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1 JOHDANTO  

Pelastussuunnitelman laadinta, ylläpito ja tiedottaminen perustuvat pelastuslain 

(379/2011) vaatimukseen.  

Tässä pelastussuunnitelmassa on selostus:  

1. vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä;  

2. rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä;  

3. henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä 

onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi;  

4. mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä. 

(Pelastuslaki 379/2011, 15 §.) 

Pelastussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja siitä on tiedotettava tarvittavalla tavalla 

asianomaisen rakennuksen tai muun kohteen henkilöille. (Valtioneuvoston asetus 

pelastustoimesta 407/ 2011, 2 §.)  

Pelastuslaissa on myös muita vaatimuksia turvallisuudelle, näistä tärkeimpinä:  

Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan huolehdittava 

siitä, että rakennus, rakennelma ja sen ympäristö pidetään sellaisessa kunnossa, että:  

1. tulipalon syttymisen, tahallisen sytyttämisen sekä leviämisen vaara on vähäinen;  

2. rakennuksessa olevat henkilöt pystyvät tulipalossa tai muussa äkillisessä 

vaaratilanteessa poistumaan rakennuksesta tai heidät voidaan pelastaa muulla 

tavoin;  

3. pelastustoiminta on tulipalon tai muun onnettomuuden sattuessa mahdollista;  

4. pelastushenkilöstön turvallisuus on otettu huomioon. (Pelastuslaki 379/2011, 9 §.)  

Seuraavat varusteet ja laitteet on pidettävä toimintakunnossa sekä huollettava ja 

tarkastettava asianmukaisesti:  

1. sammutus-, pelastus- ja torjuntakalusto;  

2. sammutus- ja pelastustyötä helpottavat laitteet;  

3. palonilmaisu-, hälytys- ja muut onnettomuuden vaaraa ilmaisevat laitteet;  

4. poistumisreittien opasteet ja valaistus;  

5. väestönsuojien varusteet ja laitteet. (Pelastuslaki 379/2011, 12 §.)  

Rakennuksen omistaja ja haltija sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan:  

1. ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä;  

2. varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen 

vaaratilanteissa;  
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3. varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin sellaisiin 

pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät;  

4. ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja muissa 

vaaratilanteissa sekä toimenpiteisiin pelastustoiminnan helpottamiseksi. 

(Pelastuslaki 379/2011, 14 §.) 

2 KOHTEEN PERUSTIEDOT (LIITE E) 

Kohdekohtaiset tarkemmat tiedot löytyvät pelastussuunnitelman liitteestä E. 

2.1 PERUSTIEDOT  

Kiinteistön omistaja:  Kolarin Vuokra-asunnot Oy (y-tunnus: 0627094-1) 

puh. 040 552 1340 / 040 489 5009  

http://www.kolarinvuokraasunnot.fi  

Toimisto:   Kolarin Vuokra-asunnot Oy 

Isopalontie 2, 95900 Kolari (virastotalon liikerakennus) 

2.2 ORGANISAATIO  

toimitusjohtaja   Mikael Mannersuo puh. 040 552 1340  

mikael.mannersuo@kolari.fi  

toimistosihteeri  Kaisa Koivuniemi puh. 040 489 5009 

kaisa.koivuniemi@kolari.fi  

2.3 MUUT TIEDOT  

Kohde kuuluu seuraavaan 

pelastustoimen alueeseen:  Lappi. Kolarin Paloasema, Paloasemantie 4, 95910 

Kolari 

Kiinteistöhuolto:  Tunturi-Lapin Maalauspalvelu Ky puh. 0400 267 850  

päivystys: puh. 040 777 4887 (24h/7) 

Vakuutusyhtiö:  If-vakuutus (kiinteistön vakuutus) http://www.if 

• Asukkaille on tiedotettu vakuutusturvan kattavuudesta (vakuutus korvaa vain kiinteistön 

vahingot). 

• Asukkaiden on otettava kotivakuutus omaksi turvakseen. 
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3 TÄRKEÄT PUHELINNUMEROT  

3.1 KIINTEISTÖN TÄRKEÄT NUMEROT  

Kiinteistöhuolto:   Tunturi-Lapin Maalauspalvelu Ky 

vikapäivystys 040 777 4887 (24h/7) 

3.2 MUUT TÄRKEÄT NUMEROT  

Hätänumero   puh. 112 (24h/7) 

Myrkytystietokeskus    puh. 0800 147 111 (24h/7) 

Lapin Pelastuslaitos Kolari  Paloasemantie 4, 95910 Kolari 

Telefax 0201 311 324  

    Palopäällikkö puh. 0201 311 320 

Rikosuhripäivystys  puh. 116 006 (päivystää ma-ti klo 13–21 

ke-pe klo 17–21) 

Poliisin vihjepuhelin (huumevihjeet)  puh. 0295 466 259  

Poliisin vihjepuhelin (rikosvihjeet)                             rikostiedustelu.lappi@poliisi.fi 

Tunturi-Lapin Vesi Oy   vikapäivystys puh. 050 441 1901 (24h/7)  

Napapiirin Energia ja Vesi Oy   vikapäivystys puh. 016 331 6555 (24h/7) 

Tornionlaakson Sähkö Oy   vikapäivystys puh. 016 532 030 (24h/7) 

4 RISKIT  

Turvallisuuden näkökulmasta riski tarkoittaa onnettomuuden todennäköisyyden ja 

seurausten yhdistelmää. Tärkeä osa turvallista kiinteistöä on turvallisuusriskien 

tunnistaminen ja niiden seurausten arviointi. Seuraavilla sivuilla on tunnistettu riskit, jotka 

kohdistuvat ihmisiin, omaisuuteen ja ympäristöön. Tunnistettuihin riskeihin on laadittu 

toimenpide-ehdotukset, joilla riskejä voidaan poistaa, vähentää ja hallita. Vain tunnistettua 

riskiä voidaan hallita.  

Kiinteistöön ja henkilöihin kohdistuvat riskiluokat:  

• Tapaturmat  

• Tulipalovaarat  

• Vesivahingot  

• Sairauskohtaukset  

• Säteily- tai kaasuvaara  

• Myrskyvauriot  
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• Murrot, ilkivalta yms.  

4.1 TAPATURMAT  

Riskit  

• kaatuminen  

• liukastuminen  

• kompastuminen  

• lumen tai jään tippuminen ihmisen tai omaisuuden päälle  

• leikkipihoilla tapahtuvat lasten tapaturmat  

• liikenneonnettomuus  

• korkea pudotus  

Seuraukset  

• omaisuusvahingot  

• henkilövahingot  

• kuolema  

Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt  

• Yhtiö on vastuuttanut hiekoituspalvelut, lumen- ja jäänpudotuksen tarpeen seurannan 

ja lumen luonnin kiinteistöhuoltoyhtiölle.  

– Yhtiö valvoo toimintaa ja puuttuu aktiivisesti epäkohtiin.  

– Yhtiö voi tarvittaessa kieltää omatoimiset lumenpudotukset ja puuttua niihin.  

• Lumen ja jään kerääntymistä katoilla on seurattava talvisin.  

– Vaaranpaikoista tulee ilmoittaa välittömästi kiinteistöhuoltoyhtiölle.  

– Vaaratilanteissa kulku tai pysäköiminen tulee estää lumen tai jään 

putoamisvaara-alueelle.  

• Lasten leikkipihat tarkastetaan ja huolletaan säännöllisesti ja havaitut puutteet 

korjataan viipymättä.  

• Piha-alue pidetään siistinä ja kunnossa. Kasvustoa hoidetaan säännöllisesti.  

– Lehdet haravoidaan tarvittaessa.  

– Pensaat ja puskat siistitään liikenneonnettomuuksien estämiseksi.  

– Ajosuunnat ja vieraspaikat merkitään parkkialueelle selkeästi opastein.  

– Talvikunnossapidosta huolehditaan.  

• Läheltä piti-tilanteisiin puututaan viivytyksettä. Läheltä piti-tilanteet tutkitaan ja tehdään  

tarvittavat toimenpiteet vastaavanlaisten tapahtumien varalle ja niiden estämiseksi.  
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• Yleisiin ensiapuohjeisiin tulee jokaisen tutustua. 

4.2 TULIPALOVAARAT  

Riskit  

• oikosulut  

• rikkinäisen sähkölaitteen aiheuttama palo  

• rasva- tai muu palo keittiössä  

• huolimaton tupakointi  

• tuhopoltto  

• lasten leikkien aiheuttama tulipalo  

Palovaarallisia kohteita ovat muun muassa huoneistojen keittiö, sauna ja varasto, yleinen 

sauna, tekniset tilat ja muut vastaavat kiinteistön tilat.  

Seuraukset  

• omaisuusvahingot  

• savuvahingot  

• henkilövahingot  

• kuolema  

Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt  

• Suoritetaan vuosittain omatoimiset palotarkastukset kiinteistössä.  

• Poistumisturvallisuudesta on huolehdittava:  

– uloskäytävät tulee olla esteettömiä  

– poistumistieopasteiden mahdollinen asennus  

– aktiivinen puuttuminen epäkohtiin.  

• Jokaisen asukkaan on huolehdittava oman palovaroittimen/palovaroittimien 

toimintakunnosta (yksi palovaroitin jokaista kerroksen 60 neliömetriä kohden). Lisäksi 

sammutuspeitteiden hankintaa suositellaan jokaiseen keittiöön.  

• Ylimääräistä palokuormaa ei kasata.  

• Pelastussuunnitelma pidetään ajan tasalla ja siihen perehdytään.  

• Sähkökorjaukset ja asennukset teetetään TUKES:in rekisteristä löytyvällä 

ammattilaisella. Urakoitsijalla on oltava riittävät asennusoikeudet ja hänellä on oltava 

kokemusta vastaavista töistä.  

• Valaistuksen ja yleisen siisteyden kunnossapito kiinteistössä on tärkeää.  
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– Tarkastetaan valaistuksen riittävyys ja suoritetaan mahdolliset 

parannustoimenpiteet.  

• Lisäksi läheltä piti-tilanteisiin tulee puuttua välittömästi, tutkia ja tehdä tarvittavat 

toimenpiteet vastaavanlaisten tapahtumien varalle.  

• Sähköpääkeskukset on merkitty ja niiden edustoilla ei säilytetä tavaraa.  

• Vastuu palovaroittimien ja sammutuspeitteiden hankinnasta on lähtökohtaisesti 

asukkaalla.  

4.3 VESIVAHINGOT  

Riskit  

• tulva  

• rankkasade  

• rakenteiden vesitiiviyden pettäminen  

• rakentamis- ja materiaalivirheistä johtuva tapaturma  

• pesukoneiden ja kylmäkoneiden rikkoontuminen  

• ilkivalta  

• putkirikko  

Seuraukset  

• omaisuusvahingot  

Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt  

• Veden pääsulkujen sijainti on merkitty/selvillä asukkaille. 

• LVI-työt, -tarkastukset ja -asennukset teetetään vain ammattilaisella.  

– LVI-urakoitsijalla tulee olla riittävät asennusoikeudet ja urakoitsijan täytyy olla 

toteuttanut vastaavanlaisia töitä aiemmin.  

– LVI-tarkastukset tehdään huolto-ohjelman mukaisesti.  

• Putkistojen kuntoarvio suoritetaan säännöllisesti.  

• Omatoimista muutosrakentamista ja muuta rakentamista tulee valvoa ja 

rakentamisessa ilmeneviin epäkohtiin tulee puuttua aktiivisesti.  

• Kodinkoneiden valvotun käytön ja kunnossapidon tärkeyden korostaminen. 

– Pesukoneen ja astianpesukoneen suodattimet ja nukkasihti on puhdistettava 

kerran kuussa.  
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– Jääkaapin takaosa on imuroitava kerran kuussa tai vähintään kerran vuodessa. 

Tässä yhteydessä kannattaa tarkistaa silmämääräisesti jääkaapin kunto myös 

kompressorin ja valuma-astian osalta.  

– Kaikkien keittiössä käytettävien suurempien kodinkoneiden alle tulee sijoittaa 

valuma-allas (jääkaappi, pakastin, astianpesukone ja joskus pesukone), joka 

helpottaa ja aikaistaa mahdollisen vesivahingon havaitsemista.  

• Katolta ja ränneistä tulee poistaa syksyn lehdet loppusyksystä.  

4.4 SAIRAUSKOHTAUKSET  

Riskit  

• sydäninfarkti  

• diabeettinen sokki  

• aivoinfarkti  

• aivoverenvuoto  

• epilepsia  

• pyörtyminen  

Seuraukset  

• henkilövahingot  

• kuolema  

Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt  

• Avun saannin nopeuden takaaminen kiinteistön alueella.  

• Pelastussuunnitelman liitteenä oleviin ensiapuohjeisiin tutustutaan ja ensiapua 

harjoitellaan 

• Ensiaputaitoisten ihmisten kartoittaminen on suositeltavaa  

• Pelastusajoneuvojen pysäköiminen mahdollistetaan ulko-ovien eteen.  

4.5 SÄTEILY- TAI KAASUVAARA  

Riskit  

• radioaktiivisen aineen tai vaarallisen kaasun joutuminen ympäristöön  

• ydinaseen tai ydinainetta sisältävän aseen räjähdys  

• vaarallisen aineen kuljetusonnettomuus  

• sota  

• onnettomuus ydinvoimalaitoksessa  
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• onnettomuus ydinkäyttöisellä aluksella  

• onnettomuus radioaktiivisen jätteen käsittelylaitoksella  

• radioaktiivisten aineiden joutuminen tietämättömien käsiin  

Seuraukset  

• säteilysairaudet  

• kuolema  

Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt  

• Joditablettien hankkiminen tarpeiden mukaan (2 tabl./henkilö).  

• Kotivaran varastoiminen.  

• Ohjeistuksien laatiminen vaarallisten aineiden onnettomuuksien varalle.  

• Pelastussuunnitelmassa on toimintaohjeet tilanteiden varalle.  

• Toimintaohjeisiin tulee tutustua.  

4.6 MYRSKYVAURIOT  

Riskit  

• erilaiset luonnonilmiöt  

Seuraukset  

• sähkökatkot  

• omaisuusvahingot  

• henkilövahingot  

• kuolema 

Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt  

• Kattojen ja rännien tarkastus asiantuntevalla huoltoliikkeellä ja puutteiden korjaukset.  

• Kiinteistön alueella olevien puiden tarkastaminen.  

• Vaarallisten oksien poistaminen.  

• Pihan yleinen kunnossapito.  

• Viranomaisten ulkonaliikkumiskieltoa on noudatettava.  

• Sisälle suojautuessa pysytään kaukana ikkunoista ja lasiovista.  

• Varaudu omatoimisesti pitkäaikaisiinkin sähkökatkoihin esimerkiksi seuraavasti:  

– kotivara  

– valaisin ja paristot  

– kynttilät ja tulentekovälineet  

– paristokäyttöinen radio  
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4.7 RIKOLLINEN TOIMINTA  

Riskit  

• asuntomurto  

• graffitit  

• omaisuuden tärvelemiset ja tuhoamiset  

• rakennuksen katolle pääsee kiipeämään  

Seuraukset  

• omaisuusvahingot  

Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt  

• Yleisen siisteyden ja järjestyksen valvominen ja epäkohtiin puuttuminen aktiivisesti.  

– Siisteys ja järjestys ovat osa turvallisuutta.  

• Tarkastetaan valaistuksen riittävyys ja suoritetaan mahdolliset parannustoimenpiteet.  

• Huolehditaan ulko-ovien lukituksien huolloista ja mahdollisten kulkua rajoittavien 

järjestelmien asennuksesta. 

• Huolehditaan vuokrasopimuksen mukaisten henkilökohtaisten avainten säilytyksestä ja 

estetään niiden joutuminen ulkopuolisten haltuun. 

• Arvoesineiden merkitseminen ja kuvaaminen.  

• Graffitien ja muiden töhryjen puhdistus viipymättä. 

5 TURVALLISUUSJÄRJESTELYT  

5.1 PALOTURVALLISUUS  

Poistumistiet  

Poistumisturvallisuuden periaatteena on, että asuinrakennuksen kaikista tiloista on joka 

hetki päästävä poistumaan vähintään kahta kulkureittiä pitkin ilman avainta tai muuta oven 

avausvälinettä. Poistumisen on voitava tapahtua myös pimeässä, joten kulkureittien on 

oltava joka hetki esteettöminä. Koska kiinteistöissämme on pääsääntöisesti 1 kerrosta, 

pidetään varatienä ikkunaa. Tällöin pelastuslaitos auttaa poistumaan rakennuksesta 

hätätilanteessa. Uloskäyntien edessä ei saa säilyttää tavaraa. (E1 Suomen 

Rakentamismääräyskokoelma, 10.3.) Uloskäytävien ja niihin johtavien tilojen ovien tulee 

olla hätätilanteessa helposti sisäpuolelta avattavissa. Ovi voi olla lukittu esimerkiksi 

estämään luvatonta tunkeutumista ulkoa sisälle, mutta se on oltava avattavissa 

sisäpuolelta ilman avainta huoneiston normaalin käytön aikana.  

