tasolla.
Mikäli jonkin tilapäisen ja poikkeuksellisen syyn takia asukkaiden tai hoidettavien henkilöiden
määrä on suurempi tai toimintakyky heikompi, tulee toiminnanharjoittajan varautua
muuttuneeseen tilanteeseen ja korottaa omaa valmiuttaan pelastustoimenpiteisiin (esimerkiksi
lisäämällä tilapäisesti henkilökuntaa).
Pelastussuunnitelma ja turvallisuuskoulutus
Pelastussuunnitelma tarkistetaan ja päivitetään vuosittain sekä aina toiminnan tai tilojen
muuttuessa olennaisesti. Pelastussuunnitelma perehdytetään koko henkilökunnalle.
Koko asukkaiden / hoidettavien henkilöiden valvontaan ja hoitoon osallistuva henkilökunta tulee
olla koulutettu vähintään seuraaviin asioihin:
- tunnistetut onnettomuusriskit
- tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ennaltaehkäisy
- asuin- ja hoitotilojen palo-osastointi
- poistumisreitit ja uloskäytävät
- toiminta palohälytys- ja tulipalotilanteissa
- toimintamalli evakuointitilanteessa
- paloilmoittimen, palovaroittimien ja/tai muiden hälytysjärjestelmien toiminta ja käyttö
- alkusammutusvälineiden sijainti ja käyttö, alkusammutusharjoitus
Pelastusharjoitukset ja poistumisharjoitukset
Kohteet, joissa asukkaiden / hoidettavien henkilöiden poistuminen tapahtuu ensisijaisesti
henkilökunnan avustuksella tai henkilökunnan ohjaamana:
Toiminnanharjoittajan tulee omatoimisesti järjestää vähintään kerran vuodessa
pelastusharjoitus, jossa henkilökunta harjoittelee palohälytys-, tulipalo- ja evakuointitilanteessa
toimimista. Useita osastoja tai toimintayksiköitä sisältävissä kohteissa pelastusharjoitus
järjestetään vähintään yhden palo-osaston laajuudessa. Pelastusharjoitus järjestetään
pelastamisen kannalta vaikeimman tilanteen mukaisesti (yleensä yöaika).
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Kohteet, joissa asukkaiden / hoidettavien henkilöiden poistuminen tapahtuu ensisijaisesti
omatoimisesti:
Toiminnanharjoittajan tulee omatoimisesti järjestää vähintään kerran vuodessa
poistumisharjoitus, jossa asukkaat / hoidettavat henkilöt harjoittelevat palohälytys- ja
tulipalotilanteessa toimimista sekä tiloista poistumista.
Palo- ja poistumisturvallisuuden omavalvonta
Toiminnanharjoittajan tulee suorittaa järjestelmällisesti palo- ja poistumisturvallisuuden
omavalvontaa. Omavalvonnan tulee kattaa vähintään:
- palo-osastointi (mm. palo-ovien sulkeutuminen)
- syttymislähteet (mm. asukkaiden sähkölaitteet)
- sisusteet ja irtaimisto (sijoittelu ja paloturvallisuus)
- palovaroittimien/palovaroitinjärjestelmien toiminta
- poistumisreittien ja uloskäytävien esteettömyys ja opasteet
- pelastamista helpottavat välineet käyttökunnossa
(esim. pelatuslakanat, jos käytössä)
- toimintaohjeet ajan tasalla ja saatavilla, henkilökunta perehdytetty hätätilanteiden
varalle
Omavalvontaa tulee tehdä vähintään kuukausittain.
Rakenteellinen paloturvallisuus ja turvallisuustekniikka
Rakenteellinen paloturvallisuus ja turvallisuustekniikka pidetään rakentamismääräysten,
rakennusluvan ehtojen ja poistumisturvallisuusselvityksessä esitetyn tason mukaisena.
Palo- ja poistumisturvallisuuteen liittyvälle turvallisuustekniikalle tulee olla laadittu kunnossapitoohjelma ja sitä tulee noudattaa.
Koskee muun muassa seuraavia järjestelmiä:
- sammutuslaitteisto
- automaattinen paloilmoitin / palovaroittimet tai palovaroitinjärjestelmä
- alkusammutuskalusto
- savunpoistojärjestelyt
- turva- ja merkkivalaistus
- palo-osastoivat rakenteet ja laitteet

