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1  JOHDANTO 

 

Pelastuslaitoksen on laadittava valvontasuunnitelma valvontatehtävän toteuttamisesta. Valvonnan 

on perustuttava riskien arviointiin, ja sen tulee olla laadukasta, säännöllistä ja tehokasta. (Pelastus-

laki 379/2011 79 §) Pelastuslain tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnet-

tomuuksia. Riskeinä voidaan tällöin tarkastella henkeen, omaisuuteen, ympäristöön ja kulttuuriar-

voihin kohdistuvia uhkia. Valvonta kohdennetaan näiden riskien perusteella säätämällä mm. valvon-

tataajuutta tiheämmäksi suuren riskipotentiaalin omaaviin kohteisiin. Osaa riskeistä voidaan arvi-

oida määrällisesti, osassa joudutaan käyttämään asiantuntija-arvioita. 

 

Valvontasuunnitelma perustuu Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palvelutasopäätökseen. Valvonta-

suunnitelma tarkistetaan vuosittain ja muutoinkin, jos tarkistamiseen on erityinen syy. Sisäministe-

riö julkaisi pelastustoimen toimintaohjelman onnettomuuksien ehkäisemiseksi joulukuussa 2019. 

Toimintaohjelma tulee jatkossa näyttämään suuntaa onnettomuuksien ehkäisyn yhteiselle kehittä-

miselle ja asettaa työlle painopisteet. Tässä valvontasuunnitelmassa ei toimintaohjelman ajatuksia 

ole vielä ehditty ottaa huomioon. 

 

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmaan on sisällytetty pelastuslain mukaisen val-

vonnan lisäksi myös kemikaaliturvallisuuslain mukainen valvonta (Laki vaarallisten kemikaalien ja rä-

jähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005) sekä pelastuslaitoksen tarjoamat asiantuntijapalve-

lut. Turvallisuusviestinnästä laaditaan erillinen suunnitelma, joka päivitetään valvontasuunnitelman 

kanssa vuosittain. 

 

Valvontasuunnitelman hyväksyy pelastusjohtaja. Suunnitelma toimitetaan tiedoksi johtokunnalle ja 

aluehallintoviranomaiselle. Suunnitelma julkaistaan myös pelastuslaitoksen internet-sivustolla. 

 



 

 

2 

2 KÄYTETYT TERMIT 

Nimike Määritelmä 

Asiakirjavalvonta Valvontakeino. Asiakirjavalvonta on dokumenttien perusteella tehdyt viran-
omaispäätökset ja muut viranomaisen määrittelemät toimenpiteet, jotka koh-
distuva pelastuslaitoksen valvonnan kohteena oleviin rakennuksiin/ toiminnalli-
siin kokonaisuuksiin tai yleisötapahtumiin. Jos asiakirja otetaan vastaan, kirja-
taan tulleeksi ja arkistoidaan ilman aktiivista arviointia, sitä ei lasketa asiakirja-
valvontasuoritteeksi. 

Asuinrakennusten it-
searviointi 

Asuinrakennuksen itsearvioinnissa kiinteistön edustaja tarkastaa itse pelastuslai-
toksen toimittaman tarkastuslistan ja opasvihon avulla pelastuslain velvoittei-
den noudattamista ja oman toimintatapojen turvallisuutta. Itsearviointi tehdään 
tarkastuslistan mukaan ja tarkastuslista palautetaan pelastuslaitokselle. Palotar-
kastuksia voidaan kohdentaa itsearvioinnin tulosten mukaan. Paloturvallisuuden 
itsearvioinnilla pyritään kiinteistönomistajien turvallisuustiedon ja –asenteiden 
parantamiseen.  

Arvioiva/ auditoiva pa-
lotarkastus 

Kohdekohtaiseen riskiarviointiin perustuva valvontamalli. Arvioinnista saatava 
riskiluku kirjataan palotarkastusohjelmaan. 

Erityinen palotarkastus Uudisrakennus- tai saneerauskohteessa tehtävä valvontakäynti, jonka rakennus-
valvontaviranomainen on määritellyt käyttöönottotarkastuksen ja toiminnan 
aloittamisen ehdoksi. Erityinen palotarkastus on luonteeltaan pelastusviran-
omaisen asiantuntijalausunto rakennusvalvonnalle rakennuksen palo- ja pelas-
tusturvallisuudesta. Ennen varsinaista erityistä palotarkastusta voidaan suorit-
taa ennakoivia tarkastuksia. Erityinen palotarkastus voidaan tehdä myös muihin 
kohteisiin kuin rakennuksiin. 

Ilotulitemyyntipisteen 
tarkastus 

Kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) 63 ja 64 § mukainen valvontakäynti, joka 
kohdistuu pyroteknisten tuotteiden varastointiin kaupan yhteydessä. 

Jälkivalvonta Jälkivalvonnalla valvotaan, että aiemmin annettuja korjausmääräyksiä on nou-
datettu. Jälkivalvonta tehdään korjausmääräysten määräaikojen umpeuduttua. 
Jälkivalvonta voidaan tehdä dokumenttien perusteella tai tarkastuskäynnillä. 
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Kohde Kohde on se, jolle, jota tai johon kohdistuen valvontaa tehdään tai valvonta koh-
dentuu. 

Maanalaisen polttoai-
nesäiliön tarkastus 

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen maanalaisten öljysäiliöiden määräai-
kaistarkastuksista (344/1983) mukainen tarkastus tärkeällä pohjavesialueella. 
Tarkastusta harjoittavan tulee olla Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymä, 
ns. hyväksytty liike, jonka tulee antaa työn teettäjälle tekemästään tarkastuk-
sesta todistus tehdyn toimenpiteen vaatimustenmukaisuudesta valtioneuvoston 
asetuksen maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huol-
totoimintaa sekä maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusta harjoittavien hyväksy-
misestä 558/2012 mukaisesti. . Valvontaviranomaiselle tulee antaa mahdolli-
suus asennuksen tarkastukselle ennen säiliön peittämistä 

Mahdollisten muiden polttoainesäiliöiden osalta tarkastus perustuu pelastusvi-
ranomaisen kemikaaliturvallisuuslain 390/2005 24 § ilmoitusvelvollisten kohtei-
den osalta tekemään päätökseen, 25 §.  

Määräaikainen (ylei-
nen) palotarkastus 

Valvontasuunnitelman mukainen määrätyin väliajoin tehtävä pelastusviranomai-
sen valvontakäynti. Käytetään myös nimikettä yleinen palotarkastus. 

Nestekaasukohteen 
käyttöönottotarkastus 

Valtioneuvoston asetuksen vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin 
valvonnasta (855/2012) 36, 37 §:n mukainen käyttöönottotarkastus, joka koh-
distuu nestekaasun vähäistä teknistä käyttöä tai varastointia harjoittavaan koh-
teeseen.  Tarkastus tulee tehdä ennen käyttöönottoa. 

Pyydetty palotarkastus Asiakkaan pyytämä palotarkastus, joka tehdään aina pelastusviranomaisen har-
kinnan mukaan, ks. ylimääräinen palotarkastus.  

Rakennuksen käyt-
töönoton ennakkokat-
selmus 

Pyydetty palotarkastus/konsultointikäynti, jonka jälkeen joudutaan vielä teke-
mään erikseen erityinen palotarkastus.  

Tarkastusväli Tarkastusväli on ajanjakso, joka on riskien arviointiin perustuen määritelty palo-
tarkastusten väliseksi ajaksi. 

Vaarallisten kemikaa-
lien vähäistä teollista 

Kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) 27 a §  mukainen valvontakäynti, joka ei 
ole kohteen määräaikainen palotarkastus. 
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käsittelyä ja varastoin-
tia harjoittavan koh-
teen tarkastus 

Valvontakohde Palotarkastusohjelmistoissa palotarkastus kohdennetaan yleensä kiinteistöön. 
Alueella ryhmitellään kohteet toiminnallisiksi kokonaisuuksiksi, esimerkiksi 
kauppakeskus on yksi kohde eikä 30 kohdetta.  

Yleisötilaisuuden palo-
tarkastus 

Pelastusviranomaisen yleisötilaisuuden dokumenttien ja arvioidun riskin perus-
tella ennen yleisötilaisuuden alkamista suorittama valvontakäynti, jossa tarkas-
tetaan tapahtuman turvallisuusjärjestelyt. 

Ylimääräinen palotar-
kastus 

Pelastusviranomaisen harkinnan mukaan suorittama valvontakäynti, jota ei ole 
ajoitettu ja kohdennettu valvontasuunnitelmassa. Ylimääräisiä, ennakoimatto-
mia palotarkastuksia tehdään esimerkiksi seuraavien erityisten syiden vuoksi:  

a) nuohoojan, tarkastuslaitoksen, toisen viranomaisen tai kuntalaisen ilmoitus 
palo- tai henkilöturvallisuuteen liittyvistä puutteista; 

b) huomattavaa palovaaraa aiheuttavan rakennus- tai muun työmaan aloittami-
sen yhteydessä; 

c) rakennuksen henkilömäärän tai käyttötavan tilapäisen muuttumisen joh-
dosta, mikäli muutos oleellisesti vaikuttaa käyttäjien turvallisuuteen (esimerkiksi 
tilapäismajoitus); 

d) kun on perustetta epäillä, että kohteen palo- ja henkilöturvallisuudessa on va-
kavia puutteita; 

e) teematarkastuksina muiden viranomaisten kanssa (esimerkiksi anniskelura-
vintolat ja muut kokoontumistilat). 

Öljylämmityslaitteiston 
käyttöönotto 

Valtioneuvoston asetuksen vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin 
valvonnasta (855/2012) 38 § mukaan toiminnanharjoittajan on ilmoitettava pe-
lastusviranomaiselle myös sellaisen sumutuspolttimella varustetun öljylämmi-
tyslaitteiston käyttöönotosta, joka ei ole edellyttänyt 32 §:n mukaista ilmoitusta. 
Tarkastus on tehtävä 3 kk kuluessa käyttöönotosta. 
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3 VALVONTASUUNNITELMA 

Valvontasuunnitelma ohjaa pelastuslaitoksen käytännön valvontatyötä. Pelastuslain mukaisesti val-

vontasuunnitelmassa määritellään suoritettava palotarkastukset ja muut valvontatoimenpiteet alu-

eella esiintyvien riskien perusteella ja kuvataan, miten valvontasuunnitelman toteuttamista arvioi-

daan. 

 

Valvontatoimenpiteet ovat osa pelastuslaitoksen onnettomuuksien ehkäisyyn ja niiden vahinkojen 

rajoittamiseen kohdistuvasta työstä, kuva 1. 

 

Kuva 1 Toteutuneita riskejä analysoimalla voidaan suunnata onnettomuuksia ennaltaehkäisevää 
työtä. 
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 Valvontasuunnitelman sisältö 

Tässä valvontasuunnitelmassa määritellään eri kohdetyyppien periaatteellinen palotarkastusten ti-

heys, jäljempänä tarkastusväli, ja siihen vaikuttavat tekijät. Lisäksi tässä suunnitelmassa esitellään 

erilaiset käytössä oleva valvonnan keinot kuten valvontakäynti kohteessa ja asiakirjojen avulla teh-

tävä valvonta.  

 

Valvonnan kokonaisuuden hahmottamiseksi on tähän valvontasuunnitelmaan koottu myös muiden 

säädösten mukaiset pelastusviranomaisen valvontatehtävät sekä viranomaisten yhteistyön ja asi-

antuntijuuden kautta tulevat tehtävät.  Myös epäsäännöllinen valvonta kuvataan, koska kokonai-

suutta käsittävä suunnitelma edesauttaa käytettävissä olevan valvontaresurssin oikein kohdenta-

mista ja varmistaa, että kaikki valvontatarpeet on tunnistettu. Valvontatoimenpiteisiin kuuluvat 

myös pelastuslain 105 §:n ja 106 §:n mukaiset pakkokeinot ja rangaistukset.  

 

Pelastuslaitos perii valvontasuunnitelmassa määritellyistä tarkastuksista pelastuslain 96 § sekä ke-

mikaaliturvallisuuslain 131 § mukaisesti maksun. Taksat on lisätty Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen 

taksaluetteloon ja ne löytyvät liitteestä D ja E.  

 Valvonnan toteuttaminen 

Pelastuslaitoksen valvonnan on oltava laadukasta, säännöllistä ja tehokasta. Toiminnan tavoitteet ja 

niiden edellyttämä suorituskyky määritellään riskienarvioinnin perusteella palvelutasopäätöksessä. 

 

Valvontatoiminta on pyritty kohdentamaan Päijät-Hämeessä siten, että siitä on saatavissa mahdolli-

simman merkittävä vaikuttavuus maakunnan turvallisuudelle. Valvonnan toteuttamista ja vaikutuk-

sia seurataan jatkuvasti ja toimintaa kohdistetaan seurannan tulosten perusteella. 
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Kuva 2 Pelastuslaitoksen valvonta on laadukasta, säännöllistä ja tehokasta. 

 
Valvonnan toteutustavat on kuvattu tässä suunnitelmassa. Valvontatehtävän koko sisältö löytyy eril-

lisestä IMS -toimintajärjestelmästä, jossa eri tehtävät on yksityiskohtaisesti kuvattu prosessikaavioi-

den ja työohjeiden avulla. Selkeillä prosesseilla pyritään parantamaan valvonnan laatua ja tehosta-

maan valvontatyötä. Laaditut työohjeet ovat yksityiskohtaisia ja sisältävät koko valvontatyöhön liit-

tyvän työnkulun. Malli työohjeesta on liitteessä B. 

 

Palotarkastuksia ja muita pelastuslain 78 §:n mukaisen valvontatehtävän edellyttämiä toimenpiteitä 

saa suorittaa alueen pelastusviranomainen. Alueen pelastustoimen pelastusviranomaisia ovat pelas-
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tuslaitoksen ylin viranhaltija ja hänen määräämänsä pelastuslaitoksen viranhaltijat sekä alueen pe-

lastustoimen asianomainen monijäseninen toimielin (pelastuslaki 26 §). Päijät-Hämeen pelastuslai-

toksen pelastusviranomaiset on nimetty pelastusjohtajan päätöksellä. 

 Valvontakeinot ja valvontavelvoitteen sisältö 

Valvonta kohdistuu lainsäädännössä pelastusviranomaisten valvottavaksi määrättyjen säännösten 

vastaiseen toimintaan, toimenpiteisiin niiden korjaamiseksi sekä toiminnan tuloksellisuuden seuran-

taan. Valvonnassa korostetaan kohteen oman toiminnan merkitystä turvallisuuden parantamisessa.  

 

Valvonnan muotoja on erilaisia, joista yksi on palotarkastus eli valvontatehtävä. Palotarkastuksen 

tavoitteena on tukea toimijan omatoimista varautumista sekä korostaa kohteen oman toiminnan 

merkitystä turvallisuuden parantamisessa. Pelastusviranomaisen tehtävänä on valvoa pelastuslain 

lukujen 2 ja 3 noudattamista ja kemikaaliturvallisuuslaissa pelastuslaitokselle valvottavaksi säädet-

tyjä kohtia. 

 

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 §) 
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Pelastuslain 78 §:n muilla ”valvontatehtävän edellyttämillä toimenpiteillä” tarkoitetaan erityisesti 

asiakirjavalvontaa, jonka tarkoituksena on varmistaa pelastuslaissa ja muissa erityislaissa pelastusvi-

ranomaiselle säädettyjen velvoitteiden noudattamista kohteessa. Asiakirjavalvonta perustuu esitet-

tyihin dokumentteihin. Pelastuslaitos ottaa vastaan mm. yleisötilaisuuksien, turvetuotantoalueiden 

pelastussuunnitelmia, poistumisturvallisuusselvityksiä, ilmoituksia nuohoojilta ja tarkastusyrityksien 

tarkastustodistuksia sekä pöytäkirjoja pelastustoimen laitteiden tarkastuksista. Asiakirjoista tehtyjen 

havaintojen perusteella voidaan käynnistää valvontatoimenpiteitä. Pelastuslain 2 ja 3 luvun noudat-

tamista voidaan myös valvonta palotarkastuskäynnin sijaan asiakirjojen avulla. 

 

Pelastuslaitoksen suorittamaan valvontaan liittyy pelastuslain 27 §:ssä tarkoitettua ohjausta, valis-

tusta ja neuvontaa, jonka tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen. Pe-

lastustoimen ohjauksella tarkoitetaan toimia, joilla pelastuslaitos edistää, tukee ja seuraa pelastus-

lain velvoitteiden toteutumista esim. pelastussuunnitelmien laatimisen ohjaaminen, poistumistur-

vallisselvitysten laatimisen ohjaus ja viranomaisen suorittama arviointimenettely sekä pelastustoi-

men laitteiden ja laitteistojen kunnossapidosta ohjaaminen. 

 

Valvonnan sisältöön kuuluu oleellisena osana annettujen korjausmääräysten noudattamisen val-

vonta. Jälkivalvonnan keinoja ovat pyydettyjen selvitysten kirjaaminen, jälkitarkastusten suorittami-

nen, hallintopakkokeinojen käyttäminen sekä rikosilmoitusten tekeminen pelastusrikkomuksesta. 

Jälkivalvonnan toteuttamisen arvioidaan parantavan valvonnan vaikuttavuutta. 
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4  MÄÄRÄAIKAINEN VALVONTA 

Määräaikainen valvonta on säännöllistä, määrävälein suoritettua valvontaa. Säännöllisesti valvotta-

vien yritysten ja laitosten tarkastusvälit on esitetty liitteissä A1-A6. Asuinrakennusten ja vapaa-ajan 

asuntojen tarkastusvälinä on 120 kk. Näiden keskimääräisten tarkastusvälien määrittämisessä on 

hyödynnetty tutkittua tietoa erityyppisten kohteiden tulipalon aiheuttamista omaisuusvahinkoris-

keistä (Ohje pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmasta v. 1.2, 23.6.2011). 

