
 
Pelastussuunnitelma: POSELLI, Nortamonkatu 12, RAUMA                              
asiakasversio: 27.5.2015 
SGL Turvapalvelut Oy, pelastussuunnittelu 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kiinteistön pelastussuunnitelma  
asiakaskäyttöön 

 

 
 
 
 
 

Poselli 
Nortamonkatu 12, Rauma 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
SGL TURVAPALVELUT Oy 

Sanna Suinila, Aki Äijälä 



 
Pelastussuunnitelma: POSELLI, Nortamonkatu 12, RAUMA                              
asiakasversio: 27.5.2015 
SGL Turvapalvelut Oy, pelastussuunnittelu 2015 
 

 

Johdanto ja esitiedot 

Tilaaja: Rauman kaupunki, vs. kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Risto Kupari 

Laatijat: Sanna Suinila ja Aki Äijälä, SGL Turvapalvelut Oy 
 Kärsämäentie 35A, 20360 TURKU 
 sgl@sgl-jv.com      

www.sgl-jv.com     

Y-tunnus: 2367128-8 

Kohteet: Posellin monitoimitila, Nortamonkatu 12, Rauma 

   

Puhelin keittiössä 

Hätätilanteita ja tässä suunnitelmassa kuvattuja ilmoituksia varten kiinteistössä on kiinteä puhelin 
keittiötilassa. 

 

Palo- ja pelastusturvallisuus 
 

Satakunnan pelastuslaitoksen lähin paloasema sijaitsee osoitteessa Sahankatu 4, Rauma. Matkaa 
Posellille on 850 metriä. 

 

Palovaroittimet 

Palovaroittimet ovat aina automaattisesti käytössä vaikka muu hälytysjärjestelmä ei olisikaan 
päälle kytkettynä.  

Palohälytystilanteessa varoitussireeni soi kiinteistössä keittiön sisäänkäynnin vieressä olevan 
sähkökaapin seinustalla ja sen ääni kuuluu kaikkiin tiloihin myös yleisön ja ohjelman tuottaman 
hälyn yli. Jos hälytys on oikea, soita HETI hätänumeroon 112. 

Palovaroittimen hälyttäessä tarkista missä palaa ja huolehdi että kaikki havaitsevat palohälytyksen.  
Sammuta tulipalo lähimmällä sammuttimella, sammutuspeitteellä, vesiletkulla tai muulla keinolla.  
Pelasta savussa ja tulessa olevat ihmiset. Yhden sammuttaessa toinen tuo lisää sammuttimia 
paikalle, yksi sammutin on hyvin äkkiä tyhjä.  
Hälytä pelastuslaitos hätänumerosta 112, jos et heti saa paloa sammumaan tai jos se ei näytä 
olevan itse sammutettavissa. Tee hälytys mieluummin liian herkästi, vanha puutalo palaa erittäin 
nopeasti, aikaa on vain 1-2 minuuttia! Evakuoi koko rakennus, ja kun sisäosat ovat tyhjät, jatka 
evakuointia myös piha-alueelta. Järjestä joku kadun varteen opastamaan palokunta paikalle. 

 

Alkusammuttimet ja muu sammutusvälineistö 

Sammuttimet ovat 6 kg jauhesammuttimia, ja niitä on kiinteistössä kaksi (2) kappaletta, yksi 
kummassakin eteisaulassa.  
 
Tilan kulloisistakin käyttäjistä ainakin yhden on oltava perehtynyt alkusammuttimien käyttöön. 
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Vesiposti sijaitsee pihan puoleisessa eteisaulassa ja sen letku ulottuu suureen osaan kumpaakin 
salia sekä keittiöön, mutta ei päädyn puoleiseen aulaan. 

Sammutuspeite on sijoitettu keittiötilaan. 

Mikäli tilassa järjestetään erityistä ohjelmaa, joka edellyttää runsasta sähkölaitteistoa, avotulta 
(mukaan lukien kynttilät) tai erityisesti kuumenevia laitteita, on tilan käyttäjän järjestettävä näiden 
osalta paikalle lisäsammutuslaitteistoa, esimerkiksi jauhe- tai hiilidioksidisammuttimia. 

Mieti valmiiksi millä kaikella voi sammuttaa (alkusammutin, vesiämpärit, hiekka+lapio, vesiletku, 
sammutuspeitteet). Yksi sammutin ei riitä kovin pitkälle, joten seuraava sammutusväline pitää olla 
jo mietittynä tai haettavana. 
 