Tulityöt  
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Tulityöt määritellään töiksi, joissa syntyy kipinöintiä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta 

lämpöä ja joka aiheuttaa palovaaraa. Tällaisia töitä ovat mm. kaasu- ja kaarihitsaus, poltto- 

ja kaarileikkaus, laikkaleikkaus ja metallien hionta, joista syntyy kipinöintiä, sekä työt, 

joissa käytetään kaasupoltinta, muuta avotulta tai kuumailmapuhallinta. Tulitöiden 

suorittaminen tilapäisellä tulityöpaikalla vaatii aina tulitöiden vastuuhenkilön antaman  

tulityöluvan. Tulityöluvalla varmistetaan eri osapuolten toiminta turvallisuuteen ja 

palosuojeluun liittyvissä asioissa. Tulityötä suorittavalla henkilöllä on aina oltava 

tulityökortti. Tulityölupia myöntää isännöitsijätoimisto.  

6 TOIMINTAOHJEITA  

Seuraavilla sivuilla on selostus ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä 

onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi. Lue toimenpideohjeet tarkasti!  

Oikeat toimenpiteet, ratkaisut ja valinnat ehkäisevät ja rajoittavat onnettomuuksia. 

Vahinkoja voidaan näin minimoida tai ne voidaan poistaa kokonaan. Turvallisuus on 

kaikkien yhteinen asia!  

6.1 AVUN HÄLYTTÄMINEN  

Kaikissa kiireellisissä hätätilanteissa, olipa kyse sitten poliisin, pelastustoimen, 

sairaankuljetuksen tai sosiaalitoimen kiireellisestä avuntarpeesta SOITA NUMEROON: 

112  

 Soita hätäpuhelu itse, jos voit  

Tärkeää on, että hätäpuhelun soittaa se, jota asia koskee. Hänellä on tietoja, joita 

päivystäjä tarvitsee määritellessään millaista apua paikalle lähetetään. Välikäsien kautta 

tuleva puhelu voi viivästyttää avun paikalle tuloa.  

 Kerro, mitä on tapahtunut  

Hätäkeskuspäivystäjä kysyy soittajalta tietoja tapahtuneesta, jotta hän osaa tarvittaessa 

lähettää tilanteeseen oikean avun.  

 Kerro tarkka osoite ja kunta  

Hätäkeskuksen alueella saattaa olla useita samoja osoitteita eri kunnissa. Siksi on tärkeää 

kertoa osoitteen lisäksi tapahtumapaikkakunta.  

 Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin  

Päivystäjän esittämillä kysymyksillä on tarkoituksensa. Kysymykset eivät viivästytä avun 

hälyttämistä. Kiireellisessä tapauksessa päivystäjä hälyttää jo puhelun aikana auttamaan 

tulevat viranomaiset ja yhteistyökumppanit, sekä antaa näille lisätietoja tapahtuneesta.  
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 Toimi annettujen ohjeiden mukaan  

Päivystäjä on koulutettu antamaan ohjeita eri tilanteisiin. On tärkeää noudattaa annettuja 

ohjeita. Oikein suoritetuilla ensitoimenpiteillä on usein merkitystä tilanteen lopputuloksen 

kannalta.  

 Lopeta puhelu vasta saatuasi siihen luvan  

Liian aikainen puhelun päättäminen voi hidastaa auttajien paikalle saapumista. Saatuasi 

luvan puhelun päättämiseen, sulje puhelin. Pidä linja vapaana. Päivystäjä tai kohteeseen 

saapuva auttaja voi tarvita lisätietoja tapahtuneesta.  

6.2 SAIRAUSKOHTAUS TAI TAPATURMA  

 Selvitä mitä on tapahtunut  

– Onko henkilö kaatunut tai pyörtynyt?  

– Onko mahdollisesti silminnäkijöitä, jotka osaisivat kertoa tarkemmin tapahtuneesta?  

 Tarkista henkilön tila  

– Onko henkilö heräteltävissä puhuttelemalla tai ravistelemalla?  

 Tarkista hengitys  

– Jos henkilö ei herää, tarkista hengitys: aseta kämmenselkä potilaan suun eteen ja 

kokeile tuntuuko ilmaa kulkevan.  

 Tee hätäilmoitus  

– Soita numeroon 112.  

– Kerro, mistä soitat.  

– Kerro, mitä on tapahtunut.  

– Toimi ohjeiden mukaisesti.  

 Anna tarvittaessa ensiapua  

– Jos henkilö ei hengitä, aloita ensiapu osaamisesi ehdoin.  

 Tajuton, mutta hengittävä potilas käännetään kylkiasentoon.  

 Tarkkaile potilasta.  

– Jos potilaan tilassa tapahtuu muutoksia ennen pelastuslaitoksen saapumista, ilmoita 

siitä soittamalla uudelleen hätänumeroon 112, jotta hätäkeskuksessa voidaan tehdä uusi 

tilannearvio.  

 Opasta ammattiauttajat nopeasti potilaan luokse  

– Kerro ammattiauttajille mitä on tapahtunut ja mitä on tehty.  
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6.3 TULIPALO  

 Pelasta  

– Suorita tilannearvio. Pelasta välittömässä vaarassa olevat.  

– Varo hengittämästä savua! Savu on erittäin myrkyllistä ja hengitettynä aiheuttaa 

menehtymisen erittäin nopeasti.  

 Varoita  

– Varoita muita rakennuksessa olevia tulipalosta ja uhkaavasta vaarasta.  

– Ohjatkaa ihmiset kokoontumispaikalle.  

 Hälytä  

– Soita hätänumeroon 112 turvallisesta paikasta.  

– Kerro kuka olet, missä palaa (osoite ja kerros), mikä palaa ja onko ihmisiä vaarassa.  

– Älä katkaise puhelua ennen kuin saat luvan.  

 Sammuta  

– Suorita alkusammutus mahdollisuuksien mukaan.  

– Rasvapalo sammutetaan tukahduttamalla se sammutuspeitteellä.  

– Sähkölaitepalossa katkaise laitteen virta, tämän jälkeen voit aloittaa ensisammutuksen.  

 Rajoita  

– Poista lähellä olevat tulenarat esineet ja syttyvät aineet.  

– Rajoita palon sekä savun leviämistä sulkemalla ikkunat ja asunnon ovi poistuessasi.  

 Opasta  

– Opasta pelastushenkilöstö paikalle tai järjestä opastus. Esimerkki: yksi henkilö opastaa 

parkkipaikan reunassa ja toinen rakennuksen vieressä. Evakuointitilanteessa 

kokoontumispaikka on joka kiinteistölle ennalta määrätty kokoontumispaikka. 

Varakokoontumispaikka on yleensä naapurikiinteistö.  

6.4 TOIMINTA KOKOONTUMISPAIKALLA  

Kokoontumispaikka on joka kiinteistölle ennalta määrätty paikka, joka sijaitsee yleensä 

esimerkiksi pihalla parkkipaikalla tai muulla tilavalla piha-alueella. Kun ihmiset ovat 

poistuneet rakennuksesta ja edenneet kokoontumispaikalle, kokoontumispaikalla tulee 

nimetä henkilö, joka ottaa vastuun kokoontumispaikan toiminnasta. Tilanteen mukaan on 

pohdittava, onko turvallista jäädä nimetylle kokoontumispaikalle, vai onko ihmiset ohjattava 

toisaalle: esimerkiksi ennalta sovittuun sisätilaan tai lähistöllä olevaan kiinteistöön 

(varakokoontumispaikka). 
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Kokoontumispaikalta ei saa poistua ilman pelastusviranomaisen lupaa.  

Muistettavia asioita kokoontumispaikalla:  

– mahdollisista loukkaantuneista huolehtiminen  

– liikuntarajoitteisista tai muuten vajaakuntoisista huolehtiminen  

– ilmoitettava, mikäli tietää jonkun jääneen sisälle  

Varakokoontumispaikka  

Varakokoontumispaikka on yleensä esimerkiksi naapurikiinteistöllä. Ankarissa 

talviolosuhteissa tai muissa tilanteissa saatetaan tarvita varakokoontumispaikkaa, johon 

ihmiset ohjataan. Myös viranomaiset osoittavat tarvittaessa suojapaikat pidempiaikaista 

suojautumista varten.  

6.5 LIIKUNTARAJOITTEISEN AVUSTAMINEN HÄTÄTILANTEESSA  

Liikuntarajoitteisten henkilöiden poistuminen rakennuksesta hätätilanteessa voi olla 

vaikeaa ja hidasta. Jos tiedät naapurissasi asuvan liikuntarajoitteisia henkilöitä, esimerkiksi 

invalideja, sokeita tai vanhuksia, pyri hätätilanteessa varmistamaan myös heidän 

turvallinen poistumisensa. Jos tiedät naapurisi olevan kotona, mutta et voi auttaa häntä 

poistumaan, ilmoita pelastusviranomaisille tilanteesta heti kun mahdollista. Toimi 

yhteistyössä muiden asukkaiden kanssa. 

 Huomioitavia asioita autettaessa liikuntarajoitteista henkilöä poistumisessa:  

• Auta liikuntarajoitteista poistumaan omien kykyjesi mukaan.  

• Kuuntele autettavaa.  

• Huolehdi auttamastasi henkilöstä myös ulospääsyn jälkeen.  

6.6 VESIVAHINKO  

Toimintaohjeet  

• Katkaise sähköt vuotokohteesta ja sen läheisyydestä.  

• Tyrehdytä vuoto esim. sulkemalla veden pääsulku tai opasta muita veden pääsulun 

sijainnista ja sulkemisessa, jos mahdollista. Tutustu etukäteen oman huoneistosi 

vesisulun/vesisulkujen sijaintiin. Yleensä huoneistokohtainen vesisulku/vesisulut 

sijaitsevat ennen vesimittaria/vesimittareita. 

• Veden pääsulku sijaitsee yleensä kiinteistön lämmönjakohuoneessa.  

• Ilmoita asiasta välittömästi:  

– huoltomiehelle: Tunturi-Lapin Maalauspalvelu Ky, päivystys 040 777 4887 

– isännöitsijälle: Mikael Mannersuo, puh. 040 552 1340  
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• Tarvittaessa ota yhteys hätänumeroon 112.  

Mikäli vesivaara uhkaa rakennuksen ulkopuolelta  

• Selvitä vesivaaran aiheuttaja.  

• Jos kyseessä on vuoto, pyri tyrehdyttämään se.  

• Pyri estämään veden pääsy rakennukseen  

– säkityksin  

– muovipeitteitä käyttämällä  

– johtamalla vesi poispäin rakennuksesta  

• Hälytä tarvittaessa aina lisäapua.  

6.7 SÄHKÖKATKOT  

Toiminta sähkökatkon aikana:  

• Tarkista ensin sulakkeet. Jos ne ovat ehjät, selvitä toimivatko naapurisi tai 

naapuritalojen sähköt.  

• Jos sähköt katkeavat laajemmalta alueelta, on häiriö jo tiedossa ja korjaustoimenpiteet 

aloitettu. Useimmilla sähköntoimittajilla on nauhoitettu häiriötiedote 

vikapalvelunumerossa, joka kertoo tiedossa olevan sähkökatkotilanteen alueellasi.  

• Mikäli sähköjen palauduttua sähköt käyttäytyvät oudosti, esimerkiksi valot palavat 

normaalia kirkkaammin tai himmeämmin, saattaa syynä olla sähköverkon nollajohtimen 

katkeaminen. Tästä voi seurata laitevaurioita, tulipalo ja pahimmillaan sähköiskun 

vaara. Näissä tilanteissa katkaise sähkö pääkytkimestä ja soita sähköntoimittajasi 

vikapäivystykseen.  

• Sähkökatkon jatkuessa pidempään varaudu etenkin talvisaikaan lämpimin vaattein 

sekä tarvittaessa kotivaran avulla. Kotivaran ohje löytyy liitteistä.  

6.8 YLEINEN VAARAMERKKI  

Yleinen vaaramerkki on minuutin pituinen nouseva ja laskeva äänimerkki tai 

viranomaisen kuuluttama varoitus. Nousevan sekä laskevan jakson pituus on 7 sekuntia. 

Yleinen vaaramerkki tarkoittaa väestöä uhkaavaa välitöntä vaaraa. Varoitus annetaan 

taajamissa kiinteällä ulkohälytinjärjestelmällä ja taajamien ulkopuolella kulkuneuvoon 

asennetuilla liikkuvilla hälyttimillä.  

Vaara ohi -merkki on yhden minuutin mittainen tasainen äänimerkki. Se on ilmoitus siitä, 

että uhka tai vaara on ohi.  

Toimi näin kuultuasi yleisen vaaramerkin  
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• Siirry sisälle.  

• Pysy sisällä.  

• Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointilaitteet.  

• Avaa radio ja odota ohjeita.  

• Vältä puhelimen käyttöä, etteivät linjat tukkeudu.  

• Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta, ettet joutuisi vaaraan matkalla.  

6.9 KAASUVAARA  

Kaasuvaarasta annetaan yleinen vaaramerkki  

Lisätietoja vaaran laadusta saat radiosta ja televisiosta. Kaasuvaaraan liittyy tavallisesti 

seuraavia asioita:  

• Jos olet sisätiloissa ja haistat kaasua:  

– pysyttele sisällä  

– yläkerroksissa on paras suoja  

– paina märkä vaate suun eteen ja hengitä sen läpi  

– pysyttele yläkerroksissa, kunnes vaara on ohi.  

• Jos olet ulkona, kun haistat kaasua etkä pääse sisälle:  

– kiirehdi kaasupilven alta sivutuuleen  

– pyri mahdollisimman korkealle, esimerkiksi mäen päälle  

– paina märkä vaate, ruoho, turve- tai sammaltuppo suun eteen ja hengitä sen 

läpi.  

Lisätietoja kaasulta suojautumiseksi  

• Pysäytä ilmastointilaitteet ja sulje ovet sekä ikkunat tiiviisti. Mitä tiiviimmäksi 

rakennuksen saat, sitä hitaammin kaasu tunkeutuu sisälle.  

• Voit sulkea ja teipata myös sisäovet ja pysytellä tuulen alapuolisissa tiloissa. Kaasun 

hajun tuntiessasi voit hengittää kostean, huokoisen kankaan läpi.  

• Viranomaiset ilmoittavat radiossa tai kaiutinautoilla milloin myrkkypilvi on haihtunut. 

Tuuleta sisätilat sen jälkeen huolellisesti. 

6.10 SÄTEILYVAARA  

Säteilyvaarasta annetaan yleinen vaaramerkki.  

Säteilytilannetta valvotaan jatkuvasti koko maassa mittareilla. Pienetkin muutokset 

huomataan heti ja niistä tiedotetaan viipymättä. Ohjeet säteilyvaaran varalta: 

 Mene sisälle  
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Sulje tiiviisti ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointi, jotta radioaktiiviset aineet eivät 

pääsisi sisään. Talon keskiosissa on paras suoja.  

 Joditabletit  

Ota joditabletti vasta viranomaisten kehotuksesta, jonka kuulet radiosta tai televisiosta. 

Joditabletit ehkäisevät radioaktiivisen jodin kertymistä kilpirauhaseen, mutta eivät anna 

muuta suojaa. Tabletteja ei pidä lähteä vaaratilanteessa noutamaan rakennuksen 

ulkopuolelta. Jodeja voi hankkia etukäteen apteekista. Joditabletteja tulisi olla kiinteistössä 

2 per henkilö. 

 Suojaa ruokasi ja juomavesi  

Laita esillä olevat elintarvikkeet muovipusseihin tai tiiviisiin astioihin. Jääkaappi, pakastin ja 

tiiviit pakkaukset suojaavat radioaktiiviselta pölyltä.  

 Ulkona liikkuminen  

Jos on pakko mennä ulos, käytä tiivistä, ihon peittävää asua, esimerkiksi sadevaatteita. 

Riisu vaatteet sisälle tullessasi eteiseen ja peseydy huolella. Käytä hengityssuojainta, 

pyyhettä tai talouspaperia estämään radioaktiivisten hiukkasten pääsy keuhkoihin.  

 Lisäohjeet  

Lisäohjeita saat kaupunkisi pelastusviranomaisilta, tiedotusvälineistä sekä Yleisradion 

teksti-TV:n sivulta 867. Tietoa saat myös Säteilyturvakeskuksen Internet-sivuilta 

osoitteesta www.stuk.fi ja pelastustoimen sivuilta www.pelastustoimi.fi/turvatietoa.  