 

Omaisuusvahinkoriskien lisäksi on arvioitu suuronnettomuuden henkilöriskin mahdollisuutta, pyritty 

huomioimaan merkittävien kulttuuri- ja ympäristöarvojen riskit, sekä arvioitu kemikaalikohteiden 

erityispiirteet ja lainsäädäntö. Päijät-Hämeessä on poikettu joiltakin osin valtakunnallisen valvonta-

suunnitelmaohjeen suositelluista keskimääräisistä minimi- ja maksimitarkastusväleistä.  

 

Kohdekohtaista riskinarviointia tehtäessä otetaan huomioon aiempien palotarkastusten havainnot. 

Kohdekohtainen valvontaväli riippuu käyttäjien ja kiinteistön tosiasiallisista riskeistä. Esimerkiksi hy-

vin toimiva sisäinen valvonta ja hyvä turvallisuuskulttuuri sekä turvallisuusjohtaminen ovat omiaan 

pienentämään riskiä ja tätä kautta suunnitelmallisten tarkastusväliä. Toisaalta toimijan laiminlyönnit 

ja kohteessa tapahtuneet onnettomuudet voivat olla peruste nostaa tarkastusväliä. Tarkastusvälin 

muuttamisen perusteista on enemmän taulukossa 2.  

 

Valvontasuunnitelmassa voidaan tarvittaessa painottaa jotain kohderyhmää, jossa on havaittu ris-

kejä tai johon kohdistetaan muutenkin turvallisuuskampanjointia. 

 Yritysten ja laitosten valvonta (A1-A6) 

Valvottavia yrityksiä ja laitoksia ovat käytännössä kaikki ne kohteet, jotka eivät ole asuinrakennuksia 

tai loma-asuntoja.  
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Yritykset ja laitokset on luokiteltu kuuteen kategoriaan niiden käyttötavan mukaisesti: 

• Valvontakohteiden A1 – luokkaan kuuluvat kohteet, jotka ovat ympärivuorokautisessa käytössä 

kuten esimerkiksi sairaalat, hoitolaitokset ja hotellit.  

• Valvontakohteiden A2 – luokkaan kuuluvat opetusrakennukset ja päiväkodit. 

• Valvontakohteiden A3 – luokkaan kuuluvat kokoontumis- ja liiketilat kuten esimerkiksi kauppa-

keskukset, myymälät, ravintolat ja urheilurakennukset. Tiloissa on satunnaisia kävijöitä, joille 

poistumisen hahmottaminen voi olla vaikeaa. Kohteen toiminnasta ja turvallisuudesta vastaavat 

eivät välttämättä ole aina paikalla. 

• Valvontakohteiden A4 – luokkaan kuuluvat teollisuus- ja varastorakennukset. Kohteet ovat pää-

osin työpaikkarakennuksia, joiden tilat ja toiminnat ovat yleensä tiloissa oleville tuttuja.  

• Valvontakohteiden A5 -luokkaan kuuluvat maatalouden tuotantorakennukset kuten aluehallin-

toviranomaisen tai kunnan ympäristöluvittamat kohteet ja viljankuivaamorakennukset. Ympäris-

tösuojeluasetuksen (713/2014) tilakohtaisten eläinmäärien lisäksi noudatetaan myös riskeihin 

perustuvaa arviointia aiempien vuosien kokemusten perusteella. 

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

töriskit edellyttävät tarkempaa riskitarkastelua. Kohteisiin kuuluvat esimerkiksi toimistot, jakelu-

asemat, kemikaalien käyttöä ja varastointia harjoittavat laitokset sekä kulttuurihistorialliset ra-

kennukset. 

 

Määräaikaisesti tarkastettavia yrityksiä ja laitoksia on Päijät-Hämeessä 3 577 kappaletta vuonna 

2020. Kokonaisluku tarkentuu vuoden lopulla, kun harvemmin tarkastettujen kohteiden käytössä-

olotilanne selviää ja se kirjataan tarkastusohjelmaan. Vuonna 2020 määräaikaistarkastus tehdään 

arviolta 1101 yritykseen ja laitokseen.  
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Taulukko 1  Yritysten ja laitosten määräaikaiset tarkastusmäärät kunnittain ja kohdetyypeittäin 
vuonna 2020 
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Asikkala 15 5 16 18 2 2 58 
Hartola 7 2 10 5 1 5 30 
Heinola 21 12 13 19 4 15 84 
Hollola 17 16 31 25 38 9 136 
Kärkölä 8 2 6 9 34 4 63 
Lahti 76 71 168 185 10 47 557 
Orimat-
tila 19 14 17 34 34 7 125 
Padas-
joki 5 2 4 5 5 2 23 
Sysmä 3 0 5 3 10 4 25 
Yht. 171 124 270 303 138 95 1101 

 

Lukumäärät elävät vuoden edetessä, koska kohteita luokitellaan koko ajan uudelleen käyntien ja 
muiden selvitysten edetessä. Kohdeluettelossa on useita kohteita, joissa ei välttämättä ole enää tar-
kastusajankohtana toimintaa tai joiden toiminta on muuttunut. 

 

Kohde voi kuulua useampaan ryhmään esimerkiksi varastorakennuksiin ja Seveso-kohteisiin. Lähtö-

kohtana on käytetty pienemmän tarkastusvälin antavaa taulukkoa.  

 
Yksittäisten kohteiden tarkastusvälejä voidaan tarvittaessa lyhentää tai pidentää tapauskohtaisesti. 

Tarkastusvälin muuttaminen suositellusta voi perustua esimerkiksi arvioivassa palotarkastuksessa 

tehtyihin havaintoihin, jossa otetaan huomioon muun muassa kohteen turvallisuuskulttuuri, uhatut 

arvot ja tapahtuneet onnettomuudet tai läheltä piti -tilanteet. Tarkastusvälin muuttamista ei tehdä 
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yksittäisen riskiarvion perusteella, vaan muutoksen tulee perustua kohteen turvallisuuskulttuurin 

muutokseen ja se vaatii vähintään kaksi arviointia kohteesta. Tarkastusvälin muuttaminen suositel-

lusta on perusteltava ja kirjattava palotarkastusohjelmaan siten, että perusteluita voidaan tarkas-

tella jälkikäteen.  

Taulukko 2 Tarkastusvälin muuttamisen perusteella voivat olla mm. seuraavat seikat: 

Turvallisuuskulttuuri • Havaitut puutteet palotarkastuksilla 

• Asiakkaan sitoutuminen (korjausmääräysten toteutuminen) 

• Pelastussuunnitelma ja sen päivitykset 

• Henkilökunnan koulutus ja harjoitukset 

• Yrityksen turvallisuuteen liittyvä laatujärjestelmä ja sen jalkautu-

minen 

• Asiakkaan suorittama itsearviointi 

• Omaehtoinen varautuminen yli lakisääteisen tason 

• Muiden tahojen tekemät turvallisuusauditoinnit 

Uhatut arvot ja poik-

keukselliset riskit 

• Kohteen laajuus ja geometrinen monimutkaisuus (operatiivisesti 

haasteelliset kohteet, monimutkainen turvallisuustekniikka) 

• YST-kohteet, yhteiskunnallisesti merkittävät kohteet, kunnan toi-

minnan kannalta kriittiset kohteet 

• Teollisuuden tuotannon toimiala ja palovaarallisuusluokka 

• Poikkeuksellinen henkilömäärä 

• Poikkeukselliset suuret kulttuuri- ja ympäristöarvot (esim. Haag-

listan kohteet) 

• Ympäristön toiminta, esim. Seveso-kohteen ympärillä sijaitsevat 

kohteet 

• Otettava huomioon myös ympäristön riskien muuttuminen. 

• Poikkeuksellisessa ympäristössä sijaitsevat kohteet (esim. tärke-

ällä pohjavesialueella sijaitsevat vaarallisten aineiden kohteet) 
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• Poistumisturvallisuusselvitys ja sen havainnot, toimintaympäris-

tön muutokset 

• Poikkeuksellinen saavutettavuus, pelastuslaitoksen vaste 

Tapahtuneet onnetto-

muudet tai vastaavat 

• Useita viranomaiskäyntejä, poikkeamia, onnettomuuksia, läheltä 

piti tilanteita samassa kohteessa 

• Toistuvat erheelliset paloilmoitukset 

 

Kohteiden tarkastusväliksi ei tule käytännössä muodostumaan läheskään joka kohteessa esimerkiksi 

tasan 24 kk. Hyvänä käytäntönä voidaan pitää tarkastusvälin pysymistä +3 kk sisällä suunnitellusta, 

kuitenkin siten, että ajankohta osuu oikealle kalenterivuodelle. 

 

Uusissa / valmistuneissa yrityksissä ja laitoksissa tehdään ensimmäinen määräaikainen valvontatoi-

menpide 3 kk rakennuksen käyttöönotosta kohteen haltijan tai toiminnanharjoittajan kanssa, jos 

kohteen valvontaväliksi arvioidaan vuosi. Tällöin keskitytään kohteen erityispiirteiden mukaisesti 

muun muassa pelastussuunnitelman laadintaan, pelastussuunnitelman sisällön toimivuuteen ja ke-

mikaali-ilmoituksen käsittelyyn.  

 

Pääsääntöisesti yritysten ja laitosten määräaikainen valvonta tehdään valvontakäynnin avulla. Vil-

jankuivaamoissa valvonta suoritetaan asiakirjavalvontana itsearviointilomakkeen avulla. 

4.1.1 Valvontakäynnin suorittaminen 

Yrityksien ja laitoksien valvontatyössä suoritetaan ns. arvioivan palotarkastuksen mallin mukaisesti, 

jolla saadaan kohdekohtainen riskiarvio kaikista valvontakohteista. Arviointimallissa vaatimukset 

on jaoteltu omatoimisen varautumisen kehittämisen ja toteuttamisen kannalta olennaisiin koko-

naisuuksiin, joita ovat: 
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A Turvallisuusjohtaminen  

B Onnettomuusriskienhallinta  

C Turvallisuuteen liittyvät asiakirjat  

D Rakenteellinen paloturvallisuus 

E Turvallisuustekniikka 
 
F Turvallisuusviestintä ja -osaaminen 

Jokainen osa-alueista jakautuu kolmeen tarkentavaan kriteeriin. 

 
Arviointimalli jakautuu jokaisen osa-alueen ja kriteerin osalta tasoihin 1-5: 

1 - Heikko taso: Toiminnassa havaitaan merkittäviä puutteita ja toiminnassa on tätä kautta 

korostunut onnettomuusriski. Organisaatio on jättänyt hoitamatta selkeitä pelastuslain 

edellyttämiä kokonaisuuksia. 

2 - Puutteellinen taso: Toiminnassa havaitaan selkeitä yksittäisiä puutteita. Taso 2 edellyt-

tää kuitenkin, että pääosa pelastuslain vaatimuksista on täytetty. 

3 - Lakisääteinen taso: Organisaation toiminta täyttää pelastuslain vaatimukset kaikilta osin. 

Taso 3 voi sisältää enintään yksittäisiä ja vähäpätöisiä puutteita omatoimisessa varautumi-

sessa. 

4 - Omaehtoinen taso: Organisaatio täyttää tason 3 vaatimukset ja on kehittänyt toimin-

taansa yksittäisillä ja selkeillä toimenpiteillä yli lakitason. 

5 - Edistyksellinen taso: Organisaatio täyttää tason 4 vaatimukset ja on kehittänyt toimin-

taansa selkeästi kokonaisturvallisuutta kohti. 

 

Määräaikaiset palotarkastuskohteet jaetaan vuoden alussa tarkastustyötä tekeville. Tarkastaja suo-

rittaa saamansa tarkastukset niin, että vuoden tarkastusmäärä jakautuu tasaisesti kolmen kuukau-

den periodeihin. 
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Annetut korjausmääräykset valvotaan (jälkivalvonta) mahdollisimman pian annetun korjausmää-

räysajan kuluttua umpeen.  

4.1.2 Valvonnan arviointi 

Valvontatyön suorittaja tekee palotarkastuskäynnin jälkeen arvion määräaikaisen tarkastuksen on-

nistumisesta Innolink-ohjelmiston avulla.  Valvonnan arviointi toteutetaan yrityksissä ja laitoksissa, 

joilla on pelastusasetuksen mukainen velvoite laatia pelastussuunnitelma. Tämän jälkeen ohjelma 

lähettää tarkastuskohteen edustajalle oman lomakkeen, jossa tämä puolestaan arvioi omalta osal-

taan tarkastuksen laatua ja tarpeellisuutta. Ohjelmisto vertaa näitä kahta arviota toisiinsa ja jokainen 

tarkastaja voi osaltaan seurata saamaansa palautetta.  

 

Käytössä oleva Innolink-ohjelmisto antaa asiakkaalle mahdollisuuden kertoa palautetta myös niin, 

ettei palautteen lähettäjä yksilöidy. Palauteen voi antaa yleisesti tai sen voi kohdistaa tiettyyn tar-

kastajaan.  

 

Riskienhallintatyötä tekevien yhteisissä tapaamisissa käydään saatua palautetta läpi ja mietitään toi-

menpiteitä palautteiden pohjalta. Myös asiakkaille annetaan palaute valvontatoiminnan onnistumi-

sesta vuosittain tehdyn koosteen avulla. 

 Asuinrakennukset ja niihin verrattavat kohteet  

4.2.1 Pelastussuunnitelmavelvolliset asuinrakennukset (A7) 

Pelastussuunnitelmavelvollisia asuinrakennuksia (vähintään kolmen huoneiston taloyhtiöitä) on  

4 975 kpl Päijät-Hämeessä (kerrostalot 2 532 kpl ja rivitalot 2 443 kpl). Lähde: Tilastokeskus, 

31.12.2018. Liitteessä A7 on esitetty rakennusten kuntakohtaiset kokonaislukumäärät.  
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Vuosittain valvonnan piiriin kuuluu 10 % rivi- ja kerrostaloista. Vuosittaiset valvontamäärät kunnit-

tain on esitetty taulukossa 3. 

 Taulukko 3 Kerros- ja rivitalojen valvontamäärät kunnittain vuonna 2020. 

  Rivi- ja ketjutalot Asuinkerrostalot 
  Rakennuksia (lkm) Rakennuksia (lkm) 
Asikkala 13 5 
Hartola 8 3 
Heinola 27 26 
Hollola 36 13 
Kärkölä 9 2 
Lahti 113 190 
Orimattila 23 11 
Padasjoki 5 2 
Sysmä 10 3 
Yhteensä 244 253 

 

Rivitaloyhtiöiden valvonta suoritetaan pääsääntöisesti asiakirjavalvonnalla, asiakkaan palauttaman 

itsearviointilomakkeen avulla.  

 

Kerrostaloja valvotaan sekä asiakirjavalvonnalla, asiakkaan palauttaman itsearviointilomakkeen 

avulla, että palotarkastusten avulla. Asiakirjavalvonnalla valvotaan ne kerrostalot, joissa pelastustoi-

minnan edellytykset (savunpoiston ja pelastustien toimivuus) ovat nykymääräysten mukaiset. Mui-

hin kerrostaloihin suoritetaan palotarkastuskäynti.   

4.2.1.1 Valvonnan suorittaminen 

Palotarkastus (osa kerrostaloista) 

Asuinrakennuksien palotarkastuksissa taloyhtiötä edustaa yleensä isännöitsijä. Tarkastukseen on 

hyvä pyytää mukaan myös kiinteistön turvallisuushenkilöstö, jolloin hekin saisivat kokonaiskuvan 
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kiinteistön paloturvallisuusasioista. Myös kiinteistön asukkaille voi antaa etukäteistietoa palotarkas-

tuksen suorittamisesta esimerkiksi ilmoitustaululle kiinnitettävän ilmoituksen avulla. Asukkailla on 

näin mahdollisuus olla mukana tarkastuksessa tai esittää turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä esimer-

kiksi isännöitsijän kautta. 

 

Annetut korjausmääräykset valvotaan mahdollisimman pian annetun korjausmääräysajan kuluttua 

umpeen.  

 

Itsearviointi 

Lomake vastauskuorineen ja valistusmateriaaleineen lähetetään taloyhtiön hallitukselle suunnitel-

lulle alueelle. Palautetun lomakkeen tai sen palauttamatta jättämisen pohjalta kohdennetaan toi-

menpiteitä, esimerkiksi palotarkastuksia tai kohdennettuun aihepiiriin liittyvää valistusta. Lomak-

keen jatkotoimenpiteiden arvioinnin suorittaa palotarkastaja asiakirjavalvontana. Tarvittaessa jälki-

valvontaa suoritetaan dokumenttien perusteella tai paikan päällä suoritettavin palotarkastuksin.  

4.2.2 Pientalot (A7) 

Päijät-Hämeessä on 41 437 pientaloa. Lähde: Tilastokeskus 31.12.2018. Liitteessä A7 on esitetty ra-

kennusten kuntakohtaiset kokonaislukumäärät.  

 

Pientaloista valvotaan 10 % vuosittain. Vuosittaiset valvontamäärät on esitetty taulukossa 4.  
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Taulukko 4 Pientalojen valvontamäärät vuonna 2020 

  Erilliset pientalot 
  Rakennuksia (lkm) 
Asikkala 290 
Hartola 139 
Heinola 442 
Hollola 646 
Kärkölä 169 
Lahti 1574 
Orimattila 556 
Padasjoki 141 
Sysmä 187 
Yhteensä 4144 

 

Valvontamuotona käytetään asiakirjavalvontaa. Itsearviointilomake vastauskuorineen ja valistusma-

teriaaleineen lähetetään massapostituksena rajatulle alueelle. Palautetun lomakkeen tai sen palaut-

tamatta jättämisen pohjalta kohdennetaan toimenpiteitä, esimerkiksi palotarkastuksia tai kohden-

nettuun aihepiiriin liittyvää valistusta. Lomakkeen jatkotoimenpiteiden arvioinnin suorittaa pelastaja 

asiakirjavalvontana. Tarvittaessa jälkivalvontaa suoritetaan dokumenttien perusteella tai paikan-

päällä suoritettavin palotarkastuksin. 

