TOIMINTAOHJEET: HÄTÄILMOITUS

HÄTÄILMOITUS

112
SOITA NUMEROON

KERRO KUKA OLET JA MISTÄ SOITAT?

MITÄ ON TAPAHTUNUT?

TULIPALO

SAIRASKOHTAUS

ONNETTOMUUS

MUU, MIKÄ?

MISSÄ ON TAPAHTUNUT?

Kivikummuntie 15, 07955 Tesjoki
Vastaa hätäkeskuksen esittämiin tarkentaviin kysymyksiin. Hätäkeskus hälyttää
avun matkalle jo hätäpuhelun aikana. Lisätiedot eivät viivästytä avun tuloa.
Älä sulje puhelinta, ennen kuin saat siihen luvan.

TOIMI SAATUJEN OHJEIDEN MUKAAN

OPASTA APU KOHTEESEEN
Pyri järjestämään opastajat viranomaisia varten kiinteistöliittymän kohdalta
perille kohteeseen. Opastus nopeuttaa avun perilletuloa.
Hätänumeroon voi myös soittaa ilman sim-korttia tai näppäimet lukittuna.
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TOIMINTAOHJEET: MURTO- JA RYÖSTÖTILANNE

MURTO TAI RYÖSTÖ
Toimi aina rauhallisesti ja pyri rauhoittamaan uhkaaja käytökselläsi ja toiminnallasi.
Rikollisten kiinniottaminen kuuluu aina ensisijaisesti poliisille.
ILMOITA TILANTEESTA VÄLITTÖMÄSTI POLIISILLE

ÄLÄ SIIVOA TAPAHTUMAN JÄLKIÄ

Tapahtuman jälkiä ei saa siivota ennen kuin tapahtumapaikka
on perusteellisesti tutkittu.
TAPAHTUMAN JÄLJET ON KIRJATTAVA JA VALOKUVATTAVA

ESTÄ LISÄVAHINKOJEN SYNTYMINEN

Häiriköintitilanteessa on toimittava rauhallisesti ja harkiten. Tilanteessa ei kannata
leikkiä sankaria, koska useimmiten häiriköijä on valmistautunut tilanteeseen
paremmin kuin sinä. Heti tapahtuman jälkeen on täytettävä tunnistuskaavake.
Tällä helpotetaan henkilön myöhempää tunnistamista.
ASEETTOMASSA UHKATILANTEESSA
- Varo ajautumista nurkkaan. Katso pakotie
valmiiksi.
- Pyri varoittamaan muita ja pyytämään apua.
- Pakene ja auta muita pakenemaan uhkaajaa.
- Tee hätäilmoitus heti kun se on mahdollista.
ASEELLISESSA UHKATILANTEESSA
- Tottele uhkaajaa, tee vain mitä uhkaaja käskee.
- Varoita muita, jos se on mahdollista.
- Tee hätäilmoitus heti kun se on mahdollista.

POLIISILLE TÄRKEITÄ TIETOJA
- kuvaus siitä, mitä on tapahtunut ja miten
- tarkka tapahtuma-aika ja –paikka
- onko tekijä paikalla vai poistunut
- tekijän nimi, jos se on tiedossa
- tekijän tuntomerkit (ikä, pituus, vartalo, kasvojen
erityispiirteet, silmien väri, hampaat, puhe, kädet,
liikkuminen, pukeutuminen)
- minne päin ja miten tekijä pakeni
- jos tekijä liikkui jollain ajoneuvolla, ajoneuvon
rekisterinumero ja muut tuntomerkit (merkki, väri,
malli)
- tekijän vaarallisuus (aseistautuminen, mielentila,
uhkaukset, päihteiden tai huumeiden käyttö, jne.)

