
HAAPAJÄRVEN

Vuokr*t, tot
Turvalliseen asumiseen!

PELASTUSSUUNNITELMA
Vitikantie 7, Vitkansalpa

Pustokatu 49, Haavantöyrä

Vastuksenkatu 15, Reissinkartano

Vastuksenkatu 17, Reissinkartano 3

Kaivokatu 11, Kirsikkakoti, sprinklerit

Kaivokatu 7, Sivakka

Vitikantie 17, Lämpökoti 1-2

Koulukatu 19, Linninkaari

Murrontie 1-9, Murronraja

Asemakatu 21, Asemakartano

Kuusaantie 21, Kuusaanhaka

Vitikantie 5, Vitikan kulma

Karjakuja 8, Rivikoto

Niittykatu 10, Niittyhaka

Niittykatu 8, Niittyvilla

Niittykatu 1, Laidunkartano, väestösuoja

Niittykatu 3, Koivukarta no, väestösuoja

Niittykatu 2a, Niittylampi

Niittykatu 4, Salpalemmikki

Niittykatu 6, Salpanyyrikki

Hallakankaantie 64-68
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RAKENNUKSESSA HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET/VAARATEKIJÄT

Vaaratilanne/vaaratekijä Varautuminen vaaratilanteeseen tai —tekijään

TULIPALO -Huolehdi, että palovaroitin toimii ja että niitä on riittävästi: 1 palovaroitin/60
m2. Varoitin on huoneiston haltijan eli asukkaan vastuulla. Opiskelija
asuntolassa palovaroittimet ovat verkkoon kytketty. Huolehdi, että
virtalähteenä toimiva patteri toimii.

-Hanki sammutuspeite

-Älä tupakoi sängyssä. Älä laita palavaa tai kytevää roskiin.
Parveke/terassitupakointia varten hanki ulos kannellinen palamaton
tuhkakuppi.

-Älä pidä hellalla mitään palavaa, eikä myöskään sen välittömässä
läheisyydessä.

-Valvo sähkölaitteiden kuntoa

-Älä jätä kynttilöitä palamaan ilman valvontaa ja käytä palamatonta alustaa.

-Älä kuivata saunassa mitään.

-Älä pidä asunnossasi suurta palokuormaa (turhat tavarat pois)

-Turvaa poistuminen asunnostasi (lukot kunnossa, tavarat pois kulkureiteiltä)

http://turvaopas.pelastustoimi.net

TULIPAWN SYTYTTYÄ

-Pelasta vaarassa olevat.

-Sammuta palon alku, jos voit.

-Poi5tu huoneistosta, sulje ovet ja ikkunat perässäsi ja varoita muita. Älä mene
ulkona savuun. Kehota asukkaita siirtymään talon kokoontumisalueelle, joka
on kyltillä merkitty.

-Jos huoneistossa on savua, ryömi tilasta pois. Lattianrajassa savua on
vähemmän.

-Sulkemalla ovet rajoitat savun ja palon leviämistä.

-Soita hätänumeroon 112 vasta turvallisesta paikasta.

-Opasta palokunta paikalle ja järjestä sille esteetön reitti.

Mikäli tupakoit, tupakoi ulkotiloissa!



TAPATURMAT JA VAHINGOT

SISÄTILOISSA Mieti millaisia vaaratilanteita omassa kodissasi saatat kohdata.

http://turvaopas.eIastustoimi.net/tapaturmien-ehkaisy/

-paloturvallisuus

-rikosturvallisuus, murrot

-avainturvallisuus, huolehdi avaimistasi!

-kompastuminen, putoaminen

-omaisuuden merkitseminen varkauksien varalle

-asunnon valokuvaaminen

-vaaralliset aineet, lääkkeet, pesuaineet

-vesivahingot

-siisteys

Onko sinulla ja perheelläsi

-kotivakuutus

-Huomioi, että taloyhtiöllä kiinteistövakuutus, joka ei kata asukkaiden
henkilökohtaiselle irtaimistolle sattuneita vahinkoja.

-ensiaputarvikkeita

Käytä asiantuntijaa pesukone- ja sähköasennuksissa ja muista pyytää kuitti
suoritetusta työstä.

Ilmoita taloyhtiön edustajalle

-vioista lämmitys-, vesi-, sähkö- tai ilmanvaihtojärjestelmissä

TAPATURMAT JA MUUT

VAHINGOT ULKONA -Muista rivitaloasunnoissa hiekoittaa oma pihakäytävä — se on asukkaan
omalla vastuulla. Kerros-ja luhtitaloissa yhtiö hoitaa hiekoituksen.

