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Pelastussuunnitelman jalkauttaminen –
Räddningsplanen till verklighet

• Tilaisuuden taustaksi:
2007 Jokela, Tuusula (9)
2008 Kauhajoki (11)
Valtioneuvoston päätös 2008:
Sisäisen turvallisuuden ohjelma
-

Sisäasianministeriön työryhmä 2009
Pelastussuunnitelmien täydentäminen
Yhteistyö: poliisi, pelastus, oppilaitos
Julkaisu 40/2009
”Oppilaitosten turvallisuus”

• Bakgrund:
2007 Jokela, Tusby
2008 Kauhajoki
Statsrådets beslut fattades 2008:
Program för inre säkerhet
- Inrikesministeriets arbetsgrupp
tillsattes 2009
- Komplettering av räddningsplaner
- Samarbete:polis, räddning, läroanstalt
- ”Säkerhet inom läroanstalter” 2010

Pelastussuunnitelma, versio 1 (21.12.2020) Koy Ajurinkatu 14
Räddningsplanen, version 1 (21.12.2020) Fab Formansgatan 14
• Puutteet ja virheet:

• Brister och felaktigheter:

Versio 1 tehty jonkin yleisen mallin mukaan.
- Kiinteistössä toimivia eläkeläisiä eli
käyttäjiä ei kuultu
- Pelastussuunnitelma räätälöidään aina
tiettyyn kiinteistöön ja sen
käyttäjäkunnalle
- Vaarat, riskit, ohjeet

Version 1 gjorts enligt allmän modell.

- epätäydellisiä, virheellisiä tai puuttuivat
kokonaan

- Korjattu kesäkuu 2021 päivitykseen,
isännöitsijä sekä Tuula Sissala

- Räddningsplanen skräddarsys alltid:
hänsyn till fastigheten och användarna.
- Faror, risker, anvisningar
- Ofullständiga, felaktiga eller saknades helt.

- Korrigerats i uppdateringen, juni
2021, disponenten och Tuula Sissala

Rakennuksen turvallisuus, Ajurinkatu 14 –
Byggnadens säkerhet, Formansgatan 14
• Rakennusvuosi 1979
• Omistajat: Arbetets vänner ja
Vaasan kaupunki
• Hallitus, vastuu ja toimivalta
• Lakisääteinen velvollisuus laatia
korjaussuunnitelma
• Onko rakennus kunnossa ja
turvallinen?

• Byggår 1979
• Ägarna: Arbetets vänner och
Vasa stad
• Styrelse, ansvar och
befogenheter
• Femårsplan
• Är byggnaden i skick?

Sähkölaitteiston määräaikaistarkastus 17.12.2020
• Järisyttäviä huomioita, joista nyt osa korjattu.
• Laitteistossa havaittiin vakavia puutteita ja vikoja.
• RK3 IV-huone: TK-2 6K 1 lämpöreleen liitin nro 2 sinisessä johtimessa palovaurio

• Laitteisto sisältää puutteita ja vikoja, jotka vähentävät käytön ja ylläpidon turvallisuutta.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Keskukset pölyisiä/likaisia
Valaisimista polttimoja rikki
Ovien päällä olevista turvavalaisimista puuttuu kansia
Sulakkeen kansi rikki
Pääkeskuksen päällä peruseristettyjä johtimia näkyvissä, koska asennusputkia ei ole jatkettu keskukseen
asti
Näyttämön lavalla kahdesta valaisimesta puuttuu kupu
Näyttämön etuosassa lavalla pistorasian kansi rikki
Sulakkeen kansi puuttuu
Näyttämön keskuksen päällä ylimääräistä tavaraa mm. käsipyyhepapereita. Tavaroiden tippuessa
keskuksen päältä ne voivat tippua sisälle jännitteisten osien päälle, koska keskus on takaa osittain avoin.

Rakennuksen turvallisuus, Ajurinkatu 14 –
Byggnadens säkerhet, Formansgatan 14
• Väestönsuoja ja varusteet
• Ei täytä lain vaatimuksia

• Ulosmenon vihreät valot 1979
• Jos tulee sähkökatko, kiinteistö on
säkkipimeä

• Hissi
• Alun perin tavarahissi

• Skyddsrummet och utrustning
• Fyller inte lagens krav

• De gröna lamporna ovanför
dörrar från år 1979
• Om huset blir utan el är det
bäcksvart i fastigheten

• Hissen
• Ursprungligen en varuhiss

Tulipalo

Brand

• Missä palaa
• Tärkeät aistihavainnot
Näkö, haju, kuulo, tunto

• Var brinner det?
Vad ser vi, hur luktar det, vad
vi, hur känns det

hör

Poistuminen – ajattele ja toimi itse

Utrymning- tänk själv, agera själv

- ”Joku” ottaa johtovastuun

- ”Någon tar rollen som ledare

- Delegointi

- Delegering av uppgifter

- 112, mitä tapahtunut, paljonko meitä on

- 112, vad har hänt, hur många är vi

- Mitä kautta ulos

- Vilken väg ut

- Hälytys: Miten varoitamme muita

- Hur varnar vi de andra

- Toisten auttaminen

- Hjälp varandra ut

- Ulkovaatteet?

- Ytterkläderna

- Ensiksi Kirsikkapuistoon

- Ut till Körsbärsparken först

Lock down – Sisälle suojautuminen – Stanna inne
• Tilanteissa joissa pitää pysyä
sisällä
Jos taloon tulee väkivaltainen
henkilö

• Situationer när man skall eller är
tvungen att stanna inne
Om en hotfull person kommer in i
huset

- Etsi suojaa rakennuksesta.

- Sök skydd i huset

- Lukitse ovi/ovet.

- Lås dörrar

- Älä avaa koputtajalle.

- Svara inte på knackningar, öppna inte

- Puhelimet äänettömälle.

- Telefonerna på ljudlöst

- Ilmoita 112.

- Meddela 112.

Huom. 2019-2020 Vaasassa tapahtunut
väkivalta suhteessa väkilukuun maan huippua
(lähde: Helsingin sanomat).

Sairauskohtaukset

Sjukdomsattacker

• Ensiapuvalmiudet

• Kunskaperna i första hjälpen

Ensimmäiset minuutit elintärkeitä

Vi måste klara oss de första minuterna innan
hjälpen kommer

• 112
• Ajurinkadun ensiapuvälineet
• Defibrillaattori
(huollettava säännöllisesti)
• Ensiapukaappi
(saatettava ajan tasalle)
ICE (In case of emergency)
matkapuhelimen läheisen yhteystiedon
eteen hätätapauksia varten

• 112
• Första hjälpen -redskap,
Formansgatan
• Defibrillator
• Första hjälpen –skåpet
• ICE framför kontaktuppgiften

Entäs sitten?

Och sedan?

Toivomme että jaatte
turvallisuustietoa yhdistyksenne
jäsenille.

• Vi hoppas att ni sprider
säkerhetsinformation vidare till
era medlemmar.

Lue pelastussuunnitelma Se voi pelastaa henkesi.

Läs räddningsplanen –
Den kan rädda ditt liv.

