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1. JOHDANTO
Turvallisuussuunnitelma on tärkeä osa Espoon kaupungin omistaman ja Espoon liikuntatoimen
hallinnoiman Leppävaaran urheiluhallin kokonaisvaltaista toimintaa ja se on laadittu kohteen omistajan
sekä haltijan näkökulmasta. Suunnitelman tavoitteena on varmistaa urheiluhallin asiakkaiden,
kilpaurheilijoiden, harrasteliikkujien, yleisön, tapahtumanjärjestäjien kuin työntekijöidenkin kokoaikainen
turvallisuus urheiluhallin tiloissa. Turvallisuussuunnitelman päätavoitteena on torjua ennaltaehkäisevästi
tapaturmia ja onnettomuuksia sekä varmistaa toiminta erityyppisissä poikkeavissa erityistilanteissa.
Turvallisuussuunnitelman velvoitteilla pyritään ennalta ehkäisemään, ohjaamaan ja varautumaan
vaaratilanteisiin, varautumaan ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen onnettomuustilanteissa
Urheiluhallin sisätilat ja sen välittömässä läheisyydessä olevat liikenne- ja pysäköintitoiminnat
pelastusteineen on otettava myös kokonaisturvallisuustekijänä huomioon. Leppävaaran urheiluhallin
turvallisuussuunnitelma antaa tarvittavat tiedot ja toimintamallit viranomaisille, kohteen henkilökunnalle,
tapahtumanjärjestäjälle, yleisölle, asiakkaille ja muille kohteella toimiville palveluntarjoajille siitä, miten
turvallisuuteen liittyvät asiat on kohteella otettava omissa toiminnoissaan huomioon. Urheiluhalliin
kohdistuvat uhkatekijät luokitellaan kolmeen (3) kategoriaan; sisäisiin, ulkoisiin ja informaatioteknologian
luomiin uhkiin.
Henkilökunnan jatkuvan turvallisuuskoulutuksen avulla henkilökunta saadaan toimimaan oikealla ja
oikean tasoisella vasteella sekä turvallisella tavalla erilaisissa onnettomuus- ja vaaratilanteissa.
Turvallisuussuunnitelmassa annetaan ohjeistus siitä, millä tavoin Espoon liikuntatoimi huolehtii
Leppävaaran urheiluhallilla tarjoamiensa uima-, liikuntatoimen- ja muiden palvelujen turvallisuudesta,
urheiluhallin liikuntavälineiden ja kaluston rakenne- ja laiteturvallisuudesta ja hallinnassa olevan eri
käyttötarkoitusta varten olevan muun käyttöturvallisuudesta vastuussa olevasta kaluston-, välineiden
sekä laitteiden turvallisuudesta. Turvallisuussuunnitelmassa on ohjeet ja määräykset siitä, miten
urheiluhallin henkilökunnan on toimittava erilaisissa palo-, vaara- ja uhkatilanteissa urheiluhallin eri
tiloissa.
Turvallisuussuunnitelman laatimisen ja suunnittelun perusteina on tässä turvallisuussuunnitelmassa
käytetty Pelastuslaki (379/2011), 15 § ja 16 § ja Kuluttajaturvallisuuslaki (22.7.2011/920, 5) §, 6 § ja 7 §
(omatoimisen varautumisen velvoite). Kuluttajaturvallisuuslaki (22.7.2011/920 7 §:ssä edellyttää
palvelujen tarjoajia toimimaan huolellisesti ja varmistamaan, ettei heidän tarjoamansa palvelujen
käyttämisestä ei aiheudu vaaraa kuluttajille tai lähistöllä oleville henkilöille. Urheiluhallilla on
noudatettava kaikissa toiminnoissa Työturvallisuuslaki 732/2002 9 § (Työsuojelun toimintaohjelma) ja
Terveydensuojelulaki (763/1994) § 28, joissa määritellään omat velvollisuudet tapahtuman järjestäjälle ja
tapahtumaan osallistuville esittäjille ja palveluntarjoajille. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus suurten
yleisötilaisuuksien hygieenisistä järjestelyistä ja jätehuollosta (10.6.2009/405) sekä Järjestyslaki
27.6.2003/612 säännöt ohjeistavat ja antavat määräyksiä järjestyksenpidosta ja käyttäytymisestä
tapahtumissa sekä 23 § ohjeistaa järjestyksenvalvontatehtävissä toimivia henkilöitä toimimaan
tehtävissään lain edellyttämällä tavalla.
Palvelujen ulkoistamisen ja alihankinnan edut ja riskit on tunnistettava urheiluhallin liikuntapalvelujen eri
toiminnoissa. Liikuntapaikkojen toiminta perustuu liikuntapaikoilla erilaisiin yhteistyöluontoisiin
sopimusjärjestelyihin eri toimijoiden kesken ja niistä on hallilla toimivien seurojen ja yhteisöjen vast.
sovittava aina erikseen urheiluhallin turvallisuuspäällikön kanssa. Tapahtumien ja tilaisuuksien sekä eri
palloilulajien seurat ovat vastuullisia oman tapahtumiensa ja otteluidensa järjestelyistä ja turvallisuudesta
ja heidät voidaan velvoittaa laatimaan omista tapahtumistaan turvallisuussuunnitelma.
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Urheiluhallin tiloja käyttävien on velvoite sitoutua urheiluhallin turvallisuussuunnitelman mukaisiin
urheiluhallin turvallisuusjärjestelyihin ja sen ohjeisiin sekä määräyksiin.
Turvallisuussuunnitelman sisältämät asiat ja ohjeet kohteen turvallisuuteen vaikuttavat kaikki tekijät on
koulutettava ja ohjeistettava urheiluhallin henkilökunnalle urheilutalossa tapahtumia tai otteluita
järjestävien tahojen vastuuhenkilöille. Urheiluhallin turvallisuudesta vastaa turvallisuuspäällikkö, jonka
johdolla järjestetään vuosittain henkilökunnan turvallisuuskoulutustilaisuudet. Tämä turvallisuussuunnitelma astuu voimaan ja otetaan käyttöön urheiluhallilla välittömästi henkilökunnan koulutustilaisuuden jälkeen ja kun Espoon liikuntatoimen johdon edustaja tai hänen valtuuttamansa henkilö on
vahvistanut allekirjoituksellaan turvallisuussuunnitelman käyttöönotettavaksi. Kohteen työntekijät
vahvistavat aina allekirjoituksillaan osallistumisensa turvallisuuskoulutustilaisuuteen.
Tällä asiakirjalla Espoon kaupungin liikuntatoimi osoittaa sitoutumisensa Leppävaaran urheiluhallin
turvallisuuden kehittämiseen sekä osoittavat siihen riittävät resurssit. Suunnitelma velvoittaa
Leppävaaran urheiluhallin työntekijöitä toimimaan työssään vastuullisesti ja ottamaan työtehtävissään
huomioon turvallisuussuunnitelmat ohjeet ja määräykset sekä osallistuvansa turvallisuussuunnitelman
aktiiviseen ylläpitoon ja kehittämiseen.
Urheiluhallin turvallisuussuunnitelma ja sen nykytila- ja riskitila-analyysit riskikartoituksineen on tehty
Tampereen Teknillisen Yliopiston Teollisuuden laitoksen Turvallisuuden johtamisen ja kehittämisen
osaston laatiman Liikuntapaikkojen turvallisuussuunnitelmaoppaan 2012 mukaisesti.
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TÄYTTÖLOMAKE: LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN SIVUILLA
Yksiköt / Enheter. (Viranomaiset täyttää / Myndigheterna fyller i)
1

Osoite /Adress

Kaupunginosa / Stadsdel

2

Veräjäpellonkatu 6 PL 65306, 02070 ESPOON KAUPUNKI
Nimi / Namn

3

LEPPÄVAARAN URHEILUHALLI
Sprinklerikeskus ja syötöt / Sprinklercentral och inmatining

4
5

Karttaruutu:

LEPPÄVAARA
Kartruta:
Keskuskojeen sijainti / placering av centralenhet

Avaimet / Nycklar
Palopostit / Brandposter (Viranomaiset täyttää / Myndigheterna fyller i)

6
7

ELS (Viranomaiset täyttää / Myndigheterna fyller i)

Sähkö / El

Vesi / Vatten

Ilmastointi / Ventilation

Kerros 1 Sähköpääkeskus

Pohjakerros lämmönjakohuone

Ilmastointihuone ullakolla.

PÄÄSULUT

AVSTÄNGNINGAR

Savunpoistotyyppi / Typ avRökventilation Ei ole
8

Puhelin työhön / Tel Jobbet

Puhelin kotiin / Tel hem

Yhdyshenkilö I / Kontaktperson 1

Puhelin työhön / Tel Jobbet

Puhelin kotiin / Tel hem

10

Arto Järvinen
Yhdyshenkilö II / Kontaktperson 2

050-3810249
Puhelin työhön / Tel Jobbet

Puhelin kotiin / Tel hem

11

Liikuntapaikanhoitaja
Yhdyshenkilö III / Kontaktperson 3

09-81657568
Puhelin työhön / Tel Jobbet

Puhelin kotiin / Tel hem

Vartiointiliike / VaktföretagAva

Klo / Kl

Puhelin / Telefon

13

Avarn Security
Kiinteistön käyttötarkoitus / Fastighetens användningsändamål

22:30 – 07:00
Kerroksia

016202000
Maan päällä:
Maan alla:

14

Våningar

Ovan jord:

16

Urheiluhalli
Lämmitys / Uppvärmning
Kaukolämpö
Öljykeskus
Lämminilmakehiti
X
n
Fjärrvärme
Oljecentral
Ilmastointikonehuone
/ Placering
av ventilationsrummet
Varmluftsblåsare
Kellarissa
X Ullakolla
Katolla

Sähk
Muu, Mikä
ö
Annat
, Vad
Katkaisimen sijainti
/ Avbrutarens
placering
El
Ei katkaisijaa
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Hälytysjärjestelmä
/ Alarmssystem
Källaren
Vinden
Lämpö
Savu

Taket
Painike

Muu

Värme vakuutusyhtiöRök
Kiinteistön
/ Fastighetens
försäkringsbolag Pohjola

Tryckknapp

9

12

15

18
19
20
21

Puhelin / telefon

Paloilmoittimen hoitaja / Skötare för
brandalarmsanläggningen Ei ole

Kiinteistön omistaja / Fastighetens ägare

Sammutusjärjestelmä / Släckningssystem
Sprinkleri
CO²/Haloni
Vaahto

Annat vakuutusyhtiö
Sprinkler
CO² Halon
Irtaimiston
/ Lösörets försäkringsbolag
Pohjola
Osoite / Adress

Kerros 1

Skum

Muu
Annat

Puhelin / Telefon

Espoon kaupunki
Postiosoite / Post adress
Kerros / Våning

Under jord:

09-81621

Vaaralliset aineet tai muut riskitekijät / Farliga ämnen eller andra
riskfaktorer

pvm / Palotarkastaja / Datum
Brandinsp

Kerros 1 Sähköpääkeskus

(Viranomaiset täyttää /
Myndigheterna
fyller i)

Lisätiedot / Tillägsuppgifter
EI VARAVOIMAKONETTA
Laitteiden hoitaja: Juha Järvinen
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HUOM! Lähetä päivitetty kohdekortti pelastuslaitos@espoo.fi päivitysosoitteeseen
ja tallenna oma kappale Turvallisuussuunnitelman yhteytee

LEPPÄVAARAN URHEILUHALLI,
os. Veräjäpellonkatu 6 PL 65306, 02070 ESPOON KAUPUNKI
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10

11

12
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2. LEPPÄVAARAN URHEILUTALO
2.1 Yleistiedot kiinteistöstä

1. KOHTEEN YLEISTIEDOT
Kohteen nimi ja osoite
Kaupunginosa
Karttaruutu

LEPPÄVAARAN URHEILUTALO
Veräjäpellonkatu 6 PL 65306, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Kohteen osoite
Kortteli

Veräjäpellonkatu 6 PL 65306, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Kohteen toimiala

Liikuntapalvelujen tuottaminen

Rakennuksen pinta-ala
(kerros m2)
Yleiskuvaus rakennuksesta
(kivi-/puurakennus)

3170 m²
Betonirakennus
Paloluokka

Toimintavalmiusaika

B1

Sairaankuljetus

6 min

Pelastus/ palolaitos

6 min

Vakuutusyhtiö

LähiTapiola

Vartiointiliike

Avarn Security 0106202000

Tallentava kameravalvonta,
rikoshälytinlaitteet ja
ilmaisimet
Liitteet

Kerrosluku 2

LPH hoitaa valvontakamerat ja liiketunnistimet tarpeen vaatiessa, puh 04 38267647
Asemapiirros