-Öljy- ja bensavahingot: tarkkaile kulkupelisi kuntoa

-llmoita havaitsemistasi vioista ja puutteista kiinteistön edustajalle, esim
huonokuntoiset leikkivälineet, kattolumet, liukkaus, siivottomuus,
jätepaikkojen siivottomuus ja vaaralliset jätteet esim. akut tms.

-Muista lajitella jätteet, ohjeet http://vestia .fi/lajittelu/

-Kiinteistöjen tikapuilla kiipeilyja katolla leikkiminen on kielletty!



RIKOLUSUUS

-ilmoita havainnoistasi viipymättä, älä rupea itse sankariksi!

http://turvaopas.pelastustoimi.net/rikosten-torluminen/

-huolehditaan riittävästä valaistuksesta kiinteistön alueella.

YMPÄRISTÖN UHKAT

-ilmoita havainnoistasi viipymättä

http://turvaopas.pelastustoimi.net/ympariston-uhkat/

-kotivara, mm. elintarvikkeita, vettä, lääkkeitä, joditabletteja, vaipat, radio ja
paristot, taskulamppu — riittää viikoksi — kotivaraa käytetään ja täydennetään
jatkuvasti

SÄHKÖ-, VESI JA LÄMPÖ Sähkökatko: tarkista sulakkeet, Yhteys tarvittaessa kiinteistönhoitajaan.

Vesivuoto: sulje huoneiston sulkuventtiilit vesimittareiden luota (jos sellainen
on) ja ilmoitus heti kiinteistönhoitajalle.

Lämpökatko: sulje ilmanvaihto, korvausilmaventtiilit, ikkunat ja ovet ja ilmoita
kiinteistö n hoitaja lie.

PELASTUSSUUNNITTELUN JA TURVALLISUUDEN VASTUUHENKILÖT JA HEIDÄN SUOJELUKOULUTUS

Tehtävä/Nimi/Osoite Puh. Turvallisuuskoulutus

Hallituksen pj, Matti Viitala, Kustaa Vaasan katu 2-4 040-5638919 On

Toimitusjohtaja laina Ruhala Kustaa Vaasan katu 2-4 044-4456130 On

Huoltoyhtiö, Haapajärven kaupunki, Kirkkokatu 2

Kiinteistöpäällikkö Jouni Laajala 044-4456147 On + tulityökortti

Kiinteistönhoitajat 24 h päivystys p. 044-4456442

virka-aikana:

Ilkka Ruuska, Kirkkokatu 2 044-4456249 On, tulityökortti

Esa Hosio, Kirkkokatu 2 044-4456238 On, tulityökortti

Hannu Koivisto, Kirkkokatu 2 044-4456244 On, tulityökortti, vss-tilahuoltaja

Veijo Nurmenniemi, Kirkkokatu 2 044-4456445 tulityökortti

Juhani Hietala, Kirkkokatu 2 044-4456285

siistijät 044-4456450 On

Ulkoaluehoito:

Konelumityöt: Niilo Åvist 040-0285080



Konehiekoitus: Selänteen kiinteistöhuolto Oy, On, tulityökortti, työturvallisuuskoulutus,
tietyöturvakortti, erityisEA
040 8707859

Käsilumityöt ja —hiekoitus:

Tili ja Kiinteistöpalvelu Korpi Oy 040-5084374

RAKENNUSTEN RAKENNE JA VARUSTUS

osoite: portaat/kerrokset kantava rakenne

Kerrostalot: Vitikantie 7, 2/3 kivi

Puistokatu 49, 2/4 kivi

Vastuksenkatu 15 ja 17, 2/2 kivi

Kaivokatu 11, 2/3 kivi

Kaivokatu 7, 2/3 kivi

Vitikantie 5 2/4 kivi

Luhtitalot: Vitikantie 17 Aja 8 1/2 kivi

Asemakatu 21 1/2 kivi

Kuusaantie 21 2/2 kivi

Koulukatu 19 A 2/2 kivi

Rivitalot: Koulukatu 19 B-D yhdessä kerroksessa kivi/puu

Karjakuja 8 yhdessä kerroksessa,

taloyhtiön tilat kellarissa kivi/puu

Niittykatu 1, 2a, 3 yhdessä kerroksessa kivi/puu

N iittykatu 4-10 yhdessä kerroksessa kivi/puu

Pientalot Hallakankaantie 64-68 pientalot, 1 krs puu/kivi

Rakennusten lukumäärä Erittely kannessa

Pelastustiet PELASTUSTIELLE PYSÄKÖINTI ON KIELLETTY, kaikki pihatiet ovat pelastusteitä!

