Lapin pelastuslaitos

Kirkonkylän koulu
Normaaliolojen ja poikkeusolojen onnettomuuksia
sekä uhkatilanteita varten

PELASTUSSUUNNITELMA

Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (468/03 8§ ja 9§) ja pelastusasetukseen (787/03 9 § ja 10§)

27.8.2019

SUUNNITELMAN TEKIJÄ SEN TARKASTUKSET JA MUUTOKSET /
HENKILÖSTÖN KOULUTUS
Kohta
nro
1

Liite nro

Asia

Pvm

Varmennus

kiinteistön yleistiedot

26.8.2019 Samuli Ahonen
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HENKILÖKUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA
Koulutettava(ryhmä)

Koulutuksesta
vastaava
rehtori

Annettava koulutus
Pelastussuunnitelmaan
perehdyttäminen elokuun
aikana

Uudet työntekijät

Turvakävely koulun tilojen
esittelyn yhteydessä. Koko
koulun tutustumiskäynnit
uudisrakennuksen tiloihin.
Alkusammutuskoulutus
krt / 2 v

rehtori
Suojeluvalvoja
1

Pelastussuunnitelman
muutoksista tiedottaminen
Poistumisharjoitus
1
krt / 1 v
Alkusammutuskoulutus
1
krt / 2 v
Turvallisuuskatsaukset
henkilöstökokouksissa
Suunnittelutiimi toimii koulun
turvaryhmänä,
turvallisuuskeskustelut
Turvakävelyt
EA-vastaavien nimeäminen ja
kurssien päivitykset

rehtori

Laitehoitajat

Laitteiden hoitajakurssit

Läänin pelastusliitto

Suojan hoitajat

Suojan hoitajakurssi

Suojelujohtaja

Suojeluvalvojat ja muut
työpaikkasuojelun
organisaatioon kuuluvat

Varautumisen perusteet
Tehtävän edellyttämä
erikoiskoulutus

Suojelujohtaja

Suojelujohtajat

Suojelujohtajan kurssi

Läänin pelastusliitto

Kaikki työntekijät

Suojelujohtaja
Suojeluvalvoja
rehtori
rehtori
rehtori

1. HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET JA NIIDEN
VAIKUTUKSET SEKÄ ENNAKOINTI
Vaaratilanne

Vaikutus

1. tulipalo

evakuointi, pelastaminen, toiminta pysähtyy
ensiapu, ilmoitus kotiin, osittainen toiminnan
keskeytys
Toimenpiteet: kasvatuskeinot, keskustelut,
KiVa-käsittelyt toistuvissa
kiusaamistapauksissa, sopivat sanktiot

2. onnettomuus
3. kiusaaminen
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Ennakoivat toimenpiteet:
KiVa-koulun opetus- ja kasvatusohjelmat ja
toimintatavat
Koulun oppilashuoltosuunnitelman mukainen
moniammatillinen oppilashuoltotyö
Oppilashuoltoon liittyvät toimenpideohjelmat
tilannetta varten toimintaohjeet
henkilökunnan huoneessa

4. uhkatilanne

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

2. RAKENTEELLINEN PALOTURVALLISUUS
Rakennus

Rakennuksen
paloluokka

1. Rantakoulu1 P3
2. Rantakoulu2 P3
3.Tekninen työ,
P3
keittiö, ruokala

Käyttötapa

Kantavien
rakenteiden
paloluokka

Osastoivien
rakenteiden
paloluokka

Opetustila
Opetustila, toimistot
Opetustila, ruokailu

RAKENTEELLINEN PALOTURVALLISUUS JATKUU
Rakennus
1.

Palo-osastointi
Kerros
Käyttötapa
Pinta-ala

Uloskäytävien, sammutusreittien ja alkusammuttimien sijainti sekä palo-osastojen rajat
on esitetty pohjapiirustuksissa. Rakennuksessa ne on merkitty asianomaisin opastein.
Asemapiirroksessa esitetyt pelastustiet on merkitty säädösten mukaisesti.
Merkittävimmät poistumistiet, kuten käytävät on valaistu myös sähkökatkojen aikana.

3. PALOTURVALLISUUSLAITTEET
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Laite

Suojattu osasto,
kerros, tila

Palovaroittimet

joka tilassa

Merkki- ja
turvavalaistus

joka tilassa

Keskuksen Hoitaja
Puhelin
sijainti
Jorma Kuukasjärvi/
0400-674592
kiinteistöjen hoitajat
Jorma Kuukasjärvi/
sama
kiinteistöjen hoitajat

Savunpoistoluukut
Automaattinen
paloilmoitin
Automaattinen
sammutuslaitteisto
Kohdesuojaus
LAITTEIDEN HOITO JA HUOLTO

Palovaroittimet: Kiinteistönhoitaja
Merkki- ja turvavalaistus: Kiinteistönhoitaja
Savunpoistoluukut:
Automaattinen paloilmoitin:
Automaattinen sammutuslaitteisto:

4. KIINTEISTÖN YLEISTIEDOT JA RAKENTEELLINEN
PALOTURVALLISUUS
Suojelulohko nro Suojeluyksikkö nro Kokoontumispaikka evakuointitilanteessa
palolaitos
Kiinteistön nimi