Liite nro
A. KANSIO

Pohjapiirustukset kerroksittain, joihin on
lisätty pelastusalan merkinnät
Väestönsuojatila

Liite nro
A.KANSIO

Sijainti: Kellari (kts. Turvallisuussuunnitelma, A: KANSIO, asemapiirros)
Suojaluokka: S1
Vastuuhenkilö: Arto Järvinen

Väestönsuoja tulee saattaa käyttökuntoon 72 tunnissa. Viranomaiset voivat
määrätä suojan kuntoon laiton aikaisemminkin.
2. HENKILÖMÄÄRÄ

Tilojemme henkilömäärää voi rajoittaa
rakennusvirasto

2.1 Henkilökunta

Henkilöitä vähintään vuorossa
Kokonaismäärä

Urheiluhalli Kerros1=420 Pohja k= 480
1
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2.2 Vaaralliset aineet ja kemikaalit urheiluhallilla
Urheiluhallin tiloissa ei käytetä eikä säilytetä vaaraa aiheuttavia kemikaaleja.
Hallilla käytetään ainoastaan siivoukseen liittyviä kemikaaleja.
Noudatetaan tarvittaessa lakia vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta
391/2005 53 §. Pelastuslaki 379/2011 82 §

2.3 Urheiluhallin yhteystiedot ja aukioloajat
LEPPÄVAARAN URHEILUTALO
KÄYNTIOSOITE:
Käyntiosoite: Veräjäpellonkatu 6
PL 65306, 02070 ESPOON KAUPUNKI
Puh: 09 8165 7568

URHEILUHALLIN AUKIOLOAJAT
http://www.espoo.fi/fiFI/Kulttuuri_ja_liikunta/Liikunta/Liikunta_ja_ulkoilupaikat/
Urheiluhallit

LEPPÄVAARAN URHEILUHALLIN PALVELUT JA TILAT
Aukioloajat:
ma-pe 16- 22 , la-su 8-21
- Leppävaaran urheiluhallissa pelataan tennistä, kori-, lento- ja käsipalloa. Lisäksi siellä voi harrastaa
voimistelua sekä voimailua.
- Urheiluhallin kokonaispinta-ala on 893 m². Halli voidaan jakaa kolmeen yhtä suureen osaan katosta
laskeutuvilla väliseinillä.
- Pukuhuoneita hallissa on kuusi. Väestönsuojassa toimii kuntosali.
- Yleisölle on 484 istumapaikkaa, joista osa on siirrettävässä alakatsomossa. Katsomon yläpuolella on
radio- ja tv-selostamo. Hallin sisääntulotasossa on kahviokioski.

2.4 Pelastusviranomaisten toimintavalmiusaika urheiluhallille
VASTEAIKA

SAIRAANKULJETUS

6 min

PELASTUSLAITOS

6 min
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Hälytysajoneuvojen toiminta kohteessa
Hälytysajoneuvot siirtyvät Leppävaaran urheilutalolle hälytyskeskuksen antaman infon perusteella.
- Asemapiirros hallista ja sen ympäristöstä (A. KANSIO)
- hätäkokoontumispaikka (-alue)
- pelastustiet

2.5 Tiedottaminen onnettomuustilanteessa ja tiedottamisen kohteet
Urheiluhallin henkilökunta toimii Espoon kaupungin tiedottamisesta annettujen ohjeiden mukaisesti.
(Ohje tiedottamisesta D. KANSIOSSA

TIEDOTTAMISEN KIIREYSJÄRJESTYS
1. LEPPÄVAARAN URHEILUHALLIN HENKILÖKUNTA JA ASIAKKAAT
- suojelu- ja evakuointitoimenpiteiden aloittaminen
2. PELASTUS- JA POLIISIVIRANOMAISILLE (112)
- HÄTÄILMOITUS; PELASTUSLAITOS, POLIISI, asiantuntijat, esimies
3. Onnettomuudessa loukkaantuneiden henkilöiden omaisille
ON ILMOITETTAVAVÄLITTÖMÄSTI, KUN SE ON TILANTEESSA MAHDOLLISTA.
4. TIEDOTUSVÄLINEET
5. ULKOPUOLINEN VÄESTÖ
- varoitetaan vaaratilanteesta

ENSIMMÄINEN PAIKALLE SAAPUVA PELASTUS- JA/TAI POLIISIVIRANOMAINEN
OTTAA TILANTEEN JOHTOVASTUUN VÄLITTÖMÄSTI ITSELLEEN JA
VASTAA KAIKESTA TILANNEAIKAISESTA TIEDOTTAMISESTA.
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2.6 Hätäkokoontumispaikat

HÄTÄKOKOONTUMISPAIKKANA ON
SISÄLLÄ URHEILUHALLIN AULA/ KAHVIO JA
ULKONA PARKKIPAIKKA
URHEILUHALLIN HENKILÖKUNTA OHJAA ASIAKKAAT OIKEALLE
HÄTÄKOKOONTUMISPAIKALLE

kts. (A. KANSIO, ASEMAPIIRROS)

2.7 Pelastuslaitoksen tiedot
Nimi

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Osoite

Palomiehentie 1 02750 Espoo

Puhelin

09 8162 8699

Puhelin hätä-tilanne 112
Varanumero

09/816 28 699

Varanumero

2.8 Urheiluhallin suojeluorganisaatio
URHEILUHALLIN SUOJELUORGANISAATIO
Suojelun valmisteluun kuuluvia käytännön tehtäviä hoitamaan on nimetty suojelujohtaja ja
apulaissuojelujohtaja.
TOIMITAAN ESPOON KAUPUNGIN VÄESTÖNSUOJELUSTA ANTAMIEN OHJEIDEN MUKAISESTI
Suojelujohtaja liikuntapaikkamestari Arto Järvinen 050-3810249
Apulainen liikuntapaikanhoitaja puh: 04 38267647
Sijaisena toimii aina vuorossa oleva
liikuntapaikanhoitaja

puh: 04 38267647
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3. TURVALLISUUSHENKILÖSTÖ JA TEHTÄVÄT
3.1 Urheiluhallin turvallisuushenkilöstön tehtävät
LEPPÄVAARAN URHEILUTALO
HENKILÖKUNNAN TEHTÄVÄJAKO JA TOIMINTA KAIKISSA HÄTÄTILANTEISSA
HENKILÖKUNTAAN KUULUVA:
1. Varmistaa mahdollisen automaattihälytyksen hätäkeskukseen. Ohjaa tarvittaessa urheiluhallin
asiakkaat hätäpoistumistietä hätäkokoontumispaikalle..
VALVOJAT
2. Kuuluttaa asiakkaille, miten on toimittava ja tarvittaessa ohjaavat ja opastavat asiakkaat turvaan.

3. Urheiluhallissa olevan seuran tai muun ryhmän vastuuhenkilö ohjaa omat ryhmänsä henkilökunnan
ohjeistamana hätäkokoontumispaikalle turvaan ja vastaavat ryhmästäänkokoontumispaikalla niin
kauan kuin viranomainen vapauttaa heidät siitä.
4. Tilanteen mukaisesti suorittaa tulipalossa alkusammutuksen ja pyrkii palon rajoittamiseen.
5. On vastassa ja opastaa palomiehet vast. onnettomuuspaikalle.
HÄTÄTILANNETTA LÄHINNÄ OLEVAN HENKILÖKUNTAAN KUULUVALLA ON VELVOITE ALOITTAA
VÄLITTÖMÄSTI PELASTUSTOIMENPITEET VAARAN UHATESSA TAI SEN SYNNYTTYÄ.
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LEPPÄVAARAN URHEILUTALO
TEHTÄVÄT

TURVALLISUUSPÄÄLLIKKÖ

HENKILÖT
Juha Helminen

YHT. TIEDOT
puh.
0438248482

Arto Järvinen

050-3810249

LIIKUNTAPAIKKAMESTARI

TURVALLISUUSVASTAAVAT
Päivystävä
liikuntapaikkojenhoitaja

Johtaa Leppävaaran urheiluhallin toimintoja
Vastaa Leppävaaran urheiluhallin liikuntapaikkojen toiminnoista vastaa urheiluhallin
turvallisuusasioista
- yleinen turvallisuuden valvonta, suunnittelu,
ohjeistus sekä henkilökunnan koulutus
vuosittaisten turvallisuus- ja pelastusharjoitusten
järjestäminen
- ensiapuvälineiden, ensiavun ja ensiaputoiminnan toimintaohjeet sekä henkilösuojaimista. (työsuojeluvastaava).
Vastaa ja valvoo kaluston ja laitteiden käyttö- ja
huoltopäiväkirjojen pidosta

Järvinen Juha

04 38267647

Saavalainen
Jari
Naukkarinen
Joonas
Ristilä Pyry
Björn Hiski

Käyttövuorojen
aikana vastaa

TURVALLISUUSVASTUUT

GFT:n
vuorossa
oleva valvoja

09 18657568

Vastaavat käyttöpäiväkirjan pidosta
Vastaavat urheiluhallin kiinteistön vastuulle
määrätyn liikuntakaluston huollosta ja kunnosta
sekä urheiluhallin laitteiden, kaluston sekä
koneiden käyttöturvallisuudesta sekä
määräaikaishuolloista
- pelastusalan välineistöstä
- poistumisteiden esteettömyydestä ja
- paloilmoitinkeskuksen huollosta
- savunpoistoluukkujen (savunpoiston käsinlaukaisun) kunnosta ja toimivuudesta.
- Onnettomuuksien ja läheltä - piti tilanteiden
raportoinnista turvallisuuspäällikköä ja työturvallisuusvastaavaa
- vastaa huolto- ja kalustokirjojen täyttämisestä
- tilojen evakuoinnista.

KUNTOSALIN TURVALLISESTA KÄYTÖSTÄ JA LAITTEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA JA HUOLLOSTA VASTAAVAT
LIIKUNTAPAIKKAMESTARI JA LIIKUNTAPAIKKOJENHOITAJAT YHTEISTYÖSSÄ SLINGSHOTIN KANSSA.
Työsuojeluvaltuutettu

Lahtinen
Marja

043 8254968

Vastaa työsuojelumääräysten noudattamisesta
Espoon liikuntatoimen Työsuojelun
toimintaohjelman v. 2014 -2017 mukaisesti sekä
Työsuojelulain edellyttämällä tavalla.

Siivous

Työvuorolistan

Espoon
kiinteistöpalvelut

Vastaa urheiluhallin siisteydestä ja siivoukseen
käytettävistä välineistä ja aineista sekä niiden
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mukaisesti

Kiinteistön
huolto ja
korjaukset
Muu
henkilökunta

Tietoturvallisuus

Liikuntapaika
nhoitaja

Espoon
kaupunki

oikeasta varastoinnista Espoon liikuntatoimensiivouksesta antamien ohjeiden mukaisesti
Espoon
kiinteistöpalvelut

Espoo
tietotekniikka

Vastaavat kiinteistön huollosta ja korjauksista
huoltosuunnitelman mukaan.

Toimivat työtehtävissään turvallisuusasioissa
urheiluhallin turvallisuuspäällikön ja turvallisuussuunnitelman ohjeiden ja määräysten mukaisesti.
Osaavat toimia tarvittaessa turvallisuussuunnitelman ohjeiden mukaisesti erilaisissa vaara-, uhkaja erityistilanteissa.
Verkkoliikenne, puhelimet, sähköposti, kassa ja
varausjärjestelmät, ohjelmisto asennukset

URHEILUHALLIN TURVALLISUUSPÄÄLLIKKÖNÄ TOIMII AINA JOKU TYÖVUOROSSA OLEVA HENKILÖKUNTAAN
KUULUVA TYÖNTEKIJÄ.
JÄRJESTYKSESSÄ: LIIKUNTAPAIKKAMESTARI JA HÄNEN POISSAOLLESSAAN VANHIN TYÖVUOROSSA OLEVA
LIIKUNTAPAIKKOJENHOITAJA.
HÄTÄTILANTEESSA TOIMINTAA JOHTAA TURVALLISUUSPÄÄLLIKKÖ TAI HÄNEN SIJAISENSA.
PELASTUSTOIMENPITEET PITÄÄ ALOITTAA VÄLITTÖMÄSTI VAARAN UHATESSA.

URHEILUHALLIN TURVALLISUUTEEN LIITTYVISTÄ EPÄKOHDISTA TAI PUUTTEISTA ON ILMOITETTAVA
VÄLITTÖMÄSTI HALLIPÄÄLLIKÖLLE ELI TURVALLISUUSPÄÄLLIKÖLLE TAI HÄNEN SIJAISELLEEN.

