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The objective of this thesis was to update the rescue plan for the Main Building of the 
University of Tampere. Updating the exit plans and the update measures were also part 
of the objective. The old rescue plan was updated four years ago and some major reno-
vations were made to the Main Building. Also the new rescue act had come into force 
so updating the rescue plan was very important. The objective was to make a rescue 
plan that would be legal and uniform with other rescue plans of the university. The up-
dating process was made by getting to know with the building, gathering information 
and interviewing employees. 
 
The conclusion of this process was an updated and legal version of the rescue plan, 
which will be a base for other rescue plans of the university. Site plan and exit plans 
were updated for each floor and for each wing of the building (A, B, C, D, E). The Uni-
versity of Tampere did approve this rescue plan. 
 
Updating rescue plans is very laborious, multistage and time consuming process. The 
person who updates these rescue plans must become familiar with the rescue act and the 
building they are working on. One question comes into mind when updating these res-
cue plans. Why did not the renovation contractor help in updating the rescue plan, be-
cause they had every piece of information needed for the updating process? Despite this 
the rescue plan updating process is very interesting process.    

Key words: rescue plan, rescue act, safety 
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1 JOHDANTO 

 

 

Tämä opinnäytetyö käsittelee Tampereen yliopiston Päätalon pelastussuunnitelman päi-

vittämistä ja kyseiseen päivittämisprosessiin liittyvistä toimenpiteistä. Päätalon edelli-

sestä päivityksestä oli kulunut jo 4 vuotta, jonka jälkeen kohteeseen oli suoritettu laajoja 

saneerauksia. Myös pelastuslaki oli päivittynyt, joten kohteen pelastussuunnitelman 

päivittäminen oli erittäin ajankohtaista. 

 

Pelastussuunnitelman pakollisuudesta määrätään pelastuslaissa. Pelastussuunnitelman 

laatii rakennuksen omistaja ja sen avulla varaudutaan henkilö- ja paloturvallisuudelle 

aiheutuviin vakaviin vaaroihin ja onnettomuuksien vakaviin vahinkoihin.  (Pelastuslaki 

379/2011 15.§.) 

 

Valtioneuvoston asetuksessa pelastustoimesta määrätään tarkemmin, millaisille raken-

nuksille tulee laatia pelastussuunnitelma. Asetuksessa määritetään myös pelastussuunni-

telman päivittämisestä ja tiedotuksesta kohteen käyttäjille. (Valtioneuvoston asetus pe-

lastustoimesta 407/2011 2.§.) 

 

Työn tavoitteena oli laatia Tampereen yliopiston Päätalolle päivitetty pelastussuunni-

telma sekä poistumistiekuvat. Pelastussuunnitelma laadittiin aikaisempaa pelastussuun-

nitelmapohjaa apuna käyttäen, ja päivitettyä suunnitelmapohjaa voidaan käyttää jatkos-

sa muihinkin Tampereen yliopiston kiinteistöihin. Poistumistiepiirrokset päivitettiin 

AutoCAD LT -piirrosohjelmalla ja apuna päivittämisessä olivat vanhat pohjapiirrokset. 

 

Kohde johon pelastussuunnitelma ja poistumistiekuvat päivitettiin, on noin 30 000m2:n 

rakennus, joka toimii opetus- ja toimistotyökäytössä. Kohteessa sijaitsee myös Juvenes-

yhtiöt Oy:n ravintoloita/kahviloita, Teatterimonttu, Radio Moreeni sekä 3 asuinhuoneis-

toa. Itse pelastussuunnitelman pohjana käytettiin jo aikaisemmin Tampereen yliopiston 

Linna ja Atalpa -rakennuksissa käytettyä pelastussuunnitelmapohjaa. 

 

Tiedot pelastussuunnitelman päivittämiseen on kerätty vanhasta pelastussuunnitelmasta, 

kohteen huoltokirjasta sekä haastattelemalla kohteessa työskentelevää henkilökuntaa. 

Tämä opinnäytetyö selostaa yleisesti pelastussuunnitelmasta ja sen laadinnasta, Tampe-

reen yliopiston Päätalon pelastussuunnitelman sisällöstä sekä sen päivittämiseen tarvi-
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tuista toimenpiteistä. Opinnäytetyön laadinnan yhteydessä päivitetty pelastussuunnitel-

ma sisältää luottamuksellista aineistoa, joten sitä ei julkaista opinnäytetyön liitteenä.  
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2 TOIMEKSIANTAJA 

 

 

TAY-Palvelut Oy on vuonna 2009 aloittanut Tampereen yliopiston teknisten palvelui-

den keskuksesta muodostettu osakeyhtiö. TAY-Palvelut Oy on Tampereen yliopiston 

omistuksessa ja myös osa yliopistokonsernia. TAY-Palvelut Oy toimii Tampereen yli-

opiston tiloissa ja sen henkilöstö koostuu pääasiassa entisistä teknisten palveluiden kes-

kuksen työntekijöistä. 

 

TAY-Palvelut Oy tuottaa Tampereen yliopistolle seuraavat palvelut: 

• vahtimestaripalvelut, 

• vartiointipalvelut, 

• puhtauspalvelut, 

• kiinteistöpalvelut, 

• kuljetuspalvelut, 

• puhelinpalvelut, 

• tilojen vuokrauksen ulkopuolisille sekä 

• pysäköintipaikkojen ylläpidon. 

 

TAY-Palvelut Oy tarjoaa myös lisäpalveluita yliopiston ulkopuolisille tahoille, ensisi-

jaisesti sellaisille yhteisöille ja yrityksille, joiden toiminta on yhteydessä yliopiston toi-

mintaan. 
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3 PELASTUSLAKI JA VALTIONEUVOKSEN ASETUS PELASTUSTOI-

MESTA 

 

 

Pelastussuunnitelma on asiakirja, jonka laatimisesta on määrätty Pelastuslaissa 

(379/2011). Tarkemmat säädökset kohteista, joihin pelastussuunnitelma on laadittava, 

on määrätty Valtioneuvoksen asetuksessa pelastustoimesta (407/2011).  

 

 

3.1 Pelastuslaki  

 

Pelastuslain (379/2011) mukaan pelastussuunnitelma tulee tehdä rakennukseen, jossa 

henkilö- ja paloturvallisuudelle aiheutuvat vaarat ja onnettomuudesta aiheutuvat vahin-

got ovat vakavia. Pelastussuunnitelman laatii rakennuksen omistaja yhdessä mahdollis-

ten rakennuksen käyttäjien kanssa. Pelastussuunnitelman tulee sisältää vaarojen ja riski-

en arviointia, eri tilojen turvallisuusjärjestelyt, toimintaohjeet käyttäjille onnettomuuksi-

en ehkäisemiseksi ja niissä toimimiseksi sekä muut omatoimisen varautumisen toimen-

piteet. (Pelastuslaki 379/2011 15.§.)  