Kirkonkylän koulu

Kiinteistön osoite

Aapiskuja 6 F 97700 Ranua

Kaupunginosa/kylä

Kortteli

Tontti
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Rak. vuosi Kerroksia
Rakennukset tontilla
koulun vanha osa, laajennusosa sekä
uudisrakennus ja teknisen työn
väliaikaistila

1. päärakennus, josta opetuskäytössä
ruokala, keittiö ja soveltuvin osin
teknisen työn tilat

1956 /
1984/
2015

3

2. uudisrakennus 1

2017

2

3. uudisrakennus 2

2018

2

Kiinteistön yritykset ja laitokset

vastaava henkilö

Kirkonkylän koulu

Huoneistoja ala m2

ruokasali,
keittiö,
3200
konesali,
varasto
8 luokkatilaa
8
luokkatilaa,
toimistot,
erityisopetus
Puhelin

Samuli Ahonen

040-7176597

Tiina Hakkarainen (varareht.)

Rakennus

Rakennuksen
paloluokka

1. Rantakoulu1 P3
2. Rantakoulu2 P3
3.Ruokala
P3
Tekninen työ

Käyttötapa

040-7609349

Kantavien
rakenteiden
paloluokka

Osastoivien
rakenteiden
paloluokka

Opetustila
Opetustila, toimistot
Ruokailu/opetustila

5. PALOTURVALLISUUSLAITTEET
LAITTEIDEN HOIDON JA HUOLLON VASTUUHENKILÖT

Palovaroittimet: Joka tilassa
Jorma Kuukasjärvi 0400-674592
Merkki- ja
turvavalaistus:
joka tilassa/ sama henkilö
Paloilmoitin:
__________________________________________________________
Ilmastoinnin
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hätäpysäytys:

___________________________________________________________

Kohdesuojaukset:
__________________________________________________________

6. MUU TURVALLISUUS
Murtosuojaus ja lukitus : Sähköiset lukot olko-ovissa (Aapiskuja 6), muut ulko-ovien lukot
manuaaliset. Sisäovien lukot tavalliset.
Tietoturvallisuus : tunnukset/salasanat/ovien lukitukset

Tuhotöiden ehkäisy : turvakamerat vanhan koulurakennuksen alueella.
Vaaralliset aineet : lukkosäilytykset

Ongelmajätteet: keräyspaikoista annettu ohjeet?

Kyllä

Ei

7. PALOTURVALLISUUS
TARKASTUSLISTA
Osoitenumeroinnin näkyvyys

KUNNOSSA
työ meneillään

Hälytysajoneuvojen pääsy

x

Tilojen yleinen siisteys

x

Palo-osastointi tiivis

x

Palo-ovet toimivat

x

Palotikkaat

x

KORJATTAVA
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Tulitöiden valvontasuunnitelma tehty
Uloskäytävät ja ovien avautuminen

x

Koneet ja laitteet

x

Sähköasennukset/ -tarkastukset

x

Lämmityslaitteet

x

Ilmavaihtolaitteiden puhdistus

x

Palavien aineiden säilytys

x

Alkusammutuskalusto

x

Palovaroittimet asunnoissa
Palovaroittimien paristot vaihdetaan
vuosittain

x

Rakennuksesta poistuttaessa kokoontumispaikaksi on sovittu koulun kenttä
Heittoliina ja kelluntavälineet koululla teknisten töiden varastossa ulko-oven vieressä.
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8. KIINTEISTÖN HUOLTO JA VIKAILMOITUKSET
Huoltoyhtiö / talonmies : Jorma Kuukasjärvi 0400-674592

Sähkölaitoksen vikailmoitukset : Fortum 08-8201201

Vesilaitoksen vikailmoitukset : Työajan ulkopuolella 0400179152

Puhelinyhtiön vikailmoitukset: 0800-19101

Hissin vikailmoitukset :

Ilmanvaihtolaitteiden ja savuhormien puhdistus: Tehdään määräysten mukaisesti

Tulitöiden valvontasuunnitelma : Teknisellä osastolla

Kiinteistön vakuutukset : itt-vahinkovakuutusyhtiö

Kiinteistön ilmanvaihtolaitteiden pysäyttäminen : kiinteistön huoltaja

Toimintaohjeet sähkö-, vesi- ja lämpökatkoksissa:

Huoltoyhtiö / talonmies :

Sähkölaitoksen vikailmoitukset :

Vesilaitoksen vikailmoitukset :

Ilmanvaihtolaitteiden ja savuhormien puhdistus:

Tulitöiden valvontasuunnitelma :

Kiinteistövakuutusyhtiö:
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Suunnitelman liitteeksi kiinteistön pohjapiirustus

9. LIITTYMINEN KUNNAN PELASTUSTOIMEEN
Pelastuslaitos : Aapiskuja
Poikkeusolojen johtokeskus: Aapiskuja
Kaupungin johtokeskus:
Muu ylempi poikkeusolojen johtopaikka (suojeluyksikkö, suojelulohko):
Suojelupiirin:
Suojelulohkon:
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10. TURVALLISUUSORGANISAATIO
Tehtävä

