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1. Johdanto

1.1. Säädösperusteet
Pelastussuunnitelman perustana on pelastuslaki (379/2011) ja Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta

(401/2011). Tämän pelastussuunnitelman lisäksi on laadittu kiinteistön käyttäjille erillinen Käyttäjien

turvallisuusohjeet ja turvaopastepiirustukset. Pelastussuunnitelman tavoitteena on parantaa käyttäjien

turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Pelastussuunnittelun avulla ehkäistään vaaratilanteiden syntymistä ja

luodaan edellytykset oikealle toiminnalle onnettomuustilanteissa. Pelastussuunnitelman avulla varaudutaan myös

poikkeusoloihin. Pelastussuunnittelu edistää henkilöturvallisuutta, vähentää taloudellisia menetyksiä sekä turvaa

keskeytymättömän toiminnan kiinteistössä. Suunnitelmassa on toimintaohjeet erilaisia onnettomuuksia varten.

Kursiivilla kirjoitetut kohdat ovat varsinaista aihetta täydentäviä lisätietoja ja selvennyksiä sekä ohjeita, jotka
perustuvat lainsäädäntöön, viranomaisohjeisiin tai hyviin käytäntöihin.

Pelastussuunnitelman tekijänoikeudet kuuluvat tekijänoikeuslain mukaisesti Visma Tampuuri Oy:lle. Tilaajalla ei

ilman Visma Tampuuri Oy:n kirjallista suostumusta ole oikeutta käyttää pelastussuunnitelmaa ja piirustuksia

muuhun kohteeseen tai tarkoitukseen, kuin mihin pelastussuunnitelma on tehty. Tilaajalla on oikeus päivittää

pelastussuunnitelmaa ja ottaa siitä kopioita sen kiinteistön käyttäjille ja palveluntarjoajille, mihin

pelastussuunnitelma on tehty.

©Visma Tampuuri Oy

 

1.2. Kohteen perustiedot

Kiinteistön nimi Kiinteistö Oy Vaasan Kvartsikatu 2

Kiinteistön osoite Kvartsikatu 2

Postinumero 65100

Kunta Vaasa

Rakennusten lukumäärä 1

Rakennusvuosi 2019-2020

Kerrosten lukumäärä 2

Kiinteistötyyppi Toimisto- ja liikekiinteistö

Liikepinta-ala 8900 m2

1.3. Suunnitelman ylläpitäminen
Suunnitelma on tarkastettava vuoden välein. Jos kohteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia, on suunnitelma
tarkastettava muutosten yhteydessä.  Pelastussuunnitelman on oltava kaikkien asianosaisten saatavilla ja
turvallisuuteen liittyvistä asioista tulee tiedottaa säännöllisesti. 
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2. Vaarojen ja riskien arviointi

2.1. Riskienarviointi
YLEINEN RISKIENARVIOINTITAULUKKOYLEINEN RISKIENARVIOINTITAULUKKO

VaaraVaara SyytSyyt VaikutuksetVaikutukset HallintatoimetHallintatoimet

SähkökatkoSähkökatko Alueen yleinen häiriö

sähkönjakelussa, johtuen

esim.  luonnonoloista.

 

Vika kiinteistön omissa

järjestelmissä.

Koneiden ja laitteiden

vikaantumiset. Toiminnan

häiriintyminen. Tulipalo

rauhattomuus, sekaannus

Kriittisten järjestelmien

varavirta, turvavalaistus,

käsivalaisimet,

turvallisuusohjeet

Vaarallisten aineidenVaarallisten aineiden

onnettomuusonnettomuus

Kuljetusonnettomuudet Henkilövahingot,

toiminnan häiriintyminen,

ympäristövahingot

Turvallisuuskoulutus ja

ohjeet, ilmanvaihdon

hätäpysäytys

LuonnononnettomuudetLuonnononnettomuudet Rankkasateet, myrskyt Toiminnan

 keskeytyminen,

omaisuus -ja

ympäristövahingot

Turvallisuusohjeet ja -

orgnisaatio,

huoltosopimukset

KaasuvaaraKaasuvaara Jakeluputkistojen

rikkoutumiset

Henkilövahingot,

toiminnan häiriintyminen

Turvallisuuskoulutus ja

ohjeet, ilmanvaihdon

hätäpysäytys

SäteilySäteily Ydinvoimalaonnettomuudet,

ydinaseet,

ydinaseonnettomuudet

Henkilövahingot,

toiminnan häiriintyminen

Väestönsuoja,

valmiussuunnittelu,

turvallisuusorganisaatio

Aseelliset hyökkäyksetAseelliset hyökkäykset

(sota, ydinaseet,(sota, ydinaseet,

biologiset ja kemiallisetbiologiset ja kemialliset

aseet)aseet)