 Annosnopeus yli 100 µSv/h  

Jos annosnopeus ylittää 100 µSv/h, annetaan väestölle säteilyvaroitus. Viimeistään tällöin 

on aloitettava suojautumistoimenpiteiden kohottaminen tämän pelastussuunnitelman 

mukaisesti:  

– Informoi asukkaita.  

– Suojeluorganisaation käynnistäminen ja tehtävien kertaaminen.  

Jos kiinteistössä ei ole väestönsuojaa, voidaan suojautua yleiseen väestönsuojaan tai 

kiinteistöön valmisteltavaan tilapäissuojaan. Myös viranomaisten suorittamat evakuoinnit 

ovat mahdollisia. Kiinteistössä on suojeluhenkilöstön materiaalit kahdelle henkilölle 

tilapäisjärjestelyjen suorittamiseksi poikkeusoloissa. 

6.11 VÄKIVALLAN UHATESSA  

Aseettomassa uhkaustilanteessa, toimi seuraavasti.  

• Käyttäydy rauhallisesti ja pyri rauhoittamaan henkilö omalla käytökselläsi.  
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• Varmista, ettet käännä selkääsi tai ajaudu nurkkaan, jotta sinulla on aina pakotie 

uhkaavasti käyttäytyvän henkilön läheisyydestä.  

• Mahdollisuuksien mukaan pyydä apua.  

• Pakene ja auta muita pakenemaan paikalta  

Pidä huolta omasta turvallisuudestasi. Pyri ohjaamaan uhkaava henkilö paikkaan, jossa 

hän ei voi olla vahingoksi muille. Tapauksen jälkeen ilmoita tapahtuneesta tarvittaessa 

poliisille.  

Jos uhkaavalla henkilöllä on ase, toimi seuraavasti.  

• Älä tee vastarintaa.  

• Tee vain mitä uhkaaja käskee.  

• Pyri mahdollisuuksien mukaan varoittamaan muita.  

• Ovien sulkemisella voidaan rajoittaa henkilön kulkua kiinteistössä.  

• Tilanteen jälkeen, soita 112, jotta paikalle saadaan ammattiapua mahdollisimman 

nopeasti. Kuuntele ohjeita ja toimi niiden mukaan.  

Jokainen uhkaus ja havainto mahdollisesta uhkatilanteesta on otettava vakavasti ja 

niistä on ilmoitettava välittömästi poliisille. Omalla käyttäytymisellä voi olla mahdollista 

vaikuttaa tilanteen kehittymiseen, ota siksi kaikki uhkatilanteet vakavasti ja pyri 

rauhoittamaan jo alkaneet tilanteet.  

7 VÄESTÖNSUOJELU  

Kiinteistössä ei ole omaa väestönsuojaa. Kiinteistö kuuluu yleisen väestönsuojelun piiriin. 

Pelastustoimi varautuu alueelliseen väestönsuojeluun. Pelastustoimi varautuu toimimaan 

myös poikkeusoloissa. Keskeisiä tehtäviä ovat uhkien havaitseminen ja niistä 

varoittaminen, väestön suojaamismahdollisuuksien ylläpito sekä pelastustoiminnasta ja 

siinä tarvittavista lisäresursseita huolehtiminen. Tavoitteena on mahdollisimman tehokas 

toiminta poikkeusolojen onnettomuus ja tuhotilanteissa. Alueen pelastustoimi laatii 

yhteistyössä alueen kuntien kanssa väestön suojaamista koskevat suunnitelmat. 

Pelastustoimi huolehtii myös oman organisaationsa valmiudesta väestönsuojelutehtäviin ja 

omatoimisen varautumisen organisoimisesta poikkeusolojen varalle.  

Viranomaiset antavat ohjeita radiossa, jos on siirryttävä väestönsuojiin ja tiedon siitä, mihin 

yleisistä väestönsuojista ihmiset siirtyvät. Siirtyminen väestönsuojiin tapahtuu siis aina 

viranomaisten kehotuksesta. Normaaliaikana tapahtuvat onnettomuudet eivät yleensä 

koskaan edellytä väestönsuojaan suojautumista, vaan sisälle suojautuminen riittää.  
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Kiinteistökohtainen VSS-varustelaatikko sijaitsee yleensä kiinteistön lämmönjakohuoneen 

yhteydessä tai muussa yhtiön varastossa. Materiaali on siis hankittu pääasiassa 

poikkeusoloja varten suojeluhenkilöstön materiaaliksi kahdelle henkilölle/alkava 100 

asukasta kohden. 

8 SUOJAVÄISTÖ  

Suojaväistöllä tarkoitetaan väestön siirtämistä johdetusti pois vaara-alueelta tilanteissa, 

joissa sen katsotaan aiheuttavan pienemmän riskin sisätiloihin suojautumiseen verrattuna. 

Tällaisia tilanteita ovat kaikki nopeasti kehittyvät vaarallisten aineiden onnettomuudet, 

voimakkaat palokaasujen aiheuttamat haitat, räjähdysvaara ja säteilytilanne.  

Suojaväistö tehdään aina viranomaisten erillisen määräyksen perusteella. Viranomaiset 

ovat jo ennakolta suunnitelleet suojaväistön suorittamisen alueelta ja varanneet siihen 

tarvittavan kuljetuskaluston. 

9 SÄILYTTÄMINEN KIINTEISTÖSSÄ  

Erilaisten tavaroiden säilyttämisestä voi aiheutua tulipalon syttymisen tai leviämisen vaara, 

turvallisen poistumisen estyminen hätätilanteessa sekä tulipalon sammuttamisen 

vaikeutuminen. On helpompi estää tulipalo ennalta kuin sammuttaa se. Siksi pitää tietää, 

mikä paloja aiheuttaa ja tunnistaa vaaratekijät omasta lähiympäristöstä.  

• Rakennuksen uloskäynnit on muistettava aina pitää kulkukelpoisina ja 

esteettöminä. Uloskäytävät, porrashuoneet, sisäiset käytävät ja varastojen 

kulkureitit on myös pidettävä tyhjinä tavaroista ja muuten esteettöminä. 

• Myös asunnoissa tulee välttää tarpeettomien tavaroiden varastointia.  

Pelastuslaissa on määräykset mm. helposti syttyvien materiaalien ja muiden tavaroiden 

säilyttämisestä talojen tiloissa. Kemikaalilainsäädännössä on rajoituksia palavien 

nesteiden ja muiden vaarallisten kemikaalien säilyttämiselle tiloissa, joissa ne voivat 

aiheuttaa erityisvaaraa. Monet kotonakin säilytettävät aineet kehittävät räjähdysherkkiä 

kaasuja, jotka syttyvät kipinästä, esimerkiksi valokatkaisimen aiheuttamasta kipinästä 

syttymiseen ei siis tarvita edes tulta. Käsittele siksi palovaarallisia aineita aina ohjeiden 

mukaan. Asunnoissa ja autotalleissa niiden säilyttämistä on rajoitettu.  

Palavien kaasujen/nesteiden säilytys on kiellettyä yhtä useamman asuinhuoneiston 

käsittävän rakennuksen yhteisessä kellari- ja ullakkotilassa sekä muissa yhteisissä 

varastoissa, jotka ovat tarkoitettu asuntokohtaisen talousirtaimiston säilytykseen. 

Myös nestekaasun säilytys on kielletty näissä tiloissa. 
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Asuinhuoneistot ja niihin kuuluvat parvekkeet, terassit tai vastaavat tilat. 

• Jos säilytys on turvallisuutta vaarantamatta mahdollista, saa säilyttää:  

– palavia nesteitä sekä palavia nesteitä tai palavia kaasuja sisältäviä 

aerosoleja yhteensä enintään 25 litraa  

– nestekaasua enintään 25 kilogrammaa  

– ilotulitusvälineet, enintään 5 kg (netto), on säilytettävä lukitussa kaapissa 

siten, ettei niiden läheisyydessä ole sellaisia lämmönlähteitä tai 

tulenkäsittelyä, joka voisi aiheuttaa tulitteiden syttymisen  

• Muita kuin edellä mainittuja palavia kaasuja ei asuinhuoneistossa saa säilyttää. 

Moottoriajoneuvosuojassa voidaan säilyttää:  

• Enintään 200 litraa + ajoneuvon oman säiliön tilavuus: palavia nesteitä, joiden 

leimahduspiste > 55 °c (öljyt, dieselöljyt)  

• Enintään 60 litraa + ajoneuvon oman säiliön tilavuus: palavia nesteitä, joiden 

leimahduspiste < 55 °c sekä aerosoleja, jotka sisältävät palavia nesteitä tai palavia 

kaasuja (bensiinit, liuottimet, aerosolimaalit)  

• Enintään 25 kiloa: nestekaasua  

Rakennusten alla, ullakkotilassa tai läheisyydessä  

– Ei saa myöskään säilyttää helposti syttyvää materiaalia tai muuta 

tavaraa rakennusten seinustoilla, mm. roska-astiat, pahvipinot ja 

kuljetuslavat 

• Pelastusviranomainen voi yksittäistapauksissa antaa poikkeuksia, esimerkiksi 

säilytettäväksi isomman määrän tai sallia säilytyksen eri paikassa tai rajoittaa 

säilytystä, jos turvallisuus sitä vaatii. 

10 TIEDOTTAMINEN  

Asuinkiinteistössä tiedottaminen voidaan käsitellä kahtena osana. Ensimmäiseen osaan 

sisältyy omatoimiseen varautumiseen liittyvä normaaliajan tiedottaminen ja toiseen osaan 

mahdollisten onnettomuus-, kriisi- ja poikkeusolotilanteiden aikainen tiedottaminen. 

Normaaliajan tiedottaminen  

Kolarin Vuokra-asunnot Oy:n hallitus on vastuussa asukkaille tiedottamisesta. Isännöitsijä 

on velvollinen ilmoittamaan pelastusviranomaiselle suunnitelmaan tehdyistä muutoksista. 

Omatoimisen varautumisen turvallisuusjärjestelyt on oltava kaikkien asuinkiinteistössä 

asuvien tiedossa ja osittain myös siellä vierailevien henkilöiden saatavissa. Kaikkien 
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asukkaiden on tiedettävä perusasiat siitä, miten erityyppisiin vaaratilanteisiin varaudutaan 

ja miten niissä toimitaan. Tärkeä työkalu tiedottamisessa on hyväksytty 

pelastussuunnitelma.  

Normaaliajan tiedottamisessa on tuotava esiin mm. seuraavia asioita  

• turvallisuushenkilöstön yhteystiedot  

• riittävät toimintaohjeet vaaratilanteissa  

• mahdolliset väestönsuojatiedot  

• asuinkiinteistössä sijaitseva turvallisuusmateriaali ja sen sijainti  

• kiinteistöhuoltoon ja ongelmatilanteisiin liittyvät yhteystiedot  

Tiedottamisen menetelmiä ovat esimerkiksi  

• asukaskokoukset  

• asuntokohtaiset jakelut ja tiedotteet  

• ilmoitustaulut  

• muu suullinen neuvonta  

• sähköinen viestintä nettisivujen kautta (www.kolarinvuokraasunnot.fi) 

Onnettomuus-, kriisi- ja poikkeusolotilanteiden aikainen tiedottaminen  

Vaara- ja onnettomuustilanteet muuttavat aina joillain tavoin normaalia elämänkulkua. 

Poikkeuksellisissa tilanteissa tiedottamisen arvo nousee erittäin korkeaksi. Ihmisten on 

saatava nopeasti ja riittävästi oikeaa tietoa vallitsevasta tilanteesta. Hyvällä tiedottamisella 

saadaan ihmisille oikeita toimintaohjeita ja voidaan säästyä uhkaavilta lisävahingoilta.  

Viranomaiset ovat vastuussa onnettomuustilanteen aikaisesta tiedottamisesta. 

Onnettomuustilanteita johtaa alkuvaiheessa pääsääntöisesti pelastusviranomainen, joten 

tiedottaminenkin käynnistyy usein pelastusviranomaisten toimesta. Tiedottamisessa 

hyödynnetään pääsääntöisesti sähköisiä viestimiä paikallisesti tai valtakunnallisesti. 

Asuinkiinteistössä on tärkeää korostaa sellaisia onnettomuustyyppejä, joissa 

viranomaistiedottamisella on suuri osuus. Näihin kuuluvat mm. kemikaali- ja 

säteilyonnettomuudet. Myös tulipalotilanteet ja suuret luonnononnettomuudet aiheuttavat 

usein tiedottamistarvetta. 

11 LIITTEET  

Tässä pelastussuunnitelmassa on seuraavat liitteet:  

• Alkusammuttimien käyttöohjeet  

• Palovaroitinohje  
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• Yleiset ohjeet  

• Kotivara 

LIITE A ALKUSAMMUTTIMIEN KÄYTTÖOHJEET  

Asukas vastaa sammutusvälineiden hankinnasta asuntoonsa. Yhtiön yhteiset 

alkusammuttimet sijaitsevan näkyvillä yhteisissä tiloissa tai rakennusten seinustoilla. 

Alkusammutuskalustoon ja niiden sijaintiin tulee asukkaan aina tutustua etukäteen. 

A.1 SAMMUTTIMET  

• Kierrä sammutinta ylösalaisin ja ravista sammutinta, tämä varmistaa jauheen 

juoksevuuden.  

• Vedä varmistinsokka irti.  

• Lähesty paloa tuulen suunnasta.  

• Jos olet sisällä lähesty matalana lattianrajassa, tämä parantaa näkyvyyttä.  

• Ota sammuttimen letkun päästä ote ja suuntaa sammutusaine liekkien juureen, älä 

katko liekkejä.  

• Aloita sammuttaminen edestä ja jatka taaksepäin, tai alhaalta ylöspäin.  

• Sammutusta voi tehostaa edestakaisin suuntautuvalla liikkeellä.  

• Koko palava alue on peitettävä sammutepilveen.  

• Liekkien sammuttua sammuttamisen voi lopettaa.  

• Tarkkaile palanutta kohdetta ja varmistu, että palo on sammunut.  

• Mikäli kohde syttyy uudelleen, toista sammutus.  

A.2 SAMMUTUSPEITTEET  

• Ota kiinni peitteen nurkista ja suojaa kätesi peitteen sisään.  

• Astu jalalla peitteen päälle, tämä estää liekin tulon kasvoille.  

• Jos olet ulkona, lähesty paloa tuulen suunnasta.  

• Ojenna kädet suoriksi.  

• Levitä peite palon päälle.  

• Pidä peitettä tiiviisti palon päällä ja varmistu, että palo on sammunut.  

• Suojaa itsesi peitteen nostamisen aikana, palo voi syttyä uudelleen.  

• Varmista vielä kerran, että palo on sammunut. 
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LIITE B PALOVAROITINOHJE  

Palovaroitin on laite, joka havaitsee alkavan palon ja hälyttää voimakkaalla äänellä. 

Palovaroitin on pakollinen kaikissa asunnoissa, myös kesäasunnoissa. Palovaroitin toimii 

yleensä paristolla. Se voi saada virtaa myös sähköverkosta. Sähkökatkojen varalta siinä 

pitää silloin olla myös paristo tai akku. Uusissa asunnoissa, joihin on haettu rakennuslupaa 

1.2.2009 jälkeen, pitää olla sähköverkkoon kytketty palovaroitin. Asukas vastaa 

huoneiston palovaroittimesta.  

Sijoita palovaroitin kattoon  

Palovaroitin sijoitetaan kattoon, koska savu nousee ylös. Jos asunnossa on useita 

kerroksia, jokaisessa kerroksessa pitää olla oma palovaroitin.  

Muista myös seuraavat ohjeet, kun sijoitat palovaroittimen:  

• Sijoita palovaroitin kattoon keskelle huonetta sellaiseen paikkaan, johon savu pääsee 

leviämään esteettä.  

• Asenna palovaroitin vähintään 50 senttimetrin päähän seinästä, nurkasta tai 

kattopalkista.  

• Älä asenna palovaroitinta lähelle tuuletusikkunaa tai ilmanvaihtokanavaa. Ilmavirtaus 

voi estää savun pääsyn palovaroittimeen.  

• Älä sijoita palovaroitinta keittiöön tai kosteisiin tai erittäin pölyisiin tiloihin.  

• Noudata palovaroittimen mukana tulevaa asennusohjetta.  

Pidä palovaroitin kunnossa ja testaa sen toimintaa kuukausittain  

Palovaroitin kerää helposti pölyä, jolloin se voi aiheuttaa virhehälytyksiä. Palovaroitin tulee 

puhdistaa kerran vuodessa.  

Näin pidät palovaroittimen kunnossa  

• Imuroi palovaroitin kevyesti.  