Henkilön nimi, osoite ja
turvallisuuskoulutus

Suojelu-/toiminnallisessa
organisaatiossa
Laitoksen johto

Puhelin

Samuli Ahonen

rehtori
vararehtori Tiina Hakkarainen

0407176597
0407609349

Suojelujohtaja
Apulaissuojelujohtaja

Muu suojeluhenkilöstö

Opettajat

040 8670244
0400674592

Kiinteistönhoitaja
keittiö

040 8670245

11. VÄESTÖNSUOJAT
Rakennus /
sijainti

Väestönsuojan
luokitus

Suojan koko

Henkilömäärä Suojan hoitaja

Yleisen väestönsuojan osoite :
Lähin tilapäinen säteilysuoja. (mm. sijainti, tiivistäminen, ilmanvaihdon järjestäminen,
varustaminen ja kalustus):

Ohjeita taloyhtiölle väestösuojaan suojautumiseen
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Suojautumiseen valmistauduttaessa suojan ilmastointilaitteet pannaan käyttökuntoon ohjeen
mukaisesti, hankitaan paristokäyttöinen radio antenniliitäntöineen, asennetaan puhelin,
varavesisäiliöt täytetään, kuivakäymälät asetetaan paikoilleen ja hankitaan välttämätön kalustus.
Suojaan lähdettäessä oma asunto jätetään kuin pitkälle matkalle mentäessä: ovet ja ikkunat
suljetaan, ilmanvaihto pysäytetään ja tarpeettomat sähkölaitteet kytketään toiminnasta.
Lemmikkieläimet jätetään asuntoihin.
Suojassa on tilaa vain 0,75 m2 asukasta kohden, joten mukaan voi ottaa vain välttämättömimmät tavarat:
 elintarvikkeita ja juomavettä pariksi vuorokaudeksi
 ruokailuvälineet
 henkilökohtaiset lääkkeet ja ensiapuvälineet, taskulamppuja ja paristoja
 vuodevaatteet, vaihtovaatteet, hygieniavälineet, pelejä, kirjoja, leluja

12

27.8.2019

12. SUOJELUMATERIAALI
( Asuinrakennuksissa ja pienehköissä yrityksissä ja laitoksissa.)
Materiaali on hankittava kaikkiin uusiin rakennuksiin ennen rakennuksen loppukatselmusta. Valmiissa
kiinteistössä materiaali hankitaan kunnan viranomaisen määräyksen tai alla esitettävän aikataulun
mukaisesti.
SUOJELUHENKILÖSTÖN
MATERIAALI

Määrä alkavaa
100 asukasta
kohti

Taloon
tarvitta
va
määrä

Talossa
oleva
materiaal
i

Puute

Taloon
tarvitta
va
määrä

Talossa
Oleva
materiaal
i

Puute

Suojanaamari + vss-suodatin

2
Suojakypärä
2
Suojalasit
2
Ensiapulaukku + suojasidepakkaus
1
Ensiside
2
Joditabletit
2/asukas
Säteilymittari (annosnopeutta ja annosta mittaava),
yksi/kiinteistö, vain yli sadan asukkaan taloihin
Opaskirja talosuojelusta
2
VÄESTÖNSUOJAN

MATERIAALI

Paarit

Määrä/
suoja

1

Vedensäilytysaine, vesisäiliön tilavuuden mukaan
Rautakanki
1
Suojan merkitsemiskilpisarja
1
Käsivalaisin
2
Sankoruisku
1
Suojan työkalut
Pajavasara
katkaisutaltta
Voimaleikkuri
veistokirves
Sorkkarauta
käsisaha
Jakoavain
ruuvitaltta
Vasara
nauloja
Pelastusköysi

piikkitaltta
kenttälapio
rautasaha + 5 varaterää
ristipääruuvitaltta
puukko

Puuttuvan materiaalin hankinta:

13. TOIMINTA UHKATILANTEESSA
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Suhtaudu jokaiseen uhkaukseen vakavasti !
Ole rauhallinen ja ystävällinen
Kuuntele, älä keskeytä
Tarkkaile tilanteen kehittymistä
Vältä tilanteen kärjistymistä esimerkiksi kiinni tarttumalla
Vältä liikehdintää

Uhkaustilanne:
Henkilökunnan huoneessa on puhelinten lähellä kirjalliset ohjeet uhkasoiton vastaan –
ottamisesta ja tietojen kirjaamisesta.
Jos epäilyttävä esine löydetään, puhelimitse tai muulla tavoin uhataan, toimi seuraavasti:
 Yritä pitkittää puhelua ja saada mahdollisimman tarkat tiedot uhkauksen syistä ja
kohteista, epäilyttävästä esineestä, sen sijainnista ym.
 Huomioi soittajan mielentila, puheen tuntomerkit, ympäristöäänet ja muut mahdolliset
asiat.
 Älä sulje puhelinta.
 Ilmoita uhkauksesta heti esimiehellesi. Esimies ilmoittaa välittömästi poliisille.
 Liike, yritys tai vastaava suljetaan. Uhanalaiset tilat tyhjennetään ja alue eristetään
riittävän laajalta alueelta, myös ylä- ja alapuoliset tilat.
 Suojeluorganisaatiosta järjestetään tilapäinen vartiointi alueen ulkopuolelle. Samalla
tarkkaillaan onko havaittavissa epäilyttäviä esineitä.
 Epäiltyyn esineeseen, pakettiin tai laukkuun ei missään tapauksessa saa koskea.
 Poliisin tultua paikalle toimitaan poliisin ohjeiden mukaan.

