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1. Johdanto ja yleiskuvaus

Tämän turvallisuus- ja pelastussuunnitelman (jatkossa myös ”suunnitelma”) tarkoitus

on ohjata ja valistaa päivittäistä toimintaa toimipaikassa turvallisemmaksi sen

vetäjille ja osallistujille.

Tämä toimipaikka ja sen henkilökunta sitoutuu noudattamaan turvallisuus- ja
pelastussuunnitelmaa ja parantamaan sen avulla kaikkien yhteistä turvallisuutta.

Matti Kumpulainen
__________________________________________________________________
Pelastussuunnitelman hyväksyjä
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1.1 Toimipaikan kuvaus ja yhteystiedot

Toimipaikan nimi: Helsingin Kuuloyhdistys ry, Helkan tupa
Osoite: Haagan urheilutie 12, 00320 Helsinki
Puhelin: 045 123 2624

Rakennuksen isännöitsijä: Isännöitsijätoimisto Erkki Oksanen Oy
Yhteyshenkilö: Pekka Oksanen
Puhelin: 09 477 7940
Sähköposti: toimisto@eo.fi, pekka.oksanen@eo.fi

Kiinteistöhuolto: Kiinteistöhuolto Juntunen Oy
Puhelin arkisin: 8:00-15:30, puh. 09 3540 1940
Puhelinpäivystys 24h: 050 600 89
Sähköposti: www.kiinteistohuoltojuntunen.fi

Toimipaikasta vastaava: Helsingin Kuuloyhdistys ry, Matti Kumpulainen
Henkilökuntaa yhteensä: Vetäjät 2 henkilöä + osallistujat 58 henkilöä
Toimipaikkatiloissa vetäjien ja osallistujien jakautuminen eri vuorokaudenaikoina:
Toimintaa tapahtuu pääosin päivällä, iltapäivällä ja illalla

Kuvaus vetäjien ja osallistujien heikentyneestä toimintakyvystä:
Valtaosa vetäjistä ja osallistujista ovat kuulorajoitteisia. Osa myös liikunta- ja
näkörajoitteisia. Vetäjät perehdytetään tilojen turvallisuus- ja
pelastussuunnitelmaan.
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1.2 Suunnitelman pitäminen ajantasaisena
Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma tarkastetaan vuosittain ja aina toiminnan ja
olosuhteiden muuttuessa. Ajantasaisuudesta vastaavat vuosittain valittavat
tilavastaavat:

Matti Kumpulainen, puh. 040 7077 376, matti.kumpulainen@helky.fi

Olli Mäkinen, puh. 050 3078 076 vain tekstiviestit, olli.makinen@helky.fi

1.3 Turvallisuus- ja pelastussuunnitelmasta tiedottaminen
Suunnitelmasta tiedotetaan seuraavilla tavoilla:

1.3.1 Vetäjälle tiedottaminen
− Suunnitelma käydään läpi yhteisessä kokouksessa, kun siihen tulee muutoksia
− Suunnitelma käydään läpi vetäjien perehdytyksessä perehdyttäjän toimesta
− Jokaisen vetäjän tulee lukea suunnitelma ja kuitata tehneensä niin. Kuittaus tapahtuu

kuittaamalla kuittauslistalle ja lista löytyy yhdistyksen sähköisestä arkistosta
Pelastus_turvallisuussuunnitelma_kuittauslista.

− Suunnitelma on jatkuvasti saatavilla: Sähköinen versio on saatavissa pyynnöstä yhdistyksen
sihteeriltä sähköisestä arkistosta ja kirjallinen versio on aina vetäjän saatavissa.

− Suunnitelman keskeisistä ohjeista ja tiedoista on laadittu yhteenveto toimipisteen
ilmoitustaululle tai lehtitelineeseen.

1.3.2 Muille tarpeellisille tahoille tiedottaminen

− Suunnitelmasta on PVM toimitettu kopio rakennuksen omistajalle: As Oy Haagan Urheilutie
12,

− Suunnitelmasta on PVM toimitettu kopio isännöitsijälle: Isännöitsijätoimisto Erkki Oksanen
Oy ja puh. 09 477 7940, toimisto@eo.fi, pekka.oksanen@eo.fi

− Suunnitelman kiinteistöhuoltoon liittyvästä keskeisestä sisällöstä on Päivämäärä tiedotettu
kiinteistöhuoltoa: Kiinteistöhuolto Juntunen Oy Puhelin päivällä: 8:00-15:30 puh. 09 3540
1940 Puhelinpäivystys 24 h: 050 600 89 Sähköposti: www.kiinteistohuoltojuntunen.fi
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1.4 Vastuut ja velvoitteet
Tässä kappaleessa on yhteenvetona vastuut ja velvoitteet, jotka eri tahoille kuuluvat.

1.4.1 Toimipaikasta vastaavan vastuut

− Aikatauluttaa ja ohjeistaa riskien ja vaarojen arvioinnit sekä turvallisuus- ja
pelastussuunnitelman laatiminen ja päivittäminen

− Turvallisuus- ja pelastussuunnitelmasta tiedottamisen koordinointi

− Valvoa, että toimipisteessä noudatetaan tulipalon ja muun onnettomuuden ehkäisemiseksi

ja henkilöturvallisuuden varmistamiseksi annettuja säännöksiä ja määräyksiä

− Toimitilan poistumisreittivalaistuksen toiminnan seuranta ja huolehtiminen

isännöitsijän/huoltomiehen toimesta suoritettavan paloilmoitinjärjestelmän testauksesta

− järjestää käsisammuttimien tarkastukset kahden vuoden välein

− Ylläpitää muiden turvallisuusvälineiden ja ensiapupisteen kunnossapidon

− Turvallisuuskävelyn suorittaminen joka kuudes kuukausi yhdessä tarpeelliseksi katsomiensa

muiden henkilöiden kanssa

1.4.2 Koko henkilökunnan vastuut
− Tutustua turvallisuus- ja pelastussuunnitelmaan ja varmistua, että kaikki siinä mainitut

toimenpiteet on omaksuttu. Tarvittaessa ilmoitettava perehdytys- tai koulutustarpeesta
tilavastaavalle.

