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1     JOHDANTO 

Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden 

omatoimiseen suojeluun, ennaltaehkäistä ja toimia oikein vaara- ja onnettomuustilanteissa.  

Suunnitelmassa mainitut turvallisuusjärjestelyt edellyttävät suunnitelman perehdyttämisen vastuuhenkilöille 

sekä tiedottamisen jäsenistölle ja muille käyttäjille.  

 

Suunnitelman vuosittainen päivittäminen varmistaa suunnitelman toimivuuden tarvittaessa. Tämä 

suunnitelma on tarkoitettu sekä normaali-, että poikkeusolojen vaara- ja onnettomuustilanteita varten ja se 

täyttää pelastuslain ja pelastusasetuksen vaatimukset.  

Pelastussuunnitelman tekemisestä on säädetty pelastuslaissa (379/2011)  

ja valtioneuvoston asetuksessa pelastustoimesta (407/2011).  

 

2 ALUEEN KUVAUS 

Toimipaikka:   Janakkalan Koirakerhon koulutusalue, Kiianlinna 

Kiinteistön nimi:  Rastilan kylä, Mäntyvuori RN:o 4:18 

Osoite:   Kiianlinnantie, 14200 Turenki  

Rakennusten lukumäärä  1 

Rakennusvuosi  2017 

Rakennuksen kerrosala  1670 m2 (25 x 65 m) 

Kerrosten lukumäärä  1 

Lämmitys 

- kanttiini, kilpailutoimisto ja wc sähkö 

- hallitila   hallin ulkopuolelle sijoitetusta paloturvallisesta lämmityskontista 

   puhallettu lämpö (käytössä kylmimpinä talvikuukausina) 

 

Hallitila on keinonurmipohjainen. Hallissa ei ole asuintiloja, eikä siellä työskennellä tai oleilla vakituisesti.  
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3 YHTEYSTIEDOT 

Kiinteistön omistaja:   Maarakennus M.Laivola Oy 

Yhteyshenkilö:  Ari Laivola 

Puhelin:   050 433 3340 

Sähköposti:   ari@laivola.fi 

Kiinteistön haltija:  JANKK Areena Oy 

Yhteyshenkilö:  Päivi Remula 

Puhelin:   040 901 2056 

Sähköposti:   paivi.remula@gmail.com 

  

 

3.1 KIINTEISTÖÖN NIMETYT TURVALLISUUSHENKILÖT 

 
Yhteyshenkilö:  Jari Kangas 

Puhelin:   040 557 8930 

Sähköposti:   jari.kangas@ssab.com 

 

Yhteyshenkilö:  Päivi Remula 

Puhelin:   040 901 2056 

Sähköposti:   paivi.remula@gmail.com 

 

Yhteyshenkilö:  Mona Liljegren 

Puhelin:   040 541 1979 

Sähköposti:   ilopillerit@gmail.com 
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4 HALLIN KOULUTUS- JA KILPAILUKÄYTTÖ 

Hallissa ei oleskella eikä työskennellä pysyvästi. Hallia käytetään koulutus- ja kilpailutapahtumissa. 

4.1 KOULUTUSKÄYTTÖ 
Kiinteistöllä sijaitseva hallirakennus on säännöllisessä harjoituskäytössä 1.9.-30.4.  Hallia käytetään muuna 
aikana satunnaisesti. Wc-tilat ovat ympärivuotisessa ja säännöllisessä käytössä.  Kesäaikana säännölliset 
harjoitukset järjestetään ulkokentällä. 
 
Koulutuksia järjestetään hallissa pääsääntöisesti arkipäivinä klo. 17 – 21.   Muina vuorokaudenaikoina ja 
viikonloppuna hallia käytetään epäsäännöllisemmin ja käyttäjämäärät vaihtelevat harjoitustilanteiden mukaan. 
 
Hallissa on 2 – 3 koulutuskenttää harjoituspäivästä riippuen. Keskimääräisesti yhden tunnin aikana yhdellä 
kentällä harjoittelee 2 – 4 koirakkoa. Yhden koirakon harjoitusaika on n. 15 – 20 min. Koirakot poistuvat 
hallista jäähdyttelemään oman suoritusvuoronsa päätyttyä. Koirat odottavat monesti autossa omaa 
suoritusvuoroaan. 
 