Suhtaudu uhkaukseen aina vakavasti!







Ole rauhallinen ja ystävällinen
Kuuntele, älä keskeytä
Tarkkaile tilanteen kehittymistä
Vältä tilanteen kärjistymistä esimerkiksi kiinni tarttumalla
Vältä liikehdintää



Havainnoi tuntomerkit:









Kuvaus
Keho
Kasvot
Kädet
Puhetapa
Murre
Käytös

mies - nainen - poika - tyttö - ikä – pituus
normaali - hoikka - tanakka – lihava
ihonväri - parta - viikset - silmät – silmälasit
kätisyys - arvet - tatuoinnit – korut
selkeä - sopertava - korkea - matala – änkyttävä
paikallinen - vieraskorostus – ulkomaalainen
rauhallinen - kiihtynyt - sekava - päihtynyt
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Vaatetus
Poistumistapa
Ajoneuvo

pusero - takki - housut - paita - hattu - solmio - kengät
jalan - pyörällä - henkilöautolla – pakettiautolla
merkki - rek.nro - väri - lommot

Kirjaa tuntomerkit itsenäisesti.
Uhkaus puhelimella soitettuna:
Pitkitä puhelua ja yritä selvittää
 Uhkauksen syy
 Uhkauksen kohde
 Tietoja vieraista esineestä ja sen sijainnista
Huomioi soiton aikana
 Soittajan mielentila
 Puheen tuntomerkkejä
 Ympäristöäänet jne.
Ilmoita uhkauksesta esimiehellesi numeroon : 040 7176597
Esimies tekee ilmoituksen poliisille numeroon 112

14. Poistumis- ja suojautumismahdollisuudet sekä sammutus ja
pelastustehtävien järjestelyt. Ohje: liitteeksi laadittava pohja- ja asemapiirros jossa
esitetään mm. kiinteistön poistumisreitit, pelastustie, alkusammutuskaluston sijainti, väestönsuoja .

15.

ENSIAPU
Ensiapuvälineiden
sijainti: Terveydenhoitajan huone, henkilökunnan taukotila ja teknisen työn
ensiapuvälineitä
Pientä ensiapua varten laastariautomaatti henkilökunnan taukotilassa ja teknisen työn tiloissa.
Kiinteistön
ensiapupaikka: terveydenhoitajan tila Rantakoulu 2
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Ensiaputaitoinen henkilöstö: terv. hoitaja/ koulun ensiapuvastaavat
Henkilökunnan EA-taitoja on päivitetään vuosittain.

Kiinteistössä muuta huomioitavaa EA kannalta:

16. TURVALLISUUSSELVITYS
Liitteen 9 mukainen turvallisuusselvitys on laadittava seuraaviin kohteisiin:
Sairaaloihin, vanhainkoteihin, hoitolaitoksiin, liikuntarajoitteisten ja muiden
erityisryhmien palvelu- ja asuinrakennuksiin sekä rangaistuslaitoksiin ja muihin näitä
vastaaviin tiloihin, joissa olevien ihmisten kyky havaita vaaratilanne tai mahdollisuudet
toimia vaaratilanteen edellyttämällä tavalla ovat heikentyneet.
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17. TIEDOTTAMINEN
Tämä suunnitelma hyväksytään henkilökunnan kokouksessa. Pääkohdat tiedotetaan jokaiselle
työntekijälle. Tiedottaminen on hoidettu 10.9. 2019 henkilökunnan kokouksessa.
Pelastussuunnitelmaa säilytetään kiinteistöissä ja rehtorilla kopiot kotonaan. Suunnitelma on esillä
koulun kotisivulla ja henkilökunnan lukuvuosikansiossa. Yksi kappale ilman liitteitä tai yhteenveto
suunnitelmasta lähetetään kunnan pelastusviranomaiselle.
Lisätietoja talosuojelusta saa pelastuslaitokselta tai Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöltä (nimi,
osoite ja puhelin):

SPEK, Ratamestarinkatu 11, 00520 Helsinki, p. (09) 476 112
http://www.spek.fi
Koulun ruokalaa ja muita tiloja käyttävät syksystä 2016 alkaen myös yläkoulun ja
lukion oppilaat. Alakoulun rehtori vastaa ainoastaan alakoulun oppilaiden ja
henkilökunnan turvallisuudesta Kirkonkylän koulun tiloissa ja piha-alueilla.
PELASTUSSUUNNITELMAN TARKISTAMINEN JA HYVÄKSYMINEN
ALLEKIRJOITUS
Päiväys: 10.9.2019

Allekirjoitus:
Samuli Ahonen
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Liite 1

ILMOITA OIKEIN

HÄTÄILMOITUS
PALOLAITOS
SAIRAANKULJETUS
POLIISI
PELASTUSPALVELU

YLEINEN HÄTÄNUMERO 112

Lyhyt ensiapuopas
Perustuu Suomen Punaisen Ristin Ensiapu-kirjaan vuodelta 1994.

