
 

 

 

   

LIITE 1 Tarkastusvälien määritteleminen A1-A6 kohteissa  
 

Taulukoiden A1-A6 harmaa palkki osoittaa suositellut minimi- ja maksimitarkastusvälit. Harmaan 

palkin numeroarvo kertoo suositellun keskimääräisen tarkastusvälin.  

Ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden valvonta (A1)  

Valvontakohteiden A1 – luokkaan kuuluvat kohteet, jotka ovat ympärivuorokautisessa käytössä. Tar-

kastusvälejä määritettäessä on huomioitava, että kiinteistössä yöpyvät eivät vastaa kohteen turvalli-

suudesta.  

 

Taulukko 1. Ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden palotarkastusten tarkastusväli  

Palotarkastusten ohjeellinen 

väli   
Rakennusluokitus  

1994  
6 kk 
[kpl] 

12 

kk 
[kpl] 

24 

kk 
[kpl] 

36 

kk 
[kpl] 

48 

kk 
[kpl] 

60 

kk 
[kpl] 

96 

kk 
[kpl] 

120 

kk 
[kpl] 

Keskussairaalat, muut sairaalat  211, 213    121)              

Terveyskeskusten vuodeosastot  214    121)              

Terveydenhuollon erityislai-

tokset, muut terveydenhuolto-

rakennukset (vain päiväkäy-

tössä)  
215, 219  

        48        

Vanhainkodit, kehitysvam-

maisten hoitolaitokset  221, 223, 229  
  121)              

Palvelutalot  

sprinklattu   

 

sprinklaamaton  

  

   

                

      362)          

  122)              

Tuettu asuminen ja muut  
vastaavat  
poistumisturvallisuusselvitysko 

hteet  
239  

    242)            

Lasten- ja koulukodit, vankilat, 

ympärivuorokautiset päiväko-

dit  

  vankilat  

  lasten- ja nuorisokodit  

  ympärivuorokautiset päi-

väkodit  

222, 241,  
231, 239  

241 222  

  

                

  12    363)          

    24            

    24            



 

 

Hotellit, loma-, lepo- ja virkis-

tyskodit, muut majoitusliikera-

kennukset  
121, 123, 129  

    24            

Vuokrattavat lomamökit ja 

osakkeet  

  Leirintäalueet  

124  

  

        484)    965)    

        486)        

Asuntolat, muut asuntolaraken-

nukset  131, 139  
          60      

1) Tarkastusväli on tiheämpi, mikäli kohteessa ei ole automaattista sammutuslaitteistoa  
2) Tarkastusväliä voidaan tarkentaa poistumisturvallisuusselvityksen päivittämisen yhteydessä (3 v. välein) 3) 

Avovankilat  
4) Yritystoimintaa, välitysfirmat  
5) Pienemmät kokonaisuudet, esim. valvontaa ja ohjeistusta kirjeitse 6) Tähtiluokittelu ohjaa 

tarkastusvälejä.  

  

Opetusrakennusten ja päiväkotien valvonta (A2)  

Valvontakohteiden A2 – luokkaan kuuluvat kohteet, jotka ovat ainoastaan päiväkäytössä.  

Taulukko 2. Opetusrakennusten ja päiväkotien palotarkastusten valvontaväli  

Palotarkastusten ohjeelli-

nen väli   
Rakennu 

s- 
luokitus  

1994  

6 kk  
[kpl]  

12 

kk  
[kpl]  

24 

kk  
[kpl]  

36 

kk  
[kpl]  

48 

kk  
[kpl]  

60 

kk  
[kpl]  

96 

kk  
[kpl]  

120 

kk  
[kpl]  

Päiväkoti  

 

alle 25 paikkaa   

 

25 – 100 paikkaa´ 

 

yli 100 paikkaa  

231  

  

  

  

                

          60      

      36          

    24            

Yleissivistävät oppilaitokset  511    12              

Keskiasteen oppilaitokset  521      24            

Korkeakoulut ja tutkimuslai-

tokset  531, 532  
        48        

Muut opetusrakennukset 

mm. kansanopistot yms.  541, 549  
          60      

   

  

  



 

 

Kokoontumis- ja liiketilojen valvonta (A3)  

Valvontakohteiden A3 – luokkaan kuuluvat kohteet, joissa on satunnaisia kävijöitä, joille poistu-

misen hahmottaminen voi olla vaikeaa. Kohteen toiminnasta ja turvallisuudesta vastaavat eivät 

välttämättä ole aina paikalla.  