4.2 KILPAILUKÄYTTÖ 
Yhdistys järjestää sisähallissa n. 16 (eri lajeissa) kilpailutapahtumaa vuodessa, pääsääntöisesti 
kilpailutapahtumat ovat viikonloppuisin.  Päivän aikana järjestetään useampi kilpailuluokka. Koirakot ovat 
alueella vain oman kilpailuluokkansa ajan.  Kilpailijat saapuvat ja poistuvat alueelta liukuvasti. Suurin osa pitää 
koiriaan autossa odottamassa omaa suoritusvuoroaan. Kilpailupäivän koirakkomäärä riippuu kyseessä olevasta 
kilpailulajista. 
 
Kilpailijamäärät ovat lajeittain seuraavat: 

 tottelevaisuuskoe, n. 20 koirakkoa 

 rally-tokokilpailu, n. 30 koirakkoa 

 koiratanssikilpailu, n. 27 koirakkoa 

 agilitykilpailu, n. 50 - 60 koirakkoa 
 
Kanttiini ja kilpailutoimisto on käytössä kilpailujen sekä tapahtumien aikana. 
 
 

5 SUUNNITELMAN AJANTASAISUUS 

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma tarkastetaan vuosittain ja aina toiminnan sekä olosuhteiden muuttuessa.  
 

Suunnitelma tarkastuspäivä Tarkastajan allekirjoitus 
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Suunnitelman ajantasaisuudesta vastaa JANKK Areenan hallitus sekä turvallisuudesta vastaavat henkilöt. 

5.1 TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMASTA TIEDOTTAMINEN 
JANKK-Areena Oy hyväksyy ja tarkastaa suunnitelman kokouksessaan, kun siihen tulee muutoksia. 
Turvallisuus- ja pelastussuunnitelmasta tiedotetaan aktiivisesti.  

5.2 JANKK:N JÄSENILLE TIEDOTTAMINEN 
 Suunnitelmasta tiedotetaan Janakkalan Koirakerho ry:n jäsenkirjeessä, kokouksissa, koulutuksissa sekä 

yhdistyksen nettisivulla. 

 Suunnitelma on jatkuvasti saatavilla: Yhdistyksen nettisivulla kohdassa harjoitusalue ja 
kokonaisuudessaan harjoitusalueen kanttiinitilassa. 

 Suunnitelman keskeisistä ohjeista ja tiedoista on laadittu yhteenveto hallin seinälle 

 Kouluttajat koulutetaan turvallisuusasioihin ja koulutuksista pidetään nimilistaa. 
 

5.3 ULKOPUOLISILLE KÄYTTÄJILLE (ESIM. KILPAILIJAT) TIEDOTTAMINEN 
 Suunnitelman keskeinen sisältö jaetaan kilpailutiedoissa ja ulkopuolisille varaajille 

 Suunnitelman keskeisistä ohjeista ja tiedoista on laadittu yhteenveto ja se on hallin seinällä 
 

5.4 MUILLE TARPEELLISILLE TAHOILLE TIEDOTTAMINEN 
 Suunnitelmasta on toimitettu kopio rakennuksen omistajalle: Ari Laivola 

 Pelastuslaitokselle on toimitettu suunnitelma 
 

 

6 VASTUUT JA VELVOITTEET 

Tässä kappaleessa on yhteenvetona vastuut ja velvoitteet jotka eri tahoille kuuluvat. 
 

6.1 TURVALLISUUSHENKILÖIDEN VASTUUT 
 Johtaa, kehittää ja ylläpitää turvallisuutta ja pelastustoimintaa 

 Vastaa turvallisuuden toteuttamisesta vähintään säädösten mukaisesti 

 Vastaa pelastussuunnitelman laadinnasta ja ajan tasalla pitämisestä 

 Huolehtii, että kaikki tarvittavat henkilöt saavat turvallisuuskoulutusta 

 Laatii tarvittavat ilmoitukset viranomaisille ja osallistuu viranomaisten tekemiin tarkastuksiin 

 Aikatauluttaa ja ohjeistaa riskien ja vaarojen arvioinnit sekä turvallisuus- ja pelastussuunnitelman 
päivittäminen  

