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ARVOISA VASTAANOTTAJA

PALOTARKASTUKSEN TOIMITTAMINEN

Yleistä Palotarkastusten säädösperustana ovat pelastuslaki (468/2003, pelas-
tusasetus 787/2003) sekä Sisäasiainministeriön pelastusosaston palo-
tarkastusohje (SM 2001-1824/Tu-33). Palotarkastus toimitetaan palo-
tarkastusohjeen mukaisesti. Tavoitteena on kohteen kokonaisvaltainen
turvallisuus, korostaen kohteen omaa vastuuta onnettomuuksien eh-
käisemisessä.

Kohteen edustaja Palotarkastuksella kohteen edustajana tulee yleensä kohteen käytöstä
riippuen tarkastukseen osallistua omistaja, haltija tai näille suoraan
vastuussa oleva turvallisuusasioista vastaava henkilö, kuten esimerkik-
si isännöitsijä, toimitusjohtaja, turvallisuuspäällikkö, suojelujohtaja tai
tarkastettavan osaston toiminnasta vastaava henkilö. (SM 2001-
1824/Tu-33 9.1).

Tarkastuksen sisältö Turvallisuuteen liittyvät asiakirjat käydään läpi tarpeellisin osin. Kohde
tarkastetaan silmämääräisesti, pistokokeita tehden. Tarkastuksen yh-
teydessä annetaan myös neuvontaa ja valistusta onnettomuuksien eh-
käisemiseksi.

Palotarkastuksessa valvotaan, että:
• rakennus tai rakennelma, sen ympäristö ja muut olosuhteet tarkastuskohteessa ovat

turvalliset
• kiinteistön omistaja tai haltija on varautunut onnettomuuksien ehkäisyyn, vahinkojen

torjuntaan ja väestönsuojeluun
• rakennus ympäristöineen on paloturvallisuutta ajatellen vähintään rakennusluvan ja kunnan

pelastusviranomaisen kohteelle antamien määräysten mukaisessa kunnossa
• säädöksissä vaadittujen tai viranomaisen määräämien automaattisten sammutus- ja

paloilmoitinlaitteistojen sekä muiden turvallisuutta edistävien laitteiden ja laitteistojen
kunnossapito ja tarkastukset on tehty vaatimuksien mukaisesti.

Palotarkastuksessa kiinnitetään huomiota erityisesti seuraaviin seikkoi-
hin:
• pelastuslaitoksen operatiivisen toiminnan edellytykset
• henkilökunnan valmiudet, koulutus ja turvallisuuskulttuuri
• rakennuksen pelastussuunnitelma
• rakennuksen palo- ja henkilöturvallisuus
• tuhopolttojen ennalta ehkäiseminen ja vahinkojen rajoittaminen
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Asiakirjat Palotarkastuksen yhteydessä kohteen edustajan tulee varautua esittä-
mään kohteen luonne huomioon ottaen seuraavat asiakirjat:

• pelastussuunnitelma
• turvallisuusselvitys
• räjähdyssuojausasiakirja (ATEX)
• rakennuslupapiirustukset
• vaarallisten kemikaalien varastoinnin ja käytön lupa-asiakirjat
• määräaikaistarkastuspöytäkirjat

o automaattiset sammutus- ja paloilmoitinlaitteistot
o sähkölaitteistot
o öljy- ja polttoainesäiliöt
o todistukset ilmanvaihtolaitteiden, tulisijojen ja hormien

nuohouksesta
• huolto- ja kunnossapito-ohjelmat

o automaattiset sammutus- ja paloilmoitinlaitteistot
o poistumisreittien valaistus
o savunpoisto
o automaattiset palo-ovet
o väestönsuoja

• sisusteiden paloluokitustodistukset

Mikäli kohteella on käytössä sähköinen kiinteistön huolto- ja kunnossa-
pito-ohjelma, tulee tarkastuksella olla mahdollista käyttää kyseistä oh-
jelmaa tai ohjelmasta tulee olla käytettävissä riittävät tulosteet.

Pöytäkirja Palotarkastuksesta laaditaan pöytäkirja. Pöytäkirjaan kirjataan puutteet,
jotka eivät ole vähäisiä ja ne määrätään korjattavaksi kohtuullisessa
määräajassa. Jos palotarkastuksessa havaittu puutteellisuus tai vir-
heellinen menettely aiheuttaa välittömän onnettomuusvaaran, on pelas-
tusviranomaisella oikeus heti keskeyttää toiminta ja määrätä onnetto-
muuden ehkäisemiseksi välttämättömistä toimenpiteistä. Pöytäkirjaan,
johon liittyy määräys, liitetään aina hallintolainkäyttölain (586/1996)
mukainen valitusosoitus. Annettujen määräysten noudattamista valvo-
taan joko jälkipalotarkastuksilla tai muulla luotettavalla tavalla. Mikäli
määräyksiä on laiminlyöty, pelastusviranomainen voi käyttää hallinto-
pakkokeinoja (uhkasakko tai teettäminen) tilanteen korjaamiseksi.

Lisätiedot Lisätietoja antavat palotarkastajat.
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