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1. KIINTEISTÖN YLEISTIEDOT 

 
 

Suojelulohko nro 

4 

 

Suojeluyksikkö  
Sensori 

Tietokatu 3 

Kokoontumispaikka evakuointitilanteessa 
STUDIOTALON AUTOTALLI/VARASTOKATOS  

 

Kiinteistön nimi  

OPTIMI 

Kiinteistön osoite  
STUDIOKATU 3     94600 KEMI 

Kaupunginosa/kylä 

240 - 022 
Kortteli 

2228 

Tontti 

3 

 

Rakennukset tontilla Rak. vuosi Kerroksia Kerrosala (m²) Tilavuus (m³) 

1 2003 3 3417 13400 

     

     

     

     
     

 

 

2. LIITTYMINEN KUNNAN PELASTUSTOIMEEN 
 

 

Pelastuslaitos: 

LAPIN PELASTUSLAITOS / KEMI 

KIVELIÖNKATU 26   94700 KEMI 

 

Poikkeusolojen johtokeskus: 

Sensori 

Tietokatu 3    94600 KEMI 

 

Muu ylempi poikkeusolojen johtopaikka (suojeluyksikkö, suojelulohko): 

Läänin johtokeskus 
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3. TURVALLISUUSANALYYSI JA SISÄISET TARKASTUKSET 
 

 

Kohteesta on laadittu turvallisuusanalyysi, jossa selvitetään mm. yleiskuvaus kiinteistöstä, siinä 

harjoitettavan toiminnan luonne normaali- ja poikkeusoloissa, rakennuksessa asuvien, oleskelevien 

ja työskentelevien henkilöiden omatoiminen toimintakyky onnettomuustilanteissa sekä henkilö-

kunnan osuus turvallisuuden ylläpidossa. Selvityksessä otetaan huomioon laatimishetken tilanne ja 

arvio mahdollisista tulevista olosuhdemuutoksista.  

 

KIINTEISTÖSSÄ ON TOIMISTOJA: 
 

Suurimmat vaaratilanteiden aiheuttajat syntyvät: 

Sähkölaitetiloissa. 

Muissa tiloissa normaalit vaaratilanneuhkat. 
 

TARKKAILE ROSKA-ASTIOIDEN TURVALLISUUTTA 

SIIRRÄ SIJAINTIPAIKKA TARPEEKSI ETÄÄLLE SEINÄSTÄ: 8 metriä 

 

 

Turvallisuusanalyysin yhteenveto: 
 

Kiinteistöön on laadittu kerroskohtaiset poistumistiepiirustukset, joihin on merkattu 

palokaluston sijainti, sekä toimintaohjeet palon tai muun vaaran uhatessa.  
 

Mahdollisen vaaratilanteen sattuessa turvallisuushenkilöstön, sekä johtohenkilöiden 

tulee valvoa poistumiseen liittyviä vaaratekijöitä poistumistilanteen aikana. 
 

Henkilökunnan tulee tiedostaa onnettomuustilanne mahdollisimman nopeasti ja 

aloittaa alkusammutus ja muut tarvittavat toimenpiteet, sekä ilmoitukset 

hätänumeroon vaaratilanteesta. 
 

Turvallisuusorganisaatio varmistaa kokoontumispaikalla kaikkien turvallisen 

poistumisen kiinteistöistä sekä ilmoittaa tilanteesta pelastusviranomaisille. 

 
 

Sisäiset turvallisuustarkastukset. Turvallisuuspäällikkö tai apulaisturvallisuuspäällikkö tekee joko 

yhdessä turvallisuusorganisaation kanssa tai erikseen sisäisiä turvallisuustarkastuksia vähintään 

kerran (1) vuodessa. Tarkastusten ensisijaisena tarkoituksena on valvoa, että ns. päivittäinen 

onnettomuuksien torjunta toimii suunnitellulla tavalla ja ettei välitöntä onnettomuusvaaraa ole. 

Tarkastuksissa pidetään kirjaa ja havaittujen puutteiden poistamiseksi tehtyjä korjaustoimenpiteitä 

seurataan jälki-tarkastuksilla. Tarkastusten apuna voidaan käyttää liitteinä olevia 

tarkastuslomakemalleja. 
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4. HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET JA NIIDEN VAIKUTUKSET 
 

Vaaratilanne Vaikutus 

1. Ilkivalta ja ulkopuolisten tekijöiden aiheuttama uhka aineelliset menetykset 

2. Murto varkaudet, aineelliset menetykset 

3. Tulipalo henkilövahingot, aineelliset menetykset 

4. Vesi- ja sähkövahingot, öljyvuodot rakenteelliset vauriot, ympäristövahingot 

5. Liukastumiset henkilövahingot 

6. Tietokonevirukset  työn vahinko ja haittatekijät 

7. Sähkökatkokset kaikenlaiset vaaratekijät 

 

TURVALLISUUSSELVITYS 
UHKATILANNEARVIO 

 
VAAROJEN ARVIOINTI ? 

 

 

Mahdolliset ennalta – arvaamattomat asiat, sekä häiriötilanteet jotka voivat 
aiheuttaa sekasortoa ja paniikkitilanteita. 
Liukastumiset, sekä katolta putoava lumi – ja jää. 
Mahdolliset yllättävät työstä aiheutuvat vaaratilanteet. 
Nostoista ja siirroista aiheutuvat yllättävät onnettomuustilanteet. 
Toistotyöhön liittyvä haitallisen kuormituksen aiheuttama onnettomuusriski. 
 

 

MITEN VAAROJA JA HAITTATEKIJÖITÄ VOIDAAN EHKÄISTÄ ? 
 

 

Varautumalla erikoislukituksilla mahdollisten murtotilanteiden varalta 
Merkitsemällä selvästi, sekä pitämällä vapaana PELASTUSTIET. 
Noudattamalla erityistä varovaisuutta palonarkojen aineiden käsittelyssä, sekä 
pitämällä tupakointipaikan ja roska – astiat tarpeeksi etäällä seinästä. 
Merkitsemällä erikseen TUPAKOINTIPAIKAT. 
Suorittamalla määräaikaistarkastuksia mahdollisten vesi- ja öljyvahinkojen varalta. 
Varautumalla ennakolta mahdollisiin putkistojen jäätymisvaaratilanteisiin, sekä 
sähkökatkoksiin jotka voivat aiheuttaa vahinkoa työpaikoilla. 

 
Varautumalla ennakolta ulkopuoliseen uhkailu – ja uhkatilanteeseen. 
Valmistautumalla huolellisesti suoritettavaan työhön ja miettimällä siihen liittyviä 
mahdollisia vaaratekijöitä. 
Suojaamalla tietokoneet viruksentorjuntaohjelmilla. 
Ottamalla huomioon nostoihin liittyvät käsiotteen ja jalan lipeämisvaarat. 
Valitsemalla parhaan mahdollisen työasennon toistotyöhön liittyvän kuormituksen 
vähentämiseksi.  
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5. RAKENTEELLINEN PALOTURVALLISUUS 
 

Rakennus Rakennuksen 

paloluokka 

Käyttötapa Kantavien 

rakenteiden 

paloluokka 

Osastoivien 

rakenteiden 

paloluokka 
 

OPTIMI P2 YRITYS- JA 

TOIMISTOTILAT 

 

VAKITUINEN 

TULITYÖPAIKKA 

HALLISSA nro 6 

(Lapin AMK) 
 

R60 EI30 

 

 

 

Uloskäyntien, sammutusreittien ja alkusammuttimien sekä vaarallisten aineiden sijainti on 

esitetty liitteinä olevissa pohjapiirustuksissa. Rakennuksessa ne on merkitty asianomaisin 

opastein. 

 

 

6. PALOTURVALLISUUSLAITTEET 
 

Laite Suojattu osasto, kerros, tila Tyyppi / malli 

Alkusammutus-

kalusto 

Yhteistilat , poistumistiet 

 

34A    144 B – C Jauhe. 

Neste / Co2 

Palopostit Poistumistiet  

Paloilmoitin 1- krs 

 

 

Palovaroittimet   

Merkki- ja turva-

valaistus 

Poistumistiet  

Savunpoistoluukut   

KIINTEISTÖSSÄ  AUTOMAATTINEN HÄLYTINJÄRJESTELMÄ 

6.1 LAITTEIDEN HOITO JA HUOLTO 
 

 

Sammuttimet: 
 

Palopostit: 
 

Palovaroittimet:                                                
 

Merkki- ja turvavalaistus: 
 

Automaattinen paloilmoitin: 
 

Automaattinen sammutuslaitteisto: 
 

Väestönsuojatarvikkeet: 

 

 

 

KIINTEISTÖHUOLTO 

 

 

TURVALLISUUSORGANISAATIO 

 

 
ERIKOISLIIKKEET 
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7. YLEISOHJEET ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISEMISEKSI 
 

 

TULIPALO 

 

● Perehdy huolella kaikkiin palon varalta annettuihin toiminta- yms. ohjeisiin. Noudata niitä. 

● Noudata ehdottomasti avotulen käyttöä koskevia määräyksiä (tupakointi, kynttilät, hitsaus, 

kuumennus/sulatus). 

● Pidä poistumisreitit, käytävät, porrashuoneet ja alkusammuttimet sekä sähkönjakokeskuksen 

edustat vapaana kaikesta tavarasta. 

● Älä peitä alkusammuttimien ja poistumisreittien merkintöjä. 

● Huolehdi, että palo-ovet pidetään suljettuina. 

● Irrota työajan päätyttyä verkosta sellaiset sähkölaitteet, joita ei käytetä työajan ulkopuolella. 

● Älä peitä sähkökäyttöisiä lämmitys- yms. laitteita. 

● Ilmoita viallisista sähkölaitteista huoltomiehelle. 

● Toimita roskat ja jätteet niille varattuihin paikkoihin. 

● Huolehdi, että roska-astiat ja –laatikot tyhjennetään mahdollisimman pian niiden täytyttyä. 

