TURVAOHJE

JAKOMÄEN JALKAPALLOHALLI

Jakomäen jalkapallohalli on ylipainehalli, joka merkitsee sitä, että halli pysyy ylhäällä pelkän
ilman ylipaineen varassa. Hallin sisätiloissa on yli 100 Pascalin ylipaine, joka pitää hallin
ryhdissään.
On tärkeää, että
1. Hallin ulkopuolelta halliin ei kohdisteta vahingontekoja, eikä muutenkaan kohdisteta hallin
pinnoille vaaratilanteita, jossa hallin seinän pinta vois i repeytyä. Kivien heittely, kiipeily /
hyppiminen seinille tms. on ehdottomasti kielletty!
2. Hallin sisäpuolella vältetään terävien ja kulmikkaiden esineiden asettamisesta aivan seinään
kiinni.
3. Hätäpoistumistiet ovat nimensä mukaisesti tarkoitettu vain hätätapauksessa tapahtuvaan
poistumiseen. Ovien salpalaitteiden liikuttaminen on ehdottomasti kielletty.
4. Sähkökatkon sattuessa jalkapallohalliin ilmaa syöttävät koneet pysähtyvät ja hallin valaistus
sammuu. Tällöin hallissa olevien tulee pysyä rauhallisina. Välitöntä vaaraa ei ole.
Sähkökatkoksen sattuessa hallin varageneraattori käynnistyy välittömästi paineen laskiessa ja
varageneraattori pystyy pitämään paineen hallissa.
5. Jos sähkökatkon sattuessa varavoima ei kytkeydy päälle. Jos sähkökatko tapahtuu eikä
varageneraattori jostain syystä kytkeydy päälle syntyy vaara, että sähkökatkoksen jatkuessa
halli vähitellen painuu kasaan.
Tässä tilanteessa on tärkeää, ettei mitenkään edistetä ilman pakoa hallin sisätiloista
ulkoilmaan. Eli älä missään tapauksessa käytä poistumiseen hallin hätäteitä tai huoltotunnelia.
Poistuminen hallista tehdään rauhallisesti, johdetusti mutta kuitenkin joutuisasti varsinaisen
sisäänkäynnin eli pyöröoven kautta. Aikaa hallittuun poistumiseen on runsaat 15 minuuttia!!!
6. Repeämä hallin seinässä tai katossa. Jos halliin kohdistuu jokin ulkopuolinen isku tms, jonka
seurauksena hallin seinään / kattoon syntyy repeämä ja halli alkaa nopeasti painua kasaan
tulee hallin sisällä olijoiden hakeutua ulos hallista nopeinta mahdollista reittiä:
- hätätiet ( 3 kpl)
- hallin huoltotunneli hallin päädyssä
- hallin pyöröovi
7. Tulipalo!
Sammuttimia on hallilla 2 kpl. Toinen on huoltotunnelin suulla ja toinen on hallin takaosan
varauloskäytävän ovessa.
Hälytä palokunta. Hälytysnumero on 112.
Osoite on Jakomäen jalkapallohalli. Huokotie 11.
Poistuminen hallista tehdään rauhallisesti, johdetusti, mutta kuitenkin joutuisasti pyöröoven
kautta. Tarpeen vaatiessa käytetään varauloskäytäviä.
Jakomäen jalkapallohallille on omat säännöt, jotka varmistavat hallin turvallisen käytön.
Säännöt ja tämä turvaohje jaetaan jokaiselle hallissa harjoittelevalle joukkueelle ennen
talvivuorojen alkua.

