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Valtioneuvoston asetus

292/2014

poistumisturvallisuusselvityksestä

Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2014

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään pelastuslain (379/2011) 19 §:n 4 momentin
nojalla:

1 §
Pelastuslain (379/2011) 19 §:ssä tarkoite-

tussa poistumisturvallisuusselvityksessä on
oltava kohteen toiminnasta seuraavat tiedot:

1) toiminnanharjoittajan nimi ja yhteystie-
dot;

2) kohteen käyntiosoite;
3) palvelun sisältö ja tuottamistapa;
4) asukkaiden tai hoidettavien henkilöiden

määrä toiminnan ja tilojen mukaan jaotel-
tuna;

5) henkilökunnan määrä eri ajankohtina.
Poistumisturvallisuusselvityksessä on ol-

tava rakennuksesta ja toiminnassa käytettä-
vistä tiloista seuraavat tiedot:

1) rakennuksen paloluokka ja kerrosluku;
2) toiminnassa käytettävien tilojen pinta-

alat kerroksittain;
3) kuvaus sammutus- ja pelastustehtävien

järjestelyistä, jotka on tehty tulipalon nopean
havaitsemisen, sammuttamisen, avun hälyttä-
misen ja henkilöiden pelastamisen edellytys-
ten turvaamiseksi.

Selvitykseen on liitettävä:
1) rakennuslupapäätös;
2) asemapiirros ja toiminnassa käytettävien

tilojen pohjapiirros, joista käy ilmi huoneiden
käyttötarkoitus, palo-osastot, osiin jako, pois-
tumisreitit ja pelastustiet.

Poistumisturvallisuusselvitystä laatiessaan
toiminnanharjoittajan on otettava huomioon
pelastuslain 15 §:ssä tarkoitettu kohteen pe-
lastussuunnitelma.

2 §
Poistumisturvallisuusselvityksessä toimin-

nanharjoittajan tulee selvittää:
1) millä tavoin asukkaiden tai hoidettavien

henkilöiden rajoittunut, heikentynyt tai poik-
keava toimintakyky vaikuttaa poistumiseen
tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa;

2) tapahtuuko asukkaiden tai hoidettavien
henkilöiden poistuminen omatoimisesti, hen-
kilökunnan avustuksella vai henkilökunnan ja
pelastuslaitoksen avustuksella;

3) mitkä ovat henkilökunnan ja mahdolli-
sen muun ulkopuolisen avun toimintavalmiu-
det;

4) miten kauan kestää asukkaiden tai hoi-
dettavien henkilöiden poistuminen eri huo-
neista ja palo-osastoista.

Selvityksen tulee kattaa vähintään asuin- ja
yöpymistilat ja mahdolliset muut oleskeluti-
lat, sekä näihin liittyvät poistumisreitit.

Vaativaan hoitoon tarkoitetut tilat käsitel-
lään selvityksessä erikseen, jos niiden edel-
lyttämät poistumisturvallisuusjärjestelyt
poikkeavat merkittävästi muiden tilojen jär-
jestelyistä.

3 §
Toiminnanharjoittajan tulee pelastuslain

19 §:n 2 momentissa tarkoitetun poistumis-
turvallisuusselvityksen päivittämisen yhtey-
dessä arvioida onko toiminnassa, rakennuk-
sessa tai rakennuksen turvallisuusjärjeste-
lyissä tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka
vaikuttavat 2 §:ssä tarkoitettuihin tietoihin.



Jos poistumisturvallisuusselvityksen tietoi-
hin ei sitä päivitettäessä tehdä muutoksia,
toiminnanharjoittajan on ilmoitettava tästä
kirjallisesti alueen pelastusviranomaiselle.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tou-

kokuuta 2014.
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