Epävakaa poliittinen tilanne,

terrorismi

Henkilövahingot,

toiminnan

keskeytyminen

Väestönsuoja,

valmiussuunnittelu,

turvallisuusorganisaatio

Tapaturmat jaTapaturmat ja

sairaskohtauksetsairaskohtaukset

Ylikuormitus,

huolimattomuus,

piittamattomuus

turvaohjeistuksista,

putoamiset,  liukastumiset,

sähköisku

Yksittäiset

henkilövahingot

Ensiapuvalmius,

liukkaudentorjunta,

työturvallisuusjärjestelyt

(esim. lumen pudotus

katolta)
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TulipaloTulipalo Sähköpalo,

huolimattomuus,

tuhopoltto, tupakointi,

kynttilät, tulityöt,

vaaralliset aineet

Henkilövahingot, aineelliset

vahingot, taloudelliset

menetykset, toiminnan

keskeytyminen

Alkusammutusvalmius,

rakenteellinen paloturvallisuus,

turvallisuuskoulutus,ennakoiva

huolto, tahallisten palojen

torjunta

VesivahinkoVesivahinko Putkistojen, hanojen ja

venttiilien

rikkoutuminen.

Puutteellinen huolto

Aineelliset vahingot,

terveydelliset vaikutukset;

Home- ja mikrobivauriot,

Sadevesi- ja

viemärijärjestelmien

vikaantuminen

Ennakoiva huolto ja laitteiden

kunnon seuranta,

huoltosopimukset

TeknistenTeknisten

järjestelmienjärjestelmien

sekä koneiden jasekä koneiden ja

laitteidenlaitteiden

vikaantumisetvikaantumiset

Vanhentunut kalusto,

huoltojen ja

tarkastusten

laiminlyönti

Omaisuusvahingot, toiminnan

häiriintyminen

Huoltosopimukset, laitteiden

kunnon tarkkailu ja ennakoiva

huolto

MurtautumisetMurtautumiset

kiinteistöön,kiinteistöön,

omaisuusrikoksetomaisuusrikokset

ja ilkivaltaja ilkivalta

Rakenteellisen

turvallisuuden (ovet,

ikkunat, rakenteet

portit) tai teknisen

valvonnan puutteet

Omaisuusvahingot, toiminnan

häriintyminen

Kameravalvonta,

kulunvalvonta,

rikosilmoitinjärjestelmä,

vartiointi

VäkivaltarikoksetVäkivaltarikokset Mielenhäiriöt,

rikollisuus

Henkilövahingot Turvallisuusohjeet

2.2. Sisäiset palotarkastukset
Sisäisiä palotarkastuksia suoritetaan vuosittain. Tarkastusten suorittamisesta vastaa turvallisuusvastaava.

Sisäiset palotarkastukset -lomake löytyy kohdasta Lomakkeet.

2.3. Työturvallisuusasiat
Toiminnanharjoittajat vastaavat oman henkilöstönsä työturvallisuuteen liittyvistä velvoitteista. Työturvallisuuteen
liittyvissä asioissa noudatetaan toiminnanharjoittajien omia työsuojelun toimintaohjelmia ja muita mahdollisia
ohjeistuksia.

2.4. Vaaralliset aineet
Kohteen toiminnanharjoittajat huolehtivat toiminnassaan olevista vaarallisten aineiden oikeanlaisesta käsittelystä

ja varastoinnista.

 

2.5. Riskikohteet
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2.5. Riskikohteet
Riskikohteella tarkoitetaan kohdetta, jossa palon tai muun onnettomuuden tapahtuminen on muita alueita
todennäköisempää tai vaarallisempaa.

Pelastussuunnitelman laadinnan yhteydessä kiinteistössä arvioitiin olevan seuraavat riskikohteet. Toimintojen

muuttuessa tiedot riskikohteista kirjataan tänne.