 

 

3.2 Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta  

 

Valtioneuvoksen asetuksessa pelastustoimesta (407/2011) on määritetty tarkemmin, 

millaisiin kohteisiin Pelastuslain (379/2011) 15§:n mukainen pelastussuunnitelma on 

laadittava. Asetuksen 1§:ssa on lueteltu muun muassa seuraavat kohteet, joihin kyseinen 

pelastussuunnitelma on laadittava: 

1. asuinrakennuksiin, joissa on vähintään 3 asuinhuoneistoa; 

2. sairaalat, vanhainkodit ja muut hoitolaitoksiin verrattavat kohteet; 

3. koulut ja oppilaitokset; 

4. päiväkodit ja lastensuojelulaitokset; 

5. majoitus- ja ravitsemusliikkeet sekä leirintäalueet; 

6. vähintään 20 henkilön tilapäiseen majoitukseen käytettävät tilat; 

7. yleiset kokoontumispaikat, kuten kirkot, kirjastot, teatterit, urheilu- ja näyttely-

hallit; 

8. kauppakeskukset ja yli 400 neliömetrin myymälät; 
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9. sekä yli 1500 neliömetrin teollisuus-, tuotanto- ja varastorakennukset. (Valtio-

neuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011 1.§.) 

 

Asetuksessa myös määritetään pelastussuunnitelman sisällöstä, esimerkiksi kuinka koh-

teen tavanomaisesta poikkeava käyttö on otettava huomioon pelastussuunnitelmassa. 

Asetuksen 2§:ssä määritetään myös pelastussuunnitelman päivittämisestä ja tiedotukses-

ta kohteen käyttäjille. (Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011 2.§.) 

 

 

3.3 Muutokset pelastuslaissa  

 

Uuden Pelastuslain (379/2011) ja Valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta 

(407/2011) myötä tuli selkeitä muutoksia, jotka tarkentavat pelastustoimintaa ja siihen 

liittyviä toimenpiteitä. Myös pelastussuunnitelman tekemiseen ja päivitykseen liittyviä 

muutoksia tuli uudistusten myötä.  

 

Uudessa laissa on määritelty selkeämmin jokaisen ihmisen ja yhteisön velvoitteet, joilla 

ylläpitää jokapäiväistä turvallisuutta. Siinä määrätään myös eri tahojen vastuut pelastus-

toimen tehtävien hoitamisessa. (Sisäministeriö 28.4.2011.) 

 

Palotarkastettavia kohteita ei enää määritetä pelastuslaissa tai valtioneuvoston asetuk-

sessa pelastustoimesta, vaan pelastuslaitos määrittää uuden lain mukaan palotarkastetta-

vat kohteet. Palotarkastukset suoritetaan riskiarvioiden perusteella ja näin pystytään 

takaamaan valvontaa kriittisempiin kohteisiin. Myös kansalaisille säädetyt varautumis- 

ja toimintavelvoitteet sekä rakennuksiin liittyvät turvallisuusvelvoitteiden noudattamiset 

ovat pelastuslaitoksen valvonnassa. (Sisäministeriö 28.4.2011; Kättö, M. 29.4.2011.) 

 

Väestönsuojien osalta huomattavin muutos on siinä, että vanhan lain mukaan väestön-

suoja oli rakennettava rakennukseen, jonka kerrosala oli vähintään 600 m2. Uudessa 

laissa kerrosalan vaatimus kasvaa yli 1200 m2:n. Teollisuus-, tuotanto-, varasto- ja ko-

koontumisrakennusten osalta raja on kuitenkin 1500 m2. Myös korjausrakentamisen 

yhteyteen on tullut muutoksia väestönsuojien osalta. Enää ei tarvitse rakentaa uutta vä-

estönsuojaa peruskorjauksen yhteydessä, vaan vanha väestönsuoja tulee kunnostaa vas-

taamaan lain vaatimuksia. (Sisäministeriö 28.4.2011; Kättö, M. 29.4.2011.) 
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Vapaaehtoistoimintaa on korostettu uudessa laissa ja se näkyy siinä, että pelastuslaissa 

on oma lukunsa ja säännöksensä vapaaehtoistoiminnasta. Kyseisessä luvussa säännel-

lään vapaaehtoistoiminnan edistämisestä, sopimuspalokuntien ja muiden sopimusyhtei-

söjen terveystarkastuksista ja työturvallisuudesta. (Sisäministeriö 28.4.2011; Kättö, M. 

29.4.2011.) 

 

Pelastustoimintaan vapaaehtoisesti osallistuneen henkilön tapaturmat ovat uuden lain 

mukaan korvauksen alaisia. Myös omatoimisen pelastustoiminnan vuoksi loukkaantu-

nut henkilö on oikeutettu korvauksiin. (Sisäministeriö 28.4.2011.)  

 

Uudessa pelastuslaissa on uusi hoitolaitoksiin sekä palvelu- ja tukiasumiseen liittyvä 

poistumisturvallisuusvaatimus. Kyseinen vaatimus täydentää vanhan lain sääntelyä. 

(Kättö, M. 29.4.2011.) 

 

Myös osa pelastuslaitoksen palveluista tuli uuden lain mukaan maksullisiksi. Tällaisia 

palveluita ovat muun muassa valvontasuunnitelman mukaiset palotarkastukset ja val-

vontatoimenpiteet sekä hätäkeskukseen liitetyn paloilmoittimen toistuvat virheelliset 

ilmoitukset. (Sisäministeriö 28.4.2011.) 

 

Edellä on mainittu Pelastuslaissa (379/2011) tulevat merkittävimmät muutokset. Myös 

muita muutoksia lakiin on tietysti suoritettu, mutta ne ovat lähinnä vain täydentäviä 

muutoksia jo olemassa oleviin säännöksiin. Kyseiset muutokset on otettu huomioon 

päivitettäessä Tampereen yliopiston Päätalon pelastussuunnitelmaa. 
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4 PELASTUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 

 

 

Pelastussuunnitelman sisällöstä määrätään Pelastuslaissa (379/2011) ja Valtioneuvoksen 

asetuksessa pelastustoimesta (407/2011).  

 

Pelastuslain 14§:ssä määrätään rakennuksen omistajan, haltijan sekä toiminnanharjoitta-

jan omatoimisesta varautumisesta erilaisiin tilanteisiin. Jokaisen edellä mainitun on 

osaltaan: 

1. ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä; 

2. varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilan-

teissa; 

3. varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin sellaisiin pelastustoimen-

piteisiin, joihin he omatoimisesti kykenevät; 

4. ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja muissa 

vaaratilanteissa sekä toimenpiteisiin pelastustoiminnan helpottamiseksi. (Pelas-

tuslaki 379/2011 14.§.) 

 

Pelastuslain 15§:n mukaan pelastussuunnitelmassa tulee selostaa: 

1. vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmät; 

2. rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyt; 

3. asukkaille ja muille henkilöille annettavat ohjeet onnettomuuksien ehkäisemi-

seksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseen; 

4. mahdolliset muut omatoimiseen varautumiseen liittyvät toimenpiteet. (Pelastus-

laki 379/2011 15.§.) 

