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1. Selvityksen peruste

Maankäyttö- ja rakennuslain 117 b §:n mukainen 
turvallisuusselvitys (rakennuslupaa varten)

Pelastuslain 18 §:n mukainen poistumisturvallisuusselvitys

2. Selvityksen tila

Uusi selvitys (täytä osat A ja B)

Muutos aiempaan selvitykseen (täytä osat A ja B) 

Päivitys (täytä osa A) (ei poistumisturvallisuuteen vaikuttavia 
muutoksia)

3. Edellinen selvitys tehty: 

Poistumisturvallisuusselvitys
A-OSA

 I Poistumisturvallisuusselvityksen A-osassa 
kuvataan rakennuksen tiedot ja käyttötapa, 
henkilöiden alentunut toimintakyky ja 
muita poistumisturvallisuuteen vaikuttavia 
tekijöitä.

 I Täytä lomake toimintayksikkösi 
rakennusluvan liitteeksi tai ennen 
palotarkastusta. Jos kaikkiin kohtiin ei löydy 
vastausta, hankalat kohdat voidaan käydä 
läpi palotarkastuksen yhteydessä.

TOIMINNANHARJOITTAJAN NIMI JA YHTEYSTIEDOT

KOHTEEN TOIMINIMI KOHTEEN OSOITE

KOHTEEN MUUT YHTEYSTIEDOT

RAKENNUKSEN PÄÄKÄYTTÖTARKOITUS

4. Kohteen tiedot

PALOLUOKKA

    P0      P1      P2     P3      EI TIEDOSSA (TÄYTÄ LISÄTIEDOT)

LISÄTIEDOT

RAKENNUSVUOSI PERUSKORJAUSVUOSI RAKENNUKSEN KERROSLUKU

PINTA-ALAT KERROKSITTAIN

POTILAS- JA/TAI ASUINKÄYTÖSSÄ OLEVAT 
KERROKSET

PALO-OSASTOIVAT RAKENTEET

     EI30      EI60      EI120      EI TIEDOSSA (TÄYTÄ 

LISÄTIEDOT)

OSIIN JAKAVIA RAKENTEITA
       Ei                 Kyllä, mitä:

5. Palotekninen erittely
 I Rakennuksen paloluokka, palo-osastointi, osastoa osiin jakavat rakenteet
 I Jos rakennuksessa on useita erilaisia toimintoja, täytä kohta selvityksen kohteena olevien tilojen osalta.

6. Toiminta
 I Rakennuksen toiminnan kohderyhmä, palvelun toteuttamistapa ja palvelun sisältö

TOIMINNAN SISÄLLÖN KUVAUS JAOTELTUNA ERI TOIMINTOJEN JA ERI TOIMINTAAN KÄYTETTÄVIEN 
TILOJEN MUKAISESTI

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170848
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379#L3P19
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ASUKKAAT / HOIDETTAVAT HENKILÖT PAIKALLA          24H/VRK        OSAN VUOROKAUDESTA

KELLONAJAT:

PALVELUALA/TOIMIALALUOKITUS | VALITSE TÄSTÄ:

VIRANOMAINEN
 I Viranomainen, jolta toiminnanharjoittaja on hakenut toimintalupaa tai jolle on ollut ilmoitusvelvollisuus

 Aluehallintovirasto (AVI)      Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (VALVIRA)
  Kunta       Toiminta ei edellytä lupaa tai ei ole ilmoitusvelvollinen      Muu, mikä?

VAATIVAN HOIDON TILAT
 I Tilat, joissa ihmisen toimintaa on rajoitettu ja poistumisturvallisuusjärjestelyt poikkeavat merkittävästi 
muiden tilojen järjestelyistä (esimerkiksi sairaalan leikkaussali tai teho-osasto, jossa potilaat ovat kytkettyinä 
hoitolaitteisiin, eristystila tms.)

