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PELASTUSSUUNNITELMA 
 

 

Tutustut nyt kiinteistösi As Oy Myyrinrannan, Vantaa pelastussuunnitelmaan.  

Tämä pelastussuunnitelma antaa sinulle ohjeita vaaratilanteisiin varautumiseen  

ja niistä selviytymiseen. 

 

 

Tärkeät puhelinnumerot 
 

 Puhelinnumero  

Yleinen hätänumero 112 24 h 

Myrkytystietokeskus (09) 471 977 24 h 

 

Suomessa myytävien lääkevalmisteiden pakkausselosteet 

• Lääkeinfo.fi -sivustolta löytyvät Suomessa markkinoitavien lääkevalmisteiden 

pakkausselosteet sekä suomeksi että ruotsiksi. Pakkausselostetekstit ovat virallisia ja 

viranomaisen hyväksymiä. 

 

 

Suunnitelman jakelu: 
 Taloyhtiön hallitus  
 Taloyhtiön puheenjohtaja 

 Isännöitsijä 
 Turvallisuuspäällikkö 

 Porraskäytävä 
 Turvallisuuspäällikön apulainen 

 x   Väestösuojan hoitaja 
 Väestösuojan hoitajan apulainen 

x   Osakkeen omistajat/ taloyhtiön asukkaat 
 
 

  

http://www.laakeinfo.fi/
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Suunnitelma on tarkastettava vuosittain 
 
 Päivämäärä 

Suunnitelma on tarkastettu 31.08.2020 

Suunnitelma on hyväksytty hallituksen kokouksessa 08.09.2020 

Väestönsuojien vuosihuolto on suoritettu (liite __) 08.07.2019 

Väestönsuojat on tarkastettu 01.12.2019 

Asuntojen palovaroittimet on tarkastettu ja huollettu  osakkaiden vastuulla, 
suositus 1 krt /kk 

Palotarkastus talossa on suoritettu vuonna 201_ 

Asukkaille on tiedotettu pelastussuunnitelmasta 09.09.2020 

Miten on tiedotettu: esillä taloyhtiön 
verkkosivuilla, jaettu 

asukkaille 
paperiversiona 

09/2020 
 

 

Sisällysluettelo 
 

1. Kiinteistön perustiedot    s. 4 

2. Yhteystiedot     s. 6 
3. Rakennuksesta poistuminen ja kokoontumispaikat s. 7 

4. Pelastussuunnitelman tiedot   s. 8 
5. Kiinteistön vaaranpaikat ja niiden vaikutusten arviointi s. 9 

6. Vaarojen ja riskien ennaltaehkäisy   s. 11 
7. Pelastussuunnitelman ylläpito   s. 20 

8. Määräaikaistarkastukset    s. 21 
 

    Liitteet      s. 22 
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1. Kiinteistön perustiedot  
 

Nimi ja osoite As Oy Myyrinranta 

Koskikuja 7 

01600 Vantaa 

Kaupunginosa/kylä 15 

Kortteli 663 

Tontti 4 

Rakennusvuosi 1971 

Rakennusten lukumäärä 2 

Asuinhuoneistojen lukumäärä 60 

Asukasmäärä 150 

Liike- ja toimistohuoneistot Koskikujan päiväkoti osana B-taloa,  

johtaja Sirpa Paakkola, puh. 050 302 6425, s-

posti sirpa.paakkola@vantaa.fi 

Säännöllisesti työskenteleviä n. 25 

Kerrosten määrä 5 + 1 

Kerrosala 7867 m2 

Portaiden lukumäärä 2 x 3  

Hissien määrä 

Hissihuolto 

6 

Schindler Oy, puh 0203 20500  

24h hissien hätäpalvelunumero 0203 20500 (hissit), 112 

Vakuutusyhtiö LähiTapiola 

Vakuutusnumero 3294793 

Vakuutusturva tarkistettu 12/2019 

 

 

1.1. Kiinteistönhuolto, sulkujen sekä valvonta- ja 
hälytyslaitteiden sijainnit 
 

Huoltomies/Huoltoyhtiö Myyrmäen Huolto Oy:  

Vikailmoitukset klo 07-15:30 puh. 040 354 9319 

Päivystys klo 15:30-07 puh. 040 731 1436 

asiakaspalvelu@myyrmaenhuolto.fi 

Isännöitsijä Heidi Holopainen, Myyrmäen Huolto Oy,  

puh. 050 463 7170 

Lämmitysjärjestelmä ja pääsulku Vesikiertopatteriverkosto, kaukolämpö, pääsulku 

B-C kellarikäytävän lämmönjakohuoneessa 

Ilmastointi/ Ilmanvaihto ja pääsulkijan 

sijainti  

Ilmanvaihdon hätä seis -pysäytys  

Asuinporraskohtainen koneellinen poisto, 

pääsulkija B-portaan saunakäytävän /  

E-portaan sähköpääkeskuksessa 

Sähköpääkeskus Kellarikerroksessa, B-portaan saunakäytävän /  

E-portaan sähköpääkeskuksessa 

Veden pääsulku  B-C kellarikäytävän lämmönjakohuoneessa  

Hissien määrä 

Hissihuolto 

6 

Schindler Oy, puh 0203 20500  

Turvamerkkien ja 

turvamerkkivalaistuksen huolto 

Myyrmäen Huolto Oy 

Sammutinhuolto Myyrmäen Huolto Oy 

mailto:asiakaspalvelu@myyrmaenhuolto.fi
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1.2. Suojeltava henkilöstö 
 

Arvio talossa olevista henkilöistä 

 

Henkilömäärä päivä ilta 

Asukkaita n. 50 - 75  n. 125 - 150 

Koskikujan päiväkodin henkilömäärä n. 25-30 + 120 lasta satunnaisesti 

kymmeniä 

Erityisryhmiin kuuluvat 

- esimerkiksi toimintakyvyltään alentuneet, 

poistumisessa apua tarvitsevat 

 

n. 5 - 10 

 

n. 5 - 10 

 

 

 

1.3. Liittyminen pelastustoimintaan 
 

Yleinen hätänumero 112 

 

Pelastuslaitoksen nimi Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

  

(09) 839 40000 

 
Tarkemmat tiedot  www.ku.pelastus.fi  

Lähin paloasema Vantaankosken paloasema, 

Martinkyläntie 3, 01670 Vantaa 

 

Arvio avun saapumisesta* 8-10 min. (ks. alla)  

Väestöhälyttimen 

kuuluvuus.  

Yleinen testauspäivä on jokaisen 

kuukauden ensimmäisenä 

maanantaina klo 12.00 

Hyvä kuuluvuus, 

sijaitsee naapuritalon katolla 

 

 

• Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen vasteaika noin 1 min / km  

(ajo pelastusasemalta kohteeseen) 

• hätäpuheluun ja sen käsittelyyn kuluva aika 1,5 min 

• palomiesten siirtyminen ajoneuvoon 1 min 

• havainnointiin kuluva aika 1-2 min 

• pelastuslaitoksen tiedustelu kohteessa 1-1,5 min 

http://www.ku.pelastus.fi/
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2. Yhteystiedot 
 

2.1 Kiinteistön omistaja  
 

Taloyhtiön hallinto 
 Henkilö/huoneisto Puhelinnumero Sähköposti 
Yhtiön hall. pj. Lasse Kaitasalo/ E49 050 410 1832 lasse.kaitasalo@hotmail.com 

Isännöitsijä Heidi Holopainen 050 463 7170 heidi.holopainen@myyrmaenhuolto.fi 
Huoltoyhtiö  Myyrmäen Huolto Oy puh. (09) 5306140 asiakaspalvelu@myyrmaenhuolto.fi 

  

 

2.2 Kiinteistöön nimetty turvallisuushenkilöstö 
 
 Henkilö/huoneisto Puhelinnumero Sähköposti 

Turvallisuuspäällikkö Eero Linna / E41 040 723 9690 eero.linna@sok.fi 
Turvallisuuspäällikön 
apulainen 

Taloyhtiön hallituksen 
jäsenet 

  

Väestösuojanhoitaja, 
suoja 1 (alatalo) 

Janne Hamutta/ A9 0400 760 405  
 

Väestösuojanhoitaja, 
suoja 2 (ylätalo) 

Juhani Granqvist/ D34 040 869 8983 aino.granqvist@gmail.com 
 

 

 

2.3 Muu koulutettu henkilöstö 
 
 Henkilö/huoneisto Puhelinnumero Koulutus Vuosi 

Ensiaputaitoiset     

Sammutus- ja 
pelastustaitoiset 

    

 
LVIS-taitoiset  
 

    

 

 

mailto:lasse.kaitasalo@hotmail.com
mailto:heidi.holopainen@myyrmaenhuolto.fi
mailto:asiakaspalvelu@myyrmaenhuolto.fi
mailto:eero.linna@sok.fi
mailto:aino.granqvist@gmail.com
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3. Rakennuksesta poistuminen ja 
kokoontumispaikat 

 

Poistumistiet ja varatiet Porraskäytävän kautta ja palokunnan nostimella 

asuntokohtaisten pelastustie -ikkunoiden kautta, 

osalta parvekkeiden kautta 

Onko poistuminen mahdollista 

esteettömästi ja ilman avainta? 

On mahdollista 

Kokoontumispaikka Taloyhtiön pysäköintipaikalla, Koskikuja 9 

Varakokoontumispaikka Päiväkodin piha-alue, ylätalon itäpäädyssä 

 

 

 

 

 

 

  

Kokoontumis

-paikka 
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4. Pelastussuunnitelman tiedot 
 

Pelastussuunnitelman tavoitteena on  

- tunnistaa asuinympäristössä esiintyvät vaaratekijät 

- opastaa ennaltaehkäisemään vaaratilanteiden ja vahinkojen syntymistä sekä 

- opastaa toimimaan kyseiseen asuinkiinteistöön soveltuvalla tavalla erilaisissa 

vaaratilanteissa.  

 

Pelastussuunnitelma laaditaan ja ylläpidetään asuinkiinteistön ja sen asukkaiden tarpeisiin 

sekä heidän turvallisuuden parantamiseksi. Pelastusviranomainen valvoo palotarkastusten 

yhteyksissä muiden asioiden ohella, että lakisääteisiä velvoitteita noudatetaan.  

 

Pelastussuunnitelma määriteltyihin kohteisiin (mm. asunto-osakeyhtiöt) sekä sen sisältö 

ovat lakisääteisiä (Pelastuslaki 379/2011 ja Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 

407/2011). 

Pelastussuunnitelma on rakennuskohtainen, käytännössä kiinteistökohtainen. 

 

 

4.1 Pelastussuunnitelman laatimis- tai päivityspäivämäärä 
 

Pelastussuunnitelma on laadittu 15.2.2017 ja päivitetty 1.12.2019.  

 

 

4.2 Selostus siitä, miten pelastussuunnitelma on laadittu  
 

Pelastussuunnitelma on laadittu tutustuen paikan päällä kiinteistöön ja sen toimintaan 

sekä asiapapereihin. 

 

 

4.3 Kuka pelastussuunnitelman on laatinut 
 

Pekka Tolvanen, C 29 ja Timo Suurnäkki, B 13 (2017) 

Viimeisin päivitys: Eero Linna, E41 (1.12.2019) 

 

 

4.4 Pelastussuunnitelman päivitys 
   

Hallitus, turvallisuuspäällikkö, isännöitsijä ja huoltomies seuraavat turvallisuutta 

taloyhtiössä sekä valmistelevat pelastussuunnitelman vastaamaan muuttuneita 

olosuhteita ja lainsäädäntöä. Pelastussuunnitelma käsitellään ja päivitetään vuosittain 

hallituksen kokouksessa, jossa suunnitelman sisältö tarvittaessa päivitetään. Samalla 

tarkistetaan suunnitelman sisällön ajantasaisuus ja toimivuus.  

 

Taloyhtiön hallitus vastaa pelastussuunnitelman laadinnasta, ylläpidosta ja viestinnästä. 

 

Hallitus on nimennyt asuinkiinteistöön tuekseen turvallisuushenkilöstön (ks. sivu 6). 

 

Tehtäviin nimettyjen tehtävänä on avustaa hallitusta kiinteistön turvallisuustyössä, 

aktivoida asukkaita yhteisen turvallisuuden parantamiseen sekä saada asukkaat 

kiinnittämään ennakoivaa huomiota asumiseen liittyviin turvallisuusnäkökohtiin. 
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5. Kiinteistön vaaranpaikat ja niiden vaikutusten 
arviointi 

 

Tunnistettuja vaaroja voidaan hallita ja niiden haittavaikutuksia ehkäistä ennalta. On 

tärkeää tunnista tekijät, jotka voivat johtaa vaaratilanteeseen. Näin voidaan valita keinot, 

joilla vaaratilanteet voidaan välttää ja niiden seurauksia rajata.  