Taulukko 3. Kokoontumis- ja liiketilojen palotarkastusten valvontaväli  

 Palotarkastusten ohjeellinen 

väli   
Rakennusluoki-

tus  
1994  

6 kk  
[kpl]  

12 

kk  
[kpl]  

24 

kk  
[kpl]  

36 

kk  
[kpl]  

48 

kk  
[kpl]  

60 

kk  
[kpl]  

96 

kk  
[kpl]  

120 

kk  
[kpl]  

Liike- ja tavaratalot, 

myymälähallit, kauppakeskukset  

 

alle 400 m2 

400 - 2 499 m2 
2 500 - 9 999 m2 
10 000 m2 tai enemmän 

  

111, 112, 111, 

112, 111, 112, 

111, 112,  

                

              120  

        48        

    24            

  12              

Anniskeluravintolat   

 

alle 50 asiakaspaikkaa  

50 – 500 asiakaspaikkaa   

yli 500 asiakaspaikkaa 

  

141  
141  
141  

                

            96    

      36          

  12              

Ruokaravintolat1)                  120  

Teatteri- ja konserttirakennukset   

 

paikkaluku yli 300 

paikkaluku korkeintaan 300 

311, 312  

  

  

 

  
              

  12              

        48        

Kirjasto-, museo- ja näyttelyhal-
lirakennukset 

Kirjastot ja museot 
Näyttelyhallit 

322, 323,  
324  

   

                

          60      

    24            

Uskonnollisten yhteisöjen raken-

nukset  
341, 342, 349          482)        

Muut kokoontumisrakennukset, 

kuten seura- ja kerhorakennukset  
sekä urheilu- ja kuntoiluraken-

nukset  

331, 351,  
352, 353,  
354, 359,  

369  

          60      

Liikenteen rakennukset  

lentoterminaalit ja maanalaiset 

liikenneasemat  
muut liikenteen rakennukset3) 

161, 162,  
163, 164,  

169  
161  

162, 163,  
164, 169  

                

  12              

          60      

1) Kohteella voi olla anniskelulupa, mutta toiminta on painottunut lounas- tai päivällisruokai-

luun  
2) Tilan sallittu maksimihenkilömäärä voi vaikuttaa tarkastusväliin 3) Esim. maanalaiset py-

säköintitilat, ei yksittäiset autokatokset  



 

 

  

    

Teollisuus- ja varastorakennusten valvonta (A4)  

Valvontakohteiden A4 – luokkaan kuuluvat kohteet ovat pääosin työpaikkarakennuksia, joiden 

tilat ja toiminnat ovat yleensä tiloissa oleville tuttuja.  

Taulukko 4. Teollisuus- ja varastorakennusten palotarkastusten valvontaväli  

Palotarkastusten ohjeellinen väli   Rakennusluokitus  
1994  

6 kk  
[kpl]  

12 

kk  
[kpl]  

24 

kk  
[kpl]  

36 

kk  
[kpl]  

48 

kk  
[kpl]  

60 

kk  
[kpl]  

96 

kk  
[kpl]  

120  
kk  

[kpl]  

Energiantuotannon rakennukset1)  

alle 1 000 m2    

1 000 m2 tai enemmän  

611, 613                  

      60    

  24        
Infrastruktuurin kannalta    12         

Teollisuushallit ja muut teolli-
suusrakennukset2)  

 alle 1000 m2    

1000 - 4 999 m2   

yli 5 000 m2  

691, 699                  

      60    

  24        

 12         

Teollisuus- ja pienteollisuustalot3)  

 

 alle 1 000 m2  

1 000 m2 tai enemmän  

692                  

         120 

  24        

Varastorakennukset 3)  

alle 1 000 m2  

1 000 - 9 999 m2  

 10 000 m2 tai enemmän  

  

711,  
712, 719  

711,  
712, 719  

711,  
712, 719  

                

              120  

        48        

    24            

1) Tuulivoimalat ja tuulivoimalapuistot luetaan energiantuotannon rakennuksiksi. Lähtökohtainen tarkastusväli 60kk. 2) Myös muut kuin 

energiahuollon kannalta merkittävät kohteet, kuten kaukolämpö, vesihuolto, maakaasu, teletekniikka jne. sekä YTS -kohteiden huomi-

oiminen kuten esim. Huoltovarmuuskeskuksen varmuusvarastot jne.  
3) Palovaarallisuusluokka ja varastoitavien tavaroiden ja tuotteiden vaihtuvuus on otettava huomioon esim. satamissa ja logistiikkakes-

kuksissa.  

  



 

 

Maatalouden tuotantotilojen valvonta (A5)  

Valvontakohteiden A5 -luokkaan kuuluvat kohteet, joissa on tyypillisesti paljon eläimiä ja elintar-

vikkeiden tuotantoa. Ympäristöluparajat ovat viitteelliset Keski-Suomessa, koska osassa kohteita 

ympäristöluvan kriteerit eivät korreloi parhaalla mahdollisella tavalla paloturvallisuusriskien 

kanssa. Tämän vuoksi ympäristösuojeluasetuksen tilakohtaisten eläinmäärien lisäksi noudatetaan 

myös riskeihin perustuvaa arviointia aiempien vuosien kokemusten perusteella. Tilakohtaisista 

viljankuivaamoista ei muodosteta erillistä tarkastuskohdetta Keski-Suomessa. 