 

 

4.1 Tulipalojen ja muiden vaaratilanteiden ehkäiseminen 

 

Tulipalojen ja muiden vaaratilanteiden ehkäiseminen aloitetaan kohteen sijainnin ja sen 

ympäristön riskitekijöiden selvittämisellä. Selvitetään, onko ympärillä sellaista toimin-

taa, joka voi aiheuttaa omalle kohteelle vaaratilanteita sekä käytetäänkö kohteessa vaa-

rallisia aineita. Palotilanteessa kohteen sijainti on myös keskeisessä osassa. Sijainti tulee 

huomioida, sillä pelastusviranomaisten tulee päästä kohteeseen paikalle. Täytyy myös 

selvittää kauanko pelastusviranomaisilla kestää saapua palo-/onnettomuuspaikalle. 
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Esimerkkinä voidaan pohtia pelastussuunnitelman kohteena olevan Tampereen yliopis-

ton Päätalon sijaintia ja siihen liittyviä riskitekijöitä. Päätalon sijainti on hyvin keskei-

nen, sillä se sijaitsee Tampereen keskustassa, lähellä rautatieliikennettä ja isoja liiken-

neväyliä. Pelastuslaitoksen on helppo saapua kohteeseen, ja kohde pystytään turvaa-

maan joka puolelta helposti. Koska kohde sijaitsee lähellä rautateitä ja isoja liikenne-

väyliä, on aina huomioitava myös niiden riskitekijät laadittaessa pelastussuunnitelmaa. 

Paloturvallisuuden kannalta kohteen alueella on määritetty missä tupakointi on kiellet-

tyä ja missä sallittua sekä missä ja kuinka erilaiset jätteet tulee säilöä. 

 

 

4.2 Henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaaminen vaaratilanteissa 

 

Henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaaminen vaaratilanteissa on yksi pelastus-

suunnitelman kriittisimpiä kohtia ja siihen tulee panostaa huolella. Vaaratilanteiden eh-

käiseminen ja poistaminen on jokaisen kohteen käyttäjän vastuulla. Erilaiset vaaratilan-

teet on kirjattu pelastussuunnitelmaan niiden havainnoimiseksi ja ennaltaehkäisemisek-

si. 

 

 

4.3 Tulipalojen sammuttaminen ja muut omatoimiset pelastustoimenpiteet 

 

Pelastussuunnitelmaan merkitään omakohtainen toiminta tulipalotilanteessa, alkusam-

mutuskaluston sijainnit sekä poistumistiet turvallisen käytön takaamiseksi. Myös koh-

teen väestönsuojat ja niistä vastaavat turvallisuushenkilöt tulee mainita pelastussuunni-

telmassa.  

 

 

4.4 Poistumisen turvaaminen sekä pelastustoiminnan helpottaminen 

 

Pelastussuunnitelmaan merkitään poistumistiet ja kohteen kokoontumisalue, johon vaa-

ratilanteessa kohteen käyttäjät kokoontuvat. Näin on helppo tarkastaa onko kohteessa 

vielä sisällä henkilöitä ja kokoontumisalueella käyttäjät ovat poissa pelastuslaitoksen 

tieltä.  
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Kokoontumisalueen lisäksi kohteessa on merkittävä pelastustiet, joita pitkin pelastuslai-

toksen kalusto pääsee esteettä etenemään kohteen kriittiseen vaarakohtaan. Pelastustiet 

merkitään niin pelastussuunnitelmaan, kuin kohteen ulkopuolelle ja ne tulee pitää va-

paana kaikkina vuorokaudenaikoina.  

 

 

4.5 Vaarojen ja riskien arviointi 

 

Ennen pelastussuunnitelman laatimista kohteessa arvioidaan kaikki mahdolliset riskit ja 

vaarat ja niitä varten laaditaan pelastussuunnitelmaan oma ennaltaehkäisemisohjeistus 

sekä toimintaohjeistus kyseiseen vaara-/riskitilanteeseen. Vaarat ja riskit kirjataan pelas-

tussuunnitelmaan. Näin kukin käyttäjä pystyy omalla toiminnallaan ehkäisemään vaara-

tilanteita ja toimimaan niissä. 

 

 

4.6 Rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyt 

 

Rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyt sisältävät tilan 

käyttötarkoituksen, sen maksimikapasiteetin selvittämisen ja alkusammutuskaluston 

järjestämisen. Tiloja tulee käyttää ainoastaan sille tarkoitetussa käytössä ja normaalista 

poikkeava käyttö on turvallisuussyistä kielletty. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, ettei 

opetukseen tarkoitetussa luokkahuoneessa saa tehdä tulitöitä. 

 

 

4.7 Ohjeet onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteis-

sa toimimiseen 

 

Pelastussuunnitelmaan merkitään selkeät ohjeet asukkaille ja muille henkilöille onnet-

tomuuksien ehkäisemiseksi sekä toimintaohjeet onnettomuus- ja vaaratilanteita varten. 

Ohjeet tulee merkitä niin selkeästi, että jokainen sisäistää ne ja osaa toimia ohjeiden 

mukaisesti. Tärkeintä on, että jokainen kohteen käyttäjä perehtyy omalta osaltaan pelas-

tussuunnitelmaan ja täten pystyisi toimimaan oikein vaaratilanteissa. Koska tämä on 

yliopistossa haasteellista suorittaa, tulee ainakin kohteen henkilökunnan perehtyä pelas-

tussuunnitelmaan ja sisäistää eri toimintaohjeet. Tällöin henkilökunta pystyisi neuvo-

maan ja auttamaan muita kohteen käyttäjiä vaaratilanteissa. 
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4.8 Muut omatoimiseen varautumiseen liittyvät toimenpiteet 

 

Pelastussuunnitelmaan tulee myös merkitä kaikki aikaisemmista poikkeavat omatoimi-

seen varautumiseen liittyvät toimenpiteet. On erittäin tärkeää, että kaikki vaaratilantei-

den ehkäisemiseen ja niissä toimimiseen liittyvät toimenpiteet löytyisivät kirjattuna pe-

lastussuunnitelmasta. 
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5 PELASTUSSUUNNITELMAN LAADINTA 

 

 

Pelastussuunnitelmaa laadittaessa tule ottaa moni asia huomioon ja tietoa on hankittava 

monesta eri lähteestä. Tampereen yliopiston Päätalon edellisen pelastussuunnitelman 

päivittämisestä oli kulunut jo neljä vuotta ja uuden pelastuslain myötä suunnitelman 

päivittäminen oli erittäin ajankohtaista. Lisäksi Päätaloon oli suoritettu laajamittaisia 

saneerauksia edellisen suunnitelman laatimisen jälkeen. Tämän vuoksi suunnitelman 

päivittäminen oli ajankohtaista. 