 Turvallisuus- ja pelastussuunnitelmasta tiedottamisen koordinointi 

 Valvoa, että toimipisteessä noudatetaan tulipalon ja muun onnettomuuden ehkäisemiseksi ja 
henkilöturvallisuuden varmistamiseksi annettuja ohjeita 

 Uloskäytävien, kulkureittien ja toimipaikan omien laitteiden ja kaluston toimintakunnossa pitäminen  

 Poistumisreittivalaistuksen ja paloilmoitin/varoitinjärjestelmän testaus säännöllisesti 
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 Suorittaa pyydettäessä ovenavaus ympäri vuorokauden 

 Huolehtia pihan ja kulkuväylien liukkaudentorjunnasta ja siisteydestä 

 Huolehtia pihan, kulkuväylien ja pelastusteiden aurauksesta 

 Katon tarkkailu tippuvien lumien ja jäiden varalta säännöllisesti, lumen pudotuksen tilaaminen 
tarvittaessa 

 
 

6.2 HALLIN KÄYTTÄJIEN VASTUUT 
 Jokaisen on osattava tehdä hätäilmoitus 

 tunnettava pelastussuunnitelman sisältö 

 osattava toimia onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteissa annettujen ohjeiden mukaisesti 

 ilmoitettava havaitsemistaan riskitekijöistä hallin turvallisuushenkilöille 

 tiedettävä poistumistiet, kokoontumispaikka ja selvitettävä lähimmät alkusammutusvälineet sekä 
ensiaputarvikkeet 

 osattava käyttää alkusammutusvälineitä 

 onnettomuus- ja vaaratilanteissa pelastustoimenpiteisiin ryhtyminen, hätäilmoituksen tekeminen sekä 
vaarassa olevien varoittaminen 
 
 

6.3 RAKENNUKSEN OMISTAJAN MAARAKENNUS M.LAIVOLA OY:N  VASTUUT 
 Yleinen rakenteellinen palo- ja poistumisturvallisuus kiinteistön osalta 

 Uloskäytävien ja pelastusteiden kunto ja käytettävyys 

 Koko kiinteistöä palvelevien laitteiden kunnossapito 
 

6.4 KIINTEISTÖHUOLLON VASTUUT 
 Huolehtia pihan ja kulkuväylien liukkaudentorjunnasta ja siisteydestä 

 Huolehtia pihan, kulkuväylien ja pelastusteiden aurauksesta 
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7 RAKENTEELLISTEN JA TEKNISTEN TURVALLISUUSJÄRJESTELYIDEN KUVAUS 

Tässä osiossa kuvataan kiinteistön rakenteellisen ja teknisen turvallisuuden järjestelyt. Niiden tarkoituksen ja 

toimintaperiaatteiden tunteminen on välttämätöntä jotta onnettomuuksia voidaan ennaltaehkäistä, rajoittaa 

ja torjua oikein. 

 

Kuva 1 

7.1 PALO-OSASTOINTI 
Hallitilassa ei ole palo-osastointia. 

7.2 PALONILMAISUJÄRJESTELMÄT 
Tiloissa on palovaroittimet, jotka äänimerkillä varoittavat tiloissa oleskelevia savusta. 

Palovaroitinten toiminnasta ja ylläpidosta vastaa kiinteistöön nimetyt turvallisuushenkilöt. 

 

Palonilmaisujärjestelmät on kuvattu kuvassa 1 

7.3 SAMMUTUSJÄRJESTELYT 
Kanttiinitilan seinällä on sammutuspeite, mikä on osoitettu erillisellä opasteella. Kulkuovien läheisyydessä 

sijaitsee käsisammuttimet 2 kpl (6 kg). Hallin oikeassa päässä pitkällä sivulla on ulkoseinässä vesipiste (wc-tilan 

ulkoseinä). 

Sammutusjärjestelyt on merkitty kuvaan 1 
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7.4 POISTUMISJÄRJESTELYT 
Poistumiseen käytetään varsinaisia pitkällä sivulla olevia uloskäyntejä (ovet 1-3). Tarpeen vaatiessa 

poistumiseen voidaan käyttää myös hallin nosto-ovea tai wc-tilasta johtavaa ulko-ovea (ovi 4). Kilpailupäivinä 

ja tapahtumissa poistuminen on mahdollista myös ovien 5 ja 6 kautta. Kaikki ulko-ovet aukeavat 

poistumissuuntaan. Ulko-ovet on mahdollisuus avata sisäpuolelta ilman avainta.  