Taulukko 5. Maatalouden tuotantotilojen palotarkastusten valvontaväli  

Palotarkastusten ohjeel-

linen väli   
Ra-

kennu 
s- 

luokitus  
1994  

6 kk  
[kpl]  

12 

kk  
[kpl]  

18 

kk  
[kpl]  

24 

kk  
[kpl]  

36 

kk  
[kpl]  

48 

kk  
[kpl]  

60 

kk  
[kpl]  

96 

kk  
[kpl]  

120  
kk  

[kpl]  

Kohteella on  
aluehallintoviranomaisen 

ympäristölupa  
811, 819  

  12                

Kohteella on kunnan ym-
päristölupa (alempi raja)  
3)  

  
            60      

Erilliset  
viljankuivaamorakennuk-

set 
1)  

Muut  
maataloustuotantoraken-

nuk set2) 3)  

891, 
892, 893, 

899 

        36    60      

1) Jos kohde ei ole osa aluehallintoviranomaisen tai kunnan ympäristölupaan liittyvää toimintaa, vaan esim. ky-

läyhteisön yhteinen viljankuivaamo, tarkastusvälin lähtökohta on 36 kk. Yksittäisen viljelijän käytössä olevan pienen vil-

jankuivaamon tarkastusvälin lähtökohta on 60 kk, käyttöaste tiuhentaa tai harventaa tarkastusväliä. 
2) Muiden maataloustuotantorakennusten (rakennusluokitus 892, 893, 899) tarkastusväli määritellään tapauskoh-

taisesti  
3) Kohteilla, joilla on kunnan ympäristölupa ja kohteet, jotka luokitellaan luokkaan: muut maataloustuotantoraken-

nukset käytetään tarkastusvälin määrittelyssä ympäristösuojeluasetuksen mukaisia tilakohtaisia eläinmääriä.    
  
Muiden rakennusten valvonta (A6)  

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

kit edellyttävät tarkempaa riskitarkastelua. Kansallisesti arvokas kulttuuriomaisuus on inventoitu 

Haag -listassa. Haag -inventointiluettelo on luonteeltaan viranomaisselvitys, joka on tarkoitettu ensi-

sijaisesti viranomaisten käyttöön normaaliolojen riskienhallintaa ja poikkeusoloja koskevaa valmius-

suunnittelua varten. Inventointiin on sisällytetty tieteellisesti, taiteellisesti tai historiallisesti arvokasta 

kiinteää ja irtainta kulttuuriomaisuutta. Pelastustoimea koskevassa lainsäädännössä kulttuurihistori-

allisesti arvokkaina huomioitavia kohteita ovat Haag-inventoinnin kohteet sekä kaavoituksella maan-

käyttö- ja rakennuslain säädöksiin perustuen suojellut ja erityislaeilla suojellut kohteet. Pelastuslain 

tarkoittaman omatoimisen varautumisen ulkopuolelle jäävät kuitenkin Haag -inventoinnin kohteista 

muinaisjäännökset ja muistomerkit. Vaarallisten kemikaalien varastointia ja käsittelyä harjoittavat 

kohteet luokitellaan Keski-Suomessa tähän, mikäli muissa luokissa ei käyttötarkoitusta kuvaavaa 

tyyppiä. 



 

 

Taulukko 6. Muiden rakennusten palotarkastusten valvontaväli 

  

Palotarkastusten ohjeellinen väli   Rakennusluoki-

tus  
1994  

6 kk  
[kpl]  

12 

kk  
[kpl]  

24 

kk  
[kpl]  

36 

kk  
[kpl]  

48 

kk  
[kpl]  

60 

kk  
[kpl]  

96 

kk  
[kpl]  

120  
kk  
[kpl]  

Toimistot ja työpaikkatilat  151                120  

Palo- ja pelastustoimen rakennukset  721, 722, 729            60      

Rakennus ei kuulu mihinkään muuhun 

ryhmään, mutta on kytketty hätäkes-

kukseen1)  
  

          60      

Palo- ja räjähdysvaaralliset tilat   
 

kylmä jakeluasema 

ei  jakeluasemat, esim.  