3.2 Turvallisuuspäällikkö
TURVALLISUUSPÄÄLLIKKÖ PÄÄTTÄÄ ONNETTOMUUS- JA HÄIRIÖTILANTEISSA URHEILUHALLIN
TOIMINTAA
KOSKEVISTA KYSYMYKSISTÄ ESIM. JOS URHEILUHALLIN TOIMINTA ON KESKEYTETTÄVÄ.
 Toimii yhteyshenkilönä eri viranomaistahojen kanssa.
 Antaa hätätilannetta koskevat tiedotteet medialle, konsultoituaan toimitusjohtajaa
 Varmistaa riittävän turvallisuuskoulutuksen antaminen henkilökunnalle.
 Sopii yhteisistä erikoistilanneharjoituksista (pelastus- ja turvallisuussuunnitelman mukaiset)
viranomaisten kanssa ja valvoo pelastus- ja turvallisuussuunnitelmien päivittämistä reaaliajassa.
 Johdon edustajien informointi hätätilanteessa (Hallipäällikkö ja/Liikuntajohtajaa).
 Päättää onnettomuus- ja häiriötilanteissa urheiluhallin toimintaa
koskevista kysymyksistä esim. toiminnan keskeyttäminen.
 Toimii yhteyshenkilönä eri viranomaistahojen kanssa.
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 Vastaa, että uusi työntekijä perehdytetään työpaikan turvamääräyksiin ja käytäntöihin.
 Varmistaa riittävän turvallisuuskoulutuksen antamisesta henkilökunnalle.
 Sopii yhteisistä erikoistilanneharjoituksista
(pelastus- ja turvallisuussuunnitelman mukaiset) viranomaisten kanssa ja valvoo pelastus- ja
turvallisuussuunnitelmien päivittämistä reaaliajassa.
 Tehdä hälytys ja opastaa pelastusryhmät kohteeseen.
 Aloittaa onnettomuustilanteessa pelastustoimet.
 Ryhtyä toimenpiteisiin jälkivahinkojen minimoimiseksi.
 Toimia hätätilanteessa yhteyshenkilönä viranomaisten kanssa.
 Savunpoistoluukkujen vast. muiden laitteiden koestus.
 Vastata turvallisuudesta ja suojelusta
 Kehittää rakenteellista turvallisuutta.
 Muun henkilökunnan turvallisuustietojen/taitojen päivitysvastuu

3.3 Turvallisuusvastaavan tehtävät
HUOLEHTII TYÖPAIKKANSA PÄIVITTÄISESTÄ TURVALLISUUDESTA JA TOIMII AINA TARVITTAESSA
TURVALLISUUSPÄÄLLIKÖN SIJAISENA
 Valvoo poistumisteiden esteettömyyttä/ kuntoa.
 Tarvittaessa ohjaa henkilökunnan ja asiakkaat ulos kiinteistöstä.
 Vastaa hätätilanteessa kuulutuksista
 Ilmoittaa huomaamistaan puutteista/ epäkohdista turvallisuuspäällikölle ja esimiehelleen.
 Avustaa hätätilanteessa turvallisuuspäällikköä palontorjunta-, ensiapu- ja pelastustoimissa
 Tekee hälytyksen ja opastaa pelastusryhmät kohteeseen.
 Aloittaa onnettomuustilanteessa välittömät pelastustoimet.
 Ryhtyy toimenpiteisiin jälkivahinkojen minimoimiseksi.
 Toimii hätätilanteessa yhteyshenkilönä viranomaisten kanssa.
 Vastaa yleisestä turvallisuudesta ja suojelusta liittyen työtehtäviinsä
 Kehittää rakenteellista turvallisuutta.
 Muun henkilökunnan oman vastuualueensa turvallisuustietojen/-taitojen päivitysvastuu

HUOM !
Tallentavan kameravalvonnan tallennuskuvien katseluoikeus on
ainoastaan turvallisuuspäälliköllä ja/tai
hänen nimeämällään urheiluhallin henkilökuntaan kuuluvilla henkilölle!
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Poliisiviranomaisen lisäksi vain turvallisuuspäälliköllä tai hänen sijaisellaan on oikeus antaa
henkilökuntaan kuuluvalle lupa palvelimelle tallennetun kuvan käsittelyyn (tallentamiseen ja
siirtämiseen).

3.4 Henkilökunnan perehdyttäminen turvallisuussuunnitelmaan ja suunnitelman
käyttöönotto
Urheiluhallin työntekijöille järjestetään turvallisuussuunnitelman mukainen koulutustilaisuus ennen
suunnitelman käyttöönottoa. Koulutustilaisuudessa henkilökunnalle koulutetaan tilaisuudessa
suunnitelman asiasisältö ja ohjeet.
Espoon liikuntatoimen turvallisuudesta vastaavan henkilön tai hänen valtuuttamansa edustajan on
allekirjoituksellaan vahvistettava turvallisuussuunnitelman käyttöönotettavaksi.
Urheiluhallin henkilökunta perehdytetään turvallisuussuunnitelmaan sisältämään ohjeistukseen siten,
että se pystyy tarvittaessa toimimaan Leppävaaran urheiluhallilla ohjeiden mukaisesti palo-, vaaraja/tai vastaavissa erityistilanteissa.
Henkilökunnalle järjestettävästä koulutuksesta pidetään kirjaa turvallisuuspäällikön määräämällä tavalla.
Jokainen koulutukseen osallistuvan on kuitattava allekirjoituksellaan osallistumisensa koulutukseen
sekä täten sitoutuu samalla noudattamaan turvallisuuskoulutuksessa annettuja ohjeita ja määräyksiä työtehtävissään.Turvallisuuspäällikkö johtaa ja vastaa henkilökunnan perehdyttämisestä apunaan
turvallisuusvastaavat.

3.5 Henkilökunnan varautuminen tulipalo- tai vaaratilanteeseen
HENKILÖKUNTA ON PEREHDYTETTÄVÄ TURVALLISUUSJÄRJESTELMÄÄN SITEN, ETTÄ
• jokainen osaa tehdä tilanteen mukaisen hätäilmoituksen
• tietää alkusammuttimen sijainnin ja osaa käyttää niitä
• tuntee rakennuksen kaikki poistumistiet
• tuntee muut rakennuksen turvallisuusjärjestelyt ja niiden edellyttämät toimenpiteet
• tuntee vastuunsa huolehtia ihmisistä ja heidän poistumisestaan tulipalon sattuessa
• tietää miten toimitaan säteilyonnettomuuden tai kaasuonnettomuuden sattuessa
• yrityksen suojelujohtajat ja koko organisaatio tuntee hyvin tehtävänsä, jotka tähtäävät
sekä onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn että rajoittamiseen
HENKILÖKUNNAN TOIMINTAA ONNETTOMUUSTILANTEITA VARTEN HARJOITELLAAN 1-2
KERTAA VUOSITTAIN
TOIMINTAOHJEET TAPATURMA- JA TULIPALOTILANTEITA VARTEN:
Henkilökunnan toimintaa tapaturmatilanteessa harjoitellaan 1-2 kertaa vuosittain.
Ensiapuhuone sijaitsee pesuhuoneen puoleisessa päässä. ????
Sinne on sijoitettu lääkekaappi, haavanhoito- ja ensiapulaukku. hapenantolaitelaukku.
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B. KANSIOSSA Kirjalliset ensiapuohjeet;

Kirjalliset ensiapuohjeet;

B. KANSIOSSA
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4. LEPPÄVAARAN URHEILUHALLIN TOIMITILATURVALLISUUS
4.1 Toimitilaturvallisuus yleensä
TOIMITILATURVALLISUUTTA KÄSITELLÄÄN URHEILUHALLILLA LÄHINNÄ RIKOLLISEN
JA ILKIVALTAISEN TOIMINNAN EHKÄISEMISEN NÄKÖKULMASTA,
KOSKA TILOIHIN ON YLEENSÄ VAPAA PÄÄSY JA HALLILLA LIIKKUU PÄIVITTÄIN PALJON IHMISIÄ.

URHEILUHALLILLA TURVALLISUUSTASOA YLLÄPIDETÄÄN SEURAAVASTI:
1. HENKILÖKUNNALLE JA ASIAKKAILLE KUULUVAT TILAT ERILLÄÄN LUKITUKSIN JA TEKNISESTI
MURTOSUOJATTUNA
2. VALVOTAAN TALLENTAVAN KAMERAVALVONNAN AVULLA SEKÄ TYÖTEHTÄVIEN PUITTEISSA TILOJA
SEKÄ OHJATAAN URHEILUHALLIN TILOJEN, KALUSTON JA LAITTEIDEN KÄYTTÄJIÄ NIIDEN OIKEAA JA
TURVALLISTA KÄYTTÖÄ.

4.2 Urheiluhallin järjestyssäännöt
URHEILUHALLIN KÄYTTÄJIÄ VARTEN ON LAADITTU JÄRJESTYSSÄÄNNÖT, JOITA ASIAKKAIDEN ON
NOUDATETTAVA URHEILUHALLIN TILOISSA.

ESPOON KAUPUNGIN SISÄLIIKUNTATILOJEN YLEISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
1 Urheiluhallin liikuntatilat on tarkoitettu käytettäväksi pääasiassa liikuntatilaisuuksia varten.
2 Jokaisessa harjoitus- ja kilpailutilaisuudessa tulee olla käyttövuoron tilaajan nimeämä ohjaaja, joka valvoo
näiden sääntöjen noudattamista.
3 Pukeutumis- ja peseytymisaika vuoron alkaessa ja päättyessä on pääsääntöisesti 15 minuuttia.
4 Pukuhuoneen avain on noudettava valvojalta tai kassalta ja palautettava vuoron päätyttyä takaisin.
5 Päihdyttävän tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena esiintyminen liikuntatiloissa on kielletty.
6 Ulkojalkineiden käyttö liikuntatiloissa on kielletty.
7 Särkyvien esineiden tuominen liikuntatiloihin ja purukumin ja nuuskan käyttö tiloissa on kielletty.
8 Jokainen käyttää liikuntasalia omalla vastuullaan ja on myös itse vastuussa vaatteittensa ja muun
omaisuutensa säilymisestä liikuntatiloissa. Löytötavarat on luovutettava henkilökunnalle.
9 Harjoitusvälineet ja -laitteet on niiden käytön jälkeen palautettava paikoilleen.
Ilmoitus vahingosta on tehtävä viipymättä henkilökunnalle.
10 Henkilö tai yhteisö, joka rikkoo tätä järjestyssääntöä tai ei noudata henkilökunnan antamia ohjeita tai
määräyksiä, voidaan määrätä poistumaan liikuntatiloista ja häneltä/siltä voidaan kieltää liikuntatilojen
käyttö määräajaksi.
11 Tämän järjestyssäännön lisäksi voidaan antaa liikuntapaikkakohtaisia tarkentavia ohjeita.
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4.3 Ulkoalueet
Urheiluhallin ympäristöön kiinnitetään kokoaikaisesti huomioita. Urheiluhallin lähiympäristöä tarkkaillaan
ja urheiluhallin ulkopuolelle seinän viereen (ei 6 metriä lähemmäksi seinää) ei saa siirtää eikä varastoida
palovaarallista tavaraa.
Urheiluhallin ympäristöä tarkkaillaan ja valvotaan aktiivisesti työtehtävien yhteydessä.
Selvästi valvonnan alaisena olevaan urheiluhalliin ei kohdistu yleensä läheskään niin voimakkaasti
ilkivaltaisia tekoja, eikä muita urheiluhallin toimintaa mahdollisesti haittaavia häiriötekijöitä.
Tarvittaessa voidaan urheiluhallia ympäröivällä alueella rajoittaa ja ohjata henkilövalvontaa ja ajoneuvojen liikennettä tarvittaessa yhteistyössä poliisiviranomaisten kanssa tarvittavin tilapäisin kyltein,
opastein, aitauksin, portein ja raskailla ajoesteillä.
Jos tapahtumanjärjestäjä käyttää urheiluhallin pysäköinti- ja liikenteen ohjaukseen järjestyksenvalvojia
on heillä oltava TIETURVA -1 KORTTI.

LEPPÄVAARAN URHEILUHALLIN TILOISSA OMAA TAPAHTUMAANSA JÄRJESTÄVÄ TAHO ON
VELVOLLINEN ILMOITTAMAAN YLLÄMAINITUISTA MUUTOKSISTA TARVITTAVILLE VIRANOMAISILLE JA
URHEILUHALLIN TURVALLISUUSPÄÄLLIKÖLLE/VASTAAVALLE AINA,
KUN OMAN TAPAHTUMAN/ TILAISUUDEN TURVALLISUUSSUUNNITELMAA JA TAPAHTUMAN
LIIKENNEJÄRJESTELYJÄ SEKÄ PAIKOITUSTARVETTA ALETAAN SUUNNITTELLA.