Toimintajärjestys onnettomuustilanteessa
l. Arvioi tilanne. Selvitä, mitä on tapahtunut. Älä hätäänny.
2. Pelasta ensin hengenvaarassa olevat ja siirrä loukkaantuneet turvaan. Älä
kuitenkaan vaaranna omaa tai muiden henkeä.
3. Estä lisäonnettomuudet ja tulipalon syttyminen. Varoita muita!
4. Anna hätäensiapua.
5. Tee hätäilmoitus yleiseen hätänumeroon 112.
6. Opasta pelastajat paikalle

Jokaisella on velvollisuus auttaa ja jokaisella on oikeus
saada apua!
Liite 2
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TULIPALOSSA
TOIMI NÄIN

PELASTA
ensin loukkaantuneet
ja vaarassa olevat

ILMOITA
sitten palosta
hätäkeskukseen,
numeroon 112.

SAMMUTA
palo tai rajoita
se sulkemalla
muihin tiloihin
johtavat aukot ja ovet.

OPASTA!
palokunta paikalle

MUISTA!
Pelastautumiseen on aikaa vain pari minuuttia.
Liite 3
TAJUTTOMAN POTILAAN KYLKIASENTO
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l. Asetu tajuttoman viereen ja koukista hänen toinen polvensa.

2. Oikaise polvenpuoleinen käsivarsi vartalon alle ja toinen käsivarsi koukkuun rintakehän ylitse.

3. Käännä hartioista ja lonkasta potilas kyljelleen.

4. Taivuta päätä varovaisesti taaksepäin ja aseta tajuttoman käsi tukemaan päätä. Näin hengitystiet
pysyvät auki.

Jos potilas on tajuton, mutta hengittää ja syke tuntuu kaulavaltimolla, hänet käännetään kylkiasentoon
tukehtumisvaaran välttämiseksi.
Tajuttomuuden syystä riippumatta kaikki tajuttomat henkilöt on käännettävä kylkiasentoon
odottamaan kuljetusta. Kylkiasento on turvallisin myös sammuneille, jotka selällään maatessaan ovat aina
vaarassa tukehtua omaan oksennukseensa.
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Liite 4
ELVYTYS
Avaa hengitystiet
Selällään makaavalla tajuttomalla kieli
painuu nieluun ja tukkii hengityksen.

Katso, liikkuuko rintakehä. Avaa hengitystiet
taivuttamalla potilaan päätä taaksepäin: Paina
toisella kädellä otsasta taaksepäin ja kohota
toisen käden kahdella sormella leuan kärkeä ylöspäin.

Kuuntele korva suun edessä, kuuletko hengityksen.
Jos potilas hengittää käännä hänet kylkiasentoon ja
tarkkaile potilasta

Tunnustele sydämen sykettä kaulavaltimolta
henkitorven vierestä.

PAINELU- / PUHALLUSELVYTYS

1. Aloita paineluelvytys painelemalla 30 kertaa rintalastan
keskeltä.

Laita kädenselän päälle toisen kämmenen tyvi.
Painettaessa aikuisen potilaan rintakehä painuu 4-5
cm. Painele suorin käsin, potilas kovalla alustalla.
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2. Avaa hengitystiet. Sulje otsaa painavan käden peukalolla
ja etusormella potilaan sieraimet. Vedä ilmaa keuhkoihisi ja
aseta huulesi tiivisti potilaan huulia vasten. Puhalla kaksi
kertaa rauhallisesti ja syvään. Puhallukset menevät perille
potilaan keuhkoihin, kun rintakehä selvästi kohoaa sisäänhengityksessä ja laskee ilman virratessa suusta ulos.

Lapselta sydämen sykettä voi tunnustella myös nivustaipeesta. Puhallukset ja painallukset on suhteutettava lapsen
kokoon. Aloita 5 puhalluksella lapsen elvytys.
Vastasyntyneen paineluelvytykseen käytetään vain yhtä tai
kahta sormea. Puhalla vähemmän ja nopeammalla rytmillä.

Kun elvytät yksin
Asetu polvillesi potilaan viereen ja pidä käsivarret suorina. Kädet päällekkäin painele potilaan
rintalastaa 30 kertaa. Sen jälkeen puhalla kaksi kertaa ja painele taas 30 kertaa. Rytmi on 2:30.
Painelunopeuden tulee olla 100 kertaa minuutissa.
Kaksi elvyttäjää
Kun elvyttäjiä on kaksi, rytmi on 2:30. Toinen painaa ja laskee ääneen: l, 2, 3, 4, 5...ja pienen
viivytyksen aikana toinen on heti valmiina puhaltamaan. Nopeus on 100 painallusta minuutissa.
Elvytystä jatketaan, kunnes potilas virkoaa, paikalle saadaan ammattiapua tai elvyttäjän voimat
ehtyvät.