● Tutustu sammutusvälineiden sijaintiin ja käyttöön. 

● Tutustu poistumisreitteihin. 

● Selvitä itsellesi kuinka paloilmoitus tehdään. 

 

 

MUUT ONNETTOMUUDET JA TAPATURMAT 

 

● Noudata työkoneiden ja –laitteiden turvallisuusohjeita. 

● Noudata vaarallisten kemikaalien käsittelyä koskevia ohjeita sekä huolehdi aineiden asian-

mukaisesta merkinnästä. 

● Käytä henkilökohtaisia suojaimiasi oikein. 

● Tee työsi ergonomisesti oikeita työtapoja noudattaen. 

● Pidä työympäristösi järjestyksessä ja siistinä. 

● Ilmoita liukastumisvaaraa aiheuttavista paikoista huoltomiehelle. 

● Ilmoita kaikista vaaratilanteista ja havaitsemistasi turvallisuuteen liittyvistä epäkohdista 

esimiehellesi tai turvallisuusorganisaatioon kuuluvalle. 
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8. KIINTEISTÖN HUOLTO JA VIKAILMOITUKSET 
 

Huoltoyhtiö/talonmies:                    LASSILA & TIKANOJA  

                                                                0106 367 000 

 

Sähkölaitoksen vikailmoitukset: 
KEMIN ENERGIA JA VESI OY 

Sähköviat   (016) 259 341  yö 0400 – 392 969 

Kaukolämpöviat  (016) 259 353  yö 040 – 511 5722 

Vesilaitoksen vikailmoitukset: 
KEMIN ENERGIA JA VESI OY 

    (16) 259 659   yö (016) 211 2200 

Puhelinyhtiön vikailmoitukset: 
SONERA 020 693 693 

 

Hissin vikailmoitukset: 
LASSILA & TIKANOJA OY 

OTIS OY 

Ilmavaihtolaitteiden ja savuhormien puhdistus: 
ERIKOISLIIKKEET NUOHOUSJÄRJESTELMÄN MUKAISESTI 

Tulityöluvat: 
TURVALLISUUSORGANISAATIO 

Kiinteistön vakuutukset: 
VAKUUTUSYHTIÖ   POHJOLA 

16-90105-89919-5 

Kiinteistön ilmanvaihtolaitteiden pysäyttäminen: 

Kiinteistönhuoltajat pysäyttää 

 

Toimintaohjeet sähkö-, vesi- ja lämpökatkoksissa: 
SÄHKÖ=> Ota käyttöösi käsivalaisin, sulje kaikista sähkölaitteista virta, tarkista sulakkeet.  

Jos sulake on palanut, pyri selvittämään palamisen syy. Vaihda sulake (vialliset laitteet, oikosulku).  

Jos sulake palaa toistamiseen, ota yhteys Kiinteistöpalveluun Päivystys 040 – 567 36 71 

Mikäli sulakkeissa ei ole vikaa, tarkista kiinteistön muiden tilojen sulakkeet. 

Tarkista naapurikiinteistöjen valaistus. Mikäli niissäkään ei pala valot (mainoskyltit, pihavalaistus, 

sisävalot jne.) on kyseessä alueellinen sähkökatkos.  

SÄHKÖN PALAUDUTTUA, TARKISTA AKKUVARMENNETTUJEN (rikosilmoitin), SEKÄ ATK 

– JÄRJESTELMIEN (ups) TOIMINTA, SEKÄ MUIDEN KIINTEISTÖLAITTEIDEN TOIMINTA. 
 

VESI=> Vesikatkos aiheuttaa harvemmin ongelmia liikekiinteistössä. Siinä tapauksessa ettei vesi-

katkoksen syytä tiedetä ennakkoon, varmista ettei kyseessä ole kiinteistössä tapahtunut vesivuoto. 

Tarkastus kannattaa aloittaa alimmista kerroksista. Mahdollinen pääjohdon katkeaminen tai vuoto 

näkyy ensimmäisenä alimmissa kerroksissa. 

SELVITÄ PÄÄJOHDON VESISULKUPAIKKA ENNAKOLTA. 

 

LÄMPÖKATKOKSET=> Lämpökatkoksen ilmaantuessa talvella, tulee kiinteistön ovet, ikkunat ja 

ilmastointilaitteet sulkea heti. Kiinteistössä oleskelijoille on saatettava tiedoksi, ettei ovia ja ikkunoita 

saa avata. Pitkäaikainen lämpökatkos voi aiheuttaa vaurioita kiinteistöön, sekä jäädyttää 

lämpöputkistot. Kellaritilat jäätyvät ensimmäisinä. Pitempiaikaisessa katkoksessa, mikäli sähköt 

toimivat, tulee miettiä esim. sähkölämmittimien käyttöä. 

KORVAAVIA LÄMMITTIMIÄ KÄYTETTÄESSÄ TULEE MUISTAA PALOTURVALLISUUS.  
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9. OHJE ONNETTOMUUDEN TAI SAIRAUSKOHTAUKSEN VARALTA 
 

Ambulanssi:                             112 Ambulanssi varanumero:   

Poliisi:                                       122 Poliisi varanumero: 

Myrkytystietokeskus:               09-471977 Myrkytykset varanumero:     09-4711 

Päivystävä sairaala:                    Mehiläinen Akuutti 
Puhelinneuvonta, arvio vastaanotolle hakeutumisen tarpeesta 040 149 1340 

 

Terveyskeskus:        
PÄIVYSTYS SAUVOSAAREN TERVEYSASEMA 

KLO  8 – 14.30     (016) 259 705    

Hammaslääkäri:  

SAUVOSAAREN HAMMASHOITOLA   ( 016 )  259 769,  259 792,  259 610 

 

Talon ensiapupaikka poikkeusoloissa:  

 

ETEISAULA 

INVA-WC 

 

 

Tapaturmissa oikea ensiapu saattaa olla ratkaisevan tärkeä! 
 

● SELVITÄ, MITÄ on tapahtunut 

● PELASTA vaarassa olevat ja VAROITA muita 

● Anna HÄTÄENSIAPU 

- turvaa hengitys ja verenkierto 

- ehkäise shokki ja tyrehdytä verenvuoto 

● HÄLYTÄ apua yleisestä hätänumerosta  112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:040%20149%201340
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10. OHJE PALOTURVALLISUUDESTA 
 

 

Tulipalon sattuessa tärkeintä on ihmishenkien pelastaminen!     
 

Palavasta rakennuksesta poistuttaessa kokoontumispaikka on: 
 

STUDIOTALON AUTOTALLI / VARASTOKATOS 
 

YLEINEN PALOTURVALLISUUS 
Helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa ei saa säilyttää ullakolla, 
kellareissa, rakennusten alla tai läheisyydessä niin, että siitä aiheutuu      
tulipalon syttymisen tai leviämisen vaaraa tai palon sammuttaminen vaikeutuu. 

 

PELASTUSTIET 
Kiinteistön omistajan ja haltijan on huolehdittava siitä, että hälytysajoneuvoille 

tarkoitetut ajotiet pidetään ajokelpoisina ja esteettöminä ja ne on merkitty 
asianmukaisesti (PELASTUSTIE).  Pelastustielle ei saa pysäköidä  
ajoneuvoja, eikä asettaa muitakaan esteitä. 

 

TULITYÖLUPA 
Tulitöistä vastaavan henkilön tulee noudattaa tulitöiden valvonnasta 
annettuja ohjeita (VALVONTASUUNNITELMA) sekä hänellä tulee 
olla voimassa oleva tulityölupa. 

 

NEUVONTA 
Kaikissa paloturvallisuutta, poistumisteitä sekä tulitöitä koskevissa asioissa 
neuvontaa ja lisätietoja saa pelastusviranomaisilta, paloturvallisuusalan 
asiantuntijaliikkeiltä ja vakuutusyhtiöiden teknisiltä asiantuntijoilta. 

 

11. SISÄISET HÄLYTYSJÄRJESTELYT 
 

 

 

 

Tilanteen mukaan suullinen hälytys. 

 

Hälytyksen varmennus mahdollisten lähettien avulla. 
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12. YLEINEN VAARAMERKKI 
 

 

Yleinen vaaramerkki tarkoittaa väestöä uhkaavaa välitöntä vaaraa! 

 

Yleinen vaaramerkki on nouseva ja laskeva hälyttimen ääni: 

 
 

● Mene sisälle ja kehota muita asukkaita tekemään samoin. 

● Katkaise kiinteistön ilmastointi, sulje ja tiivistä ovet, ikkunat ja tuuletusaukot. 

● Kuuntele ohjeita radiosta ja noudata niitä. 

● Vältä puhelimen käyttöä. 

● Älä lähde ulos ilman viranomaisten kehotusta. 

 

 

Poikkeusoloissa yleinen vaaramerkki kehottaa suojautumiseen väestönsuojaan tai muuhun 

suojatilaan. 

 

Lähimmän ulkoisen hälyttimen sijainti ja kuuluvuus taloon: 

Kemin kaupungintalo / kuuluu  

Hälytyksen varmentaminen jokaiseen huoneistoon: 

varmennetaan suullisesti 

 

13. OHJE KAASUVAARATILANNETTA VARTEN 
 

 

Älä poistu alueelta ilman viranomaisen lupaa.  
 

 

Väestö hälytetään yleisellä vaaramerkillä (12), ja toimitaan sen mukaisesti.  Lisäksi annetaan tietoja 

radion välityksellä. 

 

● Pysy SISÄLLÄ, älä mene kellariin tai väestönsuojaan. 

● HENGITÄ kostean, ilmavan kankaan läpi, jos tunnet kaasun hajua. 

● ULKONA poistu kaasun alta sivutuuleen, vältä hengästymistä. 

● PYRI korkeampaan maastokohtaan, vältä alavia paikkoja. 

● SUOJAA hengitystä, silmiä ja ihoa kostealla vaatteella, sammaleella tms. 