− Osallistua turvallisuusaiheisiin koulutuksiin sekä harjoituksiin
− Valvoa osallistujien toiminnan turvallisuutta ja puuttua epäkohtiin
− Noudattaa huolellisuutta ja varovaisuutta sekä onnettomuuden ehkäisemiseksi ja

henkilöturvallisuuden varmistamiseksi annettuja säännöksiä ja määräyksiä
− Ilmoittaa työtapaturmista, läheltä piti-tilanteista sekä turvallisuuspoikkeamista
− Uloskäytävien, kulkureittien ja toimipaikan omien laitteiden ja kaluston toimintakunnossa

pitäminen ohjeistetulla tavalla
− Onnettomuus- ja vaaratilanteessa pelastustoimenpiteisiin ryhtyminen, hätäilmoituksen

tekeminen, vaarassa olevien varoittaminen sekä pelastusyksiköiden paikalle ohjaaminen

1.4.3 Osallistujien vastuut

− Noudattaa annettuja ja sovittuja turvallisuusohjeita ja määräyksiä

− Osallistua valmiuksiensa mukaisesti koulutuksiin ja harjoituksiin
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1.4.4 Rakennuksen omistajan As. Oy Haagan urheilutie 12 vastuut

− Yleinen rakenteellinen palo- ja poistumisturvallisuus kiinteistön osalta

− Uloskäytävien ja pelastusteiden kunto ja käytettävyys

− Koko kiinteistöä palvelevien laitteiden kunnossapito

− Koko rakennusta palvelevien hormien nuohous ja ilmanvaihtolaitteiden huolto

1.4.5 Kiinteistöhuollon Kiinteistöhuolto Juntunen Oy vastuut

− Liiketilan ulkopuoliset poistumisreittivalaistuksen ja paloilmoitin/varoitinjärjestelmän testaus

säännöllisesti

− Suorittaa pyydettäessä oven avaus ympäri vuorokauden

− Huolehtia pihan ja kulkuväylien talvikunnossapidosta sekä siisteydestä

− Huolehtia pihan, kulkuväylien ja pelastusteiden aurauksesta

− Katon tarkkailu tippuvien lumien ja jäiden varalta säännöllisesti, lumen pudotuksen

tilaaminen tarvittaessa

2.Vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmät

2.1 Yleistä
Toimipaikassa toteutetaan vaarojen ja riskien arvioinnin ajantasaisuuden tarkistus

vuosittain. Viimeisin arviointi on toteutettu kesäkuussa 2021 tilavastaavien toimesta.

Vaarojen ja riskien arvioinnin toteutus tapahtuu Laadintaoppaan antamien ohjeiden

perusteella. Arvioinnissa huomioidaan kaikki henkilökuntaan, sivullisiin henkilöihin,

rakennukseen, irtaimeen omaisuuteen ja ympäristöön kohdistuvat riskit ja vaarat.

Arvioinnissa huomioidaan myös toimipaikan ulkopuolella tapahtuva toiminta, kuten

ulkoilut ja retket.

Arvioinnin tulosten perusteella kuvataan turvallisuusjärjestelyt ja annetaan

ennaltaehkäisy- ja toimintaohjeita.

8



2.2 Toimipaikan vaarat ja riskit
Vaarojen ja riskien esittelyn tarkoitus on luoda lukijalle käsitys toimipaikalla olevista

vaaroista sekä niiden syistä ja seurauksista. Vain ne tiedostamalla voidaan vaaroja

ennaltaehkäistä, varautua niihin ja toimia oikein niiden tapahtuessa.

Seuraavilla sivuilla on kirjattu vaarojen ja riskien arvioinnin perusteella keskeiset,

tiedostettavat riskit. Selite:

A = Havaittu vaara tai riski

B = Riskin suuruus. Alla olevaan taulukkoon on koottu riskin suuruuden perusteella

kuvaus siitä, minkä tasoisiin toimenpiteisiin tulee ryhtyä riskin hallitsemiseksi.

1
Merkityksetön

riski
Ei aiheuta toimenpiteitä

2 Vähäinen riski
Edulliset hallintakeinot hyödynnettävä

Tilannetta seurattava

3 Kohtalainen riski
Riskienhallintatoimiin on ryhdyttävä

Toimenpiteiden kannattavuutta harkittava

4 Merkittävä riski

Mahdollisimman ripeisiin riskienhallintatoimiin on ryhdyttävä

Riskialtista toimintaa ei pidä aloittaa ennen kuin riskiä on pienennetty

Riskialtista toimintaa voi jatkaa, mutta kaikkien on tunnistettava riski

5 Sietämätön riski

Riskienhallintatoimet käynnistettävä välittömästi

Riskialtista toimintaa ei pidä aloittaa

Riskialtis toiminta tulee keskeyttää kunnes riskiä on pienennetty

C = Syyt, jotka voivat johtaa riskin toteutumiseen

D = Riskin toteutuessa tapahtuvat mahdolliset seuraukset
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A. Vaara tai riski
B. Riskin
suuruus

0–5
C. Syyt D. Seuraukset

Näköeste tulevalle autolle
Haagan urheilutien yli

kävelijöille 2

Tiivis tontti ja vilkas autoliikenne. Tontilla parkkipaikalla
sijaitseva auto näköesteenä. Kuuloon perustuva
havainnointi ei anna oikeaa informaatiota.

Yliajo, loukkaantuminen. Kaupunki suunnittelee
tilalle uutta jalkakäytävää lähiaikoina.
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3.1 Turvallisuusjärjestelyt kuvattuna riskiperusteisesti
Tämän osion tarkoituksena on luoda katsaus toimipaikan turvallisuusjärjestelyihin ja

siihen, miten kuhunkin todettuun vaaraan tai riskiin voitaisiin tehokkaasti puuttua.

Kunkin vaaran tai riskin turvallisuusjärjestelyjen kuvaus kattaa neljä vaihetta:

1) Onnettomuuksien ennaltaehkäisy; mitä järjestelyjä on, jotta vähennetään

onnettomuuden tapahtumisen todennäköisyyttä

2) Varautuminen; mitä järjestelyjä on olemassa ja ylläpidetään siltä varalta, että

onnettomuus tapahtuu ja vahingot pysyvät minimissä

3) Toiminta vaara/onnettomuustilanteessa; mitkä järjestelyt ohjaavat oikeaa

toimintaa onnettomuuden sattuessa. Varsinaiset toimintaohjeet ovat eri

kohdassa.