4.2.3 Vapaa-ajan asunnot (A8) 

Päijät-Hämeessä on 22 553 vapaa-ajan asuntoa. Suurimmat mökkikunnat ovat Asikkala ja Sysmä. 

Lähde: Tilastokeskus 31.12.2018. Liitteessä A7 on esitetty rakennusten kuntakohtaiset kokonaislu-

kumäärät.  

 

Vapaa-ajan asunnoista valvotaan 10 % vuosittain. Vuosittaiset valvontamäärät on esitetty taulukossa 

5. 
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Taulukko 5 Vapaa-ajan asuntojen valvontamäärät vuonna 2020 

  
Kesämökit 
(lkm) 

Asikkala 423 
Hartola 241 
Heinola 349 
Hollola 214 
Kärkölä 39 
Lahti 186 
Orimattila 129 
Padasjoki 285 
Sysmä 390 
Yhteensä 2255 

 

Vapaa-ajan asuntojen valvonta suoritetaan koko alueella itsearviointina. Lomake vastauskuorineen 

ja valistusmateriaaleineen lähetetään massapostituksena rajatulle alueelle. Lomakkeen jatkotoi-

menpiteiden arvioinnin suorittaa pelastaja asiakirjavalvontana. Tarvittaessa jälkivalvontaa suorite-

taan dokumenttien perusteella tai paikan päällä suoritettavin palotarkastuksin. 

 

Vapaa-ajan asuntojen riskitaso on vakituisesti asuttuja asuinrakennuksia alempi, joten valvonnassa 

painotetaan lisäksi turvallisuusviestinnän keinoja. 
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5 EPÄSÄÄNNÖLLINEN VALVONTA 

Epäsäännöllinen valvonta käynnistyy tyypillisesti asiakkaan, toisen viranomaisen tai muun yhteis-

työtahon tarpeesta. Epäsäännöllinen valvonta voi tulla vireille mm. seuraavista syistä:  

• poistumisturvallisuusselvityksen saapumisesta  

• kemikaaliturvallisuuteen liittyvien ilmoitusten käsittelystä 

• yleisötilaisuuden pelastussuunnitelman saapumisesta 

• paloteknisten laitteiden tarkastuspöytäkirjan saapumisesta, tai useista erheelli-

sistä paloilmoituksista 

• avotulen ja kulotuksen ilmoituksen saapumisesta 

• nuohoojan, tarkastuslaitoksen, toisen viranomaisen tai kuntalaisen ilmoituksesta 

palo- ja henkilöturvallisuuteen liittyvistä puutteista (esim. 42 § mukainen palo-

riski-ilmoitus) 

• rakennus- tai muun työmaan yhteydessä havaitusta palovaarasta 

• epäilystä, että palo- ja poistumisturvallisuudessa tai muussa henkilöturvallisuu-

dessa on oleellisia puutteita 

• muiden viranomaisten kanssa suoritetusta teemavalvonnasta 

 Poistumisturvallisuusselvitysten valvonta 

Pelastusviranomainen valvoo pelastuslain 19 §:ssä tarkoitettujen poistumisturvallisuusselvitysten 

laatimista ja niiden edellyttämien toimenpiteiden toteutumista, sekä poistumisturvallisuussuunni-

telmien päivittämistä kolmen vuoden välein. Pelastusviranomainen arvioi saamansa poistumistur-

vallisuusselvityksen perusteella kohteen poistumisturvallisuutta ja ryhtyy tarvittaessa pelastuslain 

edellyttämiin toimenpiteisiin. 
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Pelastusviranomainen voi velvoittaa toiminnanharjoittajan täydentämään poistumisturvallisuussel-

vitystä ja toteuttamaan yhteistyössä pelastusviranomaisen kanssa kohteessa poistumiskokeen. Jos 

poistumisturvallisuusselvitys ei täytä vaatimuksia, toiminnanharjoittajan tulee laatia alueen pelas-

tusviranomaisen asettamassa määräajassa suunnitelma poistumisturvallisuuden saattamiseksi laissa 

säädettyjen vaatimusten mukaiseksi (pelastuslaki 20 §). Jos toiminnanharjoittajan toimenpiteillä ei 

saada poistumisturvallisuutta vaatimusten mukaiseksi, pelastusviranomaisen on annettava korjaus-

määräys (pelastuslaki 21 §). 

 

Poistumisturvallisuusselvitysvelvollisia kohteita on noin 200 kpl Päijät-Hämeessä.  Poistumisselvitys-

ten käsittely on keskitetty toiselle paloinsinööreistä. 

 Yleisötilaisuuksien valvonta 

Yleisötapahtumien valvonnasta säädetään pelastuslain 16 §:ssä, joka koskee yleisötilaisuuksien pe-

lastussuunnitelmaa. Yleisötapahtumalla tarkoitetaan kokoontumislaissa (530/1999 2 §) määritettyjä 

yleisötilaisuuksia, kuten yleisölle avoimia huvitilaisuuksia, kilpailuja, näytöksiä ja muita niihin rinnas-

tettavia tilaisuuksia, joita ei ole pidettävä yleisinä kokouksina. Jos tilaisuuteen osallistuminen edel-

lyttää kutsua tai määrätyn yhteisön jäsenyyttä, sovelletaan siihen myös kokoontumislain säännöksiä 

yleisötilaisuudesta, jollei tilaisuutta osanottajien lukumäärän, tilaisuuden laadun tai muiden erityis-

ten syiden perusteella voida pitää luonteeltaan yksityisenä.  

 

Yleisötapahtuman järjestämistä valvovat monet tahot ja tapahtumanjärjestäjän onkin haettava 

useita lupia eri viranomaisilta. Tapahtumajärjestäjän on toimitettava yleisötilaisuutta koskeva pelas-

tussuunnitelma pelastusviranomaiselle viimeistään 14 vuorokautta ennen tapahtuman alkamista.  

 

Päijät-Hämeen pelastuslaitos arvioi tilaisuuden järjestäjän laatiman yleisötilaisuuden pelastussuun-

nitelman (asiakirjavalvontaa) riittävyyttä ja mahdollisen palotarkastuskäynnin tarvetta. 
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Yleisötilaisuuteen edellytetään pelastussuunnitelma, mikäli tilaisuudessa: 

• arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä; 

• käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita taikka erikoistehosteina 

palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja; 

• tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta; tai 

• tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille. 

 

Saapuneesta pelastussuunnitelmasta annetaan tapahtuman järjestäjälle päätös. Pelastuslaitok-

selle toimitetusta yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmasta ilmoitetaan poliisille ja terveysviran-

omaiselle.  

 

Pelastuslain 16 § todetaan, että pelastusviranomaisen tulee tarvittaessa suorittaa yleisötilaisuuden 

palotarkastus. Tarkastuksen suorittamisen perusteeksi pelastusviranomainen arvioi tapahtuman 

luonnetta ja siitä aiheutuvaa riskiä sekä esitettyjen varautumistoimenpiteiden riittävyyttä. Palotar-

kastus järjestetään, mikäli pelastusviranomainen arvioinnissa katsoo siihen olevan tarvetta. 

 

Suurten yleisötapahtumien valvonnan hoitaa paloinsinööri. Muut yleisötapahtumat valvoo vuorol-

laan Heinolan palomestari. 

 Onnettomuusriskiasuntojen valvonta 

Pelastuslain 42 §:n mukaan, mikäli viranomaisten virkatoimiensa yhteydessä havaitsevat tai muutoin 

saavat tietää rakennuksessa, asunnossa tai muussa kohteessa ilmeisen palonvaaran tai muun onnet-

tomuusriskin, heidän tulee mahdollisten salassapitosäännösten estämättä ilmoittaa asiasta alueen 

pelastusviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös kuntaa, muuta julkisyhteisöä ja näiden pal-

veluksessa olevaa henkilöstöä sekä 18 §:n 2 momentissa tarkoitettua hoitolaitoksen ylläpidosta ja 
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palvelu- ja tukiasumisen järjestämistä huolehtivaa toiminnanharjoittajaa ja tämän palveluksessa ole-

vaa henkilöstöä. 

 

Onnettomuusriski on ennalta arvaamaton vahinkotapahtuma, joka voi aiheuttaa mm. henkilö-, 

omaisuus- tai ympäristövahinkoja. Pelastuslaitoksen viestintä- ja valvontatehtävien näkökulmasta 

keskeisiä ilmoituksia ovat pelastuslain 2. ja 3. luvun vaatimusten laiminlyönteihin liittyvät ilmoituk-

set. Ehdotonta on reagoida ilmoituksiin ilmeisestä palonvaarasta tai muusta henkeä uhkaavasta on-

nettomuusriskistä. 

 

Pelastuslain säännösten mukaisesti pelastusviranomainen reagoi ilmoituksiin, joiden perusteella 

asunnossa on muun muassa runsaasti/poikkeuksellisen suuri määrä palokuormaa, sähköpaloriskejä 

tai muita tulipalo- ja onnettomuusriskejä, joita ei voida muiden viranomaisten toimesta korjata. 

Edellä mainitut edellytykset täyttävään asuntoon suoritetaan ylimääräinen palotarkastus, joka on 

maksuton. Paloriskiasuntojen ylimääräisiä palotarkastuksia suorittaa pääsääntöisesti nimetty palo-

tarkastaja ja paloinsinööri.  Muut ilmoitukset välitetään asiaankuuluvalle viranomaiselle. 

 

Onnettomuusriskiasumisen takana olevien ongelmien ratkaiseminen vaatii lähes aina monen eri vi-

ranomaisen yhteistyötä ja useita valvontakäyntejä. Keskeisiä yhteistyötahoja ovat sosiaaliviranomai-

set sekä terveysvalvonnan viranomaiset. 

 Pelastussuunnitelmien valvonta    

5.4.1 Asuinrakennukset sekä yritykset ja laitokset  

Asuinrakennusten sekä yritysten ja laitosten pelastussuunnitelmia valvotaan kohteisiin suoritetta-

vien palotarkastusten yhteydessä. Pelastussuunnitelmaa käytetään palotarkastuksien lähtötietona, 
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ja niiden kautta arvioidaan osaltaan kohteen turvallisuustasoa. Yritysten ja laitosten pelastussuunni-

telmat pyydetään tarvittavilta osin pelastuslaitokselle. Suunnitelmia hyödynnetään palotarkastuk-

silla, turvallisuusviestinnässä ja suurempien kohteiden osalta erillisten johtamissuunnitelmien lähtö-

tietoina. Pelastussuunnitelman laatu vaikuttaa olennaisesti kohteen riskienarviointiin, joka vaikuttaa 

kohteen tarkastusväliin. Pelastussuunnitelmia voidaan valvoa myös asiakirjavalvonnalla, mikäli se on 

tarpeen esimerkiksi jälkivalvonnan suorittamiseksi. 

5.4.2 Turvetuotantoalueet  

Turvetuotantoalue on tavanomaista vaativampi kohde henkilö- ja paloturvallisuudelle. Turvetuotan-

toalueen ympäristölle aiheutuvan vaaran taikka mahdollisen onnettomuuden aiheuttamien vahin-

kojen voidaan arvioida olevan vakavat. Valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta 1 §:n 16 kohdan 

mukaan turvetuotantoalueille on laadittava pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelmaa valvotaan 

turvetuotantoalueelle tehtävän määräaikaisen palotarkastuksen yhteydessä. 

5.4.3 Yleisötapahtumat 

Yleisötapahtumien pelastussuunnitelmat on käsitelty aiemmin kohdassa 5.2. 
 

 Paloteknisten laitteistojen käyttöönotto-, varmennus- ja määräaikaistarkas-
tuspöytäkirjojen valvonta 

Tarkastuslaitos toimittaa suorittamistaan paloteknisten laitteiden tarkastuksista tarkastuspöytäkir-

jan pelastusviranomaiselle. Tarkastuspöytäkirjat kirjataan palotarkastusohjelmaan ja tehdyn riskiar-

vioin perusteella kiinteistöihin kohdennetaan valvontaa määräaikaisten tarkastusten yhteydessä tai 

tarvittaessa erikseen esimerkiksi asiakirjavalvontana.  
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 Kulotuksen valvonta 

Pelastuslain 8 § mukaan kulotukseen ryhtyvän on tehtävä ilmoitus kulotuksesta tai merkittävästi 

savua tuottavasta tulenkäytöstä pelastuslaitokselle. Ilmoitus voi saapua pelastuslaitokselle, kirjalli-

sena, sähköpostilla tai puhelinsoitolla. Ilmoitus otetaan vastaan kirjaamalla siitä tieto pelastuslai-

toksen omaan järjestelmään. Pelastuslaitos tiedottaa kulotuksesta hätäkeskukselle, poliisille ja 

mahdolliselle palovalvontalennolle. Pelastusviranomainen arvio tulleen ilmoituksen perusteella 

mahdollisen valvontatoiminnan tarpeen. 

 Muu epäsäännöllinen valvonta 

Pelastusviranomainen suorittaa myös muita valvontatoimia. Valvonta voi olla esimerkiksi yhteisval-

vontaa muiden viranomaisten kanssa tai toisen viranomaisen valvoman lainsäädännön edellyttämää 

valvontaa. 

 

Tällaisia valvontatoimia ovat: 

A) Teema ja kohdetarkastukset muiden viranomaiset kanssa (esimerkiksi ravintolatarkastukset ja 

suurten kokoontumistilojen tarkastukset) 

 

B) Itsearviointilomakkeen palauttamatta jättäneeseen asuinrakennukseen suoritetut tarkastuskäyn-

nit 

 

C) Kohteet, joissa on väestönsuoja 

Pelastusviranomainen tekee rakennuksen käyttöönotto- tai lopputarkastuksen yhteydessä väestön-

suojan tarkastuksen väestönsuojan käyttöönottotarkastuksessa tehdyn pöytäkirjan perusteella.  

 

D) Tarkastukset yksityisen sosiaalipalvelun tuottajan tiloihin 
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Aluehallintoviranomainen (AVI) edellyttää pelastusviranomaisen lausuntoa yksityisen sosiaalipalve-

lun tuottajan tiloista AVI:n oman lupapäätöksen liitteeksi. (Laki yksityisestä sosiaalipalvelusta).  

 

E) Valvonta nuohoojalta tulleen ilmoituksen perusteella 

Pelastuslain 62 §:n mukaan, jos nuohooja havaitsee tulisijoissa ja savuhormeissa vikoja tai puutteita, 

joista voi aiheutua tulipalon vaara, hänen on ilmoitettava niistä kirjallisesti pelastuslaitokselle. Jos 

nuohooja toteaa tikkaiden, kattokulkutien osien tai katon turvavarusteiden olevan sellaisessa kun-

nossa, ettei nuohoustyötä voida suorittaa turvallisesti, on hänen ilmoitettava myös niistä kirjallisesti 

pelastuslaitokselle. 

 
F) Muita tarkastuksia voivat olla myös ns. toimenpidepyynnöt ja ilmiannot. Toimenpidepyynnön/ il-

miannon saavuttua pelastuslaitokselle päätetään toimenpiteiden tarpeesta.  

 Erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoiset pelastussuunnitelmat 

Pelastuslaki (398/2011) 48 § veloittaa, että pelastuslaitoksen on laadittava onnettomuuden varalle 

ulkoinen pelastussuunnitelma yhteistyössä asianomaisen toiminnanharjoittajan kanssa alueille, 

joilla on ydinenergialain (990/1987) 3 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettu ydinlaitos, vaarallisten 

kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 30 §:n 1 momentissa 

tai 62 §:n 1 momentissa tarkoitettu tuotantolaitos, josta toiminnanharjoittajan tulee laatia turvalli-

suusselvitys, ympäristönsuojelulain (527/2014) 112 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettu suuron-

nettomuuden vaaraa aiheuttava kaivannaisjätteen jätealue; (16.12.2016/1171), vaarallisten ainei-

den kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (195/2002) 32 §:n mukainen jär-

jestelyratapiha tai vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-alueella an-

netun valtioneuvoston asetuksen (251/2005) 8 §:n mukainen satama-alue. Ulkoisen pelastussuunni-

telman ja harjoitusten toteutumista valvoo aluehallintovirasto.  

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870990
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050390
http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2014/20140527
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379#a16.12.2016-1171
http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2002/20020195
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050251
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Turvallisuus- ja kemikaalivirasto toimittaa ulkoisen pelastussuunnitelman laatimista varten pelastus-

laitokselle tuotantolaitoksen turvallisuusselvityksestä annetut johtopäätökset sekä kyseessä olevan 

tuotantolaitoksen toiminnanharjoittajan toimittaa pelastuslaitokselle turvallisuusselvitys ja sisäinen 

pelastussuunnitelma heti kun ne on laadittu tai päivitetty. Ulkoinen pelastussuunnitelma tulee laatia 

vuoden kuluessa ja mahdolliset muutokset suunnitelmiin tulee päivittää kahdeksan kuukauden ku-

luessa tiedoksi saannista. 