 

Jos sisälle suojautuminen ei riitä, voivat viranomaiset kehottaa asukkaita siirtymään pois vaara-

alueelta. Jos on pakko mennä ulos, suojataan silmät ja hengitys sekä käytetään tiivispintaista 

vaatetusta. 
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14. OHJE SÄTEILYVAARATILANNETTA VARTEN 
 

 

 

Suojautuminen vähentää ihmiseen kohdistuvaa säteilyä ja estää radioaktiivisten aineiden 

joutumista elimistöön. Oikealla suojautumisella säteilyn terveyshaittoja voi ratkaisevasti 

pienentää! 

 

Väestö hälytetään yleisellä vaaramerkillä (12), ja toimitaan sen mukaisesti.  Lisäksi annetaan tietoja 

radion välityksellä. 

 

● Parhaan suojaan saat kellarikerroksessa tai rakennuksen keskiosassa. 

● Sulje ikkunat ja ovet, tiivistä tuuletusaukot. 

● Nauti joditabletit vasta viranomaisten kehottaessa. 

● Suojaa ruokatavarat pölytiiviisti ja varastoi juomavettä suljettaviin astioihin. 

● Jos on pakko mennä ulos, käytä hengityssuojainta ja tiivispintaista pukua. 

 

Väestönsuojaan tai tilapäissuojaan suojaudutaan viranomaisen niin kehottaessa. 

 

 

 

15. TOIMINTA UHKATILANTEESSA 
 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

Pommiuhkaus: 

Jos pommiksi epäilty esine löydetään tai saadaan pommiuhkaus puhelimitse tai muulla tavoin, 

toimi seuraavasti: 

● Jos pommiuhkaus saadaan puhelimitse, niin yritä pitkittää puhelua ja saada mahdollisimman 

tarkat tiedot uhkauksen syistä ja kohteista, itse pommista, sen sijainnista ym. 

● Huomioi soittajan mielentila, puheen tuntomerkit, ympäristöäänet ja muut mahdolliset asiat. 

● Älä sulje puhelinta. 

● Ilmoita pommiuhkauksesta heti esimiehellesi. Esimies ilmoittaa välittömästi poliisille. 

● Liike, yritys tai vastaava suljetaan. Uhanalaiset tilat tyhjennetään ja alue eristetään riittävän 

laajalta alueelta, myös ylä- ja alapuoliset tilat. 

● Suojeluorganisaatiosta järjestetään tilapäinen vartiointi alueen ulkopuolelle. Samalla tarkkaillaan 

onko havaittavissa epäilyttäviä esineitä. 

● Pommiksi epäiltyyn esineeseen, pakettiin tai laukkuun ei missään tapauksessa saa koskea. 

● Poliisin tultua paikalle toimitaan poliisin ohjeiden mukaan. 

 

 

 

 

 Suhtaudu jokaiseen uhkaukseen vakavasti! 

● Ole rauhallinen ja ystävällinen. 

●  Kuuntele, älä keskeytä. 

● Tarkkaile tilanteen kehittymistä. 

●  Vältä tilanteen kärjistymistä esimerkiksi kiinni tarttumalla. 

● Vältä liikehdintää. 
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16. MUU TURVALLISUUS 
 

Murtosuojaus ja lukitus: 

Normaalit lukot 

Kulunvalvontajärjestelmän  valvonta   

Tietoturvallisuus: 

Normaalit toimenpiteet. 

 

Tuhotöiden ehkäisy: 

Normaalit valvontatoimenpiteet./ ovien lukitukset 

 

Vaaralliset aineet: 

 

 

Ongelmajätteet:  keräyspaikoista annettu ohjeet?             Kyllä                    Ei 

 

 

17. HENKILÖKUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA 
 

 

Koulutettava (ryhmä) Annettava koulutus Koulutuksesta vastaava 

 

 

Uudet työntekijät 

 

 

Pelastussuunnitelmaan perehdyttäminen 

ensimmäisen työviikon aikana 

 

Alkusammutuskoulutus    

Lähin esimies 

 

 

Turvallisuusorganisaatio 

 

 

Kaikki työntekijät 

 

 

Pelastussuunnitelman muutoksista 

tiedottaminen 

Poistumisharjoitus           1  krt/  2  v 

Alkusammutuskoulutus   1  krt/  2  v   

                               

Lähin esimies 

 

Turvallisuusorganisaatio 

Turvallisuusorganisaatio 

Laitehoitajat Laitteiden hoitajakurssi Lähin pelastusliitto 

Turvallisuuspäälliköt Turvallisuuspäällikön kurssi Lähin pelastusliitto 
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18. VÄESTÖNSUOJA 
 

Rakennus/sijainti 
      

 SENSORI 

 

Väestönsuojaan 

luokitus 

Suojan koko (m2) Henkilömäärä Suojan hoitaja 

 

VS S 1 

SUOJAN TARVE 

61 m2 
80 

SUOJAPAIKKAA 

Tarja Heikonen 

050 3494 984 

   TURV.ORGANISAATIO 

 

 

VÄESTÖNSUOJAN KÄYTTÖÖNOTTO / HYVÄKSYMINEN 

 

 

Päivämäärä 

 

 

Tarkastaja 

 

Allekirjoitus 

 

___ /___  20__ 

 

  

 

VÄESTÖNSUOJAN TARKASTUS 

 

 

___ /___  20__ 

 

  

 

___ /___  20__ 

 

  

 

___ /___  20__ 

 

  

 

___ /___  20__ 
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TURVALLISUUSPÄÄLLIKÖN TEHTÄVÄT 
 

 

● Johtaa yrityksen/laitoksen suojelutoimintaa. 

 

● Huolehtia, että palonehkäisyä, sammutusta ja muuta turvallisuutta koskevat ohjeet ovat ajan 

tasalla. 

 

● Huolehtia, että henkilöstö osaa toimia annettujen ohjeiden mukaisesti. 

 

● Vaikuttaa muutostöiden yhteydessä siihen, että turvallisuusasiat otetaan huomioon ja että 

turvallisuusnäkökohtien kehittämistarpeet toteutetaan. 

 

● Vastata valtuuksien puitteissa siitä, että kiinteistön turvallisuuteen liittyvät rakenteelliset ja muut 

näkökohdat ovat määräysten edellyttämällä tasolla. 

 

● Tehdä johdolle esityksiä turvallisuuteen liittyvien asioiden korjaamiseksi ja kehittämiseksi. 

 

● Huolehtia turvallisuuskoulutuksen järjestämisestä. 

 

● Huolehtia henkilökunnan vaihtuessa muutoksista suojeluorganisaatiossa sekä tämän yhteydessä 

tarvittavasta koulutuksesta. 

 

● Valvoa, että suojelutoiminnasta annettuja ohjeita ja määräyksiä noudatetaan. 

 

● Tutkia jokaisen tulipalon ja onnettomuuden jälkeen sen syyt ja harkita mihin toimenpiteisiin olisi 

vastaisen varalta ryhdyttävä. 

 

● Käsitellä vähintään kerran vuodessa suojeluvalvojien kanssa yrityksen/laitoksen turvallisuus-

asioita ja niiden kehittämistä. 

 

● Tehdä sisäisiä turvallisuus-/palotarkastuksia ja valvoa, että niissä havaitut puutteellisuudet tulee 

korjatuksi. 

 

● Huolehtia siitä, että palotorjunta-, kulunvalvonta-, murtosuojaus- ym. laitteita ylläpidetään, 

huolletaan ja kokeillaan annettujen ohjeiden mukaisesti. 

 

● Huolehtia pelastussuunnitelman päivittämisestä vähintään kerran vuodessa. 

 

● Osallistua viranomaisen suorittamiin palotarkastuksiin kiinteistön edustajana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

TURVALLISUUSPÄÄLLIKÖN TEHTÄVÄT POIKKEUSOLOISSA 
 

● Suojeluhenkilöstön hälyttämisestä päättäminen. 
 

● Alijohtajien informointi ja ohjeistaminen. 
 

● Laitoksen/yrityksen henkilöstön informointi. 
 

● Jatkuvan päivystyksen järjestäminen. 
 

● Suojeluelinten perustaminen. 
 

● Suojelumateriaalin jaon toimeenpanosta huolehtiminen. 
 

● Väestönsuojien kunnostamisen määrääminen. 
 

● Palonehkäisyn tehostamisesta huolehtiminen. 
 

● Ilmoittaminen suojelutilanteesta laitoksen/yrityksen johdolle sekä paikalliselle väestönsuojelun 

johdolle. 
 

● Laitoksen/yrityksen hälytyskokeilujen tekeminen. 
 

 

VÄESTÖNSUOJAN KUNNOSTUSOHJE     
 
 

● Suoja tyhjennetään sinne normaalioloissa varastoiduista tai muuten kerääntyneestä tavarasta 

suojalle laaditun tyhjennyssuunnitelman mukaisesti. 
 

● Kulkuaukoista mahdollisesti käytetyt tilapäiset ovet ja muut rakenteet irrotetaan ja viedään pois 

suojasta. 
 

● Jos varsinaiset ovet ja luukut on nostettu pois saranoiltaan tai kynnys irrotettu ja varastoitu, 

sijoitetaan ne paikoilleen. Paikoillaan olevien ovien saranatapit ja salvat rasvataan. 
 

● Ovien tiivisteet tarkistetaan ja laitetaan paikoilleen ohjeiden mukaan. 
 

● Tarkistetaan hätäpoistumiskäytävän ja –luukun käyttökelpoisuus. Varauloskäytävien uloimmat 

luukut avataan niiden rakenteen edellyttämällä tavalla. Sisäpuolisten luukkujen sulkeutumiseen 

on kiinnitettävä erityistä huomiota. 
 