 

Vaarojen/riskien tunnistaminen on keskeinen osa koko pelastussuunnitelmaa ja 

asuinkiinteistön turvallisuuden suunnittelua. Työ on hyvä tehdä laajalla pohjalla, asukkaita 

ja kiinteistössä toimivia kuullen.  

 

On hyvä muistaa, että täysin kattavaa listaa mahdollisista tapaturmista tai vaaroista ei ole 

mahdollista tai edes tarkoituksenmukaista tehdä. Suurimmat riskit aiheuttaa yleensä 

ihmisen oma toiminta, virhetoiminta ja/tai ajattelemattomuus. Kaikessa toiminnassa 

jokaisen tulee käyttää omaa harkintaa, huolellisuutta ja varovaisuutta, jotta asuinympäristö 

olisi turvallinen. Se on parasta mahdollista ennaltaehkäisyä turvallisuuden näkökulmasta.  

 

Vakavimmat vaaratilanteet ovat sellaisia, jotka asettavat asukkaan/asukkaat hengen 

vaaraan. Toiseksi ääripääksi muodostuvat taloyhtiöön itseensä kohdistuvat aineelliset 

vahingot. 

 

Vaikka yhteiskunnan häiriötilanteiden ennaltaehkäisy (esimerkiksi laaja sähkökatko tai 

vedenjakelun häiriintyminen) ei ole asuinyhteisöjen voimin mahdollista, niin omatoimisella 

varautumisella luodaan valmiudet ja keinot rajoittaa vahinkoja näissä tilanteissa.  

 

 

5.1 Mitä riskejä kiinteistössä on tunnistettu? 
 

5.1.1 Yleiset riskit 

 

• Liikkumis- ja kotitapaturmat ja sairaskohtaukset:  

- Kompastuminen, kaatuminen, liukastuminen käytävällä, portaikossa, kotona, 

saunatiloissa tai pihalla, palovammat keittiössä/saunassa, sairaskohtaus 

asukkaalle asunnossa, kiinteistön tiloissa tai alueella 

 

• Tulipalotilanteet, riskit asunnossa, kiinteistössä:  

- Asunnon hellat, uunit, sähkölaitepalot, tupakointi asunnossa. Yhteistiloissa 

saunan kiuas, kuivaushuoneen sähkökojeet, autotalli, varastotilat, 

sähköpääkeskusten sähkölaitteet, lämmönjakohuoneen säätölaitteet, tulityöt 

koko kiinteistössä, tuhopoltto (roska-astiat, porraskäytävät), avotulen käyttö, 

tulitikkuleikit 

 

• Ilkivalta-, vahingon- ja haitanteko-, murto-, ryöstötilanteet:  

- Ilkivalta, vahingon- tai haitanteko kiinteistössä tai piha-alueella, murto asuntoon 

tai yhteistiloihin, asukkaan pahoinpitely tai ryöstö kiinteistön alueella 

 

• Kemikaalivaaratilanteet:  

- Haitallisten tai vaarallisten kemikaalien ohjeiden vastainen käyttö asunnossa tai 

kiinteistössä. Kiinteistössä käytetään ja säilytetään pieniä määriä uima-altaan 

vedenhuoltokemikaaleja (kloori jne.). 

 

• Suuronnettomuusvaara 

- vaarallisten aineiden onnettomuudet lähiväylillä (tiekuljetus) 

- säteilyvaaratilanne 

- muut poikkeusolot  
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5.1.2 Ulkoalueet 

 

• Pihan liikenneväylien liikennejärjestelyt, liikennöinti, väärinpysäköinti 

• Kulkuväylien liukkaus, esteet kulkuväylillä 

• Parveke- ja ulkotupakointi 

• Avotulen sytytys, käyttö 

• Vesipisteiden ohjeiden vastainen, ilkivaltainen käyttö 

• Jätekatokset 

• Jään ja lumen putoaminen katolta 

• Piha-alueiden hoitamattomuus 

• Ikääntyneet istutukset, puiden kaatuminen ja oksien putoaminen 

• Myrskyt, tulvat ym. sääilmiöt 

• Irtonaiset, lentävät tavarat 

 

5.1.3 Sisätilat 

 

• Huoneistopalo, sähkölaitepalomahdollisuus asunnossa: televisio oheislaitteineen, 

kylmälaitteet, astianpesukone, sähköliesi ja mikroaaltouuni / ruoanlaitto, 

pyykinpesukone kylpyhuoneessa/apukeittiössä, kynttilöiden ja ulkotulien polttaminen 

sisätiloissa ja parvekkeella, tupakointi huoneistossa 

• Tapaturmat kotona ja taloyhtiön sisätiloissa 

- kaatuminen, kompastuminen ja putoaminen 

- liukastuminen erityisesti pesu- ja märkätiloissa, märällä lattialla kotona tai 

taloyhtiön saunatiloissa 

- sähköisku viallisista sähkölaitteista 

- palovammat (kuumat pinnat, sähköpalo, avotuli, tupakointi) 

- viilto- ja pistohaavat (terävät esineet) 

- hukkuminen (uima-allasosasto) 

• Estetty kulku, esteitä, irtaimistoa yleisissä tiloissa ja kulkuväylillä 

• Sähkö- ja vesikatkot 

• Vesivuodot 

 

5.1.4 Kiinteistössä harjoitettu toiminta 

 

• Asukkaiden erilaiset asumistottumukset 

• Kiinteistö- ja huoneistokorjaukset; Tulitöitä saa tehdä vain asianmukaisen luvan haltija 

ja tulityöluvan antaa isännöitsijä hakemuksen + työsuunnitelman perusteella 

• Avaimia tai ulko-oven avainkooditietoja ulkopuolisilla asiattomilla henkilöillä 

 

5.1.5 Kiinteistön ulkopuolinen toiminta 

 

• Vilkas- ja ylinopeusliikenne kiinteistön välittömässä läheisyydessä, erityisesti ylätalon 

etupihalle johtavalla kulkuväylällä roskakatoksen ja porraskäytävien kohdalla 

liikenneonnettomuuden vaara, ajoneuvon ja jalan-/pyörällä liikkujan törmäämisvaara 

• Ajoneuvojen tulipalo. 

 

 

5.2 Selostus, miten riskit ja vaaranpaikat on kartoitettu 
 

Kiinteistöön on tutustuttu paikan päällä. Pelastussuunnitelman tekijät asuvat kiinteistössä. 

 

 

5.3 Onko kiinteistössä sellaisia toimijoita, jotka tulee 
erityisesti ottaa huomioon vaaratilanteissa? 

 

Kiinteistö on asuin- ja päiväkotikiinteistö. Päiväkodissa on päiväsaikaan lapsia ja heitä 

tuovia sekä noutavia omaisia, jotka on huomioitava mahdollisessa vaaratilanteessa.  

Ei muita eritysryhmiä tai poikkeavaa käyttöä. 
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6. Vaarojen ja riskien ennaltaehkäisy 
 

Lähtökohtaisesti asumiseen liittyvät terveys- ja turvallisuusriskit pyritään hallitsemaan 

ennaltaehkäisevin toimin.  Osa ennaltaehkäisystä on kiinteistön omistajan vastuulla, mutta 

käyttäjien ohjeistuksella on myös suuri merkitys.  

 

Ennaltaehkäisyllä tarkoitetaan toimintamalleja ja keinoja, joilla mahdollisia vaaratilanteita 

voidaan välttää tai todennäköisyyttä pienentää.  

 

 

6.1. Toimenpiteet tunnistettujen riskien osalta, joihin on 
ryhdytty 
 

• asumisessa on aina vaaroja ja riskejä, jotka on otettava jokapäiväisessä toiminnassa 

huomioon 

• asukkaiden tulee noudattaa heille annettuja järjestys- ja turvallisuusohjeita 

• hallitus ohjaa sekä valvoo toimintaa, ja puuttuu aktiivisesti todettuihin epäkohtiin 

• huoltomies/kiinteistöhoitaja tarkkailee ja seuraa säännöllisesti, tarvittaessa päivittäin 

kiinteistön teknistä ja rakenteiden kuntoa sekä pitää niistä kirjaa ja raportoi 

isännöitsijälle 

• piha-alue pidetään siistinä ja kunnossa 

• havaittuihin läheltä piti -tilanteisiin puututaan välittömästi. Tilanteet tutkitaan ja tehdään 

tarvittavat toimenpiteet vastaisuuden varalle 

• valtakunnallisissa, alueellisissa tai paikallisissa häiriötilanteissa toimitaan viranomaisten 

ohjeiden mukaan ja yhteistyössä paikallisten viranomaisten kanssa 

 

 

TULIPALOVAARA esim. oikosulku, rikkinäisten sähkölaitteiden aiheuttamat palot, 

tupakointi, tuhopoltto, lasten jne. leikkien aiheuttama palo 

Seuraukset terveys- ja hengenvaara, henkilövahingot, 

omaisuusvahingot, savuvahingot 

Toimenpiteet ja 

turvallisuusjärjestelyt 

 

 

 

Vuosittain suoritetaan omatoiminen palotarkastus kiinteistössä. 

Poistumistiet pidetään vapaina, esteettöminä, poistumistie -opasteet 

ja jälkivalaisevat kerrosnumerot porraskäytävissä 

Puututaan havaittuihin tulipalovaaraa aiheuttaviin epäkohtiin. 

Vältetään palokuorman keräämistä esim. parvekkeille. 

Jokaisessa huoneistossa on oltava riittävä määrä toimintakuntoisia 

palovaroittimia (vähintään yksi per. alkava 60 m2). 

Palavia/ räjähtäviä aineita ei säilytetä yhtiön varastotiloissa eikä 

talouksien varstoissa.  

Jätekatos on lukittu, ja ovisulkijalla varustettu. 

Sähkökorjauksia ja asennuksia saa teettää vain alan ammattilaisilla 

(työn tekijällä on oltava riittävät asennusoikeudet ja kokemusta 

vastaavista töistä). 

Valaistus ja yleinen siisteys pidetään kunnossa. 

Sähköpääkeskus merkitään, sinne on tarvittaessa esteetön pääsy 

eikä sen edessä säilytetä tavaraa. 

Tupakoidessa ja muussa avotulen käsittelyssä tulee noudattaa 

erityistä varovaisuutta. 

Palovaaralliset kohteet Keittiö, saunatilat, varastotilat, roskakatokset, kellarikomerot, 

tekniset tilat, autotallit, yleiset tilat, päiväkoti. 
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TAPATURMAT esim. kaatuminen, liukastuminen, putoaminen, hukkuminen, viilto- 

ja pistovamma, lumen ja jään tippuminen päälle, 

liikenneonnettomuus 

Seuraukset terveys- ja hengenvaara, henkilövahingot, omaisuusvahingot 

Toimenpiteet ja 

turvallisuusjärjestelyt 

Hallitus on tilannut hiekoituspalvelun, lumenpudotuksen tarpeen 

seurannan ja lumityöt huoltoyhtiöltä.  

Hallitus valvoo toimintaa, antaa lisäohjeita ja puuttuu 

tarvittaessa asiaan. 

Lumen ja jään kertymistä katolle ja räystäille seurataan talvisin 

ja etenkin keväisin. Vaaranpaikoista informoidaan välittömästi 

kiinteistönhuoltoa. Uhkaavassa tilanteessa kulku ja pysäköiminen 

rajoitetaan/ estetään putoamisvaara-alueella. 

Piha-alue pidetään siistinä ja kasvustoa hoidetaan säännöllisesti. 

Kiinteistönhuolto poistaa syksyisin puista pudonneet lehdet ja 

huolehtii talvikunnossapidosta. Ylisuuret kasvit karsitaan 

esteettömän näkyvyyden varmistamiseksi. 

Taloyhtiön hallitus ja turvallisuuspäällikkö ylläpitävät ohjeistusta 

sauna- ja uima-allasosastoilla.  

Alaikäiset asukkaat saunovat ja uivat huoltajiensa vastuulla ja 

valvonnan alaisena. Alle 12-vuotiaiden saunomista tai uintia 

ilman paikalla olevaa täysi-ikäistä valvojaa ei suositella. 

 

 

SAIRAUSKOHTAUS esim. sydänkohtaus, aivoinfarkti, epilepsia, diabeettinen sokki, 

tajunnanmenetys 

Seuraukset terveys- ja hengenvaara, henkilövahingot 

Toimenpiteet ja 

turvallisuusjärjestelyt 

Avunsaannin nopeuden varmistaminen kiinteistön alueella. 

