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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön tilasi Savonia-ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyön kohteena on Savonia-

ammattikorkeakoulun Opistotien kampus, joka sisältää tekniikan ja muotoilun koulutus-

alat. Opiskelijamäärä kampuksella on noin 2000. Yhteyshenkilönä opinnäytetyön aikana 

toimii Opistotien kampuksen turvallisuusvastaava Osmo Miinalainen. Miinalainen lähes-

tyi aiheen kanssa syksyllä 2014 Pelastusopistoa, ja tiedon saatuamme varasimme työn. 

Ajatus ja tarve työlle heräsivät Opistotien kampuksen henkilöstöllä muun muassa Kou-

volan koulupalon ja Opistotien kampuksella sattuneen ilmanvaihtolaitteen kärähtämisen 

jälkeen. Turvallisuusvastaava alkoi näiden tapahtumien myötä pohtia organisaationsa toi-

mintaa, turvallisuusasiakirjoja ja ohjeita. Myöskään poistumista ei oltu harjoiteltu kam-

puksella. 

Kävimme keskustelemassa turvallisuusvastaava Osmo Miinalaisen kanssa opinnäytetyön 

sisällöstä ja toiveista. Keskustelun jälkeen rajasimme aiheen karkeasti palo- ja poistumis-

turvallisuuteen ja päätimme opinnäytetyön tuotoksista, joilla vastataan tarpeeseen kehit-

tää kampuksen turvallisuutta. 

Opinnäytetyön ensimmäiseksi vaiheeksi muodostuu kampuksen toiminnan arviointi tuli-

palo- ja palohälytystilanteessa. Arvioinnin perusteella kampuksen turvallisuusorganisaa-

tio muodostetaan uudelleen ja henkilöstölle laaditaan uusi toimintamalli sekä sen edellyt-

tämät ohjeistukset. 

Toisessa vaiheessa laadituille ohjeistuksille tehdään tapaustutkimus poistumisharjoituk-

sen avulla. Opinnäytetyö sisältää toimintaohjeiden lisäksi kolme muutakin tuotosta: uu-

distetun pelastussuunnitelman, rakennustekniset parannusehdotukset ja henkilöstön kou-

lutussuunnitelman. 

Teoreettinen viitekehys opinnäytetyöllemme muodostuu Savonia-ammattikorkeakoulun 

tilaamien tuotosten teoriapohjaisen tiedon sekä keräämämme tutkimustiedon hankinnalla. 

Tutkimustietoa sovelletaan tuotoksiin ja valmiit tuotokset perustellaan hankitulla teori-

alla. Tutkimustietoa pyrittiin keräämään siinä laajuudessa, että raportin perusteluosaa voi-

daan käyttää hyödyksi myös muissa oppilaitoksissa. 

 

 



7 

 

2 OPPILAITOKSEN TURVALLISUUS 

 

2.1. Turvallisuus käsitteenä 

Turvallisuus on laaja käsite, jota on selitetty eri tavoin. Yksi turvallisuuden määritelmä 

tarkoittaa sellaista yhteiskunnan tilaa, jossa jokainen voi nauttia oikeusjärjestelmän ta-

kaamista oikeuksista ja vapauksista sekä turvallisesta yhteiskunnasta ilman rikollisuu-

desta, häiriöistä, tapaturmista tai onnettomuuksista johtuvaa pelkoa tai turvattomuutta. 

Tavallisemmin ja yksinkertaisemmin turvallisuus on määritetty siten, että turvallisuus on 

uhan tai vaaran poissaoloa. (Turvallisuuden edistäminen oppilaitoksissa 2013, 11.)  

Oppilaitosten turvallisuus voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen (Turvallisuuden edistä-

minen oppilaitoksissa 2013, 11.):  

1) fyysinen, psyykkinen, pedagoginen ja sosiaalinen turvallisuus: ml. oppilaitostapatur-

mien, uhkailun ja väkivallan sekä kiusaamisen yleisyys, oppilaitoksen työskentelyilma-

piiri 

2) turvallisuuden edistäminen oppilaitoksen arjessa: ml. johtamiskäytännöt, toimintatavat 

ja turvallisuusopetus ja -kasvatus 

3) oppilaitoksen turvallisuus pitää sisällään turvallisuustietoisuuden, turvallisuusasen-

teen, turvallisuusosaamisen sekä turvallisuuskasvatuksen. 

Voidaan siis todeta, että oppilaitoksenkin turvallisuus koostuu monista asioista, joten 

luonnollisesti meidän tuli opinnäytetyön alkuvaiheessa rajata työ käsittelemään yhtä tur-

vallisuuden osa-aluetta, palo- ja poistumisturvallisuutta. Palo- ja poistumisturvallisuus ei 

tosin ole sellaisenaan määritetty termitasolla tässä jaottelussa, mutta kuuluu kiinteästi op-

pilaitosten turvallisuuteen. 
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2.2 Lainsäädäntö 

Suomessa koulujen turvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota lainsäädännön 

kautta. Suomen perustuslaki säätää yleisesti jokaisen oikeudesta turvalliseen opiskelu- tai 

työympäristöön, ja sen lisäksi oppilaitosten turvallisuudesta on säädetty monella eri lailla. 

Suomen perustuslain (731/1999) 7 §:n mukaan jokaisella Suomen kansalaisella on oikeus 

elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Pe-

rustuslain 22 §:n mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuk-

sien toteutuminen. Oppilaitosympäristössä voidaan ajatella, että jokaisella opiskelijalla 

on oikeus turvalliseen opiskelupaikkaan. Juuri tämän vuoksi onkin säädetty erikseen kou-

luja koskevaa lainsäädäntöä; esimerkiksi ammattikorkeakoululaki. Turvallisen oppilai-

tosympäristön toteutumiseksi täytyy oppilaitoksen olla varautunut omatoimisesti jatku-

vasti ylläpitämään ja kehittämään turvallisuuskäytäntöjä. Voidaan ajatella, että julkinen 

valta valvoo osaltaan, esimerkiksi pelastusviranomaisten osalta, oppilaitosten omatoimi-

sen varautumisen toteutumista. 

Ammattikorkeakoululaki 932/2014 määrää 31 §:ssä oikeudesta turvalliseen opiskeluym-

päristöön seuraavasti:  

Ammattikorkeakoulu voi hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut järjestysmää-

räykset, joilla edistetään sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä 

ammattikorkeakouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. 

Edellä 2 momentissa tarkoitetuissa järjestyssäännöissä ja muissa järjestysmää-

räyksissä voidaan antaa ammattikorkeakouluyhteisön turvallisuuden ja viihtyi-

syyden kannalta tarpeellisia määräyksiä käytännön järjestelyistä ja asianmukai-

sesta käyttäytymisestä. Lisäksi määräyksiä voidaan antaa ammattikorkeakoulun 

omaisuuden käsittelystä sekä oleskelusta ja liikkumisesta ammattikorkeakoulun 

tiloissa ja alueella. 

 

Suomen perustuslain ja ammattikorkeakoululain lisäksi pelastuslaki (379/2011) velvoit-

taa myös kouluja erityisesti palo- ja poistumisturvallisuuden osalta. Pelastuslain 379/2011 

9 § velvoittaa rakennuksen omistajaa, haltijaa sekä toiminnanharjoittajaa muun muassa 

pitämään rakennuksen ja sen ympäristön sellaisessa kunnossa, että tulipalon syttymisen 

ja leviämisen vaara on vähäinen ja ihmiset pystyvät poistumaan rakennuksesta esteettä. 

2.3 Vastuu turvallisuudesta oppilaitosympäristössä 
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Vastuu turvallisuudesta on asetettu laissa ja asetuksissa oppilaitosten ylimmälle joh-

dolle. Johdon sitoutuminen turvallisuusasioihin on ensiarvoisen tärkeää korkean turval-

lisuuskulttuurin saavuttamiseksi. Kuitenkin myös jokaisen työntekijän on sitouduttava 

turvallisuusasioihin ja pidettävä yllä parhaan osaamisensa mukaan turvallisuutta työpai-

kallaan. Tästä muodostuu ylimmän johdon ja yksittäisen työntekijän välille ketju, joka 

on perusta koko työ- tai opiskeluympäristön turvallisuudelle. Korkeatasoinen turvalli-

suuskulttuuri voidaan määritellä esimerkiksi seuraavien toimenpiteiden kautta (Waiti-

nen ym. 2009, 4 -5.) 

 

• Johto sitoutuu turvallisuusasioihin. 

• Riskikartoitukset tai riskianalyysit tehdään. 

• Pelastussuunnitelma laaditaan ja päivitetään. 

• Turvallisuusorganisaatio nimetään ja koulutetaan. 

• Koko henkilökunnalle järjestetään säännöllinen turvallisuuskoulutus. 

• Oppilaille järjestetään turvallisuusopetusta. 

• Käsikirjasto täydennetään. 

• Poistumisharjoittelu tulipalotilanteen varalta pidetään 2 kertaa vuodessa. 

• Uusien työntekijöiden perehdytyksessä huomioidaan turvallisuusasiat. 

• Säännölliset sisäiset turvatarkastukset tehdään.  

• Koko henkilöstö tekee turvallisuustyötä. 

Oppilaitoksen sisäisen turvallisuustyön lisäksi turvallisuusasioita tulisi korostaa opetuk-

sessa. Ehdottomana tavoitteena tulee olla se, että opiskelijat oppivat tunnistamaan erityi-

sesti oman alan turvallisuuskulttuuria, työturvallisuutta ja lainsäädäntöä. Näin turvalli-

suusosaaminen saataisiin vietyä työelämään lähtevien opiskelijoiden kautta osaksi kunkin 

alan päivittäistä toimintaa. 

 

Turvallisuuskulttuuriin vaikuttavat oleellisesti koko yhteisön asenne turvallisuusasioista 

huolehtimiseen ja turvallisuusosaamisen taso. Epävarmuus omasta osaamisesta ja toimin-

takyvystä sekä yhteistyön puute voivat olla keskeisiä esteitä organisaation turvallisuus-

kulttuurin kehittämiselle. Organisaation toimintakulttuuriin ja henkilöstön hyvinvointiin 

voidaan vaikuttaa selkeillä ratkaisuilla, yleisillä periaatteilla ja itsevarmuuden kehittämi-

sellä. (Waitinen ja SPPL 2014, 3.) 
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2.4 Toiminta tulipalo- ja palohälytystilanteessa 

Pelastuslain (379/2011) 15 §:ssä määrätään, että pelastussuunnitelmassa on oltava selos-

tus asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi 

sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi. Oppilaitoksen riskinä on yleisesti 

runsas ihmismäärä, jonka selviytyminen tulipalotilanteessa on usein kiinni henkilökun-

nan osaavasta ja ennalta suunnitellusta toiminnasta. Tulipalotilanteessa on ensiarvoisen 

tärkeää yrittää pelastaa vaarassa olevat ihmiset ja varoittaa muita rakennuksessa olijoita. 

(Oppilaitosten turvallisuusopas 2009, 15.) 

Tulipalotilanteessa toiminnan on oltava ripeää ja johdonmukaista. Johdonmukaisuutta 

toimintaan voidaan lisätä selkeillä ja lyhyillä toimintaohjeilla. Seuraavia toimintaohjeita 

voidaan käyttää yleisesti tulipalotilanteessa, mutta kaikissa tilanteissa niitä ei voi asettaa 

tärkeysjärjestykseen (Oppilaitosten turvallisuusopas 2009, 18.): 

 Pelasta. 

 Varoita. 

 Hälytä. 

 Rajoita. 

 Sammuta. 

 Opasta. 

Mitä nämä sitten käytännössä tarkoittavat ja pitävät sisällään? 

Pelastaminen tarkoittaa usein myös poistumiskäskyn antamista sekä poistumisen johta-

mista pelastussuunnitelmassa määritellylle kokoontumispaikalla. Välittömästi vaarassa 

olevat ihmiset täytyy kuitenkin evakuoida - tilanne ja oma turvallisuus huomioon ottaen. 