4) Toipuminen tapahtuneesta vaara/onnettomuustilanteesta, kattaa kaikki

jälkitoimenpiteet; mitä järjestelyjä on olemassa onnettomuuden

jälkivaikutusten minimoimiseksi

Edellä mainittujen perusteella on laadittu myös tapauskohtaisia ennaltaehkäisy- ja

toimintaohjeita, jotka löydät myöhemmin tästä samasta suunnitelmasta
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Vaara tai riski: Tulipalo Vastuuhenkilö ja aikataulu

Tulipaloja
ennaltaehkäisevät
järjestelyt

− Tupakointi sallittu vain tupakointipaikalla

− Avotulen teko kielletty (esim. kynttilät)

− Grillaaminen parvekkeella kielletty

− Kylmälaitteiden taustat puhdistetaan

− Henkilökuntaa perehdytetään tulipalojen

ennaltaehkäisyssä

− Korvataan jatkojohtoja kiinteillä asennuksilla

− Tehdään turvallisuuskävelyitä säännöllisesti

− Jatkuva valvonta

− Jatkuva valvonta

− Jatkuva valvonta

− Siivousvastaava puhdistaa

vuosittain

− Tilavastaava ylläpitää

perehdysseurantaa (liite
Turvakartta ja Kokoontumiskartta)

− Jatkuva valvonta

− Tilavastaavat oman aikataulunsa

mukaisesti
Varautuminen
tulipaloon

− Hankittu alkusammutuskalustoa

− Tilat on varustettu paloilmaisimin

− Tilavastaava tarkastaa

neljänneskuukausittain
alkusammutuskalustot

− Taloyhtiö tarkastaa varoittimien

toiminnan vuosittain

Toiminta
tulipalotilanteessa

− Ohjeistetaan toiminta palohälytystilanteessa

− Ohjeistetaan henkilöiden evakuointi (ohje

Turvakartta)

− Ohjeistetaan henkilöiden poistumaan itse (ohje

Turvakartta ja kokoontumispaikkakartta)

− Tilavastaava ylläpitää ohjeistusta

− Tilavastaava ylläpitää ohjeistusta

− Tilavastaava ylläpitää ohjeistusta

Toipuminen
tulipalosta

− Tapaturmasta ja läheltä piti-tilanteesta ilmoitus

tilavastaavalle

− Ilmoitus isännöitsijälle ja kiinteistöhuoltoon

− Ilmoitus tilavastaavalle

Se, kenelle tapaturma tai tilanne
sattui. Mahdollisimman nopeasti
tapaturma- /vaaratilanneilmoitus.
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Vaara tai riski: Kaatuminen
(kompastuminen, liukastuminen)

Vastuuhenkilö ja aikataulu

Kaatumisia
ennaltaehkäisevät
järjestelyt

− Matoissa liukuesteet

− Poistetaan kynnys X

− Merkitään kynnys Y huomiomerkinnällä

− Poistetaan sähköjohtojen veto huoneen poikki,

lisätään kiinteitä asennuksia korvaamaan

− Pihan liukkaustilannetta seurataan

− Havaituista vaaran paikoista ilmoitetaan

isännöitsijälle ja huoltomiehelle

− asia hoidettu

− asia hoidettu

− minimikorkeuden vuoksi ei

tarvetta

− asia hoidettu

− Tarvittaessa ilmoitus

huoltomiehelle

Varautuminen
kaatumiseen

− Henkilökunta perehdytty ensiapuun

− Hankittu ensiapuvälineet

− Tilavastaava ylläpitää (liite

Turvasuunnitelma)

− Tilavastaava ylläpitää

ensiapupistettä.
Toiminta
kaatumis-tilanteess
a

− Ohjeistetaan hätäensiapu (ohje Kaatumisesta

vammojen esiapuohjeet)

− Ohjeistetaan tarvittaessa hätäilmoituksen teko

(ohje Hätäilmoitus)

− Tilavastaava ylläpitää ohjeistusta

− Tilavastaava ylläpitää ohjeistusta

Toipuminen
kaatumisesta

− Tapaturmasta ja läheltä piti-tilanteesta ilmoitus

puheenjohtajalle (Liite Tapaturma-
/vaaratilanneilmoitus)

− Se, jolle tapaturma tai tilanne

sattui. Mahdollisimman nopeasti
tapaturma- /vaaratilanneilmoitus.

Vaara tai riski: Turvallisuusvälineiden kunnossapito Vastuuhenkilö ja aikataulu

Turvallisuusvälineid
en ennaltaeh-
käisevät järjestelyt

− Käsisammuttimien tarkastukset 2 vuoden

välein

− Esiapupisteen ylläpito

− Tilavastaava, 2021

− Tilavastaava 6 kuukauden välein

Varautuminen
kunnossapitoon

− Tarkastukset kuuden kuukauden välein

− Esiapupisteen ylläpito kuukausittain

− Tilavastaava

− Tilavastaava

Toiminta
vikatilanteessa

− Tapaturma-/vaaratilanneilmoitus tilavastaavalle

(Liite Tapaturma- /vaaratilanneilmoitus)

− Tilavastaava

Toipuminen
vikatilanteesta

− Ohjeistetaan ja päivitetään kunnossapidot − Tilavastaava
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Vaara tai riski: Äkilliset sairauskohtaukset Vastuuhenkilö ja aikataulu

Kohtauksien
ennaltaehkäisevät
järjestelyt

− Ennakointi ja tarkkailu − Vetäjä ja osallistujat

Varautuminen … − Perehdytys esiapuohjeisiin ja esiapupisteisiin − Kouluttaja perehdyttää vetäjiä

Toiminta
kohtauksien
tilanteessa

− Ensiapuohjeiden mukaiset toimipiteet (Liite

Äkillisten sairauskohtausten esiapuohjeet)

− Vetäjä ja osallistujat

Toipuminen … − Tapaturmasta ja läheltä piti-tilanteesta ilmoitus

puheenjohtajalle (Liite Tapaturma-
/vaaratilanneilmoitus)

− Vetäjä tai osallistuja

Vaara tai riski: Palovammat Vastuuhenkilö ja aikataulu

…
ennaltaehkäisevät
järjestelyt

− Oikeat käyttötavat − Perehdytys

Varautuminen … − Käyttöohjeet nähtävissä

− Ensiapupisteen ylläpito

− Tilavastaava

Toiminta
…-tilanteessa

− Ensiapuohjeiden mukaiset toimipiteet (Liite

Palovamman ensiapuohjeet)

− Vetäjä ja osallistujat

Toipuminen … − Tapaturmasta ja läheltä piti-tilanteesta ilmoitus

puheenjohtajalle (Liite Tapaturma-
/vaaratilanneilmoitus)

− Vetäjä tai osallistuja

3.3 Sammutusjärjestelyt

Alkusammutuskalustoa ovat sammutuspeite ja käsisammuttimin.
Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on tunnettava niiden sijainti ja hallittava niiden käyttö.
Alkusammutuskalustoon merkitty ohjapiirustukseen (liite Turvakartta).
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3.4 Poistumisjärjestelyt
Poistumiseen käytetään yleensä varsinaisia uloskäyntejä. Tarpeen vaatiessa voidaan joutua
käyttämään varateitä kuten ikkunoita, joista poistutaan omin voimin tai pelastuslaitoksen
avustuksella. Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan sekä itsenäisesti poistuvan asukkaan on
tutustuttava poistumisjärjestelyihin etukäteen.

Porraskäytävissä ei pelastuslain mukaan saa säilyttää mitään tavaraa, pois lukien tavanomaiset
ilmoitustaulu, kuramatto ja ovikoriste. Näin ne pysyvät kulkukelpoisina ja niissä ei ole palavaa
materiaalia. Pienikin tulipalo uloskäytävässä voi estää poistumisen sitä kautta.