Kohde Sijainti Huomiot

Rengasvarasto Rakennuksen pohjoispääty  

2.6. Suojelukohteet
Suojelukohteella tarkoitetaan kohteita, jotka ovat rahallisesti tai muulla tavoin arvokkaita tai, joilla on suuri
merkitys toiminnan jatkumisen kannalta.

Pelastussuunnitelman laatimisen yhteydessä kiinteistössä ei arvioitu olevan erityisiä suojelukohteita. Tilanteen

muuttuessa tiedot suojelukohteista kirjataan tänne.

Kohde Määrä Sijainti Lisätiedot
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3. Rakennuksen turvallisuusjärjestelyt

3.1. Turvallisuuskartat
Turvallisuuskartat ovat opastepiirustuksia, joihin on merkitty hätätilanneohjeiden lisäksi turvallisuuteen liittyviä
tietoja. Turvallisuusopasteita voi käyttää apuna esimerkiksi turvallisuusasioihin liittyvässä tiedottamisessa tai
koulutuksessa. Opasteet sijoitetaan näkyville paikoille esim. hissiauloihin tai porrashuoneisiin ja jaetaan
asianosaisille.

 

 KOHDEKORTTI_KVARTSIKATU_2....pdf

 

3.2. Alkusammutuskalusto
Sisätiloissa olevat käsisammuttimet on tarkastutettava kahden vuoden välein ja pikapalopostit vuosittain.
Lämpötilan vaihteluille tai tärinälle altistuvat käsisammuttimet on tarkastutettava vuosittain.
Alkusammutusvälineiden sijainti on merkittävä opastein ja niiden ympärille on jätettävä vapaata tilaa nopean
käyttöönoton ja havaitsemisen turvaamiseksi.

Alkusammutusvälineiden tasoAlkusammutusvälineiden taso

käsisammuttimia

Alkusammutusvälineitä onAlkusammutusvälineitä on

liike- ja toimistotiloissa

Käsisammuttiminen tyyppiKäsisammuttiminen tyyppi

jauhesammuttimia

Alkusammutuskaluston tarkastuttamisesta vastaa   Kiinteistöpäällikkö
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3.3. Paloilmoitinjärjestelmä
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3.3. Paloilmoitinjärjestelmä
Paloilmoittimella suojattu aluePaloilmoittimella suojattu alue

koko rakennus

Järjestelmään kuuluuJärjestelmään kuuluu

lämpö- ja savuilmaisimia, paloilmoituspainikkeita ja palokelloja

Paloilmoitinkeskuksen sijaintiPaloilmoitinkeskuksen sijainti

teknisessä tilassa, käynti parkkialueen puolelta

Avainsäilön sijaintiAvainsäilön sijainti

tekniseen tilaan vievän oven vieressä

Rakennus on suojattu automaattisella paloilmoittimella. Paloilmoitin tekee automaattisesti hälytyksen ja hälyttää

henkilöstön palokellojen välityksellä, hälytys ei välity automaattisesti hälytyslaitokselle.

Tehtäessä remonttia tai muita pölyäviä tai höyryä aiheuttavia töitä paloilmoittimen suojaamalla alueella tai sen

läheisyydessä on ennen työn aloittamista otettava yhteyttä paloilmoittimen hoitajaan ja huolehdittava

erheellisten palohälytysten ehkäisemisestä.

Paloilmoittimen hoitaja  Huoltoyhtiö

Ville Koivisto Are Oy

3.4. Sammutusjärjestelmät
Rakennusta ei ole suojattu automaattisella sammutuslaitteistolla. Tulipalotilanteessa alkusammutus ja palon

rajoittaminen ovi sulkemalla on työntekijöiden tehtävä. Automaattinen paloilmoitin tekee hälytyksen

hätäkeskukseen mutta mikäli on tiedossa että kyseessä on todellinen tulipalo on tehtävä hätäilmoitus numeroon

112 ja kerrottava lisätiedot.

3.5. Poistumisjärjestelyt
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3.5. Poistumisjärjestelyt
Kaikkien poistumisreitillä olevien ovien on oltava avattavissa ilman avainta, kun tiloissa on ihmisiä paikalla.
Kulunvalvonnan takia oviin saa asentaa hälytyslaitteita.