Lisätietoa elvytyksestä: http://www.ensiapuopas.com/elvytys.html

22

27.8.2019

Liite 5
YLEINEN VAARAMERKKI
Näin toimit yleisen vaaramerkin kuultuasi
Yleinen vaaramerkki on yhtäjaksoinen nouseva ja laskeva sireeniääni tai torvihälyttimellä tai hälytys, jonka
viranomainen antaa kaiuttimella. Tasainen yhtämittainen sireeniääni on vaara ohi merkki.

Jos yleinen vaaramerkki annetaan






Siirry sisälle ja pysy siellä.
Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointilaitteet.
Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita.
Vältä puhelimen käyttöä etteivät linjat tukkeutuisi.
Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta ettet joutuisi vaaraan matkalla.

Poikkeusoloissa yleinen vaaramerkki kehottaa nopeaan suojautumiseen väestönsuojaan tai muuhun
suojatilaan.
Lähimmän ulkoisen hälyttimen sijainti ja kuuluvuus taloon:

Hälytyksen varmentaminen jokaiseen huoneistoon:
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KAASUVAARATILANNE
Toiminta kaasuvaaratilanteessa

Kaasuvaaratilanteessa annetaan yleinen vaaramerkki ja toimitaan sen mukaisesti.
Lisäksi:
Jos olet sisätiloissa








Ja tunnet kaasun hajua, hengitä kostean vaatteen läpi.
Pysyttele yläkerroksissa kunnes vaara on ohi.
Kuuntele radiota.
Jos olet ulkona, etkä pääse sisälle, poistu kaasun alta sivutuuleen.
Pyri korkeimpaan maastonkohtaan.
Suojaa hengitystä kostealla vaatteella, ruoholla, turpeella tai sammalella.
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SÄTEILYVAARATILANNE
Välittömästä säteilyvaarasta varoitetaan yleisellä hälytysmerkillä.
Säteilyvaara
1.Siirry nopeasti sisälle.
Parhaan suojan saat kellarissa tai
rakennuksen keskiosissa. Väestönsuojaa
kannattaa käyttää, jos se on
mahdollista.
2.Sulje ovet, ikkunat ja ilmastointi.
Tee asunnosta mahdollisimman tiivis
radioaktiivisten aineiden sisäänpääsyn
estämiseksi.
3.Toimi radion ohjeiden mukaisesti.
4.Nauti joditabletti vasta viranomaisten
suosituksesta.
5.Suojaa ruoka ja vesi pölytiiviisiin
astioihin tai muovipusseihin.
6.Älä lähde ulos.
Jos ulkona on pakko käydä, käytä
hengityssuojainta ja tiivistä suojapukua.
7.Pidä kotieläimet karjasuojissa
Maatiloilla varastoidut tuotteet, rehut ja
juomavesi suojataan peitteillä ja
tiivistämällä varastotilat.

LIITTEET:
Asemapiirustus (kohdekortti tiedoilla)
Pohjapiirustus (kaikista kerroksista)
JAKELU:
Kiinteistön johto
Henkilökunta
Pelastuslaitos
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Liitteeseen on laadittu esimerkkejä pelastussuunnitelman kohdan 2 laadinnan helpottamiseksi. Esimerkit
koskevat mm. kerrostalon vaaratilanteita, niiden vaikutuksia ja toimenpiteitä vaaratilanteiden
ehkäisemiseksi. Vaaratilanteita on arvioitava yksilöllisesti. Rakennukset poikkeavat toisistaan mm.
muuttuneiden rakentamismääräysten vuoksi . Pelastussuunnitelmassa on tarpeen mukaan otettava
huomioon myös kohteen tavanomaisesta poikkeava käyttö, esimerkiksi lyhytaikainen käyttö muuhun
tarkoitukseen, kuten majoitustoiminta ja erilaiset tapahtumat kouluilla.
Lisää ohjeita erilaisten vaaratilanteiden varalle on saatavilla mm. seuraavista kohteista.
www.pspelastuslaitos.fi
www.spek.fi
www.pelastustoimi.net ( eri pelastuslaitosten sivut ).