  

  

  

                

      36          

    24            

Seveso-kohteet ja muut vastaavat  

 

turvallisuusselvityslaitos 

toimintaperiaatelaitos 

lupalaitos    

 

ilmoituslaitos  

 

 

kemikaaliratapihat ja satamien vaa-

rallisten aineiden kentät 

  

   

    

                

  12              

  12              

    24            

      36          

  12              

Turvetuotantoalueet  

  < 40 ha Keski-Suomessa  

  

  

  12        

  

  

  

  

  

  

        36  

Kulttuurihistoriallinen rakennus  

 

 

Haag  - listan rakennukset3) muut koh-

teet 4)  

           

  Tapauskohtainen har-

kinta 
   

Muut rakennukset ja kohteet5)  999    Tapauskohtainen har-

kinta 
   

> 100 m liikennetunnelit Keski- 
Suomessa  

         

   
60      

1) Esim. automaattisella paloilmoittimella varustetut autohallit  
2) Trafi on määritellyt kemikaaliratapihat. Logistiikkakeskusten ja -maaliikenneterminaalien tarkastusväliä määriteltäessä  
on huomioitava ainakin toiminnan laajuus ja mahdollisten vaarallisten aineiden osuus tavaravirrasta  
3) Kansallista kulttuuriomaisuutta edustavat rakennus- ja kokoelmakohteet, jotka on nimetty Haagin yleissopimuksen mukai-

sessa toistaiseksi vahvistamattomassa kulttuuriomaisuuden luettelossa 
(ensisijainen verrattuna A3 -luokan kohteiden ohjeelliseen tarkastusväliin.)  
4) Kulttuurihistorialliset rakennus- ja kokoelmakohteet, joiden valvontaväliä ei ole määritetty luokissa A1-A6.  
5) Esim. kaivokset, maanalainen rakentaminen, liikennetunnelit  

  



 

 

LIITE 2 Asuin- ja vapaa-ajan rakennukset 

  
Liitteessä on esitetty paloasemaryhmittäin yhden- ja kahden asunnon talot, muut erillistalot, 

rivi-, ketju- luhtitalot ja muut asuinkerrostalot sekä vapaa-ajan asuinrakennukset. Karttakuva 

esittää pääpiirteisen sijainnit kunnan alueella ja kohteiden lukumäärät. 

Joutsan paloasemaryhmä  

Joutsa asuinrakennukset 474 kpl ja vapaa-ajanrakennukset 487 kpl 

 
 

 
 



 

 

 
 
 
Luhanka asuinrakennukset 94 kpl ja vapaa-ajan rakennukset 83 kpl 

 
 

 
 



 

 

 
 
Toivakka asuinrakennukset 238 kpl ja vapaa-ajan rakennukset 104 kpl 

 
 

 
 
 



 

 

 
 

 
   

    

  



 

 

Jyväskylän paloasemaryhmä 

Asuinomakotitalot ja vapaa‐ajan rakennukset postinumeroalue 40320 yhteensä 474 kpl 

  

Asuinomakotitalot ja vapaa‐ajan rakennukset postinumeroalue 40660 yhteensä 387 kpl  

  

  



 

 

Asuinomakotitalot ja vapaa‐ajan rakennukset postinumeroalue 41800 yhteensä 1871 kpl 

 

  

  



 

 

Asuinomakotitalot ja vapaa‐ajan rakennukset postinumeroalue 41820 yhteensä 313 kpl  

 Asuinomakotitalot ja vapaa‐ajan rakennukset postinumeroalue 41840 yhteensä 144 kpl 

  

  



 

 

 Asuinomakotitalot ja vapaa‐ajan rakennukset postinumeroalue 41860 yhteensä 338 kpl 

 

Asuinomakotitalot ja vapaa‐ajan rakennukset postinumeroalue 41870 yhteensä 473 kpl 

 

  



 

 

Jämsän paloasemaryhmä 

Jämsä asuinrakennukset 1680 kpl  

 

 

Jämsä vapaa‐ajan rakennukset yhteensä 414 kpl 

 
  



 

 

 

 

Kuhmoinen asuinrakennukset 317 kpl 

 
 

Kuhmoinen vapaa-ajanrakennukset 218 kpl 

 
  



 

 

 

Keuruun paloasemaryhmä 

 

Keuruu asuinrakennukset 599 kpl 

 

 

Keuruu vapaa-ajan rakennukset 107 kpl 

 

 

  

  



 

 

 

Multia asuinrakennukset 118 kpl 

 

 

Multia vapaa-ajan rakennukset 153kpl 

 

 

 

  



 

 

Petäjävesi asuinrakennukset 346 kpl 

 

Petäjävesi vapaa-ajanrakennukset 215kpl 

 

  



 

 

Laukaan paloasemaryhmä 

Hankasalmi asuinrakennukset 322 kpl  

 
 
 

 

Hankasalmi vapaa-ajan rakennukset 141 kpl  

 
   

 

  



 

 

 

Kuva 3. Laukaa asuinrakennukset 1400 kpl 

 
 
 

 