Varoittaminen alkaa usein palovaroittimen tai -kellon äänestä. Tätä tulisi mahdollisuuk-

sien mukaan vahvistaa myös poistumiskäskyllä. Eräissä tutkimuksissa on todettu, että ih-

miset eivät poistu edes nähdessään savua (esimerkiksi lasin läpi), vaan vasta poistumis-

käsky ja palokellot saavat poistumisen alkamaan (Rinne ym. 2010, 37).  
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Hälyttäminen tapahtuu soittamalla numeroon 112. Hälyttämisen tulee tapahtua nopeasti, 

mutta vasta turvalliselta paikalta eli ei esimerkiksi palotilasta tai muuten vaaralliselta alu-

eelta, jossa oleskelu vaarantaa oman turvallisuuden.  

Rajoittamisella tarkoitetaan auki olevien ovien ja ikkunoiden sulkemista. Suljettu ovi es-

tää palon leviämisen ja antaa pelastuslaitoksen toiminnalle lisäaikaa. Tavalliset kevyet 

ovetkin voivat rajoittaa paloa jopa 10 minuuttia. Palo-ovien tarkoituksena on estää mer-

kittävästi palon leviämistä, jopa 30 – 60 minuuttia. (Oppilaitosten turvallisuusopas 2009, 

18 - 19). Tämän vuoksi palo-ovien tulee olla aina kiinni, jotta niitä ei tarvitse alkaa tuli-

palotilanteessa erikseen sulkemaan. Palo-ovien auki kiilaaminen päivittäistoiminnan 

”helpottamiseksi” on ehdottomasti kiellettyä ja voi pahimmillaan aiheuttaa suuria omai-

suusvahinkoja tai ihmishenkien menetyksen. (Ks. Pelastuslaki 379/2011, 9 § ja 12 §.) 

Alkusammuttaminen merkitys tulipalossa on usein ratkaiseva. Oppilaitoksien ja muiden 

julkisten rakennuksien alkusammutuskalustosta määrätään pelastuslaissa, joten niitä tulee 

osata myös tarpeen vaatiessa käyttää. Sujuva alkusammuttimen käyttö perustuu harjoit-

teluun tai vähintään ennakolta tutustumiseen ja niiden kylkeen painettujen ohjeiden luke-

miseen. (Poistumisturvallisuusopas 2009, 20.) 

Pelastuslaitoksen opastaminen tilannepaikalle on usein ensiarvoisen tärkeää. Syrjäisillä 

seuduilla opastamisen merkitys korostuu entisestään ja nopeuttaa pelastuslaitoksen yksi-

köiden saapumista tilannepaikalle. Hyvä opastaja näkyy jo kaukaa pelastusyksiköille, hän 

osaa neuvoa nopeasti sopivan reitin kohteeseen. Näkyvyyttä voidaan parantaa esimerkiksi 

käsien heiluttamisella, taskulampulla tai heijastinliivillä. Opastajan tulee huomioida 

myös oma turvallisuus ja pitää turvallinen etäisyys liikkuvaan ajoneuvoon, kun raskaita 

pelastusajoneuvoja saapuu paikalle. 

 

2.4.1 Ennalta varautuminen 

Tulipalotilanteesta selviytyminen ja henkilövahinkojen välttäminen edellyttävät ennalta 

varautumista. Oppilaitoksissa työyhteisön oman turvallisuusorganisaation määrätietoinen 

toiminta korostuu opiskelijoiden suuren lukumäärän vuoksi. Toiminnanharjoittaja vastaa 
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asiakkaidensa ja opiskelijoidensa turvallisuudesta ja on täten velvollinen laatimaan toi-

mintaohjeet eri uhka- ja vaaratilanteisiin. Työyhteisön oma turvallisuusorganisaatio ky-

kenee parhaimmillaan estämään suuronnettomuuden tapahtumisen. 

Turvallisuusorganisaation toimintaohjeistus on laadittava niin tarkasti, että jokainen tie-

tää oman roolinsa onnettomuus- tai poistumistilanteessa ja osaa toimia sen mukaisesti. 

Toimintaohjeistuksen toimivuutta ei voida arvioida ilman säännöllistä harjoittelua. Pois-

tumisharjoituksia tulee järjestää säännöllisesti ja niistä tulee kerätä palaute, jonka mukaan 

toimintaohjeistusta kehitetään.  
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3 TEKNIIKAN ALAN OPPILAITOSTEN ERITYISPIIRTEITÄ 

 

3.1 Opistotien kampuksen turvallisuuskulttuuriin ja toimintaan tutustuminen 

Opinnäytetyössä käytimme tiedonhankintamenetelminä sähköisiä kyselylomakkeita sekä 

haastatteluja. Ensimmäinen Webropol-kysely lähetettiin Opistotien kampuksen henkilös-

tölle hieman ennen poistumisharjoituksen pitämistä. Kyselyn tarkoituksena oli kuulla 

henkilöstön omia tuntemuksia kampuksen senaikaisesta turvallisuusilmapiiristä ja käy-

tännöistä. Webropol-kyselystä saimme vahvistuksen työmme tarpeellisuudelle. Kohdassa 

4.2 on esitetty Webropol-kysely kysymyksineen ja vastauksineen. Kaiken kaikkiaan 

saimme 81 vastaajaa kyselyyn, joten tuloksia voidaan pitää merkityksellisinä. 

Opistotien kampuksen osalta haastattelimme turvallisuusvastaavaa alkukeskustelun yh-

teydessä ja pidimme yhteyttä häneen koko opinnäytetyöprojektin ajan. Keväällä 2015 

teimme yhteistyötä ja tapaamisia intensiivisesti Opistotien turvallisuusvastaavan kanssa. 

Poistumisharjoituksen jälkeen yhteyttä pidettiin sähköpostitse ja puhelimitse, kunnes toi-

nen opinnäytetyön tekijä muutti takaisin Kuopioon. Työnjaollisesti tässä vaiheessa Kuo-

piossa asuva opiskelija piti tiiviimmin yhteyttä turvallisuusvastaavaan tapaamisin ja säh-

köpostein. 

 

3.2 Vierailukäynnit tekniikan alan oppilaitoksissa ja haastattelut 

Työn alussa pyrittiin saamaan kokonaiskuva Opistotien kampuksesta haastattelemalla 

turvallisuusvastaavaa ja kiertelemällä hänen kanssaan Opistotien kampusta. Myös Savo-

nia ammattikorkeakoulun Varkauden kampuksella kävimme turvallisuusvastaavan 

kanssa vierailulla. Tämän vierailun tavoitteena oli saada lisätietoa tekniikan alan oppilai-

toksista ja erityisesti niiden erityispiirteistä. Totesimme Varkauden kampuksen olevan 

paljon pienempi Opistotien kampukseen verrattuna sekä fyysisesti että opiskelijamääräl-

tään, joten suoraa hyötyä vierailusta ei työmme lopputuloksen kannalta ollut.  
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Saimme myös Tampereen ammattikorkeakoulun turvallisuuspäälliköltä tietoa  tekniikan 

alan kampuksen turvallisuusasioista, minkä myötä saimme lisää tietoa tekniikan alan op-

pilaitoksen erityispiirteistä ja käytännön järjestelyistä.  

 

3.3 Onnettomuuksien esiintyminen tekniikan alan oppilaitoksissa 

Pronto –onnettomuustilastointijärjestelmästä ajetun haun perusteella vuosina 2011 - 2015 

Suomessa sattui 146 rakennuspalo- tai rakennuspalovaaratilannetta, joissa kohteena oli 

ammatillisen oppilaitoksen rakennus tai korkeakoulurakennus. Näistä tapauksista et-

simme vielä tapauskohtaisesti osoitteen perusteella ne kohteet, jotka viittasivat tekniikan 

alan rakennukseen. Etsinnän perusteella tekniikan alan oppilaitoksissa tai selkeästi tek-

niikan aloja sisältävissä monialaisissa oppilaitoksissa edellä mainittujen onnettomuus-

tyyppien onnettomuuksia sattui 27 kpl, joka on noin 18,5 % kaikista tapauksista. Sytty-

missyiden arvioista nousee selkeästi esiin koneen tai laitteen vika, häiriö tai huollon lai-

minlyönti. Tekniikan oppilaitoksissa tulee kiinnittää erityistä huomiota työtilojen konei-

den ja laitteiden huoltoon ja huolelliseen käyttöön. Pylväsdiagrammi (kaavio 1) kuvaa 

rakennuspalojen ja rakennuspalovaarojen määrää sekä ammatillisen oppilaitoksen raken-

nuksissa että korkeakoulurakennuksissa. Piirakkakaavio (kaavio 2) kuvaa tekniikan alan 

oppilaitoksissa sattuneita rakennuspaloja ja rakennuspalovaaroja suhteessa muihin am-

mattikorkeakoulu- ja ammatillisten oppilaitosten rakennuksiin.   
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Kaavio 1. Rakennuspalojen ja rakennuspalovaarojen määrä vuosina 2011 - 2015. 

 

 

 

Kaavio 2. Tekniikan alan rakennusten osuus rakennuspalo- ja rakennuspalovaaratapauk-

sista vuosina 2011 - 2015. 

 

 

 

 

18 %

82 % Tekniikan alan oppilaitoksen
rakennus

Muut ammattikorkeakoulu- tai
ammattillisen oppilaitoksen
rakennukset
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3.4 Yhteenveto 

Saimme haastattelujemme ja havaintojemme perusteella mielestämme hyvän kokonais-

käsityksen tekniikan alan oppilaitosten erityispiirteistä verrattuna esimerkiksi teoreetti-

sempien oppilaitosten piirteisiin. Tietysti tekniikan alan oppilaitoksissakin on paljon teo-

riaa ja luentoja. Yhteenvetona painotamme tekniikan alan oppilaitosten kahta erityispiir-

rettä, jotka tulee ottaa huomioon tekniikan alan oppilaitosten turvallisuussuunnittelussa 

ja -tehtävissä:  

1) Tekniikan alan oppilaitoksissa on erilaisia työskentelytiloja ja laboratorioita, jotka 

sisältävät korkeariskisiä tiloja ja koneita. Näissä tiloissa saattaa olla myös pieniä 

määriä vaarallisia aineita, kaasupulloja ja avoneuvojen akkuja.  

2) Ammattikorkeakoulun opetus sisältää itsenäistä työskentelyä laboratorioissa ja 

käytävillä. Tämä luo haasteita henkilömäärien arvioinnissa eri vuorokauden ai-

koina. Tämä seikka vaikutti hyvin merkittävästi työmme tuotoksiin, etenkin ope-

ratiivisiin toimintaohjeisiin. 

Opistotien kampuksesta voidaan mainita vielä koko kampusalueella näkyvä tilamuutok-

sista johtuva varastointiongelma. Viimeisen parin vuoden aikana Opistotiellä on tehty 

paljon tilamuutoksia esimerkiksi remontin ja muotoilulinjan muuton takia. Tämä on ai-

heuttanut irtaimiston varastointiongelman. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että poistu-

mistiet ovat ahtaita varastoinnin takia. Olemme myös miettineet, onko savunpoistoa 

huomioitu tilamuutoksien osalta. Rakennuksen savunpoisto suunnitellaan alun perin ti-

lan palokuormaryhmän ja toiminnallisuuden mukaan. Muutosten jälkeen savunpoiston 

soveltuvuus tiloihin tulisi arvioida uudelleen.  
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4 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OPISTOTIEN KAMPUS 

 

4.1 Savonia-ammattikorkeakoulu 

Savonia-ammattikorkeakoulu on yksi Suomen suurimmista ammattikorkeakouluista. Sen 

koulutusyksiköt sijaitsevat Kuopiossa, Varkaudessa ja Iisalmessa. Savoniassa työskente-

lee yhteensä noin 500 työntekijää ja opiskelijamäärä on lähes 6000. Savonia-ammattikor-

keakoulu tarjoaa yhteensä seitsemän koulutusalaa: muotoilun koulutus, liiketalouden ala, 

luonnonvara ala, matkailu- ja ravitsemusala, musiikki ja tanssi, tekniikan ala ja sosiaali- 

ja terveysala. (Tutustu Savoniaan 2015.) 

