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PELASTUSSUUNNITELMA

Litukan Siirtolapuutarhayhdistys ry
Luumutie 72 33500 Tampere

1 YLEISTIEDOT

1.1 Kohteen yleistiedot

Kohteen nimi Litukan Siirtolapuutarhayhdistys ry
Kohteen osoite Luumutie 72, 33500 Tampere
Kohteen toimiala Edistaa siirtolapuutarhaviljelya ja vapaa-ajan toimintaa
Lyhyt kuvaus toiminnasta Mokkipalstoja on 201 ja lisaksi 55 perheenjasenta
Rakennus 1
Kerhotalo ja varastot

Kerhotalo, os. Litukankatu 13 (kayntiosoite on Litukanka-
dulta Litukanojankadun sillan alikulkureitin kautta).Ker-
hotalo valmistui v. 1953. Kerroksia on 2 ja rakennus on
puurakenteinen. Alakerran pinta-ala on 250 m2 ja ylaker-
ran 70 m2. Ylakerrassa on parveke, kokoushuone ja va-
rastotila. Kayttotarkoitus on juhla-, kerho-ja harrastustoi-
minta. Tilaa vuokrataan myos jasenille ja ulkopuolisille.
Suurin sallittu henkilomaara on 200. Rakennuksessa on
sahkot ja se on kytketty kaupungin vesijohtoverkostoon.
Rakennuksen yhteydessa on kaksi varastorakennusta,
joissa sailytetaan kaasupulloja, polttoaineita (4 -5 kanis-
teria) ja vahaisessa maarin muita palavia nesteita ja eri-
laisia tyokaluja.

Rakennus 2
Takkatupa

Takkatupa, os. Luumutie 72, valmistui 1997, Kerroksia 1,
puurakenteinen. Pinta-ala on 75 m2. Kayttotarkoitus on
kokous-, kerho- ja harrastustoiminta. Takkatuvassa on
sauna, suihku-ja WC-tilat ja takkauuni. Tiloja vuokrataan
myos yhdistyksen jasenille. Rakennuksessa on sahkot ja
se on kytketty kaupungin vesijohtoverkostoon.

Palstojen mokit ja varastot Lahes kaikilla palstoilla on enintaan 22,5 m2:n suuruiset
puurakenteiset mokit ja enintaan 4 m2 :n varastot. Jois-
sakin mokeissa on tulipesat ja saunat. Pihoilla on grillira-
kenteita tai -laitteita ja joillakin palstoilla myos kasvihuo-
neita. Lahes kaikilla palstoilla on sahkot ja kaikilla pals-
toilla vesijohtopiste, joihin kytketaan vedentulo kesatoi-
mintakuukausiksi. Palstan omistajat huolehtivat mok-
kinsa nuohouksesta ja vakuutuksista. Nuohousta varten
on rakennuksissa oltava asianmukaiset tikkaat.
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Kohteen turvallisuusvastaavien
yhteystiedot
Turvallisuuspaailikko
Apulaisturvallisuuspaallikko

Muu kiinteiston yritykset
Kiinteiston vakuutusyhtio
Vakuutukset
Kohteen omistajan tiedot
Kohteen kiinteistohuolto
Kohteen vartiointi
Jatkaako kohde toimintaa poik-
keusoloissa
Onko kohde tarkeysluokiteltu

Nimi

Kalevi Juntunen
Toivo Jarvensivu
Leo Tham

Puhelinnumero

0503481230
040 5722795
0400126188

Ei muita
Keskinainen vakuutusyhtio Turva
Yritysvakuutus, joka sisaltaa esinevakuutukset
Litukan Siirtolapuutarhayhdistys ry
Litukan Siirtolapuutarhayhdistys ry (taikootyona)
Ei vartiointia
Jatkaa mahdollisuuksien mukaan

Ei ole
Kohteen henkilomaara alueittain eri aikoina (Koko alue)
Alueet/yritykset

Kiinteistot
kesalla
kiinteistot
talvella

Paiva(7-17)
yht
10 tilapaisesti

10titapaisesti

!lta(17-22)
yht.
30 tilapaisesti

10 tilapaisesti

Yo(22
yht.

-07)

0

0

Asiakkaat/
vieraat yht.
120 tilapaisesti

0

Lisaksi huomioitava autettavien lukumaara seka toiminta toiminnan keskeyttamisen yhtey-
dessa (tarvittava aika ja henkilosto jne.).