 

Poistumistiet on merkitty karttaan ja kartta on selkeästi esillä hallissa sekä yhdistyksemme nettisivulla. 

Sisäiset kulkureitit uloskäytäville pidetään kulkukelpoisina ja esteettöminä siten, että niitä pitkin pystyy 

poistumaan turvallisesti. Uloskäytävät on merkitty jälkiheijastavin opastein, itsevalaisevin kyltein tai vihreillä 

valoilla.  

Ovien numerointi on merkitty kuvaan 2. 

  

Kuva 2 

7.5 PELASTUSTOIMINNAN EDELLYTYKSET 

 
Yleisavaimet sijaitsevat kaikilla hallin turvallisuushenkilöillä. 

Veden pääsulku sijaitsee wc-tilassa. Pääsululle pääsy on aina esteetön ja pääsulku on merkitty opasteella. 

Savunpoiston käynnistys ja hallinta tapahtuu savunpoistoluukut avaamalla. Savunpoistoluukkujen avaaminen 

tapahtuu laukaisukeskuksesta, mikä on sijoitettu pitkän sivun oikeanpuolisen oven läheisyyteen (ovi 3). 

Laukaisukeskus on merkitty opasteella rakennuksen ulkopuolelle. 

  

7.6 MUUT TEKNISET TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 
Alueella on nauhoittava kameravalvonta. Mikäli alueella havaitaan asiatonta oleskelua, niin tilanne pyritään 

tarkastamaan välittömästi. Nauhoittavan kameravalvonnan olemassaolosta kerrotaan asianmukaisin kyltein. 

Kameravalvonnan huolto tapahtuu palveluntarjoajan kautta. 

Hallissa on pitkän sivun ovissa 1-3 kulunvalvontajärjestelmä. Kulunvalvonnan hallinta hoidetaan internet-

yhteyden läpi. Kaikissa ovissa on myös normaali avainlukkotoiminto (1-6). Kulunvalvonnan huolto tapahtuu 

palveluntarjoajan kautta. 
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Kilpailujen ja tapahtumien aikana käytössä on kuulutuslaitteisto.   

 

8 RAKENNUKSESTA POISTUMINEN JA KOKOONTUMISPAIKAT  

Hallista johtaa ulos poistumisopastein varustetut poistumistieovet suoraan ulos. Rakennuksesta poistutaan 
suoraan kokoontumispaikalle. 
 
Piha-alueelle on merkitty kokoontumispaikka paikoitusalueen ulkoreunalta, jotta palo- ja pelastustoimi pääsee 
esteettä kohteeseen. Autot pysäköidään piha-alueelle niin, että pelastustie on aina vapaa. 
 
Puomi koulutusalueelle on avattuna aina silloin, kun alueella on henkilöitä paikalla. 
 

 
 
 
Kuva 3 
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9 SUOJAUTUMINEN  

Palokaasuilta suojautumisessa hakeudutaan välittömästi ulkoilmaan.  
 
 

10 ONNETTOMUUSRISKIT JA NIIDEN ENNALTA EHKÄISEMINEN  

10.1 TAPATURMAT 
Kaatumiset, kompastumiset 
Ennaltaehkäistään huolehtimalla tekonurmen kunnosta ja pihan hiekoituksesta talviaikaan. Kulkureitit 
pidetään avoinna. Tavaroita ei säilytetä ovien välittömässä läheisyydessä niin, että ne estävät 
turvallisen liikkumisen tai estävät poistumista tilasta. 

 

10.2 TULIPALON VAARA 
Sähkölaitteet 
Liesi, uuni ja mikroaaltouuni: lieden päällä ei säilytetä tavaraa. Liettä tai uunia ei jätetä valvomatta. 
Mikroaaltouuni, leivänpaahtimet ja kahvinkeittimet poistetaan sähköpistokkeesta silloin, kun ne ovat 
käyttämättä. Liesituulettimen puhdistetaan säännöllisesti.  
 
Kylmälaitteet:  
Pölyt imuroidaan sulatuksen yhteydessä, turvataan riittävä ilmankierto. 
 
Valaisimet: 
Huomioidaan etäisyys syttyviin materiaaleihin, välkkyvät loistelamput vaihdetaan heti. Vältetään liian 
suuritehoisia lamppuja. 
 