Tulipalo on aivan alkuvaiheessa sammutettavissa omin voimin vain 1-2 minuutin ajan, sen jälkeen 
tilanne on puurakennuksessa menetetty. Savu on myrkyllistä ja tainnuttaa nopeasti. 

 

Varauloskäynnit ja hätäpoistumistiet 

Varauloskäyntien ovet on merkitty hätäpoistumisopastein (vihreät akkuvarmisteiset valot).  

Varauloskäyntireitit pidetään vapaina ja avoimina. Käytäville ei saa varastoida mitään tavaraa, joka 
kaventaa käytävää oviaukkoa kapeammaksi tai muutoin haittaa/hidastaa poistumista 
hätätilanteessa. 

Pääsyn parvelta ikkunasta hätäpoistumistikkaille tulee olla vapaa, eikä tikkaiden alapuolelle saa 
varastoida/sijoittaa mitään, mikä voisi haitata tikkaiden käyttämistä.  
 
Katso hätäpoistumisreitit jo ennalta, niitä luultavasti joutuu käyttämään savussa sähköjen ollessa 
poikki. Jos et löydä/pääse talon päädyn poistumistikkaille rauhassa keskellä päivää, et pääse niille 
hätätilanteessakaan. Kellarista ja ullakolta on vaikea löytää ulos täysin pimeässä. 
 

Palo-ovet 

Palo-ovet pidetään suljettuina. Palo-ovia ovat ovet, joiden kautta tuli voisi edetä rakennuksen 
osasta toiseen, kuten ullakoiden ja kellareiden ovet. Ovet hidastavat tulipalon leviämistä ja antavat 
aikaa pelastustöille. 

 

Väestönsuojat ja -suojelu 

Ulkoa tulevissa kaasu- tai räjähdysvaaratilanteissa ensisijaisesti suojaudutaan sisälle Poselliin, 
suljetaan ovet, ikkunat ja ilmastointi. Ilmanvaihdon Hätäseis-nappi on pihan puoleisessa eteisen 
tuulikaapissa. 

 

Tulityöt, palonlähteet, syttyvät aineet ja materiaalit 

Tulitöitä kiinteistössä ei saa tehdä ilman kaupungin nimenomaista lupaa.  

Sisätiloissa, seinustoilla ja pihalla viittä (5) metriä lähempänä ulko-ovia tupakointi on kielletty. 
Muualla piha-alueella tupakoidessa tumpit tulee laittaa tumppiastiaan, ei muiden roskien joukkoon 
tai maahan. 
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Kynttilöiden polttaminen kiinteistössä on kielletty tulipalovaaran vuoksi. 
 

Mahdollisten lisälämmityslaitteiden käytössä on oltava huolellinen. Viallisia lisälämmittimiä ei saa 
käyttää eikä säilyttää kiinteistössä. 

Keittolevyjen, uunin tai muiden kuumenevien pintojen tai laitteiden päälle ei saa varastoida mitään 
syttyvää materiaalia, edes tilapäisesti. 

Tarpeetonta palavaa tavaraa eli palokuormaa ei saa kasata rakennukseen tai sen läheisyyteen. 

Erityisen palovaarallisten aineiden säilyttäminen kiinteistössä on kielletty. 

Grillaaminen niin sisällä kuin piha-alueellakin on kielletty. 

Saleissa olevat tulisijat ovat vain koristeellisia. Niiden sisälle, päälle tai niihin välittömästi kiinni ei 
saa laittaa mitään ainesta tai tavaraa, eikä niihin saa yrittää sytyttää tulta. 
 
Älä säilytä kierrätystä odottavia pahvilaatikoita tai muuta sellaista tavaraa aivan rakennuksen 
seinustalla, sillä tulipaloon tarvitaan vain yksi eksynyt kipinä. Vie lajitellut roskat jätekeräykseen. 
Mieti mikä kaikki muu kiinteistössä/tapahtumassa voisi olla tulipalon lähtöpaikka, ja miten voisit 
palon estää. Et varmastikaan halua saada kunniaa olla Wanhan Rauman suurpalon aiheuttaja. 

