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Johdanto  
Pelastuslaitoksen tulee suunnitella etukäteen sille pelastuslaissa määritellyn valvonta-

velvoitteen toteuttaminen. Pelastuslain 79 §:n mukainen valvontasuunnitelma ohjaa 

pelastuslaitoksen käytännön valvontatyötä.  

Valvontasuunnitelmassa määritetään säännöllisen valvonnan välit ja muut valvonta-

tehtävän toteuttamiseen vaadittavat toimenpiteet. Valvontasuunnitelmassa on otettu 

huomioon Keski-Suomen pelastuslaitoksen riskianalyysi, palvelutasopäätös sekä ta-

louden vaikutukset.    

Pelastuslain (379/2011) tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää on-

nettomuuksia. Riskeinä voidaan tällöin tarkastella henkeen, omaisuuteen, ympäristöön 

ja kulttuuriarvoihin kohdistuvia uhkia. Valvonta kohdennetaan näiden riskien perus-

teella säätämällä mm. valvontataajuutta tiheämmäksi suuren riskipotentiaalin omaa-

viin kohteisiin. Osaa riskeistä voidaan arvioida määrällisesti, osassa joudutaan käyttä-

mään asiantuntija-arvioita.  

Valvontasuunnitelman valvontakohteiden määrittely haittaa pelastuslaitoksen tietoai-

neistossa havaitut puutteet, jotka ovat osittain saattaneet johtua väestötietojärjestelmän 

vanhentuneista tiedoista. Tietoaineistojen ja valvontarekisterin saattaminen ajan ta-

salle saattaa näkyä myös erona suunniteltujen ja toteutuneiden valvontakäyntien mää-

rissä.  

Valvontasuunnitelma-asiakirjan kirjallisen osan päivittämiseen ovat osallistuneet joh-

tava palotarkastaja Henna Kettunen ja paloinsinöörit Panu Nurmivaara ja Mika Laiti-

nen. 

Tarkastusvälien määrittämiseen, kohdetietojen päivittämiseen ja riskien arviointiin on 

käytännössä osallistunut koko pelastuslaitoksen onnettomuuksien ehkäisytyötä tekevä 

päällystö.  
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Käytetyt termit  
  

Nimike  Määritelmä  

A1  Ympärivuorokautisessa käytössä olevat kohteet, joiden ohjeellinen 
tarkastusväli on riskiperusteisesti 1-8 vuotta. Tarkastusvälejä on avattu 
tarkemmin liitteessä 1  

A2  Opetusrakennukset ja päiväkodit, joiden ohjeellinen tarkastusväli on 
riskiperusteisesti 1-5 vuotta. Tarkastusvälejä on avattu tarkemmin liit-
teessä 1  

A3  Kokoontumis- ja liiketilat, joiden ohjeellinen tarkastusväli on riskiperus-
teisesti 1-10 vuotta. Tarkastusvälejä on avattu tarkemmin liitteessä 1  

A4  Teollisuus- ja varastorakennukset, joiden ohjeellinen tarkastusväli on 
riskiperusteisesti 1-10 vuotta. Tarkastusvälejä on avattu tarkemmin liit-
teessä 1  

A5  Maatalousrakennukset, joiden ohjeellinen tarkastusväli on riskiperus-
teisesti 1-5 vuotta. Tarkastusvälejä on avattu tarkemmin liitteessä 1  

A6  Muut rakennukset ja kohteet, joiden ohjeellinen tarkastusväli on riski-
perusteisesti 1-10 vuotta. Tarkastusvälejä on avattu tarkemmin liitteessä 1  

A7  Asuinrakennukset, joiden ohjeellinen valvontaväli on riskiperusteisesti 5 
vuotta.  

A8  Vapaa-ajan asuinrakennukset, joiden ohjeellinen valvontaväli on riski-
perusteisesti 10 vuotta.   
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Nimike  Määritelmä  

Asiakirjavalvonta  Asiakirjavalvontaa ovat dokumenttien perusteella tehdyt viran-
omaispäätökset ja muut viranomaisen määrittelemät toimenpiteet, 
jotka kohdistuvat pelastuslaitoksen valvonnan kohteena oleviin 
rakennuksiin/toiminnallisiin kokonaisuuksiin tai yleisötapahtu-
miin. Jos asiakirja otetaan vastaan, kirjataan tulleeksi ja arkistoi-
daan ilman aktiivista arviointia, sitä ei lasketa asiakirjavalvonta-
suoritteeksi.  

Asuin- ja vapaa-ajanrakennus-

ten asukkaiden suorittama palo-

turvallisuuden itsearviointi 

 

Pelastussuunnitelmavelvollisten 

asuinrakennusten paloturvalli-

suuden itsearviointi 

  

 

Huomioitavaa  

Asuinrakennusten turvallisuusarvioinnissa kiinteistön edustaja 
selvittää itse pelastuslaitoksen toimittaman tarkastuslomakkeen ja 
paloturvallisuusoppaan avulla pelastuslain velvoitteiden noudatta-
mista sekä omien toimintatapojen turvallisuutta. Tarkastuslomake 
palautetaan pelastuslaitokselle.  

 
Pelastussuunnitelmavelvollisten asuinrakennusten taloyhtiön 
edustajalle toimitetaan tarkastuslomakkeet ja paloturvallisuusop-
paat, joiden avulla voidaan suorittaa paloturvallisuuden itsearvi-
ointi ja todeta kiinteistön asukkaiden pelastuslain velvoitteiden 
noudattaminen sekä omien toimintatapojen turvallisuus. Taloyh-
tiön edustaja palauttaa lomakkeen /lomakkeet pelastuslaitokselle.   
 
 
Pelastuslaitos suorittaa asuinkiinteistöihin myös perinteisiä palo-
tarkastuksia. Palotarkastuksia voidaan kohdentaa turvallisuusarvi-
oinnin tulosten mukaan. Paloturvallisuuden itsearvioinnilla pyri-
tään kiinteistönomistajan turvallisuustiedon ja -asenteiden paran-
tamiseen.  

Erityinen palotarkastus  
(Asiantuntijalausunto rakennusval-
vonta- 
viranomaiselle) 
 

Uudisrakennus- tai saneerauskohteessa tehtävä valvontakäynti, 
jonka rakennusvalvontaviranomainen on määritellyt toiminnan 
aloittamisen ehdoksi. Erityinen palotarkastus on luonteeltaan pe-
lastusviranomaisen asiantuntijalausunto rakennusvalvonnalle 
käyttöönotettavan rakennuksen paloturvallisuudesta sekä pelas-
tustoiminnan edellytyksistä. Erityinen palotarkastus voidaan tehdä 
myös muihin kohteisiin kuin rakennuksiin.  
 
Asiantuntijalausunto on osana rakennusvalvontaviranomaisen vi-
ranomaistarkastusta, jonka rakennusvalvonta ottaa tarvittavilta 
osin huomioon. 

Ilotulitemyyntipisteen tarkastus  Kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) 63 ja 64 § mukainen val-
vontakäynti, joka kohdistuu pyroteknisten tuotteiden varastointiin 
kaupan yhteydessä.  
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Jälkitarkastus  Valvontakäynti, jossa valvotaan, että aiemmin palotarkastuksella 
annettuja korjausmääräyksiä on noudatettu. Jälkivalvonta toimite-
taan palotarkastuksella annettujen määräaikojen umpeuduttua, en-
nen seuraavaa yleistä palotarkastusta. Jälkivalvontaa voidaan suo-
rittaa myös dokumenttien perusteella. 

Kohde  Kohde on se, jolle, jota varten tai johon kohdistuen valvontaa teh-
dään tai valvonta kohdentuu. Esimerkiksi öljylämmityslaitteisto, 
poistumisturvallisuusselvitys ja palotekniset laitteistot. 

Maanalaisen polttoainesäiliön 
tarkastus  

Tarkastusliikkeen tekemä määrävälein suoritettava tarkastus 
maanalaiselle polttoainesäiliölle tärkeällä pohjavesialueella. 
Kauppa ja teollisuusministeriön päätöksen maanalaisten öljysäili-
öiden määräaikaistarkastuksista (344/1983) mukaan pöytäkirja 
tarkastuksesta toimitettava pelastusviranomaiselle. Muiden polt-
toainesäiliöiden osalta tarkastus perustuu pelastusviranomaisen 
kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) 27a §:n mukaiseen valvon-
taan.  

Kemikaalikohteen käyttöönotto-

tarkastus  

  

Valtioneuvoston asetuksen vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja 
varastoinnin valvonnasta (685/2015) 37 §:n mukainen käyttöönot-
totarkastus, joka kohdistuu vaarallisten kemikaalien vähäistä tek-
nistä käyttöä, käsittelyä tai varastointia harjoittavaan kohteeseen, 
josta on tehty pelastusviranomaiselle 35 tai 36 §:n mukainen il-
moitus. Tarkastus tulee tehdä ennen toiminnan aloittamista.  