Sisäiset kulkureitit uloskäytäville on pidettävä kulkukelpoisina ja esteettöminä siten, että niitä
pitkin pystyy poistumaan turvallisesti. Uloskäynnit on merkitty jälkiheijastavin opastein /
itsevalaisevin kyltein / vihreillä valoilla. Uloskäyntien opastus sekä turvavalaistus toimivat 30
minuuttia sähkökatkon jälkeenkin.

Toimitilassa on pääpoistumistie ja välitilassa varapoistumistie (Turvakartassa merkintä
poistumissuunta) Liite Turvakartta. Kokoontumispaikat ovat Välimäentie 20, jalkakäyttävä ja
varana Välimäentie 22, jalkakäyttävä. Liite Kokoontumispaikkakartta.

Toimitilojen merkki- ja turvavalojen huollosta ja kunnossapidosta vastaa Helsingin kuuloyhdistys
ry
Poistumisjärjestelyt on merkitty pohjapiirustukseen (Liitteet Kokoontumispaikkakartta ja
Turvakartta).

3.5 Pelastustoiminnan edellytykset
Pelastustoiminnan edellytyksillä tarkoitetaan tässä sekä pelastuslaitoksen että omatoimisten
pelastustoimenpiteiden onnistumisen turvaamista teknisillä ratkaisuilla. Pelastuslaitoksen
toiminnan osalta on henkilökunnan ja joskus asukkaidenkin tunnettava ja osattava
pelastuslaitoksen oletettu lähestymissuunta, opastuksen järjestäminen, pelastustiet sekä
esteettömän kulun varmistaminen.

Veden pääsulun sijainnit tulee tietää vahinkojen rajoittamiseksi mahdollisessa vuototilanteessa.
Vaikka ne voivatkin olla lukkojen takana, niille on oltava aina esteetön pääsy ja reitti opastettu.

Yleisavaimet sijaitsevat pääoven vieressä Isonnevantien puolella
Veden pääsulku sijaitsee Kellarissa ja pääsy tilaan ainoastaan kiinteistöhuollon avaimella, Liite
Sulkukartta kellaritila
Pelastustiet, kokoontumispaikat, sulut on merkitty piirustukseen (liite Turvakartta, Sulkukartta ja
Kokoontumispaikkakartta).
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4. Ohjeet
Tähän osioon on koottu havaittujen vaarojen ja riskien perusteella ohjeet
onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn sekä oikeaan toimintaan eri
onnettomuustilanteissa. Mikäli ohje on epäselvä, pyydä suunnitelman laatijalta
lisätarkennusta. Huomioi myös ohjeissa olevat linkit, jotka ohjaavat lisätietojen
pariin.

OHJE 1 - Tulipalojen ennaltaehkäisyn ohjeet henkilökunnalle

Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava ja valvottava seuraavia kieltoja ja

määräyksiä. Löydät myös lyhyesti toimenpideohjeita havaittaessa niiden vastaista

toimintaa. Ohjeet ovat suuntaa antavia, toimi tilanteen mukaisesti. Kaikista

turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä tehdään

ilmoitus (Tapaturma- /vaaratilanneilmoitus) puheenjohtajalle.

1. Kynttilät ja avotuli on kielletty.

o Tuli sammutetaan ja otetaan tulentekovälineet tai kynttilät tarvittaessa

pois

o Opastetaan

2. Tupakointi on kielletty sisätiloissa ja parvekkeilla.

o Tupakat sammutetaan turvallisesti ja otetaan tulentekovälineet ja/tai

tupakat tarvittaessa pois

o Ohjataan tupakkapaikalle

3. Tavaran säilyttäminen uloskäytävässä eli rappukäytävässä on kokonaan

kielletty.

o Toimipaikan tai sen asukkaan tavarat siirretään sisälle tai

asianmukaiseen varastoon ja opastetaan asukasta

o Ulkopuolisen tahon tavaroista tehdään ilmoitus rakennuksen omistajalle

ja haltijalle, jolla velvoite ryhtyä toimiin

4. Yleisten tilojen kulkureitit uloskäytäviin on pidettävä kulkukelpoisina.

o Siirretään tavaroita siten, että uloskäytävään pääsee turvallisesti

o Jos tavarat kuuluvat asukkaalle, opastetaan tätä
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5. Rakennuksen ulkoseinustalla ei saa säilyttää syttyvää materiaalia, josta

aiheutuu palon leviämisvaaraa rakennukseen.

o Toimipaikan omat materiaalit siirretään asianmukaisiin sisätiloihin tai

kauemmas rakennuksesta

o Ulkopuolisten materiaalista ilmoitus rakennuksen omistajalla ja

haltijalle, jolla velvoite ryhtyä toimiin

6. Viallisia tai pölyisiä sähkölaitteita ja -johtoja ei saa käyttää.

o Vaihdetaan laitteet uusiin tai korjataan

7. Liedellä tai sen lähettyvillä ei saa säilyttää tavaraa.

o Poistetaan tavarat

o Opastetaan käyttäjää

Lisätietoja ja materiaalia:

www.spek.fi

www.hel.fi/pela/fi

http://turvaopas.pelastustoimi.net/paloturvallisuus/

OHJE 2 - Tapaturmien ennaltaehkäisy

Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava ja valvottava seuraavia kieltoja ja

määräyksiä. Löydät myös lyhyesti toimenpideohjeita havaittaessa niiden vastaista

toimintaa. Ohjeet ovat suuntaa antavia, toimi aina tilanteen vaatimusten mukaisesti.

Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä

tehdään ilmoitus (Tapaturma- /vaaratilanneilmoitus) puheenjohtajalle.

● Lääkkeet, kemikaalit ja vaaralliset aineet pidetään lukkojen takana.

● Veitset ja muut terävät esineet pidetään laatikoissa.

● Juokseminen sisällä ja muu tapaturma-altis tai raju liikehdintä on kiellettyä.

● Käytävät ja kulkuväylät pidetään siistinä ja esteettöminä.
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● Huolehditaan, että ulkoa tullessa pyyhitään kengät huolellisesti.

● Vesi- ym. nesteläikät siivottava välittömästi lattialta.

● Havaittaessa rikkoontunut tai muuten vaarallinen huonekalu tms., estetään

sen käyttö ja hankitaan korvaava tilalle.

● Rikkoutuneista askelmista ja muista kaatumisvaaroista ilmoitetaan heti

rakennuksen omistajalle tai haltijalle, jolla on velvoite ryhtyä toimiin. Estetään

liikkuminen vaarallisella alueella.

● Pidetään huoli, että mattojen alla käytetään liukuesteitä.