Kuva 4. Laukaa vapaa-ajan rakennukset 357 kpl 

 
 



 

 

 

Saarijärven paloasemaryhmä 

 

Karstula asuinrakennukset 225 kpl 

 

 

Karstula vapaa-ajanrakennukset 45 kpl 

 

 

 

  



 

 

 

Kivijärvi asuinrakennukset 75 kpl 

 
 

Kivijärvi vapaa-ajanrakennukset 54 kpl 

 
 

Kyyjärvi asuinrakennukset 33kpl 

 
  



 

 

 

 

Kyyjärvi vapaa-ajanrakennukset 26 kpl 

 
 

Saarijärvi asuinrakennukset 519 kpl 

 
 

Saarijärvi vapaa-ajanrakennukset 12 kpl 

 
  



 

 

 

 

Uurainen asuinrakennukset 180 kpl 

 
 

Uurainen vapaa-ajanrakennukset 55 kpl 

 
  



 

 

 

Viitasaaren paloasemaryhmä 

 

Kinnula asuinrakennukset 173 kpl 

 
 

Kinnula vapaa-ajanrakennukset 55 kpl 

 
  



 

 

 

Kannonkoski asuinrakennukset 50 kpl 

 
 

Kannonkoski vapaa-ajanrakennukset 42kpl 

 
  



 

 

 

Pihtipudas asuinrakennukset 380 kpl 

 
 

Pihtipudas vapaa-ajanrakennukset 54 kpl 

 
 

  



 

 

Viitasaari asuinrakennukset 692 kpl 

 
 

Viitasaari vapaa-ajanrakennukset 174 kpl 

 
 

  



 

 

Äänekosken paloasemaryhmä 

 

Konnevesi asuinrakennukset 184 kpl 

 
 

Konnevesi vapaa-ajanrakennukset 100 kpl 

 
 

  



 

 

Äänekoski asuinrakennukset 864 kpl 

 
 

Äänekoski vapaa-ajanrakennukset 325 kpl 
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LIITE 4: Ohje pelastusviranomaiselle hallinnollisten pak-

kokeinojen käyttämisestä   
 

Ohje on laadittu 23.5.2013 Helsingin pelastuslaitoksella. Ohjeessa kuvataan pelastusviran-

omaisen näkökulmasta menettelytapa pelastuslain mukaisten hallinnollisten pakkokeinojen 

käyttämisestä. Hallinnollisilla pakkokeinoilla tarkoitetaan jatkossa pelastuslain (379/2011) 

105 § tarkoitettua uhkasakkoa ja teettämisuhkaa. Ohje ei käsittele 106 § rangaistuksia tai 

tutkintapyynnön tekemistä esitutkintaviranomaiselle. Ohje ei kuvaa kaikkia mahdollisia ta-

poja hallintopakkomenettelyjen käyttämisessä, vaan suosituksenomaisen tavan toimia huo-

mioiden pelastusviranomaisen toimivallan ja toiminnan erityispiirteet. Alla kuvatussa kaa-

viossa on esitetty hallintopakkokeinojen käyttäminen prosessimuodossa. Jokaista yksittäistä 

vaihetta ei ole kuvattu, vaan ne kuvataan numeroidun päävaiheen sisällä. Ohjeen otsikko-

numerointi noudattaa kuvion numerointia.  

Hallinnollisten pakkokeinojen käyttämisen yhteydessä on kiinnitettävä erityistä huomiota 

menettely- ja muotoseikkoihin, sillä puutteet niiden noudattamisessa johtavat helposti koko 

prosessin kaatumiseen valitustuomioistuimessa. Ohjeen oletusarvo on, että pelastusviran-

omainen pysyy niin korjausmääräysten, kuin hallinnollisten pakkokeinojen osalta sille sää-

detyn toimivallan piirissä.  

  

Kuva 1. Prosessikuvaus hallinnollisten pakkokeinojen käyttämisestä  

Normaali valvontaprosessi jälkivalvonta mukaan lukien etenee palotarkastajan tai muun pa-

lotarkastusta suorittavan pelastusviranomaisen toimesta valvontasuunnitelman mukaisesti. 