Paloturvallisuuden itsearviointi-
kohteiden palotarkastus  

Palautettavan lomakkeen tai sen palauttamatta jättämisen pohjalta, 
pelastusviranomainen voi kohdentaa lisätoimenpiteitä, esim. palo-
tarkastuksia, yhteydenottoja tai tiettyyn aihepiiriin liittyvää turval-
lisuusviestintää.  
 

Ensisijaisesti palotarkastus kohdistetaan niihin kiinteistöihin, 
joilta ei ole palautunut turvallisuusarviointilomaketta.  

Pyydetty palotarkastus  Asiakkaan pyynnöstä suoritettava palotarkastus tehdään aina pe-
lastusviranomaisen harkinnan mukaan, ks. ylimääräinen palotar-
kastus.  

Rakentamisen ja maankäytön 
suunnittelun ohjaus  

On rakentamista neuvova ja ohjaava palvelutapahtuma, joka ei 
liity erityiseen palotarkastukseen tai paloteknisten laitteistojen 
asiakirjavalvontaan.  

Tarkastusväli  
 
 

Tarkastusväli on ajanjakso, joka on riskien arviointiin perustuen 
määritelty palotarkastusten väliseksi ajaksi.  
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Vaarallisten kemikaalien vä-
häistä teollista käsittelyä ja va-
rastointia harjoittavan kohteen 
tarkastus 

Kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) 27 § mukainen valvonta-
käynti, joka ei ole samalla kohteen yleinen palotarkastus. 

 Valvontakohde  Palotarkastusohjelmistoissa palotarkastus kohdennetaan yleensä 
rakennukseen. Keski-Suomen pelastuslaitos ryhmittelee valvonta-
kohteet useita rakennuksia käsittäviksi toiminnallisiksi kokonai-
suuksiksi. 

Yleinen palotarkastus  Valvontasuunnitelman mukaisin määrävälein tehtävä pelastusvi-
ranomaisen valvontatehtävä, josta käytetään myös nimikettä mää-
räaikainen palotarkastus.  

Yleisötilaisuuden palotarkastus  Pelastusviranomaisen yleisötilaisuuden dokumenttien ja arvioidun 
riskin perusteella ennen yleisötilaisuuden alkamista suorittama 
valvontakäynti, jossa tarkastetaan tapahtuman turvallisuusjärjeste-
lyt.  

Ylimääräinen palotarkastus  Pelastusviranomaisen harkinnan mukaan suorittama valvontateh-
tävä, jota ei ole ajoitettu ja kohdennettu valvontasuunnitelmassa. 
Ylimääräisiä ennakoimattomia palotarkastuksia tehdään esimer-
kiksi seuraavien erityisten syiden vuoksi:  
- nuohoojan, tarkastuslaitoksen tai toisen viranomaisen ilmoitus 

palo- ja henkilöturvallisuuteen liittyvistä puutteista; 

- huomattavaa palovaaraa aiheuttavan rakennus- tai muun työ-

maan aloittamisen yhteydessä; 

- epäily, että palo- ja poistumisturvallisuudessa tai muussa henki-

löturvallisuudessa on oleellisia puutteita;  

- teematarkastukset esim. muiden viranomaisten kanssa. 

Öljylämmityslaitteiston tarkas-
tus  

Valtioneuvoston asetuksen vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja 
varastoinnin valvonnasta (685/2015) 39 §:n mukaan toiminnanhar-
joittajan on ilmoitettava pelastusviranomaiselle myös sellaisen su-
mutuspolttimella varustetun öljylämmityslaitteiston käyttöön-
otosta, joka ei ole edellyttänyt 33 §:n mukaista ilmoitusta. Tarkas-
tus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa käyttöönotosta.  
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1 Pelastustoimen valvontatehtävä  
Pelastuslain 79 §:n mukaan pelastuslaitoksella on yleinen velvoite valvoa alueellaan 

pelastuslain 2 luvun mukaisia jokaiselle asetettuja velvollisuuksia sekä 3 luvun mu-

kaisia toiminnanharjoittajalle ja rakennuksen omistajalle ja haltijalle asetettuja velvoit-

teita. Valvontavelvoitteen suorittamiseksi pelastuslaitoksen on tehtävä palotarkastuk-

sia ja muita valvontatehtävän edellyttämiä toimenpiteitä. Kaikki pelastustoimen val-

vonta-alueen kohteet kuuluvat pelastuslain valvonnan piiriin. Aluehallintovirastot val-

vovat valvonnan suunnittelua.  

1.1 Valvonnan kohdentaminen riskiperusteisesti  
Pelastuslaitoksen valvontatehtävien toteuttaminen on perustuttava riskien arviointiin. 

Pelastuslaitoksen valvonnan on oltava laadukasta, säännöllistä ja tehokasta. Toimin-

nan tavoitteet ja niiden edellyttämä suorituskyky määritellään riskienarvioinnin perus-

teella palvelutasopäätöksessä. Toiminnan tavoitteiden ja suorituskyvyn määrittelyssä 

otetaan huomioon pelastustoimen alueen erityispiirteet eli paikalliset olosuhteet ja alu-

eella esiintyvät riskit. Riskeinä tarkastellaan mm. henkeen, omaisuuteen, ympäristöön 

ja kulttuuriarvoihin kohdistuvia uhkia. Arvioinnissa käytetään paikallisten pelastusvi-

ranomaisten kohdetuntemusta sekä valvontakäynnillä suoritettua turvallisuuskulttuu-

rin arviointia. Riskiperusteinen valvonta mahdollistaa resursseja mm. turvallisuusvies-

tintään ja muiden viranomaisten ohjaukseen. 

1.2 Valvontavelvoitteen sisältö  
Valvonta kohdistuu lainsäädännössä pelastusviranomaisten valvottavaksi määrättyjen 

säännösten mukaiseen toimintaan, mahdollisiin korjaustoimenpiteisiin sekä toiminnan 

tuloksellisuuden seurantaan. Valvonnassa korostetaan kohteen oman toiminnan mer-

kitystä turvallisuuden parantamisessa.  

Valvonnan muotoja on erilaisia, joista yksi on palotarkastus eli valvontatehtävä. Palo-

tarkastuksen tavoitteena on tukea toimijan omatoimista varautumista sekä korostaa 

kohteen oman toiminnan merkitystä turvallisuuden parantamisessa. Pelastusviran-

omaisen tehtävänä on valvoa pelastuslain (379/2011) lukujen 2 ja 3 noudattamista. 
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Palotarkastuksen yhteydessä valvotaan ensisijaisesti;  

- rakennusten palo- ja poistumisturvallisuutta (9-10 §)  

- kiinteistöjen pelastusteitä (11 §)  

- laitteiden kunnossapitoa (12 §)  

- nuohouksen ja ilmanvaihdon puhdistuksen toteuttamista (13 §)  

- omatoimisen varautumisvelvoitteen toteutumista (14 §)  

- pelastussuunnitelmien laatimista ja ylläpitoa (15 §)  

- yleisötilaisuuksien pelastussuunnitelmien toteutumista (16 §)  

- palovaroittimien hankintaa ja kunnossapitoa (17 §)  

- hoitolaitosten poistumisturvallisuuden toteutumista (18 – 20 §)  

- turvetuotantoalueiden paloturvallisuuden toteutumista (22 §) 

- Öljyvarastojen torjuntavalmiuden toteutumista (22b ja 22c§) 

 

Pelastuslain 78 §:n muilla ”valvontatehtävän edellyttämillä toimenpiteillä” tarkoite-

taan erityisesti asiakirjavalvontaa, jonka tarkoituksena on varmistaa pelastuslaissa ja 

muissa erityislaissa pelastusviranomaiselle säädettyjen velvoitteiden noudattamista 

kohteessa. Pelastusviranomainen voi suorittaa valvontaa asiakirjavalvontaperustei-

sesti. Asiakirjavalvonta perustuu esitettyihin dokumentteihin, eikä välttämättä edellytä 

valvontakäyntiä kohteessa. Pelastuslaitos ottaa vastaan mm. yleisötilaisuuksien, turve-

tuotantoalueiden ja kaivosten pelastussuunnitelmia, poistumisturvallisuusselvityksiä, 

ilmoituksia nuohoojilta ja tarkastuslaitosten tarkastustodistuksia sekä pöytäkirjoja pe-

lastustoimen laitteiden tarkastuksista. Asiakirjoista tehtyjen havaintojen perusteella 

voidaan käynnistää valvontatoimenpiteitä.  