● Talvikunnossapidon puutteista ilmoitetaan heti kiinteistöhuoltoon. Estetään

liikkuminen vaarallisella alueella.

● Lumen, jään tai muun vastaavan esineen tippumisvaarasta ilmoitetaan heti

kiinteistöhuoltoon. Estetään liikkuminen vaarallisella alueella. Mikäli vaara on

välitön, soitetaan hätänumeroon 112

● Ulkona liikkumista myrskyn tai muuten huonon tai vaikean sään aikana

vältetään.  Huonokuntoisista puista tai oksista ilmoitetaan heti

kiinteistöhuoltoon. Estetään liikkuminen vaarallisella alueella. Välittömässä

kaatumisvaarassa olevista puista tai tippuvista suurista oksista soitetaan

hätänumeroon 112
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OHJE 3 – Hätäilmoituksen tekeminen (lähde: Hätäkeskuslaitos)

● Hätänumeroon tulee soittaa aina kiireellisessä, todellisissa hätätilanteissa

hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön ollessa uhattuna tai vaarassa,

tai jos on syytä epäillä näin olevan.

●
● Hätänumeron kautta hälytetään poliisi, pelastustoimi, sosiaalipäivystys sekä

ensihoitopalvelu.

● 112
●
● 1. SOITA HÄTÄPUHELU ITSE, JOS VOIT

2. KERRO, MITÄ ON TAPAHTUNUT
3. KERRO TARKKA OSOITE JA KUNTA
4. VASTAA SINULLE ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN
5. TOIMI ANNETTUJEN OHJEIDEN MUKAAN
6. LOPETA PUHELU VASTA SAATUASI SIIHEN LUVAN

● Opasta apu paikalle. Pidä linja vapaana. Soita uudelleen, jos
tilanne muuttuu.

OHJE 4 – Hätäensiapu

Liitteet:

● Hätänumero

● Turvakartta

● Kokoontumispaikkakartta

● Kartta pääsulut

● Kaatumisesta vammojen ensiapuohjeet

● Palovamman ensiapu

● Tajuttoman ensiapu

● Tapaturma-/vaaratilanneilmoituslomake

● Turvakartta

● Äkillisten sairauskohtausten ensiapu
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OHJE 5 - Toiminta uhka- ja väkivaltatilanteissa

Tässä ohjeessa on syytä huomioida erilaiset asukkaat, osallistujat ja

vierailijat jne. Tulee huomioida myös konfliktit, joissa he ovat uhan tai väkivallan

kohteena. Alla olevat ovat yleisiä toimintaohjeita asiakaspalvelu- ja

terveydenhoitoalalla ohjeen pohjaksi. Huomioi myös jälkihoito.

UHKATILANTEEN AIKANA

− Pysy rauhallisena ja asiallisena, älä ota asiaa henkilökohtaisesti tai provosoidu.

− Puhu selkeästi.

− Puhu ja käyttäydy määrätietoisesti.

− Hallitse sanatonta viestintääsi.

o Pidä kädet näkyvillä ja kämmenet avoimina.

o Huomioi katsekontakti. Älä välttele katsetta, älä tuijota.

− Hälytä apua etupainotteisesti.

− Pidä rintamasuunta uhkaajaa kohden ja kädet etupuolellasi. Pidä itselläsi

tukevat jalansijat.

− Siirry siten, että sinun ja uhkaajan välillä on esim. huonekaluja tai muita

esteitä.

− Siirry siten, että sinulla on vapaa poistumisreitti.

− Pakene heti, jos tilanne uhkaa riistäytyä käsistä.

UHKATILANTEEN JÄLKEEN

Uhka- ja väkivaltatilanteesta on aina tehtävä ilmoitus puheenjohtajalle.

Mikäli jouduit rikoksen uhriksi tai sinua tai jotain muuta henkilöä kohtaan esitettiin

vakavia uhkauksia, ota yhteys myös poliisiin.

OHJE 6 - Toiminta palohälytystilanteessa päivävuorossa

Yleisesti ottaen huomioitavat seikat ovat:

- Tehtävien jakaminen, jos henkilökuntaa on enemmän

- Pelastaminen osallistujien ja henkilökunnan poistuminen. Kts. Turvakartta

Kokoontumispaikka: Kokoontumispaikkakartta Suljetaan ovet perässä.

- SAVUISEEN RAPPUKÄYTÄVÄÄN TAI MUUHUN TILAAN EI SAA MENNÄ. Ilmoitus

112 .
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- Hälyttäminen. Missä vaiheessa tehdään hätäilmoitus?

o Palovaroittimien ollessa kyseessä painotetaan vielä, ettei hälytys mene

perille automaattisesti. Tällöin kannattaa kuitenkin tarkistaa tilanne

ennen soittoa – mikäli heti selviää, että hälytyksen takana on esim.

ruoankäry tai vesihöyry, tuuletetaan tilat ja annetaan ohjeet hälytyksen

kuittauksesta.

o Paloilmoittimen ollessa kyseessä mainitaan, että hälytyksen perille

meno syytä vahventaa soittamalla 112, ainakin heti kun tilanne on

tarkistettu. Mahdollisista havainnoista on kerrottava hätäkeskukselle.

- Pelastuslaitoksen opastus. Kuka, mistä, miten?

- Toiminta kokoontumispaikalla, pelastuslaitoksen yhteyshenkilö ja ovien avaus,

huomioliivit tms.

- Varoittaminen. Viimeistään havaitusta tulipalosta on varoitettava muita.

- Ilmastoinnin pysäyttäminen, jos tilanne todetaan tulipaloksi. Etutilan ja

välitilan väliseinässä ilmastoinnin säädin minimiin.

- Alkusammutus lähimmällä alkusammuttimella, jos havaitaan tulipalon alku.

Itseään ei pidä vaarantaa.
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OHJE 8 - Toiminta palovaroittimen hälyttäessä naapurihuoneistossa

Mikäli kuulet palovaroittimen soivan kerrostaloasunnossa:

- Soita ovikelloa ja koputa kuuluvasti.

- Jos kukaan ei avaa ovea, kurkista postiluukusta. Näkyykö tai haiseeko savua,

näkyykö liekkejä? Näkyykö ihmisiä tai eläimiä?

- Ilmoita hätänumeroon 112 ja toimi annettujen ohjeiden mukaisesti.

- Ilmoita kiinteistöhuoltoon, jotta huoneiston ovi saadaan auki tarvittaessa.

- Seuraa tilanteen kehittymistä ja ilmoita muuttuneesta tilanteesta

hätänumeroon.

- Opasta pelastuslaitosta, avaa ulko-ovi ja näytä huoneisto, josta hälytys tulee.