Merkityt pelastustiet ja niiden esteettömyys. Molempien talojen 

ovien edustan ajoväylä on pelastustie. 

Ajoväylät pidetään vapaina, ja moottorikulkuneuvot pysäköidään 

vain niille varatuille paikoille. 

Pelastussuunnitelman liitteenä oleviin ensiapuohjeisiin 

tutustuminen ja ensiaputaitojen omatoiminen harjoittelu. 

 

 

 

VESIVAHINGOT esim. vesijohtorakenteiden vesivuodot, putkirikko, pyykin- tai 

astianpesukoneen rikkoutuminen, ilkivalta, tulva, rankkasade 

Seuraukset omaisuusvahingot 
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Toimenpiteet ja 

turvallisuusjärjestelyt 

Veden pääsulku merkitään opastein. 

LVI-töitä, -asennuksia ja -tarkastuksia suorittavat vain ja 

ainoastaan alan ammattilaiset. 

Putkistojen kunnosta huolehditaan. 

Putkistojen kuntotutkimus teetetään vähintään 10 vuoden välein. 

Omatoimista asuntokohtaista korjaus- ja muutosrakentamista 

suoritetaan vain isännöitsijälle tehtävän, toteutussuunnitelmat 

kattavan ennakkoilmoituksen hyväksynnän jälkeen. 

Kodinkoneita käytetään valvotusti ja niiden kunnosta huolehditaan 

(huolletaan suodattimet, sihdit, jääkaapin takaosan pölynpoisto, 

kylmälaiteiden valuma-astiat). 

Keittiön suurimpien kodinkoneiden alle asennetaan valuma-altaat 

helpottamaan ja aikaistamaan vesivahingon havaitsemista. 

Pesukoneiden vesihanat pidetään suljettuna käytön ulkopuolisena 

aikana. 

Katolta, ränneistä ja kaivoista poistetaan tukkeet. 
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MYRSKYVAURIOT esim. erilaiset luonnonilmiöt 

Seuraukset terveys- ja hengenvaara, henkilövahingot, omaisuusvahingot, 

sähkökatkot 

Toimenpiteet ja 

turvallisuusjärjestelyt 
- Kiinteistön alueella olevien puiden / kasvistojen turvallisuuden 

tarkastaminen. 

- Lipputangon kunnon tarkastaminen. 

- Pihan yleinen kunnossapito. 

- Omatoiminen varautuminen pitkäaikaisiin sähkökatkoihin 

(taskulamppu + paristot, kotivara, kynttilät, tulentekovälineet). 

 

 

SÄTEILY- JA 

KAASUVAARA 

esim. radioaktiivisen aineen tai vaarallisen kaasun 

joutuminen ympäristöön 

Seuraukset terveys- ja hengenvaara  

Toimenpiteet ja 

turvallisuusjärjestelyt 
- Joditablettien hankkiminen tarpeen mukaan talosuojiin. 

- Kotivaran varastointi. 

- Ilmanvaihdon hätäpysäytys. 

- Ohjeistus toimimisesta vaaratilanteessa 

 

 

ILKIVALTA, 

VAHINGONTEKO, 
RIKOS 

esim. erilaiset ilkivaltatilanteet, kuten asuntomurto, 

kellarimurto, omaisuuden vahingoittaminen 

Seuraukset henkilövahingot, omaisuusvahingot 

Toimenpiteet ja 

turvallisuusjärjestelyt 

Yleisen siisteyden ja järjestyksen valvominen sekä epäkohtiin 

puuttuminen. 

Valaistuksen riittävyydestä varmistuminen. 

Lukitusten toimiminen. 

Ehkäistään pitämällä ovet rappukäytäviin lukittuna. 

Arvoesineiden merkitseminen ja luettelointi. 

Graffitien välitön poistaminen. 

 

 

 
6.2 Mitä ohjeita kiinteistön asukkaille on annettu vaarojen ja  
riskien ennaltaehkäisemiseksi? 

 

• Huoneistoihin on 3/2016 jaettu uudistetut järjestyssäännöt, joissa on otettu huomioon 

turvallisuusasiat. Järjestyssäännöt löytyvät myös porraskäytävien ilmoitustauluilta. 

• Huoneistoihin on jaettu taloyhtiön asumisturvallisuustiedote  

• Toimintaohjeet HÄTÄTILANTEISSA, väestönsuojan sijainti- sekä huoltoyhtiön ja 

turvallisuushenkilöiden yhteystiedot ovat esillä ilmoitustauluilla. 

• em. ohjeet päivitettyinä ovat esillä myös taloyhtiön kotisivuilla www.myyrinranta.fi 

• Saunatiloissa ja uima-altaalla on näkyvillä turvallisuus- ja hygieniaohjeet 

 

 

  

http://www.myyrinranta.fi/
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6.3 Päiväkodin tilan haltijan velvollisuudet 
 

Tilan haltijan tai toiminnanharjoittajan on mahdollisuuksiensa mukaan valvottava, että 

työpaikalla noudatetaan tulipalon ja muun onnettomuuden ehkäisemiseksi ja 

henkilöturvallisuuden varmistamiseksi annettuja säännöksiä ja määräyksiä sekä tätä 

suunnitelmaa. Toiminnanharjoittaja toimii tämän tilan osalta turvallisuusvastaavana.  

 

Seuraavat varusteet ja laitteet on päiväkodin tiloissa pidettävä toimintakunnossa sekä 

huollettava ja tarkastettava asianmukaisesti: 

1) palovaroittimet 

2) alkusammutusvälineet 

3) poistumisreittien opasteet ja valaistus. 

 

Tilan haltija ja toiminnanharjoittaja vastaavat osaltaan laitteiden kunnosta ja ilmoittaa 

mahdollisista epäkohdista turvallisuuspäällikölle. 

 

Päiväkodin tilan haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan: 

1) ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä 

2) varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen 

vaaratilanteissa 

3) varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin sellaisiin 

pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät 

4) ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja muissa 

vaaratilanteissa sekä toimenpiteisiin pelastustoiminnan helpottamiseksi. 

 

Päiväkoti laatii oman toimintayksikkönsä pelastussuunnitelman käyttäen hyväksi muun 

muassa taloyhtiön pelastussuunnitelman tietoja. 
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TOIMENPITEET VAARATILANTEIDEN EHKÄISEMISEKSI 
 

Vaara tai vahinkotilanne Syy  Ennaltaehkäisevät toimenpiteet 

Liukastuminen, 

kompastuminen, kaatuminen 

Liukas, epätasainen piha-

alue ja kulkuväylät, 

sisätilojen lattiat 

Varmistetaan riittävä lumenpoisto 

sekä hiekoitus. Kosteuden, 

esteiden poisto lattiapinnoilta. 

Hukkuminen Uimataidoton, 

terveydentilaltaan 

heikkokuntoinen tai liian 

päihtynyt henkilö käyttää 

taloyhtiön uima-allasta 

Uimataidon ja omien voimien 

arviointi ennen uima-altaan 

käyttöä. Alaikäiset uivat vain 

huoltajiensa luvalla ja 

valvonnassa. Alkoholin 

kohtuukäyttö saunomisen ja 

uinnin yhteydessä 

Ilkivalta Henkilöiden 

kokoontuminen, 

harkitsematon haitanteko 

Asukkaiden informointi, ongelmiin 

puuttuminen, lukitus 

toimintakunnossa 

Murtautuminen Rikollinen toiminta Ovet suljettuna, lukitus kunnossa, 

riittävä valaistus 

Tulipalo asunnossa Varomaton, tahallinen 

avotulen käsittely, 

sähkölaitepalo 

Palohälytin on jokaisessa 

huoneistossa, vähintään 1 hälytin 

jokaista alkavaa 60m2 kohti 

Roska-astiapalo 

Roskakatospalo  

Varomaton, tahallinen 

avotulen käsittely  

Valaistus ja lukitus kunnossa 

Sähköpalo Esim. päälle unohtuneet 

liedet ja muut kodin 

sähkölaitteet 

Asukkaiden huolellisuus 

Kellaripalo Varomaton, tahallinen 

avotulen käsittely 

Palohälytinjärjestelmä, vesipostit, 

käsisammuttimet 

Hissin toimintahäiriöt Pysähtyminen 

porrasväliin, 

toimimattomuus 

 

Säännöllinen huolto ja 

tarkastukset, hissin 

hälytysjärjestelmä 

Sairauskohtaus Terveysriski laukeaa Läheis- ja naapuriapu, ensihoito, 

kotipalvelu 

Kattolumet ja lumilipat Runsas lumentulo ja 

lämpötilan muutokset 

saavat lumen/jään 

kasautumaan katon 

reunoille 

Kattolumisopimus osana 

huoltosopimusta. Vaarallisten 

alueiden huomiomerkintä 

tilannearvion perusteella.  

Vesivahingot Kiinteistön vesiputkisto- 

tai vesikalustevuoto 

Asukkaiden ilmoitusvelvollisuus 

viallisista vesikalusteista sekä 

vuotohavainnoista 

Vesivahingot Vettä käyttävien kodin-

koneiden vikaantuminen 

Kodinkoneiden kunnon ja 

toiminnan valvominen, 

tarvittaessa korjaustoimenpiteet 
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SAMMUTUS- JA PELASTUSTEHTÄVIEN JÄRJESTELYT 

SEKÄ SUOJAUTUMISMAHDOLLISUUDET 
 

Sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt 
 

Asuintalossa tulee olla alkusammutuskalustoa asukkaille tulipalon alun sammuttamiseksi ja 

vahinkojen rajoittamiseksi. Alkusammutus suoritetaan vain, mikäli se on turvallisesti mahdollista. 

Sammuttimien käyttöä tulisi harjoitella ja sammuttimiin kannattaa tutustua ennalta. 

 

Keittiöt kannattaa varustaa sammutuspeitteellä, sillä se on tehokas alkusammutusväline 

keittiössä tapahtuvien vaaratilanteiden, kuten liesipalojen torjuntaan. Sammutuspeitteen tulee olla 

vähintään 180cm x 120cm kokoinen. Sammutuspeite soveltuu hyvin myös ihmisen vaatteiden 

sammuttamiseen. 

 

Kiinteistössä on B- ja D -portaiden ala-auloissa myös palokalustokaapit, joissa on  

20 - 30 metriä sammutusletkua liittimineen ja suuttimineen, jauhesammutin ja/tai muuta 

alkusammutuskalustoa. Sammutusletku on tarkoitettu liitettäväksi rakennusten etupihalla B- ja E-

portaiden uloskäyntien vieressä oleviin vesipostiliittimiin. Vesipostin avain on palokalustokaapissa 

letkukelan päällä. 

 

Muista huolehtia, että sammutuskalustolle on helppo ja esteetön pääsy! 

 

Jauhesammutin sopii yleisesti kaikentyyppisten tulipalon alkujen sammuttamiseen,  

suositeltavin sammuttimen koko on 6 kg. 

 

Nestesammutin on suositeltava hankinta asuntoihin. Sammutusnesteet ovat yleensä 

vesipohjaisia vaahtoja, jotka soveltuvat lähes kaikkeen sammuttamiseen kuten kiinteiden ja 

nestemäisten aineiden sammuttamiseen. Nestesammuttimella aiheutuu huomattavasti pienemmät 

jälkipuhdistustoimenpiteet kuin jauhesammuttimella. 

 

Hiilidioksidisammutin sopii erityisesti sähkölaitteiden ja nestepalojen, kuten rasvapalon 

sammuttamiseen. Hiilidioksidi tukahduttaa palon eikä sotke ympäröivää tilaa. 

Hiilidioksidisammutinta ei saa käyttää ihmisen sammuttamiseen! Suositeltava hankinta esimerkiksi 

sähkökaappien läheisyyteen. 

 

 

Alkusammutuksen yleisohjeet: 

- sammuta aina sitä, mikä palaa, ei savua tai liekin yläosaa 

- sammuta edestä taaksepäin, tarvittaessa edestakaisella lakaisevalla liikkeellä 

- sammuta ensin alhaalta ja etene ylöspäin 

- ulkona sammuta aina tuulen yläpuolelta 
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Kiinteistöstä poistuminen ja kokoontumispaikka 
 

Tulipalotilanteessa tai viranomaisen antaman evakuointikäskyn mukaan asukkaat, 

henkilöstö ja lapset poistuvat rauhallisesti lähimmästä turvallisesta uloskäytävästä. 