4.4 Kiinteistön turvallisuus
Urheilutalossa on pyrittävä käyttämään tarvittavissa korjauksissa ja remonteissa rakennusmääräyskokoelmien säännöksien edellyttämiä teknisiä ja rakenteellisia suojaustoimintoja. Valaistuksella
vaikutetaan ympäristöön ja sen turvallisuuteen.
Urheiluhallilla on kameravalvonta, joten valaistukseen ja sen kuntoon sekä valaistuksen tehoon on
kiinnitettävä jatkuvasti erityinen huomio, jotta kameroiden tallennuskuvan taso on riittävä henkilön
kasvotunnistukseen.
Kameravalvonnasta ilmoitetaan urheiluhallin tiloissa asiakkaille ja henkilökunnalle kameravalvonnasta
annettujen määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Kameravalvontaa suoritetaan valvonnasta annettujen
ohjeiden mukaisesti.
Kameran valvontasektorit tarkastetaan turvallisuuspäällikön toimenpitein tilojen muutosten ja
tapahtumien niin vaatiessa.
HENKILÖKUNNAN ON ILMOITETTAVA MAHDOLLISISTA KAMERANVALVONTAAN LIITTYVISTÄ
HÄIRIÖISTÄ AINA VÄLITTÖMÄSTI TURVALLISUUSPÄÄLLIKÖLLE.
Kameran valvontasektorit tarkastetaan turvallisuushenkilöstön toimenpitein tilojen ja tapahtumien niin
vaatiessa. Mahdollisista muutostarpeista on ilmoitettava turvallisuuspäällikölle.
Ulko- ja sisätilojen valvonnassa käytetään tallentavaa kamerajärjestelmää. Kameroiden välittämä
reaaliaikainen kuva Urheiluhallin valvomo huone 141.
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PALVELIMELLA OLEVAN TALLENNUSKUVIEN KATSELUOIKEUS ON TURVALLISUUSPÄÄLLIKÖLLÄ JA/TAI
HÄNEN NIMEÄMÄLLÄÄN URHEILUHALLIN TURVALLISUUSVASTAAVALLA TAI HENKILÖKUNTAAN
KUULUVALLA.
LEPPÄVAARAN URHEILUHALLILLA PALVELIMELLE TALLENNETTUA KUVAA SAA KÄSITELLÄ VAIN SIIHEN
OIKEUTETUT TURVALLISUUSPÄÄLLIKKÖ JA HÄNEN NIMEÄMÄNSÄ TURVALLISUUSVASTAAVAT. (LPH)

URHEILUHALLIN SAVUNPOISTOLUUKKUJA EI SAA LUKITA EIKÄ TELJETÄ.
Savunpoistoluukkujen avausmekanismien, murtohälyttimien, turvakameroiden ja ovilukitusten
toiminta tulee varmistaa SIIHEN MÄÄRÄTYN HENKILÖN TOIMENPITEIN
ja niistä annettujen ohjeiden mukaisesti sekä tarvittaessa
turvallisuuspäällikön käskemällä tavalla yhdessä urheiluhallin muun henkilökunnan kanssa.

4.5 Kiinteistön avain- ja kulkulupakorttien vast. turvallisuus
URHEILUHALLIN AVAIN- JA KULUNVALVONTAKORTTIEN TURVALLISUUS
Avain- ja kulunvalvontakorttien turvallisuustason on oltava korkea.
Avainten ja kulunvalvontakorttien käytön helppoutta, seurantaa ja kopioimissuojausta johtaa
turvallisuuspäällikkö yhdessä turvallisuusvastaavien kanssa.

AVAIN/ KULKUKORTTIEN TURVALLISUUTTA KOSKEVA MUISTILISTA
1. Kaikkien avaimien ja korttien tulee olla juoksevasti numeroitu (joko tehtaalla tai jälkeenpäin
stanssattuna)
2. Avaimia ja kortteja ei luovuteta tarvitsemisperiaatteella.
EI LUOVUTETA
3. Avaimista ja korteista tehdään merkintä niin noudettaessa kuin palautettaessakin erilliselle
lomakkeelle ja tapahtumasta otetaan kuittaus.
Lomakkeet arkistoidaan vastuuhenkilön toimenpitein.
4. Avaimet- ja kulkukortit tulee palauttaa niistä vastaavalle henkilölle välittömästi, kun työsuhde tai
vuokrasuhde päättyy.
5. Avain- ja kulkukorttikirjanpitoa säilytetään lukitussa kalusteessa ja sitä päivitetään
reaaliaikaisesti.
6. Vara-avaimet, kuittaamattomat avaimet ja käyttämättömät kulkukortit säilytetään lukitussa
kalusteessa. (erillinen avain/ korttikaappi tai kassakaappi)
7. Avainten ja kulkukorttien katoamistilanteita varten on oltava ohje, jotta avainvastuuhenkilölle
saadaan tieto kadonneesta avaimesta mahdollisimman hyvin.
Kiinteistön henkilöstöä, jota avaimen katoaminen koskee, on informoitava välittömästi katoamisesta, jotta vältytään väärinkäytöksiltä.
8. Vaurioituneet avaimet tai kortit on aina vaihdettava heti, kun vaurio havaitaan.
Koodattujen avaimien ja korttien koodaus on aina vaihdettava, kun avain vaihtaa haltijaa.
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9. Avaimista, koodeista, lukituksesta tai muusta toimitiloissa liikkumiseen liittyvistä
järjestelyistä ei saa antaa tietoja ulkopuolisille.
Erityisesti koodeja ei saa kirjata siten, että ulkopuolinen voisi yhdistää niitä tiettyyn
kiinteistöön tai osoitteeseen.

Avainten ja kulunvalvontakorttien vast. urheiluhallinnasta vastaa turvallisuuspäällikkö ja/ tai hänen
nimeämänsä vastuuhenkilö.
Vastuuhenkilöllä on hallussaan kaikki vara-avaimet ja oikeudet kulunvalvontakorttien
urheiluhallintaan sekä ylläpitää avainten ja kulunvalvontakorttikirjanpitoa ja seurantaa.
Vastuuhenkilö luovuttaa avaimen tai kulkukortin vain kuittausta vastaan sitä tarvitsevalle henkilölle.
URHEILUHALLIN AVAIMIA TAI KULKUKORTTEJA LUOVUTETTAESSA URHEILUHALLIN ULKOPUOLISELLE
HENKILÖLLE, TARKISTETAAN TURVALLISUUSPÄÄLLIKÖLTÄ HENKILÖN OIKEUS SAADA KÄYTTÖÖNSÄ
TARVITSEMANSA AVAIN TAI KULKUKORTTI.

5. Rakennusten ja laitteiden käyttöturvallisuus
5.1 Laitteiden kunnossapito
RAKENNUKSEN OMISTAJAN JA HALTIJAN YLEISTEN TILOJEN OSALTA SEKÄ HUONEISTON HALTIJAN
HALLUSSA OLEVIEN TILOJEN OSALTA ON HUOLEHDITTAVA, ETTÄ:
Viranomaisten määräämät tai säädöksissä vaaditut sammutus-, pelastus- ja torjuntakalusto, sammutussekä pelastustyötä helpottavat laitteet, palonilmaisulaitteet ja hälytyslaitteet sekä muut
onnettomuuden vaaraa ilmaisevat laitteet, poistumisteiden opasteet ja turvamerkinnät sekä
väestönsuojien varusteet ja laitteet ovat toimintakunnossa ja ne huolletaan ja tarkastetaan, siten kuin
pelastustoimesta vastaava ministeriö tarvittaessa määrää.
TÄLLAISIA OVAT MM.
- ALKUSAMMUTUSKALUSTO
- SAVUNPOISTOIKKUNAT - JA LUUKUT
- AUTOMAATTINEN PALOILMOITIN
- AUTOMAATTINEN SAMMUTUSLAITOS
- TURVA- JA MERKKIVALAISTUS
- VÄESTÖNSUOJAN ILMANVAIHTOLAITTEET, VARUSTEET JA MATERIAALI.
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5.2 Sähköasennusten määräaikaistarkastus

(kts. B. KANSIO, Sähkölaitteiden määräaikaistarkastukset)
Lisätietoja www.tukes.fi.

5.3 Urheiluhallin laitteiden kunnossapito

Yleiset ohjeet ja määräykset
ILMANVAIHTOLAITTEISTOJEN HUOLTO JA PUHDISTUS
Paloturvallisuuden ylläpitämiseksi ilmanvaihtolaitteistot on tarkastettava ja puhdistettava tarkastuksessa
tarpeelliseksi todetuilta osin, sekä siitä on laadittava pöytäkirja.

KUULUTUSJÄRJESTELMÄ
Kuulutusjärjestelmän tarkoituksena on ohjata poistumista ja antaa tarvittavia lisäohjeita
poikkeamatilanteessa. Kattavan ja akkuvarmennetun kuulutusjärjestelmän avulla harjoiteltu poistuminen
sujuu turvallisesti ja nopeasti.
1. Järjestelmällä tulee olla ajantasainen kunnossapito-ohjelma. (Laitteen valmistajalta)
2. Järjestelmällä on asiantunteva hoitaja ja varahenkilö
3. Koestukset suoritetaan kunnossapito-ohjelman mukaisesti
4. Huollot suoritetaan kunnossapito-ohjelman mukaisesti
5. Kuulutusohjeet ovat automaattisia nauhoitteita tai kuulutusohje on näkyvillä kuulutuslaitteen
vieressä. (viitteelinen ohje B. KANSIOSSA)
6. Kuulutusohjeet ovat riittävän monella kielellä
7. Kuulutuslaitteen sijainti on merkitty liitepiirroksiin
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MERKKIVALAISTUS
Merkkivalaistus osoittaa uloskäytävät. Sen tulee toimia tavallisen valaistuksen kanssa yhtä aikaa ja
siitä riippumatta ja vielä vähintään 30 minuuttia tavallisen valaistuksen sammumisen jälkeen.
Turva- ja merkkivalaisinjärjestelmälle on nimettävä vastaava hoitaja. Järjestelmän toimivuutta on huoltoja käyttöohjeiden mukaisesti koestettava vähintään neljä kertaa vuodessa/valmistajan käyttöohjeiden
mukaan. Koestuksista ja huolloista on pidettävä päiväkirjaa, joka on esitettävä pelastusviranomaiselle.
Lisäksi on huolehdittava riittävästä määrästä varaosia.
ALKUSAMMUTUSKALUSTO
Käsisammuttimet tarkastetaan kahden vuoden välein. Ulkona tai tärinässä olevat on tarkastettava
vuosittain. Tarkastuksen saa suorittaa Turvatekniikan keskuksen hyväksymä käsisammutinhuoltoliike.
Pikapalopostit on syytä kokeilla vuosittain letkujen- ja letkuliitosten pitävyyden sekä vedentulon
varmistamiseksi.
SAVUNPOISTO
Vuosittain huolletaan ja tarkastetaan savunpoistolaitteiston toimintakyky ja toimintaedellytykset, mikäli
luukkujen koeavaus/laukaisu on mahdollista suorittaa, tehdään se 20%:lle luukuista, niin että kaikki luukut on
testattu 5:en vuoden ajanjaksolla. Tarkastuksen perusteella tehdään korjaus- ja huoltotoimenpiteet.
Toimenpiteistä pidetään päiväkirjaa, joka on esitettävä pelastusviranomaiselle. Vuosihuollon saa suorittaa
asiantunteva savunpoistolaitteistoja asentava- ja huoltava liike.
PALO-OVET
Palo-ovien tarkoitus on estää tulen ja savun pääseminen toiseen palo-osastoon. Palo-ovien ovipumppujen,
saranoiden lukitussalpojen toimivuus tarkastetaan kiinteistöhuollon päivittäisillä kierroksilla, vialliset
sulkijalaitteet pyritään korjaamaan välittömästi. Ovet on pidettävä koko ajan suljettuna, ovia ei saa kiilata auki
- asentoon.
Automaattisesti sulkeutuville (aukipitolaite: esim. sähkömagneetti, lämpösulake) palo-oville laaditaan
kunnossapito-ohjelma. Tarkastuksilla varmistetaan mm. sulkemislaitteen manuaalisen ja automaattisen
sulkemisen toimivuus, liukupalo-oven liikkuvuus, vastapainot, vaijerit, esim. trukin tekemät kolhut, reagointi
paloilmoittimen antamaan hälytykseen ja varmennuksessa käytettävien akkujen toimintakunto. Tarkastuksia
minimissään 4 kertaa vuodessa.
Kunnossapito-ohjelman laatimiseen saa ohjeita niitä toimittavilta laitteiston myynti-, asennus- ja
huoltoliikkeiltä.