 

Väkimäärät, evakuointi ja kokoontumispaikat 

Kiinteistön suurimmat sallitut väkimäärät ovat  
- pieni sali 64 henkilöä 
- iso sali 198 henkilöä 
- parvi 20 henkilöä 

Evakuointitilanteessa kaikki ihmiset tulee ohjata ulos kiinteistöstä, käyttäen ensisijassa kumpaakin 
pääovea, ja tarvittaessa myös muita poistumisreittejä pitkin (hätäpoistumistikkaat, 1.kerroksen 
ikkunat).  
 
Ensisijainen kokoontumispaikka laajoissa vesivahingoissa, tulipaloissa, pommiuhkassa, 
myrskyvahingoissa taikka vastaavissa kiinteistön vaara- ja uhkatilanteissa on kauppakeskuksen 
piha-alue. Posellin pihalle ei ole suositeltavaa jäädä, se tarvitaan hälytysajoneuvoille. 

Laajemman yleisen vaaran uhatessa, joudutaan evakuointi suorittamaan huomattavasti 
pidemmälle, jolloin evakuoinnin ja suojautumisen ohjeistuksen antaa pääasiassa pelastuslaitos. 

 

Pihan pelastustiet ja pihan pysäköinti 

Kiinteistön pelastustiet, ajoreitit pihaan ja päätyyn tulee pitää esteettöminä ja huollettuina.  

Pysäköinti pelastustielle on kielletty. 

Muu pysäköinti piha-alueelle on kielletty ilman pysäköintilupaa. Luvallinen pysäköinti ei saa haitata 
pelastusajoneuvojen pääsyä pihalle. 

 
Paloauton tai ambulanssin ajaminen pihaan on muutenkin ahdasta ja hankalaa, älä vaikeuta sitä 
entisestään. 
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Lämpö, vesi, ilmastointi, sähkö 

 
Tilan käyttäjän tulee osata sammuttaa LVIS-laitteet tarvittaessa. 

Sähkölaitteet, sähköjohdot ja niiden asennukset pidetään kunnossa ja turvallisina. 

Sähköt katkaistaan yksittäisestä rakennuksen osasta rakennuksesta tai koko kiinteistöstä 
sähkövahinkotilanteissa sekä tulipaloissa. 

Asiakaskäyttöön sähkölaitteiden, valaistuksen ja pistorasioiden sähköjen katkaisija löytyy 
kummastakin tuulikaapista. Sähköt katkaistaan tästä katkaisijasta myös aina tilojen käytön lopuksi. 

Sähköjen pääkatkaisijoita on keittiön lähellä eteisaulassa ja päätyoven puoleisessa narikkatilassa 
sijaitsevissa sähköpääkeskuksissa. 

Kylmä vesi katkaistaan vesivahinkotilanteissa ja veden muuttuessa terveydelle haitalliseksi. 

Veden sulkuventtiili on kellarissa, lähes rappusten alla. 
Lisäksi vesipumppujen sähkön katkaisijat ovat kellarissa. Sulkemalla pumput vähennetään 
vesivahinkoa entisestään. 

Astianpesukoneen vesiliitännän sulkuventtiili on tiskialtaan alapuolella olevassa kaapissa. 

Ilmanvaihdon Hätäseis-kytkin on pihan puoleisen oven tuulikaapissa.  

Ilmoita kaikista LVIS-vahingoista ja hätätilanteista välittömästi LVIS-päivystysnumeroon puhelin 
050 072 3137 

LVIS-ongelmatilanteissa, joita et saa itse hoidettua, kuten ennakoimattomissa sähkö- tai 
vesikatkoissa ja laiteongelmissa, ota yhteyttä Palvelupiste Pyyrmaniin, puhelin 02 834 5000 tai 
virka-ajan ulkopuolella LVIS-päivystysnumeroon, puhelin 050 072 3137. Sähkökatkon laajuuden 
voit tarkistaa myös Rauman Energian vikatiedotteiden nettisivuilta tai palvelunumerosta  
020 6066 133. Älä käytä tai käynnistä uudelleen laitetta, joka ei toimi kunnolla. 
 

Ensiapuvalmius 

Ensiapuvälineistöä on keittiötilan seinässä olevassa ensiapukaapissa. Kaapin sisältö on tarkoitettu 
ennen kaikkea tiloissa työskenteleville. Jokainen tilojen käyttäjä huolehtii omalta osaltaan omien 
asiakkaittensa tarpeita ja tapahtuman riskejä vastaavasta ensiapuvälineistöstä ja tarvittavasta 
ensiapukoulutuksesta tai ensiapupäivystysvalmiudesta. 