Kohteen turvallisuusjohto vastaa mahdollisuuksiensa mukaisesti siitä, että kaikki poistuvat tiloista. 

Ulos päästyään henkilöstö siirtyy viipymättä taloyhtiön kokoontumispaikalle, pysäköintipaikalle. 

 

 

Poistumistiet ja varatiet 

 

Porraskäytävä, jokaisessa asunnossa on yhden 

pihanpuoleisen makuuhuoneen kiinteillä 

avauskahvoilla varustettu ikkuna, parveke 

 

Onko niille esteetön kulku? 

 

Kyllä 

 

Kokoontumispaikka sijaitsee 

 
Pysäköintialue, Koskikuja 9 

 

Kokoontumispaikalta siirrytään 

tarvittaessa suojaisaan paikkaan 

(sää), joka sijaitsee 

 

Selvitetään ja päätetään tilanteen mukaan 

 

 

 

 

Kokoontumispaikalla turvallisuusjohto huolehtii siitä, että kukaan ei palaa kohteeseen ilman lupaa. 

Kokoontumispaikalla turvallisuusjohdon tehtävänä on selvittää henkilöiden lukumäärä ja varmistua 

siitä että kaikki ovat paikalla. Tieto kokoontumispaikalle kokoontumisen purkamisesta tai 

lisätoimenpiteistä tulee turvallisuuspäälliköltä, hänen sijaiseltaan tai pelastusviranomaiselta. 

 

 

Kiinteistössä suojautuminen 
 

Kaasu- tai säteilyvaaratilanteesta annetaan yleinen vaaramerkki. 

Yleinen vaaramerkki tarkoittaa väestöä uhkaavaa välitöntä vaaraa. Yleinen vaaramerkki on 

yhtäjaksoisesti nouseva ja laskeva äänimerkki tai viranomaisen kuuluttama varoitus. 

Vaara ohi -merkki on yhtämittainen, tasainen äänimerkki. Se on ilmoitus siitä, että uhka tai vaara 

on ohi. 

 

 
 

 

Ensisijaisesti asukkaat suojautuvat omaan asuntoonsa. 

❑ Suljetaan tiiviisti ovet, ikkunat ja tuuletusaukot 

❑ Suljetaan ilmastointi sähköpääkeskuksissa olevilla käyttökytkimillä 

❑ Kuunnellaan radiota lisäohjeiden vuoksi. 
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Väestönsuojat  
 

Väestönsuojiin suojaudutaan pääsääntöisesti vain poikkeusoloissa.  

 

Siirtyminen väestönsuojiin tapahtuu aina viranomaisten kehotuksesta. 

 

 

Vastuuhenkilöt 

 

- alatalo: Janne Hamutta 

- ylätalo: Juhani Granqvist 

Puh.nro. 

0400 760 405 

040 869 8983 

Suojan tarkastus ja huolto 

-  

Suositus: kerran vuodessa 

Pöytäkirjan sijainti: Myyrmäen Huolto 

Suojan avaimien säilytyspaikka Huoltoyhtiön toimistossa, 

avaimet turvallisuuspäälliköllä ja hallituksella 

Arvio missä ajassa suoja saadaan 

suojakäyttöön (huom. suojan tulee olla 

käyttökunnossa 72 tunnissa) 

 

72 h 

Väestönsuojan huolto-ohjeen sijainti Sähköinen huoltokirja 

Väestönsuojan materiaali Yli 20 m2 suojien materiaalisuositus ja 

tarkastuslista, LIITE 8 

 

 

Väestönsuojan toimintaedellytyksistä huolehtimiseen kuuluu kunnossapidosta ja suojan varusteista 

huolehtimisen lisäksi väestönsuojan käytön etukäteissuunnittelu. Tähän suunnitteluun kuuluu mm. 

suojan tyhjennys- ja käyttöönottosuunnitelma. 

 

Väestönsuojan tyhjennys- ja käyttöönottosuunnitelmassa on kuvattu tarvittavat toimenpiteet, joilla 

suoja saadaan muutettua normaaliolojen käytöstä väestönsuojakäyttöön soveltuvaksi. Tarvittaviin 

toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa asukkaiden verkkokomeromateriaalin siirto asuntoihin ja 

rakenteiden purkaminen (esimerkiksi varastokomerot) sekä pienimuotoiset rakennustyöt 

(esimerkiksi käymäläkomerot). 

 

Väestönsuojan ja sen laitteiden toimintakunnon varmistamiseksi ne tulee tarkastaa ja huoltaa 

vähintään kymmenen vuoden välein. Väestönsuojan tiiveyskoe tulee suorittaa vähintään 

kymmenen vuoden välein. Laitteiden toiminnan tarkastuksesta tulee laatia tarkastuspöytäkirja, 

johon tehdään merkinnät suoritetuista tarkastuksista laitekohtaisesti. Tarkastuspöytäkirja on 

pyydettäessä esitettävä pelastusviranomaiselle. 
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MUU TURVALLISUUS 
 

 

Turvallisuusmateriaali 

Alkusammutuskalusto Määrä Sijoituspaikka 

• Pikapaloposti + sammutusletku  

• Käsisammutin 

• Sankoruisku (vain B-portaassa) 

• Sammutuspeite 

2 

 

 

 

Alatalo: B-portaan ala-aula  

Ylätalo: D-portaan ala-aula 

 

 

Raivauskalusto Määrä Sijoituspaikka 

• lapioita, rautakanki ja sekalaisia työkaluja 

•  

 

 

 

 

väestönsuoja + talovarasto 

A- ja B portaiden 

välikäytävällä 

 

 

Henkilösuojaimet Määrä Sijoituspaikka 

• suojanaamari + vss -suodatin 

• suojakypärä, suojalasit, sadevaate 

• suoja-asu 

 

2 

2 

2 

väestönsuoja 

väestönsuoja 

väestönsuoja 

Ensiaputarvikkeet Määrä Sijoituspaikka 

• ensiapulaukku + suojasidepakkaus 

• ensiside 

• säteilymittari 

•  

1 

2 

1 

väestönsuoja 

väestönsuoja 

väestönsuoja 

Muu materiaali Määrä Sijoituspaikka 

• vedensäilytysastiat + kuivakäymälät 

• käsivalaisimet 

 

 

2+1+1 

 

 

väestönsuoja 

 

Muut turvallisuusasiat 

Murtosuojaus ja lukitus (esim. lukkojen, ovipumppujen ja takalukituksen toimivuus, 

avainten säilytys, luovutus ja määrä): 

Ulko-ovissa sähkölukot, numerokoodilukot, yleis- ja huoltoavaimet huoltoyhtiöllä 

 

Kohteen ovien auki saaminen 

Ovien avaaja ja yhteystiedot 

 

 

Ovatko yhteystiedot näkyvissä paikoissa  

- kyllä 

 

Myyrmäen Huolto Oy, 09-530 6140, lisäksi huoltoavain yleisiin tiloihin isännöitsijällä, 

hallituksen jäsenillä sekä turvallisuuspäälliköllä  

 

 

Muita yhteystietoja 

Palvelu Puhelin Osoite 

Myyrmäen Huolto Oy toimistoaika 09-530 6140 Ojahaantie 4, 01600 Vantaa 

Huoltopalvelut, päivystys päivystys 040 7311 436  
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7. Pelastussuunnitelman ylläpito 
 

Turvallisuuden säännöllinen seuranta ja pelastussuunnitelman säännöllinen päivittäminen 

ovat asumisturvallisuuden perusedellytyksiä. Kun pelastussuunnitelmaa arvioidaan 

säännöllisesti, varmistutaan siitä, että sen tiedot pysyvät ajan tasalla, ja mahdolliset 

sattuneet vaaratilanteet tai muut turvallisuuspuutteet tulevat huomioiduiksi. 

Turvallisuustilanteen kartoitusta varten on hyvä luoda taloyhtiön turvallisuutta koskeva 

sisäinen raportointikäytäntö. 

 

Osa turvallisuuden kehittämistä on turvallisuushenkilöstön koulutus. Riittävällä ja 

säännöllisellä koulutuksella varmistutaan siitä, että taloyhtiön asumisturvallisuutta osataan 

kehittää, ja tarvittaessa vaaratilanteissa löytyy auttajia myös omasta takaa.  

 

 

7.1 Miten turvallisuustilannetta seurataan ja miten ja kenelle 
havaitut turvallisuuspuutteet tai vaaratilanteet raportoidaan? 

 

Turvallisuustilannetta seurataan jatkuvasti mm. kiinteistöhuollon, isännöitsijän, 

turvallisuuspäällikön, hallituksen ja asukkaiden toimesta. Turvallisuuspuutteet ja 

vaaratilanteet tulee ensisijaisesti raportoida isännöitsijälle, joka välittää viestin tarpeen 

vaatiessa eteenpäin. 

Miten saadut tiedot talletetaan ja arvioidaan? 

Isännöitsijä tuo turvallisuuspoikkeamat tiedoksi hallituksen kokouksiin, jossa ne 

käsitellään ja kirjataan hallituksen pöytäkirjoihin 

Pelastussuunnittelusta tai turvallisuustehtävistä vastaavien koulutus 

Pelastussuunnitellusta ja turvallisuustehtävistä vastaavia koulutetaan tarpeen mukaan. 

Osalla ihmisistä saattaa olla esimerkiksi työnsä puolesta turvallisuusalan 

erityisosaamista, joten kaikkien kohdalla koulutusta ei välttämättä katsota 

tarpeelliseksi. 

Asukkaille annettava koulutus  

Asukkaille ei toistaiseksi ole annettu erillistä koulutusta. Turvallisuustasoa pyritään  

pitämään yllä ja parantamaan aktiivisella tiedottamisella ja valistuksella 

 

 

7.2. Viestintä 
 

Jokaisella asukkaalla sekä kiinteistössä työskentelevällä on oikeus, itse asiassa velvollisuus 

perehtyä pelastussuunnitelmaan. Keskeistä on, että kaikki asianosaiset tuntevat annetut 

ohjeet vaaratilanteiden ennaltaehkäisemiseksi sekä toimintaohjeet vaaratilanteiden 

todentumisen varalta.  

 

Seuraavassa selostus siitä, miten pelastussuunnitelmasta viestitään asukkaille ja 

toiminnanharjoittajille ja muille asianosaisille. 

Kuka tiedottaa? 

o Tiedotusvastuu on hallituksella, isännöitsijällä ja turvallisuuspäälliköllä 

Kenelle tiedotetaan? 

o Kaikille asukkaille ja päiväkodissa toimiville, joita asia koskee 

Kuinka usein tiedotetaan? 

o Tiedotteita laaditaan ja jaetaan tarpeen mukaan 

Mistä tiedotetaan? 

o Asumisturvallisuuteen vaikuttavista asioista, esim. turvallisuusohjeista ja niihin 

tulevista muutoksista, kertausta olemassa olevista ohjeista 

Miten tiedotetaan? 

o Tiedottamistapa valitaan tapauskohtaisesti.  

o Taloyhtiön verkkosivuilla (www.myyrinranta.fi, KT: asukas@myyrinranta, salasana: 

Ranta1971), sähköpostilla, Facebook-ryhmän kautta, ilmoitustauluilla ja 

kiinteistöön/asuntoihin jaettavilla tiedotteilla 

o Tarvittaessa järjestämällä asukkaille tiedotustilaisuuksia. 

http://www.myyrinranta.fi/
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8. Määräaikaistarkastukset 
 
Tarkastuskohde Tarkastus/Huoltolaji Tarkastusväli Tekijä/Vastuuhenkilö Merkintä/Sijainti 

Kylmähuoneen toiminta ja 
lämpötila 

 viikottain Kiinteistönhoitaja Seurantapöytäkirja 

Saunakiukaiden kunto   Kiinteistönhoitaja  

Uimaveden laadun 
valvonta  

aistinvarainen arviointi viikottain Kiinteistönhoitaja Seuratapöytäkirja  
siivouskomerossa 

 

Ilmanvaihtolaitteet Nuohous 1 tai 5 vuotta, 

tarvittaessa 

IV-puhdistusliike Pelastussuunnitelma/ 
huoltokirja 

Sähköjärjestelmät Määräaikaistarkastus 5, 10 tai 15 vuotta Valtuutettu tarkastusliike Pelastussuunnitelma 

Väestönsuoja 
Tarkastus- ja huolto (IV-
laitteisto) 