 Neuvonta ja ohjaus 

Neuvonta on pelastuslaitoksen antamaa paloturvallisuuteen liittyvää opastusta ja ohjeistusta. Neu-

vontaa ovat mm. rakennuksen ennakkokatselmukset ennen erityistä palotarkastusta, suullisesti, 

sähköpostilla tai kirjallisesti annettu ohjeistus ja opastus asiakkaalle ja muu toimintaa tai rakenta-

mista ohjaava valvontakäynti, jossa ei anneta hallintapäätöstä (palotarkastuspöytäkirjaa). 
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6 KEMIKAALI-, NESTEKAASU- JA RÄJÄHDEVALVONTA 

Laissa vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005), ns. kemikaali-

turvallisuuslaissa ja annetuissa alemmissa säädöksissä on säädetty alueen pelastusviranomaiselle 

valvontatehtäviä ja erilaisten ilmoitusten käsittelyä. Pelastusviranomaisen valvontavastuu kattaa vä-

häistä teollista käsittelyä ja varastointia, nestekaasun käyttöä ja varastointia, maakaasun käyttöä, 

biokaasun käyttöä, öljylämmityslaitteistojen asennusta, maanalaisten öljysäiliöiden tarkastustoimin-

taa ja osin räjähteiden varastointia sekä pyroteknisten tuotteiden varastointia kaupan yhteydessä 

tai luovutukseen yksityiseen kulutukseen koskevat tehtävät. 

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ohjaa osaltansa kemikaali-, nestekaasu ja räjähdevalvontaa. Turval-

lisuus- ja kemikaaliviraston kautta on pyydetty kiinnittämään huomiota muun muassa maatiloilla ta-

pahtuvaan ammoniumnitraatin varastointiin.  

 

Kemikaalivalvonnasta peritään Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtokunnan vahvistaman taksan 

mukainen valvontamaksu. Valvontamaksut perustuvat säädöksiin: Valtioneuvoston asetus vaarallis-

ten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 685/2015 sisältäen nestekaasun, valtioneu-

voston asetukseen räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta 819/2015 ja lakiin vaarallis-

ten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005. 

 Vaarallisten kemikaalien teollista käsittelyä tai varastointia harjoittavien lai-
tosten tarkastukset  

Pelastusviranomaisen on tarkastettava vaarallisten kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä ja varas-

tointia harjoittavien tuotantolaitosten toimintatavat ja teknisen toteutuksen vaatimustenmukai-

suus. Pelastuslaitoksella on oikeus osallistua 685/2015 28 § mukaiseen turvallisuus- ja kemikaalivi-
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raston käyttöottotarkastukseen sekä 30 § tarkastusohjelman mukaisiin tarkastuksiin. Kemikaalisää-

döksillä säädetään tarkemmin tarkastusten sisällöstä, määräajoista ja ajankohdista sekä ilmoituk-

sista muille viranomaisille ja tarkastusten muusta käytännön toteutuksesta.  

 

Päijät-Hämeen pelastuslaitos tekee kemikaaliturvallisuuslain mukaisia kemikaalipäätöksiä kemikaa-

lien vähäistä teollista käsittelystä ja varastoinnista tehtävän ilmoituksen perustella. Valvonta perus-

tuu lakiin vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 ja valtioneu-

voston asetukseen vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 685/2015. 

 

Päijät-Hämeen pelastuslaitos suorittaa valvontasuunnitelman mukaiset määräaikaistarkastukset. 

Alle ilmoitusrajan jäävien sekä ilmoitusrajan ylittävien vähäisten kohteiden valvonta suoritetaan 

määräaikaisen palotarkastuksen yhteydessä. Ilmoitusrajan ylittyessä pelastuslaitoksen kemikaalivas-

taava, tai muu pelastusviranomainen tekee kemikaalien vähäisestä käytöstä ja varastoinnista pää-

töksen ja suorittaa tarkastuksen. Pelastusviranomainen osallistuu Turvallisuus- ja kemikaaliviraston 

(Tukes) tekemiin tarkastuksiin laajamittaisissa kemikaalikohteissa sekä Tukesin hyväksymän tarkas-

tuslaitoksen tarkastuksiin nestekaasukohteissa. 

 

Päijät-Hämeen pelastuslaitos ylläpitää omalta osaltaan Tukesin kemikaalirekisteriä. Tiedot siirtyvät 

Merlot-palotarkastusohjelmasta Kemu-rekisteriin automaattisesti.  

 Nestekaasukohteiden käyttöönottotarkastukset 

Päijät-Hämeen pelastuslaitos tekee käyttöönottotarkastuksen enintään viiden tonnin nestekaasusäi-

liöille/ varastoille. Tarkastuksesta toimitetaan käyttöönottopöytäkirjan toiminnanharjoittajalle. Val-

vonta perustuu lakiin vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005, 

valtioneuvoston asetukseen vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 

685/2015. 
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 Öljylämmityslaitteistojen käyttöönottotarkastukset ja maanalaisten  
polttoainesäiliöiden tarkastukset 

Päijät-Hämeen pelastuslaitos suorittaa öljylämmityslaitteistojen käyttöönottotarkastukset valtio-

neuvoston asetuksen vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 685/2015  

39 §:n mukaisesti. Öljylämmityslaitteiston asennusliike, ns. hyväksytty liike, toimittaa pelastuslaitok-

selle asennustodistuksen öljylämmityslaitteiston asennustyöstä tai laitteiston oleellisesta muutok-

sesta ja pelastusviranomainen tarkastaa öljylämmityslaitteiston 3 kk kuluessa sen asentamisesta. 

Asennusliikkeen tulee antaa asiakkaalle vaatimuksenmukaisuustodistus 558/2012 3 § mukainen pä-

tevyys hyväksynnän vaativista toimenpiteistä. 

 Lupalaitosten harjoitukset 

Kemikaalikohteiden laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia valvoo Turvallisuus- ja kemikaa-

livirasto (Tukes). Laajamittainen kemikaalien käsittely ja varastointi jaetaan kolmeen riskiluokkaan: 

lupalaitokset, toimintaperiaatelaitokset ja turvallisuusselvityslaitokset. 

 

Turvallisuusselvityslaitosten suuronnettomuusharjoitukset tulee järjestää kerran kolmessa vuo-

dessa. Ensimmäinen suuronnettomuusharjoitus tulee järjestää vuoden kuluessa siitä, kun kohteen 

ulkoinen pelastussuunnitelma on hyväksytty. Harjoittelu perustuu Sisäministeriön asetukseen eri-

tyistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta (612/2015). Päijät-Hä-

meessä on neljä turvallisuusselvityslaitosta sekä yksi muu vastaava kohde, joihin ulkoinen pelastus-

suunnitelma on laadittu.  

 

Lisäksi Tukesin valvonnassa on 17 toimintaperiaateasiakirja-, lupa- ja nestekaasulaitosta. Päijät-Hä-

meen pelastuslaitos harjoittelee myös näissä kohteissa kolmen vuoden välein harjoitussuunnitelman 

mukaisesti. 
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Kemikaalivastaava tai muu pelastusviranomainen toimii kemikaalikohteiden harjoitusten yhteyshen-

kilönä. Aluepalopäällikkö valvoo harjoitusten toteuttamisia.  

 

Liitteessä C on laitosmäärät kunnittain ja suunnitellut harjoitukset vuodelle 2020. Harjoitusraportti 

kirjataan Tukesin ylläpitämään kemikaalirekisteriin, samoin kohteeseen laadittu ulkoinen pelastus-

suunnitelma. 

 Ilotulitteiden vähittäismyynnin ja varastoinnin tarkastukset 

Pelastusviranomainen toimii vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta an-

netun lain (390/2005) 115 §:n ja valtioneuvoston asetuksen räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin 

valvonnasta (819/2015) 45 §:n mukaisena valvontaviranomaisen pyroteknisten tuotteiden varaston-

nissa ja kaupan yhteydessä ja/tai luovutuksessa yksityiseen kulutukseen. Pelastusviranomainen voi 

kieltää ilotulitteiden myynnin lain (390/2005) 111 § perusteella.  

 

Ilotulitteiden myyjä toimittaa pelastuslaitokselle kertaluontoisen ilmoituksen ilotulitteiden myyn-

nistä. Ilotulitteiden myynnistä tehdään päätös palotarkastusohjelmalla.  

 

Päijät-Hämeen pelastuslaitos tarkastaa kaikki ilotulitteiden myyntipaikat ja –varastot niiden perin-

teisenä myyntiaikana ennen vuoden vaihdetta. Ilotulitteiden myyntipaikkoja, varastointia ja luovu-

tusta valvotaan tarkastuksilla lisäksi perinteisen myyntiajan ulkopuolella johtuen ympärivuotisen 

verkkokaupan myynnistä ja ns. Venetsialaisten aikaan tapahtuvasta myynnistä. 

 Ilotulitteiden käytön valvonta uuden vuoden ulkopuolella 

Luokan F2 ja F3 ilotulitteiden käytöstä uuden vuoden ulkopuolella on tehtävä ilmoitus pelastuslai-

tokselle. Pelastusviranomainen tekee käytöstä kirjallisen päätöksen. Valvonta perustuu lakiin vaaral-

lisen kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005. Päijät-Hämeen pelastuslaitos 
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on tehnyt toistaiseksi voimassa olevan alueellisen päätöksen, jonka mukaan elokuun viimeisenä vii-

konloppuna vietettävien Venetsialaisten ilotulittamisesta ranta-alueilla ei tarvitse ilmoittaa pelastus-

laitokselle. 

 
Luokkien F2 ja F3 ilotulitteiden luovutus kaupasta on kielletty 1.12. - 26.12., ellei ostajalla ole pelas-

tusviranomaisen antamaa kemikaaliturvallisuuslain 91 §:n 3 momentissa tarkoitettua päätöstä tuot-

teiden käyttöön. Luovutusrajoituksesta säädetään Valtioneuvoston asetuksen räjähteiden valmis-

tuksen ja varastoinnin valvonnasta (819/2015) 52–54 §:ssä. 

 Ilotulitteiden käytön paikallisen määräykset 

Lain vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) 92 §:n mukaan 

pelastusviranomainen voi antaa ilotulitteiden käyttöä koskevia paikallisista olosuhteista johtuvia, pe-

lastustoimen aluetta tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä. Näissä määräyksissä pelastusviran-

omainen voi sallia tiettyinä aikoina tai tietyissä paikoissa ilotulitteiden käytön ilman pelastusviran-

omaiselle tehtävää ilmoitusta. Samoin pelastusviranomainen voi kieltää ilotulitteiden käytön pelas-

tustoimen alueella sellaisissa paikoissa, joissa käytön voidaan katsoa aiheuttavan erityistä vaaraa. 

 
Paikalliseen käyttöön liittyvä päätös voidaan tehdä pelastusviranomaisen omasta aloitteesta tai asi-

akkaalta tulleesta anomuksesta. Toistaiseksi voimassa olevat päätökset ovat olleet Lahden keskustan 

ilotulitekieltoalueen asettaminen ja venetsialaisten aikainen lupa ilotulittamiseen ilman erillistä il-

moitusta. Venetsialaisten ilotulitukseen haetaan vuonna 2020 yhteistä valtakunnallista linjaa. 
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 Erikoistehosteiden käytön turvallisuus 

Räjähteiden tai palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien käytöstä erikoistehosteena tulee ilmoittaa 

etukäteen alueen pelastusviranomaiselle siten kuin asiasta säädetään vaarallisten kemikaalien ja rä-

jähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 81 §:ssä. Tulleesta ilmoituksesta teh-

dään päätös ja päätöksen mukaisuus todetaan palotarkastuksella. 

 Räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus 

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen lupa- ja ilmoitusmenettelyissä sekä käyttö- ja määräaikaistarkas-

tuksilla huomioidaan räjähdesuojaus (ATEX)- lainsäädännön aiheuttamat vaatimukset.  Asiakasta 

neuvotaan ATEX- asiakirjan laadinnassa. Valvonnan yhteydessä tarkistetaan, onko toiminnanharjoit-

taja laatinut räjähdyssuojausasiakirjan. Valvonta perustuu lakiin vaarallisten kemikaalien ja räjähtei-

den käsittelyn turvallisuudesta 390/2005. Asiakirjan laadinnasta säädetään valtioneuvoston asetuk-

sessa nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista 858/2012 (18 §). 
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7 JÄLKIVALVONTA 

Valvonnan sisällön kokonaisuuteen kuuluu oleellisena osana annettujen korjausmääräysten noudat-

tamisen valvonta. Jälkivalvonnan keinoja ovat muun muassa havaittujen puutteiden korjausten to-

teutuminen dokumenttien perusteella, jälkitarkastuksen tekeminen, hallintopakkokeinojen käyttä-

minen ja rikosilmoituksen tekeminen. 

 

Pöytäkirjassa annetut korjausmääräykset on aina todennettava. Jälkivalvontaa tehdään myös, jos 

erityisellä palotarkastuksella havaitut asiat ovat kesken ja niiden korjaaminen halutaan varmistaa.  

 

Mikäli määräyksiä on laiminlyöty, voi pelastusviranomainen käyttää hallinnollisia pakkokeinoja (uh-

kasakko tai teettämisuhka) tilanteen korjaamiseksi pelastuslain 105 § mukaisesti. Pelastusviranomai-

nen voi myös tehdä rikosilmoituksen, mikäli pelastuslain 106 § mukaiset edellytykset täyttyvät. 

 

Jotta tehdyillä tarkastuksilla olisi vaikuttavuutta, on annettujen korjausmääräysten noudattamista 

valvottava tehokkaasti. Usean yrityksen ja laitoksen palotarkastusväliä on pidennetty valtakunnalli-

sen tarkastusvälien määrittelyiden mukaan ja mikäli erillistä jälkivalvontaa ei tehdä, ei tehdyllä palo-

tarkastuksella saavuteta kohteen turvallisuuden suhteen mitään muutosta.  

 Uhkasakko ja teettämisuhka 

Viranomaisen antamaa kieltoa tai määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla tai uhalla, että teke-

mättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella. Uhkasakosta sekä teettämis- ja 

keskeyttämisuhasta säädetään uhkasakkolaissa (1113/1990). 

 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1990/19901113
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 Rikosilmoitus 

Rikosilmoitus on mahdollista tehdä pelastuslain 106 § mukaisesti erikseen säädetyistä toimista, 

ellei tekoa voida pitää vähäisenä tai ellei niistä ole muualla säädetty ankarampaa rangaistusta.  Ri-

kosilmoituksen tekoon olemassa kumppanuusverkoston laatima ilmoituslomake (liite F). 
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8 VIRANOMAISYHTEISTYÖ JA ASIANTUNTIJUUS 

Viranomaisyhteistyöllä pyritään ensisijaisesti turvallisuuden tuottamiseen valvontatyössä mm. vaih-

tamalla riskitietoa ja toteuttamalla tarvittavia toimenpiteitä, kuten yhteisiä valvontakäyntejä. Yhteis-

työtä voidaan pitää tehokkaana silloin, kun se on luonteeltaan säännöllistä ja suunnitelmallista ja sen 

lähtökohdaksi on tunnistettu kaikki olennaiset toimijat. Tietojen vaihto voi olla tarpeen eri viran-

omaisten välillä. Viranomaisyhteistyöstä on annettu yleisiä säädöksiä mm. hallintolain (434/2003) 

pykälissä 10 § ja 31 §. Lisäksi pelastuslain 42 § ja 43 § edellyttävät viranomaisyhteistyötä ja tietojen 

jakamista. 

 

Yleisenä viranomaisten yhteistoimintamuotona on yhteistarkastusten tekeminen tarkoituksenmu-

kaisissa kohteissa. Yhteistarkastuksissa tulee kiinnittää huomiota viranomaisten välisiin toimivalta-

kysymyksiin. Pelastusviranomaisia ei ole säädetty esimerkiksi maankäyttö -ja rakennuslaissa (MRL) 

valvontaviranomaisiksi, jolloin valvontatoimenpiteitä ei voi perustella MRL:n tai sen nojalla annettu-

jen asetusten säädöksillä. Pelastusviranomaisen omasta valvontakäynnistä tehdään aina oma pöytä-

kirja. 

 

Yhteistyövelvoite koskee myös pelastuslaitosten välistä yhteistyötä. Lähitulevaisuuden haasteita pe-

lastuslaitosten yhteistyössä valvontatoiminnan kehittämisessä ovat esimerkiksi yhdenmukainen val-

vontamalli ja yhtenäiset lakien sovellusohjeet.  

 

Asiantuntijuus 

Pelastusviranomaisilla on muiden viranomaisten työtä tukeva asiantuntijarooli. Useissa säädöksissä 

annetaan pelastusviranomaisille oikeus ja velvollisuus antaa lausuntoja turvallisuuden näkökul-

masta. Asiantuntijaroolia voidaan toteuttaa myös yhteisvalvonnoissa. Perinteisesti pelastusviran-

omainen on toiminut esimerkiksi rakennusvalvontaviranomaisen katselmuksissa asiantuntijana pa-

loteknisten laitteiden ja paloturvallisuusasioiden osalta.  
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Valvontakeinojen käytössä eri viranomaisten yhteistyöllä voidaan valvonnan tehokkuutta ja vaikut-

tavuutta lisätä. Yhteistyöhön pelastuslaitoksen ja eri viranomaisten kanssa pyritään luomaan vakio-

muotoisia toimintatapoja, joilla taataan toimiva yhteistyö eri viranomaisten kanssa. Rakennusten 

turvallisuuden ja turvallisen käytön osalta välttämättömiä yhteistyötahoja ovat kuntien kaavoitus- ja 

rakennusvalvontaviranomaiset, mutta myös kuntien sosiaali- ja terveysviranomaiset. Valtion viran-

omaisista esimerkiksi poliisi sekä turvallisuus- ja kemikaalivirasto ovat pelastuslaitosten keskeisiä yh-

teistyötahoja.  