 

 

5.1 Tietojen kerääminen 

 

Päätalon pelastussuunnitelman laadinta lähti rakennuksen tietojen hankinnasta, joissa 

apuna oli Päätalon vanha pelastussuunnitelma, huoltokirja ja pohjapiirrokset sekä TAY-

Palvelut Oy:n työntekijöitä. Suurin osa tarvittavista tiedoista löytyi edellä mainituista 

dokumenteista ja tiedot saneeratuista rakennuksen osista saatiin haastatelluilta työnteki-

jöiltä. 

 

Päätalon vanhasta pelastussuunnitelmasta kerättiin ne tiedot, jotka olivat vielä ajankoh-

taisia ja uuden Pelastuslain (379/2011) mukaisia. Vanhat, puutteelliset tiedot päivitettiin 

tutustumalla kohteen huoltokirjaan. Loput tarvittavat tiedot, joita ei löytynyt vanhasta 

pelastussuunnitelmasta tai huoltokirjasta, kerättiin haastattelemalla ja kyselemällä TAY-

Palvelut Oy:n työntekijöitä. Kohteen pohjapiirrokset olivat pohjana päivittäessä pelas-

tussuunnitelmaan tarvittavia asema- ja poistumistiepiirroksia. Pelastussuunnitelmaan 

haastateltiin myös Juvenes-yhtiöt Oy:n edustajaa heidän tietojensa keräämiseksi. Koh-

teen turvallisuusorganisaation jäsenten valinta jäi vielä Tampereen yliopiston päätettä-

väksi, mutta muilta osin pelastussuunnitelman runko tuli valmiiksi. 

 

 

5.2 Pelastussuunnitelman rakenne 

 

Tampereen yliopiston Päätalon pelastussuunnitelman runkona käytettiin jo aikaisemmin 

yliopiston Linna- ja Atalpa -rakennuksiin sovellettua pelastussuunnitelman runkoa. Tä-

ten pelastussuunnitelmat olisivat yhdenmukaisia ja helposti omaksuttavia.  
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Pelastussuunnitelman rakennetta suunniteltaessa kiinnitettiin huomiota siihen, että 

suunnitelman päivittäminen olisi tulevaisuudessa mahdollisimman helppoa. Itse pelas-

tussuunnitelma sisältää kyseiseen rakennukseen viittaavat tiedot sekä ohjeet, kun taas 

yleiset kaikkiin pelastussuunnitelmiin soveltuvat ohjeet ovat pelastussuunnitelman liit-

teenä. Yleisiin ohjeisiin viitataan suunnitelman eri osissa. Tällöin uusia pelastussuunni-

telmia päivittäessä tarkoitus olisi muokata vain yhtä dokumenttia. Kuitenkin osa liitteis-

tä on rakennuskohtaisia, kuten esimerkiksi poistumistiepiirrokset, jotka tulee aina päi-

vittää pelastussuunnitelman yhteydessä. Pelastussuunnitelman sisältö muodostuu seu-

raavaksi mainittavien väliotsikoiden (5.3–5.11) mukaiseksi. Tekstisisällön lisäksi pelas-

tussuunnitelmaan liitetään Päätalon asemapiirros sekä poistumistiepiirrokset erillisinä 

liitteinä.  

 

 

5.3 Yleistiedot 

 

Pelastussuunnitelmaan merkitään kohteen yleistiedot, joita ovat muun muassa kohteen 

nimi ja osoite, toimiala, suojeluhenkilöstö sekä kohteen teknisiä tietoja, kuten kerrosten 

lukumäärä. Kerrosten lukumäärä auttaa pelastusviranomaisia tarvittavan kaluston valin-

nassa hälytyksen sattuessa. Yleistiedoissa on myös hyvä mainita kohteen vakuutusyhtiö 

ja mahdolliset vartiointi- ja isännöintiliikkeet.  

 

Tampereen yliopiston Päätalon pelastussuunnitelmaan merkittiin yleistietojen kohdalle 

yllä olevien tietojen lisäksi arvioidut henkilömäärät eri aikoina. Näistä on myös apua 

mahdollisissa evakuointitilanteissa. Myös pelastuslaitoksen yhteystiedot ja hätäkeskuk-

sen yhteystiedot kirjattiin, tiedot suunnitelman hyväksymisestä ja ylläpidosta sekä sen 

jakelu listattiin. Kyseiseen pelastussuunnitelmaan lisättiin myös tietoa suunnitelman 

tarkoituksesta, sekä laki- ja asetusperusteet suunnitelman laatimisesta mainittiin myös. 

 

Yleistiedot Päätalon pelastussuunnitelmaan saatiin suurimmalta osin kiinteistön vanhas-

ta pelastussuunnitelmasta, mutta kaikkia tietoja ei voinut lisätä sellaisenaan, vaan ne 

tarvitsivat päivitystä. Päivitettäviin tietoihin saatiin apua kiinteistön huoltokirjasta, jota 

oli päivitetty huolellisesti eri saneerausten yhteydessä. Osa tiedoista kerättiin haastatte-

lemalla ja kyselemällä TAY-Palvelut Oy:n kiinteistö- ja vahtimestaripalvelujen työnte-
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kijöiltä. Kun tarvittavat tiedot olivat kerätty, ne sisällytettiin pelastussuunnitelmaan Pää-

talon yleistietoihin.  

 

 

5.4 Ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden vaikutukset 

 

Kaikki kohteeseen kohdistuvat vaaratilanteet ja niiden vaikutukset tulee mainita pelas-

tussuunnitelmassa, jotta niihin pystytään varautumaan. Kyseiseen pelastussuunnitel-

maan ne on merkitty riskianalyysitaulukon (taulukko 1.) muodossa, josta selviää mah-

dollinen riski, syy kyseiseen riskiin sekä siitä johtuvat seuraukset. Riskianalyysitauluk-

ko lisättiin pelastussuunnitelman liitteeksi. 

 

TAULUKKO 1. Riskianalyysitaulukko 
RISKI SYY SEURAUS 

 
Tulipalo Avotuli, kynttilät, tupakointi, koneet, 

laitteet, kahvinkeittimet, sähkökeskuk-
set ja -asennukset, ajoneuvot, palavat 
nesteet, liedet, tulityöt, televisiot, ras-
vahormi, salama 

Kustannukset 
Toiminnan häiriö 
Toiminnan keskeytys 
Henkilövahingot 
Kuolema 

Tuhopoltto Roskakatos, roskalaatikot, -lavat, pah-
vit, ajoneuvot 

 

Kustannukset 
Toiminnan häiriö 
Toiminnan keskeytys 
Henkilövahingot 
Kuolema 

Tapaturma Liukkaus, rakenteet, yksipuolinen työ, 
raskaat nostot, merkintöjen puute, vaa-
ralliset aineet, kemikaalit, puutteelliset 
suojavälineet 

