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– Voittoa tavoittelematon kattojärjestö alueen alan järjestöille
– Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) jäsen
– Yksi 13 pelastusliitosta
– Perustettu 1992
– Läheisessä yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa (ns. 

apujärjestö)
– Tuntikouluttajat ovat pääsääntöisesti pelastuslaitokselta
– TEHTÄVÄT:

– Omatoimisen varautumisen koulutus
– Sopimuspalokuntien koulutus
– Turvallisuusviestintä ja -koulutus
– Lisäksi Helsingin Pelastusliitto HELPE Oy tarjoaa 

koulutusta yrityksille ja muille organisaatioille



JOKAISEN VASTUULLA PELASTUSLAIN MUKAAN
 Pelastustoimenpiteisiin ryhtyminen
 Hätäilmoituksen tekeminen
 Vaarassa olevien varoittaminen
 Huolellisuusvelvollisuus
 Varovaisuus tulen käsittelyssä
 Pelastustielle pysäköinnin välttäminen

KIINTEISTÖN HALTIJAN VASTUULLA PELASTUSLAIN MUKAAN
 Yleinen palo- ja poistumisturvallisuus
 Uloskäytävät
 Pelastustiet
 Laitteiden kunnossapito
 Nuohous ja ilmanvaihtolaitteiden huolto
 Omatoiminen varautuminen
 Pelastussuunnitelma

Vastuista

KIINTEISTÖN HALTIJAN VASTUULLA JÄRJESTYSLAIN MUKAAN
 Porraskäytävän ovenavaus ja yhteystiedot
 Putoavan lumen, jään ja esineiden uhka

Lisäksi...
• Asunto-osakeyhtiölaki
• Järjestyssäännöt
• Kunnan rakennusjärjestys

HUONEISTON HALTIJAN VASTUULLA PELASTUSLAIN 
MUKAAN

 Palovaroitin
 Nuohous (oma käyttö, jälkiasennettu / 

uudelleen käyttöönotto)

• Vuokrasopimukset
• Toimeksiantosopimukset
• Ym.



Vastuiden ja 
riskien 

tunnistaminen

Ennalta-
ehkäisy Varautuminen Oikea 

toiminta Toipuminen

Velvoittavaa (pelastuslaki 2. ja 3.luvut) Suositus

Häiriötilanteet Poikkeusolot

Omatoimisen varautumisen on katettava kaikki nämä tilanteet 
(suositeltavaa rakentaa aina edellisen pohjalle)

OMATOIMINEN VARAUTUMINEN

Onnettomuudet ja 
tapaturmat



Mikä nyt puhuttaa?



Mikä nyt puhuttaa?





Mikä 72h?
• Viranomaisten ja järjestöjen laatima 

varautumissuositus kotitalouksille

• Eli kiteyttäen, pärjääkö kotitalous 72h… 
– Poistumatta
– Lämmitys poikki
– Sähkö poikki
– Vesi poikki
– Ilman sukulaisten, ystävien ja ruokalähettien 

apua!

Kuva: SPEK – 72tuntia.fi



Miksi 72h?
• 72h-konsepti venyy ja paukkuu…

Varautumiskeinot ja materiaali ovat käytettävissä

Poikkeusoloissa 
ilmenee 

vääjäämättä 
häiriötilanteita

Oma 
varautuminen 
kunnossa jopa 

väestönsuojelu-
tilanteessa tms. 

Arjen ongelmat: 
sairastuminen, karanteeni, 
väsymys, pankkikorttikin 

hukassa

Häiriötilanne 
>72h 

Häiriötilanne 
15 min - 72h 

Voidaan 
odottaa 

viranomaisten 
tarjoamaa 

apua

Pärjätään itse!Hyödynnetään omaa 
varautumista ja 

täydennetään kun 
mahdollista



Mistä häiriötilanteet johtuvat

Kuva: SPEK – 72tuntia.fi

• Periaatteessa juurisyyllä ei ole merkitystä 
kotitalouksille. Samat periaatteet pätevät.

• Yleisesti syitä voivat olla esimerkiksi…
– Ihmisen virheellinen tai tahallinen toiminta
– Kyberhyökkäykset ja tietoliikenteen häiriöt
– Työtaistelut 
– Raaka-ainepulat
– Ilmasto ja sääolosuhteet
– Suuronnettomuus
– Poliittinen painostus

Kuvat: SPEK – 72tuntia.fi



Kotivara
Kuvat: SPEK – 72tuntia.fi



Väestönsuojat
• Uhanalaisen väestön evakuointi ensisijaista
• Suojia vaadittu v. 1954 lähtien, ≥600m2/1200m2; rakennuslupa-asia

– Omassa kiinteistössä
– Yhteinen suoja
– Yhteiskalliosuoja

• Rakennuslupa ennen 1954 tai pienkiinteistö
– Yleiset kalliosuojat (kts. pääkaupunkiseudun palvelukartta)
– Sisälle suojautuminen
– Poikkeusoloissa voidaan myös ohjata kokoontumis- ja liiketilojen 

yms. kiinteistöjen suojiin



Väestönsuojat
• Toimenpiteitä… (kun rauta on kuumaa)

– Ohjeistuksen ajantasaisuus pelastussuunnitelmassa
• Väestönsuojan käyttöönottosuunnitelma (mm. dokumenttipohja SPEK)

– Väestönsuojan hoitajan koulutus
– Väestönsuojan ylläpidon tarkistus 

• Tiiveyskoe (10v)
• Koneiden ja laitteiden tarkistus ohjeiden mukaan (1-3v)
• Varusteiden tarkastus

– Tiedottamistoimenpiteet



Muita kouluttautumismahdollisuuksia
• Helpe ry: Asuinkiinteistön turvallisuus -kurssi (AKT)

• https://www.helpe.fi/koulutus-ja-
kurssit/asuintalojen-turvallisuushenkiloiden-
koulutus/

• Helpe ry: Väestönsuojan hoitajan –kurssi
• https://www.helpe.fi/koulutus-ja-

kurssit/vaestonsuojien-hoitajat/
• Kiinteistömedia: Taloyhtiön pelastussuunnitelma (TaPe), 

verkkokurssi 
https://www.kiinteistomedia.fi/tuote/taloyhtion-
pelastussuunnitelma-tape

https://www.helpe.fi/koulutus-ja-kurssit/asuintalojen-turvallisuushenkiloiden-koulutus/
https://www.helpe.fi/koulutus-ja-kurssit/vaestonsuojien-hoitajat/
https://www.kiinteistomedia.fi/tuote/taloyhtion-pelastussuunnitelma-tape
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