1.2 Pelastuslaitoksen yhteystiedot

Pirkanmaan pelastuslaitos (http://www.pirkanmaanpelastuslaitos.fL
pelastuslaitos@tampere.fi)
Keskuspaloasema
Puhelin (vaihde)
Lahin aluepaloasema
Yhteyshenkilo pelastustoimeen
(kohteen palotarkastaja)

[ ja pirkanmaan-

Satakunnankatu 16, 33100 TAMPERE
(03)565612
Satakunnankatu 16
Jussi Harola puh. 040 801 6016

Paivystava palotarkastaja on tavoitettavissa arkisin
8.30-12.00

Puhelin 03565612
0407167766

1.3 Hatakeskuksen yhteystiedot

Pirkanmaan hatakeskus (www.112.fi ja pori.virka@112.fi)
Osoite Puhelin hatatilanne

Ei kiireelliset puhelut
112
03565612

1.4 Vaestohalyttimet

Halytintiedot
Lahin kunnallinen
halytin (sijainti)

Sammonkatu 45 Kauppaoppilaitos
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Halyttimien kokeilu
Kuuluvuus (kuuluuko
kohteeseen)

Halyttimien kokeilu suoritetaan
Kuuluu vain ulkona

maanantaisin kio 12.00

1.4.1 Suunnitelman hyvaksynta ja yllapito

SUUNNITELMAN LAATIJAT:

Paivays
11.6.2018
11.6.2018

Nimi
Kalevi Juntunen
Leo Tham

Yritys/tehtava
Turvallisuuspaallikko,
Apulaisturvallisuuspaallikko, yhd n hallituksen jasen

SUUNNITELMAN HYVAKSYJA:

Paivays

31.5.2021

Nimi s —
Wtffy l^mstfjf*}
Kerttu Viironen
050 3252055

Tehtava

Hallituksen puheenjohtaja

Suunnitelman hvvaksvv vritvksen iohtoon kuuiuva henkilo Suunnitelman valmistumisen iaikeen.
Pienten paivitysten (yksittaiset organisaatiomuutokset, pienet lisaykset tai muutokset) jalkeen
suunnitelmaa ei tarvitse hyvaksyttaa uudeileen. Suurempien muutosten (toimintatavat, kaytan-
not ja suuret organisaatiomuutokset jne.) jalkeen suunnitelma tulee hyvaksyttaa uudeileen.

SUUNNITELMAN PAlVITYS

Turvallisuuspaallikko huoiehtii Suunnitelman paivityksesta, ellei siita ole toisin kirjallisesti
sovittu. Suunnitelma tulee paivittaa vahintaan kerran vuodessa ja aina kun suunnitefman sisal-
lossa tapahtuu muutoksia. Paivitykset kannattaa kirjata liitteena 1 olevaan paivityslomakkee-
seen.

SUUNNITELMAN JAKELU

Paivays Jakaja Vastaanottajat Jaettu materiaaii

Turvallisuuspaallikko ja hallituksen sihteeri huolehtivat suunnitelmien jakelusta

RAKENNUSJEN JA TOIMINNASSA KAYTETTAVIEN TILOJEN TURVALLISUUSJARJES-
TELYT SEKA OHJEET ONNETTOMUUKSIEN EHKAISEMISEKSI

Osoitenumerot ovat Kerhohuoneessa ja Takkatuvalla. Palstojen mokkien seinissa on nu-
merointi. Pelastusajoneuvojen reitit loytyvat osoitekartoista alueen ilmoitustauluifta.



Pelastussuunnitelma

1.4.1.1 Kasisammuttimet ja sammutuspeitteet
Kasisammuttimet sijaitsevat Kerhotalossa 3 kpl ( 2 x 6 kg:n ja 1 x 2 kg:n teholuokan jauhesam-
muttimia) ja Takkahuoneella 1 kpl (2 kg:n teholuokan jauhesammutin).

Sammutuspeitteista 3 kpl (120 cm x 180 cm) sijaitsevat Kerhotalossa ja 1 kpl Takkatuvalla.
Kerhotalossa on 4 kpl valaistuja poistumistien opaskilipia ja Takkatuvalla 1 kpl valaisematon
opaskilpi. Kilvet ovat poistumiseen tarkoitettujen ovien ylapuolella. Mokeissa, joissa ylakertaa
tai parvea kaytetaan oleskeluun tai nukkumiseen on ylakerran tai parven ikkunan alia oltava
poistumistikkaat, mikali ikkunan alareunasta maahan on yli 3,5 metria. Ylakerran ikkunan va-
paa aukko tulisi oila kooltaan 50 x 70 cm, eli ikkunan koko vahintaan 60 x 90 (vakio koko).