Kustannukset 
Toiminnan häiriö 
Toiminnan keskeytys 
Henkilövahingot 
Kuolema 

Sairauskohtaus   
Sähkökatko Salama, myrsky, laiteviat, kunnossapi-

don laiminlyönti 
Toiminnan häiriö 
Toiminnan keskeytys 

Lämpökatko   
Vesivahinko Puutteet huollossa/valvonnassa, vanhat 

osat, jäätyminen, tukokset, laitteiden 
vikaantuminen, myrsky, ilkivalta 

Kustannukset 
Toiminnan häiriö 
Toiminnan keskeytys 
Henkilövahingot 

Pommiuhka Kohde/yritys ärsyttää, häiriintyneet 
ihmiset 

Kustannukset 
Toiminnan häiriö 
Henkiset kärsimykset 
 

Kaasuvaara Rikkoontuminen, varolaitteiden puute, 
kunnossapidon laiminlyönti, ohjeistuk-
sen puute, huonot säilytystilat, lähialu-
een vaarallisten aineiden kuljetukset 

Kustannukset 
Toiminnan häiriö 
Toiminnan keskeytys 
Henkilövahingot 
Kuolema 

Säteilyvaara Ydinvoimalaonnettomuus, ydinaserä-
jäytys 

Kustannukset 
Toiminnan häiriö 
Toiminnan keskeytys 
Henkilövahingot 
Kuolema 
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Ongelmat poistumises-
sa 

Merkinnät puutteelliset, poistumisteillä 
esteitä, poistumista ei ole harjoiteltu, 
poistumisovet lukittuna, 
kokoontumispaikkoja ei tiedetä,  

Henkilövahingot 
Kuolema 
 
Ei Pystytä varmistamaan ovat-
ko kaikki poistuneet 

Vahingonteot, ilkivalta Puutteellinen valaistus/valvonta suojai-
sa ympäristö 

Kustannukset 
Toiminnan häiriö 
 

Ryöstö Käsitellään rahaa/ kiinnostavaa tietoa, 
katutaso, kohteeseen helppo pääsy 

Kustannukset 
Toiminnan häiriö 
Toiminnan keskeytys 
Henkilövahingot 
Kuolema 

Onnettomuus/ häi-
riö/vaaratilanteissa ei 
osata toimia 

Turvallisuusohjeistus puutteellinen, 
samoin koulutus 

Henkilövahingot 
Toiminnan häiriö 

Liikenneonnettomuus Väylien huono kunto, huono näkyvyys, 
puutteet merkinnöissä, heikosti näkyvät 
opasteet 

Henkilövahingot 
 
 

 

Yleisimmät vaaratilanteet ovat sairaskohtaukset, tapaturmat, erilaiset ilkivallat sekä tu-

lipalot. Tampereen yliopistossa vaaratilanteita voi myös muodostua mahdollisista pom-

miuhista tai erinäisistä ongelmatilanteista poistumisen yhteydessä. 

 

 

5.5 Vaaratilanteiden ehkäiseminen ja pelastustehtävien järjestäminen 

 

Pelastussuunnitelmassa tulee käsitellä kohteen turvallisuusjärjestelyjä, jotka pohjautuvat 

niihin riskeihin, jotka on aikaisemmin riskianalyysitaulukossa mainittu. Turvallisuusjär-

jestelyjen avulla riskejä pystytään ennakoimaan paremmin ja mahdollisilta vaaratilan-

teilta välttymään. 

 

Paloturvallisuuteen liittyvät turvallisuusjärjestelyt on yksi pelastussuunnitelman 

isoimmista kohdista ja sen tulee sisältää selkeät ohjeet paloturvallisuuden säilyttämisek-

si. Kyseiseen kohtaan on pyritty kokoamaan kaikki paloturvallisuuteen liittyvät tekijät 

ja niiden vaikutukset turvallisemman toiminnan takaamiseksi. Tämän avulla mahdolli-

silta, ylimääräisiltä vahinkotilanteilta pystytään välttymään. 

 

Ensimmäisenä kohteella tulee olla lainmukaiset pelastustiet ja osoitemerkinnät, jotta 

pelastusviranomaiset pääsevät paikalle ongelmitta. Myös poistumistiejärjestelyt tulee 

olla säädösten mukaiset, jotta käyttäjillä on useita ja riittävän leveitä poistumisteitä vaa-
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ratilanteissa. Poistumisteiltä tulee päästä ongelmitta yhteiselle kokoontumispaikalle, 

jonka sijainti on mainittu pelastussuunnitelmassa. 

 

Palo-osastointi ja sähkölaitteet mainitaan pelastussuunnitelmassa helpottamaan pelas-

tusviranomaisten työtä vaaratilanteiden varalta. Myös tiedot hisseistä ja ilmanvaihtolait-

teista auttavat pelastusviranomaisia heidän toiminnassaan.  

 

Siisteyden ja järjestyksen sekä jätteiden käsittelyn mainintaan pelastussuunnitelmassa 

on oma osansa. Näin säädetään tietyt minimivaatimukset järjestykselle ja siisteydelle, 

jotta tilat olisivat sellaisessa kunnossa, ettei epäjärjestyksestä ole haittaa mahdollisten 

vaaratilanteiden sattuessa. Yleinen siisteys ja jätteiden erilliset keräilypisteet ehkäisevät 

myös tulen leviämistä.  

 

Tulitöiden vaarallisuus tulee ottaa huomioon ja niistä on määritettävä selkeät ohjeet. 

Myös mahdolliset erilliset tulityötilat tulee mainita pelastussuunnitelmassa. Tupakoin-

nista ja avotulen käytöstä kirjataan omat määräyksensä, sekä tuhopolttojen kannalta 

ennaltaehkäisevät asiat on syytä mainita, jotta tuhopoltoilta vältyttäisiin. 

 

Lakisääteisten palotarkastusten ja omakohtaisen palotarkastuksen avuksi laaditaan oh-

jeistukset pelastussuunnitelmaan. Kyseisillä tarkastuksilla todetaan kohteen kunto ja 

pelastustekniset asiat ja niiden paikkansapitävyys. Palotarkastukset suoritetaan kerran 

vuodessa ja niiden avulla pyritään korjaamaan kaikki kohteen vanhentuneet ja puutteel-

liset tekijät paloturvallisuudessa. 

 

Vaadittavat tiedot paloturvallisuudesta Päätalon osalta saatiin TAY-Palvelut Oy:n työn-

tekijöiltä sekä kiinteistön huoltokirjasta. Paloturvallisuuden tiedot olivat muuttuneet 

saneerausten ansiosta ja tästä syystä oli erittäin tärkeää, että ne päivitettiin ajan tasalle 

uuteen pelastussuunnitelmaan. 

 

Pelastussuunnitelmassa tulee mainita kaikki kohteessa käytettävät vaaralliset kemikaa-

lit, niiden vaikutukset ja käyttöohjeistukset turvallisen käytön takaamiseksi. Tampereen 

yliopiston Päätalossa ei ole käytössä vaarallisia kemikaaleja, joten niistä ei ole erityistä 

mainintaa pelastussuunnitelmassa. 
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Pelastussuunnitelmaan on myös hyvä mainita työsuojelujärjestelyt ja kohteen en-

siapuvalmius. Kohteessa tulee olla ensiapukoulutettua henkilökuntaa ja riittävästi en-

siapuvälineitä. Päätalossa on ensiapukaappeja, joiden sijainnit on merkitty liitteissä ole-

viin poistumistiekuviin ja omaan ensiapukaappi-listaansa. Kyseisillä ensiapukaapeilla 

on omat vastuuhenkilöt, jotka vastaavat kaappien sisällöstä. 