Kovien huumeiden käyttäjiä kannattaa varoa, sillä heidän käytöksensä on täysin
arvaamatonta. He saattavat suuttua ilman näkyvää syytä ja olla hyvin väkivaltaisia.
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TOIMINTAOHJEET: TULIPALO

TULIPALO
JOS NÄET MIKÄ PALAA JA PYSTYT SAMMUTTAMAAN SAMMUTA

PELASTA VÄLITTÖMÄSSÄ VAARASSA OLIJAT

RAJOITA SULKEMALLA OVET JA IKKUNAT

TEE HÄTÄILMOITUS TURVALLISESTA PAIKASTA

OPASTA PALOKUNTA KOHTEESEEN

LIIKKUMINEN TULIPALOSSA
- Savukaasu on erittäin myrkyllistä, joten liiku matalana.
- Kokeile ovia, ovatko kuumia ennen kuin avaat niitä.
- Sulje ovet niistä kuljettuasi.
- Älä mene savuiseen porraskäytävään.
- Tee itsesi näkyväksi, mikäli joudut jäämään johonkin tilaan.
- Jaa tehtävät, älä toimi yksin (ellei ole pakko)!
PALOPOSTI
1. Avaa pikapalopostikaappi. Riko tarvittaessa muovinen lukkosuoja.
2. Paineista letkukela avaamalla kaapissa oleva sulkuventtiili.
3. Vedä letku kohteeseen. Avaa letkun päässä oleva sulkuventtiili.
4. Aloita sammuttaminen turvallisen etäisyyden päästä paloa.
5. Suuntaa vesisuihku palon juureen.

KÄSISAMMUTIN
1. Selvitä lähimmän sammuttimen paikka ja sen käyttö etukäteen.
2. Lue käyttöohje (etiketti) etukäteen ja tutustu itse laitteeseen.
3. Sammuta tuulessa tuulen yläpuolelta.
4. Aloita edestä, jatka taakse.
5. Levitä aine edestakaisella lakaisevalla liikkeellä liekkien juureen.
6. Jatka sammuttamista, kunnes liekit katoavat.
7. Varaudu uudelleen syttymiseen.
SAMMUTUSPEITE
1. Suojaa itseäsi sammutuspeitteellä sammuttaessasi.
2. Peitä palava kohde tiiviisti peitteellä ja odota kunnes palo on
tukahtunut.
3. Varaudu uudelleen syttymiseen.

RAKENNUKSESTA POISTUTTAESSA KOKOONTUMISPAIKKA ON:

Kivikummuntietä 100 m eteenpäin

Varakokoontumispaikkana naapurikiinteistöt tai viranomaisten ohjeistuksen mukainen paikka.
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TOIMINTAOHJEET: TULIPALO

TOIMINTA TULIPALON SATTUESSA, KUN TURVALLINEN
POISTUMINEN EI OLE MAHDOLLISTA
Niissä tulipalotilanteissa kun omassa huoneistossa ei pala, vaan palo on jossain muussa
tilassa, ei aina ole turvallinen poistuminen ulos kiinteistöstä mahdollista.
SAVUISEN TILAN TAI RAPPUKÄYTÄVÄN KAUTTA EI SAA POISTUA.

Tällaisissa tilanteissa turvallisinta on jäädä savuttomaan tilaan, sulkea ovet ja ikkunat, niin
ettei savua pääse tulemaan sisään.
Kerrostaloissa on huoneistokohtainen osastointi
Jokainen asunto kerrostalossa muodostaa oman palo-osaston. Tämä tarkoittaa sitä että
palon eteneminen osastosta toiseen, eli asunnosta toiseen asuntoon, on torjuttu
rakenteellisilla toimenpiteillä.
JOS JOUDUT JÄÄMÄÄN TILAAN SISÄLLE
- Toimi rauhallisesti.
- Hälytä puhelimella tai muuten apua.
- Mene parvekkeelle tai ikkunan lähelle ja herätä huomiota huutamalla,
heiluttamalla jotain näkyvää tai vilkuttamalla valoa. Tee itsesi näkyväksi.
- Älä hyppää. Hyppääminen korkealta on hengenvaarallista. Odota avun tuloa.
- Jos jostain raosta alkaa tulla savua, tiivistä aukot märillä räteillä.
- Varaa varmuuden vuoksi vettä astioihin.
- Jos huoneiston ovi alkaa kuumentua, niin viilennä sitä vedellä.
- Jos liekit nousevat ikkunoihin, siirrä kaikki palava materiaali kauemmaksi
ikkunan läheltä.
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TOIMINTAOHJEET: SAIRASKOHTAUS TAI TAPATURMA