Pelastusviranomaisen tulee määrätä valvontatehtävän aikana havaitsemansa puutteet korjat-

taviksi. Puutteet määrätään korjattaviksi palotarkastuspöytäkirjassa ja korjausmääräyksen 

noudattamista valvotaan jälkivalvonnan eri keinoin. Jälkivalvonta voidaan toteuttaa jälkitar-

kastusten tai asiakirjoihin perustuvan valvonnan avulla. Jälkivalvonta on dokumentoitava 
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pöytäkirjoilla. Jälkivalvontakertojen määrälle ei ole muuta rajoitetta kuin se, että puutteen 

kuntoon saattamisen tulee edetä. Jos asia ei etene, voi pelastusviranomainen siirtyä hallinto-

pakkomenettelyjen käyttöön. Suositeltavaa olisi, että pelastusviranomainen pyrkisi saatta-

maan asiat säännösten vaatimalle tasolle normaalin valvontaprosessin avulla. Olennaista on, 

että jos tällä menettelyllä ei saavuteta haluttua lopputulosta, asian käsittely myös päätetään 

virallisesti. Tällöin siis uutta määräaikaa ei jälkivalvonnan yhteydessä enää anneta, vaan asi-

anosaisille ilmoitetaan asian siirtämisestä hallintopakkomenettelyyn.  

Tarpeen mukaan olisi suositeltavaa tehdä laiminlyönneistä tutkintapyyntö esitutkintaviran-

omaiselle eli poliisille pelastuslain (379/2011) 106 § perusteella. Puutteellisen menettelyn 

tai virheellisen toiminnan aiheuttaessa välittömän tulipalon tai onnettomuuden vaaran, on 

pelastusviranomaisella mahdollisuus keskeyttää toiminta välittömästi (379/2011 81 §). Jos 

pelastusviranomainen tämän lain mukaista valvontatehtävää suorittaessaan havaitsee puut-

teita muussa laissa säädettyjen velvoitteiden toteuttamisessa ja arvioi puutteiden aiheuttavan 

vakavaa vaaraa henkilöturvallisuudelle, pelastusviranomainen voi määrätä puutteet korjat-

taviksi. Jos puutteita ei voida heti korjata, asiasta tulee ilmoittaa asianomaiselle valvontavi-

ranomaiselle.  

Hallintopakkokeinomenettelyn käynnistäminen Keski-Suomen pelastuslaitoksella  

Hallintopakon käyttämisessä viranomaisella on harkintavaltaa; ehdotonta puuttumisvelvol-

lisuutta ei ole, vaan tapauskohtaisen harkinnan perusteella ryhdytään toimenpiteisiin. Rik-

komuksen laatu ja merkitys on kuitenkin syytä ottaa huomioon harkintavaltaa käytettäessä. 

Harkintavaltaa ohjaavat hallinnon yleiset oikeusperiaatteet. Tärkeää on muistaa yhdenver-

taisuus siten, että samankaltaisissa tilanteissa toimitaan johdonmukaisesti samalla tavalla.   

Hallintopakkokeinot Keski-Suomen pelastuslaitoksella käynnistetään johtavan palotarkasta-

jan tai riskienhallintapäällikön ohjauksessa, jotka konsultoivat tarvittaessa Jyväskylän kau-

pungin lakimiehiä asiassa. Prosessia johdetaan ja seurataan keskitetysti sen vireille tulosta 

uhkasakon laskuttamiseen saakka.  

Hallinnollisia pakkokeinoja käytetään silloin, kun asianosainen ei ryhdy tarvittaviin toimen-

piteisiin määräysten noudattamiseksi, eivätkä muut valvontatoimenpiteet asianosaisen vel-

voittamiseksi noudattamaan määräyksiä ole riittäviä tai tarkoituksenmukaisia.  
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Hallintopakkomenettelyyn siirtymisen aluksi tulee varmistua siitä, että päävelvoite on lain-

voimainen. Päävelvoite saa lainvoiman valitusajan päätyttyä, jos päätöksestä ei ole valitettu. 

Kun pelastusviranomaisen päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen, päävelvoite tulee 

lainvoimaiseksi vasta, kun valitusaika hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-

oikeuteen on päättynyt eikä päätöksestä ole valitettu. Jos päätöksestä on valitettu korkeim-

paan hallinto-oikeuteen, tulee päätös lainvoimaiseksi vasta kun korkein hallinto-oikeus on 

ratkaissut asian. Asia tulee tiedustella hallinto-oikeudesta. Huomionarvoista on, ettei pää-

velvoitteelle anneta enää uusia määräaikoja, koska tällöin lainvoimaisuus purkautuu valitus-

ajan ajaksi. Kahta hallinnollista prosessia (normaali valvonta ja hallintopakkomenettelyt) ei 

saa ylläpitää samanaikaisesti.   

Hallintopakkomenettelyt tulee kohdentaa jokaiselle päävelvoitteelle erikseen. Päävelvoit-

teella tarkoitetaan selkeää yksittäistäistä puutetta/puutekokonaisuutta, esimerkiksi palo-

osastoinnin toimimattomuutta tai tavaran säilyttämistä uloskäytävällä. Päävelvoite ei voi 

olla esimerkiksi palotarkastuspöytäkirjan kaikki korjausmääräykset kokonaisuutena. Proses-

sin eri vaiheissa voi hyödyntää yhteisiä asiakirjoja, kunhan jokainen päävelvoite vaatimuk-

sineen on eritelty selkeästi.   