OHJE 9 - Paloilmoitinjärjestelmän / palovaroitinjärjestelmän vika

Vikailmoituksen ilmeneminen sekä mahdolliset syyt ovat moninaisia. Jatkuvan

valvonnan varmistamiseksi on tärkeää, että henkilökunta osaa ilmoittaa sopivalle

henkilölle asiasta.  Tärkeää on paloilmoitinjärjestelmän, jos sellainen on, osalta

kertoa, että sitä ei tule käsitellä kuin sovitusti ja opetetulla tavalla; edes kaappia ei

saa avata!

OHJE 10 – Toiminta vesivahinkotilanteessa

1. Katkaise sähkö vuotokohteesta ja sen läheisyydestä.

2. Tyrehdytä vuoto.

3. Ilmoita kiinteistöhuoltoon: Puhelin 050 600 89, 24 h/vrk

4. Jos vettä on tullut paljon, ilmoita myös hätänumeroon 112.

OHJE 11 - Toiminta yleisen vaaramerkin soidessa ja sisälle suojauduttaessa

Yleinen vaaramerkki on minuutin pituinen nouseva ja laskeva äänimerkki, joka

varoittaa ulkona liikkuvaa väestöä uhkaavasta, välittömästä vaarasta, kuten esim.

suurista tulipaloista leviävä savu, sekä kaasu- tai säteilyonnettomuus. Väestöä

voidaan varoittaa myös radion ja television välityksellä.

Alla olevaa ohjeistusta tulee tarkentaa kohdekohtaiseksi, ts. ”miten meillä?”

- Siirry sisälle, älä poistu ulos

- Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointi

- Avaa radio ja kuuntele ohjeita

- Vältä puhelimen käyttöä
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OHJE 12 – Toiminta sähkökatkostilanteessa

1. Älä käytä kynttilöitä, vain käsivalaisimia!

2. Tarkista katkoksen syy ja laajuus. Mikäli katkos koskee vain omaa rakennusta,

kutsu paikalle kiinteistöhuolto: Puhelin 050 600 89, 24 h/vrk

3. Rauhoittele potilaita/asukkaita. Järjestä heille akku- tai paristokäyttöistä valoa

tarvittaessa.

4. Kytke kodinkoneet pois päältä, etenkin liedet, kahvinkeittimet, televisiot ja

pesukoneet.

5. Älä availe turhaan jääkaappia tai pakastinta.

6. Mikäli katkos kestää pitkään, seuraa uutisia paristokäyttöisestä radiosta ja toimi

annettujen ohjeiden mukaisesti.

OHJE 13 – Alkusammutus käsisammuttimella

Tutustu etukäteen käsisammuttimien sijaintiin, ominaisuuksiin ja käyttöohjeisiin.

1. Nosta sammutin pisteestä kahvasta.

2. Vie sammutin edelleen kahvasta kantaen 2–5 metrin päähän kohteesta. Ulkona

lähesty tuulen yläpuolelta.

3. Laske sammutin maahan, ota toisella kädellä tukeva ote sammuttimen kaulasta.

4. Kallista sammutinta ja vedä sokka irti ripeällä nykäisyllä. Älä paina laukaisukahvaa

alas samalla!

5. Nosta sammutin kahvasta ja ota letkun pää toiseen käteen.

6. Kohdista letku palavaan aineeseen liekkien juureen ja aloita sammutus

painamalla laukaisukahva pohjaan.

7. Liikuta letkua ja tarvittaessa liiku itse siten, että saat levitettyä sammutusainetta

palavaan aineeseen mahdollisimman laajalla alalla. Lopeta sammutus, kun

liekkejä ei enää näy.

8. Soita 112 ja kerro tapahtuneesta.

9. Varaudu jatkamaan sammutusta, jos liekkejä näkyy taas.

10. Kun tilanne on varmistettu turvalliseksi, siivoa palamisjäte ja sammutusaine pois.

Toimita käsisammutin huoltoon sovitulla tavalla ja hanki sen tilalle täysi ja

sinetöity sammutin.
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OHJE 14 – Alkusammutus sammutuspeitteellä

Tutustu etukäteen sammutuspeitteiden sijaintiin ja käyttöohjeisiin.

1. Vedä sammutuspeite suojapussista.

2. Käännä peite suojaamaan käsiäsi.

3. Lähesty palavaa kohdetta peitteen suojassa.

4. Aseta peite tiiviisti palavan kohteen ympärille.

5. Liesipalossa: kytke levy pois päältä, sammuta liesituuletin, siirrä kattila kylmälle

levylle.

6. Soita 112 ja kerro tapahtuneesta.

7. Älä poista sammutuspeitettä.

8. Kun tilanne on varmistettu turvalliseksi, sammutuspeite voidaan pestä vedellä ja

miedolla saippualla, kuivata ja viikata takaisin suojapussiin ja paikalleen.

5. Turvallisuusviestinnän vuosisuunnitelma

Sekä pelastus- että työturvallisuuslainsäädäntö edellyttävät suunnitelmallista

turvallisuusasioiden perehdyttämistä ja kouluttamista. Seuraavalla oleva

Turvallisuusviestinnän vuosisuunnitelma kuvaa niitä teemoja, joita käydään tiettyinä

ajanjaksoina läpi. Suunnitelman perustana on käytetty Suomen Pelastusalan

Keskusjärjestö SPEK:n mallia, julkaisusta ”Pelastussuunnittelu – opas

asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon” (2012), jota on muokattu

hoitolaitosten ja palvelu- ja tukiasumisen tarkoituksiin.

Lisäksi kahden kuukauden välein suoritetaan turvallisuuskävely, josta on vastuussa

toimipaikan esimies. Turvallisuuskävelyyn on myös muiden mahdollista osallistua.

Kaikista koulutuksista pidetään kirjaa yksittäisen henkilön tasolla. Jos tunnet tarvetta

itselläsi tai asukkaiden osalta johonkin tiettyyn koulutukseen, niin ilmoita siitä

puheenjohtajalle.
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Liitteet:

Hätänumeroon soittaminen

1. Soita hätäilmoitus numeroon 112,
et tarvitse suuntanumeroa

2. Kerro, mitä on tapahtunut:
onnettomuus vai sairauskohtaus

3. Tapahtumapaikka, tarkka osoite Haagan urheilutie 12 Helsinki ja opastus sinne
4. Kerro, montako potilasta on
5. Kerro, onko ihmisiä hengenvaarassa
6. Kuuntele ohjeita, vastaa kysymyksiin ja

sulje puhelin vasta saatuasi luvan
7. Rauhallinen ja selkeä hätäilmoitus

takaa nopean lisäavun

Hätäilmoituksen voi tehdä tekstiviestillä hätänumeroon 112
Hätätekstiviestien käyttö on suunnattu ensisijaisesti henkilöille, jotka eivät
kuule tai pysty tuottamaan puhetta. Hätätekstiviestin voi lähettää vain
sellaisesta puhelinnumerosta, mikä on rekisteröity etukäteen.
Ennakkorekisteröinti tehdään Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämällä
suomi.fi-sivulla. Huom. Rekisteröityminen pitää päivittää vuosittain.
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TURVAKARTTA
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KOKOONTUMISPAIKKAKARTTA
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Pääsulkujen sijainnit kellaritiloissa
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Kaatumisvammojen esiapuohjeet

● Tuliko kaatumisesta haava? Puhdista ja peitä se

Jos liukastuminen sai aikaan haavan, puhdista haava antiseptisellä aineella tai
puhtaan juoksevan veden alla. Peitä haava suojasidoksella. Likaiset, syvät ja vuotavat
haavat kuuluvat aina lääkärin hoitoon. Tarkista myös, että tetanus- eli
jäykkäkouristusrokote on voimassa.