Sähköjohdot 
Jatkojohtoja käytetään vain väliaikaisiin tarkoituksiin. Jatkojohtoja ei käytetä kulkureiteillä ja jos ne 
ovat kulkureitillä, niin ne suojataan asianmukaisella sillalla. 
 
Usealla pistorasialla varustettuun jatkojohtoon saa kytkeä vain pienitehoisia laitteita.  
Laitteen tai jatkojohdon kuumeneminen on merkki viasta tai ylikuormituksesta. 
 
Televisio: 
Television ympärillä on oltava riittävästi tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään ja syntyvä lämpö poistuu. 
Virrat katkaistaan kun televisio ei ole käytössä. Television imuroinnista huolehditaan. Ei käytetä 
kuvaputkitelevisioita.  
 
Tupakointi 
Sallitaan vain tupakointiin varatuissa ulkotiloissa. Käytetään paloturvallisia tuhkakuppeja. 
 
Sisustus ja somisteet 
Huomioidaan somisteiden paloturvallisuus. 
 
Kynttilät ja ulkotulet 
Emme käytä kynttilöitä tai ulkotulia tiloissamme. 
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10.3 MUUT VAARATILANTEET 
Väkivaltatilanne: 
Toimihenkilöiden kouluttaminen toimimaan oikein väkivaltaisissa tilanteissa 
Kulunvalvonnan ja kameravalvonnan käyttö 
 
Tuhopoltto 
Rakennuksen ulkoseinustalla ei säilytetä mitään mahdollisesti palavaa materiaalia. Ulkona olevat 
välineet säilytetään asianmukaisesti omissa säilytystiloissaan (esim. säilytyskontit). 
 
 

 

11 TOIMENPITEET VAARATILANTEISSA JA VAHINGON SATTUESSA 

11.1 HÄTÄILMOITUKSEN TEKEMINEN (LÄHDE: HÄTÄKESKUSLAITOS) 
Hätänumeroon tulee soittaa aina kiireellisessä, todellisissa hätätilanteissa hengen, terveyden, omaisuuden tai 
ympäristön ollessa uhattuna tai vaarassa, tai jos on syytä epäillä näin olevan. 
 
Hätänumeron kautta hälytetään poliisi, pelastustoimi sekä ensihoitopalvelu. 
 
 
1. SOITA HÄTÄPUHELU  
2. KERRO, MITÄ ON TAPAHTUNUT 
3. KERRO TARKKA OSOITE JA KUNTA 
4. VASTAA SINULLE ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN  
5. TOIMI ANNETTUJEN OHJEIDEN MUKAAN 
6. LOPETA PUHELU VASTA SAATUASI SIIHEN LUVAN 
 
Opasta apu paikalle. Pidä linja vapaana.  
Soita uudelleen jos tilanne muuttuu. 
 
 
 

112 
 
 
 
 

.  

Lisätietoja ja materiaalia: 

www.112.fi 
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11.2 HÄTÄENSIAPU  
Hätänumero 112 
Myrkytystietokeskus (09 471 977) 
Terveysneuvonta (09 10023) 

 

11.2.1 Haavat 

Verenvuodon tyrehdyttäminen ja haavan sitominen ovat ensiavun perustaitoja. 

 Tyrehdytä mahdollinen verenvuoto. 
 Puhdista haavasta lika juoksevan, viileän veden alla. 
 Sulje pienen viiltohaavan reunat vastakkain haavateipillä. 
 Peitä haava suojasidoksella. 
 Hakeudu tarvittaessa hoitoon. 
 Tarkista, että tetanus- eli jäykkäkouristusrokote on voimassa. 

Vuotavat, syvät ja likaiset haavat ja vähänkin suuremmat viiltohaavat kuuluvat aina lääkärin hoitoon. 
Haavan ulkonäöstä ei aina voi päätellä, onko syvemmälle kudoksiin syntynyt vaurioita. 

 

11.2.2 Murtumat 

Murtuman oireita ovat kipu, turvotus, epänormaali liikkuvuus ja arkuus tai virheasento.  

Murtuman ensiapu: 

 Yläraajan murtumassa autettava voi itse tukea kipeää raajaansa kehoaan vasten tai tue käsi 
liikkumattomaksi esimerkiksi kolmioliinalla. Kylkiluiden murtumassa voit tukea rintakehää 
käsin tai tukisiteellä.    