● Käymäläpytyt (15 muovipussia/käymälä) jaetaan kuivakäymälätiloihin. Jos käymälätiloja ei ole 

eristetty seinillä, tehdään se nyt. Materiaalina voidaan käyttää levyjä tai verhoa. Käymälöitä on 

oltava yksi jokaista alkavaa 20 neliömetriä kohden. 
 

● Kaikki venttiilit tarkistetaan kiertämällä käsipyörästä ääriasentoihin. Venttiilejä on vesi-, viemäri- 

ja mahdollisissa lämpöputkissa. 
 

● Varavesisäiliöt puhdistetaan ja täytetään. Yleensä varavesisäiliöön on johdettu letku 

vesijohtoverkosta; jos näin ei ole, letku on hankittava tai vesi kannettava säiliöihin. Jos on 

sulkuhuone, siellä olevat suihkut ja suojan pesualtaat tarkistetaan. Vettä on varattava vähintään 50 

litraa jokaisen varsinaisen suojatilan alkavaa neliömetriä kohden eli 30 litraa jokaista henkilöä 

kohti. 
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● Lattia- ja kokoajakaivojen kannet poistetaan, kaivot puhdistetaan ja niiden toiminta kokeillaan 

laskemalla niihin vettä. Huom.! Lattiakaivo on yhdistetty viemäriin sulkuventtiilin välityksellä. 

Kannet asetetaan paikoilleen. 
 

● Ylipaineventtiilit tarkistetaan ja nivelkohdat rasvataan. 
 

● Normaaliolojen ilmanvaihtoaukot tukitaan sijoittamalla suojalevyt tiivisteineen paikoilleen. 
 

● Paineventtiilien kunto tarkistetaan suojan ympärysseinien ulkopuolella. 
 

● Ilmakanavista ja suodattimien pinnalta poistetaan pöly ja irtoroskat. 

● Kaikki ilmanvaihtoon kuuluvat putket ja niiden kiinnitykset tarkistetaan. 
 

● Poistoventtiilit tarkistetaan kiertämällä niitä ääriasennosta toiseen. 
 

● Katsotaan, että ylipainemittarissa on nestettä ja putken pää on auki. Varanestettä tulisi olla 

erillisessä pullossa (värjättyä polttoöljyä). 
 

● Ilmamäärämittarien herkkyys kokeillaan koekäytön yhteydessä. 
 

● Tarkistetaan mahdollisten varavoimakoneiden ja puhaltimien kunto. 
 

● Tarkistetaan suojan paineisuus: painekoe suoritetaan laitetoimittajien antamien ohjeiden mukaan. 

Suojaan on saatava tarvittava ylipaine eikä suoja saa ”vuotaa” liikaa. 
 

● Selvitetään, missä ovat suojan sähkölaitteiden päävarokkeet ja tarkistetaan: 

- valaisimet 

- katkaisimien toiminta 

- seinäkoskettimien kunto 
 

● Selvitetään, missä ovat antenni- ja puhelinkytkinrasiat; ellei niitä ole, on ne laitettava suojaan. 

Varmistaudutaan, että puhelin on kiinteistön omin toimenpitein mahdollista kytkeä 

puhelinverkkoon. Varmistutaan, että puhelinnumero on tiedossa kunnan viranomaisilla. 
 

● Suoja varustetaan määräysten mukaisilla suojaan kuuluvilla varusteilla (pelastus-, sammutus-, 

puhdistus- ja ensiapuvälineillä) 
 

● Suojan tilat jaetaan ennakolta tehdyn suunnitelman mukaisesti oleskelualueisiin ja toiminta-

paikkoihin Jokaista suojattavaa henkilöä varten on oleskelupaikka, jossa on myös mukana olevat 

henkilökohtaiset tavarat, lääkkeet ja säilyvät elintarvikkeet. 
 

● Suojassa on oltava tarpeellinen määrä istuimia, pöytiä sekä kaksi/kolmekerroksiset sängyt 

kolmasosalle suojaan tulevasta henkilöstöstä. Lisäksi on suojaan hankittava poikkeusoloja varten 

erilaisia välineitä ja tarvikkeita, jotka tekevät mahdolliseksi oleskella siellä pitemmänkin ajan, 

mm. viihdytysvälineitä. 

 

● Varavalaistuksen toiminta tarkistetaan. 

 

● Kulkuteille ja käytäville kiinnitetään kilvet, jotka osoittavat tien suojaan. 
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SUOJELUMATERIAALI 
 

Materiaali on hankittava kaikkiin uusiin rakennuksiin ennen rakennuksen loppukatselmusta. 

Valmiissa kiinteistössä materiaali hankitaan kunnan viranomaisen määräyksen tai alla esitettävän 

aikataulun mukaisesti: 

 

SUOJELUHENKILÖSTÖN 

MATERIAALI 

Määrä         

org./ henkilöä 

kohti 

Taloon 

tarvittava 

määrä 

Talossa 

oleva 

materiaali 

Puute 

Suojanaamari + vss-suodatin 1  2  

Suojakypärä 1  2  

Suojalasit 1  2  

Ensiapulaukku + suojasidepakkaus 1  2  

Ensiside 1  2  

Joditabletit 2/henkilö  2/henkilö  

Säteilymittari (annosnopeutta ja annosta mittaava), 

yksi/kiinteistö, vain yli sadan asukkaan taloihin 

   

Opaskirja talosuojelusta 2  2  

     
VÄESTÖNSUOJAN  

MATERIAALI 

Määrä/ 

suoja 

Taloon 

tarvittava 

määrä 

Talossa 

oleva 

materiaali 

Puute 

Paarit 1  1  

Vedensäilytysaine, vesisäiliön tilavuuden mukaan    

Rautakanki 1  1  

Suojan merkitsemiskilpisarja 1  1  

Käsivalaisin 2  2  

Sankoruisku 1  1  

 

Suojan työkalut 
x pajavasara x katkaisutaltta x piikkitaltta 

x voimaleikkuri x veistokirves x kenttälapio 

x sorkkarauta x käsisaha x rautasaha + 5 varaterää 

x jakoavain x ruuvitaltta x ristipääruuvitaltta 

x vasara x nauloja x puukko 

x pelastusköysi  

Puuttuvan materiaalin hankinta: 

Turvallisuusorganisaation tilannearvion perusteella. 
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TURVALLISUUSVALVOJIEN TEHTÄVÄT 
 

 

● Valvoa jatkuvasti alueensa turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja suojelutoiminnasta annettujen 

ohjeiden noudattamista. 

 

● Huolehtia, että havaitut viat, virheellisyydet ja epäkohdat korjataan tai poistetaan. 

 

● Ilmoittaa paloista, palon aluista sekä muista onnettomuuksista viipymättä turvallisuuspäällikölle. 

 

● Tehdä ehdotuksia alueensa turvallisuuden tehostamiseksi. 

 

● Pitää turvallisuuspäällikkö ajan tasalla alueensa henkilöstön suojeluun liittyvästä (esim. ensiapu- 

ja alkusammutus-) koulutuksesta ja koulutustarpeesta. 

 

● Osallistua omalla alueellaan sisäisiin turvallisuustarkastuksiin. 

 

● Huolehtia siitä, että omalla alueella: 

■ poistumisreitit ovat vapaat ja reiteillä olevat ovet ovat lukitsemattomat. 

■ palo-ovet ovat kiinni (ellei niissä ole palotilanteessa automaattisesti toimivaa sulkija-

laitteistoa) 

■ alkusammutuskalusto on käyttökuntoista ja helposti saatavissa  

■ turva- ja merkkivalaisimet ovat toimintakuntoisia. 

■ henkilökunta tietää oman vastuualueensa ja tehtävänsä palo-, tapaturma-, sähkökatko- ym. 

häiriötilanteessa. 

 

● Huolehtia ja valvoa, että hätätilanteessa poistuttaessa kaikki omalla alueella olevat (mukaan 

lukien asiakkaat ja henkilökunta) poistuvat sovitulle kokoontumispaikalle. Turvallisuusvalvoja 

poistuu itse viimeisenä. 

 

 

 

 

TURVALLISUUSVALVOJIEN TEHTÄVÄT POIKKEUSOLOISSA 
 

 

● Suojeluelimen materiaalin hankinta ja sijoittaminen työpaikalla. 

 

● Apulaisten ja työpaikan muun henkilöstön perehdyttäminen suojeluvalmiuteen liittyviin asioihin. 

 

● Työpaikan paloturvallisuuden tehostamisen varmistaminen ja tarkastaminen. 

 

● Huolehtia siitä, että kaikki, myös ulkopuoliset henkilöt ohjataan työpaikalta väestönsuojaan 

käskettäessä. 
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19. SUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN, TARKISTAMINEN JA JAKELU 
 

 

Hyväksyminen: Kiinteistön omistaja/turvallisuuspäällikkö 

 

 

Jakelu: Suunnitelmasta annetaan kopio isännöitsijälle. Yksi kopio suunnitelmasta tai sen 

yhteenveto toimitetaan kunnan pelastusviranomaiselle (palo-pelastuslaitokselle). Tarpeellisilta 

osiltaan pelastussuunnitelma on kaikkien huoneistojen käytettävissä. Jokaisen asukkaan tulee 

tutustua suunnitelmaan. 

 

 

Tarkistaminen: Suunnitelma tarkistetaan vuosittain sekä silloin, kun kiinteistössä on tapahtunut 

olennaisia turvallisuuteen vaikuttavia muutoksia. Turvallisuusorganisaatio voi tehdä pienehköt 

esim. henkilövaihdoksista johtuvat tarkistukset. Mikäli suunnitelmaan tehdään merkittäviä 

periaatteellisia muutoksia, on ne esiteltävä suunnitelman hyväksyjälle. Muutokset kirjataan kaikkiin 

kappaleisiin ja niistä ilmoitetaan pelastusviranomaisille. Pelastusviranomainen tarkastaa 

pelastussuunnitelman,  sisäisten turvallisuustarkastusten tulokset ja 

koulutussuunnitelman toteutumisen palotarkastuksen yhteydessä.  
 