Rapuissa ja kynnyksissä voi kompuroida, pihalla liukastua, kellarissa lyödä päänsä, katolta saada 
jääkimpale niskaan, tai viallinen sähkölaite antaa vakavan sähköiskun. Onnettomuus voi osua 
kohdalle itsellesi tai jollekulle lähellä olevalle milloin vain, vaikka riskejä koetetaankin poistaa. 
Varautuminen onnettomuuksiin kannattaa. 

 

HUOMIOI AMBULANSSIA KUTSUESSASI 

Ambulanssi:  112 

Opastus on syytä järjestää kadulta alkaen, jotta ambulanssi löytää varmasti oikeaan paikkaan ja 
oikealle ovelle. Pyydä lähimpiä ihmisiä auttamaan opastuksessa. 
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Rakenteellinen ja omaisuusturvallisuus 

Ulkoalueiden kunnossapito 

 

Ulkoalueen kunnossapidon ongelmatilanteissa ota yhteys Palvelupiste Pyyrmaniin,  
puhelin 02 834 5000. 

 

Ulko-ovet, lukitukset, avaimet 
 

Tilojen ulko-ovet pidetään lukittuina muulloin, kuin asiakkaille/osallistujille tarkoitettuna aikana.  

Kiinteistön avaimissa ei saa lukea mitään, mikä voisi kertoa löytäjälle, mihin kiinteistöön se sopii.   

Tilojen käyttäjä vastaa käyttöönsä luovutetuista avaimista ja niiden katoamisen seurauksista sekä 
mm. lukkojen uudelleensarjoittamisen kustannuksista.  

Kadonneista tai varastetuista avaimista tulee ilmoittaa välittömästi Palvelupiste Pyyrmaniin, puhelin 
02 834 5000. 

Avaimia luovutetaan vain henkilöllisyyden tarkistamista ja kuittausta vastaan. 

 

Piha-alueiden omaisuusrikosturvallisuus 

Pihaa ei ole vartioitu tai valvottu. Jokaisen tilan käyttäjän velvollisuus on puuttua epäilyttävään 
toimintaan pihalla tai muualla kiinteistössä. 
 
Pihalle eksyy silloin tällöin täysin asiattomia tai vähintään arveluttavia kulkijoita, jotka eivät ole vain 
läpikulkumatkalla. Voit hyvin käydä kysymässä ystävällisen jämäkästi, millä asioilla kulkija on. 
Turvallisinta on, jos joku muu samalla tarkkailee tilannetta sivummalta tai ikkunasta. Toki oveltakin 
voi huudella kulkijoille, mutta se ei anna kovin ystävällistä kuvaa. 
 
Tarvittaessa ilmoita epäilyttävistä tai häiriötä aiheuttavista henkilöistä poliisille hätänumeron 112 
kautta. 
 

Ei yleisön käytössä olevat sisätilat: kellari, ullakko, keittiö, siivoojan tilat 

Käytävät ja tilat pidetään siisteinä eikä niille varastoida tavaraa.  

Kellarin ja ullakon ovet pidetään suljettuina ja mahdollisuuksien mukaan lukittuina. Erityisesti lasten 
pääsy näihin paikkoihin tulee estää, sillä tapaturmavaara on ilmeinen. 

Jos tapaat yleisistä sisätiloista asiattoman tai eksyneen oloisen henkilön, voit ystävällisesti 
tiedustella minne hän on menossa, ja ohjata tarvittaessa ulos tai yleisölle tarkoitetulle alueelle. Älä 
provosoi, väistämis- ja pakenemistilaa ei ahtailla käytävillä juurikaan ole. 
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Yleisön käytettävissä olevat sisätilat: salit, aulat, eteiset, WC:t, narikat 

Käytävät pidetään siisteinä ja kulkukelpoisina. Käytöstä pois rajatut alueet merkitään selvästi ja 
kulku niihin estetään, kuitenkaan hätäpoistumisteitä tukkimatta.  

Kaikki asiakastilat, mukaan lukien WC-tilat, tarkastetaan jokaisen tilojen käyttökerran päätteeksi 
vaurioiden ja tiloihin jääneiden ihmisten varalta.  

Erityisen vaarallisia esineitä ja aineita ei saa säilyttää yleisön saatavissa. 