Varatie onVaratie on

vaihtoehtoiset ulko-ovet

pelastuslaitoksen avulla pelastautuminen

varatieporras

Poistumista ohjataan merkki- ja turvavalaistusjärjestelmällä ja poistumiskylteillä. Ensisijaisia poistumisreittejä

ovat porrashuoneet ja ulko-ovet.

Turvavalaistuksen hoitamisesta vastaa Huoltoyhtiö

 

3.6. Kokoontumispaikka
 

Kokoontumispaikalla on tarkistettava, että kaikki ovat paikalla. Kokoontumispaikalta ei saa poistua ilman
viranomaisen lupaa.

Kokoontumispaikan sijainti onKokoontumispaikan sijainti on:

Toimitila 3:n (Onnisen osalta) talon takapuolella kulmauksessa

Muilla parkkialueella
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3.7. Savunpoisto
Savunpoiston tarkoitus on helpottaa tulipalojen sammuttamista ja sitä kautta pienentää henkilö- ja
omaisuusvahinkoja. Savunpoisto on tarkoitettu vain pelastuslaitoksen käyttöön.

Savunpoiston ohjaus- tai laukaisukeskuksen sijaintiSavunpoiston ohjaus- tai laukaisukeskuksen sijainti

teknisessä tilassa, käynti parkkialueen puolelta
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Savunpoistoluukut liiketiloissa
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Laukaisupainikkeet teknisessä tilassa

 

3.8. Sisäinen hälytysjärjestelmä
Sisäinen hälytys: PalokellotSisäinen hälytys: Palokellot

3.9. Ilmanvaihto ja nuohous
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3.9. Ilmanvaihto ja nuohous
 

 

Ilmanvaihdon hätäpysäytystä voidaan tarvita yleisen vaaramerkin lisäksi tulipalotilanteessa, jossa rakennukseen
tulee savua ulkopuolelta.

IV-kanavien puhdistusväli (yleinen)IV-kanavien puhdistusväli (yleinen)

10 vuotta

IV-hätäseis sijaintiIV-hätäseis sijainti

teknisessä tilassa, paloilmoitinkeskuksen vieressä

Ilmanvaihdon puhdistuksen ja nuohouksen teettämisestä vastaa Kiinteistöpäällikkö

 

 

IV-hätäseispainike teknisessä tilassa

 

3.10. Sähkö ja vesi
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3.10. Sähkö ja vesi
Tilat, joissa sulut ja keskukset sijaitsevat, on merkittävä opasteilla.

Sähköasennusten tarkastusväliSähköasennusten tarkastusväli

10 vuotta

Veden pääsulun sijaintiVeden pääsulun sijainti

teknisessä tilassa, käynti parkkialueen puolelta

Sähkön pääkatkaisijan sijaintiSähkön pääkatkaisijan sijainti

sähköpääkeskuksessa, käynti parkkialueen puolelta

 

3.11. Jälkivahingontorjunta
Jälkivahingontorjuntatoimenpiteet sovitaan tilanteen mukaan isännöitsijän, kiinteistöhuollon ja vakuutusyhtiön

kanssa. Jos esimerkiksi vesivahinko on niin suuri että alkutoimenpiteistä ei selvitä omatoimisesti, on tehtävä

hätäilmoitus numeroon 112.

3.12. Kulunvalvonta ja vartiointi
Vuokralaiset vastaavat omien tilojensa vartioinnista ja kulunvalvonnasta.

Kiinteistössä työskentelevät liikkuvat omilla henkilökohtaisilla kulkuluvilla. Vierailijoilla ei ole mahdollisuutta itse

avata lukittuja ovia.

3.13. Pelastustie ja osoitemerkinnät
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3.13. Pelastustie ja osoitemerkinnät
Pelastustie on ajotie tai muu ajoyhteys, jota käyttäen hälytysajoneuvot pääsevät palon sattuessa tai muussa
hätätilanteessa riittävän lähelle rakennusta ja sammutusveden ottopaikkoja.

Osoitenumeron on oltava selkeästi nähtävillä ja pimeän aikaan valaistu.

Tontilla on pelastustie, jota pelastuslaitos käyttää tulipalotilanteessa. Pelastustiellä on pysäköinti kielletty.

Pelastustien esteettömyydestä on huolehdittava myös talvisin.