SAIRASKOHTAUS TAI TAPATURMA
TEE TILANNEARVIO, SELVITÄ MITÄ ON TAPAHTUNUT

ESTÄ LISÄONNETTOMUUDET

PELASTA VAARASSA OLEVAT

HÄLYTÄ LISÄAPUA YMPÄRISTÖSTÄ, SEKÄ HÄTÄNUMEROSTA 112

ALOITA ENSIAPU OMIEN KYKYJESI MUKAISESTI

Jos potilaan tila muuttuu merkittävästi, ilmoita siitä
hätäkeskukselle 112. Sieltä välittyy sairaankuljetukselle.
POTILAAN TUTKINTA:
- Tiedustele potilaan vointi. Herättele tarvittaessa puhuttelemalla tai ravistelemalla.
- Ellei potilas ole tajuissaan:
- Kokeile hengitys suun edestä, tuntuuko ilmavirta? Liikkuuko rintakehä?
- Kokeile pulssi kaulalta. Mikäli pulssi ja hengitys tuntuu, laita potilas kylkiasentoon
- Mikäli pulssi ei tunnu aloita elvytys.
POTILAAN ELVYTTÄMINEN, 30 PAINALLUSTA JA 2 PUHALLUSTA:
- Aseta potilas selälleen, jalat hiukan koholleen väljään tilaan.
- Aloita elvytys painelulla
- Etsi painelukohta (rintalastan alaosasta kahden sormen leveyden verran ylöspäin).
- Vie kädet rinnalle päällekkäin ja paina rintakehää alas tasaisesti kolmenkymmenen (30) painalluksen verran.
- Voit jatkaa pelkällä painelulla n.100krt/min, kunnes saat luvan lopettaa elvytyksen hoitohenkilöstöltä tai voimasi
loppuvat. Painelu on tärkeintä! tai voit vuorotella tekohengityksen kanssa alla kuvatun mukaisesti.
- Jos jatkat tekohengityksellä:
- Käännä päätä vähän taaksepäin ja sulje nenä. Paina tiiviisti huulet huulia vasten.
- Puhalla aikuiselle sen verran kuin omista keuhkoista tulee yhdellä kertaa (lapsille huomattavasti vähemmän) ja tee
se kaksi kertaa.
SOKKIPOTILAAN ENSIAPU
- Tyrehdytä verenvuodot
- Aseta potilas pitkälleen jalat koholle
- Suojaa potilas kylmältä
- Huolehdi, että hengitystiet pysyvät avoimina
- Käännä tajuton kylkiasentoon
- Rauhoita potilasta
- Älä anna juotavaa, koska se voi johtaa oksenteluun

KIIREELLISISSÄ TILANTEISSA

SOITA NUMEROON

VERENVUODON TYREHDYTYS
- Aseta potilas makuuasentoon
- Jos verenvuoto on raajassa, kohota raajaa
- Tyrehdytä vuoto painamalla sormin tai kämmenellä
suoraan vuotokohtaa
- Tee paineside
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TOIMINTAOHJEET: YLEINEN VAARAMERKKI