• Pyyhi pölyt palovaroittimen päältä kevyesti kostealla pyyhkeellä. Älä päästä kosteutta 

palovaroittimen sisälle.  

• Testaa palovaroitin aina puhdistuksen jälkeen painamalla testinapista. Äänimerkki 

ilmoittaa, että palovaroitin toimii.  

• Testaa palovaroittimen toiminta kerran kuussa painamalla testinapista. Älä käytä 

testaamiseen palavaa tulitikkua, kynttilää, tupakansytytintä tai vastaavaa.  

• Vaihda tavallinen paristo palovaroittimeen kerran vuodessa.  
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• Palovaroitin kannattaa vaihtaa uuteen 5–10 vuoden välein. Vanhaa palovaroitinta ei 

kannata korjata, vaan on halvempaa ostaa uusi. 

LIITE C YLEISET OHJEET  

Sen lisäksi mitä lait, asetukset ja muut sopimukset määräävät, asumisviihtyvyyden 

turvaamiseksi on lisäksi hyväksyttävä kiinteistökohtaiset järjestyssäännöt sekä yleiset 

ohjeet. Kaikkien asukkaiden on käyttäytymisellään otettava huomioon talon muut 

asukkaat, eikä kukaan saa tarpeettomasti häiritä toisten asumisviihtyvyyttä. Asukkaiden on 

huolehdittava siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat näitä talon järjestyssääntöjä. 

C.1 ULKO- JA PIHA-ALUEET  

Ulkoalueiden käytössä on noudatettava siisteyttä eikä nurmikkoa, pihan istutuksia, 

pihakalusteita tai leikkivälineitä saa vahingoittaa. Ulkoalueilla liikuttaessa tulee käyttää 

yleisiä kulkuväyliä. Autoilla ajo talojen välisillä kulkuväylillä on sallittua vain lyhytaikaisesti 

muutto- ym. tavarankuljetustarkoituksessa. Noudata tyhjäkäynnistä säädettyjä rajoituksia 

myös piha- ja paikoitusalueilla. 

C.2 PYSÄKÖINTI  

Autojen pysäköinti on sallittua vain tarkoitukseen merkityille alueilla. Huoneistoista tai 

muista sisätiloista ei saa vetää sähköjohtoja ulkokäyttöön. 

C.3 HUONEISTOT  

Huoneistossa sekä kiinteistön alueella on annettava asumisrauha muille asukkaille. 

Mahdollisista poikkeuksellisen suurista perhejuhlista tms. tulisi tiedottaa naapureille 

etukäteen.  

C.4 LEMMIKKIELÄIMET  

Lemmikkieläimet eivät saa häiritä talon muita asukkaita. Eläinten päästäminen yksin 

huoneiston ulkopuolelle on ehdottomasti kiellettyä. Huoneistojen ulkopuolella 

lemmikkieläimet (myös kissat) on pidettävä aina kytkettyinä tai kuljetushäkeissä ja 

sellaisen valvonnan alaisena, että muiden liikkuminen alueella on häiriötöntä ja turvallista. 

Koiran ja kissan ulkoiluttajan on pidettävä huolta siitä, ettei eläin likaa tai vahingoita 

kiinteistön rakennuksia tai ulkoalueita. Lemmikkieläinten jätökset tulee korjata pois. Koiran 

ja kissan ulkoiluttaminen on ehdottomasti kielletty lasten leikkeihin varatuilla paikoilla ja 

niiden välittömässä läheisyydessä.  
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C.5 JÄTEHUOLTO  

Jäteastioiden ulkopuolelle ei saa jättää jätepusseja, pahvia, huonekaluja, ongelmajätteitä 

yms. Ongelmajätteet on jokaisen toimitettava niiden keräyspisteisiin, esim. akut, 

autonrenkaat. Vanhat huonekalut, televisiot ym. tavarat on jokaisen toimitettava itse 

jäteasemalle. 

C.6 SAUNAN TURVALLINEN KÄYTTÖ 

Saunaosaston käytössä on syytä muistaa seuraavat turvallisuusasiat:  

• Märät saippuaiset lattiat ovat liukkaita.  

• Noudata varovaisuutta liikkuessasi löylyhuoneessa ja lauteilla.  

• Noudata sähkölaitteiden (esim. hiustenkuivaajan) käytössä samoja turvallisuusohjeita 

kuin asunnossa. Sähkölaitteiden vieminen pesuhuoneeseen on kielletty.  

• Ilmoita havaitsemistasi vioista heti isännöitsijälle 

Saunaosaston käytössä on hyvä myös muistaa seuraavat pelisäännöt:  

• Älä jätä suihkua valumaan mennessäsi löylyyn, se aiheuttaa huomattavaa veden 

tuhlausta ja asumiskulujen nousua.  

• Älä kastele saunan lauteita ja seiniä, se lyhentää niiden kestoikää merkittävästi.  

• Käytä laudeliinaa hygieniasyistä.  

• Huuhtele saippua pois lattialta.  

• Älä tupakoi saunaosastolla.  

• Sammuta valot poistuessasi.  

• Älä jätä ikkunoita tai ulko-ovia auki.  

Jos havaitset puutteita tai muuta niin ilmoita asiasta kiinteistönhoitajalle. 

C.7 ONNETTOMUUKSIEN ENNALTAEHKÄISY ASUNNOSSA  

Näiden toimenpiteiden suorittamisella voidaan omatoimisesti ehkäistä vaaratilanteita.  

1. Sähkölaitteita ja asennuksia koskevat yleisohjeet  

• älä käytä sähkölaitteita olosuhteissa, mihin niitä ei ole tarkoitettu esimerkiksi kosteissa  

olosuhteissa, perehdy käyttöohjeisiin  

• kun irrotat laitteiden pistotulppia älä vedä laitteen johdosta vaan tartu pistotulppaan, 

korjauta johtojen viat sähköalan ammattihenkilöllä  

• älä tee omia sähköviritelmiä, kuten jatkojohtoasennuksia pysyvään käyttöön  

• teetä sähköasennukset sähköalan ammattihenkilöllä  
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• tarkkaile sähköasennuksien kuntoa  

• pyydä kuitti asennuksista ja mahdollinen käyttöopastus  

2. Televisio  

• älä sijoita mitään tavaroita laitteen päälle  

• älä peitä tuuletusaukkoja, huolehdi ilmankierrosta  

• poista säännöllisesti pöly laitteen päältä ja tuuletusaukkojen ympäriltä (sisäpuolisen 

puhdistuksen voi suorittaa ainoastaan sähköalan ammattihenkilö)  

• siirrä laitetta varovasti  

• älä pidä laitetta turhaan päällä  

• katkaise valmiusvirta yöksi tai jos olet pidemmän aikaa poissa toimita laite korjattavaksi 

jos kuvaan tai ääneen tulee outoja vikoja, jos laitteesta tulee voimakasta hajua, laite on 

kaatunut tai sen sisään on joutunut vieraita esineitä tai nestettä  

3. Pesukone  

• älä jätä laitetta ilman valvontaa sen käydessä  

• puhdista laite säännöllisesti ohjeiden mukaisesti  

• suojaa laite roiskevedeltä  

• sulje vesihana käytön jälkeen  

4. Kuivausrumpu, kuivauskaappi  

• älä jätä laitetta ilman valvontaa sen käydessä  

• puhdista laite säännöllisesti ohjeiden mukaisesti  

• suojaa laite roiskevedeltä  

5. Kylmälaitteet  

• puhdista laite pölystä säännöllisesti (myös laitteen takaosa)  

• huolehdi ilmankierrosta  

• sulata tarpeen mukaan jäät pois kylmälaitteesta  

• sijoita laite mahdollisimman viileään paikkaan asunnossa, ei kuitenkaan pakkasilmaan  

6. Silitysrauta  

• irrota pistotulppa kun et käytä laitetta  

• pidä laitetta pystyssä kun laite on lämmin  

7. Liesi ja uuni  

• valvo laitetta jatkuvasti käytön aikana  

• muista kytkeä lämpö pois käytön loputtua  
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• huomioi lapset ja kotieläimet  

• älä säilytä palavaa tavaraa lämpölevyjen päällä  

8. Sähkölämmittimet  

• älä peitä laitetta ja valvo, että sen päälle ei putoa mitään  

• aseta laite tukevalle alustalle  

• älä sijoita palavia esineitä liian lähelle laitetta  

• korjauta viallinen termostaatti  

9. Valaisimet  

• huolehdi puhtaudesta  

• noudata halogeenivalaisimien asennus- ja suojaetäisyyksiä  

• vaihda vilkkuvat loisteputket heti  

• käytä vain laitteeseen sopivia ja oikean tehoisia lamppuja  

10. Tulisijat ja kiukaat  

• huomioi suojaetäisyydet palaviin tarvikkeisiin  

• älä ripusta pyykkejä liian lähelle kiuasta tai sen yläpuolelle  

• käytä ainoastaan puhdasta ja kuivaa puutavaraa lämmitykseen  

• huolehdi tulisijan riittävästä ilman saannista  

• älä polta jätteitä  

• poista syntynyt tuhka riittävän usein tulisijasta palamattomaan astiaan  

11. Avotulen teko  

• polta kynttilöitä tukevilla palamattomilla alustoilla kaukana palavista materiaaleista ja 

ainoastaan valvonnan alla  

• roihujen käyttö parvekkeilla on kiellettyä  

• nestekaasu- ja sähkögrillin käyttö parvekkeilla ei ole suositeltavaa ja sen kieltämistä 

suositellaan taloyhtiön järjestyssäännöissä  

• noudata kunnallisia ohjeita avotulen tekoon ja roskien polttoon liittyen  

• pidä tulitikut lasten ulottumattomissa  

LIITE D KOTIVARA  

Kotivara on osa taloyhtiön asukkaiden omatoimista suojelua. Yllättävistä tilanteista selviää 

vähemmin harmein, kun kotona on kotivara. Kotivara tarkoittaa, että kotiin hankitaan 

ruokaa ja muita päivittäin välttämättä tarvittavia tavaroita vähän enemmän. Kotivaran 

pitäisi riittää useaksi päiväksi, jopa viikoksi. Kotivara on normaalissa kierrossa olevia 
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elintarvikkeita ja tavaroita, joita täydennetään sitä mukaa kun niitä käytetään. Näin 

elintarvikkeet pysyvät tuoreina ja tavarat käyttökelpoisina. Tilanne, että kauppaan ei 

pääse, voi yllättää monestakin syystä. Yksinasuva voi sairastua, eikä kykene ostoksille tai 

perheenjäsen sairastuu. Yhteiskunta voi haavoittua; tulee lakko, liikenneyhteydet 

katkeavat tai laaja sähkökatkos häiritsee arkea. Voi sattua sellainen onnettomuus, että 

kaupat joudutaan sulkemaan tai ulos ei voi lähteä. Myös jakeluhäiriö voi estää tavaroiden 

kuljetuksen kauppoihin tai hankinnat kaupasta. Joka perheellä on omanlaisensa kotivara, 

joka koostuu tavanomaisista elintarvikkeista. Kotivara voi vaihdella sisällöltään talouden 

ruokatottumusten mukaan sisältäen muun muassa astioita veden varastoimiseen, 

lääkkeitä, joditabletit sekä talouskohtaisia välttämättömyystavaroita. Kotivaran tulisi riittää 

vähintään viikoksi, mieluiten kahdeksi – kotivaraa käytetään ja täydennetään jatkuvasti.  

Kotivaraan sisältyvät myös välttämättömyystarvikkeet, joita tulee varata samaksi ajaksi 

kuin elintarvikkeitakin. Näitä ovat mm. henkilökohtaiset lääkkeet, hygieniatarvikkeet, 

vaipat, paristokäyttöinen radio, taskulamppu ja paristot. 

LIITE E KOHDEKOHTAISET TIEDOT (ERILLISET LIITTEET) 

E.1 KARTANO 1 JA 2, HAKAPOLKU 15 

E.2 HAKAPOLKU, RUUTTIKATU 1 C-D 

E.3 KOLARIN HAKA, RUUTTIKATU 1 A-B 

E.4 RIVITALOT ABC, ISOPALONTIE 11 

E.5 URHEILUPUISTO, VERÄJÄTIE 6 

E.6 KIRVESLINJA 1 JA 2, HAKAPOLKU 20 

E.7 KERROSTALOT, RAITTIPELLONTIE 6 

E.8 ÄKÄSLOMPOLO1-3, ASUNTOTIE 2, 4, 6 

E.9 YLLÄS-ASUNNOT 1-2, KESKITIEVANTIE 1 

E.10 KOIVUNIITTY, KOIVUNIEMENTIE 4 

E.11 VASTAANOTTOASUNTOLA, RIISTAPOLKU 2 

E.12 ERILLISRAKENNUS, MAILANKUJA 11 

E.13 LAPINNIVA, JOKIJALANTIE 91 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= Lämmönjakohuone, sähköpääkeskus, veden pääsulku sekä VSS-materiaalilaatikko = Yhteinen jauhesammutin 

            (ulkokaappi) 

= Kokoontumispaikat    = Varakokoontumispaikka 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= Lämmönjakohuone, sähköpääkeskus, veden pääsulku sekä VSS-materiaalilaatikko  
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= Lämmönjakohuone, sähköpääkeskus, veden pääsulku sekä VSS-materiaalilaatikko = Yhteinen jauhesammutin 

          = Pikapaloposti    (ulkokaappi) 

= Kokoontumispaikat   = Varakokoontumispaikka          (sisällä) = Yhteinen jauhesammutin (sisällä) 
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= Veden pääsulku   = Yhteinen jauhesammutin (ulkokaappi) 
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= Veden pääsulku   = Jauhesammutin (ulkokaappi)  = Sähköpääkeskus 

 

= Kokoontumispaikat    = Varakokoontumispaikka 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= Lämmönjakohuone, veden pääsulku sekä VSS-materiaalilaatikko  = Yhteinen jauhesammutin (sisällä) 

 

= Kokoontumispaikat   = Varakokoontumispaikka         = Sähköpääkeskus  = Pikapaloposti (sisällä) 



Asukkaan turvallisuusohje Kartano 1 ja 2   liite E.1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Koko pelastussuunnitelma löytyy osoitteesta: www.kolarinvuokraasunnot.fi.  
 

    

KIINTEISTÖN OSOITE:  Hakapolku 15, 95900 KOLARI 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
KIINTEISTÖHUOLTO:  Päivystys: 040 777 4887 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
KOKOONTUMISPAIKKA: Parkkipaikka 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
VARAKOKOONTUMISPAIKKA: Naapurikiinteistön 

parkkipaikka 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
VÄESTÖNSUOJAT: Kiinteistössä ei ole omaa 

väestönsuojaa. Kiinteistö 
kuuluu yleisen 
väestönsuojelun piiriin. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
LÄMMITYSMUOTO:   Kaukolämpö 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
LÄMMÖNJAKOHUONE: C-talon parkkipaikan 

puoleisessa päädyssä 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
SÄHKÖPÄÄKESKUS: Lämmönjakohuoneen 

yhteydessä 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
VEDEN PÄÄSULKU:   Lämmönjakohuoneessa 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
RAKENNUKSEN TYYPPI: Rivitalo 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
KERROSLUKU:  1 kerros 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
HUONEISTOJEN MÄÄRÄ: 19 huoneistoa 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Omatoiminen varautuminen tarkoittaa onnettomuuksien 
ehkäisyä, ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojaamista 
vaaratilanteissa, sekä valmistautumista 
onnettomuustilanteisiin. Henkilökohtaiset hätäensiapu- ja 
ensisammutustaidot ovat hyviä esimerkkejä omatoimisesta 
varautumisesta. Pelastuslaki velvoittaa jokaista meistä 
varautumaan omatoimisesti ja tähän kuuluu myös 
oleellisesti asukkaan velvoite tutustua yhtiön 
pelastussuunnitelmaan. 
 
Tapaturmien välttäminen on yleensä yksinkertaista. 
Reagoimalla välittömästi mahdollisiin vaaraa aiheuttaviin 
puutteisiin ja rikkoontuneisiin välineisiin voi tehdä jo paljon. 
Turvallisuuspuute voi olla esimerkiksi auraamaton pihatie, 
tai rikkoontunut valaisin kellarissa. Havaituista puutteista 

tulee ilmoittaa siitä vastaavalle taholle, kuten isännöitsijälle 
tai huoltoyhtiölle.  
 
Kotivara tarkoittaa niitä elintarvikkeita ja muita 
häiriötilanteissa selviämiselle välttämättömiä tavaroita ja 
aineita, kuten lääkkeitä, vesiastioita, varavaloja ja 
paristoradiota, jotka riittävät viikon selviytymiseen 
eristyksissä muusta maailmasta. Kotivara tulee kerätä 
jokaiseen kotiin. Sitä tulee myös ylläpitää ja päivittää 
tarpeen mukaan. Kotivaran sisältö voi vaihdella 
esimerkiksi ruokatottumusten mukaan.  
 
