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MÄÄRÄYS PALOASEMAN KÄYTÖSTÄ 

JA PALAUTTAMISESTA 

 

Taustatietoa: Suomen tasavallassa COVID-19 pandemiaan liittyvät 

tartuntamäärät ovat laskussa. Tämä määräys kumoaa aiemmin 

asiasta annetut määräykset.  

 Palokunnan päällikkö vastaa siitä, että palokunta on 

toimintavalmiudessa niin normaali- kuin poikkeusolosuhteissa. 

Tämän lisäksi palokunnan johtosäännössä on kuvattu 9§ 

mukaisesti, että palokunnan päällikkö toimii 

työsuojelupäällikkönä. Palokunnan ensisijainen tehtävä on 

vastata sammutussopimuksessa kuvattujen velvoitteiden 

suoriutumisesta sopimuksen mukaisesti.  

 

 

Toiminnan palauttaminen:  09.06.2021 alkaen sallitaan seuraavat toiminnat: 

- Hälytysosaston toiminta ilman kokoontumisrajoituksia 

- Nuoriso-osaston toiminta ilman kokoontumisrajoituksia 

- Muu yhdistystoiminta ilman kokoontumisrajoituksia 

- Kurssitoimintaan osallistuminen 

- Turvallisuusviestintätoiminta paloasemalla ja paloaseman 

ulkopuolella. 

 

Toiminnassa tulee huolehtia voimassa olevista ohjeista ja 

määräyksistä sekä huomioida turvavälit ja tarvittaessa 

käytettävä suu-nenäsuojainta, mikäli turvavälejä ei voida 

noudattaa.  
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Toiminta: Määräystä täydennetään tarvittaessa, mikäli tilanne oleellisesti 

muuttuu suuntaan tai toiseen. 

 Toimintaan ei saa osallistua henkilö, joka 

- Kärsii hengitystieinfektioista, nuhasta, kuumeesta, muista 

nuhakuumeen aiheuttamista oireista tai on muutoin  

sairauslomalla tai kokee toimintakykynsä alentuneen 

sairauden johdosta 

 

- Sellaisien henkilöiden, jotka ovat vierailleet tai vierailevat 

määräyksen voimassaoloaikana Suomen Tasavallan 

maakunnissa, joissa epidemia on leviämisvaiheessa, tulisi 

pidättäytyä operatiiviseen toimintaan osallistumisesta / sopia 

asiasta hälytysosaston päällikön kanssa. 

 

Hälytysosastolaisen sairastuminen/ 

määräys karanteeniin   

Mikäli hälytysosastolainen sairastuu tai altistuu Covid-19 

virukselle, tulee siitä ilmoittaa välittömästi, tiedon saatuaan 

ensisijaisesti hälytysosaston päällikölle ja toissijaisesti 

palokunnan päällikölle. 

 

Määräyksen perusta:  

- Palokunnan johtosääntö 9§; Palokunnan päällikön tehtävät 

- Aluehallintoviraston määräys yleisötilaisuuksien 

järjestämisestä Covid-19 pandemian aikana 

- Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmän 

suositukset STM:n ohjeiden ja määräyksien mukaisesti 

- Satakunnan pelastuslaitos, toimintaohje nro.8” 

Sopimuspalokunnan toiminta koronavirusepidemian aikana” 
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Määräyksen voimassaolo:  09.06.2021 alkaen toistaiseksi. 

Tämä määräys kumoaa aiemman 28.04.2021 annetun 

määräyksen. 

 

 

Lisätiedot: Lisätietoa määräyksestä antaa palokunnan päällikkö Joonas 

Kekki. Operatiivisen toiminnan osalta lisätietoa antaa 

hälytysosaston päällikkö Lauri Turtola. 

 

 

 

 

Porissa 09.06.2021 

________________________ 

Joonas Kekki 

Palokunnan Päällikkö 

Porin VPK ry 