 

Pelastussuunnitelmaan kirjataan kohteen toimitila- ja rikosturvallisuustekijät, joiden 

avulla pystytään varautumaan mahdolliseen rikolliseen toimintaan. Pelastussuunnitel-

maan voidaan myös kirjata, kuinka kohteessa on varauduttu tietoturvariskeihin. Koska 

Tampereen yliopistossa on käytössä normaalit yliopiston tietoverkot, on otettava huo-

mioon kaikki tietoturvariskit.  

 

Tuotannon ja toiminnan turvallisuus -otsikon alle kirjataan kaikki kohteen liikenne-

turvallisuusriskit. Tampereen yliopiston Päätalo sijaitsee Tampereen keskustassa Kale-

vantien läheisyydessä, jonka vilkas liikenne on iso riskitekijä. Myös läheinen rautatie-

liikenne aiheuttaa riskejä omalla toiminnallaan. 

 

Tampereen yliopiston Päätalon valmiussuunnittelu on osa koko Tampereen yliopiston 

kokonaisvalmiussuunnittelua. Kyseisestä valmiussuunnittelusta vastaa yliopiston turval-

lisuuspäällikkö. Pelastussuunnitelmassa on myös otettava huomioon kohteen toiminnas-

ta aiheutuvat ympäristöriskit. Tampereen yliopiston toiminta ei ole ympäristölle va-

hingollista, joten ympäristöriskit jäävät erittäin pieniksi. Ulkopuolisia, toimintaan, hen-

kilöstöön tai kiinteistöön vaikuttavia ympäristöriskejä voi muodostua esimerkiksi sää-

olojen aiheuttamista vahingoista, kuten tulvat, myrskyt jne. 

 

Pelastussuunnitelmassa on myös hyvä mainita, kuinka kohteessa on hoidettu kiinteistö-

huolto ja siihen liittyvät asiat. Näiden avulla pystytään välttymään onnettomuuksilta ja 

muilta riskeiltä. Tampereen yliopistolla on 24h päivystävä kiinteistönhuolto. 

 

Pelastussuunnitelmaan tulee kirjata kohteessa olevat lakisääteiset väestönsuojat ja nii-

den tiedot. Tampereen yliopiston Päätalossa on kaksi varsinaista S1-luokan teräsbe-

tonista väestönsuojaa sekä viisi tilapäissuojaa. Tilapäissuojat ovat vanhojen rakennus-

määräysten mukaan rakennettuja ja niiden tekniset vaatimukset eivät vastaa nykymää-

räyksiä. Nämä suojat ovat tarkoitettu ainoastaan lyhytaikaiseen suojautumiseen. 
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Väestönsuojaa voi käyttää varasto- tai kokoontumistilana, kunhan se pystytään tyhjen-

tämään 72 tunnissa hätätilanteen sattuessa. Suojat tarkastetaan ja huolletaan vuosittain 

ja niillä on omat käyttösuunnitelmat suojan käyttövalmiiksi laittamista varten.  

 

Väestönsuojista tarvittavat tiedot selvitettiin TAY-Palvelut Oy:n työntekijöiden avulla 

sekä kiinteistön huoltokirjan avulla. Pelastussuunnitelman edellisessä versiossa oli puut-

teellista tietoa Päätalon väestönsuojista, sillä kyseistä kiinteistöä oli saneerattu huomat-

tavasti edellisen pelastussuunnitelman julkistamisen jälkeen. Myös väestönsuojien vaa-

timukset olivat muuttuneet uuden pelastuslain myötä, joten pelastussuunnitelman päivi-

tykseen tuli kirjata oikeat ajankohtaiset tiedot sekä vaatimukset. 

 

Pelastussuunnitelmaan on hyvä kirjata kohteen turvalaitteet, joiden avulla voidaan pie-

nentää henkilö- ja omaisuusvahinkoriskejä. Tampereen yliopiston Päätalossa on käytös-

sä seuraavat turvalaitteet: 

• paloilmoitinjärjestelmä, 

• poistumisvalaistus (turva- ja merkkivalaistus), 

• savunpoistojärjestelmä, 

• kuulutusjärjestelmä sekä 

• alkusammutuskalusto 

o pikapalopostit, 

o käsisammuttimet ja  

o sammutuspeitteet 

 

Turvalaitteiden toiminta, käyttö ja sijainnit esitetään pelastussuunnitelmassa, jotta jo-

kainen kohteen käyttäjä tiedostaa laitteiden olemassaolon ja hallitsee niiden käytön. Osa 

turvalaitteista on merkitty myös poistumistiepiirroksiin.  

 

Turvalaitteisiin liittyvät tiedot ja sijainnit selvitettiin yhdessä TAY-Palvelut Oy:n työn-

tekijöiden kanssa, ja näin pystyttiin takaamaan, että kaikki tarpeellinen tulisi turvalait-

teiden osalta mainittua pelastussuunnitelmassa. Vanhasta pelastussuunnitelmasta poike-

ten turvalaitteiden tarkkaa sijaintia ei mainittu tekstiosuudessa, jotta suunnitelman sisäl-

tö pysyisi selkeänä ja käyttäjäystävällisenä. Päivityksessä pyrittiin lisäämään selkeät 

käyttö- ja toimintaohjeistukset jokaisen turvalaitteen osalta ja sijaintitiedot laitteiden 

osalta selviäisivät päivitetyistä poistumistiekuvista. 
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5.6 Turvallisuudesta vastaavat henkilöt 

 

Kohteelle on aina valittava sen turvallisuudesta vastaavat henkilöt ja nämä tulee mainita 

pelastussuunnitelmassa. Turvallisuushenkilöstön avulla pyritään tehostamaan kohteen 

ennalta ehkäiseviä turvallisuustoimenpiteitä sekä varmistamaan poikkeamatilanteissa 

turvallinen ja järjestäytynyt toiminta. 

 

Kyseisen kohteen turvallisuushenkilöstö koostuu turvallisuusjohdosta ja -valvojista, 

väestönsuojan valvojista, ensiapuryhmästä sekä muista turvallisuuteen liittyvistä henki-

löistä. Kyseisen turvallisuusorganisaation tehtävät ovat myös erikseen mainittu pelas-

tussuunnitelman liitteessä. 

 

 

5.7 Turvallisuuskoulutus ja perehdyttäminen 

 

On erittäin tärkeää, että kohteessa toimivat henkilöt tiedostavat mahdolliset riskit ja tie-

tävät kuinka niitä on mahdollista ennalta ehkäistä ja miten poikkeamatilanteissa toimi-

taan. Tämän vuoksi on tärkeää järjestää turvallisuusorganisaatiolle sekä kohteen muulle 

henkilökunnalle ja käyttäjille turvallisuuskoulutusta ja perehdyttämistä. 