 

KEMIKAALIT JA JÄTEHUOLTO 

Kemikaalit 

 
Jokaisesta yleisessä käytössä olevasta tai yleisissä tiloissa säilytettävästä kemikaalista tulee olla 
olemassa ja löydettävissä käyttöturvallisuustiedote.  Yksilöimättömiä tai väärässä astiassa olevia 
kemikaaleja ei tule säilyttää yleisissä tiloissa. 

 

Kukaan ei muista enää vuoden kuluttua, mitä on vanhassa mehukannussa tai limsapullossa, johon 
on teipattu lappu ”Kos.per. FF5” tai ”Älä vie”. 
 

Jokainen tilojen käyttäjä vastaa itse omista tilaan tuomistaan kemikaaleista ja niiden 
turvallisuudesta käyttäjille ja tilojen rakenteille. Kemikaalien käyttäjien vastuulla on huolehtia 
käyttöturvallisuustiedotteista ja käyttöohjeiden noudattamisesta. 

 

Yleinen jätehuolto 

Jäteasioiden tyhjennys tapahtuu kahden viikon välein. Tyhjennyspäivä on keskiviikko 

Jäteasiat pidetään suljettuina.  Mikäli jäteastiat täyttyvät, tulee hankkia ylimääräinen astian 
tyhjennys soittamalla Palvelupiste Pyyrmaniin, puhelin 02 834 5000, joka tilaa tyhjennyksen. 

Jäteastiaan ei saa laittaa ongelmajätteitä tai kuumia taikka muutoin syttymisvaaraa aiheuttavia 
aineita.  

 

Ongelmajätteet 
 

Ongelmajätteiden käsittelystä vastaa jätteen tuottaja eli tilan käyttäjä. 

Kiinteistön omistajan vastuulla olevaa ongelmajätekeräykseen vietävää materiaalia kiinteistössä 
ovat mm. loisteputket ja kiinteistön laitteiden paristot, akut, maalit ja siivouskemikaalit sekä 
kaupungin omistama elektroniikkaromu. 
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MUU TAPATURMATURVALLISUUS 

 

Mikäli tilan käyttäjä havaitsee kiinteistössä jotakin sellaista, joka saattaa aiheuttaa tapaturman 
vaaran tai muita vaaratilanteita, tulee havaitsijan ryhtyä mahdollisuuksiensa ja kykyjensä mukaan 
heti tarpeellisiin toimiin vaaran aiheuttajan poistamiseksi taikka tapaturman estämiseksi, sekä 
tarvittaessa ilmoittaa viivytyksettä Palvelupiste Pyyrmaniin, puhelin 02 834 5000 havaitsemastaan 
vaarasta. 
 
Koska kaatuminen ja sen seurauksena tulevat vammat ovat yleisin ja tyypillisin tapaturma, tulee 
erityistä huomiota kiinnittää kaatumis-, kompastumis- ja horjahtamisvaaraa aiheuttaviin tekijöihin, 
kuten mattoihin, kynnyksiin, kaapeleihin, kuoppiin ja liukkauteen. 

  

Lumi ja liukkaus, katot ja piha 

Kulkuväylät pidetään puhtaana irtonaisesta lumesta, oksista ja muista kulkua haittaavista tekijöistä 
tarkistamalla ne päivittäin, ja tarvittaessa useamminkin. Liukkaana aikana kaikki yleiset kulkuväylät 
hiekoitetaan säännöllisesti tarpeen mukaan.  

Jokaisella tilan käyttäjällä on mahdollisuus käyttää hiekoitusastiaa, joka sijaitsee pihan puoleisen 
ulko-oven vieressä. 

Räystäiltä putoavan lumen ja jään varalta tulee rakennusten seinustoilla oleskelua välttää 
sulamisaikoina. Jokaisen tilan käyttäjän tulee ilmoittaa Palvelupiste Pyyrmaniin, puhelin 02 834 
5000, mikäli havaitsee mahdollisen katolta putoavan lumen tai jään aiheuttavan vaaraa, ja ryhtyä 
mahdollisuuksien mukaan vaara-alueen eristystoimiin.  
Eristyspuomeja säilytetään kiinteistön ulkoseinustalla keittiön puoleisessa päädyssä. 
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SELVITÄ MISTÄ VESI TULEE, HUUDA APUA 



PELASTA IHMISET 
JOS JOKU ON JÄÄNYT VEDEN ALLE TAI LOUKKAANTUNUT 



SAMMUTA VEDENTULO 
HANASTA, PUTKEN VENTTIILISTÄ TAI PÄÄVENTTIILISTÄ 

PÄÄVENTTIILI ON KELLARISSA RAPPUSTEN ”ALLA” 