 

 

3.14. Tulityöt
Tulityöt ovat töitä, joista syntyy kipinöitä tai, joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja jotka aiheuttavat
palovaaraa. Tulitöitä tekevillä tulee olla voimassa oleva tulityökortti. Vakituisen tulityöpaikan ulkopuolella tehtävät
tulityöt edellyttävät tulityölupaa.

Lisätietoja ja -ohjeita tulitöistä löytyy esimerkiksi omalta vakuutusyhtiöltä tai Finanssialan Keskusliitolta.

Tulityöluvat myöntää Kiinteistöpäällikkö

3.15. Jätehuolto
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3.15. Jätehuolto
JätehuoltojärjestelytJätehuoltojärjestelyt

jätepuristimet

SijaintiSijainti

talon takapuolella

 

Tuhopolttojen ehkäisemiseksi ulkona säilytettävät jäteastiat tulisi säilyttää lukitussa tilassa, joka on valaistu.

Mikäli jätekatos on alle 8 metrin päässä rakennuksesta, tulee rakenteellisesti estää palon leviäminen.

3.16. Tiedottaminen
Vain erikseen nimetyillä henkilöillä ja heidän sijaisillaan on oikeus antaa lausuntoja kiinteistön asioista median

edustajille. Muilla ei ilman tiedotuksesta vastaavilta henkilöiltä saatua lupaa ole oikeutta antaa lausuntoja kohteen

tapahtumista ulkopuolisille henkilöille viranomaisia lukuunottamatta. Toiminnanharjoittajat vastaavat

tiedottamisesta omalta osaltaan.

 

3.17. Ensiapuvalmius
Ensiapuvälineiden kunto on tarkastettava kuukausittain. Suositus on, että vähintään 5% kunkin
toiminnanharjoittajan henkilöstöstä olisi saanut EA-koulutuksen.

Toiminnanharjoittajat vastaavat työturvallisuuslain velvoitteiden mukaisesta ensiapuvalmiudesta

toimipaikoissaan.

3.18. Liittyminen alueen pelastustoimeen

Pelastuslaitoksen

yhteystiedot:

Pohjanmaan pelastuslaitos https://www.pohjanmaanpelastuslaitos.fi/

Tilannekeskus/ asiakaspalvelu puh: (08) 558 410

Lähin paloasema Vaasan paloasema, Asema 10, Sepänyläntie 14-16, 65100 Vaasa

Päivystävä palomestari puh. 040 740 4040

Evakuointi Pelastusviranomaiset antavat toimintaohjeet tilanteissa, joissa alueella oleva

väestö joudutaan evakuoimaan

Alueelliset

väestönsuojelujärjestelyt

Poikkeusoloihin liittyvät väestönsuojelujärjestelyt ilmoitetaan valmiuden

kohottamisvaiheessa

3.19. Toiminta poikkeusoloissa ja väestönsuojelu
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3.19. Toiminta poikkeusoloissa ja väestönsuojelu
Väestönsuojien lukumääräVäestönsuojien lukumäärä

1

Väestönsuojien pinta-alaVäestönsuojien pinta-ala

89 m2

Väestönsuojien suojaluokkaVäestönsuojien suojaluokka

S1

Väestönsuojien normaaliajan käyttötarkoitusVäestönsuojien normaaliajan käyttötarkoitus

sosiaalitila

Väestönsuojan hoitaja Huoltoyhtiö

Väestönsuojaan suojaudutaan vain pelastusviranomaisen erillisestä käskystä. Yleisen vaaramerkin jälkeen

suojaudutaan sisätiloihin ja toimitaan viranomaisten antamien ohjeiden mukaan. Tärkeää on pysäyttää

ilmanvaihto ja tiivistää ovet ja ikkunat mahdollisimman hyvin.