Esimerkkejä vaaratilanteista
Vaaratilanne: ULLAKKO- ja KELLARIPALO
Vaikutus: Suuret omaisuusvahingot, uhka henkilöturvallisuudelle, toiminnan keskeytyminen.
Toimenpiteet: Palavia nesteitä ja kaasuja ei säilytetä talousirtaimistovarastossa.
Ovet ja kattoluukut lukittu, lukkojen sarjoitus uusittu.
Yleisiin tiloihin ( mm. ullakko, kellari, porrashuone ) on asennettu palovaroittimia / palovaroitinjärjestelmä.
Yleisiin tiloihin hankittu käsisammuttimia. Asukkaat tuntevat yleisen hätänumeron 112.
Vaaratilanne: HUONEISTOPALO
Vaikutus: Välitön uhka huoneistossa oleville, uhka muille talossa oleville. Muutto tilapäisesti muualle.
Toimenpiteet: Asukkaille on jaettu ohje palovaroittimesta, asukkaan turvallisuusohje,
sekä ohje palavasta asunnosta pelastautumiseen. Asukkaat tuntevat yleisen hätänumeron 112.
Pelastustie on merkitty. Suositeltu asukkaita hankkimaan sammutuspeite tai käsisammutin.
Porrashuoneen savunpoistoa on parannettu, asennettu alhaalta avattava savunpoistoluukku.
Vaaratilanne: VAARALLISTEN AINEIDEN ONNETTOMUUS / SÄTEILYONNETTOMUUS
Vaikutus: Terveysvaikutukset
Toimenpiteet: Pelastussuunnitelman liitteeksi on laadittu ohjeet mm. kaasu- ja säteilyvaaratilannetta
varten sekä ohje yleisestä vaaramerkistä. Sisälle suojautumisohje jaettu asuntoihin.
Joditabletteja on hankittu 2/asukas.
Väestönsuojalle on nimetty hoitaja, väestönsuojan laitteiden toiminta ja varusteiden kunto on tarkastettu.
Ilmastoinnin hätä seis painike merkitty. Asukkaat tuntevat yleisen hätänumeron 112.
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TURVALLISUUSSELVITYSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE
Täytä kohteen lähtötiedot sarakkeisiin tarvittavat tiedot.
KOHTA 1. ARVIO KÄYTTÄJIEN TOIMINTAKYVYN VAIKUTUKSESTÄ ITSENÄISEEN POISTUMISEEN
Täytä sarakkeeseen selvitys käyttäjien havaintokyvyn, ymmärryskyvyn ja liikuntakyvyn mahdollisesta alenemisesta (oppaan
kohdan 2.3 mukaisesti) ja sen merkityksestä heidän poistumisaikaansa (kohdan 2.4 mukaisesti, havaintoaika + reagointiaika +
siirtymisaika). Tähän kirjataan kaikkien käyttäjien tiedot, jotta kokonaispelastamisaika voidaan selvittää tarvittaessa kohdissa 3 ja
4. Lue oppaan kohta 3.1.
KOHTA 2. MISSÄ MÄÄRIN TOIMINTAKYVYN ALENEMINEN HIDASTAA POISTUMISTA?

Täytä sarakkeeseen selvitys siitä, kuinka paljon toimintakyvyn aleneminen hidastaa ja minkä takia
itsenäistä poistumista
KOHTA 3. EHTIIKÖ HENKILÖKUNTA PELASTAMAAN SYTTYNEEN ASUNNON TAI POTILASHUONEEN
KÄYTTÄJÄT AJOISSA?
Täytä sarakkeeseen Selvitys apua tarvitsevien asukkaiden tai potilaiden määrästä huoneittain ja koko rakennuksessa sekä
henkilökunnan määrästä ja heidän toimintavalmiudestaan. Näiden perusteella tehdään laskelma henkilökunnan suorittaman
pelastamisen vaatimasta ajasta (oppaan kohdan 2.5.1 mukaisesti; tpelh = t1h + t2h + t3h + t4h + t5h + t6h). Lue oppaan kohta 3.2.
KOHTA 4. EHTIIKÖ HENKILÖKUNTA JA PALOKUNTA PELASTAMAAN KAIKKI HOITO-OSASTON TAI
VASTAAVAN TAI RAKENNUKSEN APUA TARVITSEVAT KÄYTTÄJÄT AJOISSA?
Täytä sarakkeeseen selvitys henkilökunnan mahdollisuuksista pelastaa apua tarvitsevia syttyneen asunnon tai potilashuoneen
pelastamisen jälkeen rakennuksen muista asunnoista tai huoneista.
Palokunnan selvitys sen suorittaman pelastamisen vaatimasta ajasta (oppaan kohdan 2.5.2 mukaisesti; tpelp = t1p + t2p + t3p +
t4p + t5p + t6p + t7p kts. esimerkkejä oppaan liitteestä 1).
Koko hoito-osaston evakuointiin on aikaa enintään 15 minuuttia (ellei rakenteista johtuen vähemmän). Asuinrakennuksen tapaan
rakennettujen osastoitujen rakennusten evakuointiin on aikaa rakennustyypistä riippuen enintään 30 tai 60 minuuttia. Lue oppaan
kohta 3.2.
KOHTA 5. OLOSUHTEIDEN MUUTTUMINEN HENGENVAARALLISEKSI
KOHTEESEEN AUTOMAATTINEN SAMMUTUSLAITTEISTO!