 

Tiedonvaihto 

Yksi viranomaisten yhteistyön suurimmista hyödyistä on tiedonvaihto. Viranomaisten valvontavel-

voitteet menevät osittain päällekkäin ja useat viranomaiset valvovat samoja asioita ja tekevät sa-

manlaisia ja toisiaan tukevia huomioita. Yhteistyön osallistuvien tahojen välinen tehokas ja keskey-

tyksetön tiedonvaihto helpottaa ja tehostaa työtehtävien hoitamista. Tehokas tietojen vaihto on 

myös edellytys sille, että pelastuslaitos pystyy arvioimaan toimintaympäristössään tapahtuvia muu-

toksia ja niiden vaikutuksia omaan alueensa riskiarvioon ja osaa hyödyntää esimerkiksi Tukesin tar-

kastuspöytäkirjoja päivittäessään ulkoisia pelastussuunnitelmia. 

 

Pelastusviranomaisille on säädetty nimenomaisesti jotain oikeuksia ja velvoitteita liittyen viran-

omaisten väliseen tietojen vaihtoon. Toiset näistä tietojenvaihtovelvoitteesta liittyvät pelastusviran-

omaisen valvontatehtävään suoremmin. Muut ovat luonteeltaan enemmän kaikkia koskevia yleis-

säädöksiä kuten lastensuojelulaki, eläintensuojelulaki ja rikoslaki jne.  

 Pelastuslain 42 §:n mukainen yhteistyö 

Pelastuslain 42 § mukaan pelastuslaitoksen tulee onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja turvallisuuden 

ylläpitämiseksi toimia yhteistyössä muiden viranomaisten sekä alueella olevien yhteisöjen ja asuk-
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kaiden kanssa sekä osallistua paikalliseen ja alueelliseen turvallisuussuunnitteluyhteistyöhön. Yh-

teistyöllä pyritään ensisijaisesti turvallisuuden tuottamiseen muun muassa vaihtamalla riskitietoja ja 

toteuttamalla tarvittavia toimenpiteitä, kuten yhteisiä valvontakäyntejä. Päijät-Hämeen pelastuslai-

tos suorittaa omaa valvontatoimintaansa yhteistyössä eri viranomaisten ja muiden tahojen kanssa.  

 

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 salassapitosäännösten estämättä ilmoittaa asi-

asta alueen pelastusviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös kuntaa, muuta julkisyhteisöä 

ja näiden palveluksessa olevaa henkilöstöä sekä 18 §:n 2 momentissa tarkoitettua hoitolaitoksen 

ylläpidosta ja palvelu- ja tukiasumisen järjestämisestä huolehtivaa toiminnanharjoittajaa ja tämän 

palveluksessa olevaa henkilöstöä. 

 

Säädöksen tavoitteena on mahdollistaa eri viranomaisten järjestelmiin kertyvän tiedon sekä havain-

tojen välittäminen asiasta vastaavalle viranomaiselle siten, että tieto tallentuu ja velvoittaa toimival-

taisen viranomaisen reagoimaan tarvittavalla tavalla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ilmeisen 

paloriskin sekä ilmeisen muun onnettomuusriskin torjunta on kyettävä käynnistämään välittömästi 

tiedon tulessa pelastusviranomaiselle. Tavoitteena on myös saavuttaa pysyviä tuloksia sopimalla 

käytänteistä, joilla vastaavien tilanteiden toistuminen on ennakoitavissa ja estettävissä. 

 

Pelastuslain 42 §:n toisen pykälän tehokas soveltaminen edellyttää koulutusta ja ohjausta alueelli-

sille ja paikallisille yhteistoimintaviranomaisille ja – tahoille. Päijät-Hämeessä koulutusta on järjes-

tetty muun muassa kuntien sosiaalijohtajille ja sosiaalitoimen työntekijöille. 
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 Pelastuslaitosten välinen valvontayhteistyö 

Pelastuslaitosten keskinäisessä valvontatoiminnan kehittämisessä on keskitytty valvonnan yhtenäis-

tämisen lisäksi muun muassa valvontaohjelmiston kehittämiseen. Pelastuslaitosten kumppanuus-

verkosto on ollut toiminnassa vuodesta 2007 lähtien ja sen turvallisuuspalvelut-ryhmä on sisältänyt 

onnettomuuksien ehkäisyn päälliköt laitoksistaan.  Lisäksi pelastuslaitoksilla on kuusi yhteistä asian-

tuntijaverkostoa: kemikaaliasiantuntijat, yleisötilaisuuksien ja erikoistehosteiden asiantuntijat, val-

vonnan asiantuntijat, rakenteellisen asiantuntijat, palontutkinnan asiantuntijat sekä turvallisuusvies-

tinnän asiantuntijat.  

 

Kumppanuusverkoston kautta eri pelastuslaitosten kehittämät turvallisuuskulttuurin arviointimene-

telmät ja sanktiokäytännöt ovat levinneet tehokkaasti pelastuslaitoksiin. Kumppanuusverkoston 

myötä valvontamaksut ja erhe-käytännöt ovat melko yhtenäisiä eri pelastuslaitosten kesken. Lähitu-

levaisuuden haasteita pelastuslaitosten yhteistyössä valvontatoiminnan kehittämisessä ovat pelas-

tuslain ja kemikaalilain soveltamiseen liittyvien käytäntöjen ja prosessien yhtenäistäminen. 

 Yhdyspinta pelastuslaitoksen ja eri viranomaisten välillä 

8.3.1 Valtion viranomaiset 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes 
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Kuva 3 Pelastusviranomaisen ja Tukesin välinen yhteistyö ½ 

 
A. Lupaa kemikaalien laajamittaiseen teolliseen käsittelyyn ja varastointiin haetaan kirjallisesti 

Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta. Tukesin tulee lupahakemusta käsitellessään pyytää lau-

sunto muun muassa pelastusviranomaiselta. Tukesin on toimitettava tieto tarkastus- ja lupa-

päätöksestä pelastusviranomaiselle. Tukesin on ilmoitettava myös tarkastusohjelman mukai-

set tarkastukset ja turvallisuusselvitystä koskevat johtopäätökset pelastusviranomaiselle. 

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen kemikaalivastaava pyrkii pääsääntöisesti olemaan mukana 

tarkastuksissa, tai hänen estyneenä ollessa muu pelastusviranomainen. Ennen turvallisuus-

selvityksen ja sisäisen pelastussuunnitelman johtopäätösten ilmoittamista on Tukesin kuiten-

kin varattava pelastusviranomaiselle mahdollisuus esittää mielipiteensä turvallisuusselvityk-

sestä. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös hyväksyttyjä tarkastuslaitoksia.  (685/2015) 
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B. Vaarallisen kemikaalin vähäistä teollista käsittelyä ja va-

rastointia saa harjoittaa tekemällä sitä ilmoituksen. Toimin-

nanharjoittajan tulee tehdä ilmoitus pelastusviranomai-

selle. Ilmoituksesta tehty päätös toimitetaan tiedoksi Tu-

kesille. (685/2015) 

C. Räjähteiden valmistusta ja varastointia valvoo Tukes 

(819/2015). Tukesin on räjähteiden valmistuksen tai varas-

toinnin lupahakemuksen käsittelyn tueksi pyydettävä pelas-

tuslaitokselta lausunto. Lisäksi lupapäätöksestä tulee toi-

mittaa tieto pelastuslaitokselle. Tukesin on ilmoitettava 

käyttöönottotarkastuksesta pelastusviranomaiselle ja li-

säksi toimitettava tarkastuskertomus pelastusviranomaisen 

käyttöön. 

D. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ohjaa ja yhtenäistää 

pelastusviranomaisten ja poliisin toimintaa kemikaalilain 

säännösten noudattamisen valvonnassa. (390/2005 116 §) 

 

E. Tukesin on toimitettava ilmoitus kaivoksen tarkastuksesta sekä tarkastuskertomus pelastusviran-

omaiselle. Kaivosviranomaisen rooli (Kaivoslaki 621/2011: 123 §): Valvontaviranomaisen on li-

säksi toimitettava sisäiseen pelastussuunnitelmaan tehdyt tarkistukset pelastusviranomaiselle. 

Lisäksi lupaviranomaisen on toimitettava lupapäätös ja hakemukseen liittyvät pelastussuunnitel-

maa koskevat muut asiakirjat pelastusviranomaiselle huomioon otettavaksi niiden toimialalla 

tehtäviä suunnitelmia varten (esim. ulkoinen pelastussuunnitelma). 

F. Asetuksen maakaasun käsittelyn turvallisuudesta (551/2009) mukaisesti Tukesin on toimitettava 

jäljennös maakaasun siirtoa ja jakeluputkistoa sekä erillistä suurta käyttökohdetta ja tiettyä alu-

etta koskevasta lupapäätöksestä asemapiirustuksineen pelastusviranomaiselle.  

Kuva 4 Pelastusviranomaisen ja Tuke-
sin välinen yhteistyö 2/2 
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G. Laki pelastustoimen laitteista (10/2007) velvoittaa pelastusviranomaisen ilmoittamaan Tukesille 

havaitsemistaan pelastustoimen laitteita taikka paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen asen-

nusliikkeiden tai tarkastuslaitosten toimintaa koskevista vakavista puutteista.   

 

Maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltotoimintaa sekä maanalaisten 

öljysäiliöiden tarkastusta saavat tehdä vain hyväksytyt liikkeet. Tukes valvoo hyväksyttyjen liikkeiden 

toimintaa. (558/2012) 

 

Tukes valvoo osaltaan yleisötilaisuuksien kuluttajaturvallisuutta. Yhteistyö pelastuslaitosten ja Tuke-

sin välillä perustuu yhteisiin käytäntöihin ja sopimuksiin.  

 

Hämeen poliisilaitos 

 

Kuva 5 Pelastusviranomaisen ja Hämeen poliisilaitoksen välinen yhteistyö 
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A. Ilotulitusnäytöksiä valvoo poliisi. Poliisin tulee pyytää lausunto ilotulitenäytöksestä pelastusvi-

ranomaiselta. Lisäksi poliisin tulee toimittaa päätöksestä kopio pelastusviranomaiselle (valtio-

neuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta 819/2015, 61 §) 

B. Ilotulitteiden yksityistä käyttöä valvoo pelastusviranomainen. Pelastusviranomaiselle ei ole sää-

detty velvoitetta toimittaa tehtyä päätöstä poliisille, mutta käytäntö on usealla pelastuslaitok-

sella paikallisesti sovittu poliisin kanssa. 

C. Ilmoitus räjähdystyöstä tehdään poliisille. Poliisille ei ole säädetty velvoitetta toimittaa tehtyä 

päätöstä pelastuslaitokselle, mutta käytäntö on usealla pelastuslaitoksella paikallisesti sovittu 

poliisin kanssa. Poliisi voi toimittaa ilmoituksen ja tarvittaessa erillisen määräyksiä tai rajoituksia 

räjäytystyön suorittamisesta sisältävän päätöksen edelleen pelastusviranomaiselle. 

D. Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma tulee toimittaa pelastusviranomaiselle arvioitavaksi. Pe-

lastusviranomaisen on tarvittaessa toimitettava suunnitelma poliisille sekä ensihoidosta vastaa-

valle terveysviranomaiselle (PelL 16 §). Päijät-Hämeessä on käytäntönä, että suunnitelma siihen 

annettuine kommentteineen toimitetaan aina tiedoksi polisiille. Ilmoitus voi olla myös poliisin 

myöntämän luvan ehtona.  

E. Ampuma-aseasetuksen (145/1998) 10 §:ssä säädetään asealan elinkeinoluvan hakemisesta. Ha-

kemukseen on liitettävä sen kunnan palo- ja pelastusviranomaisen sekä poliisilaitoksen lausunto, 

jonka alueella asealan elinkeinoa aiotaan harjoittaa. Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittä-

mään muitakin luvan antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä. 

 

Poliisi päättää myös yleisten teiden sulkemisesta esimerkiksi yleisötilaisuuteen, kulkueeseen, mie-

lenilmaisuun tai rallitestiajoon liittyen, jotka poliisi toimittaa tiedoksi pelastusviranomaiselle. 

 

Poliisi ja pelastusviranomainen tekevät tyypillisesti tiivistä yhteistyötä varsinkin yleisötapahtumien 

turvallisuuden edistämiseksi. Yhteistyöhön kuuluu yhteistarkastuksia ja esim. etukäteiskokouksia 

isojen tilaisuuksien järjestäjien kanssa. Poliisilla on myös mahdollisuus kieltää yleisötilaisuuden jär-

jestäminen. 
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Päijät-Hämeen pelastuslaitos tekee yhteistarkastuksia poliisin kanssa muun muassa anniskeluravin-

toloiden valvonnassa. Mukana voi olla myös aluehallintoviranomainen (alkoholitarkastaja) sekä 

myös tarvittaessa terveystarkastaja.  

Erikseen sovittaessa pelastusviranomainen voi osallistua poliisin kanssa vaarallisten aineiden kulje-

tusten yhteisvalvontoihin. Näissä valvonnoissa pelastusviranomainen toimii asiantuntijana vaarallis-

ten aineiden ominaisuuksiin ja kuljetusauton rakenteisiin liittyvissä asioissa.   

 

Muuta yhteistyötä poliisin kanssa tehdään palontutkinnassa, sekä räjäytystyömaiden turvallisuuden 

valvonnassa. 

 

Aluehallintoviranomainen 

 

Kuva 6 Pelastusviranomaisen ja aluehallintoviranomaisen välinen yhteistyö 
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A. Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun STM:n (1053/2011) asetuksen mukaan lupahakemukseen 

ja toiminnan aloittamista koskevaan ilmoitukseen on liitettävä pelastusviranomaisen lausunto. 

Yleisenä käytäntönä on, että kyseisen lausunnon pyytää toiminnanharjoittaja ja hän liittää lau-

sunnon osaksi omaa lupahakemustaan. 

B. AVI valvoo erityistä vaaraa aiheuttaviin kohteisiin liittyvää pelastusviranomaisten toimintaa. Tä-

hän sisältyvät erityisesti ulkoisten pelastussuunnitelmien ja harjoitusten toteutumisen valvonta. 

(PelL 48 §) Pelastuslaitoksen tulee toimittaa ulkoiset pelastussuunnitelmat asianomaiselle alue-

hallintovirastolle arvioitavaksi. Arviointia varten ulkoisten pelastussuunnitelmien liitteenä tulee 

toimittaa aluehallintovirastolle myös 2 §:n 4 momentissa mainitut asiakirjat kuitenkin siten että 

ydinvoimalaitosten osalta tulee toimittaa vain valmiussuunnitelman yleinen osa. (612/2015 6 §) 

Aluehallintoviraston tulee valvoa ja seurata suuronnettomuusharjoitusten valmistelua, toteu-

tusta ja tasoa sekä tarpeen mukaan osallistua harjoituksiin. (612/2015 7 §) 

C. Ympäristönsuojelulain lupakäsittelyyn liittyvässä 42.1 § kohdissa 2 ja 5 pyydetään yleensä lau-

sunto pelastusviranomaiselta. Pelastusviranomaisen katsotaan olevan kohdassa mainittu yleistä 

etua valvova viranomainen. 

D. Valtioneuvoston asetuksen kaivannaisjätteistä (190/2013) mukaan ympäristölupaviranomaisen 

on pyydettävä kohteen sisäisestä pelastussuunnitelmasta pelastusviranomaisen lausunto. Vel-

voite koskee suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavan kaivannaisjätteen jätealueen sisäistä pe-

lastussuunnitelmaa.  

E. Pelastuslaki 79 § edellyttää, että pelastuslaitoksen laatima valvontasuunnitelma lähetetään tie-

doksi AVI:lle. 

F. Vaarallisten kemikaalien varastointia harjoittavien laitosten valvonnassa pelastusviranomaisen 

tekemä päätös on velvoitettu toimittamaan tiedoksi AVI:lle (685/2015). 

G. Aluehallintovirasto valvoo pelastustoimea sekä pelastustoimen palvelujen saatavuutta ja tasoa 

toimialueellaan. Asiakas voi kannella pelastusviranomaisen tai pelastuslaitoksen toiminnasta 

AVI:in. 
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AVI ja pelastusviranomainen suorittavat yhteistarkastuksena poliisin sekä terveysvalvonnan kanssa 

mm. ravintolavalvontaa.  

 

Muuta yhteistyötä tehdään myös peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen sekä työsuojelun 

vastuualueen kanssa. 

 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristöviranomainen (ELY) 

 

Kuva 7 Pelastusviranomaisen ja elinkeino- liikenne- ja ympäristöviranomaisen välinen yhteistyö 

 

A. Patoturvallisuusviranomaisena toimii patoturvallisuusasioissa toimivaltainen elinkeino-, lii-

kenne- ja ympäristökeskus. Patoturvallisuuslain (494/2009) mukaan roolitus menee seuraavasti:  

Patoturvallisuusviranomaisen on ennen luokittelupäätöksen tekemistä ja 2 momentissa tarkoi-

tettujen asiakirjojen hyväksymistä varattava padon omistajalle ja alueen pelastusviranomaiselle 
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tilaisuus tulla kuulluksi. Päätös on annettava tiedoksi padon omistajalle, alueen pelastusviran-

omaiselle ja padon vaikutusalueen kunnille. 

 

Padon omistajan on järjestettävä vähintään viiden vuoden välein ja tarvittaessa useamminkin 1–

3-luokan padoilla määräaikaistarkastus, johon patoturvallisuusviranomaisella ja pelastusviran-

omaisella on oikeus osallistua. 

 

Patoturvallisuusviranomainen voi määräaikaistarkastuksen perusteella määrätä padon omista-

jan päivittämään padolle laaditun vahingonvaaraselvityksen. Padon omistajan tulee toimittaa 

päivitetty vahingonvaaraselvitys patoturvallisuusviranomaiselle hyväksyttäväksi määräaikaistar-

kastuksen yhteydessä tai erikseen. Patoturvallisuusviranomaisen on annettava päivitetyn vahin-

gonvaaraselvityksen hyväksymispäätös tiedoksi padon omistajalle, alueen pelastusviranomai-

selle ja padon vaikutusalueen kunnille. 

B. Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa tuettavaa maatalousrakentamista asetuksin ja niiden liit-

teinä annetuin rakentamismääräyksin ja –ohjein. Kotieläintalouksille on laadittava pelastussuun-

nitelma, joka on toimitettava pelastusviranomaiselle. (MMM asetus tuettavaa rakentamista kos-

kevista paloteknisistä vaatimuksista 474/2014) Käytännön tuen myöntää ELY-keskus. 

C. Alueen pelastustoimen tehtävänä on tarkastaa, että Öljyvahinkojen torjuntalain 1673/2009 

14―16 §:ssä tarkoitetun toiminnan harjoittajalla on suunnitelman mukainen kalusto ja torjunta-

valmius sekä ilmoittaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle mahdollisesti havaitsemis-

taan puutteista. 

 

Muut valtion viranomaiset 

Yhteistyötä tehdään myös muiden valtion viranomaisten kanssa: 

• Valvira 

• Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi (ratapihat jne.) 

• Huoltovarmuuskeskus (YTS-kohteet) 

• Onnettomuustutkintakeskus 
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• Hätäkeskuslaitos (paloilmoitinasiat) 

• Puolustusvoimat (muun muassa omat valvontakohteet, turvallisuusviestintä) 

• Tulli (muun muassa yhteistarkastukset) 

8.3.2 Kunnalliset viranomaiset 

Ympäristöviranomainen  

 

Kuva 8 Pelastusviranomaisen ja kunnan ympäristöviranomaisen välinen yhteistyö 

 

A. Ympäristönsuojelulain lupakäsittelyyn liittyvässä 42.1 § kohdissa 2 ja 5 pyydetään yleensä lau-

sunto pelastusviranomaiselta. Pelastusviranomaisen katsotaan olevan kohdassa mainittu yleistä 

etua valvova viranomainen. 
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B. Vaarallisten kemikaalien varastointia harjoittavien laitosten valvonnassa pelastusviranomaisen 

tekemä päätös on velvoitettu toimittamaan tiedoksi ympäristöviranomaiselle (685/2015).  

C. Lämmitysöljyn säilyttäminen on kemikaaliturvallisuuslain (390/2015) ja sen nojalla annettujen 

asetusten alaista toimintaa. Pelastusviranomainen säädösten valvontaviranomaisena valvoo 

huolellisuus- ja huolehtimisvelvoitteen toteutumista.  Lisäksi pelastusviranomainen valvoo eri-

tyisesti maanalaisten öljysäiliöiden kuntoa pohjavesialueella ja näistä säiliöistä on toimitettava 

pelastuslaitokselle määräaikaistarkastuspöytäkirja (344/1983). Muualla sijaitsevien öljysäiliöi-

den teknisen kunnon valvonta pohjautuu yleensä paikallisiin ympäristönsuojelumääräyksiin ja 

sitä valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. 

 

Öljylämmityslaitteistojen asentamista valvoo pelastusviranomainen. Pelastusviranomaisen 

on huomioitava, että kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä voi olla kemikaalilainsäädän-

töä tiukempia vaatimuksia esim. öljysäiliöiden asentamisesta maan alla tai säiliöiden poista-

misesta käytöstä. 

 

Myös muiden ympäristölupaviranomaisen käsittelemien lupa-asioiden päätöksien tueksi saatetaan 

pyytää lausuntoa pelastusviranomaiselta. Tällaisia voivat olla mm. luvanvaraisessa ja rekisteröitä-

vässä toiminnassa tapahtuneen poikkeuksellisen toiminnan vaatima päätös (YSL 123 §) tai leirintä-

alueluvan käsittely (jos kunnassa ympäristönviranomainen toimii leirintäalueviranomaisena).  

 

Ympäristöterveysviranomainen 

Majoitushuoneistoja koskevat ilmoitukset ja niihin liittyvät valvontakäynnit on ilmoitettava pelas-

tusviranomaiselle (Terveydensuojelulaki 763/1994 15 §).  

 

Ympäristöterveysvalvonnan kanssa tehdään yhteistyötä myös erityisesti paloriskiasuntojen yhtey-

dessä. Asunnoissa saattaa olla molempien viranomaisten valvontavastuulle kuuluvia asioita. 
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Ympäristöterveysvalvonnan kanssa tehdään lisäksi yhteistyötä yleisötapahtumissa, ravintoloiden 

valvonnassa ja kemikaaliturvallisuudessa. 

 

Rakennusvalvontaviranomainen 

 

Kuva 9 Pelastusviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen välinen yhteistyö 

 

A. Rakennusvalvontaviranomaisen ja pelastusviranomaisen yhteistyöllä on pitkät perinteet, vaikka 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) ei ole säädetty pelastusviranomaiselle tehtäviä. Ym-

päristöministeriön asetuksen rakennusten paloturvallisuudesta (848/2017) perustelumuistiossa 

on kaksi mainintaa pelastuslaitoksista: varatien järjestämisestä kuullaan pelastusviranomaisia ja 

savunpoiston järjestelyistä neuvotellaan pelastusviranomaisen kanssa. Päijät-Hämeessä on käy-

täntönä, että rakennusvalvontaviranomaiset pyytävät pelastuslaitoksen lausuntoa aina pienta-

loa suuremmissa rakennushankkeissa ja väestönsuojan rakentamisessa. 
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Pelastuslain 71 § mukaan rakennusvalvonta voi pelastusviranomaista kuultuaan sallia rakennet-

tavaksi kahta tai useampaa rakennusta varten yhteisten väestönsuojan. Lisäksi pelastuslain 75 § 

mukaan rakennusvalvontaviranomainen voi pelastusviranomaista kuultuaan myöntää poikkeuk-

sia väestönsuojan teknisistä vaatimuksista tai sen koko- ja sijaintivaatimuksista, sekä väestön-

suojan rakentamisvelvollisuudesta yksittäistapauksessa tai tietyllä alueella.  

 

Pelastusviranomainen sekä rakennusvalvontaviranomainen antavat molemmat ohjausta ja neu-

vontaa rakennushankkeeseen ryhtyville sekä suunnittelijoille. 

B. Pelastuslaitoksen ja rakennusvalvontojen yhteistyöhön on perinteisesti kuulunut käynti raken-

nustyömaalla (erityinen palotarkastus), jossa pelastusviranomainen on antanut osaltaan lausun-

non rakennuksen käyttöönoton tilanteesta rakennusvalvontaviranomaisen päätöksen tueksi.  

C. Alueen pelastusviranomaisen tulee kuulla kunnan rakennusvalvontaviranomaista valmistelta-

essa pelastuslain 82 § 1 momentissa tarkoitettua määräystä kohteessa edellytettävistä turvalli-

suusvaatimuksista, jos turvallisuusvaatimusten toteuttaminen edellyttää rakennuslupaa tai toi-

menpidelupaa. 

D. Pelastusviranomaisen tulee toimittaa rakennusvalvonnalle päätökset ja käyttöönoton pöytäkir-

jat valvomistaan vaarallisten kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista. 

(VN:n asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 685/2015, 36 § ja 37 

§) 

E. Pelastusviranomaisen tulee kuulla kunnan rakennusvalvontaviranomaista, mikäli pelastuslain 21 

§ poistumisturvallisuuden toteuttamismääräys edellyttää sellaisia pelastuslain 82 § mukaisia eri-

tyisiä turvallisuusmääräyksiä, jotka edellyttävät toimenpide- tai rakennuslupaa.  

 

Terveydenhuollon vastuuviranomainen 

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma tulee toimittaa pelastusviranomaiselle arvioitavaksi. Pe-

lastusviranomaisen on tarvittaessa toimitettava suunnitelma poliisille sekä ensihoidosta vas-
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taavalle terveysviranomaiselle. (PelL 16 §) Tarvittaessa ensihoitokeskus on mukana myös ta-

pahtumiin liittyvissä ennakkopalavereissa ja tarkastuksissa. Ensihoitokeskus osallistuu myös 

erilaisiin turvallisuusviestintätilaisuuksiin. 

 

Sosiaaliviranomainen 

 

A. Vanhuspalvelulain (980/2012) mukaan, mikäli alueen 

pelastustoimen palveluksessa oleva on tehtävässään saa-

nut tiedon sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeessa ole-

vasta iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön 

vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai 

turvallisuudestaan, hänen on salassapitosäännöksen estä-

mättä viipymättä ilmoitettava asiasta kunnan sosiaalihuol-

losta vastaavalle viranomaiselle. 

B. Lastensuojelulain (417/2007) mukaan muun muassa 

palo- ja pelastustoimen palveluksessa olevat henkilöt ovat 

velvollisia salassapitosäännösten estämättä viipymättä il-

moittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimieli-

melle, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, 

jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat 

olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuoje-

lun tarpeen selvittämistä. 

C. Sosiaaliviranomaisella on velvollisuus ilmoittaa pelastuslain 379/2011 42 § mukaisesta havaitse-

mastaan onnettomuusriskistä pelastusviranomaiselle salassapitosäännösten estämättä. Sosiaa-

liviranomaisen ja pelastusviranomaisen yhteistyö on tärkeää paloriskiasuntojen turvallisuuden 

parantamisessa. Paloriskiasuntojen kuntoon saattaminen saattaa vaatia toimenpiteitä molem-

milta viranomaisilta. 

 

Kuva 10 Pelastusviranomaisen ja 
sosiaaliviranomaisen välinen yh-
teistyö 



 

 

54 

Kaavoittaja  

Yhteistyö nojautuu hyviin käytänteisiin. Lainsäädännöllistä velvoitetta ei pelastusviranomaiselle 

kaavoituksessa ole. Yhteistyömuotona on usein kaavavalmisteluun liittyvät lausuntopyynnöt. 

 

Yhteistyössä kaavoittajan kanssa voidaan tuoda asiantuntijuutta mm. seuraaviin asioihin: Alueen 

saavutettavuus, sammutusveden saanti, pelastustoiminnan tilantarve, tapahtuneet onnettomuu-

det, riskialueet ja pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen huomioimisen vaikutukset. 

 
Kunnan eläinlääkäri  

Yhteistyötarpeet voi tulla esille esimerkiksi valvontatyön yhteydessä havaittujen eläinten hoitami-

seen liittyvien epäkohtien myötä. Tällöin pelastusviranomaisen velvollisuus on tehdä eläinsuojeluil-

moitus kunnan eläinlääkärille. (Eläinsuojelulaki 247/1996.)  

 

Kuntien muut viranomaiset 

Myös muiden kunnallisten viranomaistahojen kanssa tehdään yhteistyötä. Sivistystoimen kanssa 

tehdään yhteistyötä mm. oppilaitoksien Nouhätä- ja Jee Jelppii-kampanjoissa.  

8.3.3 Muut toimijat 

Nuohoojat 

Jos nuohooja havaitsee tulisijoissa ja savuhormeissa vikoja tai puutteita, joista voi aiheutua tulipa-

lon vaara, hänen on ilmoitettava niistä kirjallisesti pelastuslaitokselle. Jos nuohooja toteaa tikkai-

den, kattokulkutien osien tai katon turvavarusteiden olevan sellaisessa kunnossa, ettei nuohous-

työtä voida suorittaa turvallisesti, on hänen ilmoitettava myös niistä kirjallisesti pelastuslaitokselle. 

(PelL 62 §.)  

 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos antaa kirjallisen korjauskehotuksen tai tekee tarvittaessa tarkastus-

käynnin nuohoojilta saadun palautteen pohjalta. 
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Tarkastuslaitokset 

Tarkastuslaitosten tulee ilmoittaa pelastusviranomaiselle vakavista puutteista. Puutteet ilmoitetaan 

toimittamalla tarkastuspöytäkirjat (Laki pelastustoimen laitteista 10/2007). Tulleet ilmoitukset on 

tarkastettava ja tehtävä riskiarviointi tehtävistä toimenpiteistä. Tarpeen mukaan pelastusviranomai-

nen on mukana myös tarkastuslaitoksen suorittaessa laitteiston tarkastusta. Pelastusviranomaiset 

saavat tarkastuslaitoksilta tarvittaessa asiantuntija-apua ja koulutusta paloilmoittimia ja sammutus-

laitteistoja koskevissa asioissa. 

 

Öljysäiliötarkastajat  

Pohjavesialueella sijaitsevien maanalaisten öljysäiliöiden tarkastuspöytäkirjat tulee toimittaa pelas-

tusviranomaiselle (KTM:n päätös 344/1983). Tulleet ilmoitukset on tarkastettava ja tehtävä riskiar-

viointi sekä päätös tehtävistä toimenpiteistä. Valvonta kohdistuu eritoten C- ja D-luokan säiliöihin. 

Asiassa tehdään yhteistyötä kunnan ympäristöviranomaisen kanssa, sillä öljysäiliöiden asentami-

sesta ja tarkastamisesta on vaatimuksia useiden kuntien ympäristönsuojelusuunnitelmissa. 

 

Öljynlämmityslaitteistojen asennusliikkeet  

Öljylämmityslaitteistojen asennusliikkeiden tulee toimittaa pelastusviranomaiselle todistus asenta-

mistaan öljylämmityslaitteistoista tai niille tehdyistä oleellisista muutoksista. Pelastusviranomaisen 

tulee tehdä tarkastus laitteistolle kolmen kuukauden kuluessa sen asentamisesta. (VNa 685/2015) 
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9 TIETOJEN KÄSITTELY JA SEURANTA 

Jokainen valvontatyötä tekevä henkilö tekee suunnitelman oman tarkastustoimintansa toteuttami-

sesta vuonna 2020 ja hyväksyttää sen esimiehellään. Esimies seuraa henkilökohtaisen työn etene-

mistä.  

 

Koko laitoksen toteutunutta valvontaa verrataan vuosittain suunniteltuun ja toteuma toimitetaan 

kolmen kuukauden välein pelastusjohtajalle, sekä esitellään riskienhallintahenkilöstön yhteisko-

kouksissa. Pelastusjohtaja esittelee valvonnan tilanteen neljännesvuosittain johtokunnalle. 

 

Suunnitellut ja toteutuneet tarkastusmäärät kirjataan vuosittain valtakunnallisen Pronto-tietokan-

nan tilastointikaavakkeisiin. Tilastoinnissa selvitetään myös esimerkiksi annetut lausunnot ja muut 

valvontatoimet sekä valvontaan osoitetut resurssit. 

 Luottamuksellisten tietojen käsittely 

Pelastuslain (379/2011) 93 § mukaan pelastuslaitos saa ylläpitää henkilörekisteriä rakennusten ja 

muiden kohteiden turvallisuuteen liittyviä valvontatehtävää varten. Henkilötietoja sisältävänä tietoa 

saavat käyttää ainoastaan pelastusviranomaiseksi nimetyt henkilöt työtehtäviinsä liittyen. 

 

Kun muilta viranomaisilta saadaan tietoja erityisistä riskikohteista, tulee niiden käsittely olla luotta-

muksellista. Pelastuslain (379/2011) 42 § ja 89 § määrittelevät pelastusviranomaisen tiedonsaanti-

oikeudesta. Pelastusviranomaisen vaitiolovelvollisuudesta on säädetty 86 §:ssä. Pelastusviranomai-

nen käsittelee saamiaan tietoja luottamuksellisesti kunnioittaen yksityisyyttä ja yrityssalaisuuksia.  

 

Luottamuksellisten tietojen käsittelyssä noudatetaan laissa julkisen hallinnon tiedonhallinnasta 

(906/2019) ja laissa viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) kirjattuja periaatteita.  

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110379
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1999/19990621
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 Valvontatietojen käsittely 

Pelastuslaitoksen valvontatiedot kirjataan sähköiseen Merlot palotarkastusohjelmaan. Ohjelmasta 

on tehty tietosuojaseloste, joka on julkisesti nähtävillä pelastuslaitoksen verkkosivuilla 

www.phpela.fi. 

 

Palotarkastuspöytäkirjat ja muut valvontatoimintaan liittyvät paperiset asiakirjat säilytetään pelas-

tuslaitoksen asiankirjoihin liittyvien ohjeiden sekä arkistointiin liittyvien ohjeiden mukaisesti. Oh-

jeissa on huomioitu myös salaisten pöytäkirjojen säilytys. Asiakirjaohje sisältää ohjeen myös asiakir-

jojen luovutuksesta. 

 Valvontasuunnitelmasta tiedottaminen 

Alueella käytössä oleva valvontasuunnitelma on julkinen. Valvontasuunnitelman sisältö ja perusteet 

esitellään laitoksen internet-sivuilla osoitteessa www.phpela.fi, josta alueen asukkaat ja kohteiden 

edustajat pääsevät tutustumaan sen sisältöön. Lisäksi valvontasuunnitelma toimitetaan aluehallin-

tovirastolle pelastuslain 79 § mukaisesti sekä muiden viranomaisten tiedossa oleviin sähköposteihin.  
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10 RESURSSIT JA MITTARIT 

 Resurssit 

Onnettomuuksien ehkäisyyn on osoitettu Päijät-Hämeen pelastuslaitoksessa kymmenen päätoi-

mista virkaa ja lisäksi yhdeksällä pelastustoimenosaston päällystöviranhaltijalla toimenkuvaan kuu-

luu myös riskienhallinnan tehtäviä.  Pelastustoimenosaston kahdeksalla viranhaltijalla on onnetto-

muuksien ehkäisyyn määritelty yksi kolmasosa ja valmiusmestarille viidesosa työajasta. Työvuorot 

suorittavat asuinrakennusten itsearviointitoimintaa ja asuinrakennusten tarkastustoimintaa, sekä 

ovat mukana turvallisuusviestinnässä. Koko pelastuslaitoksen muukin henkilöstö osallistuu tarvitta-

essa mukaan turvallisuusviestintään erikseen määritellyllä työpanoksellaan. Työajan jakautuminen 

eri tehtäviin on esitetty taulukossa 4. 