Kokoontumispaikka Piha-alueella, merkitty kyltein

Pelastautuminen asunnosta:

Kerrostalot porraskäytäväovi porraskäytävää n tai osassa parvekeoven kautta parvekkeelle

Luhtitalot ulko-ovi, parvekeovija ikkuna

Rivita lot ulko-ovi, pa rvekeovi ja ikkuna

Pientalot: Ulko-ovi ja ikkuna



Ilmanvaihdon hätäpysäytys Tekninen tila/kiinteistönhoitaja + asukkaat omissa asunnoissaan (sulake)

Veden pääsulku Tekninen tila/kiinteistönhoitaja, merkitty kyltillä

Sähköpääkeskus Tekninen tila/kiinteistönhoitaja, merkitty kyltillä

HÄTÄTI LAOHJEITA

Jokainen voi varautua omassa kodissaan erilaisten onnettomuuksien ja vaaratilanteiden varalta.

Omatoiminen varautuminen ja asioiden selvittäminen etukäteen on erittäin tärkeää.

On hyvä miettiä etukäteen esimerkiksi:

-Millaisia vaaratilanteita omassa kodissa saattaa kohdata?

Miten vaaratilanteita voisi ehkäistä? Kuinka autan vaaraan joutuneita?

Miten poistun kotoa esim. tulipalossa? Onko poistumistie esteetön?

Osaanko antaa tarvittaessa ensiapua? Menisinkö ensiapukurssille?

Tulityölupa? Pihan vaaranpaikat? Autoilu piha-alueella?

YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 (MYÖS POLIISI) SOSIAALIPÄIVYSTYS 112

1. kerro mitä on tapahtunut ja missä (virka-ajan ulkopuolella, kiireellisissä
2. Vastaa sinulle esitettäviin kysymyksiin lastensuojelu-ja perhekriisitilanteissa)
3. Toimi annettujen ohjeiden mukaisesti
4. Lopeta puhelu vasta kun saat luvan

Jos tilanne olennaisesti muuttuu hätäilmoituksen jälkeen, ilmoita hätäkeskukseen!

MYRKYTYSTIETOKESKUS 044-7700 701

TERVEYSKESKUS (Haapajärvi) PÄIVYSTÄVÄ SAIRAALA

Männistönkatu 6, 85800 HAAPAJÄRVI Ilta- ja yöpäivystys kiireellisissä tapauksissa klo
16.00-8.00 Oulaskankaan sairaala,
p. 08-4297 $40

Päivysts klo 8-16: 044-7700701

Kiireetön ajanvara us: 044-7700702 kotisivut: www.selanne.net



YLEINEN HÄLYTYSMERKKI

Yleinen hälytysmerkki on nouseva ja laskeva sireeniääni.

-mene sisälle ja kehota muita asukkaita tekemään samoin.

-katkaise rakennuksen/asunnon ilmanvaihto, sulje ja tiivistä ovet, ikkunat ja tuuletusluukut sekä
mahdolliset korvausilmaventtiilit.

-Kuuntele ohjeita radiosta ja noudata niitä.

-Väitä puhelimen käyttöä.

-Älä lähde ulos ilman viranomaisten kehotusta.

Poikkeusoloissa yleinen hälytysmerkki kehottaa nopeaan suoja utumiseen
väestönsuojaan tai muuhun suojatilaan. (Vaara ohi — merkkinä on yhtenäinen
minuutin pituinen sireenin tai torven/piilin ääni.

Kiinteistönhoitajat ja Vuokratalojen toimisto opastavat asukkaita
ennaltaehkäisemään vaaratilanteita ja toimimaan oikein tulipalon sattuessa.
Tietoja asukkaat saavat myös netistä. Jauhesammuttimia on vähintään
1/kiinteistö. Tutustu niiden sijaintiin. Niitä voit tarvita alkusammutuksessa
esim. omassa asunnossasi tai parkkipaikalla autopalossa.

Hyviä linkkejä ja lisätietoja: www.Iokipelastus.fi

http://www.poliisi.fi/oulu

www.spek.fi

www.tu kes.fi

http://turvaopas.pelastustoimi.net

Tutustu myös oman vakuutusyhtiösi kotisivuihin ja omiin vakuutusehtoihin, niistä voi löytyä yllätyksiä.

Päiväys Asema organisaatiossa Allekirjoitus ja nimen selvennys

31.1.2019 toimitusjohtaja Taina Ruhata

Pelastussuunnitelma on päivitetty 31.1.2019