AUTOMAATTINEN PALOILMOITIN
Paloilmoittimelle on nimettävä hoitaja sekä varahoitaja ja ilmoittimen toimivuutta on kokeiltava kerran
kuukaudessa. Laitteiston hoitajan yhteystiedot on pidettävä ajan tasalla ja lisäksi muut muuttuneet
kohdekortti tiedot on ilmoitettava pelastuslaitokselle.
Kokeiluista, tarkastuksista sekä korjaus-, ja huoltotöistä on pidettävä päiväkirjaa, joka on esitettävä
pelastusviranomaiselle.
Paloilmoittimelle on laadittava kunnossapito-ohjelma. Apuna voi käyttää ST -korttia (ST 662.42) sekä lisäksi
laitetoimittajilta löytyy vastaavia.
Huolto- ja korjaustoimintaa saa suorittaa vain TUKESin hyväksymä paloilmoitinliike. Haltijan on huolehdittava,
että paloilmoitin tulee määräaikaistarkastettua alla olevan taulukon mukaisesti. Pääsääntöisesti tarkastusväli
on 3 vuotta. Tarkastuksen voi suorittaa vain TUKESin hyväksymät tarkastuslaitokset.
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Tarkastusluokka

Käyttötarkoitus

Tarkastusväli

A

Henkilöturvallisuuden kannalta tärkeät kohteet, joihin
liittyy huomattava tai suuri palovaara (esim. majoitustilat
–ja hoitolaitokset, tilat joissa paloilmoitin on
rakennusluvan ehtona)

3 vuotta

B

Muut

5 vuotta

C

Poikkeustapaukset

Kohdekohtainen

VÄESTÖNSUOJA
Väestönsuoja ja sen laitteet tarvitsevat säännöllistä huoltoa. Omistajan / haltijan toimesta suoritetaan
vähintään kerran vuodessa suojan huoltoon ja ylläpitoon liittyvät toimenpiteet. Niistä on pidettävä
päiväkirjaa. VÄESTÖNSUOJA ON PIDETTÄVÄ JATKUVASTI SELLAISESSA KUNNOSSA ETTÄ SE SAADAAN
TÄYTEEN VALMIUTEEN 72 TUNNIN KULUESSA.
Väestönsuojan on oltava teknisesti jatkuvasti käyttöönotettavissa. Suojan pintalasta osa (50%) tulee olla
käyttävissä välittömään suojautumiseen. Väestönsuojaa varten täytyy olla nimettynä
ja koulutettuna vähintään yksi taloon kuuluva henkilö. Käyttö- ja huolto-ohjeet on toimitettu suojan laitteiden
mukana. Lisäksi mm SPEK:ltä on saatavissa väestönsuojan kunnostukseen liittyvää kirjallisuutta.

PALAVAT NESTEET

Palavia nesteitä koskevat säilytysrajoitukset
Erittäin helposti
syytyviä, helposti
syttyviä ja syttyviä
palavia nesteitä
sekä palavia
TILA
nesteitä tai kaasuja
sisältäviä aerosoleja
(esim. bensiini,
liuottimet ja
aerosolimaalit)
a) Asuin-, toimisto-, majoitus-,
päivähoito- ja kokoontumistila

25 l

Palavia nesteitä, joiden
leimahduspiste on yli

Nestekaasua

o

55 C (esimerkiksi öljy
ja dieselöljy)

50 l

25 kg
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b) Rakennuksessa, jossa akohdassa lueteltuja huoneistoja,
erillisessä varastotilassa tai
huolto- tai työpaikkahuoneessa
c) Moottoriajoneuvosuoja

f) Yhteiset kellari- ja ullakkotilat

100 l

200 l

Ajoneuvon
polttoainesäiliö +

Ajoneuvon
polttoainesäiliö +

60 l

200 l

Ei nestekaasua

Ajoneuvon
polttoainesäiliö + 25
kg

Ei palavia nesteitä eikä nestekaasua tai muita palavia kaasuja.

5.4 Laitteiden kunnossapidon tarkastuslista
TARKASTUSKOHDE

TARKASTUS- TAI
HUOLTOLAJI
Tarkastus ja päivitys

Vuosittain

Toimintatarkastus

neljä kertaa vuodessa*

Ilmoitus
pelastuslaitokselle
Dokumentointi
*tai valmistajan ohjeen
mukaan

Kuulutusjärjestelmä

Toimintatarkastus

Palovaroittimet
Ilmanvaihtolaitteet

Toimintatarkastus
Nuohous

Dokumentointi
Katso sivu 2

Käsisammuttimet

Määräaikaistarkastus

Kunnossapito-ohjelman
mukaan
kaksi kertaa vuodessa
1 tai 5 vuotta tai
tarvittaessa
1 tai 2 vuotta

Pikapalopostit

Toimintatarkastus

kerran vuodessa

Automaattisesti sulkeutuvat
palo-ovet

Toimintatarkastus
Määräaikaistarkistus

Automaattinen sammutuslaitos

Määräaikaistarkastus

kunnossapito-ohjelman
mukaan.
vähintään 4 krt/vuodessa
2 tai 4 vuotta

Automaattinen sammutuslaitos

Toimintatarkastus

joka kuukausi

Automaattinen paloilmoitin
Automaattinen paloilmoitin
Väestönsuoja

Määräaikaistarkastus
Toimintatarkastus
Tarkastus ja huolto

3 tai 5 vuotta
joka kuukausi
Vuosittain

Öljysäiliöt

Määräaikaistarkastus

10 vuotta, sen jälkeen 2, 5
tai 10 vuotta

Tulisijat

Nuohous

1 tai 3 vuotta

Asuin tai vapaaajanasunto

Savunpoistolaitteet

Toimintatarkastus

20 % vuodessa

kaikki 5 vuoden aikana

Sähköjärjestelmät

Määräaikaistarkastus

5,10 tai 15 vuotta

Katso sivu 1

Pelastus- ja/tai turvallisuussuunnitelma
Turva- ja merkkivalaistus

TARKASTUSVÄLI

HUOM.

sammuttimen
säilytysolosuhteiden
mukaan
Dokumentointi
Ohjeet esim.
valmistajalta

Väestösuojan hoitaja
tekee
Tarkastusväli mm. säiliön
kunnon ja sijainnin
mukaan
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Hissit

Määräaikaistarkastus

joka 2. tai 3. vuosi

Palovaroitinjärjestelmä

Toimintatarkastus

joka kuukausi

myös akut ja patterit

Nestekaasulaitteet

Toimintatarkastus

Vuosittain

kiinteät asennus- ja
huoltotyöt: vain
hyväksytyt
kaasuasennusliikkeet

.

5.5 Siirrettävät katsomot

Katsomoita saa käyttää vain perehdytetty henkilö.
5.6 Erityisryhmien ja lasten turvallisuusohjeet urheiluhallilla

PIENILLÄ LAPSILLA JA ERITYSRYHMILLÄ ON OLTAVA MUKANAAN VASTUUHENKILÖ, JOKA VASTAA
LAPSEN TAI ERITYISTÄ HUOLENPITOA VAATIVAN (ESTEELLISEN)
HENKILÖN OLESKELUSTA JA VALVONNASTA URHEILUHALLIN TILOISSA.
LIIKUNTAPAIKOILLE KOHDISTUVA OMA VALVONTAVAATIMUS
EI VÄHENNÄ VANHEMPIEN VELVOLLISUUTTA HUOLEHTIA LAPSISTAAN.
TARVITTAESSA HENKILÖKUNTA ARVIOI, ONKO HUOLTAJA KYKENEVÄ OSALTAAN
HUOLEHTIMAAN SEURASSAAN OLEVIEN LASTEN TAI ERITYISRYHMÄLÄISTEN
TURVALLISUUDESTA URHEILUTALOSSA.

5.7 Urheiluhallin käyttäjien ja henkilökunnan kokoontumispaikka hätätilanteessa

HÄTÄKOKOONTUMISKOKOONTUMISPAIKKANA ON
SISÄLLÄ URHEILUHALLIN AULA/ KAHVIO JA
ULKONA PARKKIPAIKKA
kts. (A. KANSIO, ASEMAPIIRROS)

URHEILUHALLIN HENKILÖKUNTA OHJAA ASIAKKAAT OIKEALLE
HÄTÄKOKOONTUMISPAIKALLE
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6. URHEILUHALLIN HENKILÖKUNNAN TOIMINTAOHJEITA
6.1 Urheiluhallin laitteiden ja koneiden käyttäminen ja huoltaminen
KORJAUS JA HUOLTOTOIMENPITEITÄ

- KORJAUS JA HUOLTOTOIMENPITEITÄ TEHTÄESSÄ ON NOUDATETTAVA
LAITE- JA KALUSTOVALMISTAJIEN
ANTAMIA OHJEITA JA MÄÄRÄYKSIÄ KONEIDEN HUOLLOSTA JA KORJAUKSESTA.
SEURAT VAST. VASTAAVAT OMISTA VÄLINEISTÄÄN JA NIIDEN HUOLLOSTA SEKÄ TURVALLISESTA
KÄYTÖSTÄ.

TOIMINTAOHJE TAPATURMIA VARTEN
- Ohjeet löytyvät urheiluhallin turvallisuussuunnitelmasta. (kts. B. KANSIO, lomakkeet)
- Toimintaohjeet avunhälyttämisestä löytyvät urheiluhallin turvallisuussuunnitelmasta,
samoin työnjako, johtamisvastuu ja toimintajärjestys.

6.2 Onnettomuuskirjanpito ja onnettomuuden syyn tutkinta

URHEILUHALLIN HENKILÖKUNTAAN KUULUVAN ON KIRJATTAVA ONNETTOMUUDET JA
LÄHELTÄ - PITITILANTEET VÄLITTÖMÄSTI ONNETTOMUUSKIRJANPITOVIHKOON JA
ILMOITTAVA ASIASTA LIIKUNAPAIKANHOITAJALLE
sekä turvallisuuspäällikölle ja työturvallisuusvastaavalle, joka järjestää tarvittaessa onnettomuuden
tutkinnan yhdessä viranomaisten kanssa, ottaen huomioon onnettomuuden vakavuuden.
ONNETTOMUUSKIRJANPITOVIHKOON KIRJATAAN TAPAHTUMAT JA SITÄ SÄILYTTÄÄ URHEILUHALLIN
TURVALLISUUSVASTAAVA TURVALLISUUSPÄÄLLIKÖN MÄÄRÄÄMÄLLÄ TAVALLA.
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7. LEPPÄVAARAN URHEILUHALLIN RISKIENARVIOINTI
7.1 Leppävaaran urheiluhallin nykytila- analyysi ja riskienarviointi
Leppävaaran urheiluhallin nykytila-analyysi ja riskikartoitus tehtiin 21.1.2014 yhteistyössä urheiluhallin
liikuntapaikkamestarin ja muun tarvittavan henkilökunnan ja Itä-Suomen Turvatalon (ISTT) turvallisuusasiantuntijan toimenpitein. Urheiluhallin henkilökunta osallistui nykytila-analyysin tekemiseen nykytilaanalyysilomakkeita apuna käyttäen kohdennettuna omiin työtehtäviinsä urheiluhallilla. Nykytila- ja riskikartoitus laadittiin käyttäen Liikuntapaikkojen turvallisuussuunnitelma- oppaan 2012 riskikartoituslomakkeita. Riskikartoituslomakkeiden kysymyksiin vastasivat kaikki urheiluhallin henkilöstöryhmät.
Riskikartoituksessa tarkasteltiin ja tarkastettiin Leppävaaran urheiluhallin henkilöstöön, omaisuuteen,
ympäristöön, normaalitoiminnan mahdolliseen toiminnan
keskeytymiseen liittyviä riskejä. Riskikartoituksessa tunnistettiin ja tunnustettiin Leppävaaran
urheiluhallilla mahdollisesti esiintyvät vaaratekijät, vaarojen aiheuttamien riskien suuruudet ja määriteltiin
vahinkotapahtuman todennäköisyys ja seurauksen vakavuus.
Leppävaaran urheiluhallin henkilökunta osallistui arviointiin nykytila- ja riskianalyysilomakkeiden avulla
tehtyyn kyselyyn. (Riskikartoituksen tulokset kohta. 7)
Nykytilaja
riskianalyysimateriaalin
analysoinnin
suorittivat
hallipäällikkö
(urheiluhallin
turvallisuuspäällikkö) ja Liikuntapaikkojenhoitaja, henkilökuntaa ja ISTT: n turvallisuusasiantuntija.
Riskikartoitus tehtiin käyttäen oppaan riskikartoitustyökalua.
Henkilökunnan palautekokouksessa arvioitiin nykytila- ja riskinarviointikyselystä nousseet epäkohdat ja
laadittiin toimenpide-ehdotukset epäkohtien korjaamiseksi. Samalla sovittiin toimenpiteiden vastuuhenkilöt ja tehtävien aikataulu.
(C. KANSIO, Nykytila- ja Riskikartoitustyökalun käyttöohje ja lomakkeet sekä tulokset)

7.2 Nykytila-analyysi ja riskien arviointi


Nykytila-analyysin avulla kartoitettiin kohteen nykyinen turvallisuustoiminta



Nykytila-analyysi tehtiin tarkistuslistan avulla



Toimintaa verrattiin ensin lainsäädännön vaatimuksiin ja yleisiin, hyviin turvallisuuskäytäntöihin.