 Mikäli jalassa on murtuma, sitä ei ole syytä lastoittaa, mikäli apu saapuu kohtuuajassa. 
Autettavan tulee välttää jalan liikuttamista ja painon asettamista kipeälle jalalle. 

 Jos loukkaantunutta on välttämätöntä liikuttaa, alaraajan murtuman tukemiseen voi käyttää 
toista jalkaa tai muuta tilapäisvälinettä, kuten esimerkiksi tukevaa lautaa tai keppiä. 

 Jos epäilet selkärangan murtumaa, liikuta loukkaantunutta vain, jos se on hengen 
pelastamisen kannalta välttämätöntä.    

Murtumat syntyvät tavallisesti putoamisen, kaatumisen tai iskeytymisen seurauksena. 
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11.2.3 Nyrjähdykset 

Kun nivel nyrjähtää, vamma aiheuttaa verenvuotoa ihonalaiseen kudokseen. Kivun lisäksi vamma-
alueelle kerääntyy nestettä ja se turpoaa. 

Nyrjähdysten ensiapu: 

1. Kohota raaja. 
2. Purista tai paina vammakohtaa. 
3. Jäähdytä kylmällä noin 20 minuuttia. 
4. Sido vammakohdan ympärille tukeva side. 
5. Jatka kylmähoitoa ensimmäisen vuorokauden ajan parin tunnin välein. 

 Kolmen K:n ensiapu 

Kolmen K:n ensiapu auttaa nyrjähdyksen lisäksi myös revähdyksiin ja mustelmien ehkäisyyn. Nopeasti 
ja oikein annettu ensiapu voi säästää lääkärissä käynniltä. 

 1K = kompressio eli puristus 
Purista käsilläsi kipukohtaa. Puristus estää verenvuotoa ja vähentää turvotusta. 

 2K = kohoasento 
Pidä raajaa koholla. Kohoasento vähentää välittömästi sisäistä verenvuotoa, kun verenpaine 
verisuonistossa pienenee. 

 3K = kylmä 
Laita kipukohtaan jotakin kylmää. Kylmä supistaa verisuonia ja vähentää siten sisäistä 
verenvuotoa. Jääpussi, lumi tai mikä tahansa vamma-aluetta vasten painettava kylmä auttaa. 
Kääri ideaaliside tai muu joustava side nivelen tueksi. 

Nilkan nyrjähdyksen jälkeen kylmähoitoa kannattaa toistaa ensimmäisen vuorokauden ajan 1–2 
tunnin välein noin 20 minuuttia kerrallaan. Nyrjähdys alkaa parantua 1–2 vuorokauden kuluessa, 
jolloin kudoksen sisäinen verenvuoto lakkaa. 

11.2.4 Verenvuoto 

Ulkoisen näkyvän verenvuodon määrää on vaikea mitata ja arvioida luotettavasti. Suuren verenhukan 
(yli 20 %) seurauksena ihminen menee sokkiin. 

Näin tyrehdytät verenvuodon: 

 Tyrehdytä verenvuoto painamalla sormin tai kämmenellä suoraan vuotokohtaan. Voit myös 
pyytää loukkaantunutta painamaan itse vuotokohtaa. 

 Auta loukkaantunut tarvittaessa istumaan tai makuulle 
 Sido vuotokohtaan paineside joko käyttäen sidetarvikkeita tai muita saatavilla olevia välineitä, 

esimerkiksi huivia. 
 Soita hätänumeroon 112, jos arvioit tilanteen sitä vaativan. 
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Runsas verenvuoto voi johtaa verenkierron vakavaan häiriötilaan eli sokkiin. Huolehdi 
loukkaantuneen sokin oireenmukaisesta ensiavusta. 

Mikäli haavassa on vierasesine, esim. naula tai puukko, sitä ei poisteta ensiavun yhteydessä. Jos esine 
vaikeuttaa hengitystä, tulee se välittömästi poistaa. 

 
 
 

 
 
 

11.3 TOIMINTA UHKA- JA VÄKIVALTATILANTEISSA  
 
UHKATILANTEEN AIKANA 

 Pysy rauhallisena ja asiallisena, älä ota asiaa henkilökohtaisesti tai provosoidu. 