 

Turvallisuushenkilöstön koulutustilanne löytyy pelastussuunnitelman liitteestä. Myös 

muun henkilöstön koulutustilanne ja tarvittavat koulutustilaisuusdokumentit ovat pelas-

tussuunnitelman liitteinä. Kohteen käyttäjien perehdyttäminen on toteutettu kohteen 

seinillä olevien poistumiskuvien avulla. Kyseiset kuvat pitävät sisällään poistumistiet, 

alkusammutuskaluston sijainnit sekä hätätilanteissa käytettävän kokoontumispaikan 

sijainnin. Myös pelastussuunnitelma on kaikkien lainattavissa vahtimestaripisteeltä. 

 

 

5.8 Turvallisuusmateriaali 

 

Jokaiseen kiinteistöön tulee hankkia sammutus- ja pelastuskalustoa onnettomuuksien 

varalle. Myös ensiapu- ja sidostarvikkeita sekä tarvittavia lääkkeitä tulee hankkia. Tur-

vallisuusmateriaalin hankkimisesta vastaa kohteen suojelujohtaja. 
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Tampereen yliopiston Päätalon pelastussuunnitelmasta löytyy liitteenä erillinen turvalli-

suusmateriaalitaulukko, mihin on listattu tarvittavat turvallisuusmateriaalit ja niiden 

lukumäärät. Kyseisestä taulukosta on helppo tarkistaa kyseiset materiaalit ja sen avulla 

on tarvittaessa helppo hankkia uusia tarvikkeita. 

 

 

5.9 Toiminta erilaisissa onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteissa 

 

Pelastussuunnitelmaan tulee laatia selkeät toimintaohjeet mahdollisten onnettomuus-, 

vaara- ja vahinkotilanteiden varalta. Kattavat, mutta selkeät turvallisuusohjeet takaavat 

oikeanlaisen toiminnan erilaisten tilanteiden varalta, sekä auttavat henkilöstön turvalli-

suustietoisuuden kehittymisessä. Kyseisten toimintaohjeiden paikkansapitävyydestä ja 

päivittämisestä vastaavat kohteen suojelujohtaja ja suojeluorganisaatio. 

 

Yksilöidyistä toimintaohjeista pelastussuunnitelmassa on ainakin oltava seuraavat oh-

jeet: 

• hätäilmoituksen tekeminen, 

• hälytysnumerotaulukko, 

• toimintaohje ensiaputilanteessa, 

• toimintaohje tulipalon sattuessa (kuvio 1.), 

• toimintaohje vaaramerkin soidessa, 

• toimintaohje kaasuonnettomuudessa, 

• toimintaohje säteilyvaaratilanteessa sekä 

• toimintaohje pommiuhkatilanteessa. 

 

Päätalon pelastussuunnitelman toimintaohjeet ovat erillisinä liitteinä ja niiden ulkoasu 

on kaikissa samankaltainen: kelta-puna-sininen reunus kiertää selkeää toimintaohjetta, 

jota on helppo seurata kohta kohdalta ja näin varmistua oikeanlaisesta toiminnasta tilan-

teesta riippuen. 
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KUVIO 1. Toimintaohje tulipalon sattuessa 

 
 

 

5.10 Suunnitelmasta tiedottaminen 

 

Pelastussuunnitelmasta tulee tiedottaa kaikille kohteen käyttäjille, kuuluivat ne suojelu-

organisaatioon tai eivät. Ideaali tilanne olisi, että jokainen kohteen käyttäjä olisi pereh-

tynyt pelastussuunnitelmaan ja osaisi toimia eri tilanteissa oikeaoppisesti. Mutta koska 

kyseessä on oppilaitos, on pelastussuunnitelman tiedottaminen jokaiselle käyttäjälle 

hankalaa, joten ainakin kohteen henkilökunnan tulee olla perehtynyt pelastussuunnitel-

maan ja sen ohjeistuksiin. Täten he voisivat omalla tiedollaan ja osaamisellaan opastaa 

mahdollisesti muita kohteen käyttäjiä. Tiedottamisen päävastuussa ovat kohteen suoje-

lujohtaja ja suojelupäällikkö.  

 



25 

 

 

5.11 Erilliset pelastussuunnitelmat 

 

Tampereen yliopistossa toimii useita Juvenes-yhtiöt Oy:n toimipisteitä ja tämän vuoksi 

Päätalon pelastussuunnitelmaan on varattu sille kokonainen luku. Kyseiseen lukuun on 

kirjattu Juvenes-yhtiöt Oy:n yleistiedot, joista selviää sen toimipisteiden aukioloajat 

sekä yhteystiedot.  Juvenes-yhtiöt Oy:llä on ravintola-, kahvila- sekä kirjakauppatoimin-

taa Tampereen yliopiston Päätalossa. 

 

Juvenes-yhtiöt Oy:n tiedot lisättiin kokonaan uutena osana päivitettävään pelastussuun-

nitelmaan. Tiedot kerättiin haastattelemalla Juvenes-yhtiöt Oy:n edustajaa sekä tutustu-

malla heidän omiin pelastussuunnitelmiinsa. Samalla heidän pelastussuunnitelmansa 

päivitettiin vastaamaan nykyisiä pelastuslain vaatimuksia. 

 

On erittäin tärkeää mainita Juvenes-yhtiöt Oy:n toiminnasta Päätalon pelastussuunni-

telmassa, sillä se kasvattaa Päätalon paloturvallisuusriskejä sekä rikoksiin liittyviä riske-

jä omien toimipisteidensä kautta. Juvenes-yhtiöt Oy on laatinut omille toimipisteilleen 

omat pelastussuunnitelmat, jotka ovat erikseen lainattavissa.  

 

Tampereen yliopiston Päätalon D-osassa sijaitsee Teatterimonttu, joka niin ikään 

omalla toiminnallaan lisää Päätalon paloturvallisuusriskejä. Tämän vuoksi myös Teatte-

rimontulla on suunnitelmassa oma lukunsa, jossa on mainittu Teatterimontun toiminnas-

ta. Teatterimontulla on Juvenes-yhtiöt Oy:n tapaan oma erillinen pelastussuunnitelman-

sa, joka on tarvittaessa lainattavissa. 

 

Teatterimontun tiedot lisättiin pelastussuunnitelmaan päivityksen yhteydessä ja samalla 

tutustuttiin heidän omaan pelastussuunnitelmaansa. Samalla tarkistettiin, että tiedot hei-

dän pelastussuunnitelmassa olivat ajan tasalla ja mahdolliset korjaukset pystyttiin kor-

jaamaan. 