PELASTA ARVO-OMAISUUS 
VÄLITTÖMÄSTÄ VAARASTA 



SOITA HÄTÄNUMEROON 112  
JOS VETTÄ TÄYTYY SAADA PUMPATTUA PALJON POIS JA 

KIINTEISTÖ ON VAARASSA 



EVAKUOI  
LÄHIYMPÄRISTÖN IHMISET POIS VAHINKOALUEELTA 

  

SIIRRÄ OMAISUUS 
POIS VAHINKOALUEELTA LISÄKASTUMISEN ESTÄMISEKSI

TOIMINTA VESIVAHINGOSSA 
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PIMEÄNÄ AIKANA HAE TASKULAMPPU 



JOS AIHEUTTAVA LAITE LÖYTYY 
POISTA LAITE SÄHKÖVERKOSTA, MIKÄLI MAHDOLLISTA. 



KIELLÄ KYNTTILÖIDEN KÄYTTÖ 







JOS KATKO PITKITTYY: 

 
 

TARKISTA SULAKKEET 
(SÄHKÖPÄÄKESKUKSET PÄÄDYN NARIKASSA JA  

KEITTIÖN VIERESSÄ KÄYTÄVÄLLÄ) 

 
JA VAIHDA ITSE TAI HÄLYTÄ LVIS-päivystäjä puhelin 050 072 3137 

 

ELLEI OIKOSULULLE TAI SULAKKEEN PALAMISELLE OLE SELITYSTÄ, 
VAIHDA UUSI SULAKE PALANEEN TILALLE 

TOIMINTA SÄHKÖKATKOSSA 
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KUULET KOVAÄÄNISYYTTÄ TAI  

NÄET AGGRESSIIVISUUTTA 



TARKKAILE TAI KUUNTELE 



ILMOITA TILANTEESTA ETEENPÄIN 



KESKEYTÄ TILANNE PUHEELLA 
JOS TURVALLISESTI VOIT SEN TEHDÄ 

KÄYTÄ TEKOSYITÄ JA SELVITÄ TARVITAANKO APUA 



HAE LISÄÄ APUA JA YLIVOIMAA 



HÄLYTÄ POLIISI   112 

AGGRESSIOTILANNE, AUTTAJA 
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HÄLYTÄ POLIISI 112,  
JOS MURTO ON TODENNÄKÖINEN 



ÄLÄ YLLÄTÄ MURTOVARASTA 



TARKISTA TILANNE VAROVASTI 



TUOTA METELIÄ KARKOTTAAKSESI 



ÄLÄ KOSKE MURTOJÄLKIIN 



KATSO PAKENEMINEN 
SUUNTA, KULKUVÄLINE 



TEE MUISTIINPANOT HETI 
ÄLÄ KESKUSTELE HAVAINNOISTA KENENKÄÄN KANSSA 



ILMOITA TARVITTAESSA 
PALVELUPISTE PYYRMANIIN puhelin 02 834 5000 

MURTO KIINTEISTÖÖN 



 
Pelastussuunnitelma: POSELLI, Nortamonkatu 12, RAUMA                              
asiakasversio: 27.5.2015 
SGL Turvapalvelut Oy, pelastussuunnittelu 2015 
 

 

 

 

PYSY RAUHALLISENA 



KUUNTELE SYYTTÄVÄÄ OSAPUOLTA 



MITÄ, MISTÄ, MILLOIN? 



KUUNTELE SYYTETTYÄ 



ÄLÄ OTA KANTAA TAI PUOLTA 



SÄILYTÄ RAUHA 
EROTA OSAPUOLET TARVITTAESSA 



AUTA ETSINNÄSSÄ 
JOS SAAT SIIHEN LUVAN  



HÄLYTÄ POLIISI 112,  
JOS VARKAUS ON MAHDOLLINEN 



VARKAUSTAPAUS 
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PYSY RAUHALLISENA 



HANKI APUA 



LUO KONTAKTI 



SÄILYTÄ PAKOTIE 



PUHU SELVÄSTI, ÄLÄ UHKAA 



OLE VARUILLASI 



ÄLÄ KOSKE 



MYÖNNYTTELE JA OHJAA 



HÄLYTÄ POLIISI 112,  
JOS TILANNE ON UHKAAVA 

 

 

PÄIHTYNEEN JA TILAAN    TUNKEUTUNEEN KÄSITTELY 
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ONKO TAJUTON? 



