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KIINTEISTÖN 
TURVALLISUUSTARKASTUS 

Kiinteistön turvallisuuskartoituksen tarkoitus: 

• Lait, asetukset, määräykset ja suojeluohjeet 

• Dokumentoitu kokonaiskuva kiinteistön 
turvallisuuden tasosta 

• Vastuut selkiytyvät 

• Oleellinen osa pelastussuunnitelmaa 

Pelastuslaki 15§: Pelastussuunnitelmassa on 
oltava selostus: 2) rakennuksen ja toiminnassa 
käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä.  



TARKASTUSLISTA 

Tarkastuslistan avulla tarkastus on: 

• Kattava 

• Järjestelmällinen 

• Vertailukelpoinen 

• Valmis työlista 

 

 



TAVOITETTAVUUS 

Ulkona: 

• Osoitenumerointi 

• Aluetaulu        

• Porraskäytävien tunnisteet 

• Ovien avaajan yhteystiedot 



ALUETAULU 



TAVOITETTAVUUS 

Sisällä: 

• Porraskäytävän nimitaulu 

• Kerrosnumerointi    
       

 

 

 

 

   

• Asema- ja kerrospohjapiirros (palokunnantaulu) 



PALOKUNNANTAULU 



PALOKUNNANTAULU 



PELASTUSTIET 

Merkintä: 

• Yli kolme kerroksisiin rakennuksiin 

• Varatienä toimivan ikkunan alareuna tai 
parvekkeen kaiteen yläreuna yli 10 metrin 
korkeudessa 

• Palokunnan vetotikkaat 10 metriä 

• Palokunnan nostolava- ja tikasautoja varten 

 



PELASTUSTIEKILVET 



PELASTUSTIEPIIRROS 



PELASTUSTIEN MITAT 

Ajoreitin mitat      Nostopaikan mitat 

Tien leveys suoralla: 3,5 m   Leveys: 6,0 m    

Vapaa korkeus: 4,0 m    Pituus: 15 m 

Tien leveys mutkat: 6,0 m   Optimaalinen etäisyys: 6 m 

Kääntösäde ulkosäde: 12,0 m   Maks. kaltevuus, sivusuunta 2 astetta 

Kääntösäde sisäsäde: 5,5 m   Sairasautoreitin mitoitus 

Takaylityksen maksimi    Leveys: 2,3 m 

kulma (tien pituussuuntainen   Vapaa korkeus: 3,0 m 

kaltevuus): 7 astetta     Kääntösäde (ulkosäde): 6,5 m 



ULOSKÄYTÄVÄT 

Savunpoisto: 

• Toteutettu rakennuslupaa haettaessa voimassa 
olleiden rakennusmääräysten mukaan 

Ovet, ikkunat 

Palokunnan savunpoistopuhallin 

Savunpoistoluukut ja –ikkunat  

Savunpoistopuhaltimet  

 

http://omaverkkokauppa.pponetti.com/epages/turvakilvet.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/turvakilvet/Products/01-045/SubProducts/"01-045 Ta 250x100"


ULOSKÄYTÄVÄT 

Tavaroiden säilytys: 

• Uloskäytävillä sekä ullakoiden, kellareiden ja 
varastojen kulkureiteillä ei saa säilyttää tavaraa 
(Pelastuslaki 10§). 



ULOSKÄYTÄVÄT 

 Uuden pelastuslain 10 §:n 2 momentin soveltaminen siltä osin kuin on kyse 

kynnysmatoista kerrostalon huoneistojen ovien edessä. 

 Pelastuslain 10 §:n 2 momentin mukaan uloskäytävillä ei saa säilyttää tavaraa. 
Pelastuslakia koskevan hallituksen esityksen (HE 258/2010) yksityiskohtaisten 
perusteluiden mukaan säilyttämisellä ei säännöksessä tarkoiteta tavanomaisia 
kynnysmattoja. 

 Näkemykseni uuden pelastuslain tulkinnasta on, että tavanomaisina kynnysmattoina on 
pidettävä taloyhtiön "hankkimia ja ylläpitämiä kuramattoja". Pelastuslain tarkoittamina 
tavanomaisina mattoina en pidä huoneistokohtaisia käytävämattoja. Ne voivat 
aiheuttaa sen, että uloskäytävä ei ole pelastuslain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetulla 
tavalla turvallisesti ja tehokkaasti käytettävissä poistumiseen tulipalotilanteessa. 
Huoneistokohtainen ovimatto voi esimerkiksi "ryttääntyä” oven eteen ja estää/haitata 

poistumista asunnosta tulipalotilanteessa". 
  