Pelastuslaitoksen suorittamaan valvontaan liittyy pelastuslain 27 §:ssä tarkoitettua oh-

jausta, valistusta ja neuvontaa, jonka tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnetto-

muuksien ehkäiseminen. Pelastustoimen ohjauksella tarkoitetaan toimia, joilla pelas-

tuslaitos edistää, tukee ja seuraa pelastuslain velvoitteiden toteutumista esim. pelastus-

suunnitelmien laatimisen ohjaaminen, poistumisturvallisselvitysten laatimisen ohjaus 

ja viranomaisen suorittama arviointimenettely sekä pelastustoimen laitteiden ja lait-

teistojen kunnossapidosta ohjaaminen.  
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Valvonnan sisältöön kuuluu oleellisena osana annettujen korjausmääräysten noudatta-

misen valvonta. Jälkivalvonnan keinoja ovat pyydettyjen selvitysten kirjaaminen, jäl-

kitarkastusten suorittaminen, hallintopakkokeinojen käyttäminen sekä rikosilmoitus-

ten tekeminen pelastusrikkomuksesta. Jälkivalvonnan toteuttamisen arvioidaan paran-

tavan valvonnan vaikuttavuutta.   

Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen valmistelemat hallintopakkokeino-ohjeet ovat 

liitteissä 4 ja 5, joissa on kuvattu pelastusrikkomuksen tunnusmerkistö sekä esimerk-

kejä yleisimmistä pelastusrikkomuksen tunnusmerkistön täyttävistä tapahtumista.   

  
2 Valvontasuunnitelman sisältö  
  
2.1 Valvontasuunnitelman ajantasaisuus ja tarkkuus  
Valvontasuunnitelma ohjaa pelastuslaitoksen käytännön valvontatyötä. Valvontasuun-

nitelmassa määritetään säännöllisen valvonnan välit ja muut valvontatehtävän toteut-

tamiseen vaadittavat toimenpiteet. Pelastuslain mukaan valvontasuunnitelma on tar-

kistettava vuosittain ja muutoinkin, jos tarkistamiseen on erityinen syy. Suositeltava 

päivitysajankohta on kuluvan vuoden joulukuuhun mennessä.  Kohteen tarkastusvä-

liksi ei tule käytännössä muodostumaan läheskään joka kohteessa esimerkiksi tasan 24 

kk. Hyvänä käytäntönä voidaan pitää valvontakäynnin ajankohdan pysymistä ± 3 kk 

sisällä suunnitellusta, kuitenkin siten, että ajankohta osuu oikealle kalenterivuodelle. 

Valvontakohteiden lukumäärä muuttuu vuoden edetessä, koska kiinteistöjä poistuu 

käytöstä, korjataan sekä toiminta muuttuu. Mikäli valvontaa ei voida suorittaa suunni-

tellun kalenterivuoden aikana, se tulee ottaa huomioon seuraavan vuoden suunnitel-

massa.  

2.2 Valvontasuunnitelmasta ja valvontakäynneistä tiedotta-
minen  
Alueella käytössä oleva valvontasuunnitelma on julkinen asiakirja. Hyväksytty val-

vontasuunnitelma julkaistaan Keski-Suomen pelastuslaitoksen internet-sivuilla. Yksit-

täisen valvontakohteen osalta suunniteltu tarkastusajankohta sekä toteutunutta valvon-

takäyntiä koskevat tiedot ylläpidetään palotarkastussovelluksessa. Suunnitellun val-

vontakäynnin ajankohdan lähestyessä pyritään siitä ilmoittamaan kohteen omistajille 

kohdekohtaisesti aina etukäteen hallintolain (434/2003) 39 § mukaista menettelyä 
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käyttäen. Malliohje valvontatoimenpiteistä ja valvonnan toteuttamisen prosessista löy-

tyy vuonna 2018 julkaistusta Pelastuslaitosten Valvonnan aapisesta.  

 

                     

 

2.3 Valvonnan maksullisuus  
Pelastuslaitos voi periä valvontasuunnitelmassa määritellystä valvontatoimesta pelas-

tuslain 96 §:n mukaisesti maksun. Vuoden 2013 alusta valvontasuunnitelman mukaiset 

palotarkastukset ovat muuttuneet osittain maksullisiksi.    

Tällaisia maksullisia valvontakäyntejä ovat mm. yrityksiin, laitoksiin sekä asuinker-

ros- ja rivitaloyhtiöihin suoritettavat yleiset palotarkastukset, ylimääräiset palotarkas-



 

13 
 

tukset, jälkitarkastukset, erityiset palotarkastukset sekä yleisötilaisuuksien palotarkas-

tukset. Omakoti- ja vapaa-ajan asuinrakennuksiin mahdollisesti suoritettavat yleiset 

palotarkastukset ovat maksuttomia.  

Keski-Suomen pelastuslaitos noudattaa voimassa olevaa johtokunnan vahvistamaa 

palveluhinnastoa. Palveluhinnasto sisältää myös palotarkastusmaksut sekä vaarallisten 

kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) mukai-

sista valvontakäynneistä perittävät maksut. Pelastuslain mukaan perittävän maksun 

suuruus voi olla enintään suoritteen tuottamisesta aiheutuneiden kokonaiskustannus-

ten määrä. Palotarkastuksien maksun suuruus saattaa valtakunnallisesti vaihdella hie-

man pelastuslaitoksittain.  

2.4 Valvontasuunnitelman toteutumisen seuranta ja arviointi  
Valvontasuunnitelman toteutumista seurataan kunnittain ja kuukausittain toimenpidere-

kisteristä suoritemäärien kirjausten kautta (Pronto > Tiedot > Onnettomuuksien ehkäisy). 

Keski-Suomen pelastuslaitoksella on pysyväisluontoinen ohje kirjata kuukauden suorit-

teet seuraavan kuukauden 5. päivään mennessä Prontoon. Palotarkastusohjelmaan (Mer-

lot palotarkastus) on merkittävä kohdekohtaisesti vastuutarkastajat. Tarkastajakohtaiset 

valvontamäärät sekä tavoitteiden toteutuminen suhteessa suunniteltuihin tarkastuspäivä-

määriin selviävät tarvittaessa palotarkastussovelluksesta.  

Tarkastusmäärät kohdetyypeittäin vuonna 2021  
Kohde  Vuonna 2021 suunniteltujen 

valvontakäyntien lkm 
A1 Ympärivuorokautisessa käytössä olevat kohteet  261 
A2 Opetusrakennukset ja päiväkodit  188 
A3 Kokoontumis- ja liiketilat  315 
A4 Teollisuus- ja varastorakennukset  358 
A5 Maatalousrakennukset  91 
A6 Muut rakennukset ja toiminnat 152 
Yhteensä A1-A6  1 365 
A7 Asuinrakennukset (+pelastussuunnitelmavelvolliset ) 100 + 166  
A8 Vapaa-ajan rakennukset  50 
Yhteensä A1-A8  1681 

     
Arvio epäsäännöllisistä tarkastustehtävistä 2019 toteutuneet 
Epäsäännöllinen valvonta  Vuonna 2020 tarkastettavat  
Jälkitarkastukset 150  
Erityiset palotarkastukset  150 
Ylimääräiset palotarkastukset 100 
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Yleisötilaisuuksien palotarkastukset  80 
Muut pyydetyt palotarkastukset 500  
Yhteensä  980  
  
 
Arvio asiakirjavalvonnasta  
Asiakirjavalvonta  määrä  
Asuinrakennukset   11 506 
Vapaa-ajan rakennukset  3 993  
Pelastussuunnitelmat  50  
Yleisötapahtumien pelastussuunnitelmat  310 
Paloteknisten laitteiden pöytäkirjat  190  
Poistumisturvallisuusselvitykset  200  
Muu Asiakirjavalvonta  50 
Yhteensä  16 299 
  

 
 Arvio kemikaalilainsäädännön nojalla tehtävistä tarkastuksista 

 
 
 
 
 
  

2.5 Valvontatyöhön käytettävät resurssit  
Valvontatyötä tekevät palvelutasopäätöksen mukaan pelastusviranomaisiksi nimetyt 

henkilöt. Päätoimisesti valvontatyötä tekevillä on myös maakunnallisia sekä alueelli-

sia vastuutehtäviä. Valvontatyöhön vuosittain tarvittavien resurssien määrää arvioi-

daan suoritettavien toimenpiteiden lukumäärän perusteella. Muutokset esim. raken-

nuskannassa ja toimintaympäristössä sekä ennakoimattomien valvontatehtävien luku-

määrä ja jälkivalvonnan toimenpiteet vaikuttavat valvontatyöhön tarvittavien resurs-

sien määrään. Resurssien suoritemäärät perustuvat aiempien vuosien toteutuneisiin 

valvontatehtäviin sekä niistä muodostuneisiin henkilötyövuosiin. 