Päiväys: 

 

 

Allekirjoitus: 
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20. LIITTEET 
 

Liitteen 

nro 

Sisältö Sivu 

 Toimintaohje onnettomuus- ja vaaratilanteessa  

 Toiminta ensiaputilanteessa  

 Toiminta ryöstö- ja varkaustilanteessa  

 Toimintaohje uhkatilanteessa  

 Tietokoneviruksilta ja muilta haittaohjelmilta suojautuminen  

 Tulitöiden valvontasuunnitelma  

 Sisäisen palotarkastuksen pöytäkirja  

 Kiinteistön asuintilat ja henkilömäärät  

 Turvallisuusorganisaatio  

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 
TOIMINTAOHJE ONNETTOMUUS- JA VAARATILANTEESSA 
 

 

Onnettomuustilanteissa toimitaan poistumistiesuunnitelman ohjeiden mukaisesti. 
 

Turvallisuushenkilöstön tulee informoida viranomaisia ihmisten turvallisesta 

poistumisesta rakennuksesta tai mahdollisista sisään jääneistä ihmisistä ja heidän 

sijaintipaikoistaan sekä varoittaa lähistöllä sijaitsevien kiinteistöjen asukkaita 

vaaratilanteesta. 
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TOIMINTAOHJE ONNETTOMUUSTILANTEESSA 
 

 PELASTA vaarassa olevat ja VAROITA muita 

 SAMMUTA lähimmillä alkusammuttimilla 

 RAJOITA palo sulkemalla ovet ja ikkunat 

 HÄLYTÄ apua turvallisesta paikasta 
  

YLEINEN HÄTÄNUMERO           112 

 
 

 ILMOITA 
 

  KUKA olet ja MISTÄ soitat 

  MITÄ on tapahtunut 

  MITÄ apua tarvitaan (onko ihmisiä vaarassa) 

ANNA loukkaantuneille ENSIAPUA omien kykyjesi mukaan 

   OPASTA apu kohteeseen 

KOKOONTUMISPAIKKA ONNETTOMUUSTILANTEESSA 
STUDIOTALON VARASTOKATOS 

 

KIINTEISTÖN NIMI  

 

OPTIMI 

 

KIINTEISTÖN OSOITE 
 

 

STUDIOKATU 3    94600 KEMI 

 

JAA TEHTÄVÄT, ÄLÄ TOIMI YKSIN 
 

 

 

 

TOIMINTA 

PALOTILAN-

TEESSA 

Selvitä lähimpänä työpaikkaasi olevan sammuttimen 

paikka.   

            

Poista varmistin ja levitä aine edestakaisella lakaisevalla 

liikkeellä liekkien juureen. 
 

Suojaa itseäsi sammutuspeitteellä sammutettaessa. Peitä 

palava kohde tiiviisti peitteellä ja odota kunnes palo on 

tukahtunut.  
 

Varaudu uudelleensyttymiseen. 
 

Huolehdi, että vähänkin käytetty käsisammutin toimitetaan huoltoon.   

                    

Mikäli mahdollista käytä lähinnä olevaa pikapalopostia apuna 

sammutuksessa  
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TOIMINTAOHJE ENSIAPUTILANTEESSA 
 

 
 

Tutki potilas: 
- herättele tarvittaessa 
- mikäli pulssi ei tunnu, aloita elvytys 

 

Potilaan elvytys: 
- aseta selälleen jalat hiukan koholleen 
- elvytys rytmillä (2 puhallusta, 30 painallusta) 

 

Tyrehdytä verenvuoto: 
- paina sormin tai kämmenellä suoraan vuotokohtaa 
- tee paineside 

 

Yritä estää shokkitila: 

- peittele lämpimästi ja rauhoita potilasta älä anna juotavaa                
(voi johtaa oksenteluun) 

 
LIIKUNTARAJOITTEISTEN JA VAMMAISTEN POISTUMINEN  

EVAKUOINTI JA VAARATILANTEESSA. 
 

Liikuntarajoitteisten ja vammaisten erityisvaatimukset on huomioitava jo      
tilaisuuden järjestelyissä ja majoituksessa. 
Turvallisuushenkilöstön apu on tärkeää poistumistilanteen aikana.   
   

Kokoontumispaikalla täytyy huomioida, ettei pääse syntymään uusia      
vaaratilanteita pelastustilanteeseen liittyvien toimintojen aikana.            

 

YLEINEN PALOTURVALLISUUS 

 

Kynttilöiden käytöstä ja tupakoinnista on olemassa ohjeet ja määräykset, 
joiden rikkomisesta rangaistaan ja niistä voi joutua vastuuseen. 
Helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa ei saa säilyttää siten, että  
siitä aiheutuu tulipalon syttymisen tai leviämisen vaaraa tai palon 
sammuttaminen  vaikeutuu. 
 

Tuhopolttoihin on aina varauduttava ja henkilökunnan valppaus ja  
tarkkaavaisuus on tärkeä osa ilkivallan vaaratilanteiden ennaltaehkäisyä. 
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TOIMINTA RYÖSTÖ- JA VARKAUSTILANTEESSA 
 

 

 

 

 

 

 S u k u p u o l i  

V a rt a lo  

M i e s  N a i n e n  Ik ä  

P a i n o  P i t u u s 

H o i k k a  T a n a k k a  L i h a v a  N o r m a a l i  

Ä ä n i  

P u h e  

P ä ä h in e  

H i u k s e t  

P a rt a  /  v ii k s e t  

S il m ä t  

K a sv o t 

K o r k e a  /  k i m e ä  M a t a l a  H i l j a i n e n  H e i k k o  

M i e l l y t t ä v ä  P e h m e ä  S o p e r t e l e v a  S e l k e ä  

N o p e a a  H i d a s t a  H u o l e l li s t a  S e l v ä ä  

V ä ä r i s t yn y t t ä  S o p o t t a v a a  Ä n k yt t ä v ä ä  K i r o i l e v a a  

L i p p a l a k k i  H a t t u  P i p o  H u i v i 

M u u , m i k ä ?  

P i t k ä t  L y h ye t  T u m m a t  V a a l e a t  

P u l i so n g i t  V i i k s e t  P a r t a  

M i l l a i s e t ?  

R u s k e a t  M u u , m i k ä ?  

H a m p a a t 

T a k k i /  p u s e ro  

P a it a  

S o lm io  

K a n t a m u s  

A s e  

S i n i s e t  

H o u s u t  

J a lk i n e e t 

K ä d e t 

L ii k k u m i n e n  

K u lk u n e u v o  

M e r k k i /  m a l li  /  v ä r i  

P o is t u m is s u u n t a  

M u u t  h a v a in n o t  

R e k i s t e r in u m e r o  

N i m i                                                                                   P v m :                                   K l o :  

I lm o it a  r y ö s t ö –  t a i v a rk a u s t i la n t e e s t a  p o lii s i l le ,  p e la s t u s -  /  t u rv a l li s u u s p ä ä l l ik ö l le  ja  o m a lle   

e s im ie h e l le s i.  
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TOIMINTA UHKATILANTEESSA 
 

 

Suhtaudu uhkaukseen aina vakavasti! 

 

● Ole rauhallinen ja ystävällinen. 

●  Kuuntele, älä keskeytä. 

● Tarkkaile tilanteen kehittymistä. 

●  Vältä tilanteen kärjistymistä esimerkiksi kiinni tarttumalla. 

● Vältä liikehdintää. 

 

 Havainnoi tuntomerkit: 

 

●    Kuvaus                     mies – nainen – poika – tyttö – ikä – pituus  

 

●    Keho                         normaali – hoikka – tanakka – lihava  

 

●    Kasvot                      ihonväri – parta – viikset – silmät – silmälasit  

 

●    Kädet                        kätisyys – arvet – tatuoinnit – korut  

 

●    Puhetapa                  selkeä – sopertava – korkea – matala – änkyttävä  

 

●    Murre                       paikallinen – vieraskorostus – ulkomaalainen  

 

●    Käytös                      rauhallinen – kiihtynyt – sekava – päihtynyt  

 

●    Vaatetus                   pusero – takki – housut – paita – hattu – solmio – kengät  

 

●    Poistumistapa          jalan – pyörällä – henkilöautolla – pakettiautolla  

 

●    Ajoneuvo                 merkki – rek.nro – väri – lommot  

 

Kirjaa tuntomerkit itsenäisesti. 

 

Pommiuhkaus puhelimella soitettuna: 

 

Pitkitä puhelua ja yritä selvittää 

●    Uhkauksen syy 

●    Uhkauksen kohde 

●    Tietoja pommista ja sen sijainnista 

 

Huomioi soiton aikana 

●    Soittajan mielentila 

●    Puheen tuntomerkkejä 

●    Ympäristöäänet jne. 

 

Ilmoita pommiuhkauksesta poliisille 112 sekä turvallisuusorganisaatiolle 
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TIETOKONEVIRUKSILTA JA MUILTA HAITTAOHJELMILTA 

SUOJAUTUMINEN 
 

PERUSKÄYTTÄJÄN PIKAOHJE 

 

Taustaoletus: Työpaikkasi tietoverkossa ja tietojärjestelmässä on toteutettu perustoimenpiteet 

haittaohjelmien (virusten) tunnistamiseksi ja poistamiseksi. Tässä esitetään tietokoneen käyttäjälle 

perusasiat haittaohjelmien välttämiseksi ja toimenpiteet tartuntojen yhteydessä. 

 

Pidä itsesi ajan tasalla seuraavista asioista: 
● Tunne organisaatiosi tarjoamat tietotekniset 

palvelut ja toimintaohjeet 

● Tunne organisaatiosi haittaohjelmia koskeva 

ohjeisto. 