 

4.1.1 Organisaatio ja johtaminen 

Savonia-ammattikorkeakoulun tehtävistä ja toiminnasta määrätään ammattikorkeakoulu-

laissa sekä Savonia-ammattikorkeakoulun toimintasäännössä. Savonian organisoitumi-

sen ja johtamisen päämääränä on hyvinvoinnin tuottaminen ja kilpailukyvyn lisääminen 

Pohjois-Savoon sekä Itä-Suomeen. Savonia on osakeyhtiömuotoinen, jollaisena se on toi-

minut vuodesta 2005 alkaen. Ylin päättävä elin on yhtiökokous, ja organisaatiolla on 

kaksi koulutusvastuualuetta sekä korkeakoulu- ja hallintopalvelut. (Organisaatio ja joh-

taminen 2015.) 

Operatiivisen johtamisen johtajana toimii rehtori ja osakeyhtiön toimitusjohtaja. Rehtoria 

tukee johtoryhmä ja johtajat sekä johtamisjärjestelmän mukaiset päälliköt. (Organisaatio 

ja johtaminen 2015.) 

Savonian organisaatiorakenteessa (kuva 1.) johtamisjärjestelmän perusrakenteena ovat 

vastuujohtajat, tiiminvetäjät ja esimiesasemassa olevat päälliköt. Toiminnallisten tiimien 

sisässä tapahtuu koulutusvastuiden ja palveluiden käytännön toiminta. (Organisaatio ja 

johtaminen 2015.) 
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Kuva 1. Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n organisaatiorakenne (Tutustu Savoniaan 

2015). 

 

4.2 Ammattikorkeakoulu opiskeluympäristönä 

Ammattikorkeakoulu poikkeaa opiskeluympäristönä peruskoulusta, lukiosta ja ammatil-

lisesta koulutuksesta. Tässä kappaleessa on avattu ammattikorkeakoulun omaniaspiir-

teitä. Lainsäädännön tasolla ammattikorkeakoululaki säätelee ammattikorkeakoulujen 

toimintaa, mikä asettaa osaltaan ominaispiirteitä opiskelulle. 

Ammattikorkeakoulussa opiskelu ei ole pelkästään oppitunneille osallistumista. Esimer-

kiksi Savonia-ammattikorkeakoulun Opistotien kampuksella opiskelu sisältää lähiope-

tusta, itsenäistä opiskelua ja tutkimustyötä eri alojen laboratorioissa. Tästä voidaankin 

päätellä, että kampuksella oleskeleva henkilömäärä vaihtelee päivittäin ja tiloissa työs-

kentelee opiskelijoita itsenäisesti. Opetus ammattikorkeakoulussa on julkista, mutta pe-

rustellusta syystä opetustilaisuuksiin pääsyä voidaan rajoittaa. (Ammattikorkeakoululaki 

932/2014, 9 §.) 
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Ammattikorkeakoululaki säätää myös opiskelijavalinnoista. Peruslähtökohta on, että ha-

kijalla on oltava suoritettuna lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto, toisen asteen am-

matillinen kolmivuotinen tutkinto tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot, ammatillisesta 

aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, 

ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon, 

tai ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden korkeakou-

luopintoihin (Ammattikorkeakoululaki 37§). Turvallisuusnäkökulmasta ajatellen voidaan 

sanoa, että kaikki opiskelijat ovat täysi-ikäisiä ja ymmärtävät vähintään englannin kieltä.  

Nykyisin ammattikorkeakoulut ovat yhä kansainvälisempiä. Opiskelijavaihto ja toisaalta 

ammattikorkeakoululain mahdollistama asianmukaisella ulkomaisella tutkinnolla hake-

minen ammattikorkeakouluun tekevät opiskeluympäristöstä monikielellisen ja monikult-

tuurisen. Tämä tulee huomioida turvallisuuskoulutuksissa ja –viestinnässä.  

 

4.3 Opistotien kampuksen turvallisuuskulttuurin parantamisen lähtötilanne 

Opinnäytetyömme alkuvaiheessa tutustuimme kampuksen pelastussuunnitelman avulla 

kampuksen toimintaan ja turvallisuusasioihin. Tähän kappaleeseen on avattu ja analysoitu 

kampuksen lähtötilanne pelastussuunnitelman ja turvallisuusvastaavan kertomusten pe-

rusteella. 

 

4.3.1 Turvallisuushenkilöstö 

Opistotien kampuksen turvallisuusvastuuhenkilöt ja turvallisuusorganisaatio löytyivät ni-

mettynä pelastussuunnitelmasta. Koko rakennuksen turvallisuusvastaava ja johdon edus-

taja oli nimetty selkeästi. Pelastussuunnitelmassa turvallisuusasioiden vastuuhenkilöt oli 

määritelty seuraaville vastuualueille: 

 paloturvallisuuden vastuuhenkilö 

 vaarallisten aineiden käsittelyn vastuuhenkilö 

 ilkivallan ja rikosten torjunnan vastuuhenkilö 

 tietojenkäsittelyn turvallisuudesta vastaava 
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 kiinteistön huollosta vastaava 

 väestönsuojien valvojat ( 6 hlö) 

 ensiapujärjestelyistä vastaava 

 turvallisuuskoulutuksesta vastaava 

 palo-, pelastus- ja ensiapuryhmä. 

Lisäksi jokaiselle rakennusosalle (A, B, C ja D-siivet) oli nimetty turvallisuusvalvojat ja 

hälytyksen vastuuhenkilö eli viestittäjä. A-siivessä turvallisuusvalvoja toimi itse viestit-

täjänä. Viestittäjän tehtävänä oli hälyttää oma vastuualueensa ja antaa poistumiskäsky 

huutamalla. Kuulutusjärjestelmän puuttuminen oli siis huomioitu tällä tavoin. 

Pelastussuunnitelmassa vastuuhenkilöt ja turvallisuusorganisaatioon kuuluvat oli nimetty 

ja esitetty useassa eri kohdassa, jolloin kokonaisuus hukkui liian monelle sivulle. Pelas-

tussuunnitelma ei ollut tältäkään osin selkeä ja helppolukuinen. Turvallisuusorganisaatio 

oli kuitenkin koottuna kaavioksi suunnitelman liitteenä. 

 

4.3.2 Toimintaohjeet tulipalon sattuessa 

Opistotien kampuksen pelastussuunnitelmassa oli annettu yleiset toimintaohjeet raken-

nuksessa oleville. Lisäksi toimintaohjeet oli määritetty erikseen turvallisuusorganisaa-

tiolle, turvallisuusjohtajalle ja turvallisuusvalvojille. 

Yleisissä ohjeissa todettiin, että ”kun havaitset tulipalon tai muun vaaran, tee hätäilmoi-

tus”. Tämän perään oli ohjeistettu hälyttämään kyseisen rakennusosan turvallisuusjoh-

taja, hänen sijaisensa tai turvallisuusvalvoja. Mielestämme tästä puutui selkeä käsky soit-

taa hätäpuhelu numeroon 112. Selkeät ja lyhyet toimintaohjeet olivat tässä kohtaa sekoit-

tuneen turvallisuusvastaavien toimintaa selittävään osaan. 

Opistotien kampuksella palohälytys tapahtuu palokelloilla, joita katselmusvaiheessa oli 

asennettuna liian vähän. Joissakin rakennusosissa ei palokelloja ollut lainkaan. Hälytys-

mallina tulipalotilanteessa käytettiin evakuointikäskyä, joka annettiin viestittäjän välityk-

sellä. Evakuointikäskyssä kerrottiin, että tulipalo on havaittu ja kaikkien tulee poistua ra-
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kennuksesta lähimmälle kokoontumispaikalle. Vastikään kampuksen turvallisuusvas-

taava oli hankkinut megafoneja, joilla tehostettiin viestin kuuluvuutta ja läpimenoa. Sel-

keä puute hälytyksen kuuluvuudessa oli juuri palokellojen puuttuminen tai huono kuulu-

vuus eri rakennusosissa. 

 

4.3.4 Henkilömäärä ja rakennukset 

Savonia-ammattikorkeakoulun Opistotien kampuksella kokonaishenkilömäärät olivat pe-

lastussuunnitelman mukaan opetuksellisena aikana noin 1800 - 2000 henkilön tienoilla. 

Vuoden 2015 alussa Opistotien kampuksen tiloihin muutti lisäksi Savonian muotoilualan 

koulutus, jolloin kokonaishenkilömäärä lisääntyi turvallisuusvastaavan mukaan noin pa-

rilla sadalla henkilöllä.  

Opistontien kampuksen päärakennuksen pinta-alaksi ilmoitettiin pelastussuunnitelmassa 

13267 m². Päärakennus on jaettu kolmeen siipeen (A - C). Lisäksi samalla tontilla sijait-

see erillisenä rakennuksena kampuksen D-siipi eli Hitsavonia. D-siiven pinta-ala on 1750 

m².  Asemapiirros on esitetty liitteessä 3.  

Rakennuksen A-siivessä on kellarikerros mukaan lukien neljä kerrosta. Kellarikerrok-

sessa sijaitsevat keittiön sosiaalitilat sekä ”oppilasyhdistyksen kerhotilat”. Kellarikerrok-

sessa A-siipi yhdistyy C-siipeen yhdyskäytävällä. Ensimmäisessä kerroksessa on ruokala 

keittiötiloineen ja rakennuksen pääaula, joista kulkee käytävä ensimmäisen kerroksen 

luokkatiloihin. Muilta osin A-siivessä on tavallisia luokka- ja henkilötiloja. 

B-siiven kellarikerroksessa sijaitsevat muun muassa valokuvausstudio, kone- ja metalli-

alan moottoripyörälaboratorio, sähkötekniikan laboratorio, suurjännitetila ja rakennusfy-

sikaalinen testaustila. Ensimmäisessä kerroksessa on liikuntahallin ja auditorion lisäksi 

eri alojen laboratorioita. Muissa kerroksissa on tavallisia luokkatiloja. 

C-siipi on kaksikerroksinen, ja se yhdistyy B-siipeen kummassakin kerroksissa. A-sii-

peen kulkee yhdyskäytävä kellarikerroksessa. Kellarissa on pääosin varastoja ja väestön-

suojia sekä työhuoneita ja laboratorioita. Toisessa kerroksessa ovat teollisen muotoilun 

studiot sekä eri alojen pajoja. 
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D-siipi on osittain kolmekerroksinen rakennus, jossa sijaitsevat hitsauslaboratorio, puu-

laboratorio sekä pukuhuone- ja luokkatiloja. Puulaboratoriossa sijaitsevat muun muassa 

polttokoehuone ja maalaustila. 

 

4.3.5 Webropol–kysely henkilöstölle 

Opinnäytetyössä käytimme tiedonhankintamenetelminä sähköisiä kyselylomakkeita sekä 

haastatteluja. Webropol-kysely lähetettiin Opistotien kampuksen henkilöstölle hieman 

ennen poistumisharjoituksen pitämistä. Kyselyn tarkoituksena oli kuulla henkilöstön 

omia tuntemuksia kampuksen senaikaisesta turvallisuusilmapiiristä ja käytännöistä. 

Webropol-kyselystä saimme vahvistuksen työmme tarpeellisuudelle. 

Saimme kyselylle yhteensä 81 vastaajaa, mikä oli odotettua parempi tulos. Kyselyn tu-

loksia voidaan pitää vastaajien määrän vuoksi merkityksellisinä. Vastaajat jakautuivat 

seitsemään esimiestason edustajaan, ja loput olivat työntekijätason edustajia. Kyselyssä 

esitettiin kysymyksiä, jotka liittyivät turvallisuuskoulutuksiin, pelastussuunnitelmaan, 

turvallisuusorganisaatioon, turvallisuusjohtamiseen ja toimintaohjeistukseen. Webropol-

kysely kysymyksineen ja vastauksineen on esitetty raportin liitteessä 1. 
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5 PELASTUSSUUNNITELMA OPPILAITOKSEEN 

 

5.1 Kiinteistön haltijan vastuu 

Jokainen työpaikka on velvollinen huolehtimaan, että sen turvallisuusohjelmissa on 

huomioitu henkilöstön turvallisuustietojen ja –taitojen säännöllinen päivittäminen. Pe-

rusperiaatteena suuronnettomuuksien välttämiseksi ja vahinkojen minimoimiseksi on, 

että jokainen työntekijä tunnistaa toimintaympäristön vaaranpaikat ja osaa toimia hätäti-

lanteessa. Asioita ei kannata opiskella kantapään kautta, vaan turvallisuusasioita tulee 

suunnitella ennaltaehkäisevässä mielessä. (Waitinen ja ym. 2009, 4 – 5.) 