Valvontatoiminnan laskennallinen resurssitarve vuonna 2021  

Tehtävä  Suoritemäärät  arvio henkilötyövuodet  
Valvontatyön johto, suunnittelu ja kehittämi-
nen  

  1,5  

Rakentamisen- ja maankäytön ohjaus   1500 3,5  

A1-A6 kohteiden määräaikaiset valvonta-
käynnit  

1448 8 

Valvontatoimenpide määrä  
Ilmoituksen johdosta tehtävät päätökset 100 
Valvontakäynnit 180 
Asiakirjavalvonta (säiliöpöytäkirjat yms.) 240 
Yhteensä  520 
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Pelastussuunnitelmavelvollisten asuinkiin-
teistöjen valvonta  

200  0,52  

Pientalojen ja vapaa-ajan kiinteistöjen turval-
lisuuden itsearviointi   

18000  3  

Pientalojen ja vapaa-ajan kiinteistöjen tarkas-
tukset (300+200)  

500  0,7  

Ylimääräiset palotarkastukset  250  1  
Erityiset palotarkastukset  140  1  

Kemikaalivalvonta ja ohjaus  250 2,2 
Jälkivalvonta  200 1,5 
Omatoimisen varautumisen valvonta ja oh-
jaus (pelastussuunnitelmat)  

220  0,3  

Palontutkinta    1,2  
Muu viranomaisyhteistyö ja asiantuntija teh-
tävät  

 1150 2,2 

Asiakirjavalvonta (palotekniset laitteet, pois-
tumisturvallisuusselvitykset, muu asiakirja-
valvonta)  

935  2  

Erheelliset palohälytykset (korjauskehotuk-
set,  laskutusperusteet)  

 365 1  

htv yhteensä    29,50 
  

  
 
  Valvontatoimintaan käytössä olevat resurssit vuonna 2021 

käytettävissä oleva re-
surssi  

hlöä  %  htv  

riskienhallintapäällikkö  1  30  0,3  
johtava palotarkastaja  1  60  0,6  
valmiuspäällikkö 1 10 0,1 
paloinsinöörit  2  90  1,8  
palotarkastajat 4  100  4  
palotarkastajat (muut)  1 80  0,8 
aluepalomestarit  10  30  3  
palomestarit P31 ja P32  8  25  2  
palomestarit (päivätyö)  
 

11 
2  

50 
80 

5,5 
1,6 

työvuorot 24h asemat 
(ruiskumestari, pa-
loesimies, palomiehet)  

4+12+112 
yht. 128 
  

  1 
3 

työvuorot päiväasemat 
(palomiehet)  

23  10  2,5  

yht. (pl.työvuorot)  42   25,4 
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2.6 Valvonnan vaikuttavuuden arviointi  
  
Valvonnan vaikuttavuuden arviointi on oleellinen osa riskiperäistä valvontaa. Valvonnan 

toteutumisen seuranta tarkastusprosentin avulla on perinteinen mittari ja helposti osoitet-

tavissa.  

Kaavioissa esitetyt seurantamenetelmät pohjautuvat käytettävissä olevaan tilastoaineis-

toon. Valvonnan vaikuttavuuden lähtötasoa on arvioitu eri mittareilla mitattuna. (Liite 3, 

liitetään osaksi suunnitelmaa tilastoinnin valmistuttua.)  

- rakennuspalojen ja rakennuspalovaarojen esiintymistiheys  

- omaisuusvahinkosumma asukasta kohden rakennuspaloissa ja rakennuspalovaaroissa  

- osuus rakennuspaloista ja rakennuspalovaaroista joissa yritettiin alkusammutusta  

  
3 Valvontatoimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen  
  
3.1 Säännöllisen valvontavälin määrittäminen  
 
Valvontakohteiden tarkastusvälit on esitetty liitteen 1 taulukoissa (A1-A6). Näiden 

keskimääräisten tarkastusvälien määrittämisessä on hyödynnetty tutkittua tietoa eri-

tyyppisten kohteiden tulipalon aiheuttamista omaisuusvahinkoriskeistä. Omaisuusva-

hinkoriskien lisäksi on arvioitu suuronnettomuuden henkilöriskin mahdollisuutta sekä 

pyritty huomioimaan merkittävien kulttuuri- ja ympäristöarvojen riskit. Keski-Suo-

messa ei ole ollut tarvetta poiketa valvontasuunnitelmaohjeen suositelluista keskimää-

räisistä minimi- ja maksimitarkastusväleistä. Poikkeuksena A5-luokkaan kuuluvien 

maatalouden tuotantotilojen osalta noudatetaan myös riskeihin perustuvaa arviointia 

aiempien vuosien kokemusten perusteella.  

Kohdekohtaista riskinarviointia tehtäessä otetaan huomioon aiempien palotarkastusten 

havainnot. Kohdekohtainen valvontaväli riippuu käyttäjien ja kiinteistön tosiasialli-

sista riskeistä. Esimerkiksi hyvin toimiva sisäinen valvonta ja hyvä turvallisuuskult-

tuuri sekä turvallisuusjohtaminen ovat omiaan pienentämään riskiä ja tätä kautta suun-

nitelmallisten tarkastusväliä. Toisaalta toimijan laiminlyönnit ja kohteessa tapahtuneet 

onnettomuudet voivat olla peruste nostaa tarkastusväliä. Tarkastusvälin muuttamisen 

perusteista on enemmän kohdassa 3.3. Valvontasuunnitelmassa voidaan tarvittaessa 
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painottaa jotain kohderyhmää, jossa on havaittu riskejä tai johon kohdistetaan muu-

tenkin turvallisuuskampanjointia.  

3.2 Yritysten ja laitosten valvonta A1-A6 –kohteet  
  
 A1-luokan valvontakohteet    

Valvontakohteiden A1 – luokkaan kuuluvat kohteet, jotka ovat ympärivuorokautisessa 

käytössä kuten esimerkiksi sairaalat ja hoitolaitokset. Tarkastusvälejä määritettäessä on 

huomioitava, että kiinteistössä yöpyvät eivät vastaa kohteen turvallisuudesta.  

-  Keski-Suomessa A1-luokan kohteita tulee tarkastusvuoroon vuonna 2021 yhteensä 
261 kohdetta.   

A2 -luokan valvontakohteet  

Valvontakohteiden A2 – luokkaan kuuluvat kohteet, jotka ovat ainoastaan päiväkäy-

tössä.  

-  Keski-Suomessa A2-luokan kohteita tulee tarkastusvuoroon vuonna 2021 yhteensä 
188 kohdetta.   

A3 –luokan valvontakohteet  

Valvontakohteiden A3 – luokkaan kuuluvat kohteet, joissa on satunnaisia kävijöitä, 

joille poistumisen hahmottaminen voi olla vaikeaa. Kohteen toiminnasta ja turvalli-

suudesta vastaavat eivät välttämättä ole aina paikalla.  

-  Keski-Suomessa A3-luokan kohteita tulee tarkastusvuoroon vuonna 2021 yhteensä 
315 kohdetta.   

A4 –luokan valvontakohteet  

Valvontakohteiden A4 – luokkaan kuuluvat kohteet ovat pääosin työpaikkarakennuk-

sia, joiden tilat ja toiminnat ovat yleensä tiloissa oleville tuttuja.  

-  Keski-Suomessa A4-luokan kohteita tulee tarkastusvuoroon vuonna 2021 yhteensä 
358 kohdetta.  
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A5 –luokan valvontakohteet  

Valvontakohteiden A5 -luokkaan kuuluvat kohteet, joissa on tyypillisesti paljon eläi-

miä ja elintarvikkeiden tuotantoa. Ympäristösuojeluasetuksen (713/2014) tilakohtais-

ten eläinmäärien lisäksi noudatetaan myös riskeihin perustuvaa arviointia aiempien 

vuosien kokemusten perusteella.  

-  Keski-Suomessa A5-luokan kohteita tulee tarkastusvuoroon vuonna 2021 yhteensä 
91 kohdetta.   

A6 –luokan valvontakohteet  

Valvontakohteiden A6 -luokkaan kuuluvat muut kohteet, joissa henkilö-, omaisuus- ja 

ympäristöriskit edellyttävät tarkempaa riskitarkastelua.   

Kansallisesti arvokas kulttuuriomaisuus on inventoitu Haag -listassa. Haag -inventoin-

tiluettelo on luonteeltaan viranomaisselvitys, joka on tarkoitettu ensisijaisesti viran-

omaisten käyttöön normaaliolojen riskienhallintaa ja poikkeusoloja koskevaa valmius-

suunnittelua varten. Inventointiin on sisällytetty tieteellisesti, taiteellisesti tai histori-

allisesti arvokasta kiinteää ja irtainta kulttuuriomaisuutta. Pelastustoimea koskevassa 

lainsäädännössä kulttuurihistoriallisesti arvokkaina huomioitavia kohteita ovat Haag-

inventoinnin kohteet sekä kaavoituksella maankäyttö- ja rakennuslain säädöksiin pe-

rustuen suojellut ja erityislaeilla suojellut kohteet. Pelastuslain tarkoittaman omatoi-

misen varautumisen ulkopuolelle jäävät kuitenkin Haag-inventoinnin kohteista mui-

naisjäännökset ja muistomerkit.    

-  Keski-Suomessa A6-luokan kohteita tulee tarkastusvuoroon vuonna 2021 yhteensä 
152 kohdetta.  