● Varmista, että työasemasi (kiinteä, 

kannettava) on toimiva, organisaation hankkima 

virustorjuntaohjelmisto ja päivitetty uhkakirjasto; 

varmistu ohjelmiston ja uhkakirjaston 

päivittämismenetelmästä 

● Älä avaa tuntemattomista osoitteista/lähettäjiltä 

saapuneita sähköpostiviestejä, erityisesti älä avaa 

niiden liitetiedostoja 

● Varmista, ettei kukaan tuo työasemaasi 

tarkastamattomia levykkeitä tai vastaavia 

Voit epäillä virustartuntaa, kun havaitset: 

● ylimääräisiä ääniefektejä 

● näytölle ilmestyviä tunnistamattomia viestejä 

● levytilan loppuvan yllättäen 

● ohjelmistojen käytön hidastumista tai estymistä 

● tiedostojen muuttumista tai katoamista 

Kun epäilet virustartuntaa, tee seuraava: 

● irrota työasemasi verkosta (älä katkaise verkkoa 

muilta käyttäjiltä) 

● tarkista, mitä informaatiota näytölle kirjautuu 

● raportoi tapahtumasta atk-tukea 

Kun olet saanut virustartunnan: 

● tarkista, millaisen raportin torjuntaohjelmisto antaa 

● raportoi tapahtumasta atk-tukea tai organisaation 

määrittämää tahoa 

● suorita viruksen poistaminen (jos ohjelma tarjoaa 

tämän mahdollisuuden) 

● varmistu toimenpiteen onnistumisesta 

 

 

 
● etene torjuntaohjelman ohjeiden mukaan 

● tarkista saastuneen tietovälineen lisäksi 

työasemasi kiintolevyjen tila 

● kirjaa ylös havaintosi sanatarkasti ja edeltävät 

toimenpiteesi ennen ongelman syntymistä 

● kutsu tarvittaessa atk-tukihenkilö paikalle 

● mikäli viruksen poistaminen ei edellä ole 

onnistunut tai olet asiasta epävarma, katkaise 

sähkö työaseman virtakytkimellä 

● jos epäilet tartuttaneesi viruksia toisiin asemiin tai 

levykkeille, varoita niiden omistajia siitä 

 

Huom.! Poistettuasi viruksen tietovälineestä ja 

tiedostoista, voit ottaa tiedon käyttöön. 

 

Suosituksia: 
● käytä työasemassasi vain organisaation virallisesti 

hankkimia  ja käyttöön hyväksymiä ohjelmia 

(mukaan lukien haittaohjelmien torjuntaohjelma) 

● Tietoväline (korppu, romppu yms.) tulee tarkastaa 

aina kun: 

■ sitä käytetään ensimmäisen kerran 

■ siihen on talletettu uutta tietoa oman 

tietojärjestelmän ulkopuolelta (esim. 

Internetistä, kotikoneesta, kannettavasta 

mikrosta jne.) 

■ tietoväline on ollut jonkun toisen henkilön 

käytössä (myös oman työpaikan henkilökunnan 

osalta) 

● tallenna tiedostot perusformaatteihin (’txt’, ’rtf’, 

’pdf’) 
 

Huom.! Paraskaan virustorjuntaohjelma ei pysty varmuudella toteamaan kaikkia uusia 

viruksia. 
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TULITÖIDEN VALVONTASUUNNITELMA 
 

 

1. Tulityölupa 
 

Tulityön tekeminen tilapäisellä tulityöpaikalla ja katto- ja vedeneristystyön tekeminen 

edellyttävät aina kirjallista tulityölupaa. Tulityölupa on oltava ennen tulityön aloittamista. 

Tulityöluvan antamiseen ovat oikeutettuja tulitöiden valvontasuunnitelman luettelossa nimetyt 

henkilöt.  

Ennen luvan antamista on tilapäinen tulityöpaikka tarkastettava ja hyväksyttävä siellä tehdyt 

turvatoimet. Kun tilapäisestä tulityöstä aiheutuu erityistä vaaraa, on ennen tulityöluvan myöntä-

mistä otettava yhteyttä paikalliseen pelastusviranomaiseen. 

Tulityölupa on määräaikainen yleensä enintään kaksi vuorokautta, erityistapauksessa lupa 

voidaan myöntää pitemmäksikin aikaa, kuitenkin enintään yhdeksi viikoksi. 

 

2. Työvälineet 
 

Tulitöissä käytettävien työvälineiden on oltava niistä annettujen turvallisuusmääräysten edellyt-

tämässä kunnossa. Työvälineiden kunnon tarkastaa tulityöluvan antaja antaessaan tulityöluvan. 

 

3. Alkusammutuskalusto 

 
Vakituisella tulityöpaikalla on oltava riittävästi alkusammutuskalustoa, kuitenkin vähintään yksi 

12 kg:n 43 A 183 B-C  teholuokan  (A-BIII-E) käsisammutin ja lisäksi tulityöpaikan 

välittömässä läheisyydessä toinen vastaava käsisammutin, tai kaksi 6 kg:n 27 A 144 B-C teho-

luokan käsisammutinta, joista toinen voi olla kaasupullokärryyn vaadittava sammutin. 

Tilapäisellä tulityöpaikalla on oltava tulityöluvassa edellytetty alkusammutuskalusto, kuitenkin 

vähintään sama kalusto kuin vakituisellakin tulityöpaikalla. Kohteessa olevien 

käsisammuttimien ottaminen sijoituspaikoiltaan tilapäisellä tulityöpaikalla vaadittavaksi alku-

sammutuskalustoksi on ehdottomasti kielletty. 

 

4. Ulkopuoliset toimittajat 
 

Tulitöitä tekevän ulkopuolisen toimittajan on, ennen töiden aloittamista, annettava työn tilaa-

jalle sitoumus tulitöiden valvontasuunnitelman noudattamisesta ja ilmoitettava tulitöistä vastaa-

va henkilö. Vastuu tulitöiden työnaikaisesta ja jälkivartioinnista on toimittajalla, jollei vastuuta 

toimitussopimuksessa ole siirretty työn tilaajalle. Toimittajalla on velvollisuus hankkia tilapäi-

sillä tulityöpaikoilla tarvitsemansa suojaustarvikkeet ja alkusammutuskalusto. 
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5. Tulityöpaikat 
 

 Vakituinen tulityöpaikka 
 

Vakituinen tulityöpaikka on tulitöiden tekoon varattu ja hyväksytty palotekninen osasto tai 

rajattu alue, joka on erotettu suuremmasta tilasta siten, että tulitöitä voidaan siinä tehdä 

turvallisesti. 

Vakituinen tulityöpaikka voi olla myös määräaikainen, esimerkiksi korjaus- tai asennustyön 

ajaksi hyväksytty tulityöpaikka. 

Vakituiset tulityöpaikat merkitään opaskilvillä ”Vakituinen tulityöpaikka”. 

Tulitöiden tekemiseen vakituisella tulityöpaikalla ei tarvita tulityölupaa. 

 

 Tilapäinen tulityöpaikka 
 

Tilapäisiä tulityöpaikkoja ovat kaikki tulityöpaikat, joita ei ole hyväksytty vakituisiksi tulityö-

paikoiksi. 

Katto- ja vedeneristystöiden tulityöpaikka on aina tilapäinen tulityöpaikka. 

 

6. Tulitöiden tekeminen tilapäisellä tulityöpaikalla 
 

Tulityöt on aina, kun se vain on mahdollista, tehtävä vakituisella tulityöpaikalla.  

Ennen tulityön tekemistä tilapäisellä tulityöpaikalla on aina harkittava vaihtoehtoisten työ-

menetelmien käyttöä. Tällaisia ovat muun muassa mekaaniset työstömenetelmät ja liitostavat. 

Tilapäisellä tulityöpaikalla saa tulityötä tehdä vain silloin, kun työtä ei voi tehdä vakituisella 

tulityöpaikalla. 

 

6.1 Turvatoimet ennen työn aloittamista 

 

Laaditaan kirjallinen tulityölupa, jossa määrätään tarvittavat turvatoimet, paloilmoitus- ja 

sammutuslaitteistojen irti- ja takaisinkytkentä, sammutuskalusto, sekä työnaikainen ja jälki-

vartiointi. 

Tehdään tarvittavat tulityölupaan kirjatut turvatoimet, paloilmoitin- ja sammutuslaitteistojen 

irtikytkentä, hankitaan sammutuskalusto ja määrätään työnaikainen palovartija. 

Tarkistetaan ja hyväksytään toimenpiteiden suoritus. 

 

6.2 Turvatoimet työn jälkeen 

 

Kytketään takaisin tulityön vuoksi irrotetut paloilmoitin- ja sammutuslaitteistot. 

Suoritetaan tulityöluvassa edellytetty jälkivartiointi. 

 

7. Neuvonta 
 

Kaikissa tulitöitä koskevissa asioissa saa neuvontaa ja lisätietoja paikallisilta pelastusviran-

omaisilta ja vakuutusyhtiöiden teknisiltä asiantuntijoilta. 
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TULITYÖLUVAN ANTAMISEEN OIKEUTETUT 
 

NIMI 

PUHELIN 

 

 

TARJA HEIKONEN 050 – 349 49 84 

  

  

 
 

 

TULITÖITÄ KOSKEVISSA EPÄSELVISSÄ ASIOISSA KANNATTAA ASIA TARKISTAA 

PELASTUSVIRANOMAISILTA. 

 
 

 

 
 

 

 

 

PALO- JA TURVALLISUUSLAITTEISTOJEN 

YLLÄPITOVAATIMUKSET 
 

 

 
ALKUSAMMUTUSVÄLINEET 

 

Käsisammuttimien tarkastusväli on kaksi vuotta, koneissa ja 

ulkona olevat yksi vuosi. 

Palopostit tulee tarkistaa määräajoin. 
 

 
PALOILMOITINLAITTEISTO 

Paloilmoitinlaitteisto on koekäytettävä kerran kuukaudessa 

sekä tehtävä vaatimusten mukaiset määräaikaishuollot.  
Kaikista toimenpiteistä on pidettävä päiväkirjaa. 