Hätäilmoituksen teko on helppoa. Hätänumero on 112, 
joka toimii lähes kaikkialla maailmassa. Hätäkeskus, joka 
vastaa hätäpuheluun ohjaa sinua toimimaan oikein 
tilanteessa kuin tilanteessa. Ennen hätänumeroon 
soittamista selvitä mahdollisuuksien mukaan tapaturman 
sijainti ja laatu. Paras on, jos tiedät tarkan osoitteen.  
 
Sisälle suojautuminen on keino suojautua ulkopuolelta 
tulevilta uhkilta, kuten radioaktiiviselta säteilyltä ja 
kemikaaleilta. 
  
1. Siirry sisälle, pysy sisällä.  
2. Sulje asunnon aukot ja ilmanvaihto.  
3. Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita.  
4. Älä tuki puhelinjoja.  
5. Älä poistu sisätiloista ilman viranomaisten kehotusta 
ettet joutuisi vaaraan matkalla.  
 
Yleinen vaaramerkki on yhden minuutin pituinen nouseva 
ja laskeva äänimerkki tai viranomaisen kuuluttama 
varoitus. Nousevan jakson pituus on 7 sekuntia ja 
laskevan jakson pituus samoin 7 sekuntia. Toimi tällöin 
sisälle suojautumisen ohjeen mukaisesti. Vaara ohi -
merkki on yhden minuutin mittainen tasainen äänimerkki. 
Se on ilmoitus siitä, että uhka tai vaara on ohi.  
 
Tulipalon sattuessa toimi seuraavasti:  
1. PELASTA välittömässä vaarassa olevat.  
2. VAROITA muita vaarasta.  

3. HÄLYTÄ. Soita 112.  
4. SAMMUTA PALO, jos voit.  
5. RAJOITA. Sulje ikkunat ja ovet.  
6. OPASTA viranomaiset paikalle.  
 
Auttamisvelvollisuus on meillä jokaisella. 
Auttamisvelvollisuudella tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, 
joita voimme omien rajojemme puitteissa tehdä 
ehkäistäksemme onnettomuuksia ja auttaa 
onnettomuuteen joutuneita. Meillä on myös velvollisuus 
auttaa viranomaisia heidän ohjeidensa mukaisesti.  
 
Hätäensiapu, eli henkeä pelastava ensiapu on 
kansalaistaito, jota jokaisen tulee harjoitella säännöllisesti. 
Koulutusta järjestää esimerkiksi Suomen Punainen Risti. 
Sen tarkoituksena on estää potilaan tilan huononeminen 
ennen ammattiavun saapumista. Muista siis tehdä myös 
hätäilmoitus! Opettele ainakin seuraavat taidot:  
 
Kylkiasentoon tulee laittaa potilas, joka on tajuton. Tajuton 
potilas hengittää, mutta ei reagoi puheeseen, eikä 
heilutteluun. Kylkiasennossa potilas makaa kyljellään pää 
taakse kallistettuna siten, että hengitystiet pysyvät auki. 
Muista tehdä hätäilmoitus!  
 
 
 
 
 
 
Painelu-puhalluselvytyksen tarkoituksena on ylläpitää 
Hengittämättömän henkilön verenkiertoa ja hapen saantia, 
ennen avun saapumista paikalle. Elvytyksessä potilaan 
rintakehää painellaan 30 kertaa ja puhalletaan 2 kertaa 
toistaen näitä vaiheita.  
 
 



Asukkaan turvallisuusohje Hakapolku    liite E.2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Koko pelastussuunnitelma löytyy osoitteesta: www.kolarinvuokraasunnot.fi.  
 

    

KIINTEISTÖN OSOITE:  Ruuttikatu 1 C-D, 95900 
KOLARI 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
KIINTEISTÖHUOLTO:  Päivystys: 040 777 4887 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
KOKOONTUMISPAIKKA: Parkkipaikka 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
VARAKOKOONTUMISPAIKKA: Naapurikiinteistön 

parkkipaikka 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
VÄESTÖNSUOJAT: Kiinteistössä ei ole omaa 

väestönsuojaa. Kiinteistö 
kuuluu yleisen 
väestönsuojelun piiriin. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
LÄMMITYSMUOTO:   Kaukolämpö 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
LÄMMÖNJAKOHUONE: B-talon oikeassa päädyssä 

(Kolarin Haka) 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
SÄHKÖPÄÄKESKUS: Lämmönjakohuoneen 

yhteydessä 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
VEDEN PÄÄSULKU:   Lämmönjakohuoneessa 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
RAKENNUKSEN TYYPPI: Rivitalo 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
KERROSLUKU:  1 kerros 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
HUONEISTOJEN MÄÄRÄ: 6 huoneistoa 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Omatoiminen varautuminen tarkoittaa onnettomuuksien 
ehkäisyä, ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojaamista 
vaaratilanteissa, sekä valmistautumista 
onnettomuustilanteisiin. Henkilökohtaiset hätäensiapu- ja 
ensisammutustaidot ovat hyviä esimerkkejä omatoimisesta 
varautumisesta. Pelastuslaki velvoittaa jokaista meistä 
varautumaan omatoimisesti ja tähän kuuluu myös 
oleellisesti asukkaan velvoite tutustua yhtiön 
pelastussuunnitelmaan. 
 
Tapaturmien välttäminen on yleensä yksinkertaista. 
Reagoimalla välittömästi mahdollisiin vaaraa aiheuttaviin 
puutteisiin ja rikkoontuneisiin välineisiin voi tehdä jo paljon. 
Turvallisuuspuute voi olla esimerkiksi auraamaton pihatie, 

tai rikkoontunut valaisin kellarissa. Havaituista puutteista 
tulee ilmoittaa siitä vastaavalle taholle, kuten isännöitsijälle 
tai huoltoyhtiölle.  
 
Kotivara tarkoittaa niitä elintarvikkeita ja muita 
häiriötilanteissa selviämiselle välttämättömiä tavaroita ja 
aineita, kuten lääkkeitä, vesiastioita, varavaloja ja 
paristoradiota, jotka riittävät viikon selviytymiseen 
eristyksissä muusta maailmasta. Kotivara tulee kerätä 
jokaiseen kotiin. Sitä tulee myös ylläpitää ja päivittää 
tarpeen mukaan. Kotivaran sisältö voi vaihdella 
esimerkiksi ruokatottumusten mukaan.  
 
Hätäilmoituksen teko on helppoa. Hätänumero on 112, 
joka toimii lähes kaikkialla maailmassa. Hätäkeskus, joka 
vastaa hätäpuheluun ohjaa sinua toimimaan oikein 
tilanteessa kuin tilanteessa. Ennen hätänumeroon 
soittamista selvitä mahdollisuuksien mukaan tapaturman 
sijainti ja laatu. Paras on, jos tiedät tarkan osoitteen.  
 
Sisälle suojautuminen on keino suojautua ulkopuolelta 
tulevilta uhkilta, kuten radioaktiiviselta säteilyltä ja 
kemikaaleilta. 
  
1. Siirry sisälle, pysy sisällä.  
2. Sulje asunnon aukot ja ilmanvaihto.  
3. Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita.  
4. Älä tuki puhelinjoja.  
5. Älä poistu sisätiloista ilman viranomaisten kehotusta 
ettet joutuisi vaaraan matkalla.  
 
Yleinen vaaramerkki on yhden minuutin pituinen nouseva 
ja laskeva äänimerkki tai viranomaisen kuuluttama 
varoitus. Nousevan jakson pituus on 7 sekuntia ja 
laskevan jakson pituus samoin 7 sekuntia. Toimi tällöin 
sisälle suojautumisen ohjeen mukaisesti. Vaara ohi -
merkki on yhden minuutin mittainen tasainen äänimerkki. 
Se on ilmoitus siitä, että uhka tai vaara on ohi.  
 
Tulipalon sattuessa toimi seuraavasti:  
1. PELASTA välittömässä vaarassa olevat.  

2. VAROITA muita vaarasta.  
3. HÄLYTÄ. Soita 112.  
4. SAMMUTA PALO, jos voit.  
5. RAJOITA. Sulje ikkunat ja ovet.  
6. OPASTA viranomaiset paikalle.  
 
Auttamisvelvollisuus on meillä jokaisella. 
Auttamisvelvollisuudella tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, 
joita voimme omien rajojemme puitteissa tehdä 
ehkäistäksemme onnettomuuksia ja auttaa 
onnettomuuteen joutuneita. Meillä on myös velvollisuus 
auttaa viranomaisia heidän ohjeidensa mukaisesti.  
 
Hätäensiapu, eli henkeä pelastava ensiapu on 
kansalaistaito, jota jokaisen tulee harjoitella säännöllisesti. 
Koulutusta järjestää esimerkiksi Suomen Punainen Risti. 
Sen tarkoituksena on estää potilaan tilan huononeminen 
ennen ammattiavun saapumista. Muista siis tehdä myös 
hätäilmoitus! Opettele ainakin seuraavat taidot:  
 
Kylkiasentoon tulee laittaa potilas, joka on tajuton. Tajuton 
potilas hengittää, mutta ei reagoi puheeseen, eikä 
heilutteluun. Kylkiasennossa potilas makaa kyljellään pää 
taakse kallistettuna siten, että hengitystiet pysyvät auki. 
Muista tehdä hätäilmoitus!  
 
 
 
 
 
 
Painelu-puhalluselvytyksen tarkoituksena on ylläpitää 
Hengittämättömän henkilön verenkiertoa ja hapen saantia, 
ennen avun saapumista paikalle. Elvytyksessä potilaan 
rintakehää painellaan 30 kertaa ja puhalletaan 2 kertaa 
toistaen näitä vaiheita.  
 
 



Asukkaan turvallisuusohje Kolarin Haka   liite E.3 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Koko pelastussuunnitelma löytyy osoitteesta: www.kolarinvuokraasunnot.fi.  
 

    

KIINTEISTÖN OSOITE:  Ruuttikatu 1 A-B, 95900 
KOLARI 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
KIINTEISTÖHUOLTO:  Päivystys: 040 777 4887 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
KOKOONTUMISPAIKKA: Parkkipaikka 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
VARAKOKOONTUMISPAIKKA: Naapurikiinteistön 

parkkipaikka 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
VÄESTÖNSUOJAT: Kiinteistössä ei ole omaa 

väestönsuojaa. Kiinteistö 
kuuluu yleisen 
väestönsuojelun piiriin. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
LÄMMITYSMUOTO:   Kaukolämpö 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
LÄMMÖNJAKOHUONE: B-talon oikeassa päädyssä 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
SÄHKÖPÄÄKESKUS: Lämmönjakohuoneen 

yhteydessä 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
VEDEN PÄÄSULKU:   Lämmönjakohuoneessa 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
RAKENNUKSEN TYYPPI: Rivitalo 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
KERROSLUKU:  1 kerros 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
HUONEISTOJEN MÄÄRÄ: 8 huoneistoa 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Omatoiminen varautuminen tarkoittaa onnettomuuksien 
ehkäisyä, ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojaamista 
vaaratilanteissa, sekä valmistautumista 
onnettomuustilanteisiin. Henkilökohtaiset hätäensiapu- ja 
ensisammutustaidot ovat hyviä esimerkkejä omatoimisesta 
varautumisesta. Pelastuslaki velvoittaa jokaista meistä 
varautumaan omatoimisesti ja tähän kuuluu myös 
oleellisesti asukkaan velvoite tutustua yhtiön 
pelastussuunnitelmaan. 
 
Tapaturmien välttäminen on yleensä yksinkertaista. 
Reagoimalla välittömästi mahdollisiin vaaraa aiheuttaviin 
puutteisiin ja rikkoontuneisiin välineisiin voi tehdä jo paljon. 
Turvallisuuspuute voi olla esimerkiksi auraamaton pihatie, 
tai rikkoontunut valaisin kellarissa. Havaituista puutteista 

tulee ilmoittaa siitä vastaavalle taholle, kuten isännöitsijälle 
tai huoltoyhtiölle.  
 
Kotivara tarkoittaa niitä elintarvikkeita ja muita 
häiriötilanteissa selviämiselle välttämättömiä tavaroita ja 
aineita, kuten lääkkeitä, vesiastioita, varavaloja ja 
paristoradiota, jotka riittävät viikon selviytymiseen 
eristyksissä muusta maailmasta. Kotivara tulee kerätä 
jokaiseen kotiin. Sitä tulee myös ylläpitää ja päivittää 
tarpeen mukaan. Kotivaran sisältö voi vaihdella 
esimerkiksi ruokatottumusten mukaan.  
 
Hätäilmoituksen teko on helppoa. Hätänumero on 112, 
joka toimii lähes kaikkialla maailmassa. Hätäkeskus, joka 
vastaa hätäpuheluun ohjaa sinua toimimaan oikein 
tilanteessa kuin tilanteessa. Ennen hätänumeroon 
soittamista selvitä mahdollisuuksien mukaan tapaturman 
sijainti ja laatu. Paras on, jos tiedät tarkan osoitteen.  
 
Sisälle suojautuminen on keino suojautua ulkopuolelta 
tulevilta uhkilta, kuten radioaktiiviselta säteilyltä ja 
kemikaaleilta. 
  
1. Siirry sisälle, pysy sisällä.  
2. Sulje asunnon aukot ja ilmanvaihto.  
3. Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita.  
4. Älä tuki puhelinjoja.  
5. Älä poistu sisätiloista ilman viranomaisten kehotusta 
ettet joutuisi vaaraan matkalla.  
 
Yleinen vaaramerkki on yhden minuutin pituinen nouseva 
ja laskeva äänimerkki tai viranomaisen kuuluttama 
varoitus. Nousevan jakson pituus on 7 sekuntia ja 
laskevan jakson pituus samoin 7 sekuntia. Toimi tällöin 
sisälle suojautumisen ohjeen mukaisesti. Vaara ohi -
merkki on yhden minuutin mittainen tasainen äänimerkki. 
Se on ilmoitus siitä, että uhka tai vaara on ohi.  
 
Tulipalon sattuessa toimi seuraavasti:  
1. PELASTA välittömässä vaarassa olevat.  
2. VAROITA muita vaarasta.  

3. HÄLYTÄ. Soita 112.  
4. SAMMUTA PALO, jos voit.  
5. RAJOITA. Sulje ikkunat ja ovet.  
6. OPASTA viranomaiset paikalle.  
 
Auttamisvelvollisuus on meillä jokaisella. 
Auttamisvelvollisuudella tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, 
joita voimme omien rajojemme puitteissa tehdä 
ehkäistäksemme onnettomuuksia ja auttaa 
onnettomuuteen joutuneita. Meillä on myös velvollisuus 
auttaa viranomaisia heidän ohjeidensa mukaisesti.  
 
Hätäensiapu, eli henkeä pelastava ensiapu on 
kansalaistaito, jota jokaisen tulee harjoitella säännöllisesti. 
Koulutusta järjestää esimerkiksi Suomen Punainen Risti. 
Sen tarkoituksena on estää potilaan tilan huononeminen 
ennen ammattiavun saapumista. Muista siis tehdä myös 
hätäilmoitus! Opettele ainakin seuraavat taidot:  
 
Kylkiasentoon tulee laittaa potilas, joka on tajuton. Tajuton 
potilas hengittää, mutta ei reagoi puheeseen, eikä 
heilutteluun. Kylkiasennossa potilas makaa kyljellään pää 
taakse kallistettuna siten, että hengitystiet pysyvät auki. 
Muista tehdä hätäilmoitus!  
 
 
 
 
 
 
Painelu-puhalluselvytyksen tarkoituksena on ylläpitää 
Hengittämättömän henkilön verenkiertoa ja hapen saantia, 
ennen avun saapumista paikalle. Elvytyksessä potilaan 
rintakehää painellaan 30 kertaa ja puhalletaan 2 kertaa 
toistaen näitä vaiheita.  
 
 



Asukkaan turvallisuusohje Rivitalot ABC   liite E.4 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Koko pelastussuunnitelma löytyy osoitteesta: www.kolarinvuokraasunnot.fi.  
 