    
3.3 Tarkastusvälin muuttaminen tapauskohtaisesti  
  

Yksittäisten valvontakohteiden tarkastusvälejä voidaan tarvittaessa lyhentää tai piden-

tää tapauskohtaisesti. Tarkastusvälin muuttaminen suositellusta voi perustua esimer-

kiksi arvioivassa palotarkastuksessa tehtyihin havaintoihin, jossa otetaan huomioon 

muun muassa kohteen turvallisuuskulttuuri, uhatut arvot ja tapahtuneet onnettomuudet 

tai läheltä piti -tilanteet. Tarkastusvälin muuttamista ei tehdä yksittäisen riskiarvion 

perusteella. Muuttaminen tulee perustua kohteen turvallisuuskulttuurin muutokseen ja 
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se vaatii vähintään kaksi arviointia kohteesta. Tarkastusvälin muuttaminen suositel-

lusta on perusteltava ja kirjattava palotarkastusohjelmaan siten, että perusteluita voi-

daan tarkastella jälkikäteen.  

 

Tarkastusvälin muuttamisen perusteena voi olla mm. seuraavat seikat:  
Turvallisuuskult-
tuuri  

•  Havaitut puutteet palotarkastuksien yhteydessä  

 •  Asiakkaan sitoutuminen (korjausmääräysten toteutuminen)  

 •  Pelastussuunnitelma ja sen päivitykset  

 •  Henkilökunnan koulutus ja harjoitukset  

 •  Yrityksen turvallisuuteen liittyvä laatujärjestelmä ja sen jalkau-
tuminen  

 •  Omaehtoinen varautuminen yli lakisääteisen tason  

 •  Muiden tahojen tekemät turvallisuusauditoinnit  

Uhatut arvot ja  
poikkeukselliset ris-
kit  

•  Kohteen laajuus ja geometrinen monimutkaisuus (operatiivisesti 
haasteelliset kohteet, monimutkainen paloturvallisuustekniikka)  

 •  Yhteiskunnallisesti merkittävät kohteet, kunnan toiminnan kan-
nalta kriittiset kohteet  

 •  Teollisuuden tuotannon toimiala ja palovaarallisuusluokka  

 •  Poikkeuksellinen henkilömäärä  

 •  Poikkeuksellisen suuret kulttuuri- ja ympäristöarvot (esim. 
Haag-listan kohteet)  

 •  Ympäristön toiminta (esim. Seveso -kohteen ympärillä sijaitse-
vat kohteet. Otettava huomioon myös ympäristön riskien muut-
tuminen)  

 •  Poikkeuksellisessa ympäristössä sijaitsevat kohteet (esim. tärke-
ällä pohjavesialueella sijaitsevat vaarallisten aineiden kohteet)  

 •  Poistumisturvallisuusselvitys ja sen havainnot, toimintaympäris-
tön muutokset  

 •  Poikkeuksellinen saavutettavuus, pelastuslaitoksen vaste  

Tapahtuneet onnet-
tomuudet tai vastaa-
vat  

•  

•  

Useita viranomaiskäyntejä, poikkeamia, onnettomuuksia tai  
läheltä piti -tilanteita samassa kohteessa Toistuvat 
erheelliset paloilmoitukset  
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3.4 Asuinrakennusten valvonta A7-kohteet  
  
Asuinrakennusten valvonnan menettelytapoja on kehitetty. Yksi näistä on asukkaiden 

suorittama turvallisuuden itsearviointi, joka on otettu perinteisten palotarkastusten rin-

nalle yhdeksi valvonnan keinoksi omakotitalojen ja niihin rinnastettavien kohteiden 

sekä vapaa-ajan rakennusten osalta. Asuinrakennusten paloturvallisuuden itsearvioin-

nilla pyritään tavoittamaan asuinkiinteistöjen asukkaat aiempaa kattavammin. Tavoit-

teena on myös kiinteistön käyttäjän sekä omistajan turvallisuustiedon ja -asenteiden 

parantaminen niin, että asukkaat oppivat havainnoimaan kodin tai kesämökin palotur-

vallisuuspuutteet ja korjaamaan ne välittömästi. Pelastuslaitos lähettää kirjeen, joka 

sisältää tarkastuslomakkeen kysymyksineen yhdessä turvallisuusviestintämateriaalin 

kanssa. Asukkaiden tai taloyhtiöiden edustajien suorittamat paloturvallisuuden itsear-

vioinnit eivät siirrä valvonnan vastuuta asukkaille tai taloyhtiöiden edustajille. Vastuu 

valvonnan toteutumisesta on pelastusviranomaisilla. Palotarkastuksia tehdään sellai-

siin asuinkiinteistöihin, jotka eivät ole palauttaneet lomakkeita. Pelastusviranomaiset 

suorittavat pyydettäessä myös perinteisen palotarkastuksen asuinkiinteistöön. Keski-

Suomen pelastuslaitos suorittaa pelastussuunnitelmavelvollisten asuinkiinteistöjen 

osalta perinteisiä palotarkastuksia sekä paloturvallisuuden itsearviointiin perustuvaa 

valvontaa. Palautuneiden lomakkeiden tietojen perusteella otetaan tarvittaessa yhteyttä 

kiinteistöjen edustajiin.  

 

Pelastusviranomaisten suorittamien palotarkastusten yhteydessä annetut korjausmää-

räykset voi tarvittaessa hyväksyttää soittamalla, lähettämällä kirjeen tai sähköpostin 

pelastuslaitokselle. Jos asia ei selviä korjausmääräyksessä annetun kohtuullisen mää-

räajan kuluessa, pelastuslaitos tekee jälkitarkastuksen ja ryhtyy tarvittaessa hallinto-

pakkokeinojen käyttämiseen.  

 

Lisäksi pelastuslaitos kohdentaa valvontakäyntejä nuohoojien tekemien vikailmoitus-

ten perusteella. Palokuoleman riski asuinrakennuksessa on suurempi kuin vapaa-ajan 

rakennuksessa. Pelastuslain valvontavelvoitteen kannalta ei ole merkitystä, kuinka 

paljon vapaa-ajan asuntoa käytetään vuodessa.   

 

Kuntakohtaiset valvontakohdemäärät on esitetty liitteessä 2. Valvontakohde alueet 
päivitetään pelastuslaitoksen kotisivuille.  
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3.4.1 Erillispientalot (yhden- ja kahden asunnon talot)  

    

Keski-Suomen maakunnassa on yhteensä noin 70 000 erillispientaloa, joista noin 15 

500 lähetetään vuonna 2021 turvallisuuden itsearviointilomakkeet. Lähetetyn mate-

riaalin pohjalta asukas suorittaa omatoimisen kartoituksen kotinsa paloturvallisuuden 

perusasioista. Tarkastuslomake palautetaan pelastuslaitokselle. Itsearvioinnin materi-

aalin lähetyksessä käytetään postituspalvelua, joka mahdollistaa myös asiakirjan säh-

köisen palautuksen. 

 
3.4.2 Pelastussuunnitelmavelvolliset asuinrakennukset  

    

Keski-Suomen maakunnassa on yhteensä noin 4700 rivi-, ketju-, luhtitaloa tai muuta 

asuinkerrostaloa. Keski-Suomen pelastustoimen alueella toteutetaan vuonna 2021 

näiden kohteiden valvontaa myös turvallisuuden itsearviointina.  

3.4.3 Vapaa-ajan rakennukset  
  

Vapaa-ajan asuinrakennusten valvonta suoritetaan turvallisuuden itsearviointina.  

Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuosittainen tavoite on saavuttaa 10 % kunkin kun-

nan vapaa-ajan asuinrakennuksista. Valvonta kohdistuu yksityisiin vapaa-ajan asun-

toihin.  Muut (vuokrattavat mökit, lomaosakkeet ja leirintäalueet) kuuluvat A1 luokan 

kohteisiin. 
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3.5 Poistumisturvallisuusselvityskohteet  
  

Poistumisturvallisuusselvityksen laatimisvelvoite perustuu pelastuslaissa säädettyyn 

vaatimukseen poistumisturvallisuudesta hoitolaitoksissa sekä palvelu- ja tukiasumi-

sessa (379/2011; 18§). Toiminnanharjoittajan on etukäteen laadituin selvityksin ja 

suunnitelmin ja niiden perusteella toteutetuin toimenpitein huolehdittava, että asukkaat 

ja hoidettavat henkilöt voivat poistua turvallisesti tulipalossa tai muussa vaaratilan-

teessa itsenäisesti tai avustettuina. Poistumisturvallisuusselvityksen sisältö on määri-

telty tarkemmin valtioneuvoston asetuksessa poistumisturvallisuusselvityksestä 

(292/2014).  