 

Koko maakuntaa palvelevia ovat riskienhallintapäällikön, kahden paloinsinöörin ja valmiusmestarin 

virat sekä koulutussuunnittelijan ja viestintäsuunnittelijan toimi. Koulutussuunnittelija ja viestintä-

suunnittelija eivät tee viranomaisvalvontaa. Riskienhallintahenkilöstöstä on valittu muun muassa ke-

mikaaliasioihin kaksi vastuuhenkilöä, joka vastaavat toiminnasta koko Päijät-Hämeessä.  

 

Onnettomuuksien ehkäisytyön vaatima laskennallinen henkilöresurssitarve vuonna 2020 on 18,4 

henkilötyövuotta (taulukko 6). Tästä on valvontaan ja asiantuntijapalveluihin kohdistuvaa resurssi-

tarvetta 12 htv ja niiden suunnitteluun sekä hallintotyöhön noin 1,5 htv. 
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 Taulukko 6 Valvontatoiminnan laskennallinen resurssitarve vuodelle 2020 

 Onnettomuuksien ehkäisyn tehtävät kpl h/kpl 
h yh-
teensä htv Selitys 

Valvontatoim
intaa 

A1-A6 Yritysten ja laitosten määräai-
kainen valvonta 1101 4 4404 2,9   
A7 Asuinrakennuksien ja A8 vapaa-
ajan rakennusten määräaikainen val-
vonta           

-Itsearviointi (asuinrakennukset 
pl. osa kerrostaloista, vapaa-ajan ra-
kennukset) 6000 0,25 1500 1,0   

-Pelastussuunnitelmavelvollisten 
asuinrakennusten määräaikaiset palo-
tarkastukset 100 3 300 0,2 

Osa kerrosta-
loista 

-Edellisenä vuonna itsearviointi-
kohteiden palotarkastuskäynnit (ei pa-
lauta lomaketta), sis. asuinrakennuk-
set ja viljankuivaamot 880 2 1760 1,2 

10 % omaval-
vottavista 
kohteista 

Muut tarkastukset 1100 3 3300 2,2   
Kemikaalivalvonta 400 4 1600 1,1   
Asiakirjavalvonta 750 0,5 375 0,3   
Asiantuntijapalvelut 1400 3 4200 2,8   
Poistumisturvallisuusselvityksen käsit-
tely 20 4 80 0,1   
Alueelliset vastuut (kemikaalit) 1 280 280 0,2   

 Yleinen hallintotyö       0,5   

 

Toiminnan suunnittelu ja ohjaus (mm. 
työnjohto, valvonta, yleisötilaisuudet, 
itsearviointi, palontutkinta)       1,0   

 
Turvallisuusviestintä (oma suunni-
telma)       4,5   

 Palontutkinta 30     0,5   

 Yht.       18,4   
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Onnettomuuksien ehkäisytyöhön käytettävissä olevan laskennallinen resurssien määrä on 16,8 htv. 

(taulukko 7) Palotarkastajien, paloinsinöörien, P40 palomestareiden työkuvassa on kaikilla valvonta-

työn lisäksi turvallisuusviestintää ja osalla myös palontutkintaa. Arviolta valvontaan käytettävissä on 

yhteensä 11 htv:tä. Puuttuva resurssitarve pyritään täyttämään kesäaikaisen palotarkastajan (kesä-

työntekijä) avulla ja sisäisin työjärjestelyin. 

 

Taulukko 7 Onnettomuuksien ehkäisyyn käytettävissä olevat resurssit vuonna 2020 

Käytettävissä olevat resurssit hlö:ä % htv 
Päätoimiset palotarkastajat 7 100 7 

Koulutussuunnittelija (turvallisuusviestintä) 1 100 1 
Paloinsinöörit ja riskienhallintapäällikkö 3 100 3 
Viestintäsuunnittelija (turvallisuusviestintä) 1 50 0,5 
Valmiusmestari (valvonta) 1 20 0,2 
P40 palomestarit (valvonta, turvallisuus-
viestintä, osalla palontutkinta) 8 33 2,6 
Työvuorojen osuus (asuinrakennusten val-
vonta ja turvallisuusviestintä)     2,5 
Yht.     16,8 

 

 Mittarit 

Valvonnan vaikuttavuutta sekä sen tarkoituksenmukaisuutta ja toteutumista on seurattava. Erilais-

ten mittareiden avulla voidaan seurata muun muassa vastaako pelastuslaitoksen onnettomuuksia 

ehkäisevä työ paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia ja arvioida esimerkiksi alueen turvallisuusta-

son kehitystä suhteessa onnettomuuksien ehkäisyyn käytettäviin resursseihin. Mittareita seuraa-

malla aluehallintoviranomaiset pystyvät arvioimaan näiltä osin pelastuslaitoksen palvelutasoa. 
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Valvonnan vaikuttavuuden mittaaminen on erittäin hankalaa. Se on mitattavissa usein vasta pitkän 

aikavälin jälkeen. Mittareihin liittyy yleensä tekijöitä, jotka ovat myös muista seikoista kuin juuri val-

vontatoiminnasta riippuvaisia. Sisäministeriön onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelma pyrkii 

kehittämään jatkossa uusia mittareita työn seuraamiseksi. 

 

Valvontatoiminnan mittarit: 

Jatkuvan asiakaspalautteen tulokset 

Päijät-Hämeen pelastuslaitos on teettänyt yhteistyössä Innolinkin kanssa jo vuodesta 2009 lähtien 

tutkimusta, jolla selvitetään Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen valvontatoiminnan asiakkaiden tyyty-

väisyyttä.  

 

Tutkimus sisältää vuoden 2019 osalta 144 asiakasarviota. 68 % vastaajista arvioi Päijät-Hämeen pe-

lastuslaitoksen tarkastustoiminnan parantuneen hieman tai selvästi viimeisten vuosien aikana. Pe-

lastuslaitos on onnistunut toiminnassaan hyvin ja asiakkaat ovat tyytyväisiä.  
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Kuva 11 Asiakaspalautetutkimuksen tuloksia vuodelta 2019 
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Kuva 12 Asiakaspalautetutkimuksella kerättyjä asiakaskommentteja 

 

 

Suunniteltujen ja toteutuneiden tarkastuksien suhde  

Vuosittain tehdään suunnitelmat eri valvontaluokkiin kuuluvien kohteiden määräaikaisesta valvon-

tatoimista. Toteutuneet valvontatoimet ilmoitetaan Pronto-tietokannassa ja pelastuslaitoksen vuo-

sikertomuksessa. Johtokuntaa ja alueen kuntia informoidaan toteutumasta myös kesken suunnitel-

makauden neljännesvuosiraporteissa.  

 

Toteutuma vuonna 2018 

Yritysten ja laitosten määräaikaista valvontaa suoritettiin 1 024 kohteeseen ja tarkastusprosentti oli 

108,5 %. Henkilöstön työpanosta kohdennettiin yritysten ja laitosten valvontaan niin, että edellisen-

vuoden valvomatta jääneiden kohteiden valvontakäynnit saatiin myös suoritettua.    

 
Omavalvontakirjeen palautti 88,5 % valvottavista pientaloista. Saapuneiden vastausten valvonta jäi 
kauas tavoitteesta.  
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Kertomusvuonna lähetettiin omavalvontakirje 233 rivitaloon, joista 52 % palautti täytetyn lomak-
keen. Postitus jäi osittain vajaaksi, jonka vuoksi tavoitteena olevista rakennuksista valvottiin vain 63 
%. 
 
Kerrostalojen valvonta jäi kertomusvuonna tavoitteista. Kerrostalojen valvontakäyntejä tehtiin vain 
satunnaisesti ja omavalvontaa ei tehty ollenkaan. 
Vapaa-ajan asunnoista saatiin valvottua 27,5 %. Lähetettyjen omavalvontakirjeiden vastausprosentti 
oli 51.   
 

Arvio vuodelle 2019 

Yritysten ja laitosten osalta tavoitteena oleva 1034 kohteen tarkastus ei tule kokonaan toteutu-

maan.  Pientalojen, rivitalojen sekä loma-asuntojen valvonnassa kaikki palautuneet itsearviointilo-

makkeet saadaan valvottua. Kerrostalojen valvonnassa ei päästä asetettuihin tavoitteisiin. 

 

Alueen onnettomuusmäärien kehittyminen  

Onnettomuustilastoista on tarkasteltu rakennuspalojen ja rakennuspalovaaran määrien kehitty-

mistä. Vuositilastojen lisäksi on tarkasteltu viiden vuoden liukuvaa keskiarvoa, jotta tilastollisen sat-

tuman osuus pienenee ja pystytään luotettavammin arvioimaan onnettomuuksien määrän kehitty-

mistä. Tulipalotiheyttä on tarkasteltu verrattuna koko maan keskiarvoihin.  

 

Päijät-Hämeen rakennuspalojen ja rakennuspalovaarojen määrä 10 000 asukasta kohden on suu-

rempi kuin koko maan vastaava määrä. Ero aiheutuu Päijät-Hämeen muuta Suomea korkeammasta 

asuinrakennuspalojen määrästä. 
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Kuva 13 Rakennuspalojen ja rakennuspalovaarojen esiintymistiheys vuosina 2014-2018 

 
Rakennuspalojen ja rakennuspalovaarojen määrän kehitys on kuitenkin ennusteen mukaan lasku-

suuntainen Päijät-Hämeessä. Vuoden 2019 lopullinen lukumäärä ei ole kaaviossa lopullinen, luku-

määrä on otettu 23.12.19. 
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Kuva 14 Rakennuspalot ja rakennuspalovaarat Päijät-Hämeessä vuosina 2015-2020 

 

Onnettomuuksien seurausten kehittyminen  

Onnettomuustilastoista (Pronto) on tarkasteltu omaisuusvahinkojen kehittymistä. Vuositilastojen li-

säksi on tarkasteltu viiden vuoden liukuvaa keskiarvoa, jotta tilastollisen sattuman osuus pienenee 

ja pystytään luotettavammin arvioimaan onnettomuuksien seurannaisvaikutusten kehittymistä.  

 

Omaisuusvahinkojen määrä on Päijät-Hämeessä 5 vuoden liukuvalla keskiarvolla laskettuna hieman 

koko Suomea alhaisempi. 
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Kuva 15 Omaisuusvahingot asukasta kohden rakennuspaloissa ja rakennuspalovaaroissa vuosina 
2014-2018 

 

 

Kuva 16 Omaisuusvahingot asukasta kohden rakennuspaloissa ja rakennuspalovaaroissa viiden 
vuoden liukuvalla keskiarvolla vuosina 2014-2018 
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Arvioivan palotarkastuksen riskiluvun kehittyminen  

Arvioivan palopalotarkastuksen riskilukua ja sen kehittymistä on seurattu kohteittain. Riskilukujen 

keskiarvoa on seurattu myös koko laitoksen laajuudessa. Riskiluvun seurannalla arvioidaan valvon-

tatoiminnan vaikutusta kohteiden omatoimisen varautumisen tasoon.  

 

Valvottavien yritysten ja laitosten valvontaväli vaihtelee 12 kk-120 kk välillä. Vuosittaisessa valvon-

nassa on näin ollen suuri määrä yrityksiä ja laitoksia, joiden riskiluvun kehittymisen seuranta vaatii 

erittäin pitkän ajanjakson. Viimeisen viiden vuoden vertailusta voi kuitenkin havaita, että n. 10 % 

valvonnassa olevista yrityksistä ja laitoksista ei arvioinnin perusteella täytä lakisääteisiä velvoittei-

taan.  

 

 

Kuva 17 Yritysten ja laitosten riskiluvun kehitys vuosina 2015-2019 

 

Erheellisten paloilmoitusten määrä  

Valvontatoiminnassa kiinnitetään huomioita kohteessa olevien pelastustoimen laitteiden hoitoon ja 

huoltoon sekä henkilökunnan oikeaan toimintaan laitteistoilla varustetuissa rakennuksissa. Pelastus-

laitoksella on käytössä erheellisten hälytysten vähentämiseen myös erillinen prosessi, jossa asiakas 
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saa vuoden aikana tapahtuneesta toisesta erheellisestä hälytyksestä kirjallisen huomautuksen ja kol-

mannesta erheellisestä hälytyksestä laskun. 

 

Automaattisen paloilmoittimista lähtevien erheellisten paloilmoitusten määrä on laskusuunnassa. 

Vuoden 2016 piikki johtuu äkillisen maahanmuuton aiheuttamasta majoituspaineesta, jossa useita 

paloilmoitinkohteita otettiin turvapaikanhakijoiden majoituskäyttöön  

 

 

Kuva 18 Automaattisen paloilmoitinhälytysten ja erheellisten paloilmoitinhälytysten määrä Päijät-
Hämeessä vuosina 2012 ja 23.12.2019 

 

Erheellisen paloilmoitusten määrä suhteessa ilmoittaneiden paloilmoitinlaitteistojen määrään on 

laskusuunnassa. 
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Kuva 19 Erheelliset paloilmoitukset suhteessa laitteistojen määrään vuosina 2012-23.12.2019 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (tilanne
23.12.)

Erheelliset paloilmoitukset suhteessa 
laitteistojen määrään
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11 VALVONTATOIMENPITEIDEN MAKSULLISUUS 

Pelastuslain 96 §:n mukaan pelastuslaitos voi periä maksun valvontasuunnitelman mukaisesta palo-

tarkastuksesta. Päijät-Hämeen pelastuslaitos otti maksulliset tarkastukset käyttöön asteittain vuo-

den 2013 alusta. Maksuperusteissa noudatettiin pelastuslaitosten verkoston suosituksia. Päijät-Hä-

meen pelastuslaitoksen johtokunnan vahvistama hinnasto on liitteessä D. 

 

Kemikaalilainsäädännön nojalla tehdyistä tarkastuksista on voitu ottaa maksu jo aiemminkin. Kemi-

kaalitarkastuksista on olemassa Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtokunnan hyväksymä taksa liit-

teessä E. 
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12 YHTEENVETO 

Valvontasuunnitelmassa on esitetty valvontatoiminnan perusteet (muun muassa palotarkastuskoh-

teet ja niiden määrävälit) sekä toiminnassa tarvittavat resurssit. 

 

Resurssitarve on esitetty laskennallisena arvioina tarvittavista henkilötyövuosista.  

 

Valvontatoiminnan osalta keskeisimpinä esityksinä voidaan pitää 

• suunnitelman mukainen valvontatoiminta vaatii minimissään 12 henkilötyövuotta ja sen 

suunnittelu ja ohjaus 1,5 henkilötyövuotta (vuodesta 2019 on luvusta poistettu turvallisuus-

viestinnän osuus) 

• jokainen valvontatyötä tekevä suunnittelee etukäteen määräaikaisen valvontatyönsä vuo-

delle 2020. Esimies seuraa suunnitelman etenemistä. 

• henkilöresurssia on mahdollista osoittaa vaadittaviin työtehtäviin sekä päätoimisesti että 

osana henkilön työajan käyttöä 

 

Päivitetty valvontasuunnitelma otetaan käyttöön vuoden 2020 alusta. 
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LIITTEET A1 – A6    Yritysten ja laitosten tarkastusvälin määrittäminen



 

 

 

 

Liitetaulukko A1. Ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden palotarkastusten periaatteellinen valvontaväli. 

Palotarkastusten ohjeellinen väli  Rakennus-
luokitus 1994 

Merlot-palo-
tarkastus-

luokka 

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 23 

 12       

Terveyskeskusten vuodeosastot 
214  

 12       

Terveydenhuollon erityislaitokset, muut terveydenhuoltorakennukset 
(vain päiväkäytössä) 215, 219  

    48    

Vanhainkodit, kehitysvammaisten hoitolaitokset, tehostettu palveluasu-
minen 221, 223, 229 24, 28 

 12       

Palvelutalot, tuettu asuminen ja muut vastaavat poistumisturvallisuuskoh-
teet 239 21 

        

 sprinklattu  
 

    48    

 sprinklaamaton  
 

  241)      

Lasten- ja koulukodit, vankilat, ympärivuorokautiset päiväkodit 
222, 241, 231, 

39 
22 

        

 vankilat 241 
22 

 12  362)     

 lasten- ja nuorisokodit 222 
 

  24      

 ympärivuorokautiset päiväkodit  
 

  24      

Perhekodit (perhehoito yksityiskodissa, jossa asuu vanhempi)  
 

     60   

Hotellit, loma-, lepo- ja virkistyskodit, muut majoitusliikerakennukset 
121, 123, 129 3, 44, 48 

  24      

Vuokrattavat lomamökit ja -osakkeet 
124 41, 43 

    484)  965)  

 Leirintäalueet  
42 

    486)    

Asuntolat, muut asuntolarakennukset 
131, 139 4 

     60   

1) Tarkastusväliä voidaan tarkentaa poistumisturvallisuusselvityksen päivittämisen yh-
teydessä (3 v. välein) 
2) Avovankilat 

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



 

 

 
 

 

Liitetaulukko A2. Opetusrakennusten ja päiväkotien palotarkastusten periaatteellinen valvontaväli. 