1 vuosi VSS-hoitaja 
Pelastussuunnitelma, VSS 

Tiiveyskoe 10 vuotta VSS-alan yritys 

Turva- ja merkkivalaistus Toimintatarkastus 4 kertaa vuodessa Kiinteistö Turva- ja merkkivalojen 

päiväkirja 

Pelastussuunnitelma Tarkastus ja päivitys 1 vuosi Kiinteistö Pelastussuunnitelma 

Käsisammuttimet Määräaikaistarkastus 1 tai 2 vuotta Huoltoyhtiö Sammutin 

Hissit 

 

Tarkastus 2 vuotta Inspecta Hissikohtaiset kilvet 

 

Porraskäytävien 
savunpoistoluukkujen 
toiminta 

Tarkastus 1 vuosi Valtuutettu tarkastusliike Tarkastuskilpimerkintä 
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9. Liitteet 
 

Liite 1  Toimintaohjeet hätätilanteissa    s. 23 

Liite 2 Ohjeet erilaisia onnettomuus- ja vaaratilanteita varten  s. 24 

Liite 3  Toiminta sähkökatko- ja vesivahinkotilanteessa   s. 35 
Liite 4 Liikuntarajoitteisen avustaminen hätätilanteessa   s. 36 

Liite 5 Uima-altaan veden laadun tarkkaileminen ja käyttäjiltä edellytettävät ennakoivat 

toimenpiteet      s. 36 

Liite 6 Turvallisuuskävely, tarkastuslista    s. 37 

Liite 7 Turvallisuudesta vastaavan ja hänen varahenkilönsä tehtävät,  

 väestönsuojan hoitajan tehtävät    s. 40 

Liite 8  Väestönsuojan materiaali     s. 41 

Liite 9  Suunnitelma väestönsuojan tyhjentämisestä   s. 42 

Liite 10 Yhteenveto pelastussuunnitelmasta Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle s. 43 
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Liite 1 

Toimintaohjeet hätätilanteissa 
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Liite 2 

 

OHJEET ERILAISIA ONNETTOMUUS- JA 
VAARATILANTEITA VARTEN 
 

Keskeiset asiat, jotka asukkaiden tulee tietää, ja osittain osata toimia 

 

❑ Hälyttäminen ja toiminta hätätilanteessa 

o minne soitetaan ja mitä pitää tietää soitettaessa 

o kuinka kauan avun saapuminen kestää  

❑ Tekniset järjestelmät 

o mistä ilmastoinnin saa pois päältä, miten  

o missä sijaitsee veden pääsulku, miten vesi katkaistaan 

❑ Rakennuksesta poistuminen 

o palohälytystilanteessa poistutaan rauhallisesti 

▪ havainnoidaan omaa ympäristöä 

▪ ei savua täynnä olevaan rappuun! 

▪ viimeinen henkilö on ”velvollinen” tarkastamaan tilat poistuttaessa  

(mikäli oma turvallisuus ei tästä vaarannu) 

o poistutaan rauhallisesti lähimmän uloskäytävän kautta ja siirrytään 

kokoontumispaikalle 

o odotetaan kokoontumispaikalla jatko-ohjeita 

❑ Henkilökohtainen rooli turvallisessa työskentelyssä 

o toimintaohjeet - ja vastuut 

❑ Alkusammutusvälineistön sijainti ja käyttö 

 

Seuraavilla sivuilla on yksinkertaisia toimintaohjeita erilaisiin vaara- tai hätätilanteisiin.  

 

 

HÄTÄILMOITUS 
 

Soita hätäpuhelu 112 itse, jos voit ja kerro: 
 

Mitä on tapahtunut? 
❑  Onnettomuus?  
❑  Sairaskohtaus? 
❑  Tulipalo 
❑  Onko ihmisiä vaarassa? Kuinka monta? 
 

Missä on tapahtunut? 
❑  Tarkka osoite ja kunta 
 

Vastaa sinulle puhelimessa esitettäviin kysymyksiin. 
 

Noudata saamiasi ohjeita. 
 

Älä sulje puhelinta ennen kuin saat siihen luvan. 
 

Opasta auttajat paikalle. 
 

Soita uudestaan, mikäli tilanne muuttuu! 
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TULIPALON EHKÄISY 
 

Taloyhtiössä tulipalojen ehkäisy kuuluu jokaiselle asukkaalle. On kaikkien 

yhteinen etu, että annettuja ohjeita ja sääntöjä noudatetaan. Jos havaitset 

epäkohdan, tee asialle jotain. Kyseessä voi olla joku päivä juuri sinun tai 

läheisesi henki. 

 

 

➢ Perehdy taloyhtiön palonehkäisystä annettuihin ohjeisiin. Noudata niitä. 

➢ Hanki asuntoosi riittävästi palovaroittimia ja testaa sen toiminta säännöllisesti, kuukausittain. 

➢ Selvitä poistumisreittisi tulipalon varalta. Opettele, mitä tehdä tulipalotilanteessa. 

➢ Opeta myös lapsesi toimimaan tulipalotilanteessa. 

➢ Kytke aina tarpeettomat sähkölaitteet pois päältä, jos ne jäävät ilman valvontaa. Älä jätä niihin 

edes niin sanottua valmiustilaa päälle. 

➢ Älä sijoita kuumenevia sähkölaitteita ja valaisimia liian lähelle palavaa materiaalia. 

➢ Älä tee itse luvanvaraisia sähkötöitä. Ne kuuluvat ammattilaiselle. 

➢ Älä kuivata pyykkiä tai säilytä mitään tavaraa kiukaan yläpuolella. 

➢ Älä tupakoi vuoteessa. 

➢ Älä jätä palavia kynttilöitä tai lämmintä grilliä ilman valvontaa. 

➢ Noudata avotulen käytöstä annettuja määräyksiä. 

➢ Älä säilytä kellaritiloissa palavia nesteitä tai kaasuja. 

➢ Pidä käytävät, porrashuoneet sekä alkusammutuskaluston ja sähköpääkeskuksen edustat 

vapaana kaikesta tavarasta. 

➢ Huolehdi, että palo-ovet ovat suljettu. 

➢ Älä peitä poistumisteiden ja alkusammutuskaluston merkintöjä. 

➢ Opettele käyttämään alkusammutusvälineitä ja selvitä missä ne sijaitsevat. 

➢ Toimita roskat ohjeiden mukaan niille varattuihin säiliöihin ja pidä jätekatoksen ovet sekä 

kannet suljettuina. 

  

OHJEITA 

http://fi.osha.eu.int/good_practice/merkit/palotorj/sammutin.jpg
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TOIMINTA SAIRAUSKOHTAUKSESSA 
 

 

• Onko potilas kaatunut, pyörtynyt, kouristellut? 

• Onko tapahtumalle silminnäkijöitä? 

• Pysy rauhallisena.  

• Mikäli paikalla on muita auttajia, jaa heille seuraavat tehtävät.  

 

 

• Puhuttelemalla, tai ravistelemalla, onko tajuissaan, herätettävissä 

• Jos potilas ei herää, tarkista hengitys:  

- aseta kämmenselkä potilaan suun eteen  

   - tuntuuko ilmavirtausta? 

   Kasvojen sinisyys on merkki hengityksen estymisestä tai loppumisesta. 

• Käännä tajuton potilas kylkiasentoon, ojenna päätä taakse, jotta hengitys pääsee 

   kulkemaan esteettä. 

• Varmista sydämen toiminta tunnustelemalla kaula- tai rannevaltimosta.  

• Ryhdy elvyttämään: kaksi puhallusta - 30 lujaa painallusta rintaan. 

• Tyrehdytä verenvuoto puristamalla vuotokohtaa.  

• Huolehdi, että potilas pysyy lämpimänä.  

• Jatka ensiapua kunnes voimasi ehtyvät tai pelastusyksikkö saapuu paikalle.  

 

 

• Soita yleiseen hätänumeroon 112 heti, kun olet selvittänyt tilanteen ja potilaan  

    tilan. Toimi soitto-ohjeiden mukaisesti. 

 

 

• Järjestä risteyksiin mahdollisuuksien mukaan henkilöitä opastamaan  

   pelastusyksiköille oikea kulkuväylä kohteeseen. 

• Varmista esteetön pääsy avuntarvepaikan välittömään läheisyyteen.  

 

 

 

 

Muista, että jokaisella meistä on velvollisuus auttaa, ja jokainen osaa tehdä jotain, 

vähintään hälyttää apua! 

 

SELVITÄ MITÄ ON TAPAHTUNUT 

TARKISTA POTILAAN TILA JA ANNA TARVITTAESSA ENSIAPUA 

TEE HÄTÄILMOITUS 

HUOLEHDI PELASTUSYKSIKÖIDEN OPASTAMISESTA PAIKALLE 

KERRO PELASTUSYKSIKÖILLE MITÄ ON TAPAHTUNUT JA MITÄ ON TEHTY 

http://www.kannus.fi/palolaitos/112.html
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TOIMINTA ONNETTOMUUDESSA 
 

 

• Selvitä itsellesi, mitä on tapahtunut, ja jos kukaan ei johda tilannetta, ota 

        ihmisten johtaminen hoitaaksesi. 

•  Pysy rauhallisena.  

• Mikäli paikalla on muita henkilöitä, jaa heille seuraavat tehtävät.  

 

 

• Katkaise tarvittaessa sähköt kohteesta. 

• Pyri lopettamaan vuoto hanasta tai tukkimalla vuotokohta. Katkaise vesi tarvittaessa  

   veden pääsulusta. 

  

 

• Siirrä loukkaantuneet turvaan. 

 

 

• Onko potilas tajuissaan, herätettävissä?  

• Varmista hengitys ja sydämen toiminta. 

• Mitä vammoja tunnistat?  

• Tyrehdytä verenvuoto painamalla, puristamalla vuotokohtaa.  

• Huolehdi, että potilas pysyy lämpimänä.  

• Jatka ensiapua kunnes voimasi ehtyvät tai pelastusyksikkö saapuu paikalle.  

 

 

• Soita yleiseen hätänumeroon 112 heti, kun olet selvittänyt tilanteen ja potilaan  

   tilan. Toimi soitto-ohjeiden mukaisesti. 

 

 

 

 

• Järjestä risteyksiin mahdollisuuksien mukaan henkilöitä opastamaan  

    pelastusyksiköille oikea kulkuväylä onnettomuuspaikalle.   

• Varmista esteetön pääsy onnettomuuspaikan välittömään läheisyyteen.  

• Huomioi, että pelastusyksiköitä voi tulla kohteeseen tavallisesti useampia.  

   Älä poistu ensimmäisen yksikön saapumisen jälkeen opastamasta!   

 

 

 

 

Muista, että jokaisella meistä on velvollisuus auttaa, ja jokainen osaa tehdä jotain, 

vähintään hälyttää apua! 

 

  

SELVITÄ MITÄ ON TAPAHTUNUT 

RAJOITA ONNETTOMUUDEN ETENEMINEN 

PELASTA HENGENVAARASSA OLEVAT 

TARKISTA POTILAIDEN TILA JA ANNA TARVITTAESSA ENSIAPUA 

TEE HÄTÄILMOITUS 

ESTÄ LISÄVAMMOJEN SYNTYMINEN 

 HUOLEHDI PELASTUSYKSIKÖIDEN OPASTAMISESTA PAIKALLE 

KERRO PELASTUSYKSIKÖILLE MITÄ ON TAPAHTUNUT JA MITÄ ON TEHTY 

http://www.kannus.fi/palolaitos/112.html
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TOIMINTA TULIPALOSSA 
 

 

• Pelasta mahdollisuuksien mukaan välittömässä vaarassa olevat. 

• Siirry itse turvalliseen paikkaan. 

• Älä käytä hissiä vaan käytä portaita. 

• Jos tilassa on savua, liiku matalana, pyri viipymättä pois tilasta.  

• Jos palo on naapurihuoneistossa, ja rappukäytävä on savun vallassa, 

   pysy omassa huoneistossasi ja sulje rappukäytävään johtavat ovet. 

• Tuuleta tarvittaessa omaa huoneistoasi. 

 

 

• Soita yleiseen hätänumeroon 112 turvallisesta paikasta. Toimi soitto-ohjeiden 

   mukaisesti. 

• Ilmoita mahdollisuuksien mukaan naapureille, ensin yläpuolen asukkaille. 

 

 

• Sammuta palo lähimmällä alkusammutusvälineellä. 

• Rajoita paloa sulkemalla ovet, ikkunat ja ilmastointi. 

• Jos käytettävissä ei ole varsinaista alkusammutinta, voit kantaa vettä vaikka 

   kattilalla. 

• Usein pystyt kantamaan palavan, hehkuvan esineen (esimerkiksi roskakorin tai  

   peiton) kylpyhuoneeseen ja sammuttamaan sen suihkulla. 