 

 

5.2 Omatoiminen varautuminen 

 

Omatoiminen varautuminen tarkoittaa yksinkertaisesti ennalta varautumista kohteessa 

mahdollisesti tapahtuviin onnettomuus- ja vaaratilanteisiin. Se on määritelty tarkemmin 

pelastuslain (379/2011) 14 §:ssä, jonka mukaan 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 vaarati-

lanteissa sekä toimenpiteisiin pelastustoiminnan helpottamiseksi.” 

 

On muistettava, että tämä koskee myös muualla kuin kyseenomaisessa rakennuksessa 

harjoitettavaa toimintaa sekä yleisötilaisuuksia. Etenkin oppilaitoksissa on yleistä myös 

erilaiset majoitukset kesäaikaan. Tähänkin tulee varautua ja toimenpiteet majoitustoi-

mintaa varten on kirjattava pelastussuunnitelmaan. 
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5.3 Pelastussuunnitelmavelvollinen kohde 

Oppilaitokset kuuluvat pelastuslaissa ja pelastusasetuksessa mainittaviin kohteisiin, joi-

hin vaaditaan tehtäväksi pelastussuunnitelma. Rakennuksen haltija on vastuussa pelas-

tussuunnitelman laatimisesta ja sen sisällöstä. Pelastussuunnitelma on kiinteä osa koh-

teen omatoimista varautumista, sillä se on asiakirja, jossa omatoiminen varautuminen 

on kirjattuna ja sitä kautta jalkautettavissa henkilöstölle. 

 

Pelastuslain (379/2011) 15 §:ssä määritellään pelastussuunnitelman sisältö. Sen mukaan 

pelastussuunnitelmasta tulee olla kirjattuna selvitys 

 

”1) vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä; 

2) rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä; 

3) asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi 

sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi; 

4) mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä.” 

 

 

5.4 Turvallisuushenkilöstön nimeäminen 

Pelastussuunnitelmaan nimetään kohteen turvallisuudesta vastaavat henkilöt. Henkilöt ja 

muut resurssit varataan työyhteisön omien tarpeiden mukaisesti ja ne kirjataan pelastus-

suunnitelmaan. Tehtäviin nimetyt täytyy kouluttaa tehtäväänsä. Huomioitavaa on, että 

pelastuslain edellyttämät tehtävät voidaan hoitaa oman toimen ohella. (Pelastussuunni-

telma - Opas yrityksille ja muille työyhteisöille 2013, 26). 

 

Eräänä mallina turvallisuushenkilöstön varaamiseen ja tehtävänjakoon voidaan pitää tur-

vallisuusjohdon ja turvallisuusvalvojien nimeämistä. Turvallisuusjohtoon voi kuulua esi-

merkiksi turvallisuusjohtaja ja/tai turvallisuuspäällikkö ja nimetyt varahenkilöt. Turvalli-

suusvalvojia nimetään rakennuksen eri osiin tarpeen mukainen määrä. Suomen pelastus-

alan keskusjärjestön julkaiseman oppaan (Pelastussuunnitelma – Opas yrityksille ja 

muille työyhteisöille 2013) mukaan turvallisuusjohtajan/-päällikön ja turvallisuusvalvo-

jien tehtävät voidaan jakaa seuraavasti: 

 



25 

 

Turvallisuuspäällikkö/turvallisuusjohtaja 

• johtaa, kehittää ja ylläpitää kaikkea työyhteisöön turvallisuutta ja pelastustoimintaa 

• vastaa turvallisuuteen liittyvän lainsäädännön noudattamisesta 

• vastaa pelastussuunnitelman laadinnasta ja päivittämisestä 

• huolehtii henkilökunnan turvallisuuskoulutuksesta 

• tekee tarvittavat ilmoituksen viranomaisille ja osallistuu viranomaisten tekemiin tar-

kastuksiin 

• tiedottaa turvallisuusasioista työpaikan johdolle ja henkilökunnalle. 

 

Turvallisuusvalvoja 

• valvoo oman alueensa turvallisuutta 

• huolehtii työpaikalle ajan tasaiset turvallisuusohjeet 

• varmistaa hätä- ja uhkatilanteessa, että kaikki alueella olevat saavat tietoonsa toiminta-

ohjeet 

• sammuttaa ja pelastaa tarvittaessa 

• varmistaa ovien ja ikkunoiden sulkemisen sekä koneiden ja laitteiden pysäyttämisen 

• ilmoittaa hätätilanteessa oman alueensa tilanteen turvallisuusjohdolle ja pelastusviran-

omaiselle. 

 

 

5.5 Pelastussuunnitelman päivittäminen Opistotien kampukselle 

Pelastussuunnitelma on ennen kaikkea omatoimisen varautumisen ja henkilökunnan toi-

mintaohjeiden käsikirja, jota ei tule täyttää liiallisella lakitekstillä ja perusteluilla. Pelas-

tussuunnitelmasta saadaan paras hyöty irti silloin, kun siihen kirjatut asiat ovat hyvässä 

järjestyksessä, sopivasti tiivistetty ja helposti ymmärrettävissä. 

 

Pelastussuunnitelman laatimisessa tulee pitää mielessä, että se on tarkoitettu toiminanna-

harjoittajan omaan käyttöön, ei pelastusviranomaista varten. Se tulisi laatia niin selväksi, 

että ruohonjuuritason työntekijä ymmärtää sitä lukiessaan vähintään oman tehtävänsä 

työpaikan turvallisuudessa sekä saa tietoutta toiminnasta onnettomuustilanteissa. Visuaa-

lisesti selkeää pelastussuunnitelmaa on myös helppo päivittää tarpeen mukaan. 

Opinnäytetyön yhtenä tuotoksena oli entistä selkeämpi ja päivitetty pelastussuunnitelma. 

Aivan työmme alkumetreillä olimme sitä mieltä, että Opistotien kampuksen voimassa 
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oleva pelastussuunnitelma ei ole lainkaan toimiva. Paneuduttuamme tarkemmin pelastus-

suunnitelmaan päätimme alkaa muokkaamaan voimassa olevaa pelastussuunnitelmaa ti-

laajan toiveiden mukaiseksi sen sijaan, että olisimme tehneet suunnitelman eri pohjalle 

täysin uudistettuna. Pidimme voimassa olevaa pelastussuunnitelmaa kuitenkin parem-

pana erään toisen ammattikorkeakoulun pelastussuunnitelmaan ja muutamaan pelastus-

suunnitelmapohjaan verrattuna. 

 

Pelastussuunnitelman päivittämiseen oli kolme lähtökohtaa: 

 

1. suunnitelman luettavuuden parantaminen ja tiivistäminen 

2. suunnitelman päivittäminen ajan tasalle 

3. turvallisuushenkilöstön operatiivisten toimintaohjeiden ja henkilöstön turvalli-

suuskoulutussuunnitelman liittäminen pelastussuunnitelmaan 

 

Suunnitelman luettavuuden parantaminen ja tiivistäminen tehtiin yhteistyössä Opistotien 

turvallisuusvastaavan kanssa. Käytännössä vanhasta pelastussuunnitelman versiosta kar-

sittiin pois laki- ja asetustekstejä sekä liian pitkiä johdantotekstejä. Esimerkiksi vanhassa 

versiossa oli lueteltu vaarallisten aineiden laki- ja asetustekstejä sivun verran. Tämä oli 

mielestämme tarpeetonta suhteutettuna Opistotien kampuksen vähäisiin vaarallisten ai-

neiden määrään.  

 

Suunnitelman päivittäminen ajan tasalle oli tässä kohtaa todella tarpeellista. Vanha pelas-

tussuunnitelma versio oli tehty edellisen pelastuslain ja -asetuksen mukaan. Vanhassa 

versiossa oli myös jonkin verran henkilöiden nimiä, jotka eivät enää työskentele Opisto-

tien kampuksella.  

 

Turvallisuushenkilöiden operatiivisten toimintaohjeiden ja henkilöstön turvallisuuskou-

lutussuunnitelman liittäminen pelastussuunnitelmaan oli erityistä tarkkaavaisuutta vaa-

tiva tehtävä. Sitä tehdessä piti olla tarkkana, että myös turvallisuusorganisaatio ja uudet 

termit sekä nimikkeet tulee päivitettyä. Sen lisäksi oli huomioitava, että aiemmin mainitut 

tuotokset liitetään pelastussuunnitelman liitteiksi selkeästi ja helposti löydettäväksi. Pe-

lastussuunnitelmahan sisältää myös yleisiä toimintaohjeita, joihin poistumistilanteeseen 

tarkoitetut turvallisuushenkilöstön operatiiviset toimintaohjeet eivät saa missään tapauk-

sessa sekoittua.  
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Pelastussuunnitelman päivittämisen yhteydessä opistotien turvallisuusjohto teki yhdessä 

työsuojelun kanssa työpistekohtaisen vaarojen tunnistamisen ja riskikartoituksen keväällä 

2016. Lisäksi mainittakoon, että pelastussuunnitelman vaaratilanteiden ja niiden vaiku-

tusten arviointiin Savonia-ammattikorkeakoulussa on otettu käyttöön riskinarviointiso-

vellus, joka helpottaa tätä arviointityötä. Savonia-ammattikorkeakoulussa on myös hy-

väksytty käyttöön korkeakouluturvallisuuden käsikirja, jonka sisältö on myös ollut ver-

tailukohteena tässä opinnäytetyössä.  

 

Pelastussuunnitelma päätettiin jättää liittämättä tämän oppinäytetyöraportin liitteisiin. Pe-

rusteluna on tähän suunnitelman sisällön arkaluontoisuus. Suunnitelma sisältää niin pal-

jon keskeisiä turvallisuuteen liittyviä asioita, joita ei haluta julkaista suurelle yleisölle. 

Pelastussuunnitelman jakelu on kuitenkin hoidettu Opistotien henkilöstölle ja opiskeli-

joille erillisen ohjeistuksen mukaan, jakelusta päättää Savonia-ammattikorkeakoulu ja 

Opistotien kampuksen turvallisuusjohto.  
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6 HENKILÖSTÖN OHJEISTUS TULIPALOTILANTEESEEN 

Henkilöstön operatiiviset toimintaohjeet on laadittu oppilaitoksen henkilöstön tarpeiden 

mukaiseksi käyttäen teoriapohjaa hyväksi ja testaamalla ohjeet poistumisharjoituksella. 

Tutkimusongelmaksi henkilöstön toimintaohjeita koskevassa tuotoksessa muodostui se, 

kuinka kampuksen tilat saadaan riittävän nopeasti evakuoitua henkilöstön voimin oppi-

laitoksessa, jossa ei ole keskuskuulutusjärjestelmää.  

 

6.1 Turvallisuusorganisaation uudelleenjärjestely 

Pelastuslain 379/2011 9 § mukaan rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanhar-

joittajan on osaltaan huolehdittava siitä, että rakennus, rakennelma ja sen ympäristö pide-

tään sellaisessa kunnossa, että 1) tulipalon syttymisen, tahallisen sytyttämisen sekä leviä-

misen 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 mah-

dollista; 4) pelastushenkilöstön turvallisuus on otettu huomioon. 

Opistotien kampuksella ei ole sähköistä kuulutusjärjestelmää, joka auttaisi tulipalotilan-

teessa tai muussa vaaratilanteessa tiedon välittämisessä rakennuksessa oleville. Tämä 

kuulutusjärjestelmän puute antoi lähtökohdat suunnittelemallemme kolmiportaiselle ti-

lanteenaikaiselle toimintamallille. Mielestämme tämän mallin avulla voidaan kuulutus-

järjestelmän puute paikata tehokkaimmin, jotta pelastuslain 9 §:n velvoitteet voidaan täyt-

tää Opistotien kampuksella poistumisturvallisuuden osalta.  