Sisälle suojautuminen tarjoaa hyvän suojan kaikkein vakavimpia vaaratilanteita, sotaa ja ydinaseiden käyttöä,

lukuun ottamatta.
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4. Turvallisuusorganisaatio

4.1. Nimetyt henkilöt

Kiinteistömanageri Eero Aho eero.aho@caverion.com 0503901246

Palvelupäällikkö Outi Nyqvist outi.nyqvist@are.fi 040 3005313

YritysYritys

OnninenOnninen vastuuhenkilön tiedot: Olli Salo-Tuisku, kohdemanageri / ylläpitopäällikkö 0447565571

Kai Ingman, yksikön päällikkö 0404819929

Kone Nygård Kone Nygård vastuuhenkilöt tiedot:

Autoklinikka OyAutoklinikka Oy vastuuhenkilön tiedot:

Rengas Fant Rengas Fant vastuuhenkilön tiedot:

Kesmo Kesmo vastuuhenkilön tiedot:

WasaGroup Oy WasaGroup Oy vastuuhenkilön tiedot: Henriikka Kontturi / 040706155,

Inmedi OyInmedi Oy vastuuhenkilön tiedot:

Realia Isännöinti Oy Realia Isännöinti Oy vastuuhenkilön tiedot:

Arcteq Relays OyArcteq Relays Oy vastuuhenkilön tiedot:

 

 

 

4.2. Toimenkuvat
Turvallisuusvastaava yhteistyössä isännöitsijän kanssa:Turvallisuusvastaava yhteistyössä isännöitsijän kanssa:

johtaa vaaratilanteiden ennaltaehkäisytyötä ja vastaa pelastussuunnittelusta

valvoo, että lakeja, asetuksia ja määräyksiä ja vakuutussopimukseen liitettyjä suojeluohjeita noudatetaan

kiinteistössä

huolehtii, että jokaisessa kerroksessa on suojeluvalvojat

avustaa väestönsuojanhoitajaa suojan ylläpitoon liittyvissä asioissa

huolehtii säännöllisten sisäisten palotarkastusten tekemisestä

valvoo, että ennaltaehkäisytoimet, kuten alkusammutuskalusto, EA-tarvikkeet sekä kiinteistönhoito- ja

vartiointisopimukset ovat järjestetty tarkoituksenmukaisesti
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valvoo kiinteistön rakenteiden ja turvallisuusjärjestelmien kunnossapitoa ja huoltoa

huolehtii vaaraa aiheuttavien epäkohtien korjauttamisesta

hyväksyy turvallisuushenkilöstöä varten laaditun koulutussuunnitelman

vastaa tulitöiden valvontasuunnitelmasta ja sen noudattamisesta

tutkii tai tutkituttaa jokaisen vakavan vahingon jälkeen vahingon syyn ja harkitsee, mihin toimenpiteisiin

olisi vastaisuuden varalta ryhdyttävä

Onnettomuustilanteessa:

johtaa henkilöstön toimintaa kunnes pelastus- tai poliisiviranomainen on paikalla

varmistaa, että hätäilmoitus on tehty

varmistaa, että tarvittavat vaaratilanteen rajoitus-, alkusammutus- ja ensiaputoimet ovat aloitettu

varmistaa, että ilmastointi on pysäytetty

varmistaa, että pelastuslaitokselle ja poliisille on opastus kiinteistössä

varmistaa, että vaaratilanteesta viestitetäänmyös kellari- ja IV-konehuonetiloihin

käynnistää rakennuksen tyhjentämisen viranomaisten käskystä

ilmoittaa vahinkotapauksista vakuutusyhtiölle

Apulaisturvallisuusvastaava:Apulaisturvallisuusvastaava:

toimii turvallisuusvastaavan sijaisena loma- ja sairaustapauksissa

Onnettomuustilanteessa yhdessä turvallisuusvastaavan kanssa:

johtaa henkilöstön toimintaa kunnes pelastus- tai poliisiviranomainen on paikalla

varmistaa, että hätäilmoitus on tehty

varmistaa, että tarvittavat vaaratilanteen rajoitus-, alkusammutus- ja ensiaputoimet ovat aloitettu

varmistaa, että ilmastointi on pysäytetty

varmistaa, että pelastuslaitokselle ja poliisille on opastus kiinteistössä

varmistaa, että vaaratilanteesta viestitetään myös kellari- ja IV-konehuonetiloihin

käynnistää rakennuksen tyhjentämisen viranomaisten käskystä

ilmoittaa vahinkotapauksista vakuutusyhtiölle

Aluevalvoja:Aluevalvoja:

huolehtii päivittäisestä turvallisuudesta tarkkailemalla turvallisuuteen liittyviä asioita

