
Ohje pelastussuunnitelmapohjan 
käyttöön 

Pohja itsessään pitää sisällään muutamassa kohdassa 
täyttöohjeita (keltaisella korostetut ohjetekstit). Tässä vielä 
muutama lisävinkki suunnitelmapohjan käyttämiseen. 

Muokkaa! 

Suunnitelmasta pitää käydä ilmi juuri teidän taloyhtiönne järjestelyt. 

Suunnitelmapohjassa valmiiksi olevien tekstien muokkaaminen on 

siis täysin sallittua ja suotavaa. Suunnitelmapohjassa on esimerkiksi 

sivulla 5 sekä otsikot Palovaroittimet ovat vastuullasi että 

Palovaroittimet ovat sähköverkkoon kytkettyjä, mutta niiden 

testaaminen on vastuullasi. Näistä kohdista on tarkoitus jättää 

valmiiseen suunnitelmaan vain toinen riippuen siitä, onko talossa 

asukkaan vastuulla oleva palovaroittimet vai taloyhtiön vastuulla 

olevat sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet. 

Kolme pistettä … tarkoittaa kohtaa, joka pitää muokata itse 
valmiiksi 

Kun suunnitelmassa on kolme pistettä peräkkäin (…) tarkoittaa se sitä, että kyseistä kohtaa on tarkoitus 

täydentää esimerkiksi kertomalla, mistä kyseinen turvallisuusjärjestely löytyy tai miten kyseisestä asiasta 

huolehditaan juuri tässä taloyhtiössä. 

Kuvia saa poistaa ja lisätä 

Pohjassa on jonkin verran valmiiksi kuvitusta. Kuvia voi siirtää, niiden kokoa voi 

muuttaa ja tarvittaessa kuvat voi poistaa myös kokonaan. Omien kuvien lisääminen on 

erittäin suositeltavaa. Kuvat yleensä muistetaan paremmin kuin pelkkä teksti ja ne 

tekevät suunnitelmasta mielekkäämmän lukea. 

Riskienarviointi on hyvä kohta aloittaa 

Kun suunnitelman tekemisen aloittaa riskienarvioinnista, saa selville, mihin riskeihin pitäisi olla varautunut. 

Suunnitelmassa on lueteltuna valmiiksi sellaisia riskejä, jotka on tyypillisesti otettava asuinrakennuksissa 

huomioon. Lista ei kuitenkaan ole tyhjentävä, eikä välttämättä vastaa täysin juuri teidän asuintalonne tai 

asuinalueenne riskejä, joten myös sen muokkaaminen on tärkeää! 

Lopuksi valmiista suunnitelmasta on tiedotettava 

Muista informoida asukkaiden lisäksi myös isännöitsijää, huoltoyhtiötä ja muita tarvittavia tahoja, joilla on 

oma roolinsa asuintalon turvallisuuden ylläpitämisessä. 

  



LISÄTIETOJA  
 

Mikäli jokin kohta kaipaa täydentämistä, hyviä lähteitä löytyy paljon. Alla on lueteltu niistä 

joitakin. Lisäksi neuvoja ja apua suunnitelman tekemiseen saa pelastuslaitokselta. Päivystävä 

palotarkastaja vastaa kysymyksiin arkisin klo 8.30-11.30 ja 12.00-15.30 numerossa (09) 310 

31203. 

- Pelastuslaitoksen nettisivut: https://www.hel.fi/pela/fi 

o Ohjeet ja lomakkeet -kohdasta löydät muun muassa seuraavat ohjeet: 

 palovaroitinohje 

 palovaroitinjärjestelmäohje 

 pelastustieohje 

 väestönsuojaohje 

- Kodin turvaopas: http://www.kodinturvaopas.fi/ 

- Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK: http://www.spek.fi/Suomeksi 

- SPEK:n paloturvallisuus.info: https://www.paloturvallisuus.info/ 

- Kotitapaturmat: http://www.kotitapaturma.fi/ 

- Ensiapuohjeet: https://www.punainenristi.fi/ 

- Ilmatieteenlaitos: http://ilmatieteenlaitos.fi/teematietoa 

o Pelastussuunnitelman kannalta hyödyllistä tietoa erityisesti otsikkojen Huomiota 

herättävät ilmiöt sekä Yhteiskunta, terveys ja turvallisuus alla 

- Ympäristöhallinnon verkkopalvelu: http://www.ymparisto.fi/fi-FI 

- Puolustusministeriön Pahasti poikki -opas pitkien sähkökatkojen varalle: 

https://www.defmin.fi/files/1275/Pahasti_poikki_nettiversio.pdf 

- Yhteiskunnan häiriötilanteisiin varautuminen: https://www.huoltovarmuuskeskus.fi/ 

- Yleinen vaaramerkki: http://www.pelastustoimi.fi/turvatietoa/toimi-oikein-

hatatilanteessa/toiminta-yleisen-vaaramerkin-soidessa 

- Säteilyturvakeskus: http://www.stuk.fi/aiheet/sateilyvaara  

- Yleiset ja yhteiset väestönsuojat Helsingin alueella näet palvelukartasta: 

https://palvelukartta.hel.fi/unit?service=26206 

- Hätänumero 112 http://www.112.fi/hatanumero_112 
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