Savonia-ammattikorkeakoulun Opistotien kampuksen turvallisuusorganisaation kokoon-

panoa muokattiin ajantasaiseksi sekä luotiin uudenlainen malli tilanteen aikaiseen turval-

lisuusjohtamiseen. Tuloksena syntyi aiemmin mainittu kolmiportainen toimintamalli, 

jossa ylimpänä toimii turvallisuusjohto, sen alla turvallisuusvalvojat ja alimpana portaana 

opetusryhmälliset opettajat. Kaikille kolmelle portaalle luotiin omat selkeät ja lyhyet toi-

mintaohjeet tulipalo- ja palohälytystilanteisiin. Toimintaohjeissa opetusryhmällisillä 

opettajilla tarkoitetaan opettajia, joilla on tilanteen alkaessa opetusryhmä. Muut opettajat 
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ja rakennuksessa olevat henkilöt noudattavat pelastussuunnitelman yleisiä ohjeita ja pois-

tuvat rakennuksesta avustaen muita poistujia.  

 

Turvallisuusjohdon kokoonpano muokkautui kampuksen johtavista opettajista. Turvalli-

suusjohtoon valittiin viisi henkilöä, jotta tilanteen aikana mahdollisimman moni olisi pai-

kalla. Turvallisuusjohdon toimintaohjeet tehtiin sellaisiksi, että tilanteen johtaminen ja 

tilannekuvan luominen voidaan aloittaa, vaikka vain yksi edustaja olisi paikalla. 

 

Turvallisuusvalvojien valinnassa lähdettiin siitä, että toimijat olisivat aikaisemmassa tur-

vallisuusorganisaatiossa toimineita ja henkilöitä, joilla ei ole pääsääntöisesti luokanope-

tusta. Turvallisuusvalvojan tehtävä helpottuu, kun tilanteen alussa hänellä ei ole opetus-

ryhmää huolehdittavanaan. Lisäksi useat opettajat tekevät töitä myös muualta käsin ja 

todennäköisyys heidän läsnäoloon tilanteen alkaessa on pienempi. 

 

Alkuperäinen suunnitelmana opinnäytetyöntekijöillä oli hyödyntää pelastusopiston mal-

lia, jossa jokainen opettaja velvoitettaisiin toimimaan turvallisuusvalvojan kaltaisena ker-

rosvastaavana, joka poistumistilanteessa pukisi kerrosvastaavan liivin sekä käynnistäisi 

evakuoimisen ja tilojen tarkastamisen. Turvallisuusvastaavan kanssa käytyjen keskuste-

lujen pohjalta emme kuitenkaan päätyneet tähän ratkaisuun. Turvallisuusvalvojat nimet-

tiin turvallisuusvastaavan näkemyksen mukaisesti alueillensa ja heille varattiin varahen-

kilö. Myös varahenkilön koulutus ja poistumisharjoituksiin osallistuminen on jatkossa 

tärkeää. 

 

 

6.2 Ohjeiden rajaus 

Henkilöstön operatiiviset toimintaohjeet pitävät sisällään toimintaohjeet henkilöstölle 

tulipalo- ja palohälytystilanteisiin. Tarvetta kampuksen puolelta olisi ollut myös muihin 

vaaratilanteisiin, mutta pysyimme työn rajauksessa. Tulipalo- ja palohälytystilanteet oli-

vat alun perinkin tilanteita, joihin työ tilattiin ja tarve oli suurin.  
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6.3 Ohjeiden toteutus 

Kampuksen eri rakennusosat eli siivet muodostavat alueet, jotka on jaettu vastuuhenki-

löille. Nämä vastuuhenkilöt ovat oman alueensa turvallisuusvalvojia. Alustavasti on pää-

dytty ratkaisumalliin, jossa kampuksen rakennukset on jaettu yhteensä kymmeneen alu-

eeseen. Jokaiselle alueelle on varattu turvallisuusvalvoja ja hänelle varahenkilö. Varsi-

nainen turvallisuusvalvoja ja hänen varahenkilönsä voivat toimia alueensa turvallisuus-

valvojina esimerkiksi vuoroviikoin, jolloin molemmilla säilyy rutiini. Tämä asia on so-

vittavissa. 

Kun toimintamallista ja johtamisjärjestelmästä päästiin selvyyteen, aloimme työstämään 

eri toimijoiden tarkkoja toimintaohjeita. Toimintaohjeet räätälöitiin poistumisharjoituk-

sen avulla juuri kampuksen tarpeiden mukaisiksi. Ohjeisiin jätettiin vielä varaa kampuk-

sen omaan muokkaamiseen tulevaisuuden havaintojen ja toimintaympäristön muutosten 

varalta. Toimintaohjeen kautta syntyi toimintatapamalli, joka kirjattiin toimintaohjetau-

luiksi jokaiselle vastuuhenkilölle opettajat mukaan lukien. Toimintaohjetaulut laminoi-

daan luokkiin opettajille sekä turvallisuusvalvojalle vakioidulle paikalle. Toimintaohje-

taulut hyväksytettiin kampuksen turvallisuusvastaavalla, jonka kommenttien perusteella 

niitä muokattiin vielä käytännöllisempään muotoon. 

 

6.4 Ohjeiden testaaminen 

Opinnäytetyön yhtenä tärkeänä osana oli poistumisharjoituksen järjestäminen Savonia-

ammattikorkeakoulun Opistotien kampuksella. Tähän harjoitukseen operatiiviset toi-

mintaohjeet valmisteltiin mahdollisimman valmiiksi. Poistumisharjoituksessa toiminta-

malli oli käytössä suunnitellun mukaisesti ja ohjeet saatiin testattua.  Poistumisharjoi-

tuksessa ohjeet arvioivat turvallisuusjohto, turvallisuusvalvojat ja opettajat. 

 

Poistumisharjoitus vaati myös toimintaohjeiden koulutuksen henkilökunnalle. Operatii-

viset ohjeet koulutettiin koko kampuksen henkilökunnalle ennen poistumisharjoitusta. 

Koulutuksessa käsiteltiin kolmiportainen toimintatapamalli kokonaisuudessaan ja kaik-

kien portaiden ohjeet erikseen. Jokaiselle portaalle eli tilanteen aikaiselle turvallisuus-

johdolle, turvallisuusvalvojille ja opetusryhmän opettajille kerrottiin seikkaperäisesti 
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esimerkkien kautta toimintaohjeet. Roolit ja tehtävänjako on kuvattu tiivistetysti kaavi-

ossa 3. Koulutustilaisuuden lopuksi annettiin henkilöstölle mahdollisuus esittää kysy-

myksiä ohjeista. Opinnäytetyön tekijöille jäi koulutustilaisuuden jälkeen käsitys, että 

ohjeet olivat omaksuttavissa. Tämä käsitys vahvistui itse poistumisharjoituksessa. 

 

 

 

Kaavio 3. Tilanteen aikaisen turvallisuusorganisaation roolit. 

Poistumisharjoituksen jälkeen henkilöstö koottiin vielä yhteen palautetilaisuutta varten. 

Palautetilaisuudessa jaettiin kyselylomake (liite 2), jotka palautettiin opinnäytetyönteki-

jöille. Kyselylomakkeilla kerätyn palautteen perusteella operatiivisia toimintaohjeita 

analysoitiin uudemman kerran ja kehitettiin tarvittavilta osin. Itse toimintatapamalli pi-

dettiin edelleen suunnitellussa kolmiportaisessa mallissa. Poistumisharjoituksesta saa-

dun palautteen perusteella saatiin myös arvokkaita huomioita muihin opinnäytetyömme 

tuotoksiin.  

 

6.4.1 Poistumisharjoituksen palaute 

 

Poistumisharjoituksen palaute oli tärkeässä osassa toimintaohjeiden viimeistelyssä. Pois-

tumisharjoituksen palaute analysoitiin ja siitä selvisi seuraavia kehityskohtia: 

 

 Heijastinlätkien paikat on vakioitava luokkiin ja työhuoneisiin (kaikille tietoon). 

 Luokkaan A-1035 voisi järjestää hätäpoistumistien ikkunan kautta ulos. (kiinteät 

ikkunakahvat ja merkintä). Lisäksi muihinkin luokkiin tulisi tehdä hätäpoistumis-

reittien kartoitus. 
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 Hälytys ei kuulu 2. kerroksen työhuoneeseen A-2013 ja B-3112 (eikä useaan 

muuhunkaan työhuoneeseen). Palokelloja on asennettava riittävästi 

 Tiedon välitystä tulee harjoitella lisää. Tätä voidaan harjoitella turvallisuushenki-

löstön kanssa "lautapeli-harjoitteena" operatiivisten ohjeiden mukaisesti. 

 Turvallisuusvalvojien, opettajien ja turvallisuusjohdon roolit on vielä kerrattava 

kaikille. 

 Englannin kieliset opiskelijaton huomioitava kuulutuksessa. 

 Opettajan ohjeeseen lisättäisiin kohta: ilmoita ryhmäsi tilanne turvallisuusvalvo-

jalle. 

 Kokoontumispaikat ovat liian lähellä palavaa rakennusta. Tarpeen vaatiessa tulee 

siirtyä kauemmalle kokoontumispaikalle 

 Tarkistetaan vielä ohjeiden luettavuus ja ymmärrettävyys (erityisesti opettajien 

ohje) 

 Luokassa B-3106 hälytyksen kuuluvuus voi vaarantua ompelukoneiden ollessa 

päällä! (Palokellojen lisäksi vilkkuva valo). 

 Turvallisuusvalvojan liiviin selkään laitettava rakennusosan merkintä (esim. Tur-

vallisuusvalvoja B-siipi) 

 Osa koki haastavaksi ryhmän laskemisen uudelleen kokoontumispaikalla. Ideana 

on, tuleeko selkeä epäily siitä, että joku jäänyt sisälle ryhmästä. Laskeminen ei 

ole aina mahdollista, mutta parempi pitää ohjeistuksessa, jotta edes osa saadaan 

laskettua. 

 Toimintaohjetaulut on laminoitava luokkiin näkyvälle paikalle 

 Tilanne, jossa turvallisuusvalvoja on samalla opettaja, on selkeytettävä. (Ohjeis-

tus oppilaille poistua ulos kokoontumispaikalle, ja jatkaa sen jälkeen turvallisuus-

valvojan toimia) 

 Ehdotettiin B1 (sähkölabra) ja B0 alueiden yhdistämistä samalle turvallisuusval-

vojalle. 

 Tarkennetaan turvallisuusvalvojan sammutusvelvollisuutta (sammuttaa, jos ha-

vaitsee palon kierroksellaan). 

 Kokoontumispaikan ohjeistusta on vielä tarkennettava. 

 Satunnaiset talossa olijat ovat velvollisia tottelemaan poistumiskäskyä. 

 "Valkoinen paperi laitetaan merkiksi viranomaisille" tarkennetaan ohjeistusta. 

(A4 teipillä kiinni. Luokissa on oltava tulostuspaperia ja teippiä). 
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 Palokello kuului huonosti luokkaan A-2095. 

 Turvallisuusjohdosta saattaa useampi henkilö olla poissa paikalta samaan aikaan. 

(ohjeet niin, että yksikin voi aloittaa johtamisen). 

 Ohjeisiin lisättiin tarkennus poistumisesta rauhallisesti, ei juosten. 

 Luokkien numerointi on asetettava selkeästi näkyville luokan sisä- ja ulkopuo-

lelle. 

 Turvallisuusvalvojien puhelinnumerot voisi koota ja jakaa opettajille (tilanteen 

aikana kuitenkin ehkäistävä turhat puhelut). 

 "Asentakaa se keskuskuulutus systeemi!" (lainaus palautteesta) 

 Turvallisuusvalvojien työavaimen/kulkulätkän käytävä tarkistettaviin tiloihin! 

 Annetaan ohjeet käskyjen antamiseen (valmiit vuorosanat) 

 ”Onko turvallisuusvalvojille selvillä oman vastuualueen rajat?” (tämä vaatii tois-

tuvaa harjoittelua) 

 Ovien avaaminen vie aikaa – monet avaimet. Avainten sopivuus on tarkistettava. 