Havaitut puutteet lainsäädännön velvoitteiden täyttämisessä korjattiin mahdollisimman nopeasti

MIKSI TEHDÄÄN
 Riskien arvioinnilla saatiin kohteen vaaroista välttämätöntä pohjatietoa turvallisuussuunnittelua
varten
 Auttaa priorisoimaan käytössä olevat turvallisuustyön resurssit oikeisiin asioihin
 Työturvallisuuslaki edellyttää selvittämään työntekijöihin kohdistuvat vaarat ja arvioimaan niiden
merkityksen



Tehdään laatimisprojektin vetäjän johdolla ryhmätyönä, mikä keskustelun ja yhteisen pohdinnan
kautta tuottaa usein hyviä kehitysideoita
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VAAROJEN TUNNISTAMINEN

•
•
•
•

Vaarojen tunnistaminen tehdään riskianalyysilomakkeiden avulla
Annettujen väittämien kautta mietitään onko asiat oman kohteen osalta kunnossa
Tunnistetut vaarat otetaan jatkokäsittelyyn ja niille määritetään riskin suuruudet
Riskin suuruus määritetään ryhmän yhteisenä arviona vaaran aiheuttamasta
vahinkoseuraamuksen vakavuudesta ja todennäköisyydestä.

7.3 Riskikartoituksen yhteenveto
Nykytila- ja riskianalyysimateriaalin analysoinnin suorittivat riskikartoitustyökalua käyttäen hallipäällikkö
(turvallisuuspäällikkö) ja - apulainen, ja ISTT:n turvallisuusasiantuntijan johdolla. Riskikartoitustyökaluna
käytettiin TTY:n julkaiseman, Liikuntapaikkojen turvallisuussuunnitelma-oppaan v. 2012:n nykytila- ja
riskianalyysilomakkeita sekä riskikartoitustyökalua.
Henkilökunnan palautekokouksessa käytiin läpi nykytila- ja riskinarviointikyselystä esiin tulleet epäkohdat
ja miten ja millä aikataululla jatkotoimenpiteet tehdään epäkohtien poistamiseksi. Samalla määriteltiin
tarvittavien turvallisuustoimenpiteiden vastuista ja aikataulusta.
Riskikartoituksen tulokset on dokumentoitu turvallisuuspäällikön toimenpitein turvallisuussuunnitelmakansioon.
A – Vaara tai riski

B - Syyt

Tulipalo

Palovaaralliset kohteet: huoltotila,
Tapahtuman keskeyttäminen,
jäteastiat, katokset, rasva- ja sähköpalot, henkilövahingot, irtaimistovahingot,
tuhopoltto ym.
taloudelliset menetykset ja korvaukset

Tapaturma,
onnettomuus/
Sairaskohtaus

C - Seuraukset

Murtumat, venähdykset, haavat ja
päänalueen vammat, toiminnan
Kaatuminen kenttä-alueella,
katsomossa, työtapaturma, sydänoireet, keskeytyminen hetkellisesti mahdollista,
elvytys, kuolema
epilepsia, diabetes

Vaaralliset aineet

onko mitään polttonestettä vast.

TARKASTA !!!

entä savenpoltto EI ole

Myrkytys, tulipalo, valuminen, räjähdys,
tapahtuman keskeyttäminen/hetkellinen
keskeyttäminen, henkilövahingot,
irtaimistovahingot, ympäristövahinko
Tulipalo, tapahtuman keskeyttäminen/
hetkellinen keskeyttäminen,
henkilövahingot, irtaimistovahingot

Ympäristökatastrofit

Rankkasade, myrsky, raekuuro, tuuli

Järjestyshäiriöt, rikos- ja
tietovarkausriskit,

Asiakkaisiin tai työntekijöihin kohdistuva
Mielenterveyspotilaat, päihteiden
väkivalta, toiminnan hetkellinen
käyttäjät, varkaus, ryöstö tms. Rikollinen
keskeytyminen, turvattomuuden tunne,
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häiriökäyttäytyminen

toiminta

henkilövahingot

Liikenne

Alueella huoltoliikennettä

Kolari. liikenneonnettomuus, yliajo

Työturvallisuus riskit

työtehtävissä raskaita ajoneuvoja ja
työvälineitä

Lyhyt työkyvyttömyys, kuolema

7.4 Urheiluhallin riskikartoituksen tulokset ja erityistilanteiden aiheuttajia
urheiluhallilla
Leppävaaran urheiluhallilla suorittiin riskienkartoituksen yhteydessä myös Huolto- ja kunnossapitotöiden
turvallisuuteen liittyvä riskikartoitus. Riskihallintakartoitus tehtiin Tampereen Teknillisen yliopiston
Turvallisuustekniikan osaston laatiman oppaan ja menetelmien mukaisesti. (lomakkeet).

ERITYISTILANTEITA VARTEN ON LAADITTU TÄMÄ TURVALLISUUSSUUNNITELMA,
JONKA OHJEIDEN JA MÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI HENKILÖKUNTA TOIMII URHEILUHALLIN
TURVALLISUUSPÄÄLLIKÖN JA TURVALLISUUSVASTAAVIEN
OHJAAMINA.

RISKIKARTOITUKSESSA OTETTIIN HUOMIOON URHEILUTALOSSA ERITYISIÄ VAARATILANTEITA
MAHDOLLISESTI AIHEUTTAVAT TEKIJÄT; KUTEN LAITTEIDEN KÄYTTÖHÄIRIÖT, RIKKOUTUVAT LAITTEET
JA PUTKET.

LEPPÄVAARAN URHEILUHALLIN TILOISSA TULEE VARAUTUA ERITYISTILANTEISIIN,
JOTKA VAARANTAVAT IHMISHENKIÄ:
VAATIVIA ERITYISTILANTEITA OVAT MUUN MUASSA TULIPALOT, SÄHKÖKATKOKSET, RÄJÄHDYKSET,
ILKIVALTA, ONNETTOMUUDET, AMPUMISTAPAUKSET JA TERRORISMI.
ERITYISTILANTEITA SAATTAVAT AIHEUTTAA MYÖS ERILAISET KONEIDEN JA LAITTEIDEN
KUORMITUKSESTA JA KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVAT KÄYTTÖHÄIRIÖT JA RIKKOUTUMISET.
LAITTEIDEN JA KONEIDEN KÄYTTÄJIEN AMMATTITAIDOTTOMUUS TAI KÄYTTÖOHJEIDEN SEKÄ
MÄÄRÄYSTEN LAIMINLYÖNNIT.
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7. 5 Toimenpiteet onnettomuus- ja vaaratilanteissa
ERITYISTILANTEEN

SYY

VARAUTUMINEN

TOIMINTA

MIEHITYS

AIHEUTTAJA
Huolimattomuus
LAIMINLYÖNNIT

ONNETTOMUUS

Ammattitaidon
puute

Tekninen vika
Huolimattomuus

POIKKEAVAT
LUONNONOLOT

ILKIVALTA

TERRORISMI

Henkilökunnan
omatoimisuus/
huolellisuus.
Erikoisliikkeiden
ammattiapu.
Yhteystiedot
ajan tasalla.
Koulutus ja valvonta

Turvallisuussuunnitelman ohjeistus.

Henkilökunta

Välitön yhteydenotto
ammattifirmoihin.

Henkilökunta

Esimiehen valvontatoimenpiteet

Henkilökunta
Viranomaiset

Eri tilanteiden
harjoitukset.

Toimitaan turvallisuussuunnitelman
ohjeiden mukaisesti

Henkilökunta
Viranomaiset

Ei ole varauduttu
erikseen.

Toimitaan turvallisuussuunnitelman ohjeiden mukaisesti ja
Espoon kaupungin
valmiussuunnitelman
mukaisesti
Toimitaan turvallisuussuunnitelman
ohjeistuksen mukaisesti
Ilmoitus esimiehelle ja
poliisille.
Toimitaan turvallisuussuunnitelman mukaisesti

Henkilökunta
Viranomaiset

Valvonnan
puute

Aktiivinen valvonta
Valvontakamerat

Äärijärjestöt

Etukäteen varautuminen vaikeaa.

Ilmoitus esimiehelle ja
viranomaisille.

Henkilökunta
Viranomaiset

Henkilökunta
Viranomaiset
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8. VAARATILANTEET JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY
8.1 Henkilökunnan varautuminen onnettomuus-, vaara ja uhkatilanteissa

VAATIVIA ERITYISTILANTEITA MONITOIMITILOISSA, KUTEN LEPPÄVAARAN URHEILUHALLILLA VOIVAT
AIHEUTTAA ESIMERKIKSI;
TULIPALO, SÄHKÖKATKOS, RÄJÄHDYS, AMPUMISTAPAUS JA TERRORISMI.
MUISTA! VAARATILANTEEN KRIITTISET HETKET OVAT MONESTI JUURI ENNEN SITÄ,
ENNENKUIN VIRANOMAISET OVAT EHTINEET PAIKALLE.
Vaativia erityistilanteita varten on laadittu tämä turvallisuussuunnitelma ja siinä on nimetty
turvallisuushenkilöstön tehtävät ja vastuut sekä miten erityistilanteissa henkilökunta toimii.
Ennakkoon valmistautuminen ja henkilöstön kouluttaminen on oltava jatkuvaa ja johdettua.

LEPPÄVAARAN URHEILUHALLILLA ON VARAUDUTTU ERITYYPPISIIN
VAARATILANTEISIIN SEURAAVASTI:
 Henkilökunnalle järjestetään pelastus- ja turvallisuussuunnitelman mukaista
koulutusta vuosittain, jossa perehdytään Urheiluhallin käyttöön ja
mahdollisiin häiriöihin.
 Urheilutalossa on kokoaikaisesti riittävästi alkusammutuskalustoa.
 Tekniset huollot tehdään tarvittaessa välittömästi, joko itse tai
laitetoimittajien toimesta.
 Hätätilanteessa annetaan valmiiksi laadittu toimintaohjeen mukainen kuulutus,
ohjeistuksen mukaisesti. (B. KANSIO, kuulutusohjeet)
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8.2 Hätäilmoituksen teko
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8.3 Tulipalo, riskit ja ennaltaehkäisy
Tulipalo voi syttyä tupakasta, sähkölaitteista, ilmastointikanavien liasta, epäkuntoisista
koneista, tuhopoltoista, huolimattomuudesta tai talossa tehtävistä tulitöistä.
Urheiluhallin kemikaalit saattavat muodostaa kuumentuessaan haitallisia/ myrkyllisiä kaasuja, syövyttäviä
pisaroita ja roiskeita.
URHEILUHALLILLA VOIDAAN TULIPALON VAARAA JA LEVIÄMISTÄ VÄHENTÄÄ SEURAAVILLA
TOIMENPITEILLÄ:
KIINTEISTÖN MAHDOLLISIA TULIPALON
SYTTYMISLÄHTEITÄ

TOIMENPITEET

SYTTYMISLÄHDE

Tulipalon ennaltaehkäisykeino

TUPAKOINTI

Tupakointi on kielletty talossa.

SÄHKÖLAITTEET
- JOHDOT, LÖYSÄT JOHTOJEN
KIINNITYKSET, SULAKKEET JNE…
ILMASTOINTIKANAVAT

Tarkastukset, määräaikaiset huollot ja puhdistukset.

EPÄKUNTOISET KONEET
- KAHVINKEITTIMET, ATK-LAITTEET,
PESUKONEET, LIEDET JNE.

Tarkastukset, huollot, ja puhdistukset.

Tarkastukset ja huolto (nuohous).