● Nyrjähtikö nilkka tai tuliko ruhjeita? Kylmä, koho ja
kompressio auttavat

Tuttu nyrkkisääntö ”kylmä, koho ja kompressio” toimii hyvänä ensiapuna. Jäähdytä
nyrjähtänyttä raajaa kylmällä 20-30 minuuttia. Kohota raaja sisäisen verenvuodon
vähentämiseksi ja sido vammakohtaan tukeva side turvotuksen estämiseksi.
Älä rasita nilkkaa turhaan. Jatka jäähdytystä ensimmäisen vuorokauden ajan parin
tunnin välein. Hakeudu hoitoon, jos kipu ja turvotus eivät nopeasti hellitä ja
esimerkiksi, jos jalka ei siedä painoa.

● Epäiletkö murtumaa? Tue murtunut raaja ja hakeudu
hoitoon

Murtumaan viittaa voimakas kipu, turvotus ja virheasento. Tue murtunut raaja
liikkumattomaksi käytettävissä olevilla apuvälineillä, esimerkiksi kolmioliinalla tai
muilla sidetarpeilla. Tuenta helpottaa myös kipua. Hakeudu sen jälkeen hoitoon
lääkärin vastaanotolle.

● Vuotaako nenästä verta? Niistä, asetu etukumaraan ja
paina sierainta

Tyhjennä mahdollinen verihyytymä nenästä niistämällä. Asetu etukumaraan
asentoon ja paina sierainta tasaisesti nenäluuta vasten. Aseta kylmäpakkaus nenän
päälle. Mikäli vuoto ei lakkaa noin 20 minuutissa, hakeudu lääkärin vastaanotolle.
Jos kaatunut henkilö on tajuton, ei liiku tai hänellä on hengitysvaikeuksia, soita
välittömästi hätänumeroon 112.
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Palovamman esiapuohje

Palovamma on lämmön tai syövyttävän kemiallisen aineen aiheuttama kudostuho,
jossa iho ja mahdollisesti myös sen alaiset kudokset vaurioituvat. Jos ihoa ei
jäähdytetä, vamma laajenee syvempiin ihokerroksiin.

Kudosvaurio voi aiheutua kuumasta esineestä, höyrystä tai nesteestä, mutta myös
syövyttävästä aineesta, säteilystä tai sähköstä.

Palovamman oireet

● Pinnallisessa palovammassa iho punoittaa. Se on kuiva, turvonnut ja kipeä.
● Syvässä palovammassa iho punoittaa ja turpoaa ja vamma-alueelle

muodostuu rakkuloita. Erittäin pahasti palanut iho on kuiva, kova, hiiltynyt ja
tunnoton.

Palovamman ensiapu

1. Palovammaa viilennetään välittömästi haalealla vedellä noin 10 minuutin ajan.

2. Jos vamma-alue on laaja tai kyseessä on lapsi, varo viilentämästä autettavaa
liikaa. Pidä silloin autettava muuten lämpimänä.

3. Palovamman voi suojata kevyesti puhtaalla sidoksella. Älä puhkaise rakkuloita.
Pinnalliset palovammat paranevat yleensä itsestään muutamassa viikossa.

Toimita autettava lääkärin hoitoon, jos palovamma on

● laaja tai syvä
● rakkulainen ja autettavan omaa kämmentä suurempi
● kasvoissa, nivelissä, limakalvoilla tai hengitysteissä
● syntynyt sähkön, kemikaalin, säteilyn tai höyryn vaikutuksesta

Jos olet epävarma palovamman vakavuudesta, soita hätänumeroon 112
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Tajuttoman ensiapu

Selvitä ensin potilaan ensiavun tarve:

Koeta herättää elottomalta näyttävä puhuttelemalla ja ravistelemalla häntä

Jos potilas ei herää:

Kutsu apua tai soita hätäilmoitus numeroon 112
Noudata puhelimessa saamiasi ohjeita

Tarkista hengittääkö potilas:

Avaa hengitystiet kohottamalla potilaan leukaa ylös ja painamalla päätä taaksepäin
Katso, liikkuuko potilaan rintakehä
Tunnustele ja kuuntele ilman virtausta suusta ja sieraimista

Jos potilas hengittää, käännä tajuton kylkiasentoon hengityksen turvaamiseksi

Nosta potilaan toinen käsi yläviistoon kämmen ylöspäin ja aseta toinen käsi rinnan
päälle

Nosta potilaan takimmainen polvi koukkuun

Tartu potilasta hartiasta ja koukussa olevasta polvesta ja käännä hänet kyljelleen
itseäsi päin

Aseta käsi posken alle kämmenselkä ylöspäin

Jätä päällimmäinen jalka suoraan kulmaan

Varmista hengityksen aukipysyminen taivuttamalla päätä taaksepäin
Tarkkaile hengitystä ja mahdollista heräämistä avun saapumiseen asti

32



Tapaturma-/vaaratilanneilmoitus
Tapahtuma/tilanne Vahingoittuneen nimi: Päiväys:

____________________________________________________________________

Tapahtumapaikka:

Helkan
tupa______________________________________________________________

Mitä tapahtui?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Miksi tapaturma sattui?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Miten vastaava tapaturma/ tilanne voitaisiin jatkossa estää?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Sovitut toimenpiteet: Aikataulu: Vastuuhenkilö:

____________________________________________________________________

________________________

Jakelu: Käsitelty (pvm ja hyväksyjä)

____________________________________________________________________
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Äkillisten sairauskohtausten ensiapu

Rintakipu

● Aseta potilas lepoon puoli-istuvaan asentoon.
● Jos aikaisemmin terveellä henkilöllä on rintakipuja tai, jos henkilön 2-3 omaa

nitroa eivät auta. Soita hätänumeroon 112 ja kerro, että kyseessä on rintakipu.
● Toimi hätäkeskuksen antamien ohjeiden mukaisesti.
● Rauhoita potilasta ja tarkkaile hänen vointiaan.