 Kokoontumispaikalla oli sekasorto. Ei selvää ryhmittymistä.  

 Opettajan ohjeesta kohta 3: Luokassa ei näy, mikä on luokan numero.  

 Valvojalle annettava avain, joka käy kaikkiin alueen oviin. 

 ”Luokkien numerointi tehtävä järkeviksi. Esim. A201, A202 jne, kuten ennen oli. 

Nyt on A2063, A-2068…” (lainaus palautteesta) 

 Turvallisuusohje ottaa huomioon vain talon sisäisen toiminnan. On huomioitava 

mm. vaaralliset aineet ja tuulen suunta. 

 ”Hätätilanteessa ei ehdi lukea paljon ja kaikki eivät ymmärrä kuin lyhyitä käskyjä 

-> siispä ”ranskalaisin viivoin” lyhyitä (imperatiiveja=) käskyjä, yksi per rivi.” 

(lainaus palautteesta) 

 Turvallisuusvalvojalle on saatava ”kartta” omasta alueesta.  

 Heijastinlaput laitetaan oven pieleen sisäpuolelle (esim luokkiin) 

 Kuulutukset on oltava myös englanniksi kuten myös luokkien ohjeet. 

 3B:n molemmat valvojat ovat usein samaan aikaan muualla. 

 ”Opettajat eivät tienneet kenelle ilmoittautua” (lainaus palautteesta) 

 MIKSI KESKUSRADIOTA EI OLE?? (lainaus palautteesta) 

 ”Vastaavilla henkilöillä voisi olla pussukka tai sen tapainen, jossa on ohjeet ja 

heijastimet” (lainaus palautteesta) 

 ”Heijastimet helpommin liimattaviksi” (heijastavat laput tulossa) 
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 Tarvitaan kaikille johtohenkilöille megafonit ja yleisavaimet. 

 ”Miten toimia, kun tilanne on ohi, voiko laskea kotiin, vaikka palo kesken, jos on 

jo tarkistanut että kaikki paikalla?” (Ohjeistetaan) 

 

6.5 Lopulliset ohjeet ja jatkuvuus 

Poistumisharjoituksesta kerätyn palautteen perusteella operatiivisia ohjeita kehitettiin ja 

kehitetyt ohjeet lähetettiin kampuksen turvallisuusvastaavalle arvioitavaksi. Turvalli-

suusvalvojalta saadun arvioinnin perusteella tehtiin vielä täsmennyksiä ohjeiden termei-

hin ja nimikkeisiin. Ohjeisiin lisättiin myös toimintatapa sellaiseen poistumistilanteeseen, 

jossa turvallisuusjohdossa on vain yksi jäsen paikalla. Turvallisuusjohdon ohjeeseen täs-

mennettiin myös tarkemmin työnjakoa tilannekuvan ylläpidon ja tilanneilmoituksen 

osalta.  

 

Ohjeet luovutettiin kampukselle käyttöönotettavaksi syyslukukauden 2015 alussa. Ohjei-

den edelleen kouluttamisesta on kerrottu tarkemmin tuotoksessamme ”Turvallisuuskou-

lutussuunnitelma”.  

 

Ohjeita voi muokata poistumisharjoitusten ja ”karttaharjoitusten” perusteella. Tavoite on, 

että varsinainen poistumisharjoitus järjestetään vähintään kerran vuodessa Opistotien 

kampuksella ja tämän lisäksi poistumisharjoitusta harjoiteltaisiin vähintään ”karttaharjoi-

tuksena” turvallisuusorganisaation kesken. Ajatuksena on, että joka kolmannessa harjoi-

tuksessa harjoiteltaisiin myös sisälle suojautumista, jonka toteutuksesta ja ohjeistuksesta 

kampus vastaa itse. 
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7 RAKENNUSTEKNISET RATKAISUT 

 

7.1 Havaintokierros kampuksella 

Teimme Opistotien kampukselle tutustumiskierroksen 28.1.2015 yhdessä kampuksen tur-

vallisuusvastaavan ja kiinteistönhoitajan kanssa, joka toimii myös automaattisen paloil-

moitinlaitteen hoitajana. Huomion arvoista kierroksella oli se, että kampuksella oli käyn-

nissä C-siiven peruskorjaus. C-siiven tutustumiskierroksella oli mukana myös remontin 

aikainen projektipäällikkö, joka toimi C-siiven esittelijänä. Kierroksella kiersimme 

kaikki kampuksen rakennukset (A, B, C ja D). 

A-siiven pääoven tuulikaapissa sijaitsee paloilmoitinkeskus. A-siivessä ei ollut lainkaan 

palokelloja rakennuksen sisäpuolella, vaan ainut palokello oli pääoven vieressä raken-

nuksen ulkoseinässä. Tämä oli merkittävä puute A-siivessä oleskelevien poistumisturval-

lisuudelle. Joulukuussa 2014 kampuksella sattui rakennuspölystä aiheutunut palohälytys. 

Turvallisuusvastaava oli saanut tiedon, että kaikki A-siivessä oleskelevat eivät olleet 

kuulleet hälytystä. Henkilöt, jotka olivat hälytyksen havainneet, poistuivat oikeaoppisesti 

rakennuksesta.   

A-siivessä oli uusittu poistumisopasteita lähiaikoina. Opasteet olivat asianmukaisesti ak-

kuvarmenteisia toimien tunnin akkuvirralla sähkökatkotilanteessa. Ongelmaksi kuitenkin 

näimme sen, että poistumisopasteet eivät näkyneet käytäviltä riittävän hyvin pitkien etäi-

syyksien vuoksi (kuva 1). 
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Kuva 1. Pienet poistumisopasteet eivät näy kampuksen pitkillä käytävillä. 

 

A- ja B-siivet yhdistävät palo-ovet jokaisessa kerroksessa oli uusittu kesällä 2014. Ra-

kennusmestarin mukaan palo-ovet ovat kytketty paloilmoittimeen, eli normaalioloissa 

palo-ovet ovat auki, mutta palohälytyksen tullessa paloilmoitin ohjaa palo-ovet kiinni. 

Testasimme kierroksen aikana nämä palo-ovet ja havaitsimme niissä vian: käyntikahva-

ton ovi ei sulkeutunut ovensulkunappia painaessa missään kerroksessa. Ovet korjattiin 

kuitenkin pikaisesti käyntimme jälkeen, minkä vuoksi mainintaa tästä ei kirjattu tuotok-

seen. B-siiven väestönsuoja on uusittu 2014, mutta sen tiiveyskoe oli kierroksemme ai-

kaan vielä tekemättä.  

Muotoilun koulutus muutti Opistotien kampukselle vuoden 2015 alusta Opistotien kam-

pukselle. Muuton takia kartoitushetkellä A- ja B-siivessä oli käytävillä ja poistumisrei-

teillä ylimääräistä tavaraa aiheuttaen sen, että poistumisreittien leveydet jäivät liian ka-

peiksi (kuvat 2 ja 3). 
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Kuva 2. Käytävillä oli kierroksen aikana runsaasti tarpeetonta tavaraa. 

 

 
Kuva 3. Useassa rakennusosassa on myös vanhahtavia poistumisopasteita. 

 

B-siivessä, Kuopio-hallin puoleisessa osastoidussa porrashuoneessa 3. kerroksen sähkö-

keskuksessa sijaitseva palvelin kuumeni turvallisuusvastaavan kertomuksen mukaan lii-

kaa, joten sähkökeskuksen palo-osastoivia ovia joudutaan kuumentumisen ehkäise-

miseksi pitämään auki. A- ja C-siiven välinen yhdyskäytävä kulkee pohjakerroksessa. 

Kartoitushetkellä yhdyskäytävässä osastointi ei toimi huonojen läpivientien takia. Esi-

merkiksi joulukuussa 2014 aiheutunut palohälytys johtui rakennuspölystä, joka levisi 

osastoidun seinän läpi avointen läpivientien kautta (kuva 3).  
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Kuva 3. Osastoivan seinän läpivienti. 

 

C-siiven remontin oli määrä valmistua vuonna 2015. Kartoitushetkellä remontin aikaisen 

projektipäällikön kertoman mukaan C-siipi oli huonon palo-osastoinnin takia käytän-

nössä yhtä palo-osastoa. Huonolla osastoinnilla tässä kohtaa tarkoitamme puutteellisia 

läpivientejä ja vanhoja palo-ovia, jotka eivät käytännössä ole tarpeeksi tiiviitä osastoi-

viksi palo-oviksi. Esimerkiksi porrashuoneen osa palo-ovista oli itsestään sulkeutuvia, 

mutta ei itsestään salpaantuvia. Tulipalotilanteessa tämä tarkoittaa sitä, että palotilan pai-

neen kasvaessa lämmön vaikutuksesta paine avaa palo-ovet ja palo pääsee leviämään 

palo-osastosta toiseen. Tilanne on poistumisturvallisuuden kannalta erityisen ongelmalli-

nen, koska juuri osastoidun porrashuoneen puutteelliset palo-ovet eivät pysty pitämään 

porrashuoneen olosuhteita poistumisen kannalta turvallisena.  

D-siivessä hitsauslaboratoriossa painavien kappaleiden siirtelyyn käytetään sähkötoi-

mista trukkia. Trukin latauspaikka oli keskellä hallia, mikä ei ole sopivin paikka trukin 

lataukselle vieressä olevan palokuorman vuoksi. Trukin latauspaikalle on annettu tiettyjä 

vaatimuksia vakuutusyhtiöiden suojeluohjeissa. D-siivessä riskiä aiheuttaa myös huoli-

maton varastointi. Etenkin puulaboratoriossa varastointi tulee tehdä huolellisesti. Kier-

roksella huomasimme, että sahojen teriä säilytettiin vaarallisesti portaiden yhteydessä.  
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7.2 Havaittuihin poikkeamiin puuttuminen 

Havaintokierroksen perusteella selvitimme ja annoimme Opistotien kampukselle raken-

nusteknisiä korjauskehotuksia, joista muodostui opinnäytetyömme kolmas tuotos. Tuo-

toksessa on kuvattu lyhyesti havaittu puute ja perusteltu niiden korjaustarve. Ymmärret-

tävyyttä on lisätty tuotokseen edellisen kappaleen kuvilla. Korjaustarpeet on perusteltu 

myös lainsäädännöllisestä näkökulmasta. 
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8 HENKILÖSTÖN TURVALLISUUSKOULUTUS 

 

8.1 Opistotien henkilöstön turvallisuuskoulutukset 

Kampuksen turvallisuusvastaavan selvityksen mukaan oppilaitoksessa järjestetään pois-

tumisharjoituksia kerran vuodessa. Tämä käytäntö on otettu käyttöön opinnäytetyöhön 

liittyvän poistumisharjoituksen järjestämisen jälkeen. Muutenkin koulutuksia on selven-

netty opinnäytetyöprosessin aikana. Esimerkiksi turvallisuuskävelykoulutusta annetaan 

tutoropiskelijoille ja heidän kauttaan aloittaville opiskelijoille, mutta sama käytäntö ei 

kohdistu kampuksen henkilökuntaan. 

Henkilökunta osallistuu tarpeen mukaan tulityö- ja työturvakorttikursseille. Kurssit on 

ajoitettu uusittavaksi kevättalvella korttien vanhetessa. Ensiapukurssi 1. koulutukset uu-

sitaan noin kolmen vuoden välein. Tarkempaa määritelmää turvallisuuskoulutusvaati-

muksista ei ilmeisesti ole. Edellä mainittujen koulutusten lisäksi Savonia Ammattikor-

keakoulun henkilökunnalle järjestetään satunnaisia erilliskoulutuksia, joiden aiheet liitty-

vät muunmuassa ensiapuun ja turvallisuuskulttuuriin (Sähköpostiviesti Opistotien kam-

puksen turvallisuusvastaavalta Osmo Miinalaiselta 7.9.2015). 

 

8.2 Henkilöstön suoritetut turvallisuuskoulutukset 

Kuten edellä mainittiin, osa Opistotien kampuksen henkilökunnasta on suorittanut tiettyjä 

turvallisuuskursseja. Kurssien suorittaminen on kuitenkin satunaista ja perustuu havait-

tuun tarpeeseen, käytännössä eri turvallisuuskorttien vanhentumiseen. 