 

 

• Järjestä risteyksiin mahdollisuuksien mukaan henkilöitä opastamaan  

   pelastusyksiköille oikea tie onnettomuuspaikalle.   

• Varmista esteetön pääsy onnettomuuspaikan välittömään läheisyyteen.  

• Huomioi, että pelastusyksiköitä tulee kohteeseen tavallisesti useampia.  

   Älä poistu ensimmäisen yksikön saapumisen jälkeen opastamasta!   

 

Muista, että aikaa pelastautua on vain pari minuuttia.  

Hanki palovaroitin! Toimivana se antaa elintärkeitä lisäminuutteja sinulle ja läheisillesi. 

 

 

SAMMUTTAMINEN 
Jokaisen kansalaisen on hyvä osata perussammutusmenetelmät.  

Eri järjestöt ja yritykset järjestävät alkusammutuskoulutuksia.  

Tietoa koulutuksista löytyy paljon muun muussa internetistä tai paikalliselta paloviranomaiselta. 

 

 

➢ Esimerkiksi puu, kangas, muovi tai paperi 

➢ Sammutetaan vedellä tai käsisammuttimella (katso sammuttimen käyttöohje). 

➢ Jos palava esine on pieni, sen voit kantaa esimerkiksi suihkun alle tai lavuaariin ja 

sammuta palo. 

 

 

➢ Esimerkiksi paistinrasva, upporasva, rasvakeitin tai steariini 

➢ Jos rasva syttyy astiassa, tukahduta palo kannella. 

➢ Jos palava rasva on tullut astiasta yli, sammuta palo sammutuspeitteellä tai  

     käsisammuttimella (katso käyttöohjeet sammuttimen kyljestä).  

➢ Älä koskaan sammuta rasvapaloa vedellä! Leimahdusvaara! 

PELASTA SEKÄ PELASTAUDU 

TEE HÄTÄILMOITUS 

SAMMUTA JA RAJOITA 

HUOLEHDI PELASTUSYKSIKÖIDEN OPASTAMISESTA PAIKALLE 

PALO SISUSTUSMATERIAALEISSA 

RASVAPALO 

http://www.kannus.fi/palolaitos/112.html


As. Oy. Myyrinrannan pelastussuunnitelma 31.08.2020   31 (45) 

 

 
 
 

 

 

➢ Esimerkiksi televisio, leivänpaahdin, sähköjohto tai sähkölämmitin, muu viallinen 

sähkölaite 

➢ Irrota virtajohto. Sammuta mieluiten sammutuspeitteellä tukahduttamalla tai 

käsisammuttimella (katso käyttöohjeet sammuttimen kyljestä). 

 

 

➢ Esimerkiksi bensiini, öljy, lakka tai maali 

➢ Sammuta käsisammuttimella tai tukahduttamalla sammutuspeitteellä 

(katso käyttöohjeet sammuttimen kyljestä/pakkauksesta).  

 

 

➢ Kaada palava henkilö nopeasti maahan. 

➢ Tukahduta tuli kierittelemällä, sammutuspeitteen tai veden avulla. 

➢ Sammutuspeitettä käytettäessä, aloita pääpuolesta, siten saadaan suojatuksi kasvot 

liekeiltä. Jäähdytä kytevät vaatteet vedellä. 

 

 

 

PALOVAROITIN 
 

Tulipalossa kuolee vuosittain noin sata ihmistä. Toimiva ja oikein 

asennettu palovaroitin olisi pelastanut heistä lähes puolet. Palovaroitin  

on halpa henkivakuutus. Se herättää nukkuvan, havaitsee pienenkin 

määrän tulipalossa syntyvää savua, ja antaa aikaa pelastautua, 

pelastaa ja jopa sammuttaa alkava palo. 

 

Palossa vaarallisinta on savu. Asunto saattaa täyttyä savusta alle 

viidessä minuutissa, vaikka palo olisi pienikin. Jo muutama henkäisy 

savua tainnuttaa ihmisen niin, ettei hän kykene pelastautumaan. 

 

Jokaisessa asunnossa on oltava vähintään yksi palovaroitin. Palovaroittimen toimintakunnossa 

pitämisestä, samoin kuin palovaroittimen hankinnastakin, vastaa asukas itse (Pelastuslaki 17 §). 

 

 

➢ Jokaiseen asuntoon vähintään yksi palovaroitin, joka sijoitetaan makuuhuoneiden ja 

muiden tilojen väliin.  

➢ Suositeltavaa on sijoittaa jokaiseen makuuhuoneeseen ja eteiseen yksi palovaroitin. 

➢ Palovaroittimista annetun asetuksen mukaisesti (SM asetus 239/2009), voidaan yhdellä 

palovaroittimella valvoa enintään 60m² yhtenäistä tilaa. 

 

 

➢ Katon keskivaiheille, vähintään 50 cm etäisyydelle seinästä ja muista esteistä,  

sillä savu nousee ensin kattoon. 

➢ Turhien hälytysten välttämiseksi palovaroitinta ei kannata asentaa keittiöön, 

pesuhuoneeseen, autotalliin, lähelle uunia, liettä, leivänpaahdinta, saunaa tai tulisijaa. 

➢ Palovaroittimen mukana on sijoitus- ja asennusohje, noudata näitä ohjeita. 

  

PALO SÄHKÖLAITTEESSA 

PALAVAT AINEET 

JOS TULI TARTTUU VAATTEISIIN 

MÄÄRÄ 

SIJOITUS 
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➢ Toimintakunto on varmistettava säännöllisesti, kuukausittain ja useamman päivän 

poissaolon jälkeen painamalla varoittimessa olevaa testinappia. 

➢ Kun testinappia painettaessa kuuluu voimakas piippaava ääni, on varoitin kunnossa. 

➢ Vaihda paristo vähintään kerran vuodessa. Voit myös hankkia varoittimeen kestävän 

pariston. 

➢ Pariston jännitteen alentuessa palovaroitin antaa säännöllisen matalataajuisen 

varoitusäänen, jolloin tulee vaihtaa uusi paristo. 

➢ Pariston vaihdon jälkeen testaa varoittimen toimivuus. 

➢ Jos varoittimeen kerääntyy pölyä, imuroi tai pyyhi sen kuori kevyesti. 

➢ Palovaroitin ei kestä pakkasta eikä kosteutta. Testaa kesämökin varoittimet aina kun 

menet mökille. 

 

 Vaihda varoittimet uusiin vähintään kymmenen vuoden välein. 

 

 

YLEINEN VAARAMERKKI 

 
 

Yleinen vaaramerkki tarkoittaa alueen väestöä uhkaavaa välitöntä vaaraa. 

 

Yleinen vaaramerkki on yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva sireeniääni.  

Äänimerkissä nousevan jakson pituus on 7 sekuntia ja laskevan jakson pituus samoin 7 sekuntia. 

Yleiseen vaaramerkkiin liittyy aina radiossa useaan kertaan toistettava pelastuspalvelun 

hätätiedote. Tiedotteessa kerrotaan vaaramerkin antamisen syy sekä annetaan tarvittavat 

toimintaohjeet.  

 

YLEINEN VAARAMERKKI ON VÄESTÖLLE KÄSKY SUOJAUTUA RIPEÄSTI! 

 

Kun kuulet yleisen vaaramerkin: 

 

➢ Mene sisätiloihin, ei kuitenkaan väestönsuojaan 

➢ Sulje ovet, ikkunat, tuuletusluukut ja mahdollinen ilmastointilaite 

➢ Avaa radio, kuuntele hätätiedote ja ohjeet tarvittavista toimenpiteistä 

➢ Toimi kuulumiesi ohjeiden mukaisesti 

➢ Vältä puhelimen käyttöä 

➢ Älä mene ulos ilman viranomaisen määräystä, ellei se ole välttämätöntä esimerkiksi 

ihmishengen pelastamiseksi 

 

Poikkeusoloissa annettu yleinen vaaramerkki on käsky suojautua väestönsuojaan tai muuhun 

suojatilaan. 

 

Vaara ohi -merkki on yhtämittainen tasainen äänimerkki, jonka kesto on yksi minuutti.  

Vaara ohi -merkki tarkoittaa yleistä vaaramerkkiä koskevan varoitustilan purkamista.  

Se on ilmoitus siitä, että uhka tai vaara on poistunut. 

 

Kokeilumerkki on 7 sekunnin pituinen tasainen ääni.  

Kokeilumerkkiä käytetään hälytinjärjestelmien käyttökunnon testaukseen. 

 

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella väestöhälyttimiä koekäytetään joka kuukauden 

ensimmäisenä maanantaina klo 12.00. Maanantain ollessa pyhäpäivä, kokeilu tehdään seuraavana 

arkipäivänä. 

TOIMINTAKUNNON VARMISTAMINEN 



As. Oy. Myyrinrannan pelastussuunnitelma 31.08.2020   33 (45) 

 

 
 
 

SÄTEILYVAARA 
 

Säteilytilannetta seurataan jatkuvasti koko maassa 

säteilymittareilla. Pienetkin muutokset huomataan laajan ja tiheän 

valvontaverkoston johdosta heti, ja niistä tiedotetaan viipymättä.  

Säteilyvaarasta annetaan yleinen vaaramerkki. 

 

 

 

➢ Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointilaitteet tiiviisti, jotta radioaktiiviset aineet 

eivät pääsisi sisätiloihin. 

➢ Talon keskiosissa ja kellarissa on paras suoja. 

➢ Älä mene väestönsuojaan kuin viranomaisen kehotuksesta. Kuuntele radiota. 

 

 

➢ Suojaa elintarvikkeet ja vesi muovipusseihin tai tiiviisiin astioihin.  

➢ Jääkaappi, pakastin ja tiiviit pakkaukset yhdessä suojaavat elintarvikkeita radioaktiiviselta 

pölyltä. 

 

 

➢ Hanki joditabletit etukäteen varastoon apteekista. 

➢ Ota joditabletti vasta viranomaisen kehotuksesta. Kuuntele radiota. 

➢ Joditabletit ehkäisevät radioaktiivisen jodin kertymisen kilpirauhaseen, mutta eivät anna 

muuta suojaa. 

➢ Älä lähde vaaratilanteessa noutamaan joditabletteja rakennuksen ulkopuolelta. 

 

 

➢ Älä mene ulos. Jos on aivan pakko mennä ulos, käytä tiivistä, ihon peittävää asua, 

esimerkiksi sadevaatteita. 

➢ Riisu vaatteet sisälle tullessa ja peseydy huolelle. Huuhtele ja pese myös vaatteet hyvin. 

➢ Käytä hengityksensuojainta, pyyhettä tai talouspaperia estämään radioaktiivisten 

hiukkasten pääsyn keuhkoihin. 

 

 

➢ Siirrä kotieläimet sisätiloihin ja suojaa hyvin niiden ruokavarastot ja juomavesi. 

 

 

 
 

  

MENE SISÄTILOIHIN 

SUOJAA RUOKA JA VESI 

JODITABLETIT 

ULKONA LIIKKUMINEN 

ELÄINTEN SUOJAAMINEN 

http://turvaopas.pelastustoimi.fi/images/kuvitus/yleinenvaaramerkki.jpg
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SÄILYTTÄMISESTÄ 
 

 

 

➢ ei saa säilyttää mitään (Pelastuslaki 379/2011, 10§) 

 

 

➢ saa säilyttää; 

o talousirtaimistoa 

o enintään 1 rengaskerta autoa kohden irtaimistovarastossa 

 

➢ ei saa säilyttää; 

o palavia nesteitä (Asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin 

valvonnasta 855/2012, 45§) 

o nestekaasua (Asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 

855/2012, 45§) 

o räjähdystarvikkeita (Räjähdeasetus 473/1993, 71§) 

o mitään tarpeetonta syttyvää tavaraa (Pelastuslaki 379/2011, 9§) 

 

 

➢ tulkintoja 

o ei saa säilyttää mopoa / skootteria 

o lastenvaunuja saa olla x kpl 

 

 

➢ saa säilyttää; 

o erittäin helposti syytyviä, helposti syttyviä ja syttyviä palavia nesteitä sekä 

palavia nesteitä tai kaasuja sisältäviä aerosoleja.  

– esimerkiksi bensiini, liuottimet ja aerosolimaalit, enintään  

yhteensä 25 litraa 

– palavia nesteitä, joiden leimahduspiste on yli 55 astetta, esimerkiksi  

öljy ja dieselöljy, enintään yhteensä 50 litraa 

– Nestekaasua enintään 25 kg 

o Kerrostalohuoneisto on rakennettu kestämään tulipaloa rakenteiltaan  

60 minuuttia 

 

 

➢ ei saa käyttää varastona, erityisesti koskee herkästi syttyviä materiaaleja (mm. 

paperia, pahvia, muovia) 

o ei suoranaista kieltoa laeissa 

o pelastusviranomainen voi puuttua, jos epäillään aiheuttavan vakavaa uhkaa 

henkilöturvallisuudelle. 