1.4.1.2 Palovaroittimet
Paristokayttoiset palovarotttimet ovat Kerhotalon yla- ja alakerrassa ja Takkatuvalla 1 kpl ku-
takin alkavaa 60 m2kohden. Mokkien omistajille on ilmoitettu palovaroittimien tarpeellisuu-
desta seka kehotettu hankkimaan palovaroitin 1 kpl (alkavaa 60 m2 kohden) ja ylakertaan tai
parvelle toinen palovaroitin mikali sita kaytetaan oleskeluun tai nukkumiseen. Vuoden 2009
helmikuun jalkeen valmistuneen rakennuksen palovaroitin taytyy kytkea sahkoverkkoon ja
sen toiminta pitaa varmistaa paristolla. Asukkaan vastuulla on testata saannoliisesti
myos sahkoverkkoon kytketyn palovaroittimen toimintakunto.

1.4.1.3 Savunpoistojarjestefyt
Kiinteistoissa on savun poistamiseksi helposti avattavat ikkunat ja ovet

1.4.2 Sahkon ja lammon jakelu
Sahkonjakelu toimii kiinteistoihin ja palstojen mokkeihin normaalisti.

1.4.3 Sahkoturvallisuus
Kiinteistojen sahkolaitteiden turvallisuudesta vastaa puutarhayhdistyksen hallitus tukenaan
sahkovastaava Paul Metsala. Mokkien turvallisuudesta vastaa mokkien omistajat.

1.4.4 Vedenjakelu
Vedenjakelu toimii Takkatuvalle normaalisti ympari vuoden ja Kerhotalolle seka palstojen
mokkeille huhti- toukokuusta lokakuun loppuun.

1.4.5 llmastointi ja nuohous
Kiinteistojen ilmastoinnista ja nuohouksesta vastaa yhdistyksen hallitus. Mokkien nuohouk-
sesta vastaavat mokkien omistajat.

1.4.6 Siisteys ja jarjestys
Kiinteistojen ja ympariston siivouksesta vastaa yhdistyksen hallitus ja mokkien ja pihapiirien
siivouksesta vastaavat mokkien omistajat. Yhdistyksen hallitus valvoo tiealueiden ja palstojen
siisteytta.

1.4.6.1 Jatteiden kasittely
Jatteet viedaan niille varattuihin jakeluastioihin, joiden tyhjennyksesta huolehtii Pirkanmaan
Jatehuolto. Syksyisin ja kevaisin yhdistys jarjestaa mm. risujen ja isompien roskaerien pois-
kuljetuksen.
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1.4.7 Tupakointi
Tupakointia ei ole saliittu sisatiloissa. Mokkien tupakointiohjeistuksesta vastaavat omistajat.

1.4.8 Avotulen kaytto
Avotulen kaytto on puutarha-alueella ehdottomasti kielletty.

1.4.9 Yhteistoiminta viranomaisten kanssa
Viranomaisiin ollaan yhteydessa tarvittaessa.

2 TURVALLISUUDESTA VASTAAVAT HENKILOT

Vastuu puutarhayhdistyksen turvallisuusasioista on yhdistyksen hallitukseila ja turvallisuusjoh-
dolla. Hallitus on nimennyt tuekseen turvallisuushenkiloston. Nimetyn turvallisuushenkiloston
avulla pyritaan tehostamaan kohteen ennalta ehkaisevia turvallisuustoimenpiteita seka varmis-
tamaan poikkeamatilanteissa jarjestaytynyt ja turvallinen toiminta.

2.1 Turvallisuusjohto

Turvallisuuspaallikko
Kalevi Juntunen
Apulaisturvallisuuspaallikko
Toivo Jarvensivu
Leo Tham

Yhteystiedot
puh: 0503481230, kalevi.juntunen@gmail.com
Yhteystiedot
040 5722795, toivo.j.jarvensivu@icloud.com
0400 126188, Ieo.tham2@gmail.com

3 TURVALLISUUSMATERIAALI

Turvallisuusmateriaalin hankinnasta vastaa yhdistyksen hallitus.
Turvallisuusmateriaali sailytetaan Kerhotaiossa ja Takkatuvalla.

4 TOIMINTA ONNETTOMUUS- JA VAARATILANTEISSA

Turvallisuusohje on Kerhotaiossa ja Takkatuvalla ilmoitustauluilla. Toimintaohjeista ja niiden
paivtttamisesta vastaavat turvaliisuus-ja apulaisturvallisuuspaalfikko

5 TIEDOTTAMINEN

5.1 Pelastussuunnitelmasta tiedottaminen

Pelastussuunnitelmasta ja onnettomuusaikaisesta tiedottamisesta vastaavat yhdistyksen halli-
tus. Kaytannossa sen toteuttaa turvaliisuus- ja apulaisturvallisuuspaallikot seka yhdistyksen
haliituksen sihteeri.

LIITTEET

Toimintaohje tulipalon sattuessa

Ensiapuohjeet (SPR)