Poistumisturvallisuusselvitysvelvollisia kohteita ovat:  
  

• hoitolaitokset  
• sairaalat 
• vanhainkodit  
• muu laitoshuolto  
• rangaistuslaitokset 
• näihin verrattavat kohteet (kaikki)  
• palvelu- ja tukiasuminen (asumisyksikön muotoon järjestetty)  
• palvelutalot  
• perhekodit (ammatilliset)  
• päihdekuntoutujien asuntolat  
• vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut  
• asunnottomille tarkoitetut tuki- ja palveluasunnot  
• näihin verrattavat asuinrakennukset ja tilat, joissa asuvien toimintakyky on ta-

vanomaista huonompi 
• asunto-osakeyhtiöt ja vuokra-asuntopalveluja tarjoavat yhtiöt, joilla ON perusteet 

selvittää asukkaan todellinen toimintakyky.  
  

Pelastusviranomainen valvoo poistumisturvallisuusselvitysten ajantasaisuutta ja paik-

kansa pitävyyttä yleisten palotarkastuksien yhteydessä. Valvontaa voidaan tarvittaessa 

suorittaa myös muulloin, erityisesti silloin, jos kohteen poistumisturvallisuusselvitystä 

ei ole päivitetty ajallaan tai selvitys ei täytä sisällöltään asetuksen (292/2014) vaati-

muksia.   

Toiminnanharjoittajan tulee laatia selvitys ja toimittaa se pelastusviranomaiselle ennen 

toiminnan aloittamista. Selvitys tulee päivittää kolmen vuoden välein tai toiminnan 
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muuttuessa olennaisesti. Päivitysilmoituksen voi toimittaa suppealla lomakkeella, mi-

käli toimintaan ei ole tullut olennaisia muutoksia.  Pelastusviranomainen tekee kirjal-

lisen arvion, toteutuuko pelastuslain 18 §:ssä säädetty poistumisturvallisuusvaatimus. 

Epäselvissä tapauksissa ja kohteissa, joissa poistumisturvallisuusselvityksen mukaan 

asukkaat pystyvät itse poistumaan, tulee kohde velvoittaa toteuttamaan poistumiskoe 

yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa.  

Jos poistumisturvallisuus ei ole lain edellyttämällä tasolla, annetaan toiminnanharjoit-

tajalle määräys laatia poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma määräajassa.  

Toteuttamissuunnitelmassa toiminnanharjoittajan tulee määritellä toimenpiteet, joilla 

poistumisturvallisuus saatetaan laissa säädettyjen vaatimusten mukaiseksi ja toimen-

piteille aikataulu. 

Mikäli toteuttamissuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet eivät ole riittäviä, on pelastus-

viranomaisen annettava pelastuslain 81 §:n mukainen korjausmääräys, jonka yhtey-

dessä voidaan määrätä 82 §:n mukaisia erityisiä turvallisuusvaatimuksia.   

Tarvittaessa otetaan käyttöön hallintopakkokeinomenettelyt (uhkasakko ja teettämis-

uhka) asian kuntoon saattamiseksi. Hallintopakkokeinot käynnistetään johtavan palo-

tarkastajan tai riskienhallintapäällikön ohjauksessa.  

Poistumisturvallisuusselvitysvelvollisten kohteiden valvonnan ohjaus on keskitetty 

paloinsinööreille. Tämä koskee myös toiminnanharjoittajan pyytämää pelastusviran-

omaisen lausuntoa ilmoituksen tai lupahakemuksen liitteeksi (Sosiaali-  ja terveysmi-

nisteriön asetus yksityisistä sosiaalipalveluista 1053/2011, 1§). Kohteet joissa on au-

tomaattinen sammutuslaitteisto ja henkilökunnan toiminta riittävän hyvällä tasolla, 

voidaan valvoa muun valvontahenkilöstön toimesta.   

  
3.6 Epäsäännöllinen valvonta  
Määräajoin toistettavien valvontakäyntien lisäksi pelastuslaitos suorittaa valvontaa, 

jonka määrään pelastuslaitos ei yksin omilla toimillaan voi vaikuttaa. Tällaista epä-

säännöllistä valvontaa ovat mm. erityiset palotarkastukset, pyynnöstä tehtävät tarkas-

tukset, asiakirjojen käsittely ja päätösvalmistelu sekä hallinnollisten pakkokeinojen 

menettelyt.  
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3.6.1 Erityiset palotarkastukset  

Erityinen palotarkastus on valvontatehtävä, joka toteutetaan yleensä samaan aikaan tai 

juuri ennen rakennusvalvontaviranomaisen suorittamaa käyttöönottotarkastusta. Tar-

kastuskohteen tulee olla kaikilta osin käyttöön otettavissa. Uusia valvontakohteita tu-

lee säännöllisesti ja toisaalta vanhoja kohteita vastaavasti poistuu. Valvontakohteiden 

määrän kasvua ennakoidaan tiedossa olevien hankkeiden perusteella (lausunnot raken-

nuslupahakemuksista). Rakennushankkeissa toimivalta on rakennusvalvontaviran-

omaisella. Tällöin erityinen palotarkastus on luonteeltaan toiselle viranomaiselle an-

nettava lausunto. 

Erityisiä palotarkastuksia tehdään yleensä seuraavan kaltaisiin kohteisiin:  

- rakennukset joissa on koneellinen savunpoisto  

- kohteet joissa on väestönsuoja  

- kohteet joissa on hätäkeskukseen kytketty automaattinen sammutuslaitteisto tai auto-

maattinen paloilmoitin  

- hotellit, lomakodit, asuntolat, lomakylät, leirintäalueet ja muut vastaavat majoitustilat, 

joissa on yli 10 majoituspaikkaa  

- sairaalat, vanhainkodit ja muut ympäri vuorokauden käytössä olevat hoitolaitokset 

sekä suljetut rangaistuslaitokset, joissa on yli 5 hoito- tai asiakaspaikkaa  

- kokoontumis- ja liiketilat, kuten myymälät, koulut, urheilu- ja näyttelyhallit, teatterit, 

kirkot, kirjastot ja liikenneasemat sekä ravintolat ja päiväkotihuoneistot  

- suurehkot tuotanto-, varasto- ja maataloustuotantotilat  

- palo- ja räjähdysvaaralliset tilat  

- kiinteistön sijainti, suuri koko tai poikkeukselliset olosuhteet vaarantavat erityisesti 

henkilö- ja paloturvallisuuden  

- perustettavat turvetuotantoalueet  
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3.6.2 Ylimääräiset palotarkastukset  
  
Pelastuslaitokselle tulee myös valvontavelvoitteeseen liittyviä ilmoituksia, joiden lu-

kumäärään pelastuslaitos ei omilla toimillaan pysty vaikuttamaan. Ylimääräisen palo-

tarkastuksen toimittamisesta päättää pelastusviranomainen harkintansa jälkeen. Pelas-

tusviranomainen voi osallistua myös erilaisiin katselmuksiin esim. rakennuksen käyt-

töönoton ennakkokatselmukseen, jolloin suoritetaan ylimääräinen palotarkastus.  

 

Nuohoojilla on velvollisuus pelastuslain 62§:n mukaisesti ilmoittaa havaitsemistaan 

vakavia vikoja tai puutteita tulisijassa tai savuhormissa, joista tulisijaa käytettäessä voi 

aiheutua tulipalon vaara. Jos nuohooja havaitsee sellaisia vakavia puutteita, jotka vaa-

rantavat nuohouksen turvallisen suorittamisen, on hänen ilmoitettava myös niistä pe-

lastuslaitokselle.  

Osallistuminen muiden viranomaisten tarkastuksiin on myös osa viranomaisyhteis-

työtä. Pelastusviranomainen suorittaa ylimääräisiä palotarkastuksia myös Pelastuslain 

42§:n 2 momentin perusteella tehtävien ilmoitusten johdosta.  

 
3.6.3 Yleisötilaisuuksien valvonta  

  
Valvonnasta säädetään Pelastuslain 16 §:ä, joka koskee yleisötilaisuuksien pelastus-

suunnitelmaa. Pelastussuunnitelma on toimitettava 14 vrk ennen tilaisuuden alkamista 

tiedoksi alueen pelastusviranomaiselle. 

 

Pelastusviranomainen voi suorittaa palotarkastuksen tapahtumakohtaisen riskiarvion 

perusteella. Riskien arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota tapahtumapaikan 

palo- ja poistumisturvallisuuteen, osallistujamäärään sekä pyrotekniikkaan ja ilotuli-

tuksiin. Alueen pelastusviranomaisen tulee tarvittaessa ilmoittaa suunnitelmista muille 

viranomaisille.  

 

Pelastussuunnitelmavelvollisten kiinteistöjen kohdalla yleisötilaisuuksien osalta pe-

lastuslaitos voi suorittaa myös asiakirjavalvontaa. Esimerkiksi opetusrakennuksissa ta-

pahtuva koulun oma, pienimuotoinen yleisötilaisuus on selkeintä liittää osaksi koulun 

pelastussuunnitelmaa. Opetusrakennusten normaalitoiminnan ulkopuolinen käyttö 
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yleisötilaisuuksiin ja majoituskäyttöön on myös huomioitava. Tämä edellyttää tarvit-

taessa ylimääräisen valvontatehtävän.  