Pyörtyminen

● Aseta potilas pitkälleen.
● Nosta potilaan jalat ylös.
● Anna potilaan levätä tarvitsemansa ajan.

Sokin ensiapu

Sokki on verenkierron häiriötila, joka johtaa nopeasti solujen vakavaan
hapenpuutteeseen. Sokin syitä ovat mm. runsas sisäinen tai ulkoinen verenvuoto,
raju nestehukka, sydänkohtaus, voimakas allerginen reaktio ja järkytys.
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Sokin oireita ovat:
– iho on kalpea ja kylmänhikinen
– pulssi on heikko ja nopea, vaikeasti tunnettavissa, nopeus jopa yli 120 kertaa
minuutissa
– potilas tuntee huimausta kohoasennossa
– potilas voi myös olla levoton, ärtyisä ja käsittelyarka, joskus sekavakin

● Aseta potilas pitkälleen.
● Tarkkaile hengitystä.
● Tyrehdytä ulkoiset verenvuodot.
● Kohota potilaan jalat, jotta verta riittää tärkeille sisäelimille.
● Ehkäise turhaa kipua, käsittele potilasta varoen.
● Suojaa potilas kylmältä peittelemällä.
● Rauhoita potilasta keskustelemalla.
● Älä anna sokkipotilaalle juotavaa, vaikka hän valittaisi janoa.
● Kuljeta sokkipotilas viivytyksettä hoitoon!

Seuraa potilaan vointia kuljetuksen ajan

Aivoverenkierron häiriöt

Tukos tai verenvuoto aivojen verisuonistossa ovat sairastuneelle hätätilanteita.
Ennakoivina oireina voivat olla pahoinvointi ja voimakas päänsärky.

Muita oireita ovat äkillinen toispuolinen halvaus, suupieli roikkuu sekä nieleminen ja
puhe ovat vaikeaa. Tajunnan tasossa voi tapahtua muutoksia.

● Soita hätänumeroon 112.
● Käännä tajuton, hengittävä kylkiasentoon.
● Valvo hengitystä ja verenkiertoa.
● Jos autettava menee elottomaksi, aloita puhallus- ja paineluelvytys.
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Epileptinen kouristuskohtaus

Epileptinen kohtaus tarkoittaa ohimenevää aivotoiminnan häiriötä. Kun
kouristuskohtaus on alkanut, (vartalon jäykistyminen, nykivät kouristukset) sitä ei voi
pysäyttää. Kouristelu kestää yleensä 1-2 minuuttia.

● Huolehdi, että henkilö ei kolhi päätään.
● Älä estä liikkeitä, äläkä laita mitään suuhun.
● Kun kouristukset vähentyvät, käännä henkilö kylkiasentoon.
● Soita hätänumeroon 112, jos kouristelu jatkuu yli 5 minuuttia tai, jos kohtaus

uusiutuu.

Diabeetikon heikotus

Jos diabetesta sairastavan veren sokeri laskee liian alas, syntyy hengenvaarallinen
insuliinisokki. Sokki on mahdollinen vain silloin, kun henkilö käyttää joko insuliinia tai
haiman insuliinieritystä lisääviä tabletteja ja on laiminlyönyt syömisen tai on lisännyt
liikkumista. Insuliinisokin voi estää verensokerin laskun estämällä eli nauttimalla
nopeasti ruokaa tai juomaa.

● Jos diabetesta sairastavan muuttuu kalpeaksi, ärtyisäksi ja häntä heikottaa
● Anna hänelle sokeripitoista syötävää tai juotavaa. Sokeri imeytyy

verenkiertoon ja tilanne korjautuu yleensä 10 minuutissa.
● Jos hän menettää tajuntansa, soita hätänumeroon 112.
● Käännä tajuton, hengittävä kylkiasentoon.
● Seuraa autettavan tilaa, kunnes saat ammattiapu.

Vatsakipu

● Anna potilaan olla haluamassaan asennossa,
mutta polvet koukussa on yleensä paras asento.

● Älä anna juotavaa tai syötävää.
● Jos tulee sokin oireita, anna sokin ensiapu.
● Kuljeta potilas lääkärin hoitoon.
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Myrkytykset

Myrkytystapauksessa kyseessä on
yleensä aikuinen, joka on nauttinut
alkoholia ja/tai lääkkeitä. Myrkytyksen
nopeus ja vaikutukset riippuvat myrkyn
laadusta ja määrästä sekä siitä, onko
myrkky joutunut elimistöön suun, ihon
tai hengitysteiden kautta vai
pistoksena.

● Jos epäilet myrkytyksen
mahdollisuutta tai haluat
neuvoja tai toimintaohjeita,
soita Myrkytystietokeskukseen,
puh. (09) 471 977 (24 t/vrk) tai
puhelinvaihde (09) 4711.

● Hätätilanteessa soita 112.
● Käännä tajuton, hengittävä

henkilö kylkiasentoon.
● Jos hän menee elottomaksi,

aloita puhallus- ja
paineluelvytys.

Vieras esine hengitysteissä

Suussa oleva vierasesine, esimerkiksi
ruoanpala tai lapsilla lelun osa voi
joutua hengitysteihin ja tukkia ne.
Henkilö ei pysty puhumaan, yskimään
eikä hengittämään. Hän tuntee
tukehtuvansa.

Toimi näin, jos kyseessä aikuinen

● Taivuta henkilön ylävartaloa
alaspäin ja lyö 5 kertaa napakasti
lapaluiden väliin.

● Jos lyönnit eivät auta, soita 112.

● Asetu henkilön taakse. Aseta
käsi nyrkissä pallealle ja tartu
nyrkkiin toisella kädellä.

● Nykäise käsiä nopeasti itseesi
päin (Heimlichin ote). Toista
tarvittaessa 5 kertaa.

● Jatka tarvittaessa
vuorottelemalla 5 lyöntiä, 5
nykäisyä.

● Jos vierasesine ei vieläkään irtoa
ja henkilö menee tajuttomaksi,
aloita puhallus- ja
paineluelvytys.

Toimi näin, jos kyseessä on 1-8 -vuotias
lapsi

● Ota lapsi syliisi ja pidä pään taso
vartaloa alempana.

● Lyö kämmenellä 5 kertaa
lapaluiden väliin. Sovita lyönnit
lapsen kokoon.

● Jos tämä ei auta, soita 112.
● Heimlichin ote, ks. edellä.
● Jatka tarvittaessa

vuorottelemalla 5 lyöntiä, 5
nykäisyä.

● Jos vierasesine ei vieläkään irtoa
ja henkilö menee tajuttomaksi,
aloita puhallus- ja
paineluelvytys.
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