TUHOPOLTOT

Jätevarasto lukittava, parkkipaikalla erillinen rakennus.
Rakennukseen pääsy järjestetty vain pääsisäänkäynnin
kautta.
Ylimääräisen tavaran poistaminen rakennuksen
ulkopuolelta. (8 metriä irti ulkoseinästä)

TULITYÖT

Tulityön tekevällä yrityksellä on oltava tulityön valvontasuunnitelma.
Työskenneltäessä tilapäisellä tulityöpaikalla on
hankittava tulityölupa.
Tulityöntekijällä on oltava voimassa oleva tulityökortti.
Tulityöluvan voi myöntää vain tulityökortin omaava
henkilö.
Finassialan Keskusliitto;
Tulityöt suojeluohje 2011, D. KANSIOSSA

42

1. Paikalla oleva henkilökunta pelastaa välittömässä vaarassa olevat ihmiset.
2. Henkilökunnasta se joka on lähimpänä palopaikan käsisammutinta aloittaa
alkusammutuksen.
3. Henkilökunta avustaa alkusammutuksessa.
4. Henkilökunta ilmoittaa asiakkaille tulipalosta.
5. Henkilökuntaan kuuluva suorittaa kuulutuksen urheiluhallin käyttäjille.
6. Henkilökuntaan kuuluva huolehtii asiakkaat pois vaara-alueelta.
MIKÄLI TULIPALO EI SAMMU ALKUSAMMUTUKSESTA EVAKUOIDAAN TALO
VÄLITTÖMÄSTI TYHJÄKSI ASIAKKAISTA.
7. Henkilökuntaan kuuluva tekee hätäilmoituksen aluehälytyskeskukseen.
8. Henkilökuntaan kuuluva rajoittaa palon sulkemalla palotilaan johtavat ovet ja sulkee ilmastoinnin.
9. Henkilökuntaan kuuluva opastaa pelastuslaitoksen palopaikalle ja varmistaa pelastus- yksikön
esteettömän pääsyn palokohteeseen pelastustietä pitkin sekä ilmoittaa mahdollisista sisälle jääneistä
henkilöistä.
kts. B. KANSIO, LOMAKE
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EI OLE!
ILMASTOINNIN HÄTÄ – SEIS – KYTKIN
PAINA SITÄ, JOS ILMASTOINTI TÄYTYY KATKAISTA KIINTEISTÖSSÄ

8.4 Kuulutusohje tulipalotilanteessa
Kuulutusohje (B. KANSIO)

HÄTÄKOKOONTUMISKOKOONTUMISPAIKKANA ON
SISÄLLÄ URHEILUHALLIN AULA/ KAHVIO
ULKONA PARKKIPAIKKA

kts. (A. KANSIO, ASEMAPIIRROS)

URHEILUHALLIN HENKILÖKUNTA OHJAA ASIAKKAAT OIKEALLE
HÄTÄKOKOONTUMISPAIKALLE
8.5 Henkilökunnan toiminta räjähdysvaaratilanteessa
Urheilutalossa ei ole välitöntä räjähdysvaaraa, joten sen aiheuttaja voi olla häiriintynyt tai huumaavien
aineiden vaikutuksen alaisena oleva henkilö, joka tuo esim. kassissa pommin ja jättää sen urheiluhallin
sisätiloihin.
Varautuminen räjähdysvaara tilanteeseen on vaikeaa. Jokaista taloon sisälle tulevaan henkilön ei voida
tarkastaa ja todeta, onko henkilö juovuksissa, huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena ja onko henkilön
käyttäytyminen poikkeavaa normaalista.
Henkilökunnan toimintaa ohjataan räjähdysvaaratilanteessa kuuluttamalla keskusradiolla
ja/tai puhelimilla (kuulutusohjeet).
HÄLYTYS VOIDAAN KUULUTTAA SOVITULLA KOODILLA.
ÄÄNIMERKIT JA/ TAI KOODIT vain tarvittavien henkilökuntaan kuuluvien tiedossa
Käytöstä vastaa turvallisuuspäällikkö.
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1. Pommiuhan vastaanottanut henkilö kirjaa mahdollisimman hyvin saamansa uhkauksen sisällön.
(pommiuhkalomake, B. KANSIO, ERI TOIMIPISTEILLE JAETTUNA)
2. LPH (turvallisuusvastaava) ja viranomaiset päättävät yhdessä neuvottelun jälkeen
miten tilanteessa toimitaan ja mitkä toimenpiteet otetaan käyttöön.
3. Henkilökunta tyhjentää rakennuksen asiakkaista.
4. Poliisi suorittaa pommin etsimisen ja henkilökunta odottaa poliisilta ohjeita.
MITÄÄN TIETOJA POMMISTA JA POMMIUHASTA EI SAA ANTAA ULKOPUOLISILLE, TIEDOTTAMISESTA
VASTAA POLIISI- TAI PELASTUSVIRANOMAINEN
Tarkemmat ohjeet kts. D. KANSIO, Henkilökunnan toiminta vaara- ja uhkatilanteissa (turvallisuuspäällikkö
vastaa sisällön tiedottamisesta)

8.6 Sähköturmat, riskit, ennaltaehkäisy ja sähköasennusten määräaikaistarkastukset
Sähköiskun voi saada rikkinäisistä johdoista/ laitteista.
Riskitilanteessa sähkölaitevikaan vast. on PUUTUTTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Henkilökunnan
tarkkaavaisella ja aktiivisella kontrollilla on tärkeä merkitys sähkötapaturmien ehkäisyssä.
HENKILÖKUNTA TARKKAILEE KOKOAIKAISESTI SÄHKÖLAITTEIDEN TOIMIVUUTTA
TYÖTEHTÄVIENSÄ YHTEYDESSÄ.
LAMPPUJA VAST. VAIHDETTAESSA ON TARKASTETTAVA MYÖS JOHTOJEN KIINNITYKSET JA MAHDOLLISET
KULUMAT.
SÄHKÖPÄÄKESKUKSESSA SULAKKEIDEN VAIHDOSSA OLLAAN ERITTÄIN TARKKOJA SIITÄ, MITÄ SULAKKEITA
VAIHDETAAN (KOKOLUOKKA).
SÄHKÖASENTAJA VAIHTAVAA NE SULAKKEET (YL. KAHVASULAKKEET), MITÄ LPH/ HENKILÖKUNTA (jos ei ole
oikeuksia) EI SAA LAIN MUKAAN VAIHTAA.
MUU HENKILÖKUNTA TEKEE HAVAINNOISTAAN KIRJALLISEN ILMOITUKSEN ESIMIEHELLE, JOKA PUUTTUU
ASIAAN VÄLITTÖMÄSTI JA HOITAA ASIAN KUNTOON SAATTAMISESTA.
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MÄÄRÄAIKAIS

SÄHKÖLAITTEISTOLUOKAT

RAKENNUKSEN
KÄYTTÖTAPA

I

Liike, teollisuus- ja
julkiset rakennukset

15 vuotta

II

Näyttelyhallit, suuret
kokoontumistilat

10 vuotta

TARKASTUSVÄLI

Määräaikaistarkastusvelvoite koskee kaikkia muita paitsi asuinrakennusten sähköasennuksia. Velvoitteen
piirissä ovat siis tavanomaiset liike-, toimisto-, teollisuus- ja julkiset rakennukset sekä maatalousrakennukset,
joiden pääsulakkeen tai muun vastaavan ylivirtasuojan nimellisarvo on yli 35A. Lisätietoja www.tukes.fi.

8.7 Toiminta sähköturma tilanteessa
MUISTA! KUN AUTAT SÄHKÖTAPATURMASSA TOISTA IHMISTÄ:
1. ÄLÄ KOSKAAN LÄHDE AJATTELEMATTOMASTI AUTTAMAAN SÄHKÖISKUN SAANUTTA HENKILÖÄ.
2. JOS TAPATURMAN ON AIHEUTTANUT LAITE, KATKAISE SÄHKÖVIRTA LAITTEESTA.
3. ELLET OLE VARMA, ETTÄ SÄHKÖVIRTA ON KATKAISTU JA LOUKKAANTUNUT ON KIINNI
LAITTEESSA, ÄLÄ KOSKE LOUKKAANTUNEESEEN.
4. IRROTA LOUKKAANTUNUT LAITTEESTA VASTA KUN SÄHKÖ ON SAATU LAITTEESTA POIS
TAI KÄYTÄ PUUKEPPIÄ.
5. JOS LOUKKAANTUNUT ON TAJUTON EIKÄ HENGITÄ, ALOITA HETI PUHALLUS- JA PAINANTAELVYTYS.
6. MUUSSA TAPAUKSESSA ASETA LOUKKAANTUNUT KYLKIASENTOON, JA TOIMITA HÄNET
ENSI TILASSA LÄÄKÄRIN HOITOON.

kts. ohjeet B. KANSIO, Sähköasennusten määräaikaistarkastukset (Tukes)

8.8 Työtapaturmat, riskit ja ennaltaehkäisy
kts. ohjeet B. KANSIO

- Työtapaturma on yleisin kaikista onnettomuustilanteista työpaikoilla.
- Työtapaturman voi aiheuttaa huolimattomuus, välinpitämättömyys tai vialliset koneet
ja laitteet.
- Työtapaturmaan johtaa usein myös tarkkaavaisuuden heikentyminen työntekijän
ollessa liian “rutinoitunut” tehdessään työtehtäväänsä.

46
- Urheilutalossa työtapaturman voi aiheuttaa liukastuminen, käsityökalut, tavaroiden
nostaminen tai siirtely, yms.
Työsuojelun toimintaohjelma 2014
Laatinut: Henkilöstötoimikunta
Käsitelty työsuojelutoimikunnan kokouksessa pvm: 12.12.2014
Hyväksytty johtoryhmässä . 12.12.2014

TYÖTAPATURMIA VOIDAAN ENNALTAEHKÄISTÄ SEURAAVIN KEINOIN.
 UUDET TYÖNTEKIJÄT PEREHDYTETÄÄN TYÖTEHTÄVIINSÄ.
 HUOLEHDITAAN TYÖPAIKAN JÄRJESTYKSESTÄ JA SIISTEYDESTÄ.
 TYÖVÄLINEET OVAT TYÖHÖN SOPIVIA JA EHJIÄ.
 RIKKOUTUNEET KONEET JA LAITTEET ASETETAAN KÄYTTÖKIELTOON.
 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET PIDETÄÄN AJAN TASALLA JA SÄILYTETÄÄN
KANSIOSSA
 KIINNITETÄÄN HUOMIOTA TYÖJALKINEISIIN.
 KÄYTETÄÄN ASIANMUKAISIA HENKILÖSUOJAIMIA JA MIKÄLI
JOKIN TYÖKONE YLITTÄÄ 85 DESIBELIÄ KÄYTETÄÄN KUULOSUOJAIMIA.
 HUOLEHDITAAN TYÖPISTEISSÄ RIITTÄVÄSTÄ VALAISTUKSESTA.
 PIDETÄÄN HENKILÖKUNNAN ENSIAPUTAIDOT YLLÄ SÄÄNNÖLLISELLÄ
KOULUTUKSELLA.
 ENSIAPUVÄLINEET SIJAITSEVAT URHEILUHALLIN TILOISSA.
 TALVELLA KIINNITETÄÄN ERITYISESTI HUOMIOTA LIUKKAUDEN TORJUNTAAN
MÄRILLÄ PINNOILLA SISÄTILOISSA JA RAPPUSISSA SEKÄ URHEILUHALLIN PIHAALUEILLA, MISSÄ PÄÄSÄÄNTÖISESTI LIIKKUMINEN TAPAHTUU.
(esim. URHEILUHALLIN SISÄÄNKÄYNNIT).
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8.9 Toimintaohjeet suuronnettomuuden varalta
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9. YHTEYSTIEDOT PELASTUS- JA POLIISIVIRANOMAISIIN
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10. TOIMINTA SAIRASKOHTAUKSISSA JA ONNETTOMUUSTAPAUKSISSA
10.1 Tapaturma tai sairaskohtaus, ensiapuohjeet

TAPATURMA TAI SAIRASKOHTAUS
SELVITÄ, MITÄ ON TAPAHTUNUT
Sairaskohtaus
Tapaturma
ONKO POTILAS HEREILLÄ?
Puhuttele, ravista varovasti
HENGITTÄÄKÖ, TOIMIIKO SYDÄN?
Avaa kiristävät vaatteet
Tyrehdytä mahdollinen verenvuoto
Käännä päätä taaksepäin, että hengitystiet avautuvat
Tunnustele syke kaulavaltimolta
HÄLYTÄ APUA NUMEROSTA 112
ELVYTÄ
Jos ei hengitä, puhalla kaksi kertaa, tarkista syke
Jos syke ei tunnu, painele 30 kertaa
Jatka, kunnes elintoiminnot käynnistyvät tai
Ammattiauttajat saapuvat
OPASTA
Ammattiauttajat nopeasti potilaan luo
KERRO ammattiauttajille
mitä on tapahtunut ja mitä on tehty
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10.2 Tapaturmailmoituslomake ja LÄHELTÄ - PITI - tilanteen
tapaturmailmoituslomake
Tapaturmista, onnettomuuksista ja ”läheltä - piti”-tilanteista PIDETÄÄN KIRJAA

Päiväkirja valvomossa.
Rakenteellisista seikoista aiheutuneet tapaturmat, onnettomuudet ja ”läheltä - piti”-tilanteet on
välittömästi ilmoitettava liikuntapaikkamestarille (kiinteistön vastuuhenkilölle) joka raportoi niistä
tarvittaessa kuluttajaviranomaiselle.
Täytä lomake mahdollisimman pian tapahtuman (onnettomuuden tai läheltä piti -tilanteen) jälkeen.
Palauta lomake täytettynä yrityksessänne / organisaatiossanne sovitulle yhdyshenkilölle. Jatka
lomaketta tarvittaessa kääntöpuolelle.
LÄHELTÄ- PITI – TAPATURMA ILMOITUS
Ilmoita läheltä piti tapaturmasta heti esimiehellesi ja, jonka jälkeen voit täyttää ilmoituslomakkeen
itsenäisesti tai työsuojeluhenkilön avustuksella.
Tapaus tilastoidaan ja siihen johtavat syyt pyritään selvittämään ja mahdollisuuksien mukaan
poistamaan.