 

3.7 Kemikaaliturvallisuuslainsäädännön valvonta  
  

Laissa vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005 

muutos 358/2015), kemikaaliturvallisuuslaissa, ja annetuissa alemmissa säädöksissä 

on säädetty alueen pelastusviranomaiselle valvontatehtäviä ja erilaisten ilmoitusten 

käsittelyä.  

Kemikaaliturvallisuus- ja pelastuslain mukaiset valvontatehtävät on erotettu toisistaan. 

Aluehallintovirasto valvoo pelastuslain nojalla suoritettua valvontaa. Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto ohjaa ja yhtenäistää pelastusviranomaisten ja poliisin toimintaa tä-

män lain säännösten noudattamisen valvonnassa.  

Pelastusviranomaisen valvontavastuuseen kuuluu:  

- kemikaalien säilytys  

- kemikaalien vähäinen käsittelyä ja varastointi 

- osin räjähteiden varastointi  

- pyroteknisten tuotteiden varastointi kaupan yhteydessä   

- pyroteknisten tuotteiden tai vaarallisten kemikaalien käyttö erikoistehosteena  

- ilotulitteiden yksityinen käyttö ja luovutus yksityiseen käyttöön  

- öljylämmityslaitteistojen asennukset  

- maanalaisten öljysäiliöiden tarkastustoiminta tärkeällä pohjavesialueella  

  

Käytännössä kemikaaliturvallisuuslain edellyttämä valvonnan alaisten kohteiden sään-

nöllinen tarkastus toteutetaan pelastuslain valvontatehtävien yhteydessä ja resursseilla 

taulukon A6 mukaisesti (Liite 1). Näiden tarkastuksien yhteydessä valvotaan myös 

kemikaalien säilytystä kohteissa, jotka kuuluvat toiseen valvontaluokkaan.  

Alueen pelastusviranomainen valvoo kemikaaliturvallisuuslain perusteella pyroteknis-

ten tuotteiden varastointia kaupan yhteydessä ja luovutusta yksityiseen kulutukseen. 
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Valvontaan liittyen pelastusviranomainen käsittelee toiminnanharjoittajien tekemät il-

moitukset, tekee tarvittavat päätökset ilmoitusten johdosta sekä tarkastaa pyroteknis-

ten tuotteiden varastoinnin ja myyntipisteet pääasiallisena myyntikautena 27.12. – 

31.12.  

 

Mikäli pyroteknisiä tuotteita tai vaarallisia kemikaaleja käytetään erikoistehosteena 

yleisötapahtumassa, on siitä tehtävä 14 vuorokautta ennen tilaisuuden järjestämistä il-

moitus pelastusviranomaiselle (Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005, 81§). Pelastusvi-

ranomainen voi ilmoituksen perusteella määrätä erikoistehosteiden turvallisen käsitte-

lyn kannalta tarpeellisia rajoituksia tai ehtoja aiotulle käytölle. Tarvittaessa pelastus-

viranomainen suorittaa tarkastuksen, joissa voidaan määrätä tarpeelliset rajoitukset ja 

ehdot. Pelastusviranomainen voi myös perustelluista syistä kieltää päätöksellään eri-

koistehosteiden käytön. 

Pyroteknisten tuotteiden käyttöön liittyen, poliisin on kuultava pelastusviranomaista 

saatuaan ilmoituksen ilotulitusnäytöksen järjestämisestä (VNa 819/2015, 61§). Kuu-

lemisena annettavat lausunnot kirjataan palotarkastusohjelmaan.   

Pelastusviranomainen toimii kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) 115 §:n mukaisena 

valvontaviranomaisena ja tekee asetuksen (685/2015) 37 § ja 38 §:n mukaiset käyt-

töönottotarkastukset vähäisen teollisen käsittelyn ja varastoinnin osalta. Lisäksi pelas-

tusviranomainen suorittaa 39§:n mukaiset öljylämmityslaitteiston käyttöönottotarkas-

tuksen. Pelastusviranomaisella on oikeus osallistua 31§:n mukaiseen turvallisuus- ja 

kemikaaliviraston käyttöönottotarkastukseen sekä 28 §:n tarkastusohjelman mukaisiin 

tarkastuksiin.  

Maanalaisten polttoainesäiliöiden tarkastukset suoritetaan kauppa- ja teollisuusminis-

teriön päätöksen maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista (344/1983) 

mukaisesti. Tämä on asiakirjavalvontaa, joka suoritetaan pelastusviranomaiselle toi-

mitettujen pöytäkirjajäljennösten perusteella.  

Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 

(685/2015) velvoittaa pelastusviranomaisen toimittamaan tekemänsä päätökset ja tar-

kastuspöytäkirjat vähäisestä kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista tie-
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doksi aluehallintovirastolle sekä kunnan ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontavi-

ranomaiselle. Sama velvoite koskee myös päätöksiä kemikaalien tilapäisestä vähäi-

sestä käytöstä ja varastoinnista. 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES) valvoo kemikaalien laajamittaista käyttöä 

ja varastointia. Pelastuslaitos pyrkii osallistumaan TUKES:n ilmoittamille määräaikai-

sille valvontakäynneille. TUKES:n toimittamat asiakirjat siirretään palotarkastusso-

vellukseen.  

Kemikaalivalvonnan epäsäännöllisten valvontatoimenpiteiden ja ohjauksen oletetaan 

lisääntyvän edelleen. Mm. biopolttoaineiden käyttö tulee lisääntymään. Uusien koh-

teiden lisäksi Keski-Suomessa on vanhoja vähäisen käytön ja varastoinnin kohteita, 

joihin tehdään muutostöitä ja sen seurauksena ilmoitus.  

  

4 Viranomaisyhteistyö  
  
4.1 Yhteistyöviranomaiset  
Pelastuslain 42 §:n mukaan pelastuslaitoksen tulee onnettomuuksien ehkäisemiseksi 

ja turvallisuuden ylläpitämiseksi toimia yhteistyössä muiden viranomaisten sekä alu-

eella olevien yhteisöjen ja asukkaiden kanssa sekä osallistua paikalliseen ja alueelli-

seen turvallisuussuunnittelutyöhön. Yhteistyöllä pyritään ensisijaisesti turvallisuuden 

tuottamiseen mm. vaihtamalla riskitietoa ja toteuttamalla tarvittavia toimenpiteitä, ku-

ten yhteisiä valvontatarkastuksia.  

Yhteistyötä voidaan pitää tehokkaana silloin, kun se on luonteeltaan säännöllistä ja 

suunnitelmallista sekä lähtökohdaksi on tunnistettu kaikki olennaiset toimijat. Ylei-

senä viranomaisten yhteistoimintamuotona on yhteistarkastusten tekeminen tarkoituk-

senmukaisissa kohteissa. Yhteistarkastuksissa tulee kiinnittää huomiota viranomaisten 

välisiin toimivaltakysymyksiin. Pelastusviranomaisia ei ole säädetty esim. Maan-

käyttö- ja rakennuslaissa valvontaviranomaisiksi, jolloin valvontatoimenpiteitä ei voi 

perustella MRL:n tai sen nojalla annettujen asetusten säädöksillä. Pelastusviranomai-

sen suorittamasta valvontatehtävästä (palotarkastuksesta) tulee aina tehdä oma tarkas-

tuspöytäkirja.  
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               Eri viranomaisten toimivaltuudet rakennuksen turvallisuudessa. 

Pelastuslaitos tekee yhteistyötä ainakin seuraavien tahojen kanssa:  

 

Kunnalliset viranomaiset  

• ympäristöviranomaiset (yhteistarkastukset, ylim. palokuorma, kiinteistöjen jäte-

huollon turvallisuus, ravintolat, öljysäiliöt jne.)  

• rakennusvalvontaviranomaiset (operatiivisen pelastustoiminnan mahdollisuus, 

poistumisturvallisuus, pelastustoimen laitteet, rakenteellinen paloturvallisuus, 

erityiset palotarkastukset, tiedon vaihto 81.2 §)  

• kuntien muut viranomaiset (terveys- ja sosiaalitoimi, sivistystoimi, kaavoitus 

jne.) 

Valtion viranomaiset 

• Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES [pelastustoimen laitteet, kemikaalival-

vonta, kuluttajaturvallisuus (tuoteturvallisuus, yleisötilaisuudet, seikkailujärjestä-

jät jne 

• Poliisi (palotutkinta, yleisötilaisuudet, ilotulitusnäytökset, aselain valvonta, räjäy-

tystyömaat) 
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• aluehallintovirastot (peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue sekä työsuo-

jelun vastuualue esim. ravintolatarkastukset) 

• Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset eli ely-keskukset (esim. patotarkas-

tukset) 

• Valvira  

• Liikenteen turvallisuusvirasto eli Trafi (ratapihat jne.)  