raportoi havaitut epäkohdat ja puutteet turvallisuusvastaavalle

sopii varamiesjärjestelyistä ollessaan estynyt olemaan työpaikalla

Onnettomuustilanteessa:

tekee tarvittaessa hätäilmoituksen

toimii pelastusviranomaisen apuna

johtaa rakennuksesta poistumista omalla alueellaan

aloittaa ensitoimenpiteet tilanteen mukaisesti 

Väestönsuojan hoitaja:Väestönsuojan hoitaja:

vastaa suojan laitteiden toimintakunnosta vuosittain suoritettavalla koekäytöllä

huolehtii suojan käyttöönottovalmiudesta

huolehtii koekäytössä havaittujen vikojen ja puutteiden korjauksesta

huolehtii väestönsuojatarvikkeiden kunnosta sekä tarvittavan materiaalin määrästä

huolehtii suojan puhdistuksesta ja tarkastamisesta jokaisen käytön jälkeen

huolehtii tiivisteiden ja vesi- sekä viemärilaitteiden kunnosta

huolehtii väestönsuojan tuuletuksesta jokaisen käytön jälkeen

viranomaisten määräyksestä aloittaa suojan käyttökuntoon laittamisen
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Isännöitsijä:Isännöitsijä:

vastaa kiinteistön omistajaa koskevien velvotteiden toteuttamisesta

vastaa pelastussuunnitelman ylläpidosta yhdessä turvallisuusvastaavan kanssa
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5. Koulutus

5.1. Koulutussuunnitelma
Koulutussuunnitelma ja koulutuksen seurantalomakkeet löytyvät kohdasta Sähköiset lomakkeet.
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6. Toiminta onnettomuustilanteissa

6.1. Hätäilmoituksen tekeminen
Soita hätänumeroon 112

Kerro nimesi ja mitä on tapahtunut

Vastaa kysymyksiin

Toimi annettujen ohjeiden mukaisesti

Lopeta puhelu vasta, kun saat luvan

Suomessa on käytössä vain yksi hätänumero 112. Voit soittaa hätänumeroon maksutta mistä tahansa puhelimesta

ilman suuntanumeroa. Jos hätänumero on hetkellisesti ruuhkaantunut, älä sulje puhelinta.

6.2. Tulipalo
Jos havaitset tulipalon

Pelasta välittömässä vaarassa olevat ja varoita muita lähistöllä olevia

Sammuta palo lähimmällä sopivalla alkusammuttimella, mikäli mahdollista

Rajoita paloa sulkemalla ovet ja ikkunat

Poistu kokoontumispaikalle portaita pitkin tai ulko-ovesta. Älä koskaan poistu savuiseen tilaan.

Tee hätäilmoitus, hätänumero 112

Toimi pelastuslaitoksen ohjeiden mukaisesti

6.3. Alkusammutus
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6.3. Alkusammutus
Käsisammuttimella:

Ota sammuttimesta tukeva ote

Irrota sokka

Ota kiinni letkun kärjestä

Suuntaa sammutin liekkien juureen

Laukaise sammutin laukaisu painikkeesta

Aloita sammutus palon etuosasta

Huomioi oma turvallisuutesi

Sammutuspeitteellä:

Vedä lenkeistä peite pois suojauksesta

Käännä peite nyrkkiesi suojaksi

Lähesty paloa peitteen suojassa

Laske peite palon päälle tiiviisti

Odota jäähtymistä

Huomioi oma turvallisuutesi

Pikapalopostilla:

Avaa pikapalopostikaapin sisällä oleva venttiili

Vedä letkua kelalta

Aloita sammutus avaamalla suuttimen venttiili

Vesisuihkun muotoa voi säädellä suuttimen venttiilillä

Suuntaa vesi liekkien juureen

Aloita sammutus palon etuosasta

Huomioi oma turvallisuutesi

Sammuta palavat sähkölaitteet käsisammuttimella tai sammutuspeitteellä

6.4. Rakennuksesta poistuminen hätätilanteessa
Rakennus voidaan joutua tyhjentämään esimerkiksi tulipalon, pommiuhkauksen tai muun onnettomuuden takia.

Siirry kokoontumispaikalle portaita pitkin, jos se on turvallista.

Lisätietoja kiinteistön turvaopasteessa, käyttäjien toimintaohjeessa ja infosivuilla.