Pelastusviranomainen voi käyttää hallintopakkomenettelyinä uhkasakkoa (kiinteä/juokseva) 

tai teettämisuhkaa. Pelastusviranomaisen näkökulmasta suositeltavin vaihtoehto on kiinteä 

uhkasakko. Juokseva uhkasakko ja teettämisuhka ovat toiminnallisesti raskaampia ja sitovat 

pelastusviranomaisen resursseja huomattavasti enemmän. Teettämisuhan osalta myös toi-

minnallinen työ siirtyy helposti pelastusviranomaisen suoritettavaksi, joka asettaa omat 

haasteensa mm. rahoituksen järjestymisen ja mahdollisen palvelun kilpailuttamisen muo-

dossa.  

Hallintopakkomenettelyn määrittelyssä tulee varmistua siitä, että pelastusviranomaisella on 

tiedossa riittävät asianosaiset. Asianosaisia ovat tahot, joita asia koskee ja/tai joilla on tosi-

asiallinen mahdollisuus vaikuttaa puutteen korjaamiseen. Asianosaiset voivat olla sekä luon-

nollisia henkilöitä että oikeushenkilöitä. Uhkasakon ollessa kyseessä, on mahdollista jakaa 

uhkasakon vaikutus asianosaisten kesken. Tämä on suositeltavaa silloin, kun selkeitä asian-

osaisia on useampi kuin yksi.  
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Uhkasakon osalta on tässä vaiheessa arvioitava alustavasti mahdollisesti asetettavan sum-

man suuruutta. Arvioinnissa on otettava huomioon päävelvoitteen laatu ja laajuus, velvoite-

tun maksukyky ja muut asiaan vaikuttavat seikat. Asetettavan summan enimmäissuuruus 

tulee ilmoittaa tämän kirjeen mukana. Teettämisuhan osalta on varmistuttava mahdollisen 

teettämisen aiheuttavien kustannusten maksamisesta. Maksu lankeaa todennäköisesti pelas-

tuslaitoksen maksettavaksi, ellei kunnan kanssa ole toisin sovittu. Asianosaiselta kustannuk-

set voidaan periä takaisin jälkikäteen.  

Ennen hallintopakkomenettelyn varsinaista käynnistämistä tulee asianosaisia kehottaa kor-

jaamaan puute. Kehotuksen tarkoituksena on saada asianosainen vapaaehtoisesti noudatta-

maan lakia ja määräyksiä. Kehotus on epävirallista, ohjaukseen ja neuvontaan kuuluvaa toi-

mintaa, joka käytännössä edeltää hallintopakkoa. Ellei laiminlyöntiä oikaista kehotuksen 

johdosta tai asian kiireellisyyden vuoksi on jätetty kehottaminen väliin, siirrytään velvoite-

toimiin  
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LIITE 5: Ohje pelastusrikkomuksesta  
 

Tässä ohjeessa on ensin kuvattu pelastusrikkomuksen tunnusmerkistö sekä esimerkein 

yleisimmät pelastusrikkomuksen tunnusmerkistön täyttävät tapahtumat.  

Pelastuslaki (379/2011) 106 §:n mukaan joka tahallaan tai huolimattomuudesta  

1) laiminlyö 3 §:ssä säädetyn toimintavelvollisuuden,  
2) olennaisesti laiminlyö 4 §:n 1 momentissa säädetyn velvollisuuden osoittaa huolelli-

suutta tulipalon tai muun onnettomuuden vaaran ja vahingon välttämiseksi,  
3) rikkoo 6 §:ssä säädettyä avotulen sytyttämiskieltoa,  
4) kulottaa metsämaata ilman 7 §:n 2 momentissa tarkoitetun metsäammattilaisen val-

vontaa,  
5) laiminlyö 8 §:ssä säädetyn velvollisuuden ilmoittaa pelastuslaitokselle kulotuksesta,  
6) jättää noudattamatta 9 §:ssä säädettyjä palo‐ tai poistumisturvallisuusvaatimuksia tai 

säilyttää pykälässä säädetyn vastaisesti helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa,  
7) laiminlyö 10 §:ssä säädetyn velvollisuuden huolehtia rakennusten uloskäytävistä tai 

kulkureiteistä, rikkoo kieltoa säilyttää uloskäytävillä ja kulkureiteillä tavaraa tai laiminlyö velvollisuu-

den tarvittaessa merkitä ja valaista uloskäytävät ja kulkureitit asianmukaisesti,  
8) laiminlyö 11 §:ssä säädetyn velvollisuuden pitää pelastustiet ajokelpoisina ja esteettö-