    

KIINTEISTÖN OSOITE:  Isopalontie 11, 95900 KOLARI 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
KIINTEISTÖHUOLTO:  Päivystys: 040 777 4887 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
KOKOONTUMISPAIKKA: Iso parkkipaikka 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
VARAKOKOONTUMISPAIKKA: Kiinteistön toinen 

parkkipaikka 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
VÄESTÖNSUOJAT: Kiinteistössä ei ole omaa 

väestönsuojaa. Kiinteistö 
kuuluu yleisen 
väestönsuojelun piiriin. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
LÄMMITYSMUOTO:   Kaukolämpö 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
LÄMMÖNJAKOHUONE: Huoltorakennuksen päässä 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
SÄHKÖPÄÄKESKUS: Huoltorakennuksen 

”mankelihuoneen” 
yhteydessä 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
VEDEN PÄÄSULKU:   Lämmönjakohuoneessa 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
RAKENNUKSEN TYYPPI: Rivitalo 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
KERROSLUKU:  1 kerros 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
HUONEISTOJEN MÄÄRÄ: 24 huoneistoa 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Omatoiminen varautuminen tarkoittaa onnettomuuksien 
ehkäisyä, ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojaamista 
vaaratilanteissa, sekä valmistautumista 
onnettomuustilanteisiin. Henkilökohtaiset hätäensiapu- ja 
ensisammutustaidot ovat hyviä esimerkkejä omatoimisesta 
varautumisesta. Pelastuslaki velvoittaa jokaista meistä 
varautumaan omatoimisesti ja tähän kuuluu myös 
oleellisesti asukkaan velvoite tutustua yhtiön 
pelastussuunnitelmaan. 
 
Tapaturmien välttäminen on yleensä yksinkertaista. 
Reagoimalla välittömästi mahdollisiin vaaraa aiheuttaviin 
puutteisiin ja rikkoontuneisiin välineisiin voi tehdä jo paljon. 
Turvallisuuspuute voi olla esimerkiksi auraamaton pihatie, 
tai rikkoontunut valaisin kellarissa. Havaituista puutteista 

tulee ilmoittaa siitä vastaavalle taholle, kuten isännöitsijälle 
tai huoltoyhtiölle.  
 
Kotivara tarkoittaa niitä elintarvikkeita ja muita 
häiriötilanteissa selviämiselle välttämättömiä tavaroita ja 
aineita, kuten lääkkeitä, vesiastioita, varavaloja ja 
paristoradiota, jotka riittävät viikon selviytymiseen 
eristyksissä muusta maailmasta. Kotivara tulee kerätä 
jokaiseen kotiin. Sitä tulee myös ylläpitää ja päivittää 
tarpeen mukaan. Kotivaran sisältö voi vaihdella 
esimerkiksi ruokatottumusten mukaan.  
 
Hätäilmoituksen teko on helppoa. Hätänumero on 112, 
joka toimii lähes kaikkialla maailmassa. Hätäkeskus, joka 
vastaa hätäpuheluun ohjaa sinua toimimaan oikein 
tilanteessa kuin tilanteessa. Ennen hätänumeroon 
soittamista selvitä mahdollisuuksien mukaan tapaturman 
sijainti ja laatu. Paras on, jos tiedät tarkan osoitteen.  
 
Sisälle suojautuminen on keino suojautua ulkopuolelta 
tulevilta uhkilta, kuten radioaktiiviselta säteilyltä ja 
kemikaaleilta. 
  
1. Siirry sisälle, pysy sisällä.  
2. Sulje asunnon aukot ja ilmanvaihto.  
3. Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita.  
4. Älä tuki puhelinjoja.  
5. Älä poistu sisätiloista ilman viranomaisten kehotusta 
ettet joutuisi vaaraan matkalla.  
 
Yleinen vaaramerkki on yhden minuutin pituinen nouseva 
ja laskeva äänimerkki tai viranomaisen kuuluttama 
varoitus. Nousevan jakson pituus on 7 sekuntia ja 
laskevan jakson pituus samoin 7 sekuntia. Toimi tällöin 
sisälle suojautumisen ohjeen mukaisesti. Vaara ohi -
merkki on yhden minuutin mittainen tasainen äänimerkki. 
Se on ilmoitus siitä, että uhka tai vaara on ohi.  
 
Tulipalon sattuessa toimi seuraavasti:  
1. PELASTA välittömässä vaarassa olevat.  
2. VAROITA muita vaarasta.  

3. HÄLYTÄ. Soita 112.  
4. SAMMUTA PALO, jos voit.  
5. RAJOITA. Sulje ikkunat ja ovet.  
6. OPASTA viranomaiset paikalle.  
 
Auttamisvelvollisuus on meillä jokaisella. 
Auttamisvelvollisuudella tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, 
joita voimme omien rajojemme puitteissa tehdä 
ehkäistäksemme onnettomuuksia ja auttaa 
onnettomuuteen joutuneita. Meillä on myös velvollisuus 
auttaa viranomaisia heidän ohjeidensa mukaisesti.  
 
Hätäensiapu, eli henkeä pelastava ensiapu on 
kansalaistaito, jota jokaisen tulee harjoitella säännöllisesti. 
Koulutusta järjestää esimerkiksi Suomen Punainen Risti. 
Sen tarkoituksena on estää potilaan tilan huononeminen 
ennen ammattiavun saapumista. Muista siis tehdä myös 
hätäilmoitus! Opettele ainakin seuraavat taidot:  
 
Kylkiasentoon tulee laittaa potilas, joka on tajuton. Tajuton 
potilas hengittää, mutta ei reagoi puheeseen, eikä 
heilutteluun. Kylkiasennossa potilas makaa kyljellään pää 
taakse kallistettuna siten, että hengitystiet pysyvät auki. 
Muista tehdä hätäilmoitus!  
 
 
 
 
 
 
Painelu-puhalluselvytyksen tarkoituksena on ylläpitää 
Hengittämättömän henkilön verenkiertoa ja hapen saantia, 
ennen avun saapumista paikalle. Elvytyksessä potilaan 
rintakehää painellaan 30 kertaa ja puhalletaan 2 kertaa 
toistaen näitä vaiheita.  
 
 



Asukkaan turvallisuusohje Urheilupuisto   liite E.5 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Koko pelastussuunnitelma löytyy osoitteesta: www.kolarinvuokraasunnot.fi.  
 

    

KIINTEISTÖN OSOITE:  Veräjätie 6, 95900 KOLARI 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
KIINTEISTÖHUOLTO:  Päivystys: 040 777 4887 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
KOKOONTUMISPAIKKA: Parkkipaikka 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
VARAKOKOONTUMISPAIKKA: Naapurikiinteistön 

parkkipaikka 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
VÄESTÖNSUOJAT: Kiinteistössä ei ole omaa 

väestönsuojaa. Kiinteistö 
kuuluu yleisen 
väestönsuojelun piiriin. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
LÄMMITYSMUOTO:   Kaukolämpö 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
LÄMMÖNJAKOHUONE: B-talon päässä 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
SÄHKÖPÄÄKESKUS: B-talon päässä 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
VEDEN PÄÄSULKU:   Lämmönjakohuoneessa 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
RAKENNUKSEN TYYPPI: Rivitalo 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
KERROSLUKU:  1 kerros 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
HUONEISTOJEN MÄÄRÄ: 12 huoneistoa 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Omatoiminen varautuminen tarkoittaa onnettomuuksien 
ehkäisyä, ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojaamista 
vaaratilanteissa, sekä valmistautumista 
onnettomuustilanteisiin. Henkilökohtaiset hätäensiapu- ja 
ensisammutustaidot ovat hyviä esimerkkejä omatoimisesta 
varautumisesta. Pelastuslaki velvoittaa jokaista meistä 
varautumaan omatoimisesti ja tähän kuuluu myös 
oleellisesti asukkaan velvoite tutustua yhtiön 
pelastussuunnitelmaan. 
 
Tapaturmien välttäminen on yleensä yksinkertaista. 
Reagoimalla välittömästi mahdollisiin vaaraa aiheuttaviin 
puutteisiin ja rikkoontuneisiin välineisiin voi tehdä jo paljon. 
Turvallisuuspuute voi olla esimerkiksi auraamaton pihatie, 
tai rikkoontunut valaisin kellarissa. Havaituista puutteista 

tulee ilmoittaa siitä vastaavalle taholle, kuten isännöitsijälle 
tai huoltoyhtiölle.  
 
Kotivara tarkoittaa niitä elintarvikkeita ja muita 
häiriötilanteissa selviämiselle välttämättömiä tavaroita ja 
aineita, kuten lääkkeitä, vesiastioita, varavaloja ja 
paristoradiota, jotka riittävät viikon selviytymiseen 
eristyksissä muusta maailmasta. Kotivara tulee kerätä 
jokaiseen kotiin. Sitä tulee myös ylläpitää ja päivittää 
tarpeen mukaan. Kotivaran sisältö voi vaihdella 
esimerkiksi ruokatottumusten mukaan.  
 
Hätäilmoituksen teko on helppoa. Hätänumero on 112, 
joka toimii lähes kaikkialla maailmassa. Hätäkeskus, joka 
vastaa hätäpuheluun ohjaa sinua toimimaan oikein 
tilanteessa kuin tilanteessa. Ennen hätänumeroon 
soittamista selvitä mahdollisuuksien mukaan tapaturman 
sijainti ja laatu. Paras on, jos tiedät tarkan osoitteen.  
 
Sisälle suojautuminen on keino suojautua ulkopuolelta 
tulevilta uhkilta, kuten radioaktiiviselta säteilyltä ja 
kemikaaleilta. 
  
1. Siirry sisälle, pysy sisällä.  
2. Sulje asunnon aukot ja ilmanvaihto.  
3. Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita.  
4. Älä tuki puhelinjoja.  
5. Älä poistu sisätiloista ilman viranomaisten kehotusta 
ettet joutuisi vaaraan matkalla.  
 
Yleinen vaaramerkki on yhden minuutin pituinen nouseva 
ja laskeva äänimerkki tai viranomaisen kuuluttama 
varoitus. Nousevan jakson pituus on 7 sekuntia ja 
laskevan jakson pituus samoin 7 sekuntia. Toimi tällöin 
sisälle suojautumisen ohjeen mukaisesti. Vaara ohi -
merkki on yhden minuutin mittainen tasainen äänimerkki. 
Se on ilmoitus siitä, että uhka tai vaara on ohi.  
 
Tulipalon sattuessa toimi seuraavasti:  
1. PELASTA välittömässä vaarassa olevat.  
2. VAROITA muita vaarasta.  

3. HÄLYTÄ. Soita 112.  
4. SAMMUTA PALO, jos voit.  
5. RAJOITA. Sulje ikkunat ja ovet.  
6. OPASTA viranomaiset paikalle.  
 
Auttamisvelvollisuus on meillä jokaisella. 
Auttamisvelvollisuudella tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, 
joita voimme omien rajojemme puitteissa tehdä 
ehkäistäksemme onnettomuuksia ja auttaa 
onnettomuuteen joutuneita. Meillä on myös velvollisuus 
auttaa viranomaisia heidän ohjeidensa mukaisesti.  
 
Hätäensiapu, eli henkeä pelastava ensiapu on 
kansalaistaito, jota jokaisen tulee harjoitella säännöllisesti. 
Koulutusta järjestää esimerkiksi Suomen Punainen Risti. 
Sen tarkoituksena on estää potilaan tilan huononeminen 
ennen ammattiavun saapumista. Muista siis tehdä myös 
hätäilmoitus! Opettele ainakin seuraavat taidot:  
 
Kylkiasentoon tulee laittaa potilas, joka on tajuton. Tajuton 
potilas hengittää, mutta ei reagoi puheeseen, eikä 
heilutteluun. Kylkiasennossa potilas makaa kyljellään pää 
taakse kallistettuna siten, että hengitystiet pysyvät auki. 
Muista tehdä hätäilmoitus!  
 
 
 
 
 
 
Painelu-puhalluselvytyksen tarkoituksena on ylläpitää 
Hengittämättömän henkilön verenkiertoa ja hapen saantia, 
ennen avun saapumista paikalle. Elvytyksessä potilaan 
rintakehää painellaan 30 kertaa ja puhalletaan 2 kertaa 
toistaen näitä vaiheita.  
 
 



Asukkaan turvallisuusohje Kirveslinja 1 ja 2   liite E.6 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Koko pelastussuunnitelma löytyy osoitteesta: www.kolarinvuokraasunnot.fi.  
 

    

KIINTEISTÖN OSOITE:  Hakapolku 20, 95900 KOLARI 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
KIINTEISTÖHUOLTO:  Päivystys: 040 777 4887 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
KOKOONTUMISPAIKKA: Parkkipaikka 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
VARAKOKOONTUMISPAIKKA: Naapurikiinteistön 

parkkipaikka 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
VÄESTÖNSUOJAT: Kiinteistössä ei ole omaa 

väestönsuojaa. Kiinteistö 
kuuluu yleisen 
väestönsuojelun piiriin. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
LÄMMITYSMUOTO:   Kaukolämpö 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
LÄMMÖNJAKOHUONE: A-talon (Onnela) yhteydessä 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
SÄHKÖPÄÄKESKUS: A-talon (Onnela) yhteydessä 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
VEDEN PÄÄSULKU:   Lämmönjakohuoneessa 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
RAKENNUKSEN TYYPPI: Rivitalo 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
KERROSLUKU:  1 kerros 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
HUONEISTOJEN MÄÄRÄ: 12 huoneistoa 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Omatoiminen varautuminen tarkoittaa onnettomuuksien 
ehkäisyä, ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojaamista 
vaaratilanteissa, sekä valmistautumista 
onnettomuustilanteisiin. Henkilökohtaiset hätäensiapu- ja 
ensisammutustaidot ovat hyviä esimerkkejä omatoimisesta 
varautumisesta. Pelastuslaki velvoittaa jokaista meistä 
varautumaan omatoimisesti ja tähän kuuluu myös 
oleellisesti asukkaan velvoite tutustua yhtiön 
pelastussuunnitelmaan. 
 
Tapaturmien välttäminen on yleensä yksinkertaista. 
Reagoimalla välittömästi mahdollisiin vaaraa aiheuttaviin 
puutteisiin ja rikkoontuneisiin välineisiin voi tehdä jo paljon. 
Turvallisuuspuute voi olla esimerkiksi auraamaton pihatie, 
tai rikkoontunut valaisin kellarissa. Havaituista puutteista 

tulee ilmoittaa siitä vastaavalle taholle, kuten isännöitsijälle 
tai huoltoyhtiölle.  
 
Kotivara tarkoittaa niitä elintarvikkeita ja muita 
häiriötilanteissa selviämiselle välttämättömiä tavaroita ja 
aineita, kuten lääkkeitä, vesiastioita, varavaloja ja 
paristoradiota, jotka riittävät viikon selviytymiseen 
eristyksissä muusta maailmasta. Kotivara tulee kerätä 
jokaiseen kotiin. Sitä tulee myös ylläpitää ja päivittää 
tarpeen mukaan. Kotivaran sisältö voi vaihdella 
esimerkiksi ruokatottumusten mukaan.  
 
Hätäilmoituksen teko on helppoa. Hätänumero on 112, 
joka toimii lähes kaikkialla maailmassa. Hätäkeskus, joka 
vastaa hätäpuheluun ohjaa sinua toimimaan oikein 
tilanteessa kuin tilanteessa. Ennen hätänumeroon 
soittamista selvitä mahdollisuuksien mukaan tapaturman 
sijainti ja laatu. Paras on, jos tiedät tarkan osoitteen.  
 
Sisälle suojautuminen on keino suojautua ulkopuolelta 
tulevilta uhkilta, kuten radioaktiiviselta säteilyltä ja 
kemikaaleilta. 
  
1. Siirry sisälle, pysy sisällä.  
2. Sulje asunnon aukot ja ilmanvaihto.  
3. Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita.  
4. Älä tuki puhelinjoja.  
5. Älä poistu sisätiloista ilman viranomaisten kehotusta 
ettet joutuisi vaaraan matkalla.  
 
Yleinen vaaramerkki on yhden minuutin pituinen nouseva 
ja laskeva äänimerkki tai viranomaisen kuuluttama 
varoitus. Nousevan jakson pituus on 7 sekuntia ja 
laskevan jakson pituus samoin 7 sekuntia. Toimi tällöin 
sisälle suojautumisen ohjeen mukaisesti. Vaara ohi -
merkki on yhden minuutin mittainen tasainen äänimerkki. 
Se on ilmoitus siitä, että uhka tai vaara on ohi.  
 
Tulipalon sattuessa toimi seuraavasti:  
1. PELASTA välittömässä vaarassa olevat.  
2. VAROITA muita vaarasta.  

3. HÄLYTÄ. Soita 112.  
4. SAMMUTA PALO, jos voit.  
5. RAJOITA. Sulje ikkunat ja ovet.  
6. OPASTA viranomaiset paikalle.  
 
Auttamisvelvollisuus on meillä jokaisella. 
Auttamisvelvollisuudella tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, 
joita voimme omien rajojemme puitteissa tehdä 
ehkäistäksemme onnettomuuksia ja auttaa 
onnettomuuteen joutuneita. Meillä on myös velvollisuus 
auttaa viranomaisia heidän ohjeidensa mukaisesti.  
 