 

 

PORRASHUONE 

KELLARI- JA ULLAKKOVARASTO 

POLKUPYÖRÄVARASTO 

ASUINHUONEISTO 

PARVEKE 
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TALOYHTIÖN YHTEISET TILAT 
On taloyhtiön asukkaiden yhteinen etu, että yhteiset tilat pysyvät kunnossa. Kun jokainen asukas 

pitää omasta puolestaan huolen taloyhtiön sääntöjen noudattamisesta ja yleisestä siisteydestä 

sekä järjestyksestä, voidaan ennalta ehkäistä yhteisiin tiloihin ja omaisuuteen kohdistuvaa 

ilkivaltaa ja vahingontekoja.  

Ilkivalta ja vahingonteko ovat rangaistavia tekoja. Niiden aiheuttamista vahingoista lankeaa lasku 

ja koituu haittaa kaikille asukkaille (ellei tekijää saada tästä edesvastuuseen!). 

 

 

➢ Jos näet vahingonteon: estä sen jatkuminen, pyydä lähistöllä olevia avuksesi, kirjoita   

tekijän nimi muistiin, paina mieleesi tuntomerkit ja poistumissuunta. Ota tilanteesta 

mahdollisuuden mukaan valokuva/ -kuvia. 

➢ Huolehdi, että porraskäytävän ulko-ovi menee takanasi lukkoon. Varsinkin talvella           

lumi ja jää pakkaantuu oven väliin. Ilmoita huoltomiehelle tai huoltoyhtiölle, jos       

ovipumppu ei vedä ovea kiinni. 

➢ Ilmoita huoltomiehelle tai huoltoyhtiölle, jos yhteisistä tiloista tai ulkoa on lamppu palanut. 

➢ Pidä taloyhtiön yhteiset tilat siistinä. Epäsiisteys luo epäjärjestystä. 

➢ Opeta perheellesi, myös lapsillesi taloyhtiön yhteiset säännöt, ja noudata niitä. 

➢ Jos taloyhtiön pihalla on sinne kuulumattomia henkilöitä epäilyttävissä aikeissa, pyydä    

heitä poistumaan yksityiseltä pihalta tai pyydä poliisi poistamaan heidät. 

 

OHJEITA MURRON EHKÄISEMISEKSI JA MURRON 

VARALLE 
 

 

➢ Älä päästä vieraita ”kaupustelijoita” sisälle porraskäytävään tai kotiisi.  

➢ Avaa ovi käyttäen turvaketjua varmistuksena. 

➢ Älä säilytä kotona suuria summia rahaa. 

➢ Turvamerkitse ja kuvaa arvoesineesi turvallisuuden varmistuksen ja toisaalta varkauden 

varalta. 

➢ Selvitä itsellesi, mihin sinun tulee ilmoittaa (poliisille), jos omaisuuttasi katoaa. 

 

 

➢ Huolehdi, että porraskäytävän ulko-ovi menee takanasi lukkoon. Talvella lumi ja jää 

pakkaantuvat oven väliin. Ilmoita huoltomiehelle tai huoltoyhtiölle, jos ovipumppu ei vedä 

ovea kunnolla kiinni. 

➢ Ilmoita huoltomiehelle tai huoltoyhtiölle, jos yhteisistä tiloista tai ulkoa on lamppu palanut. 

➢ Pidä taloyhtiön yhteiset tilat siistinä. Epäsiisteys luo epäjärjestystä. 

 

➢ Älä mene murrettuun tilaan. 

 

 

 

➢ Jos ehdit mennä sisälle tilaan, poistu samoja jälkiä mitä tulit. Paina mieleesi poliisia varten, 

mistä tulit ja mihin koskit. 

➢ Kutsu paikalle poliisi soittamalla hätänumeroon 112. 

➢ Eristä alue, estä uusien jälkien tekeminen ja vanhojen sotkeminen. 

➢ Älä päästä tiloihin muita kuin poliisi- ja pelastusviranomainen. 

➢ Suojaa tarvittaessa mahdolliset jäljet (esimerkiksi lumisade). 

➢ Jos tapahtumapaikkaa on vaikea löytää, järjestä viranomaisille opastus kohteeseen. 

➢ Jos tilanne oleellisesti muuttuu, soita uudestaan hätänumeroon 112. 

➢ Kerro paikalle saapuville poliiseille tietosi ja havaintosi. 

➢ Poistu vasta kun saat viranomaiselta siihen luvan. 

 

  

OHJEITA 

KOTONA 

RAPUSSA, KÄYTÄVILLÄ, YLEISISSÄ TILOISSA  

MURRON TAPAHDUTTUA 
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Tällaiseen tilanteeseen joutuminen aiheuttaa voimakkaita tunnereaktioita. Asiasta on hyvä 

keskustella kotona, ja tarvittaessa käyttää tukena vaikka hallituksen jäseniä. Henkistä jälkihoitoa 

ja keskusteluapua tarjoavat paikalliset ja valtakunnalliset auttajat. Yhteyden sosiaali- ja 

kriisipäivystykseen saat tarvittaessa hätäkeskuksen kautta soittamalla numeroon 112.  

 

 

ASUNNON MURTOSUOJAUS 
 

Yleinen harhaluulo on, että varkaat murtautuvat asuntoon yöllä ikkunasta asukkaiden nukkuessa. 

Todellisuus on kuitenkin toinen, sillä varkaat tiedustelevat ja valitsevat kohteensa tarkkaan. Heille 

tärkeätä on pieni riski ja vaiva suhteessa saaliiseen. Varkaat etsivät erityisesti rahaa, luottokortteja, 

arvoesineitä, aseita ja alkoholia.  

 

Suurin osa asuntomurroista tehdään päivällä ovien kautta. Ovesta mennessä kukaan ei kiinnitä 

asiaan juurikaan huomiota. Vielä kun on kyseessä päivä, ja asukkaat ovat töissä ja koulussa, saa 

varas touhuta asunnossa vapaasti ja vaaratta. 

 

Suuri osa murroista on estettävissä kohtuullisin keinoin. Tärkein keino on tehdä asuntoon 

murtautuminen mahdollisimman hankalaksi sekä aikaa vieväksi. 

 

 

➢ Käytä ulko-oven käyttölukon takalukitusta aina kun poistut asunnosta. 

➢ Hanki varmuuslukko, niin sanottu pakkotoiminen lukko, joka on suljettava ja avattava 

avaimella, ja käytä sitä poistuessasi asunnosta. 

➢ Voit täydentää murtosuojausta saranatapeilla, varmuusketjulla, ovisilmällä sekä 

rakoraudoilla. 

➢ Opeta myös lapset käyttämään lukkoja säännöllisesti ja oikein. 

 

 

➢ Älä kiinnitä avaimeen tai avaimenperään nimeä, osoitetta tai puhelinnumeroa. 

➢ Selvitä muuton yhteydessä huoltoyhtiöstä asunnon ulko-oven lukon uudelleensarjoitus-

mahdollisuus, ellet varmasti tiedä saavasi käyttöösi asunnon kaikkia oviavaimia.  

➢ Älä säilytä asuntosi vara-avainta ulkona. Varkaat osaavat etsiä yleisimmät piilopaikat. 

 

 

➢ Sulje asunnosta poistuessa sellaiset ikkunat, joista on mahdollista päästä sisään (maaraja-

asunnot, parveke, tikkaat). 

 

 

➢ Asunnon suojausta voi tehostaa hälytysjärjestelmillä. 

➢ Pidä asuntosi asutun näköisenä, vaikka olet matkoilla (piha, verhojen asennot, valot, posti). 

Sovi asiasta esimerkiksi luotettavan naapurisi tai ystäväsi kanssa. 

➢ Älä jätä vastaajaan viestiä, jossa kerrot olevasi matkoilla. Huomioi tämä myös viestissäsi 

sosiaalisessa mediassa ja muissa yhteisöpalveluissa 

➢ Turvamerkitse ja kuvaa kotisi arvoesineet varkauden varalta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUKITUS 

AVAIMET 

IKKUNAT 

MUU SUOJAUS 
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Liite 3 

 

Toiminta sähkökatkotilanteessa 
 

1. Varmista, ettei porraskäytävien hisseihin ole jäänyt ihmisiä. 

 

2. Tarkista sähkökatkoksen syy ja mahdollisuus palata normaaliin sähkön saantiin. 

 

3. Tiedota tilanteesta ihmisille ja kehota varovaisuuteen, mikäli valaistukseen käytetään 

kynttilöitä.  

 

Talojen sähköpääkeskukset sijaitsevat kellarikerroksissa B- ja E -portaikoissa. 

 

Toiminta vesivahinkotilanteessa 
 

1. Katkaise sähkö vuotokohteesta ja sen läheisyydestä. 

 

2. Pyri rajaamaan vesivahinko niin pieneksi kuin mahdollista. 

 

3. Ota yhteyttä VÄLITTÖMÄSTI huoltoyhtiön huoltomieheen, puh. päivystys 040 7311 436. 

 

4. Ilmoita asiasta isännöitsijälle, puh. 050 463 7170. 

 

5. Tarvittaessa ota yhteys yleiseen hätänumeroon 112. 

 

 
Mikäli vesivaara uhkaa rakennuksen ulkopuolelta:

 
 

1. Selvitä vesivaaran aiheuttaja 

 

2. Jos kyseessä on vesijohtovuoto, ilmoita asiasta VÄLITTÖMÄSTI  

    paikalliselle vesilaitokselle, HSY:lle 

• vikapäivystys 24 h., puh. (09) 1561 3000 

 

3. Pyri estämään veden pääsy rakennukseen 

• johtamalla vesi poispäin rakennuksesta 

• hiekka- ym. säkityksin 

• muovipeitteitä käyttämällä 

 

4. Tarvittaessa ota yhteys yleiseen hätänumeroon 112. 
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Liite 4 

Liikuntarajoitteisen avustaminen hätätilanteessa 

 

Liikuntarajoitteisten henkilöiden poistuminen rakennuksesta hätätilanteessa voi olla vaikeaa ja 

hidasta.  

Jos tiedät asunnoissa olevan liikuntarajoitteisia henkilöitä, esim. invalideja, sokeita tai vanhuksia, 

toimi seuraavasti: Pyri hätätilanteessa varmistamaan myös heidän turvallinen poistuminen. Jos 

et voi auttaa häntä poistumaan, ilmoita pelastusviranomaisille tilanteesta heti kun mahdollista. 

 

Toimi yhteistyössä muiden kanssa. Pyydä kaverisi, naapurisi auttamaan sinua liikuntarajoitteisen 

avustamiseen pelastustilanteessa. 

 

HUOMIOITAVIA ASIOITA AUTETTAESSA LIIKUNTARAJOITTEISTA HENKILÖÄ POISTUMISESSA 

• Auta omien kykyjesi mukaan liikuntarajoitteista poistumaan. 

• Kuuntele autettavaa ja ota ohjeet huomioon avustaessasi häntä. 

 

 

Huolehdi auttamastasi henkilöstä myös ulospääsyn jälkeen. 

 

 

 

 

Liite 5 

 

Uima-altaan veden laadun tarkkaileminen ja käyttäjiltä 

edellytettävät ennakoivat toimenpiteet 
 

Uimaveden terveydelliset laatuvaatimukset on määritetty allasvesiasetuksessa 315/2002. 

 

Näitä vaatimuksia noudatetaan tarkkailemalla veden laatua ja käyttämällä ennakoivasti klooria 

mahdollisesti vedessä esiintyvien mikrobien torjuntaan. 

 

Veden laatua tarkkaillaan säännöllisesti kiinteistöhuollon toimesta ja tarvittaessa teetetään vedestä 

tarkemmat tutkimukset. 