 Puhu selkeästi. 

 Puhu ja käyttäydy määrätietoisesti. 

 Hallitse sanatonta viestintääsi. 
o Pidä kädet näkyvillä ja kämmenet avoimina. 
o Huomioi katsekontakti. Älä välttele katsetta, älä tuijota. 

 Hälytä apua etupainotteisesti. 

 Pidä rintamasuunta uhkaajaa kohden ja kädet etupuolellasi. Pidä itselläsi tukevat jalansijat. 

 Siirry siten, että sinun ja uhkaajan välillä on esim. huonekaluja tai muita esteitä. 

 Siirry siten, että sinulla on vapaa poistumisreitti. 

 Pakene heti, jos tilanne uhkaa riistäytyä käsistä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lisätietoja ja materiaalia: 

www.punainenristi.fi/ensiapuohjeet 

www.myrkytystietokeskus.fi 

www.0910023.fi 

http://www.punainenristi.fi/ensiapuohjeet
http://www.myrkytystietokeskus.fi/
http://www.0910023.fi/
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11.4 TOIMINTA PALOHÄLYTYSTILANTEESSA  
 

Palovaroittimien antama hälytys tarkastetaan, ettei hälytyksen takana ole esim. ruoankäry tai vesihöyry, 
mikäli näin on, niin tuuletetaan tilat ja annetaan ohjeet hälytyksen kuittauksesta. 
 
Mikäli kyseessä on tulipalo, niin selvitetään ensin, pystytäänkö tulipalon alku sammuttamaan 
sammutuspeitteellä, alkusammuttimella tai vedellä. Itseään ei pidä vaarantaa sammutustilanteessa. 

 
Annetaan varoitus kaikille tilassa oleville ja pyydetään poistumaan.  

 
 Poistuminen tapahtuu merkittyjä poistumisteitä pitkin ulos hallista. Kukin koiranomistaja 
vastaa oman koiransa viemisestä ulos hallista. Yhdessä varmistetaan, että kaikki ovat päässeet 
ulos. Huomioitava, että koirat voivat pelottavassa tulipalotilanteessa käyttäytyä 
arvaamattomasti. Mikäli koira on pienessä kuljetushäkissä, voidaan se kuljettaa ovesta häkin 
kanssa (häkin leveys huomioitava). Koiran kuljetetaan pois tilasta aina kytkettynä niin, että ne 
eivät pääse karkaamaan.  
 
Henkilöt siirtyvät koirineen kokoontumisalueelle. Varmistettava, että kaikki ihmiset ja eläimet on 
ulkona hallista. Ovia ei jätetä auki vaan ne suljetaan.  
 

 
Tehdään hälytys soittamalla numeroon 112,  havainnoista on kerrottava hätäkeskukselle.  
 

Pelastuslaitos opastetaan paikalle ja annetaan heille avain, mikäli ovet ovat lukossa ulkoapäin. 
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11.4.1 Alkusammutus käsisammuttimella 

Tutustu etukäteen käsisammuttimien sijaintiin, ominaisuuksiin ja käyttöohjeisiin. 
1. Nosta sammutin telineestä alakahvasta. 
2. Vie sammutin edelleen alakahvasta kantaen 2-5 metrin päähän kohteesta. Ulkona lähesty tuulen 

yläpuolelta. 
3. Laske sammutin maahan, ota toisella kädellä tukeva ote sammuttimen kaulasta. 
4. Kallista sammutinta ja vedä sokka irti ripeällä nykäisyllä. Älä paina laukaisukahvaa alas samalla! 
5. Nosta sammutin alakahvasta ja ota letkun pää toiseen käteen. 
6. Kohdista letku palavaan aineeseen liekkien juureen ja aloita sammutus painamalla laukaisukahva 

pohjaan. 
7. Liikuta letkua ja tarvittaessa liiku itse siten, että saat levitettyä sammutusainetta palavaan 

aineeseen mahdollisimman laajalla alalla. Lopeta sammutus kun liekkejä ei enää näy. 
8. Soita 112 ja kerro tapahtuneesta. 
9. Varaudu jatkamaan sammutusta jos liekkejä näkyy taas. 
10.  Kun tilanne on varmistettu turvalliseksi, siivoa palamisjäte ja sammutusaine pois. Toimita 

käsisammutin huoltoon sovitulla tavalla ja hanki sen tilalle täysi ja sinetöity sammutin.  
 