 Hallitusneuvos Mika Kättö, Sisäasiainministeriön pelastusosasto 

  

 



MHK 3 



MHK 3 



MHK 3 



ULOSKÄYTÄVÄT 

Poistumisopasteet: 

• Asuinkiinteistöissä ei pääsääntöisesti edellytetä 

• Merkittävä sellaisissa muissa tiloissa, joista 
poistuminen on vaikeaa tai joissa 
poistumisjärjestelyt ovat tavanomaisesta 
poikkeavat (Sisäasiainministeriön asetus 
805/2005, 3§)  

• Muissa tiloissa pääsääntöisesti merkitään 

 



POISTUMISTIET 

Asuinkiinteistöt: 

• Normaalisti palo-osastoidun porraskäytävän 
kautta 

• Varateinä parvekkeet ja ikkunat (palokunnan 
avustamana) 

• Parvekelinjassa luukut ja kasattavat tikkaat 

• Palotikkaat, jos pudottautumiskorkeus on yli 3,5 
m. (kaksikerroksiset rakennukset) 

 



POISTUMISTIET 

Liikekiinteistöt: 

• yleensä jokaisesta poistumisalueelta kaksi, toisistaan 
riippumatonta, palo-osastoitua ja ulos johtavaa 
uloskäytävää 

• alle 300 m2 työpaikkatilasta tai alle 300 m2 tuotanto- 
tai varastotila sallitaan yksi uloskäytävä 

 Tällöin poistumisalueelta on kuitenkin lisäksi oltava 
varatie, jonka kautta pelastautuminen on mahdollista 
omatoimisesti tai pelastuslaitoksen avustamana. 

 



TEKNISET TILAT 

Sähkökeskukset: 

• Merkittävä  

• Ovien edustat vapaat 

• Tilassa ei ylimääräistä tavaraa 

Lämmönjakohuone:                            

• Merkittävä (ainakin, jos tilassa on veden pääsulku) 

Teletilat: 

• Kiinteistön omistaja vastaa teletilojen 
tietoturvallisuudesta 

http://omaverkkokauppa.pponetti.com/epages/turvakilvet.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/turvakilvet/Products/01-043/SubProducts/"01-043 Ta 200x50"


TEKNISET TILAT 

Ilmanvaihtolaitteiston konehuone: 

• Ei tilaan kuulumattomia koneita tai laitteita 

• Ei tilaan kuulumatonta tavaraa 

Hissit: 

• Kunnossapito-ohjelma 

• Määräaikaistarkastukset 

  neljä vuotta käyttöönotosta, sen jälkeen kahden 
vuoden välein 

• Merkitty sisä- ja ulkopuolelle hälytysnumero 24/h 

 



PALO-OSASTOINTI 

Palo-ovet: 

• Merkinnät            

 EI15-EI240 (tiiviys ja eristävyys 15-240 
minuuttia) 

 B1 (ovi on palamatonta materiaalia) 

 lasinen palo-ovi (lasissa vastaavat merkinnät ja 
karmit terästä tai alumiinia) 

 

 

 

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=jew1imNJ1GkORM&tbnid=4_G8nv6qrz8P-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.huuto.net/kohteet/aantaeristava-puinen-palo-ovi-fenestra/291527629&ei=Nh7NUtiGLKrAyQPKvICIAQ&bvm=bv.58187178,d.bGE&psig=AFQjCNEx_jfYDwCKtcK2Hkz6ABSTYqEt9g&ust=1389260614865378


PALO-OSASTOINTI 

Palo-ovet: 

• Sulkeuduttava ja salpauduttava itsestään (ei 
koske asuntojen ovia) 

• Automaattiset palo-ovet (kunnossapito-ohjelma) 

• Paloikkunat (esim. luhtitaloissa) 

 ei sälekaihtimia ym. 

 saa avata vain huollon ja pesun ajaksi 



PALO-OSASTOINTI 

Läpiviennit: 

osastoivan rakennusosan läpi saa johtaa 
tarpeelliset putket, kanavat, roilot, johdot ja 
hormit kunhan ne eivät olennaisesti heikennä 
osastoivuutta 

massattava     

palopellit:   

• testattava toimivuus säännöllisesti 

 



ALKUSAMMUTUSKALUSTO 

Pikapalopostit: 

• Suositellaan vähintään vuosittaista kokeilua 
letkuliitosten pitävyyden ja vedentulon 
varmistamiseksi    

Kuivanousujohdot: 

• Vaaditaan yli 8-kerroksisiin sekä P2 paloluokan 
3- ja 4-kerroksisiin rakennuksiin 

 johdon päiden tulee olla tulpatut  



ALKUSAMMUTUSKALUSTO 

Käsisammuttimet: 

• Tarkastettava kahden vuoden välein. Kylmässä 
olevat sammuttimet vuosittain 

• Huollettava 10-vuoden välein.   
Nestesammuttimet viiden vuoden välein 

• Sammuttimet on myös huollon ja tarkastuksen 
jälkeen varustettava huolto- ja 
tarkastuslipukkeilla  