 

 

5.12 Pelastussuunnitelman asema- sekä poistumistiepiirrokset 

 

Tampereen yliopiston Päätalon asemapiirros pitää sisällään rakennuksen sijainnin kes-

kustakampuksella, sen pelastusteiden sijainnit sekä yhteisen kokoontumispaikan sijain-
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nin.  Poistumistiepiirrokset pitävät sisällään Päätalon jokaisen osan (A, B, C, D ja E) 

pohjapiirrokset kerroksittain. Pohjapiirroksiin on merkitty poistumistiet, palo-osastot 

sekä alkusammutuskaluston, paloilmoitinpainikkeiden, ensiapukaappien ja väestön-

suojien sijainnit. Kyseisistä piirroksista käy myös selville kunkin rakennusosan sijainti 

Päätalossa. 

 

Asemapiirroksen ja poistumistiepiirrosten päivittäminen oli prosessin työläin osuus. 

Aluksi oli tutustuttava Päätaloon ja selvitettävä jokaisen rakennusosan sijainti toisiinsa 

nähden. Tämän jälkeen pohjapiirrosten tulkitseminen helpottui ja kohteen kokonaisuus 

hahmottui. Kokonaisuuden hahmottumisen jälkeen, aloitettiin piirrosten työstäminen 

AutoCAD LT -piirrosohjelman avulla.  

 

Piirrosten pohjana käytettiin saneerattujen rakennusosien osalta saneerauksen yhteydes-

sä tehtyjä pohjapiirroksia ja vanhempien rakennusosien kohdalla aikaisempia poistumis-

tiepiirroksia. Kyseisistä piirroksista poistettiin ylimääräiset piirrosmerkinnät niiden tul-

kitsemisen helpottamiseksi. Lopullisissa piirroksissa oli pohjapiirrosten osalta lähinnä 

sellaiset rakenteet, kuten ulko- ja sisäseinät, että piirrokset olisivat selkeitä ja helposti 

tulkittavissa jokaiselle kohteen käyttäjälle. Myös jokaisen tilan tunnukset pyrittiin kir-

jaamaan suunnistamisen helpottamiseksi.  

 

Karsittuihin pohjapiirroksiin liitettiin poistumistiet ja niiden merkinnät sekä niihin joh-

tavat vihreät poistumisnuolet. Palo-osastojen rajat merkittiin piirroksiin sekä niihin li-

sättiin myös alkusammutuskaluston, paloilmoitinpainikkeiden, ensiapukaappien sekä 

väestönsuojien sijainnit.  

 

Valmiit poistumistiepiirrokset sisälsivät Päätalon rakennusosan kerroksen pelkistetyn 

pohjapiirroksen edellä mainituin merkinnöin. Pohjapiirroksen vieressä oli käytettyjen 

merkkien selitys sekä rakennusosan sijainti Päätalossa. Jokaiseen piirrokseen merkittiin 

myös kokoontumisalueen sijainti kyseiseen rakennusosaan nähden. 

 

Poistumistiepiirrokset tehtiin jokaisesta rakennusosasta ja jokaisen rakennusosan ker-

roksesta erikseen. Poistumistiepiirrokset lisättiin Päätalon rakennusosien seinille keskei-

siin kohtiin ”Olet tässä” -sijainnin kanssa. Kyseisten ”Olet tässä” -kuvien avulla käyttä-

jät ja henkilökunta tiedostavat sijaintinsa ja pystyvät suunnistamaan kohteen sisällä. 

 



27 

 

 

5.13 Pelastussuunnitelman liitteet 

 

Pelastussuunnitelman liitteet voivat olla liitettynä suoraan pelastussuunnitelman perässä 

tai kuten Päätalon pelastussuunnitelmassa, ne voivat olla omana liiteasiakirjanaan. Pe-

lastussuunnitelman liitteet koostuvat erilaisista yleisohjeistuksista ja kohteen omista 

tiedoista. 

 

Tampereen yliopiston Päätalon pelastussuunnitelmaan tuli yhteensä 47 kpl liitteitä, jois-

ta 27 kpl on yleisiä ohjeita, luetteloita sekä taulukoita, ja 20 kpl kohteen asema- ja pois-

tumistiepiirroksia. Päätalon pelastussuunnitelma sisältää luottamuksellista tietoa, joten 

sitä ei julkaista tämän opinnäytetyön liitteenä. 
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6 POHDINTA 

 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli päivittää Tampereen yliopiston Päätalon pelastussuunni-

telma ja poistumistiekuvat ajantasaisiksi. Edellisen päivityksen jälkeen kohteeseen oli 

suoritettu laajoja saneerauksia ja pelastuslaki oli päivittynyt, joten pelastussuunnitelman 

päivittäminen oli todella ajankohtaista. Tiedot pelastussuunnitelman ja poistumistieku-

vien päivittämiseen löytyivät helposti oikeiden ihmisten avustuksella ja prosessi lähti 

hyvin käyntiin aikaisempien tietojen ansiosta. 

 

Vaikka tarvittavat tiedot pelastussuunnitelman päivittämiseen löytyivätkin ilman suu-

rempia ongelmia, ei kyseistä prosessia ole mahdollista suorittaa täydellisesti kovinkaan 

lyhyessä aikavälissä. Tietojen tarkastuttamiseen ja hyväksymiseen sekä oikean turvalli-

suusorganisaation kokoonpanon varmistamiseen kuluu oma aikansa ja tarvittavien hen-

kilöiden suostumukset tarjottavaan tehtävään tulee olla selvillä ennen lopullisen pelas-

tussuunnitelman julkistamista. Työn aiheena olleen pelastussuunnitelman päivitys val-

mistui annetussa ajassa ja lopuksi Tampereen yliopisto hyväksyi suunnitelman. 

 

Voidaan kyllä pohtia, miksi käytäntönä on, että kun kohteeseen suoritetaan laajoja sa-

neerauksia, ei pelastussuunnitelmaa kuitenkaan päivitetä tässä yhteydessä esimerkiksi 

urakoitsijan avustuksella. Kyseisen saneerausprosessiin on jo kerätty tarvittavat tiedot ja 

laadittu uudet piirrokset, joiden avulla pelastussuunnitelman päivityskin sujuisi ongel-

mitta. Tulisiko pelastussuunnitelman päivitys lisätä saneerausprosessiin jo suunnittelu-

vaiheessa? Ei ole tietoa kuinka laajalti kyseinen käytäntö on käytössä, mutta suurempi-

en kohteiden saneerauksien yhteyteen, myös pelastussuunnitelman päivitys olisi suota-

vaa. Ja jos koko suunnitelman päivittäminen muodostuisi ongelmalliseksi, niin ainakin 

jonkinlaisen pohjan tekeminen auttaisi kohteen omistajaa viimeistelemään pelastus-

suunnitelman itselleen sopivaksi. 

 

Pelastussuunnitelman ja sen poistumistiekuvien päivittäminen on erittäin mielenkiintoi-

nen prosessi, jonka aikana tulee opittua paljon pelastuslakiin sekä pelastussuunnitel-

maan sisältyvistä asioista sekä piirto-ohjelman käyttökokemus kasvaa. Opinnäytetyön 

aihe on erittäin mielenkiintoinen ja vastaavanlaisten työtehtävien tekeminen tulevaisuu-

dessa olisi enemmän kuin kiinnostavaa.  
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