JOS ON, SOITA 112  JA HÄLYTÄ APUA 
KYSY MYÖS ONKO PAIKALLA ENSIAPUTAITOISIA AUTTAJIA 



HENGITTÄÄKÖ? 



ELLEI, ALOITA ELVYTYS 
 

 

JOS TAJUISSAAN, KYSY MISTÄ ON KYSE 



JOS VAARALLINEN KOHTAUS,  
HÄLYTÄ APUA 112 

KYSY MYÖS ONKO PAIKALLA ENSIAPUTAITOISIA AUTTAJIA 



RAUHOITA POTILASTA 



ODOTA AMBULANSSIA JA  

JÄRJESTÄ SILLE OPASTUS PAIKALLE 

SAIRASKOHTAUS 
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TOIMITA IHMISET SISÄLLE 



SULJE OVET JA IKKUNAT 



PYSÄYTÄ ILMASTOINTI 
HÄTÄSEIS-NAPPI ON PIHAN PUOLEISESSA TUULIKAAPISSA 



TILKITSE / SULJE ILMANVAIHTOAUKOT,  

KOLOT JA REIÄT 



AVAA RADIO/TV, KUUNTELE OHJEET 



VALMISTAUDU EVAKUOINTIIN 



RAUHOITA, INFORMOI, ODOTA OHJEITA 
 

 

YLEINEN HÄLYTYSMERKKI: KAASUVAARA 
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TOIMITA IHMISET SISÄLLE 



RIISU PÄÄLLYSVAATTEET 



SULJE OVET JA IKKUNAT 



PESEYDY / PUHDISTA LASKEUMA 



PYSÄYTÄ ILMASTOINTI 
HÄTÄSEIS-NAPPI ON PIHAN PUOLEISESSA TUULIKAAPISSA 



TILKITSE / SULJE ILMANVAIHTOAUKOT,  

KOLOT JA REIÄT 



AVAA RADIO/TV, KUUNTELE OHJEET 



VARASTOI VETTÄ TIIVIISIIN ASIOIHIN, 

TARKISTA JA SUOJAA RUOKAVARANTO 



 

YLEINEN HÄLYTYSMERKKI: SÄTEILYVAARA 
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HUUDA APUA! 



PELASTA VÄLITTÖMÄSSÄ  

VAARASSA OLEVAT 

ja 

SAMMUTA LÄHIMMÄLLÄ  

SOPIVALLA VÄLINEELLÄ 



HANKI LISÄÄ SAMMUTUSVÄLINEITÄ  

PAIKALLE JA JATKA SAMMUTUSTA 

 

SOITA 112  JA HÄLYTÄ APUA 
JOS PALO EI SAMMU HETI MINUUTISSA 

TAI JOS SE ON JO RIISTÄYTYNYT 



JÄRJESTÄ PALOKUNNALLE OPASTUS  

 

TULIPALO 
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HUUDA APUA! 



KATSO ETTEI TULE LISÄVAHINKOJA 
ETTEIVÄT MUUT LOUKKAANNU 

ETTEI LOUKKAANTUNUT VAMMAUDU LISÄÄ 



TUKI ISO VERENVUOTO PAINAMALLA  

SUORAAN HAAVAAN! 
 

JÄÄHDYTÄ PALOVAMMOJA  

KYLMÄLLÄ VEDELLÄ! 





TARVITTAESSA 

SOITA 112  JA HÄLYTÄ APUA 



JÄRJESTÄ AMBULANSSILLE  

OPASTUS KOHTEESEEN 

VAKAVA TAPATURMA 
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HÄTÄKESKUS: 112 
ambulanssi, palokunta, poliisi, sosiaalityö 
 

 

 

SAIRAANHOIDON NEUVONTA PUHELIN 02 835 2670 

Jos kyseessä EI ole hätätilanne 

 
MYRKYTYSTIETOKESKUS PUHELIN 09 471 977 

 
PALVELUPISTE PYYRMAN PUHELIN 02 834 5000 

 
KIINTEISTÖN HALTIJA KULTTUURITOIMI  
PUHELIN 044 793 3520 

 
HUOLTOTARPEET: ILMOITA PALVELUPISTE 
PYYRMANIIN 

 

LVIS –PÄIVYSTYS (virka-ajan ulkopuolella): 
 0500 723 137 

 

PUHELINNUMEROT 