YLEINEN VAARAMERKKI
VAROITA MUITA VAARASSA OLEVIA

MENE SISÄLLE JA KEHOTA MUITA ASUKKAITA TEKEMÄÄN SAMOIN

KATKAISE KIINTEISTÖN ILMASTOINTI, SULJE JA TIIVISTÄ OVET, IKKUNAT JA TUULETUSAUKOT

AVAA RADIO JA TOIMI VIRANOMAISTEN ANTAMIEN OHJEIDEN MUKAAN

VÄLTÄ PUHELIMEN KÄYTTÖÄ

ÄLÄ LÄHDE ULOS ILMAN VIRANOMAISTEN LUPAA

OPASTA PALOKUNTA TARVITTAESSA KOHTEESEEN

Väestöä varoitetaan uhkaavasta vaarasta yleisellä vaaranmerkillä, joka on yhden
minuutin pituinen nouseva ja laskeva tai katkonainen. Äänimerkissä nousevan jakson tai
piippauksen pituus on 7 sekuntia ja laskevan jakson pituus samoin 7 sekuntia. Yleiseen
vaaranmerkkiin liittyy aina radiossa annettava pelastuspalvelun hätätiedote, jossa
kerrotaan vaaranmerkin antamisen syy sekä annetaan tarvittavat toimintaohjeet. Vaaran
loppumisesta tiedotetaan minuutin mittaisella yhtäjaksoisella soitolla.
Väestöhälytyksestä on tiedotettava kaikkia kiinteistössä olevia, että he osaavat
suojautua. Tiedota kaikkia omassa rapussa olevia, jos kuulet yleisen vaaramerkin.
Aina kuultaessa yleinen vaaramerkki, suojaudutaan ensisijaisesti sisätiloihin, omaan
asuntoon. Kuunnellaan viranomaisten antamia lisäohjeita ja toimitaan niiden mukaisesti.
Ilmastoinnin katkaisijan sijainti kiinteistössä on selvitettävä valmiiksi etukäteen.
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TOIMINTAOHJEET: KAASUVAARA

KAASUVAARA
VAROITA MUITA VAARASSA OLEVIA

MENE SISÄLLE JA KEHOTA MUITA ASUKKAITA TEKEMÄÄN SAMOIN

KATKAISE KIINTEISTÖN ILMASTOINTI, SULJE JA TIIVISTÄ OVET, IKKUNAT JA TUULETUSAUKOT

AVAA RADIO JA TOIMI VIRANOMAISTEN ANTAMIEN OHJEIDEN MUKAAN

VÄLTÄ PUHELIMEN KÄYTTÖÄ

ÄLÄ LÄHDE ULOS ILMAN VIRANOMAISTEN LUPAA

OPASTA PALOKUNTA TARVITTAESSA KOHTEESEEN

Väestöä varoitetaan vaaramerkillä, johon liittyy radiossa annettava pelastuspalvelun
hätätiedote. Toimitaan, kuten kuultaessa yleinen vaaramerkki, kuitenkin seuraavilla
poikkeuksilla:
- Pysy sisällä, äläkä mene kellariin (useat myrkylliset kaasut ovat ilmaa raskaampia)
- Ulkona pyri sisätiloihin. Jos se ei ole mahdollista, poistu kaasun alta sivutuuleen, vältä hengästymistä
- Pyri korkeampaan maastokohtaan, vältä alavia paikkoja.
- Jos tunnet kaasun hajua, hengitä kostean, ilmavan kankaan läpi.
- 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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TOIMINTAOHJEET: SÄTEILYVAARA

SÄTEILYVAARA
VAROITA MUITA VAARASSA OLEVIA

MENE SISÄLLE JA KEHOTA MUITA ASUKKAITA TEKEMÄÄN SAMOIN

KATKAISE KIINTEISTÖN ILMASTOINTI, SULJE JA TIIVISTÄ OVET, IKKUNAT JA TUULETUSAUKOT

AVAA RADIO JA TOIMI VIRANOMAISTEN ANTAMIEN OHJEIDEN MUKAAN

VÄLTÄ PUHELIMEN KÄYTTÖÄ

ÄLÄ LÄHDE ULOS ILMAN VIRANOMAISTEN LUPAA

OPASTA PALOKUNTA TARVITTAESSA KOHTEESEEN

Suojautumistarvetta edeltää voimakas viranomaistiedottaminen, jossa kerrotaan
tapahtumasta, seurataan sen kehittymistä ja annetaan ohjeita suojautumisesta.
Väestöä varoitetaan yleisellä vaaramerkillä, johon liittyy radiossa annettavia
pelastuspalvelun hätätiedotteita.
- Jos kiinteistössä on väestönsuoja, valmistellaan se käyttökuntoon suojautumista varten, jos
viranomaiset niin edellyttävät (suojan hoitajan tehtäviä).
- Jos väestönsuojaa ei ole käytettävissä, parhaan suojan saat kellarikerroksesta tai rakennuksen
keskiosasta.
- Tiivistä rakennus kuten kuultaessa yleinen vaaranmerkki.
- Varaa suojatilaan ruokaa ja juomaa sekä muita välttämättömiä tarvikkeita (kotivara).
- Suojaan viedään vain välttämättömät tarvikkeet, muu materiaali jätetään ulos.
- Suojaa ruokatavarat pölytiiviisti ja varastoi juomavettä suljettaviin astioihin.
- Väestönsuojaan tai tilapäissuojaan suojaudutaan vasta viranomaisen kehottaessa.
- Työpaikan koneet ja laitteet pysäytetään siten, ettei niistä aiheudu vaaraa suojautumisen aikana.
- Nauti joditabletit vasta viranomaisen kehottaessa.
- Jos on pakko mennä ulos, käytä hengityssuojainta ja tiivispintaista pukua (esim. sadeasu).
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TOIMINTAOHJEET: VESIVAHINKO