ESTETÄÄN

ASENTAMALLA

Lue oppaan kohta 2.5.3 ja 3.3.
KOHTA 6. TURVALLISUUSSELVITYKSEN PERUSTEELLA KOHTEEN PALOTURVALLISUUSTASO ON RIITTÄVÄ!
Tämä kohta edellyttää, että tulipalon ennaltaehkäisyä ja paloturvallisuuden ylläpitoa koskevia vaatimuksia noudatetaan.
Sarakkeissa on listattu nämä vaatimukset, joiden on oltava kunnossa. Tämän jälkeen turvallisuusselvitys on valmis.
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Lähtötiedot
Kohteen nimi
Kohteen osoite
Kohteen muut yhteystiedot
Rakennuksen perustiedot
Palotekninen erittely (rakennuksen
paloluokka, osastointi, osastoa osiin
jakavat rakenteen jne.)
Palotekninen suojaustason selvitys
Henkilökunnan määrän ja valmiustason
selvitys
Asukkaiden tai potilaiden määrä ja
toimintakyvyn yleiskuvaus
1. ARVIO KÄYTTÄJIEN TOIMINTAKYVYN VAIKUTUKSESTA ITSENÄISEEN POISTUMISEEN

a) kaikki käyttäjät pystyvät poistumaan normaalisti itse 2-3 minuutissa asunnosta
tai potilashuoneesta
b) toimintakyvyn aleneminen hidastaa ainakin yhden käyttäjän poistumista
c) toimintakyvyn aleneminen estää ainakin yhden käyttäjän itsenäisen
poistumisen

siirry kohtaan 6.
siirry kohtaan 2.
siirry kohtaan 3.

2. MISSÄ MÄÄRIN TOIMINTAKYVYN ALENEMINEN HIDASTAA POISTUMISTA?

a) kaikki käyttäjät ehtivät poistua itse 2-3 minuutissa asunnosta tai
potilashuoneesta
b) toimintakyvyn aleneminen hidastaa ainakin yhden käyttäjän itsenäistä
poistumista

siirry kohtaan 6.
siirry kohtaan 3.

3. EHTIIKÖ HENKILÖKUNTA PELASTAMAAN SYTTYNEEN ASUNNON TAI POTILASHUONEEN
KÄYTTÄJÄT AJOISSA?

a) henkilökunta ehtii pelastaa kaikki apua tarvitsevat syttyneestä asunnosta tai
potilashuoneesta 2 - 3 minuutissa
b) henkilökunta ei ehdi pelastaa kaikkia apua tarvitsevia syttyneestä asunnosta
tai potilashuoneesta 2 - 3 minuutissa

siirry kohtaan 4.
siirry kohtaan 5.
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4. EHTIIKÖ HENKILÖKUNTA JA PALOKUNTA PELASTAMAAN KAIKKI HOITO-OSASTON TAI
VASTAAVAN TAI RAKENNUKSEN APUA TARVITSEVAT KÄYTTÄJÄT AJOISSA?

a) henkilökunta ja palokunta ehtivät pelastaa kaikki avun tarvitsijat
rakennuksesta riittävän nopeasti
b) henkilökunta ja palokunta eivät ehdi pelastaa kaikkia avun tarvitsijoita
rakennuksesta riittävän nopeasti

siirry kohtaan 6.
siirry kohtaan 5.

5. OLOSUHTEIDEN MUUTTUMINEN HENGENVAARALLISEKSI ESTETÄÄN ASENTAMALLA
KOHTEESEEN AUTOMAATTINEN SAMMUTUSLAITTEISTO!
Suoritetaan oppaan kohtien 2.5.3 ja 3.3 mukaan.

siirry kohtaan 6.

6. TURVALLISUUSSELVITYKSEN PERUSTEELLA KOHTEEN PALOTURVALLISUUSTASO ON
RIITTÄVÄ!
Edellytyksenä on, että seuraavia tulipalojen ennaltaehkäisyä ja
paloturvallisuuden ylläpitoa koskevia vaatimuksia noudatetaan
 Turvallisuussuunnitelma on tehty ja tiedotettu henkilökunnalle









Henkilökunta on saanut toimipaikkakohtaisen turvallisuuskoulutuksen ennen toiminnan aloittamista. Koulutus
järjestetään myöhemmin koko henkilökunnalle turvallisuussuunnitelman koulutusohjelman mukaisesti.
Henkilökunta hallitsee pelastamisen (kaikki osallistuvat pelastusharjoitukseen ennen toiminnan aloittamista ja
sen jälkeen vähintään kerran vuodessa).
Henkilökunta hallitsee alkusammutuksen (kaikki suorittavat alkusammutusharjoituksen ennen toiminnan
aloittamista ja sen jälkeen vähintään kerran vuodessa).
Ennen toiminnan aloittamista järjestetään täysimittainen paloharjoitus turvallisuusjärjestelyjen toimimisen
tarkistamiseksi. Harjoitus järjestetään turvallisuusselvityksen lähtötietojen mukaisesti.
Tulipalon syttymissyyt on poistettu mahdollisuuksien mukaan.
Kaikille paloteknisille laitteille (automaattinen sammutuslaitteisto, automaattinen paloilmoitin, palovaroittimet
ja palovaroitinjärjestelmä, turva- ja merkkivalaistus, savunpoisto, automaattisesti sulkeutuvat palo-ovet,
alkusammuttimet yms.) on tehty kunnossapito-ohjelma, sitä noudatetaan ja toimenpiteet dokumentoidaan.
Kunnossapito-ohjelmat liitetään rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeeseen..
Sisäinen paloturvallisuusvalvonta on järjestetty

Pääsuunnittelijan edustajan allekirjoitus:

Toiminnanharjoittajan edustajan allekirjoitus:

29