Palotarkastusten ohjeellinen väli  Rakennus-
luokitus 

1994 

Merlot-palotar-
kastus-luokka 

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 231 65         

 alle 25 paikkaa        60   

 25-100 paikkaa      36     

 yli 100 paikkaa     24      

 

Yleissivistävät oppilaitokset 511 9, 95 
  

 

 

24 

     

 

Keskiasteen oppilaitokset 521 9, 95 
   

24 

     

 

 

Korkeakoulut ja tutkimuslaitokset 
531, 532 9, 95 

     

 

48 

   

 

Muut opetusrakennukset 
muun muassa kansanopistot yms. 541, 549 9, 95 

      

 

60 

  

 



 

 

 

 

Liitetaulukko A3. Kokoontumis- ja liiketilojen palotarkastusten periaatteellinen valvontaväli. 
Palotarkastusten ohjeellinen väli  Rakennus-luokitus 1994 Merlot-palotarkastus-

luokka 
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 
111  112  119 78 

       120 

 400-2 499 m2 
111, 112, 119 72, 78, 7, 71 

    48    
 2 500- 9 999 m2 

111  112  119 7  71  72 
  24      

 10 000 m2 tai enemmän 
111, 112, 119 7, 71, 72 

 12       

Anniskeluravintolat 
  

        

 alle 100 asiakaspaikkaa 
141 115 

      96  
 100-500 asiakaspaikkaa 

141 11 
   36     

 yli 500 asiakaspaikkaa 
141 11 

 12       

Ruokaravintolat1) 
  

       120 

Teatteri- ja konserttirakennukset 
311  312 10  101 

        
 paikkaluku yli 300 

  
 12       

 paikkaluku korkeintaan 300 
  

    48    

Kirjasto-, museo- ja näyttelyhallirakennukset 
322, 323, 324 103 

        

 Kirjastot ja museot  
 

     60   

 Näyttelyhallit  
 

  24      

Uskonnollisten yhteisöjen rakennukset 
341, 342, 349 102 

        

 alle 300 m2 
  

       120 

 yli 300 m2 
  

    482)    

Muut kokoontumisrakennukset, kuten seura- ja kerhoraken-
nukset sekä urheilu- ja kuntoilurakennukset 331, 351, 352, 353, 354, 

359, 369 
10, 105, 108 

     60   

Liikenteen rakennukset 
161, 162, 163, 164, 169 104, 132, 138 

        

 lentoterminaalit ja maanalaiset liikenneasemat 161 
104 

 12       

 muut liikenteen rakennukset3) 162, 163, 164, 169 
132, 138 

     60   

1) Kohteella voi olla anniskelulupa, mutta toiminta on painottunut lounas- tai päivällisruokailuun    
2) Tilan sallittu maksimihenkilömäärä voi vaikuttaa tarkastusväliin 
3) Esim. maanalaiset pysäköintitilat, ei yksittäiset autokatokset 



 

 

 

 

Liitetaulukko A4. Teollisuus- ja varastorakennusten palotarkastusten periaatteellinen valvontaväli. 

Palotarkastusten ohjeellinen väli  Rakennus-
luokitus 1994 

Merlot-palotar-
kastus-luokka 

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 rakennukset 611, 613          

 varalämpölaitokset          120 

 alle 1 000 m2        60   

 1 000 m2 tai enemmän     24      
Infrastruktuurin kannalta merkittävät1)    12       

Teollisuushallit ja muut teollisuusrakennukset, 691, 699 16         

 alle 500  m2 (plv1 ja 2)          120 

 500-1499 m2 (plv 1)        60   

 500-1499 m2 (plv 2)     24      

 1500-4 999 m2 (plv 1)     24      

 1500-4 999 m2 (plv 2)    12       

 yli 5 000 m2 (plv 1 ja 2)    12       
Teollisuus- ja pienteollisuustalot2) 692 148         

 alle 1 000 m2          120 
 1 000 m2 tai enemmän     24      
Varastorakennukset 2)           

 alle 300 m2 (ei tarkasteta)   
        

 300-1499 m2 711, 712, 719 14 
       120 

 1 500-9 999 m2 711, 712, 719 148 
    48    

 10 000 m2 tai enemmän 711, 712, 719 17 
  24      

 

1) Myös muut kuin energiahuollon kannalta merkittävät kohteet, kuten kaukolämpö, vesihuolto, maakaasu, 
teletekniikka jne. Myös YTS-kohteet huomioita esim. Huoltovarmuuskeskuksen varmuusvarastot jne 

2) Palovaarallisuusluokka otettava huomioon. 

 



 

 

 

 

Liitetaulukko A5. Maatalousrakennusten palotarkastusten periaatteellinen valvontaväli. 

Palotarkastusten ohjeellinen väli  Rakennus-
luokitus 1994 

Merlot-palotar-
kastus-luokka 

3 kk 
[kpl] 

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 ympäris-
tölupa 811, 819 

 

141, 152, 153, 154, 

155 

   

 

   

36 

    

Kohteella on kunnan ympäristölupa (alempi 

raja)   

        

 

  

120 

 

 

Erilliset viljankuivaamorakennukset1) 

Muut maataloustuotantorakennukset2) 

 

 

891, 892, 893, 
899 156 

      

 

  

60 

  

120 

 

1) Jos kohde ei ole osa aluehallintoviranomaisen tai kunnan ympäristölupaan liittyvää toimintaa, vaan esim. kyläyhteisön yhteinen viljankuivaamo, tarkastusvälin lähtökohta on 60 kk. 
Yksittäisen viljelijän käytössä olevan pienen viljankuivaamon tarkastusvälin lähtökohta on 120 kk, käyttöaste voi tiuhentaa tarkastusväliä, tarkastus itsearviointina.  
2) Muiden maataloustuotantorakennusten (rakennusluokitus 892, 893, 899) tarkastusväli määritellään tapauskohtaisesti 

 

  



 

 

 

 

Liitetaulukko A6. Muiden rakennusten palotarkastusten periaatteellinen valvontaväli. 

Palotarkastusten ohjeellinen väli  Rakennus-
luokitus 1994 

Merlot-palotar-
kastus-luokka 

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 151 109        120 

Palo- ja pelastustoimen rakennukset 721, 722, 729       60   

Rakennus ei kuulu mihinkään muuhun ryhmään, 
mutta on kytketty hätäkeskukseen1)  13, 131 

     60   

Palo- ja räjähdysvaaralliset tilat  182, 18         

 kylmä jakeluasema, ei rakennuksia        60   

 jakeluasemat, esim. liikennemyymälät     24      
Seveso-kohteet ja muut vastaavat           

 turvallisuusselvityslaitos    12       
 toimintaperiaatelaitos    12       
 lupalaitos     24      
 ilmoituslaitos      36     
 kemikaaliratapihat ja satamien vaarallis-

ten aineiden kentät, maaliikenteen logis-
tiikkakeskukset2) 

  
 12       

Turvetuotantoalueet    12       

Kulttuurihistoriallinen rakennus3)  19 Tapauskohtainen harkinta 

Muut rakennukset ja kohteet4) 999 999 Tapauskohtainen harkinta 

 

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) Kulttuurihistoriallisesti tärkeiden kohteiden määrittelyssä hyödynnetään Museoviraston vuonna 2012 laatimaa Haag-listaa valtakunnallisesti tärkeistä kohteista. 

4) Esim. kaivokset, maanalainen rakentaminen 

 

 



 

 

 

 

LIITE A7 Asuinrakennusten ja vapaa-ajan asuntojen kuntakohteiset määrät Päijät-Hämeessä (Tilastokeskus 31.12.2018)  

 

  Asikkala Hartola Heinola Hollola Kärkölä Lahti Orimattila Padasjoki Sysmä Yhteensä 
Erilliset pientalot 2901 1385 4420 6455 1687 15743 5562 1411 1873 41437 
Rivi- ja ketjutalot 130 77 274 356 93 1127 232 51 103 2443 
Asuinkerrostalot 50 25 258 132 15 1900 106 17 29 2532 
Vapaa-ajan asunnot  4228 2411 3491 2137 390 1856 1293 2847 3900 22553 
 

 

 
 
 
  



 

 

 
 

LIITE B Työohje määräaikaisen palotarkastuksen suorittamisesta 
 
 

 
 



 

 

 
 

LIITE C Tukesin lupalaitokset Päijät-Hämeessä ja niihin suunnitellut harjoitukset 
 
 

Tukesin valvonnassa olevat kohteet Päijät-Hämeessä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*ei Tukesin valvonnassa, mutta vastaava kohde 
 

Tukes laitoksiin suunnitellut harjoitukset vuonna 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kunta Lupalaitokset Toimintaperiaatelaitokset Turvallisuusselvityslaitokset Yht. 
     
Lahti 5 1 1 7 
Hartola 0 0 1* 1 
Heinola 4 2 1 7 
Hollola 4 0 0 4 
Orimattila 0 1 2 3 
Yht. 12 3 5 22 

Kunta 
 

kpl 
 

Lahti 1 
Hartola 1 
Heinola 2 
Hollola 3 
Orimattila 2 
Yht. 9 



 

 

 
 

  
 
LIITE D Valvontamaksut (Johtokunta 16.11.2017/35) 
 

 

 

hinta 
alv 0% 

Tuntiveloitus 
alv 0 % 

22 VALVONTASUUNNITELMAN MUKAINEN PALOTARKASTUS 
  

 
Valvontakohteet 

  

 
a)      Määräaikainen palotarkastus: perusmaksu kaksi tuntia, jonka ylittävältä ajalta tuntiveloitus 110,00 

55 e/alkava tunti 

 

b)      Jälkipalotarkastus: perusmaksu kaksi tuntia, jonka ylittävältä ajalta tuntiveloitus. Jälkivalvonta on mak-
sutonta, mikäli ei vaadi pelastusviranomaisen paikalla käyntiä 

110,00 

55e/ alkava tunti 

 

c)       Ylimääräinen palotarkastus: perusmaksu kaksi tuntia, jonka ylittävältä ajalta tuntiveloitus 
        (neuvontakäynnistä ei oteta maksua) 

110,00 55e/ alkava tunti 

 

d)      Ennen käyttötarkoituksenmukaisen toiminnan tai  
        käyttötarkoitukseltaan oleellisesti muuttuneen  
        toiminnan aloittamista tehtävä palotarkastus (erityinen palotarkastus) : perusmaksu kaksi tuntia,  
        jonka ylittävältä ajalta tuntiveloitus ( Yleensä yksi maksu rakennuslupaa kohden. Poikkeuksena  
        kohteet, joissa suoritetaan useita käyttöönottotarkastuksia,  
       jolloin jokaisen käyttöönottotarkastuksen yhteydessä laskutetaan) 

110,00 55e/ alkava tunti 

 
e)      Yleisötilaisuuden palotarkastus jossa: 

  

 
-       vähintään 2000 henkilöä samanaikaisesti 220,00 

 
-       jos alle 2000 henkilöä samanaikaisesti ja 110,00 

 

-      käytetään ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita taikka erikoistehosteina palo- ja 
       räjähdysvaarallisia kemikaaleja tai 

 

 
-       tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta tai 

 

 
-       tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille 

 

 (Taksat sisältävät myös pelastussuunnitelmien tarkastamiset) 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

hinta 
alv 0% 

Tuntiveloitus 
alv 0 % 

22 VALVONTASUUNNITELMAN MUKAINEN PALOTARKASTUS 
  

 
Asuinrakennusten palotarkastus 

  

 
Pelastussuunnitelmavelvolliset asuinrakennukset 

  

 
f)       Määräaikainen palotarkastus 0,00 0,00 

 

g)      Ylimääräinen palotarkastus: perusmaksu yksi tunti, jonka ylittävältä ajalta tuntiveloitus (neuvonta-
käynnistä ei oteta maksua) 
        

55,00 55,00 / alkava tunti 

 

h)     Erityinen palotarkastus: perusmaksu kaksi tuntia, jonka ylittävältä ajalta tuntiveloitus (yksi lasku raken-
nuslupaa kohden) 

110,00 55,00 / alkava tunti 

 

i)      Jälkipalotarkastus: perusmaksu kaksi tuntia, jonka ylittävältä ajalta tuntiveloitus. Jälkivalvonta on mak-
sutonta, mikäli ei vaadi pelastusviranomaisen paikalla käyntiä 

110,00 55,00 / alkava tunti 

 

   

 

Pientalot (1-2 asuntoa) ja kesäasunnot 
  

 

j) Määräaikainen palotarkastus 0,00 0,00 

 

k) Erityinen palotarkastus 0,00 0,00 

 

l) Ylimääräinen palotarkastus: perusmaksu yksi tunti, jonka ylittävältä ajalta tuntiveloitus (neuvontakäyn-
nistä ei oteta maksua) 

55,00 55,00 / alkava tunti 

 

m) Jälkipalotarkastus 0,00 0,00 

 

Pelastusviranomainen voi erityisistä syistä alentaa kohdan 22 maksua, mikäli virkatoimen kustannukset 
ovat kyseisen kohteen osalta olennaisesti taksan mukaista maksua alemmat ja mikäli sen periminen tällöin 
täysimääräisenä olisi kohtuutonta. 

  

 
  



 

 

 
 

LIITE E Kemikaalitaksat (Johtokunta 16.11.2017/35) 

 
  hinta 

alv 0%  

23 KEMIKAALIT, NESTEKAASU, RÄJÄHTEET, ÖLJYLÄMMITYS 
  

 

 

a)      Kemikaalien vähäisestä käsittelystä tai varastoinnista saapuneen ilmoituksen johdosta tehty  
        pelastusviranomaisen päätös  

 
165,00 

 

 

b)      Kemikaalien vähäisestä käsittelystä tai varastoinnista saapuneen ilmoituksen johdosta tehty  
        pelastusviranomaisen tarkastus 

 
100,00 

 

 
c)      Räjähdystarvikekauppaa koskeva päätös 

 
150,00 

 

 
d)       Kemikaalien vähäistä käsittelyä tai varastointia harjoittavan laitoksen muutostyön tarkastus  

 
82,50 

 

 
e)      Osallistuminen tarkastukseen, jossa lupaviranomainen on turvallisuus- ja kemikaalivirasto 

 
0,00 

 

 

f)      Kemikaalien ja räjähteiden tilapäistä varastointia koskeva päätös (mm. ilotulitteiden myyntilupa) 110,00 

 

 
g) Kemikaalien ja räjähteiden tilapäistä varastointia koskeva tarkastus 

 
82,50 

 

 

h) Räjähdystarvikekauppaa harjoittavan liikkeen, myymälähuoneiston, myymälävaraston tai muun  räjähdystarvikevaraston tarkastus 
 

150,00 

 

 

i) Öljylämmityslaitteiston käyttöönottotarkastus, alle 10 m3 säiliöt 
 

50,00 

 

 
j) Öljylämmityslaitteiston käyttöönottotarkastus yli 10 m3 säiliöt 

 
100,00 

 

 

k) Pelastusviranomaisen osallistuminen räjähteiden valmistuspaikan tarkastukseen kohteissa,  joissa perustamisluvan antajana on turvalli-
suus- ja kemikaalivirasto 

 
0,00 

 

 
l) Ilmoituksen käsittely kuluttajakäyttöön hyväksytyillä ilotulitteilla tehtävää ilotulitusta varten 

 
55,00 

 

 
m) Pyrotekniikan käytöstä tehty päätös, sisältää tarvittaessa tarkastuksen          

 
100,00 

 

 
n) Tuliesityksestä tehty päätös, sisältää tarvittaessa tarkastuksen 

 
50,00 

 

 

o) Muu pelastusviranomaisen käsiteltäväksi säädetyn tai määrätyn lupa- tai ilmoitusasian toimituskirja, ellei sen hintaa ole erikseen mää-
rätty 

 

55,00 

 



 

 

Liite F Ilmoitus pelastusrikkomuksesta 

 
  



 

 

Pelastuslaki 379/2011 

106 § Rangaistukset 
Joka tahallaan tai huolimattomuudesta 
1) laiminlyö 3 §:ssä säädetyn toimintavelvollisuuden,2) olennaisesti laiminlyö 4 §:n 1 momentissa sääde-
tyn velvollisuuden osoittaa huolellisuutta tulipalon tai muun onnettomuuden vaaran ja vahingon välttä-
miseksi, 
3) rikkoo 6 §:ssä säädettyä avotulen sytyttämiskieltoa, 
4) kulottaa metsämaata ilman 7 §:n 2 momentissa tarkoitetun metsäammattilaisen valvontaa, 
5) laiminlyö 8 §:ssä säädetyn velvollisuuden ilmoittaa pelastuslaitokselle kulotuksesta, 
6) jättää noudattamatta 9 §:ssä säädettyjä palo- tai poistumisturvallisuusvaatimuksia tai säilyttää pykä-
lässä säädetyn vastaisesti helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa, 
7) laiminlyö 10 §:ssä säädetyn velvollisuuden huolehtia rakennusten uloskäytävistä tai kulkureiteistä, rik-
koo kieltoa säilyttää uloskäytävillä ja kulkureiteillä tavaraa tai laiminlyö velvollisuuden tarvittaessa mer-
kitä ja valaista uloskäytävät ja kulkureitit asianmukaisesti, 
8) laiminlyö 11 §:ssä säädetyn velvollisuuden pitää pelastustiet ajokelpoisina ja esteettöminä tai rikkoo 
kieltoa pysäköidä pelastustielle tai asettaa sille muutakaan estettä, 
9) laiminlyö 16 §:ssä säädetyn velvollisuuden toimittaa yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma alueen pe-
lastusviranomaiselle määräajassa, 
10) laiminlyö 22 §:ssä säädetyn velvollisuuden keskeyttää turvetuotanto, 
11) laiminlyö 37 §:n 1 momentissa tarkoitetun velvollisuuden osallistua pelastustoimintaan, 
12) rikkoo 37 §:n 4 momentissa säädettyä kieltoa lähteä palo- tai onnettomuuspaikalta, 
13) laiminlyö 61 §:ssä säädetyn velvollisuuden ilmoittaa tulisijoissa ja savuhormeissa olevista 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 asiakirjat, 
on tuomittava, jollei tekoa ole pidettävä vähäisenä tai jollei teosta muualla säädetä ankarampaa rangais-
tusta, 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. 
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