7. Tulipalon havaitseminen ja alkusammutukseen varautuminen

TILAT ON VALVOTTU:
Hätäkeskukseen kytketyllä paloilmoittimella

Paloryhmiin perustuva ilmaisu 
Osoitteisiin perustuva ilmaisu

Paloilmoittimella ilman hätäkeskusyhteyttä
Paloryhmiin perustuva ilmaisu 
Osoitteisiin perustuva ilmaisu

Palovaroitinjärjestelmällä (keskusyksiköllä varustettu järjestelmä)
Palovaroitinryhmällä (palovaroittimet yhteen liitetty ilman keskusyksikköä)
Erillisillä palovaroittimilla

HÄLYTYKSEN VÄLITTYMINEN
Keskuslaitteelle (paloilmoitinkeskus tai muu asiallinen käyttölaite kuten palokuntapaneeli)
Kussakin kerroksessa olevalle näyttölaitteelle
Henkilökunnan matkapuhelimeen, hakulaitteeseen tai vastaavaan

LAITTEISTON KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT LAITTEET
Käytössä on viivelaite
Hälytystietojen lukemista nopeuttava erillinen näyttölaite

LAITTEISTOJEN AJANTASAISET KÄYTTÖKOULUTUKSET
Vastaavat henkilöt
Henkilökunnalla riittävät perustiedot laitteistojen toiminnasta hälytystilanteessa
Lisätiedot:

TILAT ON VARUSTETTU:       KÄSISAMMUTTIMILLA       PIKAPALOPOSTEILLA       SAMMUTUSPEITTEELLÄ
Lisätiedot:

AUTOMAATTINEN SAMMUTUSLAITTEISTO
 I Jos tilat on osittain suojattu automaattisella sammutuslaitteistolla, täytä kullekin osalle oma B-lomake.
Kaikki toimintaan liittyvät tilat on suojattu
Tilat on osittain suojattu
Tilaa ei ole suojattu automaattisella sammutuslaitteistolla
Suojaamattomat tilat:

Lisätiedot (sprinkleriluokka): 
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8. Pelastautuminen ja poistuminen hätätilanteessa

MUUT PELASTAUTUMISTA TUKEVAT VÄLINEET TAI JÄRJESTELYT
     Sängyt on varustettu pelastuslakanoin
     Sängyt ovat siirrettäviä ja mahtuvat ulos potilashuoneiden ovista/palo-osastoivista ovista

 LISÄTIEDOT PELASTAUTUMISTA TUKEVISTA VÄLINEISTÄ TAI JÄRJESTELYISTÄ:

RAJOITETTU POISTUMINEN
 I Esimerkiksi ovien lukituksella tai muulla tavalla on rajoitettu tai estetty henkilöiden vapaa poistuminen tiloista
 I Jos hoito- tai asuinhuoneiden ovet pidetään lukittuina, täsmennä lisätiedoissa tai erillisellä liitteellä mitkä tilat.

HOITO- TAI ASUINHUONEIDEN OVET PIDETÄÄN LUKITTUNA SITEN, ETTÄ ON ESTETTY HENKILÖIDEN 
VAPAA POISTUMINEN HOITO- TAI ASUINHUONEISTOSTA       KYLLÄ       EI

PALOILMOITIN OHJAA OVIEN LUKITUSTA         KYLLÄ        EI
LISÄTIETOJA:

ULOSJOHTAVAT OVET, KÄYTÄVIEN TAI PORRASHUONEIDEN TAI MUIDEN POISTUMISEEN VAIKUTTAVIEN 
TILOJEN OVET PIDETÄÄN LUKITTUINA SITEN, ETTÄ ON ESTETTY HENKILÖIDEN VAPAA POISTUMINEN 
KERROKSESTA TAI RAKENNUKSESTA          KYLLÄ        EI

HENKILÖIDEN LIIKKUMISEN RAJOITTAMISEN LAKIPERUSTE:
Kehitysvammalaki   
Mielenterveyslaki
Vankeuslaki
Pakkotila (RL 4 luku 5 §) (lyhytaikainen ja tilapäinen)   
Tartuntatautilaki
Muu, täsmennä?