 

Vedenlaatuvaatimuksien ylläpitämiseksi edellytetään jokaisen altaan käyttäjän noudattavan sauna- 

ja uima-allasosaston erillisiä toiminta- ja turvallisuusohjeita. 
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Liite 6 

Turvallisuuskävely, tarkastuslista 
 

 

 

 

 

Tarkastuskohde Kunnossa Puutteita Toimenpiteet/huomiot 

 

YLEISET ASIAT 

    

Pelastussuunnitelma on ajan tasalla 
                    

      

"Toimintaohjeet hätätilanteissa" ovat esillä 
                    

      

Turvallisuushenkilöitä nimetty tarvittaviin 

tehtäviin 

                    

      

Lukitukset toimivat 
                    

      

Sähkölaitteet ovat kunnossa ja toimivat 
                    

      

Parvekekaiteet ovat turvalliset 
                    

      

Avotulen käytöstä on sovitut säännöt  
                    

(kynttilät, lyhdyt, grillaus, tupakointi)      

 

 

Tarkastuskohde Kunnossa Puutteita Toimenpiteet/huomiot 

 

ULKOALUE 

 

Osoitemerkinnät ovat valaistu ja näkyvät 
                    

      

Pelastustiet ovat auki (väh. leveys 3,5 m) 
                    

      

Ajojärjestelyt ja pysäköinti toimivat 
                    

      

Portaat ja väylät on avoimet ja hiekoitettu 
                    

      

Ulkovalaistus on riittävä ja kunnossa 
                    

      

Varastot on lukittu ja valot sammutettu 
                    

      

Roska-astiat ovat järjestyksessä 
                    

 

 

 

 

      

  

Päivämäärä       

  

Tarkastajat       
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Leikkipaikat ja välineet ovat turvallisia 
                    

      

Piha-alueilla on turvallinen liikkua, myös 

lasten 

    
  

              

      

Tupakantumppeja varten on metallinen 
    
  

              

kannella varustettu astia      

      

Asiattomien henkilöiden pääsy rakennukseen  
    
  

              

on estetty      

 

 

Tarkastuskohde Kunnossa Puutteita Toimenpiteet/huomiot 

 

HÄTÄTILANTEISIIN VARAUTUMINEN 

 

Poistumisreitit ovat vapaat ja 
                    

ovet avattavissa ilman avainta      

Poistumisvalot ja -merkinnät toimivat 
                    

      

Käsisammuttimet ja pikapalopostit ovat 
                    

merkitty, huollettu ja tarkastettu      

Alkusammutuskalusto on helposti 
                    

havaittavissa ja käyttöönotettavissa      

Palavien nesteiden varastointi on 
                    

ohjeistettu ja järjestyksessä      

      

Palovaroittimet asunnoissa on testattu 
                    

      

Portaiden savunpoistoluukut on merkitty 
                    

      

Ilmastoinnin hätäseis on merkitty 
                    

      

Sähkön pääsulku on merkitty 
                    

      

Veden pääsulku on merkitty 
                    

 

Sähkökeskukset ovat järjestyksessä ja 

merkitty 

                    

      

Väestönsuojat ovat järjestyksessä 
                    

      

Väestönsuojan varusteet ovat kunnossa 
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Tarkastuskohde Kunnossa Puutteita Toimenpiteet/huomiot 

 

SISÄTILAT 

 

Lattialla ei ole märkää, ei ole liian liukas 
    
  

     
  

       

      

Matot eivät luista 
    
  

     
  

       

      

Ei ole viallisia lamppuja/valaisimia/ 

käyttökytkimiä/pistorasioita 

    
  

     
  

       

      

Varoetäisyydet kuumista laitteista 
     

helposti syttyviin materiaaleihin ovat 

riittävät 

    
  

     
  

       

 

      

Kylmälaitteet toimivat ja on huollettu 
    
  

     
  

       

      

Ilmastointikanavat toimivat ja on nuohottu 
    
  

     
  

       

      

Käytävät ovat vapaat poistumiseen  
    
  

     
  

       

sekä siistit      

      

Yleiset tilat siivotaan säännöllisesti ja  
    
  

     
  

       

ovat siistit      

      

Vaaralliset ja palavat aineet: 
    
  

     
  

       

säilytys ohjeiden ja lupien mukaan      
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LIITE 7 

Turvallisuudesta vastaavan turvallisuuspäällikön tehtävät 
 

- johtaa turvallisuustoimintaa 

- suorittaa vuosittain kohteen turvallisuuteen liittyvän tarkastuksen ja tekee aloitteita 

havaitsemiensa epäkohtien poistamiseksi 

- perehdyttää mahdollisuuksien mukaan uudet henkilöt turvallisuusasioihin 

- huolehtii, että pelastussuunnitelma on ajan tasalla ja jokaisen henkilön tiedossa 

- huolehtii, että asukkaat osaavat toimia annettujen ohjeiden mukaisesti 

- vaikuttaa muutostöiden yhteydessä siihen, että suojelu-, palonehkäisy- ja turvallisuusasiat 

otetaan huomioon ja että turvallisuusnäkökohtien kehittämistarpeet toteutetaan 

- vastaa valtuuksiensa puitteissa siitä, että taloyhtiön suojeluun, palonehkäisyyn ja 

turvallisuuteen liittyvät rakenteelliset ja muut näkökohdat ovat määräysten edellyttämällä 

tasolla 

- valvoo, että turvallisuustoiminnasta annettuja ohjeita ja määräyksiä noudatetaan 

- huolehtii, että 

o merkki- ja turvavalaistusta hoidetaan asianmukaisesti 

o alkusammuttimet tarkastetaan ja huolletaan määräajoin sekä välittömästi käytön 

jälkeen 

o alkusammutuskalusto on oikein merkitty 

- valvoo, että kiinni pidettävät palo-ovet pidetään kiinni ja tarvittaessa merkitään esim. 

tarrakilvillä. 

- määrittelee evakuointitapauksia varten kokoontumispaikan henkilöstöä varten 

- onnettomuus- ja häiriötilanteissa johtaa mahdollisuuksien mukaan alkutoimenpiteitä ennen 

viranomaisten saapumista 

 

Turvallisuudesta vastaavan varahenkilön on hallittava samat tehtävät kuin turvallisuudesta 

vastaavan ja toimittava turvallisuudesta vastaavan sijaisena. 

Turvallisuudesta vastaavan sijaisella on myös oltava käytössä kaikki pelastussuunnitelmaan ja niihin 

liittyvät asiakirjat. 

 
Väestönsuojan hoitajan tehtävät  
 

- osallistuu väestönsuojanhoitajan koulutukseen 

- vastaa siitä, että suoja on käytettävissä 72 tunnissa 

- tarkastaa väestönsuojan toimintakunnon kerran vuodessa 

- tarkastaa väestönsuojan varusteet 

- pitää turvallisuudesta vastaavan ajan tasalla tehdyistä toimenpiteistä 

- tarpeen vaatiessa ohjaa suojan käyttökuntoon laittoa sekä suojautumista 
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LIITE 8 

Väestönsuojan materiaali 
 
Taulukoissa esitetyt määrät ovat suosituksia. Materiaalin säilytys on tarkastettava vuosittain.  

 

1.  

SUOJELUHENKILÖSTÖN 

Määrä  

alkavaa 100 

asukasta kohti 

Taloon 

tarvittava 

määrä 

TARKASTUKSET 

     MATERIAALI 

 

pvm 

 

pvm pvm pvm 

Suojanaamari + vss-suodatin 2 2+2     

Suojakypärä 2 2+2     

Suojalasit 2 2+2     

Ensiapulaukku + 

suojasidepakkaus 

1 1+1     

Ensiside 2 2+2     

Joditabletit 2 / asukas 700     

Säteilymittari 

- mittaa annosnopeutta ja 

annosta 

 1     

Opaskirja talosuojelusta 2 2+2     

2.  VÄESTÖNSUOJAN  

Määrä /suoja 

Taloon 

tarvittava 

määrä 

TARKASTUKSET 

      MATERIAALI 

 

pvm 

 

pvm pvm pvm 

Kantopaarit 1 1+1     

Vedensäilytysaine, vesisäiliön 

tilavuuden mukaan 

      

Rautakanki 1 1+1     

Suojan merkitsemiskilpisarja 1 1+1     

Käsivalaisin 2 2+2     

Sankoruisku 1 1+1     

Suojan työkalut 

- pajavasara 

- katkaisutaltta 

- piikkitaltta 

- voimaleikkuri 

- veistokirves 

- kenttälapio 

- sorkkarauta 

- käsisaha 

- rautasaha 

 + 5 varaterää 

- jakoavain 

- ruuvitaltta 

- ristipääruuvitaltta 

- vasara 

- nauloja 

- puukko 

- pelastusköysi 

    

 

3. TALOSSA OLEVA MUU SUOJELUTOIMINTAAN KÄYTTÖKELPOINEN MATERIAALI 
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Liite 9 

    Päivityksen päivämäärä 1.12.2019 

 

Suunnitelma väestönsuojan tyhjentämisestä 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 Väestönsuoja tulee saattaa käyttökuntoon 72 tunnissa. Viranomaiset voivat määrätä 

suojan kuntoon laiton lyhyemmässäkin ajassa. Jotta suoja saataisiin määräyksen jälkeen 

mahdollisimman nopeasti käyttökuntoon, tulee sen tyhjentäminen ja käyttökuntoon 

valmistelu suunnitella etukäteen. 

 

 Suojaa käytetään huoneistokohtaisten varastojen sijoituspaikkana, joissa asukkailla on 

säilytyksessä omia tavaroitaan. Tämän vuoksi tyhjentämissuunnitelma on hyväksyttävä 

taloyhtiön yhtiökokouksessa. Käyttökuntoon laitettaessa joudutaan tyhjentämään myös 

niiden huoneistojen varastot, joiden asukkaat eivät ole paikalla. Näille tavaroille tulee 

varata paikka, mihin ne siirretään, ellei niitä päästä viemään heidän asuntoihinsa. 

 

 Ensisijaisesti tyhjentämistä johtaa väestönsuojanhoitaja. Mikäli hän ei ole paikalla, on 

talon muiden asukkaiden aloitettava omatoimisesti suunnitelman mukainen tilan 

tyhjentäminen ja väestönsuojan kuntoon laitto. 

 

 Lähtökohtaisesti kukin asukas vie omat tavaransa huoneistoonsa ja sen jälkeen osallistuu 

purkamiseen, rakentamiseen ja muihin suojan käyttökuntoon saattamiseen vaatimiin 

toimenpiteisiin.  

 

Väestönsuojanhoitaja(t) 

Nimi 
Huoneisto Puhelinnumero 

alatalo, Janne Hamutta A9 0400 760 405 

ylätalo, Juhani Granqvist D34 040 869 8983 

                  

                  

                  

 

Väestönsuojan normaaliolojen käyttö 

Kuvaus siitä, mitä ja kenen omistamaa materiaalia säilytetään 

Asukkaiden asuntokohtaisten tavaroiden varastona 

 

Väestönsuojan tyhjentäminen 

Mihin tyhjennetään (myös ei paikalla olevien huoneistojen omaisuus)? 

Kukin tyhjentää oman varastonsa omaan huoneistoonsa 

 

Hyödynnettävä materiaali? 

- 

 

  

Taloyhtiön nimi 

 Hyväksytty yhtiökokouksessa, 

päivämäärä 

As. Oy. Myyrinranta  27.3.2017 

Taloyhtiön osoite 

 Hallituksen puheenjohtajan 

allekirjoitus 

Koskikuja 7, Vantaa   

   

  Nimenselvennys 
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LIITE 10 

 

Yhteenveto pelastussuunnitelmasta  
 

Kohteen nimi 

 

Asunto Osakeyhtiö Myyrinranta 

 

Osoite 

 

Koskikuja 7, 01600 Vantaa 

 

Kunta 

 

Vantaa 

 

Kylä / Kaupunginosa 

 

Myyrmäki, 15 

 

 

1. 

Pelastussuunnitelma on laadittu 

(päivämäärä) 
15.2.2017, päivitetty 31.08.2020 

Laatija 

 

Eero Linna / E41 

Päivitys 31.08.2020 

 

Laatijan tehtävänimike 

 

turvallisuuspäällikkö 

 

Laatijan yhteystieto Eero Linna, puh. 040 723 9690,  

s-posti: eero.linna@sok.fi 

 

Isännöitsijä Heidi Holopainen, Myyrmäen Huolto Oy, 

p. (09) 530 6140 tai 050 463 7170  

 

 

Lomakkeen lähettäjän allekirjoitus ja nimen selvennys: 

 

 

Heidi Holopainen, isännöitsijä 

 

 

Yhteenveto pelastussuunnitelmasta (liite __) lähetetään osoitteeseen: 

 

❑ Postiosoite: Varautumistoimisto / Keski-Uudenmaan pelastuslaitos,  

                                Teknikontie 4, 01530 Vantaa  

  tai 

❑ Sähköposti: vaestonsuojelu@ku-pelastus.fi  

mailto:vaestonsuojelu@ku-pelastus.fi