TEKNISET TURVAJÄRJESTELMÄT 

Sammutusjärjestelmä (yleisimmin sprinkleri): 

• Kunnossapito-ohjelma  

 

 Testaukset; kunnossapito-ohjelmassa mainituin 
määrävälein. Merkitään päiväkirjaan 

Huollot; kunnossapito-ohjelmassa mainituin 
määrävälein. Merkitään päiväkirjaan 

Määräaikaistarkastus; kahden vuoden välein TUKESin 
valtuuttama liike 

 



TEKNISET TURVAJÄRJESTELMÄT 
Paloilmoitinjärjestelmä:   

 

    

 Testaukset; kunnossapito-ohjelmassa mainituin 
määrävälein. Merkitään päiväkirjaan 

Huollot; kunnossapito-ohjelmassa mainituin 
määrävälein. Merkitään päiväkirjaan 

Määräaikaistarkastus; 3-5 vuoden välein TUKESin 
valtuuttama liike 



TEKNISET TURVAJÄRJESTELMÄT 

Poistumis- ja turvavalaistus: 

• Valaistut tai jälkiheijastavat 
poistumistieopasteet (vihreä valokupu ei yksin 
riitä)  

• Turvavalaistus on erillinen, kiinteistön muusta 
sähkönsyötöstä riippumaton järjestelmä  

• Testataan ja huolletaan kunnossapito- 

 ohjelman mukaan ja pidetään tästä päiväkirjaa 



TEKNISET TURVAJÄRJESTELMÄT 

Ilmastoinnin hätäpysäytys:    

• Ilmanvaihtojärjestelmän      

 toiminta on voitava hätä- 

 tilanteessa kokonaisuudessaan pysäyttää 
selvästi merkitystä hätäpysäytyskytkimestä (D2 
Suomen rakentamismääräyskokoelma) 

• Määräys ei ole takautuva 

Ei edellytetä vanhoihin kiinteistöihin 

 



PALAVAT NESTEET JA KAASUT 

• Kiinteistön yleisissä ja yhteisissä tiloissa ei saa 

 säilyttää lainkaan palavia nesteitä tai kaasuja. 

• Nestekaasun tai muiden ilmaa raskaampien 
kaasujen säilyttäminen on kielletty kellari- ja 
ullakkotiloissa  

 

• Autosuojat ja liiketilat (Valtioneuvoston asetus 
855/2012, 47§ 

http://turvakauppa.com/turvamerkit/tuote/6811/nestekaasua-flytgas


TUHOPOLTTOJEN EHKÄISY 

Tavaroiden säilytys ja turvaetäisyydet: 

• Ei säilytetä palavaa materiaalia rakennusten 
seinustoilla 

• Estetään asiattomien pääsy kellari-, ullakko ym. 
tiloihin 

• Porraskäytävissä ei säilytetä mitään tavaraa 

• Jätepisteet riittävän etäällä (4-8 m.) 

palo-osastointi tai syväkeräysastiat 

 



TULITYÖT 

Tulityösuunnitelma:  

• Vakuutuksen ottajalla on oltava kirjallinen 
tulityösuunnitelma 

• Voidaan käyttää urakoitsijan tulityösuunnitelmaa 

 varmistettava, että urakoitsijalla on asianmukainen 
suunnitelma 

 edellytetään urakoitsijan noudattavan tätä 
suunnitelmaa 

 tällöin myös tulityöluvan myöntäjä mainitaan 
urakoitsijan tulityösuunnitelmassa 

http://www.google.fi/imgres?sa=X&biw=1536&bih=866&tbm=isch&tbnid=o3Ebtyv6Z1L1bM:&imgrefurl=http://hirvosec-turvallisuuskoulutus.fi/?KOULUTUSTARJONTA:Tulity%26ouml%3Bkortti&docid=SAHTQU4nQ8SXoM&imgurl=http://hirvosec-turvallisuuskoulutus.fi/images/kortti_tulityo.jpg&w=215&h=119&ei=9WPOUtaMB-zY4QT3zoDoDw&zoom=1&ved=0CPwBEIQcMDY&iact=rc&dur=815&page=2&start=28&ndsp=36


VÄESTÖNSUOJAT 

• Käyttökuntoon 72 tunnissa   

 suojan välineet ja laitteet samassa ajassa 

• Tarkastettava ja huollettava vähintään 10-
vuoden välein ja tehtävä samalla tiiviyskoe 

väestönsuojan varusteet ja laitteet on pidettävä 
toimintakunnossa (Pelastuslaki 12§) 

• Väestönsuojan- ja suojeluhenkilöstön materiaali 

 laki ei enää suoranaisesti edellytä   


