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1. Yleistä
Nämä turvallisuusohjeet on laadittu käyttäjän turvallisuuden varmistamiseksi tulipalon tai muun

onnettomuuden sattuessa. Tutustu näihin ohjeisiin sekä kerrosten turvaopasteissa esitettyihin

poistumisreitteihin ja muihin paloturvallisuuteen liittyviin merkintöihin. Nämä turvallisuusohjeet perustuvat

kiinteistölle laadittuun lakisääteiseen pelastussuunnitelmaan.

2. Kohteen perustiedot

Kiinteistön nimi Värimestarinkaari 3

Kiinteistön osoite Värimestarinkaari 3

Postinumero 05800

Kunta Hyvinkää

Rakennusten lukumäärä 2

Rakennusvuosi 2017

Kerrosten lukumäärä 5

Kiinteistötyyppi Asuinkerrostalo

Asuntojen lukumäärä 49

3. Nimetyt henkilöt ja turvallisuusorganisaatio

Isännöitsijä Ollikainen Jarkko 020 508 5000

Isännöitsijätoimisto Lumo-kotikeskus Hämeenlinna 020 508 5000

Kiinteistönhoitoliike Lassila & Tikanoja Oyj, Hyvinkää-Rmäki 010 636 5000

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

 

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

Porrashuoneiden lukumääräPorrashuoneiden lukumäärä
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Varatie onVaratie on

pelastuslaitoksen avulla pelastautuminen

Ensisijainen poistumisreitti kerrostalon tulipalotilanteessa on aina porrashuone ja ulko-ovet. Mikäli portaan ja

ulko-ovien kautta ei voi poistua ja omasta asunnosta on pakko päästä pois, käytetään silloin varatietä.

Poistumisreitit pidetään jatkuvasti esteettöminä ja uloskäynneistä on päästävä aina pois ilman avainta.

Ensisijainen poistumisreitti on porrashuone. Porrashuoneissa kerrosnumeroinnit
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Varatienä toimii parveke tai ikkuna pelastuslaitoksen avulla

 

6. Kokoontumispaikka
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6. Kokoontumispaikka
 

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

Kokoontumispaikan sijainti onKokoontumispaikan sijainti on: Leikkialue

 

 

7. Väestönsuoja
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7. Väestönsuoja
Väestönsuojien lukumääräVäestönsuojien lukumäärä

1

Väestönsuojien suojaluokkaVäestönsuojien suojaluokka

S1

Väestönsuojien sijaintiVäestönsuojien sijainti

B-talo 1.kerros

Väestönsuojien normaaliajan käyttötarkoitusVäestönsuojien normaaliajan käyttötarkoitus

irtaimistovarasto

Väestönsuojan hoitaja Lassila & Tikanoja Oyj, Hyvinkää-Rmäki  puh. 010 636 5000

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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