6.5. Hätäensiapu
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6.5. Hätäensiapu
Soita 112

1. Selvitä sairastuneen tai loukkaantuneen tila

2. Turvaa hengitys

3. Turvaa verenkierto

Lisätietoja infosivuilla.

6.6. Vesivahinko
Ilmoita vesivahingosta kiinteistönhuoltoon, työajan ulkopuolella kiinteistöhuollon päivystykseen.

Pyri selvittämään vuotokohta ja vuodon tukkimismahdollisuudet

Tarkasta pääseekö vesi leviämään viereisiin- tai alapuolisiin tiloihin

Tarvittaessa varoita tilanteesta muita

Huolehdi, että tarvittaessa suljetaan kiinteistön veden pääsulku

Mikäli omat voimavarat eivät riitä, hälytä palokunta. Hätänumero 112

Aloita torjuntatoimet saatavilla olevilla välineillä, käytä rättejä, ämpäreitä, suojamuoveja, lastoja yms.

Muista sähkölaitteet ja huolehdi tarvittaessa sähkön katkaisusta

6.7. Sähkökatko
Tarkasta ensin, ettei vika ole sulakkeissa tai varokkeissa

Järjestä varavalaistus. Varavalaisimina käytetään taskulamppuja, ei kynttilöitä

Sulje kaikki auki jääneet sähkölaitteet

Tutustu oman sähköyhtiön vikatilanneohjeisiin.

6.8. Häiriökäyttäytyminen ja ilkivalta
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6.8. Häiriökäyttäytyminen ja ilkivalta
Uhkaavan henkilön kohtaaminen:

Jätä uhkaavalle henkilölle tilaa ja säilytä hänen reviirinsä

Puhu selkeästi, lyhyesti, myötäile

Pidä kädet näkyvissä

Pysy rauhallisena

Vältä tuijottamista

Älä vähättele uhkaajaa ja tilannetta

Ole mieluummin joustava kuin jyrkkä

Älä käännä selkääsi

Vältä äkkinäisiä liikkeitä

Älä oikaise humaltuneen tai muuten sekavan henkilön ”harhoja”

Pyri voittamaan aikaa niin, että muita tulisi paikalle

Pyri ilmoittamaan/ hälyttämään niin, ettei uhkaaja huomaa

 

Mikäli havaitset ilkivaltaa tai häiriökäyttäytymistä, tee hätäilmoitus poliisille 112.

6.9. Yleinen vaaranmerkki
Yleinen vaaramerkki on yhden minuutin pituinen nouseva äänimerkki (7s.) ja laskeva äänimerkki (7s.). Vaaramerkki

on viranomaisen kuuluttama varoitus. Vaara ohi- merkki on yhden minuutin mittainen tasainen äänimerkki ja se

ilmoittaa, että uhka tai vaara on ohi.

Toimi näin kuultuasi yleisen vaaramerkin:

Siirry sisätiloihin

Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot

Seuraa viranomaistiedotteita

Vältä puhelimen käyttöä

Älä poistu alueelta ilman viranomaisen kehotusta

Poikkeusolosuhteissa siirry välittömästi suojatiloihin

6.10. Säteilyvaara
Mene sisätiloihin

Sulje ovet, ikkunat ja ilmanvaihtoaukot sekä sammuta ilmastointi

Varaa ruokaa ja juotavaa, suojaa ne tiiviisiin astioihin

Seuraa viranomaistiedotteita

Ota joditabletti vasta viranomaisen kehotuksesta

Vältä puhelimen käyttöä linjojen tukkeutumisen vuoksi

6.11. Kaasuvaara

Sivu 27 / 28



6.11. Kaasuvaara
Jos olet ulkona:

Tarkista tuulen suunta, poistu kaasun alta sivutuuleen

Pyri korkeampaan maastokohtaan, ylempänä on turvallisempaa

Jos joudut kaasupitoiseen ilmaan, liiku rauhallisesti, suojaudu hengittämällä kostean vaatteen läpi

Jos olet sisällä:

Pysäytä koneellinen ilmastointi, sulje ikkunat, ovet ja venttiilit

Seuraa viranomaistiedotteita

Vältä puhelimen käyttöä linjojen tukkeutumisen vuoksi

Pyri rakennuksen yläkerroksiin, jos mahdollista
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