
Omatoiminen 
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Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on Vantaan kaupungin 
hallinnossa toimiva liikelaitos, joka toimii kahdeksan 
kunnan alueella. 

• 11 asemaa, 30 sopimuspalokuntaa

• henkilökuntaa n. 500.

Pelastuslaitos

• ehkäisee onnettomuuksia

• antaa asiantuntijapalveluita

• tarkastaa ja valvoo

• ylläpitää toimintavalmiutta

• suorittaa pelastus- ja ensihoitotehtäviä

• varoittaa, suojaa ja evakuoi.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
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Pelastuslaitoksen varautumistehtävät

13.4.2022

• Vastata alueen kuntien varautumisen tukemisesta 

– Valmiusjohtoryhmät, hälytystiedot, johtokeskukset, 
yhteyshenkilöt, koulutus, harjoitukset 

– Vantaan ja Keravan sosterin, Keusoten johtoryhmäyhteistyö

• Vastata pelastuslaitoksen oman varautumisen 
koordinoinnista 

– Valmiussuunnitelman laadinta ja ylläpito

– Väestönsuojelutehtävät



Varautuminen väestönsuojeluun

Pelastustoimen tehtävät

1) huolehtia väestönsuojelutehtävien edellyttämästä 
sodan ajan uhkien ja niiden vaikutusten arvioinnista

2) kouluttaa ja varata henkilöstöä ja väestönsuojelun 
johto- ja erityishenkilöstöä sekä muuta henkilöstöä 
väestönsuojelutehtäviin

3) huolehtia väestönsuojelun johtamis-, valvonta- ja 
hälytysjärjestelmien perustamisesta ja ylläpidosta

4) varautua valmiuslain 121 §:ssä (sotilaallinen uhka) 
tarkoitettuun väestön siirtämiseen

5) huolehtia muistakin näitä vastaavista toimenpiteistä.
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Rakennuksen omistajan ja haltijan 
velvollisuudet (pelastuslaki)

On huolehdittava, että rakennus, rakennelma ja sen ympäristö 
pidetään sellaisessa kunnossa, että:

1) tulipalon syttymisen, tahallisen sytyttämisen sekä leviämisen 
vaara on vähäinen;

2) rakennuksessa olevat henkilöt pystyvät tulipalossa tai muussa 
äkillisessä vaaratilanteessa poistumaan rakennuksesta tai heidät 
voidaan pelastaa muulla tavoin;

3) pelastustoiminta on tulipalon tai muun onnettomuuden 
sattuessa mahdollista;

4) pelastushenkilöstön turvallisuus on otettu huomioon.
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Rakennuksen omistajan ja haltijan 
velvollisuudet…

On huolehdittava myös siitä, että

• uloskäytävät ja kulkureitit niille pidetään kulkukelpoisina ja 
esteettöminä ja muutenkin sellaisessa kunnossa, että niitä 
voidaan käyttää turvallisesti ja tehokkaasti

• uloskäytävillä sekä ullakoiden, kellarien ja varastojen 
kulkureiteillä ei säilytetä tavaraa.

Helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa ei saa säilyttää 
ullakolla, kellarissa, rakennuksen alla tai sen välittömässä 
läheisyydessä niin, että siitä aiheutuu tulipalon syttymisen tai 
leviämisen vaaraa tai että tulipalon sammuttaminen vaikeutuu.
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Pelastustiet

Kiinteistön omistajan ja haltijan 
sekä toiminnanharjoittajan on 
osaltaan huolehdittava siitä, että 
hälytysajoneuvoille tarkoitetut 
ajotiet ja muut kulkuyhteydet 
(pelastustiet) pidetään 
ajokelpoisina ja esteettöminä ja 
että ne on merkitty 
asianmukaisesti.

Pelastustielle ei saa pysäköidä 
ajoneuvoja eikä asettaa 
muutakaan estettä.

Pelastustien leveys tulee 
aurattunakin olla 3,5 m ja 
nostopaikkojen koon 6 x 13 m.
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Omatoiminen varautuminen (PeL 14 §)

Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä 
toiminnanharjoittajan on osaltaan:

1) ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden 
vaaratilanteiden syntymistä;

2) varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön 
suojaamiseen vaaratilanteissa;

3) varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin 
sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti 
kykenevät; 

4) ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi 
tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa sekä toimenpiteisiin 
pelastustoiminnan helpottamiseksi. HUOM. Yleinen 
toimintavelvollisuus
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Yleinen toimintavelvollisuus

Jokainen, joka huomaa tai saa tietää tulipalon syttyneen 
tai muun onnettomuuden tapahtuneen tai uhkaavan eikä 
voi heti sammuttaa paloa tai torjua vaaraa

• on velvollinen viipymättä ilmoittamaan siitä vaarassa 
oleville

• tekemään hätäilmoituksen

• ryhtymään kykynsä mukaan pelastustoimenpiteisiin.
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Pelastussuunnitelma (PeL)
Pelastussuunnitelma laaditaan 14 §:ssä tarkoitetuista 
toimenpiteistä. Pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa 
rakennuksen tai kohteen haltija.

Suunnitelma laaditaan mm.

• asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme 
asuinhuoneistoa;

• sairaaloihin, vanhainkoteihin, palvelu- ja 
tukiasuntoyksiköihin

• kouluihin, oppilaitoksiin ja muihin vastaaviin 
opetuksessa käytettäviin tiloihin;

• Yli 50 henkilön työpaikoille, suuriin kokoontumistiloihin 
ja teollisuushalleihin.

’
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Vakavat yhteiskunnalliset häiriöt

• Sähkökatkos

• Vesikatkos tai veden saastuminen

• Myrsky

• Tulva

• Terrori

• Kemikaalionnettomuus

• Onnettomuudet liikenneväylillä

• Säteilyonnettomuus

• Muu laaja kriisi
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Tutustu:

72tuntia.fi



Kiitos!
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