Hätäensiapu, eli henkeä pelastava ensiapu on 
kansalaistaito, jota jokaisen tulee harjoitella säännöllisesti. 
Koulutusta järjestää esimerkiksi Suomen Punainen Risti. 
Sen tarkoituksena on estää potilaan tilan huononeminen 
ennen ammattiavun saapumista. Muista siis tehdä myös 
hätäilmoitus! Opettele ainakin seuraavat taidot:  
 
Kylkiasentoon tulee laittaa potilas, joka on tajuton. Tajuton 
potilas hengittää, mutta ei reagoi puheeseen, eikä 
heilutteluun. Kylkiasennossa potilas makaa kyljellään pää 
taakse kallistettuna siten, että hengitystiet pysyvät auki. 
Muista tehdä hätäilmoitus!  
 
 
 
 
 
 
Painelu-puhalluselvytyksen tarkoituksena on ylläpitää 
Hengittämättömän henkilön verenkiertoa ja hapen saantia, 
ennen avun saapumista paikalle. Elvytyksessä potilaan 
rintakehää painellaan 30 kertaa ja puhalletaan 2 kertaa 
toistaen näitä vaiheita.  
 
 



Asukkaan turvallisuusohje Raittipellontie 6   liite E.7 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Koko pelastussuunnitelma löytyy osoitteesta: www.kolarinvuokraasunnot.fi.  
 

    

KIINTEISTÖN OSOITE:  Raittipellontie 6, 95900 
KOLARI 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
KIINTEISTÖHUOLTO:  Päivystys: 040 777 4887 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
KOKOONTUMISPAIKKA: Parkkipaikka 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
VARAKOKOONTUMISPAIKKA: Naapurikiinteistön 

parkkipaikka 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
VÄESTÖNSUOJAT: Kiinteistössä ei ole omaa 

väestönsuojaa. Kiinteistö 
kuuluu yleisen 
väestönsuojelun piiriin. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
LÄMMITYSMUOTO:   Kaukolämpö 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
LÄMMÖNJAKOHUONE: C-rapun päädyssä 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
SÄHKÖPÄÄKESKUS: D-rapun päädyssä 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
VEDEN PÄÄSULKU:   Lämmönjakohuoneessa 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
RAKENNUKSEN TYYPPI: Pienkerrostalo 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
KERROSLUKU:  2 kerros 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
HUONEISTOJEN MÄÄRÄ: 22 huoneistoa 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Omatoiminen varautuminen tarkoittaa onnettomuuksien 
ehkäisyä, ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojaamista 
vaaratilanteissa, sekä valmistautumista 
onnettomuustilanteisiin. Henkilökohtaiset hätäensiapu- ja 
ensisammutustaidot ovat hyviä esimerkkejä omatoimisesta 
varautumisesta. Pelastuslaki velvoittaa jokaista meistä 
varautumaan omatoimisesti ja tähän kuuluu myös 
oleellisesti asukkaan velvoite tutustua yhtiön 
pelastussuunnitelmaan. 
 
Tapaturmien välttäminen on yleensä yksinkertaista. 
Reagoimalla välittömästi mahdollisiin vaaraa aiheuttaviin 
puutteisiin ja rikkoontuneisiin välineisiin voi tehdä jo paljon. 
Turvallisuuspuute voi olla esimerkiksi auraamaton pihatie, 
tai rikkoontunut valaisin kellarissa. Havaituista puutteista 

tulee ilmoittaa siitä vastaavalle taholle, kuten isännöitsijälle 
tai huoltoyhtiölle.  
 
Kotivara tarkoittaa niitä elintarvikkeita ja muita 
häiriötilanteissa selviämiselle välttämättömiä tavaroita ja 
aineita, kuten lääkkeitä, vesiastioita, varavaloja ja 
paristoradiota, jotka riittävät viikon selviytymiseen 
eristyksissä muusta maailmasta. Kotivara tulee kerätä 
jokaiseen kotiin. Sitä tulee myös ylläpitää ja päivittää 
tarpeen mukaan. Kotivaran sisältö voi vaihdella 
esimerkiksi ruokatottumusten mukaan.  
 
Hätäilmoituksen teko on helppoa. Hätänumero on 112, 
joka toimii lähes kaikkialla maailmassa. Hätäkeskus, joka 
vastaa hätäpuheluun ohjaa sinua toimimaan oikein 
tilanteessa kuin tilanteessa. Ennen hätänumeroon 
soittamista selvitä mahdollisuuksien mukaan tapaturman 
sijainti ja laatu. Paras on, jos tiedät tarkan osoitteen.  
 
Sisälle suojautuminen on keino suojautua ulkopuolelta 
tulevilta uhkilta, kuten radioaktiiviselta säteilyltä ja 
kemikaaleilta. 
  
1. Siirry sisälle, pysy sisällä.  
2. Sulje asunnon aukot ja ilmanvaihto.  
3. Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita.  
4. Älä tuki puhelinjoja.  
5. Älä poistu sisätiloista ilman viranomaisten kehotusta 
ettet joutuisi vaaraan matkalla.  
 
Yleinen vaaramerkki on yhden minuutin pituinen nouseva 
ja laskeva äänimerkki tai viranomaisen kuuluttama 
varoitus. Nousevan jakson pituus on 7 sekuntia ja 
laskevan jakson pituus samoin 7 sekuntia. Toimi tällöin 
sisälle suojautumisen ohjeen mukaisesti. Vaara ohi -
merkki on yhden minuutin mittainen tasainen äänimerkki. 
Se on ilmoitus siitä, että uhka tai vaara on ohi.  
 
Tulipalon sattuessa toimi seuraavasti:  
1. PELASTA välittömässä vaarassa olevat.  
2. VAROITA muita vaarasta.  

3. HÄLYTÄ. Soita 112.  
4. SAMMUTA PALO, jos voit.  
5. RAJOITA. Sulje ikkunat ja ovet.  
6. OPASTA viranomaiset paikalle.  
 
Auttamisvelvollisuus on meillä jokaisella. 
Auttamisvelvollisuudella tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, 
joita voimme omien rajojemme puitteissa tehdä 
ehkäistäksemme onnettomuuksia ja auttaa 
onnettomuuteen joutuneita. Meillä on myös velvollisuus 
auttaa viranomaisia heidän ohjeidensa mukaisesti.  
 
Hätäensiapu, eli henkeä pelastava ensiapu on 
kansalaistaito, jota jokaisen tulee harjoitella säännöllisesti. 
Koulutusta järjestää esimerkiksi Suomen Punainen Risti. 
Sen tarkoituksena on estää potilaan tilan huononeminen 
ennen ammattiavun saapumista. Muista siis tehdä myös 
hätäilmoitus! Opettele ainakin seuraavat taidot:  
 
Kylkiasentoon tulee laittaa potilas, joka on tajuton. Tajuton 
potilas hengittää, mutta ei reagoi puheeseen, eikä 
heilutteluun. Kylkiasennossa potilas makaa kyljellään pää 
taakse kallistettuna siten, että hengitystiet pysyvät auki. 
Muista tehdä hätäilmoitus!  
 
 
 
 
 
 
Painelu-puhalluselvytyksen tarkoituksena on ylläpitää 
Hengittämättömän henkilön verenkiertoa ja hapen saantia, 
ennen avun saapumista paikalle. Elvytyksessä potilaan 
rintakehää painellaan 30 kertaa ja puhalletaan 2 kertaa 
toistaen näitä vaiheita.  
 
 



Asukkaan turvallisuusohje Äkäslompolo 1, 2, 3   liite E.8 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Koko pelastussuunnitelma löytyy osoitteesta: www.kolarinvuokraasunnot.fi.  
 

    

KIINTEISTÖN OSOITE:  Asuntotie 2-6, 95970 
Äkäslompolo 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
KIINTEISTÖHUOLTO:  Päivystys: 040 777 4887 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
KOKOONTUMISPAIKKA: Parkkipaikka 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
VARAKOKOONTUMISPAIKKA: Naapurikiinteistön 

parkkipaikka 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
VÄESTÖNSUOJAT: Kiinteistössä ei ole omaa 

väestönsuojaa. Kiinteistö 
kuuluu yleisen 
väestönsuojelun piiriin. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
LÄMMITYSMUOTO:  Huoneistokohtainen 

sähkölämmitys 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
LÄMMÖNJAKOHUONE: Ei ole 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
SÄHKÖPÄÄKESKUS: A-talojen päädyssä (3kpl) 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
VEDEN PÄÄSULKU:  Sähköpääkeskuksien 

yhteydessä 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
RAKENNUKSEN TYYPPI: Rivitalo 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
KERROSLUKU:  1 kerros 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
HUONEISTOJEN MÄÄRÄ: 24 huoneistoa 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Omatoiminen varautuminen tarkoittaa onnettomuuksien 
ehkäisyä, ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojaamista 
vaaratilanteissa, sekä valmistautumista 
onnettomuustilanteisiin. Henkilökohtaiset hätäensiapu- ja 
ensisammutustaidot ovat hyviä esimerkkejä omatoimisesta 
varautumisesta. Pelastuslaki velvoittaa jokaista meistä 
varautumaan omatoimisesti ja tähän kuuluu myös 
oleellisesti asukkaan velvoite tutustua yhtiön 
pelastussuunnitelmaan. 
 
Tapaturmien välttäminen on yleensä yksinkertaista. 
Reagoimalla välittömästi mahdollisiin vaaraa aiheuttaviin 
puutteisiin ja rikkoontuneisiin välineisiin voi tehdä jo paljon. 
Turvallisuuspuute voi olla esimerkiksi auraamaton pihatie, 

tai rikkoontunut valaisin kellarissa. Havaituista puutteista 
tulee ilmoittaa siitä vastaavalle taholle, kuten isännöitsijälle 
tai huoltoyhtiölle.  
 
Kotivara tarkoittaa niitä elintarvikkeita ja muita 
häiriötilanteissa selviämiselle välttämättömiä tavaroita ja 
aineita, kuten lääkkeitä, vesiastioita, varavaloja ja 
paristoradiota, jotka riittävät viikon selviytymiseen 
eristyksissä muusta maailmasta. Kotivara tulee kerätä 
jokaiseen kotiin. Sitä tulee myös ylläpitää ja päivittää 
tarpeen mukaan. Kotivaran sisältö voi vaihdella 
esimerkiksi ruokatottumusten mukaan.  
 
Hätäilmoituksen teko on helppoa. Hätänumero on 112, 
joka toimii lähes kaikkialla maailmassa. Hätäkeskus, joka 
vastaa hätäpuheluun ohjaa sinua toimimaan oikein 
tilanteessa kuin tilanteessa. Ennen hätänumeroon 
soittamista selvitä mahdollisuuksien mukaan tapaturman 
sijainti ja laatu. Paras on, jos tiedät tarkan osoitteen.  
 
Sisälle suojautuminen on keino suojautua ulkopuolelta 
tulevilta uhkilta, kuten radioaktiiviselta säteilyltä ja 
kemikaaleilta. 
  
1. Siirry sisälle, pysy sisällä.  
2. Sulje asunnon aukot ja ilmanvaihto.  
3. Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita.  
4. Älä tuki puhelinjoja.  
5. Älä poistu sisätiloista ilman viranomaisten kehotusta 
ettet joutuisi vaaraan matkalla.  
 
Yleinen vaaramerkki on yhden minuutin pituinen nouseva 
ja laskeva äänimerkki tai viranomaisen kuuluttama 
varoitus. Nousevan jakson pituus on 7 sekuntia ja 
laskevan jakson pituus samoin 7 sekuntia. Toimi tällöin 
sisälle suojautumisen ohjeen mukaisesti. Vaara ohi -
merkki on yhden minuutin mittainen tasainen äänimerkki. 
Se on ilmoitus siitä, että uhka tai vaara on ohi.  
 
Tulipalon sattuessa toimi seuraavasti:  
1. PELASTA välittömässä vaarassa olevat.  

2. VAROITA muita vaarasta.  
3. HÄLYTÄ. Soita 112.  
4. SAMMUTA PALO, jos voit.  
5. RAJOITA. Sulje ikkunat ja ovet.  
6. OPASTA viranomaiset paikalle.  
 
Auttamisvelvollisuus on meillä jokaisella. 
Auttamisvelvollisuudella tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, 
joita voimme omien rajojemme puitteissa tehdä 
ehkäistäksemme onnettomuuksia ja auttaa 
onnettomuuteen joutuneita. Meillä on myös velvollisuus 
auttaa viranomaisia heidän ohjeidensa mukaisesti.  
 
Hätäensiapu, eli henkeä pelastava ensiapu on 
kansalaistaito, jota jokaisen tulee harjoitella säännöllisesti. 
Koulutusta järjestää esimerkiksi Suomen Punainen Risti. 
Sen tarkoituksena on estää potilaan tilan huononeminen 
ennen ammattiavun saapumista. Muista siis tehdä myös 
hätäilmoitus! Opettele ainakin seuraavat taidot:  
 
Kylkiasentoon tulee laittaa potilas, joka on tajuton. Tajuton 
potilas hengittää, mutta ei reagoi puheeseen, eikä 
heilutteluun. Kylkiasennossa potilas makaa kyljellään pää 
taakse kallistettuna siten, että hengitystiet pysyvät auki. 
Muista tehdä hätäilmoitus!  
 
 
 
 
 
 
Painelu-puhalluselvytyksen tarkoituksena on ylläpitää 
Hengittämättömän henkilön verenkiertoa ja hapen saantia, 
ennen avun saapumista paikalle. Elvytyksessä potilaan 
rintakehää painellaan 30 kertaa ja puhalletaan 2 kertaa 
toistaen näitä vaiheita.  
 
 



Asukkaan turvallisuusohje Ylläs-asunnot 1 ja 2   liite E.9 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Koko pelastussuunnitelma löytyy osoitteesta: www.kolarinvuokraasunnot.fi.  
 

    

KIINTEISTÖN OSOITE:  Keskitievantie 1, 95980 
Ylläsjärvi 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
KIINTEISTÖHUOLTO:  Päivystys: 040 777 4887 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
KOKOONTUMISPAIKKA: Parkkipaikka 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
VARAKOKOONTUMISPAIKKA: Naapurikiinteistön 

parkkipaikka 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
VÄESTÖNSUOJAT: Kiinteistössä ei ole omaa 

väestönsuojaa. Kiinteistö 
kuuluu yleisen 
väestönsuojelun piiriin. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
LÄMMITYSMUOTO:  Huoneistokohtainen 

sähkölämmitys 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
LÄMMÖNJAKOHUONE: Ei ole 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
SÄHKÖPÄÄKESKUS: A-talojen oikeassa päädyssä  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
VEDEN PÄÄSULKU:  Sähköpääkeskuksen 

yhteydessä 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
RAKENNUKSEN TYYPPI: Rivitalo 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
KERROSLUKU:  1 kerros 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
HUONEISTOJEN MÄÄRÄ: 20 huoneistoa 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Omatoiminen varautuminen tarkoittaa onnettomuuksien 
ehkäisyä, ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojaamista 
vaaratilanteissa, sekä valmistautumista 
onnettomuustilanteisiin. Henkilökohtaiset hätäensiapu- ja 
ensisammutustaidot ovat hyviä esimerkkejä omatoimisesta 
varautumisesta. Pelastuslaki velvoittaa jokaista meistä 
varautumaan omatoimisesti ja tähän kuuluu myös 
oleellisesti asukkaan velvoite tutustua yhtiön 
pelastussuunnitelmaan. 
 
Tapaturmien välttäminen on yleensä yksinkertaista. 
Reagoimalla välittömästi mahdollisiin vaaraa aiheuttaviin 
puutteisiin ja rikkoontuneisiin välineisiin voi tehdä jo paljon. 
Turvallisuuspuute voi olla esimerkiksi auraamaton pihatie, 

tai rikkoontunut valaisin kellarissa. Havaituista puutteista 
tulee ilmoittaa siitä vastaavalle taholle, kuten isännöitsijälle 
tai huoltoyhtiölle.  
 
Kotivara tarkoittaa niitä elintarvikkeita ja muita 
häiriötilanteissa selviämiselle välttämättömiä tavaroita ja 
aineita, kuten lääkkeitä, vesiastioita, varavaloja ja 
paristoradiota, jotka riittävät viikon selviytymiseen 
eristyksissä muusta maailmasta. Kotivara tulee kerätä 
jokaiseen kotiin. Sitä tulee myös ylläpitää ja päivittää 
tarpeen mukaan. Kotivaran sisältö voi vaihdella 
esimerkiksi ruokatottumusten mukaan.  
 