POISTUMISTILANTEESSA LUKITUSTEN AVAAMISEEN KULUVA AIKA MINUUTTEINA:

KUVAA TÄSSÄ LUKITUSTEN TOIMINTA- JA AVAUSPERIAATTEET:
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Omatoiminen 
Pääsee poistumaan omatoimisesti 2–3 minuutissa 
(EVAC 2.0 – pääsee poistumaan, profiili E1)

Henkilö pystyy poistumaan täysin omatoimisesti. Havainto- 
ymmärrys- ja liikuntakyky on normaali tai rajoite on niin lievä, 
ettei se vaaranna omatoimista poistumista.

Avustettava 
Saattaa päästä poistumaan omatoimisesti 2–3 minuutissa 
(EVAC 2.0 – saattaa päästä poistumaan, profiilit E2-E4)

Henkilö saattaa pystyä poistumaan omatoimisesti, mutta 
tarvitsee vähäistä avustusta tai ohjausta. Henkilön liikunta- 
havainto-, tai ymmärryskyky on rajoittunut.

Täysin avustettava 
Ei pääse poistumaan omatoimisesti 2–3 minuutissa 
(EVAC 2.0, ei pääse poistumaan, profiilit E5-E9)

Henkilö ei pysty poistumaan omatoimisesti. Henkilön liikunta-, 
havainto-, tai ymmärryskyky on merkittävästi rajoittunut.

*TOIMINTAKYVYN ARVIOINTI

KUVAUS HENKILÖKUNNAN TOIMENPITEISTÄ PALOHÄLYTYSTILANTEISSA 
 I Mm. paikantaminen, sisäiset hälytysjärjestelyt, hätäpuhelun soitto ja evakuointi. Huomaa, että henkilöstön 
voimavarojen tulisi olla riittävät kuvattuihin toimenpiteisiin. Jos kohteessa ei ole henkilökuntaa paikalla öisin, kuvaa 
toimenpiteet yöllä.

ASUKKAIDEN / HOIDETTAVIEN HENKILÖIDEN POISTUMINEN TAPAHTUU ENSISIJAISESTI
Omatoimisesti       Henkilökunnan avustuksella

ASUKKAIDEN / HOIDETTAVIEN HENKILÖIDEN EVAKUOINNIN HARJOITTELU
Henkilökunta on harjoitellut asukas-/potilashuoneen evakuointia säännöllisesti (vähintään kerran vuodessa)
Henkilökunta on harjoitellut asukas-/potilashuoneen evakuointia satunnaisesti (alle kerran vuodessa)
Henkilökunta ei ole harjoitellut asukas-/potilashuoneen evakuointia

LISÄTIETOJA, ESIM. KUINKA USEIN EVAKUOINTIA HARJOITELLAAN KOHTEESSA:

ASUKKAIDEN / HOIDETTAVIEN HENKILÖIDEN POISTUMINEN TAI EVAKUOINTI TAPAHTUU ENSISIJAISESTI
Ulos       Toiseen palo-osastoon

HENKILÖMÄÄRÄT SEKÄ ASUKKAIDEN / HOIDETTAVIEN TOIMINTAKYKY*

 I Asukkaiden / hoidettavien kokonaismäärä eri aikoina
 I Paikalla olevan henkilökunnan määrä eri aikoina
ASUKKAAT/HOIDETTAVAT/HENKILÖKUNTA PÄIVISIN ILTAISIN YÖLLÄ 
OMATOIMINEN 
AVUSTETTAVA 
TÄYSIN AVUSTETTAVA 
POTILAS / ASUKASPAIKAT YHTEENSÄ
HENKILÖKUNTA

POISTUMISTURVALLISUUTEEN LIITTYVÄN TOIMINTAKYVYN ARVIOINTIIN KÄYTETTY MENETELMÄ
RAI-HC / EVAC 2.0
Muu yhdenmukainen arviointikriteeristö, mikä?
Arviointi ei perustu yhdenmukaiseen kriteeristöön
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