 
 

TURVA JA MERKKIVALAISTUS 

 

Turvavalokeskuksen akut on koestettava 30 minuutin 

kuormitustestillä neljä kertaa vuodessa. 

Koestuksista on pidettävä päiväkirjaa. 
 

ILMANVAIHTOHORMISTON 

PUHDISTUS 
Ilmanvaihtokanavien puhdistusväli on enintään 10 vuotta. 

 

SÄHKÖTARKASTUS 
 

Sähkötarkastus on tehtävä enintään 15 vuoden välein. 

 

KIINTEISTÖN OMISTAJA HUOLEHTII YLLÄMAINITTUJEN TOIMENPITEIDEN 

SUORITTAMISESTA. 
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TULITYÖLUPA nro _____________ 

 

TYÖN 

SUORITTAJA 

Nimi 

 

Toiminimi 

 

TYÖKOHDE  Rakennus 

 

Tulityöpaikka 

 

TYÖLUPA 

 

Alkamispvm. Päättymispvm. Lupa voimassa päivittäin 

TURVATOIMET  Työpaikan kunnostus ja sen ympäristön puhdistus 

 Palavien rakenteiden suojaus 

 Ympäristön kastelu 

 Erillinen suojarakennus 

 Seinässä, katossa ja lattiassa olevien aukkojen peittäminen ja suojaus 

 Viereisten tilojen tarkastus- ja suojaustoimet 

 Kaapelin suojaus 

 Suojapeitteet 

 Kaasupitoisuuden mittaus 

 Työkohteen tuuletus 

 Paloilmoittimien tai sammutuslaitteiston irti- ja takaisinkytkennästä ilmoitus 

Irti- ja takaisinkytkennän suorittajan nimi 

 

Työ edellyttää seuraavia erityistoimenpiteitä 

 

SAMMUTUS- 

KALUSTO 

Tilapäisellä tulityöpaikalla on oltava vähintään 2 kpl 12 kg:n 43 A 183 B-C 

teholuokan käsisammutinta, joista toinen saa olla kiinteistöön kuuluva 

käsisammutin, jonka tulee sijaita tulityöpaikan välittömässä läheisyydessä. 

 Jauhesammutin                                                 ……………kpl 

 CO2  - sammutin                                               ……………kpl 

 Sankoruisku 

 Pikapaloposti 

 Paineellinen paloletku 

 Sammutuspeite 

 Erityissammutuskalusto 

TULITÖIDEN 

VARTIOINTI 

                                                                                          tuntia (väh. 2h) 

 työn ja työtaukojen aikana                työn jälkeen 

LUVAN 

ANTAJA 

Päiväys Luvan antaja 

LUVAN 

SAAJA 

Päiväys Luvan saaja 

 

                    YLEINEN HÄTÄNUMERO  112 
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TYÖ – JA TURVALLISUUSOHJEITA 
 

1. Yleistä 
 

Jokainen henkilö työmaalla, ylläpitää ja tehostaa omaa ja muiden työturvallisuutta 

omalla järkevällä ja varovaisella käyttäytymisellään. 
 

2. Ympäristöasiat 
 

Jätteet ja muu tarpeeton materiaali on siirrettävä niille osoitettuihin paikkoihin. 
 

3. Portaat ja kulkutiet 
 

Portaat, kulkutiet, kulkusillat ja lattiat on pidettävä hyvin hoidettuina siten, ettei 

niissä ole putoamisen, liukastumisen eikä kompastumisen vaaraa. 
 

4. Telineet 
 

Telinetyössä on noudatettava rakennustöiden turvallisuusmääräyksiä. 

Työ – ja suojatelineiden rakenne on ennen telineiden käyttöönottoa tarkastettava. 

Telineille on suoritettava tarkastus myös telineen siirron jälkeen. 

Telineellä on tilanteen mukaan käytettävä putoamissuojaimia. 
 

5. Aukot 
 

Aukot, joista on putoamisvaara, tulee peittää kansilla tai varustaa kaiteilla 
 

6. Tikkaat 
 

Nojatikkaita ei saa käyttää työalustana. 

A – tikkaita saa käyttää vain tavallisen huonekorkeuden tiloissa, painumattomalla ja 

tasaisella alustalla. 

 

7. Henkilönostot 
 

Tavarannostoon tarkoitetut rakennushissit on varustettava henkilökuljetusta koskevilla 

kieltotauluilla. 

 

8. Käyttöturvatiedotteet 
 

Terveydelle vaarallisista aineista on oltava käyttöturvatiedotteet ja pakkausmerkinnät 

kemikaalilain mukaiset. 

 

9. Kulkutiet 
 

Ajoneuvo ja kulkutiet käyttökuntoisina, liukkaan kelin aikana hiekoitettuna ja pimeän 

aikana valaistuina. 
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KONEET JA LAITTEET 
 

Koneiden ja muiden teknillisten laitteiden on oltava käyttötarkoitukseen sopivia, 

riittävän lujarakenteisia ja siten suojattuja, etteivät ne aiheuta vaaraa käyttäjilleen 

eivätkä sivullisille. Koneet ja laitteet on varustettava tarpeellisilla käyttö ja 

turvallisuusohjeilla. 

Työkoneiden ja laitteiden käyttö on kielletty, ellei käyttäjä ole saanut siihen riittävää 

opastusta. Laitteet on tarkastettava, havaitut viat ja puutteet on korjattava ennen 

käyttöönottoa. 

 

NOSTOTYÖT 
 

Nostosuunnitelmat on tehtävä kaikista vaarallisista nostoista. 

Nostoapuvälineissä on oltava suurinta sallittua kuormaa osoittava merkintä ja 

vuositarkastusmerkintä. 

Nostokoukuissa on oltava lukinnat. 

Riippuvan taakan alle ei saa mennä missään olosuhteissa, sekä taakkojen siirtämistä 

henkilöiden yli on vältettävä. 

 

NOSTOLAITTEITA JA APUVÄLINEITÄ EI SAA YLIKUORMITTAA. 
 

Kuormituksen vähentämiseksi toistuvissa käsin tehtävissä nostoissa tulee työasento 

valita sellaiseksi, että käsiote on tarpeeksi pitävä ja jalat ovat tukevalla alustalla ilman 

liukastumisvaaraa, tai muita haittatekijöitä. 

 

SÄHKÖTURVALLISUUS 
 

Työpaikalla havaitusta verkosto – tai laiteviasta on välittömästi ilmoitettava 

työnjohtajalle. Viallinen laite on välittömästi irrotettava verkostosta ja ellei se ole  

mahdollista, valvottava ettei tapaturmavaaraa synny. 

 

TAPATURMAT 
 

Työhön ja siihen liittyviin vaaratekijöihin on varauduttava ja puututtava kaikella  

mahdollisella ennaltaehkäisevällä toiminnalla, sekä asennekasvatuksella. 

Ensiapuvalmius on suunniteltava tasolle, jossa työn erikoispiirteet sekä siitä aiheutuvat 

onnettomuusriskit on huomioitu. 
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HENKILÖKOHTAISET SUOJAIMET 
 

Milloin muihin riittäviin toimenpiteisiin tapaturman tai sairastumisen vaaran 

torjumiseksi ei voida kohtuudella ryhtyä, on työhön varattava tarkoituksenmukaiset 

suojavälineet. 

Suojakypärää ja turvajalkineita on käytettävä, mikäli työssä käsitellään tavaroita, jotka 

pudotessaan tai liikkuessaan voivat aiheuttaa vaaraa. 

Työssä, jossa on silmävamman vaara, on käytettävä silmien suojaimia. 

Hitsaustöissä on käytettävä tarpeellisia suojavälineitä. 

Kuulonsuojaus tulee varmistaa itsensä lisäksi myös muille altistusalueella 

työskenteleville henkilöille melua aiheutettaessa. 

 

 
 

ENSIAPUVÄLINEET 
 

¤ OPASTEKILPI 

¤ HÄTÄILMOITUSOHJE 

 

¤ ENSIAPUKAAPPI, sisältö 

-sidetaitos 7.5 x 7.5 cm  15-20 kpl 

-ensiapuside 2-3 kpl 

-joustoside 8-10 cm 2-3 kpl 

-putkiverkkoside ( pää / raajakoot ) 1 kpl 

-kiinnelaastari 1.24 cm x 9 m  1-2 rll 

-kolmioliina  ( kuitukangas ) 2kpl 

-sakset  1kpl 

-haavapyyhe 8-10 kpl 

-laastarit, eri koot 20 kpl  

 

¤ RAAJALASTAT 

¤ LÄMPÖPEITE 

¤ PAARIT 

¤ ELVYTYSSUOJA JA SUOJAKÄSINEET 

¤ HÄTÄENSIOHJEET 

 

¤ ENSIAPULAUKKU, ajoneuvot 
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SISÄISEN TURVALLISUUSTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA 
 

 

 

TARKISTUSLISTA 
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Huomautus 

K
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a
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Osoitenumeroinnin 

näkyvyys 

      

Henkilökunnan ja uusien 

työntekijöiden koulutus  

(alkusammutus, toiminta 

onnettomuustilanteessa, ym.) 

      

Vaarallisten aineiden määrät  

ja merkinnät kunnossa 

      

EA- välineet ja henkilö- 

suojaimet kunnossa 

      

Hälytysajoneuvojen pääsy 

(pelastustiet) 

      

Palo-ovet toimivat 

(sulkeutuvat ja salpautuvat) 

      

Uloskäytävät (ei 

ylimääräistä tavaraa,  

avattavissa) 

      

Koneet ja laitteet 

(hyväksyttyjä) 

      

Sähköasennukset (lailliset, 

hyväksytyt) 

      

Lämmityslaitteet 

(hyväksytyt, oikea käyttö) 

      

Palavien aineiden säilytys 

(sallitut määrät) 

      

Alkusammutuskalusto 

(merkitty, tarkastettu) 

      

Palovaroittimet / 

paloilmoitinlaitteisto 

      

Varatietikkaat kunnossa       

Tarkastuskohde   pvm. Tarkastaja Muut tarkastukseen osallistuneet 

 

ERITYISTÄ: Digipolis Kemin Teknologiakylän alue koostuu rakennuksista, joissa toimii 

                      useita erityyppisiä yrityksiä ja organisaatioita. 
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PALOTURVALLISUUSSELVITYS 
 

 

Kiinteistön nimi: 
 

 

OPTIMI 

 

Kiinteistön osoite: 
 

STUDIOKATU 3     94600 KEMI 

 

ARVIO KIINTEISTÖSTÄ POISTUMISESTA ? 
 