11.4.2 Alkusammutus sammutuspeitteellä 

Tutustu etukäteen sammutuspeitteiden sijaintiin ja käyttöohjeisiin. 
1. Vedä sammutuspeite suojapussista. 
2. Käännä peite suojaamaan käsiäsi. 
3. Lähesty palavaa kohdetta peitteen suojassa. 
4. Aseta peite tiiviisti palavan kohteen ympärille. 
5. Liesipalossa: käännä levy pois päältä, sammuta liesituuletin, siirrä kattila kylmälle levylle. 
6. Soita 112 ja kerro tapahtuneesta. 
7. Älä poista sammutuspeitettä. 
8. Kun tilanne on varmistettu turvalliseksi, sammutuspeite voidaan pestä vedellä ja miedolla 

saippualla, kuivata ja viikata takaisin suojapussiin ja paikalleen. 
 
 

11.4.3 Alkusammutus pikapalopostilla 

Tutustu etukäteen pikapalopostien sijaintiin ja käyttöohjeisiin. 
1. Avaa pikapalopostin kaappi. 
2. Vedä letkua ulos turvallisen matkan päähän palavaa kohdetta. 
3. Avaa kaapista sulkuventtiili. 
4. Suuntaa letku palavaa ainetta kohti eli liekkien juureen. Avaa letkun päässä oleva suutin auki. 
5. Liikuta letkua ja tarvittaessa liiku itse siten, että saat levitettyä vettä palavaan aineeseen 

mahdollisimman laajalla alalla. Lopeta sammutus kun liekkejä ei enää näy. 
6. Soita 112 ja kerro tapahtuneesta. 
7. Varaudu jatkamaan sammutusta jos liekkejä näkyy taas. 
8. Kun tilanne on varmistettu turvalliseksi, sulje kaapista sulkuventtiili ja kierrä letku takaisin kaappiin 

huolellisesti. Siivoa palamisjäte ja vesi pois. 
 

11.5 TOIMINTA VESIVAHINKOTILANTEESSA 
1. Katkaise sähkö vuotokohteesta ja sen läheisyydestä. 
2. Tyrehdytä vuoto, käytä tarvittaessa veden pääsulkua joka sijaitsee hallin wc-tilassa. 
3. Ilmoita kiinteistövastaaville välittömästi 
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4. Jos vettä on tullut paljon, ilmoita myös hätänumeroon 112. 
 

11.6 TOIMINTA SÄHKÖKATKOSTILANTEESSA 
1. Älä käytä kynttilöitä, vain käsivalaisimia! 
2. Tarkista katkoksen syy ja laajuus. Tarkasta koskeeko katkos vain yhtä tilaa. Tarkasta 

automaattisulakkeet. Mikäli katkos ei johdu sulakkeista niin ota yhteys kiinteistöstä vastaavaan 
henkilöön. 

 
 

11.7 YLEINEN VAARAMERKKI 
 

Väestöhälyttimien kuntoa testataan kuukausittain kuukauden ensimmäisenä maanantaina klo 12.00. 

Testauksessa käytettävä äänimerkki on seitsemän sekunnin pituinen tasainen ääni.  Yleinen vaaramerkki 

on taas minuutin mittainen, seitsemän sekunnin sykleissä vuorottain nouseva ja laskeva sireenin ääni. 

Jos viranomaiset soittavat yleisen vaaramerkin, on kyseessä todennäköisesti kaasu-, säteily- tai jokin 

muu suojautumista vaativa vaaratilanne. Säteilyonnettomuuksissa sisälle suojautuminen ja joditabletin 

ottaminen ovat riittäviä toimenpiteitä pahimmissakin ydinvoimalaitosonnettomuuksissa lukuun 

ottamatta alle 20 km etäisyydellä voimalaitoksesta, jossa onnettomuus on tapahtunut.  

Johtuipa tilanne mistä syystä hyvänsä, toimintaohjeet ovat aluksi aina samat: siirry välittömästi 

sisätiloihin. Yleisestä vaaramerkistä tiedotetaan väestöhälyttimien lisäksi myös pakkosyöttönä kaikilla 

radiokanavilla ja tv-ruudussa juoksevalla tekstillä. 
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