• Huoltovarmuuskeskus (YTS-kohteet)  

• Onnettomuustutkintakeskus  

• hätäkeskuslaitos (paloilmoitinasiat)  

• puolustusvoimat (mm. omat valvontakohteet)  

• rajavartiolaitos (mm. yhteistarkastukset) tulli (mm. yhteistarkastukset) 

Muut toimijat  

• vakuutusyhtiöt/ Finanssiala ry (Finanssialan Keskusliitto)  

• tarkastuslaitokset (yhteistarkastukset, pöytäkirjat)  

Pelastuslain 42 §:n 2 momentin mukaan, jos viranomaiset virkatoimiensa yhteydessä 

havaitsevat tai muutoin saavat tietää rakennuksessa, asunnossa tai muussa kohteessa 

ilmeisen palonvaaran tai muun onnettomuusriskin, heidän tulee mahdollisten salassa-

pitosäännösten estämättä ilmoittaa asiasta alueen pelastusviranomaiselle. Ilmoitusvel-

vollisuus koskee myös kuntaa, muuta julkisyhteisöä ja näiden palveluksessa olevaa 

henkilöstöä sekä 18 §:n 2 momentissa tarkoitettua hoitolaitoksen ylläpidosta ja pal-

velu- ja tukiasumisen järjestämisestä huolehtivaa toiminnanharjoittajaa ja tämän pal-

veluksessa olevaa henkilöstöä.  

Säädöksen tavoitteena on mahdollistaa eri viranomaisten järjestelmiin kertyvän tiedon 

sekä havaintojen välittäminen asiasta vastaavalle viranomaiselle siten, että tieto tallen-

tuu ja velvoittaa toimivaltaisen viranomaisen reagoimaan tarvittavalla tavalla. Käytän-

nössä tämä tarkoittaa sitä, että ilmeisen paloriskin sekä ilmeisen muun onnettomuus-

riskin torjunta on kyettävä käynnistämään välittömästi tiedon tullessa pelastusviran-

omaiselle. Tavoitteena on myös saavuttaa pysyviä tuloksia sopimalla käytänteistä, 

joilla vastaavien tilanteiden toistuminen on ennakoitavissa ja estettävissä.   
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Pelastuslain 42 §:n toisen pykälän tehokas soveltaminen edellyttää koulutusta ja oh-

jausta alueellisille ja paikallisille yhteistoimintaviranomaisille ja – tahoille. Palotur-

vallisuusriski-ilmoitukset muilta viranomaisilta Keski-Suomen pelastuslaitokselle kir-

jataan palotarkastussovellukseen. Samaan paikkaan kirjataan suoritetut toimenpiteet ja 

niihin osallistuneet tahot sekä esimerkiksi tarkastuksen kulku.  

Pelastuslain 81 §:n mukaan pelastusviranomaisen suorittaessa pelastuslain mukaista 

valvontatehtävää havaitsee puutteita muussa laissa säädettyjen velvoitteiden toteutta-

misessa ja arvio puutteiden aiheuttavan vakavaa varaa henkilöturvallisuudelle ja puut-

teita ei voida heti korjata, asiasta tulee ilmoittaa asianomaiselle valvontaviranomai-

selle.   

Laki pelastustoimen laitteista (10/2007) velvoittaa pelastusviranomaisen ilmoittamaan 

palotarkastuksessa tai muussa toiminnassaan havaitsemistaan pelastustoimen laitteita 

taikka asennusliikkeiden tai tarkastuslaitosten toimintaa koskevista vakavista puut-

teista Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle.  

Laki pelastustoimen laitteista (10/2007) velvoittaa tarkastuslaitosta ilmoittamaan alu-

een pelastusviranomaiselle tarkastustoiminnassaan havaitsemista vakavista puutteista, 

jotka koskevat palonilmaisulaitteistoa tai automaattista sammutuslaitteistoa. 

Vanhuspalvelulain (980/2012) 25 §:n mukaan alueen pelastustoimen palveluksessa 

oleva on tehtävässään saanut tiedon sosiaali- tai terveydenhuollon tarpeessa olevasta 

iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidos-

taan, terveydestään tai turvallisuudestaan, hänen on salassapitosäännösten estämättä 

ilmoitettava asiasta viipymättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle viranomaiselle.   

Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 

(685/2015) velvoittaa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimittamaan tiedon laaja-

mittaisen kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin lupapäätöksestä myös pelastusviran-

omaiselle. Ennen turvallisuusselvityskohteen lupapäätöksen johtopäätösten ilmoitta-

mista TUKES:n on varattava pelastusviranomaiselle mahdollisuus esittää mielipi-

teensä turvallisuusselvityksestä. TUKES:n on myös toimitettava turvallisuusselvitystä 

koskevat johtopäätökset tiedoksi pelastusviranomaiselle samoin kuin tehtävistä käyt-

töönottotarkastuksista ja tarkastusohjelman mukaisista tarkastuksista. Tarkastuksista 

ilmoittamisvelvoite koskee myös hyväksyttyjä tarkastuslaitoksia.  
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Terveydensuojeluviranomaisen on terveydensuojelulain (763/1994) 15 §:n mukaan 

toiminnanharjoittajan majoitushuoneistoa koskevasta ilmoituksesta sekä mahdolli-

sesta tarkastuskäynnistä tällaiseen huoneistoon ilmoitettava sen kihlakunnan poliisi-

laitokselle, jonka toimialueella huoneisto sijaitsee, ja alueen pelastusviranomaiselle. 

Poliisi- ja pelastusviranomaisilla on oikeus olla läsnä tarkastuksen suorittamisessa 

(28.4.2006/309).  

Valtioneuvoston asetuksen kaivannaisjätteistä (190/2013) 5 §:n mukaan ympäristölu-

paviranomaisen on pyydettävä kohteen sisäisestä pelastussuunnitelmasta pelastusvi-

ranomaisen lausunto. Valvontaviranomaisen on lisäksi toimitettava sisäiseen pelastus-

suunnitelmaan tehdyt tarkistukset pelastusviranomaiselle. Lisäksi lupaviranomaisen 

on toimitettava lupapäätös ja hakemukseen liittyvät pelastussuunnitelmaa koskevat 

muut asiakirjat pelastusviranomaiselle huomioon otettavaksi niiden toimialalla tehtä-

viä suunnitelmia varten (esim. ulkoinen pelastussuunnitelma).  

Valtioneuvoston asetuksen kaivosturvallisuudesta (1571/2011) 17 §:n mukaan kaivos-

viranomaisen on ilmoitettava kaivoksen tarkastuksesta sekä toimitettava tarkastusker-

tomus asianomaiselle pelastusviranomaiselle.  

Valtioneuvoston asetuksen maakaasun käsittelyn turvallisuudesta (551/2009) 7 §:n 

mukaisesti TUKES:n on toimitettava jäljennös maakaasun siirto- ja jakeluputkistoa 

sekä erillistä suurta käyttökohdetta ja tiettyä aluetta koskevasta lupapäätöksestä asian-

omaiselle pelastusviranomaiselle.  

Patoturvallisuuslain (494/2009) mukaisesti patoviranomaisen on varattava pelastusviran-

omaiselle tilaisuus tulla kuulluksi ennen padon luokittelupäätöksen tekemistä ja asiakir-

jojen hyväksymistä. Päätös ja myös päivitetty vahingonvaaraselvitys on annettava tie-

doksi pelastusviranomaiselle. 

 


	Johdanto
	Sisällysluettelo
	Käytetyt termit
	1 Pelastustoimen valvontatehtävä
	1.1 Valvonnan kohdentaminen riskiperusteisesti
	1.2 Valvontavelvoitteen sisältö

	2 Valvontasuunnitelman sisältö
	2.1 Valvontasuunnitelman ajantasaisuus ja tarkkuus
	2.2 Valvontasuunnitelmasta ja valvontakäynneistä tiedottaminen
	2.3 Valvonnan maksullisuus
	2.4 Valvontasuunnitelman toteutumisen seuranta ja arviointi
	2.5 Valvontatyöhön käytettävät resurssit
	2.6 Valvonnan vaikuttavuuden arviointi

	3 Valvontatoimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen
	3.1 Säännöllisen valvontavälin määrittäminen
	3.2 Yritysten ja laitosten valvonta A1-A6 –kohteet
	3.3 Tarkastusvälin muuttaminen tapauskohtaisesti
	3.4 Asuinrakennusten valvonta A7-kohteet
	3.4.1 Erillispientalot (yhden- ja kahden asunnon talot)
	3.4.2 Pelastussuunnitelmavelvolliset asuinrakennukset
	3.4.3 Vapaa-ajan rakennukset
	3.5 Poistumisturvallisuusselvityskohteet
	3.6 Epäsäännöllinen valvonta
	3.6.1 Erityiset palotarkastukset
	3.6.2 Ylimääräiset palotarkastukset
	3.6.3 Yleisötilaisuuksien valvonta
	3.7 Kemikaaliturvallisuuslainsäädännön valvonta

	4 Viranomaisyhteistyö
	4.1 Yhteistyöviranomaiset