Otimme selvää Webropol-kyselyllä muutamista koulutuksista. Vastaukset havainnollis-

tavat sen, kuinka suurelta osalta mielestämme peruskansalaistaitoihin kuuluvat turvalli-

suustaidot puuttuvat, vaikka suositellut prosentuaaliset osuudet koulutetusta henkilökun-

nasta täyttyvätkin. Webropol–kysely on esitetty liitteessä 1. 
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8.3 Turvallisuuskoulutussuunnitelman tarve 

Turvallisuuskoulutuksien koottu ohjelma nousi jo puheeksi ja pohdittavaksi jo opinnäy-

tetyön alkukeskustelussa. Opistotien kampuksen turvallisuusvastaava oli huomannut, että 

henkilöstön turvallisuuskoulutusta ei tehdä systemaattisesti. Ensiapukoulutuksia ja alku-

sammutuskoulutuksia oli pidetty tarpeen mukaan ensiapuryhmäläisille ja turvallisuusvas-

taaville. Turvallisuuskävelyt oli otettu käyttöön aloittaville opiskelijoille tutor-oppilaiden 

vetämänä, mutta samaa käytäntöä ei ole otettu käyttöön uusille opettajille ja sijaisille. 

Webropol–kyselyn vastauksia analysoidessa tuli selväksi, että yli 60 % vastaajasta koki, 

ettei palo- ja poistumisturvallisuusasioita kouluteta riittävän usein. Myös kyselyn vapaa 

sana -osiossa toivottiin lisää turvallisuuskoulutuksia. Tämä vahvisti käsitystämme tuo-

toksen tarpeellisuuden. Opinnäytetyömme toisena tuotoksena syntyi Henkilöstön turval-

lisuuskoulutussuunnitelma. 

Turvallisuuskoulutussuunnitelmaan kirjattiin suoritettavat koulutukset, koulutuksen taa-

juus ja koulutettavat henkilöstöryhmät. Turvallisuuskoulutukset on esitetty tiivistetysti 

taulukossa 1. Turvallisuuskoulutusten seurannan tueksi kehitimme yksinkertaisen seuran-

tataulukon. 
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Taulukko 1. Kooste turvallisuuskoulutussuunnitelmasta. 

Turvallisuuskoulutuksen toteuttamisesta kampuksella vastaa käytännössä kampuksen 

turvallisuusvastaava yhteistyössä ammattikorkeakoulun turvallisuusjohtajan kanssa. 

Operatiivisten hätäpoistumisohjeiden, turvallisuuskävelyn ja pelastussuunnitelman kou-

luttamisen hoitaa kampuksen henkilökunta. Operatiivisten hätäpoistumisohjeiden koulu-

tus annettiin henkilöstölle keväällä 2015. Niiden koulutus ja harjoittelu jatkuu kuitenkin 

turvallisuuskoulutussuunnitelman mukaan kaksi kertaa vuodessa. Kaksi kertaa vuodessa 

on mielestämme sopiva määrä, jotta luomamme malli Opistotien kampukselle saataisiin 

toimimaan suunnitellusti. 

 

8.3.1 Koulutusten määräytyminen 

Suoritettavia koulutuksia ei yleensä ole perusteltu lakisääteisellä tasolla kovinkaan tar-

kasti. Opinnäytetyössä hyödynsimme Opistotien kampuksella jo valmiiksi satunnaisesti 

suoritettavia koulutuksia ja lisäsimme niihin operatiiviset toimintaohjeet (poistumishar-

joituksen yhteyteen) sekä turvallisuuskävelyt. Harkinnan perusteella esitimme mieles-

tämme sopivan taajuuden koulutuksille sekä hyödynsimme joitakin suosituksia. Esimer-

kiksi esiapukoulutuksista ei anneta tarkkaa määrällistä vaatimusta lainsäädännössä. 

 Operatiiviset hätä-

poistumisohjeet* 

(Poistumisharjoi-

tus) 

Alkusammutuskou-

lutus  

Ensiapukoulu-

tus (EA1 suosi-

tus) 

Turvallisuuskä-

vely 

Pelastussuunni-

telma 

Turvallisuusjohto 2 kertaa vuodessa 3 vuoden välein 3 vuoden välein Kerran vuodessa Kerran vuodessa 

Turvallisuusval-

vojat 

2 kertaa vuodessa 3 vuoden välein 3 vuoden välein Kerran vuodessa Kerran vuodessa 

Muu henkilö-

kunta  

Kerran vuodessa 3 vuoden välein 

(vähintään 5%) 

3 vuoden välein 

(vähintään 5%) 

Kerran vuodessa Kerran vuodessa 

Opiskelijat Kerran vuodessa   Kerran vuodessa Kerran vuodessa 
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Eräänä Suosituksena voidaan käyttää 5 %:n ensiapukoulutetun osuutta henkilökunnasta. 

Suosittelemme, että henkilökunta käy vähintään Ensiapukurssi 1:n (EA1). EA1 on kolme 

vuotta voimassa, minkä jälkeen se voidaan uusia 4 - 8 tunnin koulutuksella kolmeksi vuo-

deksi eteenpäin. (Ensiapuvalmiuden voimassaolo ja ylläpito 2009.) 

Ensiapu- ja alkusammutuskoulutuksen järjestäjän kampus tilaa valitsemaltaan taholta. 

Katsoimme Ensiapukurssi 1:n suositeltavaksi tasoksi Opistotien kampuksen henkilökun-

nan ensiapukoulutukseen. EA1:n sisältö koostuu seuraavista osa-alueista: auttamistoi-

minta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa, hätäensiavun perusteet (tajuttomalle an-

nettava ensiapu, peruselvytys, vierasesine hengitysteissä, verenkierron häiriötila eli 

sokki), haavat, tavallisimmat sairauskohtaukset, palovammat ja sähkön aiheuttamat vam-

mat, nivelvammat ja murtumat sekä myrkytykset. (Suomen punainen risti. 2016.) 
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9 POHDINTA 

 

9.1 Aikataulutus ja työnjako 

Opinnäytetyömme tutkimussuunnitelmassa esitimme tavoitteen opinnäytetyön kokonais-

aikataulusta. Tavoitteena oli saattaa marraskuussa 2014 aloittamamme opinnäytetyö pää-

tökseen joulukuussa 2015. Tavoitteen tueksi laadimme aikataulun, jossa oli huomioitu 

kesä 2015. Tiesimme olevamme töissä omilla tahoillamme, joten kokopäiväinen opin-

näytetyön tekeminen ei olisi tuolloin mahdollista. 

Alkuvuosi sujui suunnitelmien mukaan ja opinnäytetyö eteni aikataulussaan. Poistumis-

harjoitus saatiin pidettyä aikataulun mukaisesti ennen kesää 2015. Syksyn 2015 aikana 

opinnäytetyö oli tarkoitus kirjoittaa loppuun ja valmistella viimeiset tuotokset. Aikataulu 

meni kuitenkin uusiksi, kun varmistui, että molempien työt jatkuvat syksyn ajan. Opin-

näytetyön tekoa jatkettiin tahoillamme töiden ohessa, mikä oli ajoittain haastavaa. Kau-

kaisen välimatkan vuoksi emme päässeet syksyn aikana tapaamaan opinnäytetyötä ohjaa-

via opettajia ja Savonia-ammattikorkeakoulun yhteyshenkilöä kertaakaan. 

Pystyimme työskentelemään opinnäytetyön parissa tiiviisti syksyn 2015 aikana. Tällöin 

kirjoitimme operatiivisten ohjeita ja etsimme laajasti teoriaa työmme tueksi. Muuttojen 

jälkeen jaoimme kirjoitustyötä tuotosten osalta. Toinen kirjoitti puhtaaksi parannusehdo-

tuksia ja turvallisuuskoulutussuunnitelmaa ja toinen oli Kuopioon takaisin muuton jäl-

keen tiiviimmin yhteistyössä Opistotien turvallisuusvastaavan kanssa pelastussuunnitel-

man päivittämisen osalta. Näin ollen opinnäytetyön loppuvaiheessakin työnteko saatiin 

kuormitettua tasapuolisesti, kun toiselle oli enemmän kirjoitustyötä ja toiselle yhteyden-

pitoa yhdyshenkilön kanssa.  

Tammikuussa 2016 esitettiin raportti opinnäytetyön ohjaajalle tarkoituksena katsoa, mitä 

on tehty ja millä aikataululla opinnäytetyö olisi mahdollista viimeistellä valmiiksi. 

Työ valmistui lopulta maaliskuun 2016 aikana. Aikataulusta myöhästyttiin usealla kuu-

kaudella. Työn määrä osoittautui haastavaksi käsitellä vapaa-aikana työajan jälkeen. 

Olemme kuitenkin erittäin tyytyväisiä työn lopputuloksiin. 
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Opinnäytetyön tekemisestä oli mahdotonta pitää tuntikirjausta, mutta arvoimme käyttä-

mämme ajan viikkoina. Opinnäytetyön alkoi marraskuussa 2014, ja kevät 2015 oli päi-

vittäistä työskentelyä. Tämän jälkeen työ oli iltaisin tekemistä ja yhteydenpitoa puheli-

mitse työpariin. Laskennallisesti parityönä tehtävä opinnäytetyö on laajuudeltaan noin 

810 tuntia (2 x 15 op.). Työviikkoina tämä olisi noin 21 viikkoa. Kevään 2015 aikana 

molemmat käyttivät työn tekemiseen jo vähintään 13 täyttä viikkoa. Opinnäytetyön laa-

juudesta mentiin jo tässä kohtaa yli, ja lopullinen työviikkojen määrä lienee yhteensä noin 

35 viikkoa. Arviota hankaloittaa lukemattomien puhelinkeskusteluiden määrä, mutta se 

on silti suuntaa antava. 

9.2 Tuotokset 

Opinnäytetyön tuotokset ja niiden tavoitteet olivat selvillä jo alusta alkaen. Tuotokset oli-

vat tilattu Savonia-ammattikorkeakoulusta, ja pääpaino oli asetettu tilauksessa henkilös-

tön operatiivisiin toimintaohjeisiin tulipalo- ja palohälytystilanteessa. Tuotoksien rajaus 

täyty kuitenkin tehdä tarkasti, koska kokonaisturvallisuuteen kuuluu erittäin monta osa-

tekijää ja tarkoitus oli pysyä nimenomaan opiskelemamme alan sisällä. Opinnäytetyön 

nimeksi muodostuikin siis rajauksen mukaisesti ”Savonia-ammattikorkeakoulun Opisto-

tien kampuksen palo- ja poistumisturvallisuuden parantaminen”. Kaaviossa 2. on esitetty 

Opinnäytetyömme tuotokset. 

 

Kaavio 2. Opinnäytetyön tuotokset. 
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Henkilöstön operatiiviset ohjeet muodostuivat opinnäytetyön päätuotokseksi. Tässä 

näimme myös suurimman kehityskohteen, koska tulipalo- tai palohälytystilanteita ei oltu 

harjoiteltu Opistotien kampuksella noin kahteenkymmeneen vuoteen eikä tilanteen aikai-

nen vastuun ja tehtävien jakaminen ollut täysin selvillä kampuksen henkilökunnalla. Tä-

hän panostimme suurimman osan opinnäytetyön teosta ja järjestimme yhdessä kampuk-

sen turvallisuusvalvojan kanssa oppilaitoksen ensimmäisen poistumisharjoituksen luo-

mamme mallin mukaisesti. Koulutimme toimintaohjeet henkilöstölle ennen poistumis-

harjoitusta ja poistumisharjoituksen jälkeisen palautteen perusteella viimeistelimme toi-

mintaohjeet lopulliseen muotoonsa. Toimintaohjeet luovutettiin sovellettavaksi Opisto-

tien kampukselle. Toivomme, että ne muokkautuvat uusien poistumisharjoitusten myötä 

vielä paremmiksi. 