Kiinteistöistä poistuminen tapahtuu poistumisteiden kautta joten poistumistiet on 
pidettävä työaikana auki, sisältäpäin helposti avattavina eikä kulkureiteillä saa 

säilyttää eikä varastoida ylimääräistä tavaraa. 
 

Kaikki pystyvät poistumaan kiinteistöstä. 
 

 

MITEN KIINTEISTÖN TURVALLISUUTTA VOIDAAN 

PARANTAA ? 
 

Tutustumalla ennakolta kiinteistössä oleviin poistumistiereitteihin.        
Noudattamalla erityistä varovaisuutta palonarkojen  aineiden käsittelyssä, sekä 
alueella suoritettavien tulitöiden yhteydessä. 
 

 

Pitämällä tupakointipaikan, sekä roska – astiat tarpeeksi etäällä seinästä ja 
työtiloista. 

 

 

TURVALLISUUSSELVITYKSEN PERUSTEELLA 

KOHTEEN PALOTURVALLISUUSTASO ON RIITTÄVÄ. 
Toivomuksena on että seuraavia tulipalojen ennaltaehkäisyä ja 

paloturvallisuuden ylläpitoa koskevia vaatimuksia noudatetaan. 

 

 Pelastussuunnitelma on tehty. 

 Tulityökalusto on kunnossa, tilapäisiä tulitöitä varten. 

 Henkilökunta hallitsee pelastamisen. 

Ensiaputarvikkeet on helposti löydettävissä. 

 Henkilökunta hallitsee alkusammutuksen. 

Alkusammutuskaluston sijainti ja näkyvyys on hyvä. 

 Tulipalon syttymissyyt on poistettu mahdollisuuksien mukaan. 

 Kaikille paloteknisille laitteille (palovaroittimet ja palovaroitinjärjestelmä, turva-

ja merkkivalaistus, savunpoisto, alkusammuttimet yms.) on tehty kunnossapito- 

ohjelma, sitä noudatetaan ja toimenpiteet dokumentoidaan. 

 Tulitöissä käytetään yrityksiä ja henkilöitä, joilla on voimassaoleva tulityölupa ja 

tulitöihin tarvittava turvallisuus- ja alkusammutuskalusto. 

 Sisäinen paloturvallisuusvalvonta on järjestetty. 
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TYÖSUOJELUSELVITYS 
 

 

Työnantajan nimi: 

 

OPTIMI 

 

Osoite: STUDIOKATU 3     94600 KEMI 

TYÖYMPÄRISTÖN KUVAUS JA KEHITTÄMINEN. 
Työskentelyolot ja työolosuhteet on pidettävä kunnossa ja pyrittävä niiden 
kehittämiseen ja parantamiseen jatkuvalla seurannalla. 
Työtilat ja niiden ympäristö on pidettävä siistinä ja mahdollisimman soveltuvina 
työn suorittamisen kannalta. 
Työkykyä ylläpitävä viriketoiminta on pyrittävä toteuttamaan olosuhteiden mukaan. 

TYÖOLOJEN SEURANTA. 

Työtapaturmista on ilmoitettava ja tutkinta aloitettava välittömästi.  
”Läheltä piti” tapauksen syy on tutkittava huolellisesti. 
Fyysiseen ja psyykkiseen kuormittumiseen , sekä työilmapiiriin vaikuttaviin asioihin 
on pyrittävä vaikuttamaan yleisellä asenteiden muokkauksella , sekä 
yhteistyökyvyn parantamista edistävillä asioilla. 
Työkyvyn ja sairaus poissaolojen arviointia ja niihin liittyviä parannuksia on 
pyrittävä seuraamaan ja kehittämään tilanteiden mukaan.  

TYÖSUOJELUSELVITYKSEN PERUSTEELLA 

KOHTEEN TYÖTURVALLISUUSTASO ON RIITTÄVÄ. 
Toivomuksena on että seuraavia työsuojelun ennaltaehkäisyä ja 

työturvallisuuden ylläpitoa koskevia vaatimuksia noudatetaan. 

 

 Työpaikkaohjesäännöt tehty. 

 Työnantaja huomioi ja poistaa työn ja toiminnan luonteesta riippuvat työstä, 

työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta ja vaara- 

tekijät, sekä milloin niitä ei voida poistaa, arvioi niiden merkityksen 

työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. 

 Työnantajan on työn luonteesta riippuen hankittava ja annettava työntekijän 

käyttöön tarkoituksenmukaiset henkilönsuojaimet, tarvittavat apuvälineet tai 

muut varusteet. 

 Työntekijän on noudatettava työnantajan antamia määräyksiä sekä ohjeita ja 

ilmoitettava työnantajalle mahdollisista havaitsemistaan puutteellisuuksista ja 

vioista jotka voivat aiheuttaa vaaraa turvallisuudelle ja terveydelle. 

 Työ on järjestettävä siten että tulipalon tai muun onnettomuuden vaara on 

mahdollisimman vähäinen. 

 Työpaikka on työolosuhteiden niin edellyttäessä varustettava tarpeellisilla hälytys-

paloturvallisuus-, hengenpelastus- ja pelastautumislaitteilla ja välineillä. 

 Työpaikalla on oltava riittävä määrä asianmukaisia ensiapuvälineitä.  

 Sisäinen ensiapu ja pelastushenkilöstö on nimetty ja talon ensiapupaikka sekä 

onnettomuustilanteen kokoontumispaikka määritelty. 
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TURVALLISUUSORGANISAATIO 
 

TEHTÄVÄ 

Pelastus-/toimintaan liittyvissä 

asioissa. 
 

 

Henkilön nimi 
 

Puhelin 
 

TURVALLISUUSPÄÄLLIKKÖ TARJA HEIKONEN 050 – 349 49 84 

APULAISTURVALLISUUSPÄÄLL

IKKÖ 

  

TURVALLISUUSHENKILÖSTÖ Tarja Heikonen  

 

TULITYÖLUVAT 

 

 

TARJA HEIKONEN 

 

PELASTUSLAITOS LAPIN PELASTUSLAITOS 

KEMI 

 

 

VÄESTÖNSUOJA 
 

 

Sijainti Koko  Tyyppi Henkilömäärä Suojan hoitaja 

 

SENSORI 

SUOJAN 

TARVE 

61 m² 

 

VS  S 1 

80 

SUOJAPAIKKAA  

Tarja Heikonen 

050 3494 984 

TURV.ORGANISAATIO 

 

 

TURVALLISUUSORGANISAATIO 
 

- Vastaa turvallisuustoiminnan johtamisesta ja tilojen pysymisestä säädösten, 

määräysten ja ohjeiden edellyttämässä kunnossa. 

- Huolehtii turvallisuusmateriaalin riittävyydestä ja kunnossapidosta, sekä  

      henkilökunnan koulutuksesta. 

-    Yhteydenpidosta pelastusviranomaisiin     

 

HUOLEHDI ALKUSAMMUTUSKALUSTON TOIMINTAKUNNOSTA 

 

TALON TURVAPISTE: 
ETEISAULA / SOSIAALITILA 

VÄESTÖNSUOJAN HOITAJA 

 

- Huolehtii väestönsuojan kunnossapidosta  

- Tekee väestönsuojan käyttö ja huolto – ohjeiden mukaiset vuositarkastukset ja huollot 

- Vastaa väestönsuojan kunnostamisesta, sekä toiminnasta suojautumisen aikana 
 

 

  PIDÄ ENSIAPUVARUSTUS JAVÄESTÖNSUOJAVARUSTUS AJAN TASALLA 
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KIINTEISTÖN HENKILÖMÄÄRÄT  
 

 

TOIMIALA 

 

OPTIMI 
STUDIOKATU 3  94600 KEMI 

 

HUONEISTOTIEDOT 
 

 

 

Endress + Hauser Oy 

Insinööritoimisto Ases Oy 

ISS Palvelut Oy 

Lapin Ammattikorkeakoulu 

Metso Flow Control Oy 

Talo- ja huoneistoremontit JST  

Metsä Group 

 

Palsatech Oy 

 
Valmet Automation Oy 

 

 

 

KRS. 

 

 

KERROSALA 

TILAVUUS 

 

 

 
YRITYKSET 

ORGANISAATIOT  

 

 

 

 

3 

 

3 417 m² 

13 400 m³ 

 

TOIMITILOJEN HENKILÖKUNTA HUOLEHTII OMAA TOIMINTAANSA KOSKEVISTA 

SISÄISISTÄ TURVALLISUUSOHJEISTA, SEKÄ TURVALLISUUSHENKILÖSTÖN 

NIMEÄMISESTÄ.       
 

 
 

 

 

AUTOMAATTINEN PALOILMOITIN 

TURVA- JA MERKKIVALAISTUS 

Paloilmoittimen ja 

valaistuksen hoitaja 
 

L&T           

TURVALLISUUS - 

ORGANISAATIO 

 

 

           

 

ENSIAPU 
 

 

ENSIAPUTAITOISET 

HENKILÖT: 

 

 

TURVALLISUUSORGANISAATIO 

 

VIRANOMAISTEN TOIMINTAVALMIUSAJAT 

PELASTUSLAITOS n.           10                         minuuttia 

SAIRAANKULJETUS n.           10                         minuuttia 

POLIISI n.           20                         minuuttia 