Lomakepohjan malli on B. KANSIOSSA

10.3 Sammutuspeitteen käyttö

1. VEDÄ NAUHASTA PEITE ULOS.
2. OTA PEITTEEN KAHVOISTA TAI NURKISTA KIINNI SUOJATEN KÄDET PEITTEEN TAAKSE.
3. OJENNA KÄDET SUORAAN ETEENPÄIN.
4. LÄHESTY PALOA TUULEN SUUNNASTA JA PEITTEEN TAKANA SUOJASSA.
5. JÄTÄ PEITE PAIKALLEEN.

JOS IHMINEN PALAA !
1. VAATTEIDEN PALAESSA KAADA UHRI MAAHAN JA PEITÄ TIIVIISTI SAMMUTUSPEITTEELLÄ.
2. ALOITA YLÄVARTALOSTA JA JÄTÄ UHRIN PÄÄ PEITTEEN ULKOPUOLELLE
3. ANNA VÄLITTÖMÄSTI ENSIAPUA
4. TEE HÄTÄILMOITUS 112
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10.4 Pikapalopostien ja käsisammuttimien käyttö ja ominaisuudet
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10.5 Pikapalopostin käyttö

11. URHEILUHALLIN SIIVOUSSUUNNITELMA
11.1 Urheiluhallin siivous / hygienia

Siivousohjelma:
Urheiluhallin muiden tilojen siivouksesta vastaa Espoon kaupungin kiinteistöpalvelut liikelaitos.
Siivoussuunnitelmasta vastaa Kiinteistöpalvelu ja siivousta toteutetaan suunnitelman mukaisesti.
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12. TAPAHTUMAN JÄRJESTÄJÄN VASTUUT JA OMAN
TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TEKEMINEN

OHJE YLEISÖTILAISUUDEN JÄRJESTÄMISESTÄ
LEPPÄVAARAN URHEILUHALLILLA
1. Tapahtumanjärjestäjä, joka vuokraa Leppävaaran urheiluhallin tiloja tapahtumaansa varten,
on velvollinen laatimaan tarvittaessa urheiluhallin turvallisuuspäällikön tai
hänen edustajansa pyynnöstä oman tapahtumansa turvallisuussuunnitelma.
2. Tarvittavilla viranomaisilla (pelastus ja poliisiviranomainen ym.) hyväksytetty tapahtuman
turvallisuussuunnitelma on esitettävä turvallisuuspäällikölle tai hänen edustajalleen KAHTA VIIKKOA (10
TYÖPÄIVÄÄ) ennen tapahtuman alkamista.
3. Leppävaaran urheilutaloa varten laadittu turvallisuussuunnitelmasta sisältää tiedot omaa tapahtumaa/
tilaisuutta järjestävälle tapahtumanjärjestäjälle urheiluhallin omista turvallisuuskäytännöistä, ohjeista ja
henkilökunnan toimenpiteistä ja antaa tarvittavat perustiedot uimahallista tapahtuman järjestäjälle.

http://www.lup.fi/download/noname/%7B73FEFABA-1CD7-4715-9A6F-01FC50078105%7D/37183
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13. TURVALLISSUUSSUUNNITELMAN TARKASTAMINEN
Pelastus- ja turvallisuussuunnitelman päivityksestä vastaa turvallisuuspäällikkö yhdessä turvallisuusvastaavien kanssa (reaaliaikainen päivittäminen).
Turvallisuussuunnitelman tarkastaa kohteen palotarkastuksista vastaava pelastuslaitoksen (palotarkastaja) ja poliisiviranomaisen osalta tarvittaessa poliisin turvallisuussuunnitelmista vastaava
henkilö.
Turvallisuussuunnitelmat pyritään tarkastamaan vuosittain viranomaisten kanssa. Viranomaiset antavat
tarvittaessa viranomaisohjeita ja -määräyksiä pelastus- ja turvallisuussuunnitelman sisältöä koskien palotai poliisitarkastuspöytäkirjan muodossa.
TURVALLISUUSSUUNNITELMA TARKISTETAAN AINA TURVALLISUUSPÄÄLLIKÖN TILANTEEN NIIN
VAATIVAN TAI ASIANOMAISEN VIRANOMAISEN NIIN VAATIESSA.
Turvallisuussuunnitelma on voimassa ja käytettävissä siitä alkaen, kun urheiluhallin henkilökunnalle on
järjestetty turvallisuussuunnitelman mukainen koulutustilaisuus ja Espoon liikuntatoimenjohdon edustaja
tai hänen valtuuttamansa henkilö on allekirjoituksellaan hyväksynyt turvallisuussuunnitelman
käyttöönotettavaksi.
Urheiluhallin turvallisuussopimuksen sisältö- ja käyttövastuu on Espoon liikuntatoimella siitä alkaen,
kun heidän johdon edustaja on allekirjoituksellaan ja päiväyksellä turvallisuussuunnitelman vahvistanut
sekä hyväksynyt sen urheiluhallilla sen käyttöönotettavaksi.

13.1 Turvallisuussuunnitelman käyttöohje

TURVALLISUUSSUUNNITELMAN KÄYTTÄMISESTÄ JA SUUNNITELMAN TIETOJEN
LUOVUTTAMISESTA KOLMANNELLE OSAPUOLELLE
VASTAA AINA TURVALLISUUSPÄÄLLIKKÖ.
Turvallisuussuunnitelmaa tai sen tietoja luovutettaessa on selvitettävä sitä
tarvitsevan henkilön tai tahon tietojen käyttötarkoitus.
TURVALLISUUSSUUNNITELMAA EI SAA LUOVUTTAA SÄHKÖISENÄ
WORD-MUODOSSA. Luovutus aina vain pdf- muodossa.

ALKUPERÄINEN PÄIVITYSVERSIO TURVALLISUUSSUUNNITELMASTA ON
AINOASTAAN TURVALLISUUPÄÄLLIKÖN VAST. TIETOKONEELLA
Rikosmurtosuojaukseen ja kameravalvontaan liittyviä tietoja luovutetaan
ainoastaan sitä tarvitseville viranomaisille sekä tilojen turvallisuuteen liittyville
yhteistyökumppaneille. (Vartioimisliikkeet ym. vast. tahot)
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13.2 Turvallisuussuunnitelman päivitykset
Päiväys

Päivityksen suorittaja

Päivitetyt osat (sivun nro)

13.3 Henkilökunnan osallistuminen turvallisuuskoulutuksiin
Turvallisuuspäällikkö pitää kirjaa henkilökunnan osallistumisesta kohteen pelastus- ja turvallisuuskoulutustilaisuuksiin. Henkilökunta on velvoitettu osallistumaan työnantajan järjestämiin pelastus- ja
turvallisuuskoulutustilaisuuksiin. Turvallisuuspäällikkö johtaa koulutustilaisuuksia.
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HENKILÖKUNNAN PEREHDYTTÄMINEN LEPPÄVAARAN URHEILUHALLIN TURVALLISUUSSUUNNITELMAAN
- Kaikki kohteen työntekijät perehdytetään (aina myös uudet tai siirtyvät) turvallisuussuunnitelmaan.
- Turvallisuussuunnitelman asiat kerrataan vuosittain ja aina, kun kohteen turvallisuusasioissa tapahtuu muutoksia
(turvallisuuskoulutuksen tarpeen arvioi kohteen turvallisuuspäällikkö), joka myös johtaa ja vastaa turvallisuuskoulutuksesta ja sen järjestelyistä.

Olen perehtynyt tähän turvallisuussuunnitelmaan ja vahvistan sen allekirjoituksellani:
Päivämäärä

Nimi

Allekirjoitus
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13.4 Turvallisuussuunnitelman tarkastusmerkinnät
PÄIVÄYS

TARKASTAJA

(pvm.kk.vuosi)

ORGANISAATIO, VIRKA-ASEMA
Espoon liikuntatoimen johdon edustaja;
Virka-asema:

Leppävaaran urheiluhallin turvallisuuspäällikkö;
Virka-asema: Hallipäällikkö

Pelastuslaitoksen
edustaja:
Virka-asema: Palotarkastaja

Poliisin edustaja:
Virka-asema:

ALLEKIRJOITUS JA NIMENSELVENNYS
(TEKSTATEN)

60

LÄHTEET
Liikuntapaikkojen turvallisuussuunnitelmaopas luonnos 2009/ TTY/ Toni Hyytinen
Aluepelastuslaitosten internetsivut, esim. www.pohjois-karjalan pelastuslaitos.fi
Kokoontumislaki (530/1999). www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/1990520
Kuluttajaviraston internetsivut www.kuluttajavirasto.fi
Kuluttajaviraston ohjeet ohjelmapalveluiden turvallisuuden edistämiseksi.2003.
Kuluttajavirasto. 29 s.
Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (75/2004)
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040075
Pelastuslaki (468/2003). www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030468
Pelastussuunnitelma- Opas yritykselle ja laitokselle.2004. 3. Painos. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö.
28 s.
Poliisin ohjeita yleisötilaisuuden järjestämisestä (perustietoa riskienurheiluhallinnasta), www.poliisi.fi >
luvat > Ilmoitus yleisötilaisuudesta
SLU:n ohjeita yleisötapahtuman turvatoimista. www.slu.fi > Urheiluseuroille > Julkaisut ja työkalut > Päätä
oikein – Seurajohtajan käsikirja > Seuran urheiluhallinto > Turvallisuus seuratoiminnassa >
Yleisötapahtuman turvatoimet
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön internetsivut www.spek.fi
Työturvallisuuslaki (738/2002) www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738
Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (787/2003)
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030787
Pelastus/ turvallisuussuunnitelman mallipohjia
Tampereen aluepelastuslaitoksen materiaalipankki:
www.tampere.fi/aluepelastuslaitos/materiaalipankki/index.html
Pohjois-Savon pelastuslaitoksen lomakkeet:
www.kuopio.fi/net.nsf/TD/141004143420798?OpenDocument
Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen pelastussuunnitelmamateriaali:
www.turku.fi/public/default.aspx?contentid=20611&nodeid=8634
Tapahtuman pelastussuunnitelmamalli oppaassa Suurten yleisötilaisuuksien turvallisuusopas.SPEK. 2007.
Esimerkki pelastussuunnitelmassa esitettävistä asioista. Pelastussuunnitelma – Opas
yritykselle ja laitokselle. 2004. 3. Painos. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. 28 s.
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön pelastussuunnitelman mallipohja cd-rom.
Kuluttajaviraston malli turvallisuusasiakirjaksi. www.kuluttajavirasto.fi -> Yritykselle
-> Tavaroiden/palveluiden turvallisuus -> Turvallisuusasiakirja
Yrityksen turvallisuusopas, Espoon seudun kauppakamari / Espoon Kamari Oy 2008 ja tekijät 1. painos.
Monitoimitilojen turvallisuuden parantaminen, Työryhmäraportti, Sisäinen turvallisuus,
Sisäasiainmimisteriön julkaisu 18/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus uimahallien ja kylpylöiden allasvesien laatuvaatimuksista ja
valvontatutkimuksista
Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 19 päivänä elokuuta 1994 annetun
terveydensuojelulain (763/1994) 32 §:n nojalla:
Kuluttajaviraston julkaisusarja 4/2002ISSN 0788http://www.lup.fi/download/noname/%7B73FEFABA-1CD7-4715-9A6F-01FC50078105%7D/37183