Yhteenvetona henkilöstön operatiivisista toimintaohjeista voidaan sanoa, että yhteistyö 

kampuksen turvallisuusvastaavan kanssa tuotti hyvän lopputuloksen. Saimme luotua mal-

lin, joka on käyttökelpoinen Opistotien kampuksen tyylisessä oppilaitoksessa eli oppilai-

toksessa, jossa on useita rakennusosia eikä keskuskuulutusjärjestelmää ole. 

Henkilöstön turvallisuuskoulutussuunnitelman päätarkoitus opinnäytetyön yhtenä tuo-

toksena oli varmistaa, että turvallisuuskoulutuksiin saatiin ”kättä pitempää”. Tuotoksesta 

syntyi tiivis paketti, josta ilmenee, mitä koulutuksia pidetään, kenelle ja kuinka usein. 

Lisäksi turvallisuuskoulutusten seurantaan teimme Excel-taulukon, jonka avulla seuranta 

on helppo toteuttaa. 

Rakenteelliset parannusehdotukset toteutettiin kampuksen kartoituksen ja haastattelujen 

jälkeen. Tässä tuotoksessa keskityimme lähinnä rakennustekniseen palo- ja poistumistur-

vallisuuteen. Tuotoksesta muodostui ytimekäs ohje, jossa kerrottiin lyhyesti kuvien kera 

havaitut turvallisuuspoikkeamat, ja näihin sovellettiin korjausehdotukset. Korjausehdo-

tukset perusteltiin lainsäädännöllä, kuten palotarkastuspöytäkirjassa. Kampus päättää 

korjauskehotuksien toteuttamisesta ja aikatalutuksesta. Osa havaituista turvallisuus-

poikkeamista korjattiin jo opinnäytetyöprosessin aikana. Osa vaatii pidempää suunnitte-

lua ja myös rahallista panostusta. 



47 

 

Pelastussuunnitelman päivittäminen valmisteltiin tuotoksistamme viimeisenä. Päivittä-

minen kuitenkin on kulkenut koko opinnäytetyöprojektimme ajan mukana, koska muut 

tuotoksemme liittyvät monin osin kampuksen pelastussuunnitelmaan. Pelastussuunnitel-

man päivittämisessä pääsimme mielestämme tavoitteeseemme. Suunnitelmasta tuli ens-

tistä ytimekkäämpi ja hieman visuaalisempi. Vanhassa pelastussuunnitelmassa oli saadun 

palautteen perusteella liikaa toistoa ja tekstit rönsyilivät liikaa. Pelastussuunnitelma oli 

myös sivumäärältään liian pitkä palautteen perusteella. Päivitetyn suunnitelman sivu-

määrä on pienempi, mutta suunnitelman liitteiden sivumäärä kasvoi tuntuvasti lisätty-

ämme operatiiviset toimintaohjeet turvallisuushenkilöstölle ja turvallisuuskoulutussuun-

nitelman liitteisiin. Nyt voimme todeta, että suunnitelma on ajantasainen sekä entistä yti-

mekkäämpi ja visuaalisempi.  

 

9.3 Tiedonhankintatavat ja raportointi 

Tiedon hankkimiseksi käytimme useita tiedonhankintamenetelmiä. Näitä olivat muun 

muassa Savonia-ammattikorkeakoulun turvallisuusvastaavien haastattelut, Opistotien 

kampuksen henkilöstölle tekemämme Webropol-kysely, Pronto-onnettomuustietokannan 

haut, poistumisharjoituksen palautekysely, havaintokierrokset Opistotien kampuksella ja 

niistä saatu valokuvamateriaali sekä tietysti tiedon kerääminen alan kirjallisuudesta ja op-

paista. 

Voidaankin sanoa, että tiedonkeruumenetelmiä käytimme vähintään riittävästi. Isoksi 

haasteeksi muodostuikin kaiken tiedon dokumentointi ja käyttö opinnäytetyön raportoin-

nista. Jouduimme jättämään paljon materiaalia raportin ulkopuolelle, jotta lopputulos 

olisi siistimpi ja pyrimme jättämään raporttiin vain olennaista tietoja ja teoriaa. Itse tuo-

toksista halusimme tehdä ohjemaisia ja selkeitä ilman pitkiä perusteluita. Tämä oli myös 

työn tilaajan toive. 

Parannettavaa jäi tiedonkeruun osalta Webropol-kyselyssä, joka teetettiin kampuksen 

henkilökunnalle. Kyselyn ”vapaa sana” –osiossa olimme jättäneet aivan liian vähän kir-

joitustilaa, ja näin ollen vastaajat eivät saaneet sanottua kaikkea haluamaansa. Tästä ote-

taan oppia jatkossa tämän kaltaisissa kyselyissä. Tosin huomasimme, että tämä ei ollut 
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oleellinen asia tuotosten kannalta, mutta kampuksen johdolle olisi varmasti tullut enem-

mänkin hyödyllistä palautetta henkilöstöltä. 

 

9.4 Jatkokehityskohteet 

Savonia ammattikorkeakoulun Opistotien kampuksen palo- ja poistumisturvallisuus saa-

tiin mielestämme tämän opinnäytetyön myötä paremmaksi. Palo- ja poistumisturvallisuus 

on merkittävä osa oppilaitoksen kokonaisturvallisuutta ajatellen. Kokonaisturvallisuus 

oppilaitoksessa sisältää kuitenkin paljon enemmän osa-alueita, tarkoitus ei ollut käsitellä 

niitä kaikkia tässä opinnäytetyössä. 

 Jatkokehityskohteena näemme muiden turvallisuuteen liittyvien ohjeiden testaamisen ja 

tutkimisen Opistotien kampuksella. Niistä saadun tiedon ja kokemuksen perusteella muita 

turvallisuusohjeita voisi räätälöidä myös Opistotien kampuksella. Lähtökohtana tässä tar-

kastelussa ja kehittämisessä voidaan erinomaisesti käyttää hyväksi opinnäytetyömme me-

netelmiä.  

Toisaalta Savonia-ammattikorkeakoulussa on kampuksia Opistotien lisäksi Kuopiossa 

Microkadulla, Varkaudessa ja Iisalmessa. Tämän työn tuotoksia voi ja mielestämme pi-

täisi hyödyntää myös muissa kampuksissa. Savonia-ammattikorkeakoululla on suunni-

telma ottaa käyttöön ainakin Varkauden kampuksella sama pelastussuunnitelma pohja, 

jonka päivitimme Opistotielle. Sen lisäksi luomamme operatiiviset toimintaohjeet turval-

lisuushenkilöstölle palo- ja poistumistilanteisiin on suunnitteilla kouluttaa myös muiden 

kampusten turvallisuushenkilöstölle. Tämä jatkokoulutus ei kuitenkaan enää kuulu varsi-

naisesti meidän opinnäytetyöhön, vaan se jätetään Savonia-ammattikorkeakoulun turval-

lisuusjohdon päätettäväksi. Olemme luvanneet tarvittaessa auttaa ja konsultoida ammat-

tikorkeakoulua tässä asiassa, joten Savonia-ammattikorkeakoulun turvallisuuden kehittä-

misestä näyttäisi tulevan meille jatkuvampi prosessi vielä opinnäytetyön valmistumisen-

kin jälkeen. Ohjeiden soveltaminen ja käyttöön ottaminen muissakin kampuksissa on 

myös opinnäytetyön tekijöiden tahtotila. 
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Pelastussuunnitelmien edelleen päivittäminen ja toimintaohjeiden koulutus muille kam-

puksille ei mielestämme enää olisi opinnäytetyön arvoinen tehtävä. Palopäällystön kou-

lutusohjelmassa opiskelevat voisivat tehdä sen kuitenkin eräänlaisena projektityönä ha-

lutessaan.  

Luomiamme operatiivisia toimintaohjeita on testattu vain kerran poistumisharjoituksessa. 

Poistumisharjoituksen jälkeen muokkasimme ohjeita palautteen perusteella. Jatkokehi-

tyskohteena operatiivisille toimintaohjeille tulisi Opistotien kampuksen henkilökunnan 

mielestämme tulevien poistumisharjoituksien kokemusten ja palautteiden perusteella 

edelleen kehittää niitä toimivimmiksi.  

Pelastussuunnitelmasta on monesti sanottu palotarkastajien ja Pelastusopiston opettajien 

suusta, että ”pelastussuunnitelma ei ole koskaan valmis”. Tämän asian toteamme mekin. 

Pelastussuunnitelman ja siihen liittyvien toimintaohjeiden toistuva päivittäminen on 

myös tämän työn jatkokehityskohde Opistotien turvallisuushenkilöstölle.   

 

9.5 Oma oppiminen 

Tämän opinnäytetyön tekeminen kehitti erityisesti ammatillisen osaamisen ja tiedon so-

veltamista. Tätä opinnäytetyötä voidaan tavallaan pitää projektina, jonka tarkoituksena 

oli saada Opistotien kampuksen palo- ja poistumisturvallisuus paremmalle tasolle, mitä 

se ennen työtä oli. Opimme valtavasti parityöskentelystä. Olisi ollut erityisen haastavaa 

tehdä parityötä, jos yhteistyömme ei olisi toiminut. Onneksi olemme lapsuuden ystäviä 

ja naapuruksia. Uskalsimme lähteä tekemään projektia pitkälti juuri sen vuoksi, että tie-

simme pystyvämme tiiviiseen yhteydenpitoon ja riittävään työhön sitoutumiseen. Jopa 

pääsykokeissa Pelastusopistolla vuonna 2011 kävimme samalla autolla. Yhteisen taustan 

ja toistemme tuntemisen kautta päätimme tarttua tähän parityöhön.  

Turvallisuussuunnittelusta opimme valtavasti. Ennen työtä meillä ei ollut lähellekään niin 

hyvää tietoa oppilaitosten turvallisuutta koskevista asioista. Työmme rajautui palo- ja 

poistumisturvallisuuteen, mutta silti pääsimme tutustumaan myös muihin kokonaisturval-

lisuuteen liittyviin tekijöihin. Mielestämme kaikkiin pelastuslain mukaan pelastussuun-



50 

 

nitelmavelvollisiin kohteisiin tulee tehdä räätälöity pelastussuunnitelma, joka ottaa tar-

kalleen huomioon kyseessä olevan kohteen erityispiirteet. Eri pelastuslaitoksilta ja järjes-

töiltä löytyy kyllä käyttötavan mukaan jaoteltuja pelastussuunnitelma pohjia, mutta silti 

jokaiseen kohteeseen täytyy tehdä aivan oma pelastussuunnitelma, vaikka pohjana toimi-

sikin jokin valmis suunnitelmapohja.  

Operatiivisten toimintaohjeiden tekeminen Opistotien kampuksen turvallisuushenkilös-

tölle oli meille ehdottomasti mielekkäin, haastavin ja opettavaisin työvaihe. Ohjeiden te-

keminen oli tarkkaan suunniteltua ja räätälöityä juuri Opistotien kampukselle. Kampuk-

sen omat yksityiskohdat ja piirteet ohjasivat meitä tekemään ohjeista juuri sellaisia, kuin 

ne nyt ovat. Näin tulisi ehdottomasti olla aina, kun eri toimintaohjeita tehdään. Kun ne 

ovat huolellisesti tehty, ne toimivat oikeasti.  
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Liite 2. Poistumisharjoituksen palautelomake. 

Poistumisharjoituksen palautetilaisuus 14.4.2015 

 

Antakaa avointa ja kattavaa palautetta poistumisharjoituksesta ja erityisesti siitä, kuinka uudet 

operatiiviset toimintaohjeet toimivat. Tulemme hyödyntämään saatua palautetta operatiivis-

ten toimintaohjeiden kehittämisessä.  

Roolisi (ympyröi): Turvallisuusjohto Turvallisuusvalvoja Opettaja  Muu 

 

Miten onnistuit poistumisharjoituksessa 
omassa roolissasi? 

 
 
 
 
 
 
 

Mitä kehitettävää operatiivisissa toimintaoh-
jeissa mielestäsi on?  

 

Muuta palautetta/kehitettävää?  
 
 
 
 
 
 
 

 

Kiitos vastauksista ja hyvää kevään jatkoa! 
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Liite 3. Asemapiirros Savonia-ammattikorkeakoulun Opistotien kampuksesta. 
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