minä tai rikkoo kieltoa pysäköidä pelastustielle tai asettaa sille muutakaan estettä,  
9) laiminlyö 16 §:ssä säädetyn velvollisuuden toimittaa yleisötilaisuuden pelastussuunni-

telma alueen pelastusviranomaiselle määräajassa,  
10) laiminlyö 22 §:ssä säädetyn velvollisuuden keskeyttää turvetuotanto,  
11) laiminlyö 37 §:n 1 momentissa tarkoitetun velvollisuuden osallistua pelastustoimin-

taan,  
12) rikkoo 37 §:n 4 momentissa säädettyä kieltoa lähteä palo‐ tai onnettomuuspaikalta,  
13) laiminlyö 61 §:ssä säädetyn velvollisuuden ilmoittaa tulisijoissa ja savuhormeissa ole-

vista vioista tai puutteista,  
14) laiminlyö 62 §:ssä säädetyn velvollisuuden pitää luetteloa nuohotuista kohteista tai 

säilyttää tietoja nuohouksen suorittamisesta taikka  
15) laiminlyö 80 §:n 2 momentissa säädetyn velvollisuuden esittää siinä tarkoitetut asiakir-
jat, on tuomittava, jollei tekoa ole pidettävä vähäisenä tai jollei teosta muualla säädetä ankaram-
paa rangaistusta, pelastusrikkomuksesta sakkoon.  

 

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö 67 §:n mukaisen velvollisuuden osallistua koulutukseen, 

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, väestönsuojelurikkomuk-

sesta sakkoon. Rangaistus pelastustoimen laiminlyönnistä säädetään rikoslain 21 luvun 15 §:ssä ja tulen 

varomattomasta käsittelystä rikoslain 44 luvun 12 §:ssä.  

Pysäköintivirhemaksusta pelastustielle pysäköimisen seuraamuksena säädetään erikseen.  

Esimerkkejä pelastusrikkomuksen tunnusmerkistön täyttävistä tapahtumista  

Ei auta loukkaantunutta, tee hätäilmoitusta, varoita vaarassa olevia, aloita alkusammutusta 

tai muita pelastustoimia, joihin olisi kykenevä. (PelL 106 §, 1 mom., 1 koht. ja 3 §)  

Käsittelee tulta tahallaan selkeän varomattomasti tai aiheuttaa tahallisesti selkeän onnetto-

muusvaaran. Huolimatonta tulenkäsittelyä on esimerkiksi puutteelliset tulityöjärjestelyt sekä 
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tulenkäsittelypaikan sijoittaminen lähelle syttyvää materiaalia. (PelL 106 §, 1 mom., 2 koht. 

ja 4 §)  

Sytyttää avotulen ilman maanomistajan lupaa tai metsäpalovaroituksen aikana. Esimerkiksi 

kertakäyttögrillit katsotaan avotuleksi. (PelL 106 §, 1 mom., 3 koht. ja 6 §)  

Säilyttää palavaa materiaalia rakennuksen seinustoilla tai käytävillä siten, että niistä aiheu-

tuu tulipalon vaara. Palavaa materiaalia ovat esimerkiksi lastenrattaat, varastotavara, puula-

vat sekä palavat nesteet ja kaasut. (PelL 106 §, 1 mom., 6 koht ja 9-10 §)  

Tavaroiden säilyttäminen poistumisteillä, niiden puutteellinen valaistus tai poistumistiellä 

olevien ovien lukittuna pitäminen vaikeuttaa poistumista onnettomuustilanteessa. (PelL 106 

§, 1 mom., 7 koht. ja 9-10 §)  

Pysäköi ajoneuvon pelastustielle tai tukkii sen muilla tavoin. (PelL 106 §, 1 mom., 8 koht. 

ja 11 §)  

Ei toimita yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmaa pelastusviranomaiselle 14 vuorokautta en-

nen tilaisuutta tai sovitusti tämän ajan jälkeen. (PelL 106 §, 1 mom., 9 koht. ja 16 §)  

Ei osallistu pelastustoimintaan, vaikka pelastustoiminnan johtaja on näin määrännyt. (PelL 

106 §, 1 mom., 11 koht. ja 37 §)  

Poistuu onnettomuuspaikalta ilman pelastustoiminnan johtajan lupaa tai tämän määräyksen 

vastaisesti. (PelL 106 §, 1 mom., 12 koht. ja 37 §)  

Kieltäytyy esittämästä pelastusviranomaiselle palotarkastuksen aikana säädöksissä vaadit-

tuja suunnitelmia, muita asiakirjoja ja järjestelyjä. Tällaisia ovat esimerkiksi pelastussuun-

nitelma sekä pelastustoimen laitteiden huolto- ja kunnossapitotiedot. (PelL 106 §, 1 mom., 

15 koht. ja 80 §)  

 