TOIMINTA VESIVAHINKOTILANTEISSA
VESIVAHINKOON VARAUDUTAAN SELVITTÄMÄLLÄ VESISULKUVENTTIILIN SIJAINTI
RAKENNUKSESSA ETUKÄTEEN

Toimintaohjeet vesivahinkotilanteissa:
• Sulje sähköt vuotokohteesta ja sen läheisyydestä
• Sulje vuotava vesiputki sulkemalla veden pääsulku tai
tyrehdytä vuoto esim.kiilaamalla. Jos et saa vuotoa loppumaan, yritä ohjata
vuotovesi hallitusti. Pienissä vuodoissa ohjaa esim. sankoon ensitoimena

Mikäli vesivaara uhkaa rakennuksen ulkopuolelta:
1. Selvitä vesivaaran aiheuttaja.
2. Jos kyseessä on vuoto, pyri tyrehdyttämään se.
3. Pyri estämään veden pääsy rakennukseen
• säkityksin
• muovipeitteitä käyttämällä
• johtamalla vesi poispäin.
4. Hälytä tarvittaessa lisäapua.

Ota yhteys huoltomieheen tai isännöitsijään. Tarvittaessa soita hätänumeroon 112
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TOIMINTAOHJEET: SÄHKÖKATKO

TOIMINTAOHJEET SÄHKÖKATKON SATTUESSA

JOS SÄHKÖT KATKEAVAT, SELVITÄ ENSIN SEN SYY
LAITEVIKA?

OMAN SÄHKÖVERKON VIKA?

TOIMIVATKO MUUT LAITTEET?

ONKO SULAKKEET EHJÄNÄ?

LAAJA SÄHKÖKATKOS?
ONKO MUISSA TALOISSA VALOA?

LAAJA SÄHKÖKATKOS
• Pysy rauhallisena

• Älä raavi tulitikkuja (palovaara), sytytä taskulamppu jonka paikka tulee olla
tiedossasi etukäteen. Valot sammuvat, kun sähköt menevät poikki.
Toimiva taskulamppu on korvaamaton apuväline muun valaistuksen hävitessä.
Sen valossa liikkuminen on turvallisempaa ja esimerkiksi sulaketaulun
tutkiminen helpompaa.
• Älä soita turhia puheluita, linjat saattavat ylikuormittua
• Kytke virta pois laitteista, jotka saattavat vahingoittua virran kytkeytyessä niihin uudelleen
• Älä yritä korjata rikkoutuneita sähkölaitteita ja -asennuksia itse.
• Varaudu veden tulon katkeamiseen. Veden tulo lakkaa sähkökatkon aikana joko
saman tien tai lähituntien aikana.

Kaikki hissit tarvitsevat sähköä. Osassa hisseistä on varavoimaa, joka tuo
hissikorin lähimpään kerrokseen tai aulaan ja avaa ovet, jos tulee sähkökatko.
Jos varavoimaa ei ole, hissi pysähtyy paikalleen saman tien.
Hissien hälytysnappulat ja niiden hätävalot toimivat akuilla tunnin ajan. Kaikissa
vanhojen talojen häkkihisseissä ei ole akkuvarmennusta.
Ihmiset saadaan ulos hissistä myös ilman sähköä. Jos sähköt katkeavat
laajalta alueelta, hissejä pysähtyy paljon.
Kaikkien hisseihin jääneiden pelastaminen voi silloin kestää kauan.
Hissikoreista ei happi lopu, eivätkä ne putoa, mutta siellä voi tulla kuuma ja kostea.
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