Hätäilmoituksen teko on helppoa. Hätänumero on 112, 
joka toimii lähes kaikkialla maailmassa. Hätäkeskus, joka 
vastaa hätäpuheluun ohjaa sinua toimimaan oikein 
tilanteessa kuin tilanteessa. Ennen hätänumeroon 
soittamista selvitä mahdollisuuksien mukaan tapaturman 
sijainti ja laatu. Paras on, jos tiedät tarkan osoitteen.  
 
Sisälle suojautuminen on keino suojautua ulkopuolelta 
tulevilta uhkilta, kuten radioaktiiviselta säteilyltä ja 
kemikaaleilta. 
  
1. Siirry sisälle, pysy sisällä.  
2. Sulje asunnon aukot ja ilmanvaihto.  
3. Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita.  
4. Älä tuki puhelinjoja.  
5. Älä poistu sisätiloista ilman viranomaisten kehotusta 
ettet joutuisi vaaraan matkalla.  
 
Yleinen vaaramerkki on yhden minuutin pituinen nouseva 
ja laskeva äänimerkki tai viranomaisen kuuluttama 
varoitus. Nousevan jakson pituus on 7 sekuntia ja 
laskevan jakson pituus samoin 7 sekuntia. Toimi tällöin 
sisälle suojautumisen ohjeen mukaisesti. Vaara ohi -
merkki on yhden minuutin mittainen tasainen äänimerkki. 
Se on ilmoitus siitä, että uhka tai vaara on ohi.  
 
Tulipalon sattuessa toimi seuraavasti:  
1. PELASTA välittömässä vaarassa olevat.  

2. VAROITA muita vaarasta.  
3. HÄLYTÄ. Soita 112.  
4. SAMMUTA PALO, jos voit.  
5. RAJOITA. Sulje ikkunat ja ovet.  
6. OPASTA viranomaiset paikalle.  
 
Auttamisvelvollisuus on meillä jokaisella. 
Auttamisvelvollisuudella tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, 
joita voimme omien rajojemme puitteissa tehdä 
ehkäistäksemme onnettomuuksia ja auttaa 
onnettomuuteen joutuneita. Meillä on myös velvollisuus 
auttaa viranomaisia heidän ohjeidensa mukaisesti.  
 
Hätäensiapu, eli henkeä pelastava ensiapu on 
kansalaistaito, jota jokaisen tulee harjoitella säännöllisesti. 
Koulutusta järjestää esimerkiksi Suomen Punainen Risti. 
Sen tarkoituksena on estää potilaan tilan huononeminen 
ennen ammattiavun saapumista. Muista siis tehdä myös 
hätäilmoitus! Opettele ainakin seuraavat taidot:  
 
Kylkiasentoon tulee laittaa potilas, joka on tajuton. Tajuton 
potilas hengittää, mutta ei reagoi puheeseen, eikä 
heilutteluun. Kylkiasennossa potilas makaa kyljellään pää 
taakse kallistettuna siten, että hengitystiet pysyvät auki. 
Muista tehdä hätäilmoitus!  
 
 
 
 
 
 
Painelu-puhalluselvytyksen tarkoituksena on ylläpitää 
Hengittämättömän henkilön verenkiertoa ja hapen saantia, 
ennen avun saapumista paikalle. Elvytyksessä potilaan 
rintakehää painellaan 30 kertaa ja puhalletaan 2 kertaa 
toistaen näitä vaiheita.  
 
 



Asukkaan turvallisuusohje Koivuniitty   liite E.10 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Koko pelastussuunnitelma löytyy osoitteesta: www.kolarinvuokraasunnot.fi.  
 

    

KIINTEISTÖN OSOITE:  Koivuniementie 4, 95900 
KOLARI 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
KIINTEISTÖHUOLTO:  Päivystys: 040 777 4887 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
KOKOONTUMISPAIKKA: Parkkipaikka 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
VARAKOKOONTUMISPAIKKA: Naapurikiinteistön 

parkkipaikka 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
VÄESTÖNSUOJAT: Kiinteistössä ei ole omaa 

väestönsuojaa. Kiinteistö 
kuuluu yleisen 
väestönsuojelun piiriin. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
LÄMMITYSMUOTO:   Kaukolämpö 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
LÄMMÖNJAKOHUONE: Tien puoleisessa päädyssä 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
SÄHKÖPÄÄKESKUS: Tien puoleisessa päädyssä 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
VEDEN PÄÄSULKU:   Lämmönjakohuoneessa 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
RAKENNUKSEN TYYPPI: Rivitalo 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
KERROSLUKU:  1 kerros 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
HUONEISTOJEN MÄÄRÄ: 6 huoneistoa 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Omatoiminen varautuminen tarkoittaa onnettomuuksien 
ehkäisyä, ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojaamista 
vaaratilanteissa, sekä valmistautumista 
onnettomuustilanteisiin. Henkilökohtaiset hätäensiapu- ja 
ensisammutustaidot ovat hyviä esimerkkejä omatoimisesta 
varautumisesta. Pelastuslaki velvoittaa jokaista meistä 
varautumaan omatoimisesti ja tähän kuuluu myös 
oleellisesti asukkaan velvoite tutustua yhtiön 
pelastussuunnitelmaan. 
 
Tapaturmien välttäminen on yleensä yksinkertaista. 
Reagoimalla välittömästi mahdollisiin vaaraa aiheuttaviin 
puutteisiin ja rikkoontuneisiin välineisiin voi tehdä jo paljon. 
Turvallisuuspuute voi olla esimerkiksi auraamaton pihatie, 
tai rikkoontunut valaisin kellarissa. Havaituista puutteista 

tulee ilmoittaa siitä vastaavalle taholle, kuten isännöitsijälle 
tai huoltoyhtiölle.  
 
Kotivara tarkoittaa niitä elintarvikkeita ja muita 
häiriötilanteissa selviämiselle välttämättömiä tavaroita ja 
aineita, kuten lääkkeitä, vesiastioita, varavaloja ja 
paristoradiota, jotka riittävät viikon selviytymiseen 
eristyksissä muusta maailmasta. Kotivara tulee kerätä 
jokaiseen kotiin. Sitä tulee myös ylläpitää ja päivittää 
tarpeen mukaan. Kotivaran sisältö voi vaihdella 
esimerkiksi ruokatottumusten mukaan.  
 
Hätäilmoituksen teko on helppoa. Hätänumero on 112, 
joka toimii lähes kaikkialla maailmassa. Hätäkeskus, joka 
vastaa hätäpuheluun ohjaa sinua toimimaan oikein 
tilanteessa kuin tilanteessa. Ennen hätänumeroon 
soittamista selvitä mahdollisuuksien mukaan tapaturman 
sijainti ja laatu. Paras on, jos tiedät tarkan osoitteen.  
 
Sisälle suojautuminen on keino suojautua ulkopuolelta 
tulevilta uhkilta, kuten radioaktiiviselta säteilyltä ja 
kemikaaleilta. 
  
1. Siirry sisälle, pysy sisällä.  
2. Sulje asunnon aukot ja ilmanvaihto.  
3. Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita.  
4. Älä tuki puhelinjoja.  
5. Älä poistu sisätiloista ilman viranomaisten kehotusta 
ettet joutuisi vaaraan matkalla.  
 
Yleinen vaaramerkki on yhden minuutin pituinen nouseva 
ja laskeva äänimerkki tai viranomaisen kuuluttama 
varoitus. Nousevan jakson pituus on 7 sekuntia ja 
laskevan jakson pituus samoin 7 sekuntia. Toimi tällöin 
sisälle suojautumisen ohjeen mukaisesti. Vaara ohi -
merkki on yhden minuutin mittainen tasainen äänimerkki. 
Se on ilmoitus siitä, että uhka tai vaara on ohi.  
 
Tulipalon sattuessa toimi seuraavasti:  
1. PELASTA välittömässä vaarassa olevat.  
2. VAROITA muita vaarasta.  

3. HÄLYTÄ. Soita 112.  
4. SAMMUTA PALO, jos voit.  
5. RAJOITA. Sulje ikkunat ja ovet.  
6. OPASTA viranomaiset paikalle.  
 
Auttamisvelvollisuus on meillä jokaisella. 
Auttamisvelvollisuudella tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, 
joita voimme omien rajojemme puitteissa tehdä 
ehkäistäksemme onnettomuuksia ja auttaa 
onnettomuuteen joutuneita. Meillä on myös velvollisuus 
auttaa viranomaisia heidän ohjeidensa mukaisesti.  
 
Hätäensiapu, eli henkeä pelastava ensiapu on 
kansalaistaito, jota jokaisen tulee harjoitella säännöllisesti. 
Koulutusta järjestää esimerkiksi Suomen Punainen Risti. 
Sen tarkoituksena on estää potilaan tilan huononeminen 
ennen ammattiavun saapumista. Muista siis tehdä myös 
hätäilmoitus! Opettele ainakin seuraavat taidot:  
 
Kylkiasentoon tulee laittaa potilas, joka on tajuton. Tajuton 
potilas hengittää, mutta ei reagoi puheeseen, eikä 
heilutteluun. Kylkiasennossa potilas makaa kyljellään pää 
taakse kallistettuna siten, että hengitystiet pysyvät auki. 
Muista tehdä hätäilmoitus!  
 
 
 
 
 
 
Painelu-puhalluselvytyksen tarkoituksena on ylläpitää 
Hengittämättömän henkilön verenkiertoa ja hapen saantia, 
ennen avun saapumista paikalle. Elvytyksessä potilaan 
rintakehää painellaan 30 kertaa ja puhalletaan 2 kertaa 
toistaen näitä vaiheita.  
 
 



Asukkaan turvallisuusohje Riistapolku   liite E.11 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Koko pelastussuunnitelma löytyy osoitteesta: www.kolarinvuokraasunnot.fi.  
 

    

KIINTEISTÖN OSOITE:  Riistapolku 2, 95900 Kolari 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
KIINTEISTÖHUOLTO:  Päivystys: 040 777 4887 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
KOKOONTUMISPAIKKA: Parkkipaikka 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
VARAKOKOONTUMISPAIKKA: Naapurikiinteistön 

parkkipaikka 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
VÄESTÖNSUOJAT: Kiinteistössä ei ole omaa 

väestönsuojaa. Kiinteistö 
kuuluu yleisen 
väestönsuojelun piiriin. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
LÄMMITYSMUOTO:  Huoneistokohtainen 

sähkölämmitys 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
LÄMMÖNJAKOHUONE: Ei ole 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
SÄHKÖPÄÄKESKUS: Huoneistokohtainen 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
VEDEN PÄÄSULKU:  Huoneistossa A1 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
RAKENNUKSEN TYYPPI: Rivitalo 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
KERROSLUKU:  1 kerros 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
HUONEISTOJEN MÄÄRÄ: 6 huoneistoa 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Omatoiminen varautuminen tarkoittaa onnettomuuksien 
ehkäisyä, ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojaamista 
vaaratilanteissa, sekä valmistautumista 
onnettomuustilanteisiin. Henkilökohtaiset hätäensiapu- ja 
ensisammutustaidot ovat hyviä esimerkkejä omatoimisesta 
varautumisesta. Pelastuslaki velvoittaa jokaista meistä 
varautumaan omatoimisesti ja tähän kuuluu myös 
oleellisesti asukkaan velvoite tutustua yhtiön 
pelastussuunnitelmaan. 
 
Tapaturmien välttäminen on yleensä yksinkertaista. 
Reagoimalla välittömästi mahdollisiin vaaraa aiheuttaviin 
puutteisiin ja rikkoontuneisiin välineisiin voi tehdä jo paljon. 
Turvallisuuspuute voi olla esimerkiksi auraamaton pihatie, 
tai rikkoontunut valaisin kellarissa. Havaituista puutteista 

tulee ilmoittaa siitä vastaavalle taholle, kuten isännöitsijälle 
tai huoltoyhtiölle.  
 
Kotivara tarkoittaa niitä elintarvikkeita ja muita 
häiriötilanteissa selviämiselle välttämättömiä tavaroita ja 
aineita, kuten lääkkeitä, vesiastioita, varavaloja ja 
paristoradiota, jotka riittävät viikon selviytymiseen 
eristyksissä muusta maailmasta. Kotivara tulee kerätä 
jokaiseen kotiin. Sitä tulee myös ylläpitää ja päivittää 
tarpeen mukaan. Kotivaran sisältö voi vaihdella 
esimerkiksi ruokatottumusten mukaan.  
 
Hätäilmoituksen teko on helppoa. Hätänumero on 112, 
joka toimii lähes kaikkialla maailmassa. Hätäkeskus, joka 
vastaa hätäpuheluun ohjaa sinua toimimaan oikein 
tilanteessa kuin tilanteessa. Ennen hätänumeroon 
soittamista selvitä mahdollisuuksien mukaan tapaturman 
sijainti ja laatu. Paras on, jos tiedät tarkan osoitteen.  
 
Sisälle suojautuminen on keino suojautua ulkopuolelta 
tulevilta uhkilta, kuten radioaktiiviselta säteilyltä ja 
kemikaaleilta. 
  
1. Siirry sisälle, pysy sisällä.  
2. Sulje asunnon aukot ja ilmanvaihto.  
3. Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita.  
4. Älä tuki puhelinjoja.  
5. Älä poistu sisätiloista ilman viranomaisten kehotusta 
ettet joutuisi vaaraan matkalla.  
 
Yleinen vaaramerkki on yhden minuutin pituinen nouseva 
ja laskeva äänimerkki tai viranomaisen kuuluttama 
varoitus. Nousevan jakson pituus on 7 sekuntia ja 
laskevan jakson pituus samoin 7 sekuntia. Toimi tällöin 
sisälle suojautumisen ohjeen mukaisesti. Vaara ohi -
merkki on yhden minuutin mittainen tasainen äänimerkki. 
Se on ilmoitus siitä, että uhka tai vaara on ohi.  
 
Tulipalon sattuessa toimi seuraavasti:  
1. PELASTA välittömässä vaarassa olevat.  
2. VAROITA muita vaarasta.  

3. HÄLYTÄ. Soita 112.  
4. SAMMUTA PALO, jos voit.  
5. RAJOITA. Sulje ikkunat ja ovet.  
6. OPASTA viranomaiset paikalle.  
 
Auttamisvelvollisuus on meillä jokaisella. 
Auttamisvelvollisuudella tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, 
joita voimme omien rajojemme puitteissa tehdä 
ehkäistäksemme onnettomuuksia ja auttaa 
onnettomuuteen joutuneita. Meillä on myös velvollisuus 
auttaa viranomaisia heidän ohjeidensa mukaisesti.  
 
Hätäensiapu, eli henkeä pelastava ensiapu on 
kansalaistaito, jota jokaisen tulee harjoitella säännöllisesti. 
Koulutusta järjestää esimerkiksi Suomen Punainen Risti. 
Sen tarkoituksena on estää potilaan tilan huononeminen 
ennen ammattiavun saapumista. Muista siis tehdä myös 
hätäilmoitus! Opettele ainakin seuraavat taidot:  
 
Kylkiasentoon tulee laittaa potilas, joka on tajuton. Tajuton 
potilas hengittää, mutta ei reagoi puheeseen, eikä 
heilutteluun. Kylkiasennossa potilas makaa kyljellään pää 
taakse kallistettuna siten, että hengitystiet pysyvät auki. 
Muista tehdä hätäilmoitus!  
 
 
 
 
 
 
Painelu-puhalluselvytyksen tarkoituksena on ylläpitää 
Hengittämättömän henkilön verenkiertoa ja hapen saantia, 
ennen avun saapumista paikalle. Elvytyksessä potilaan 
rintakehää painellaan 30 kertaa ja puhalletaan 2 kertaa 
toistaen näitä vaiheita.  
 
 



Asukkaan turvallisuusohje Mailankuja   liite E.12 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Koko pelastussuunnitelma löytyy osoitteesta: www.kolarinvuokraasunnot.fi.  
 

    

KIINTEISTÖN OSOITE:  Mailankuja 11, 95900 Kolari 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
KIINTEISTÖHUOLTO:  Päivystys: 040 777 4887 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
KOKOONTUMISPAIKKA: Parkkipaikka 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
VARAKOKOONTUMISPAIKKA: Naapurikiinteistön 

parkkipaikka 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
VÄESTÖNSUOJAT: Kiinteistössä ei ole omaa 

väestönsuojaa. Kiinteistö 
kuuluu yleisen 
väestönsuojelun piiriin. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
LÄMMITYSMUOTO:  Sähkölämmitys 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
LÄMMÖNJAKOHUONE: Ei ole 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
SÄHKÖPÄÄKESKUS: Huoneistokohtainen 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
VEDEN PÄÄSULKU:  Huoneiston kylpyhuoneessa 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
RAKENNUKSEN TYYPPI: Erillisrakennus 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
KERROSLUKU:  1 kerros 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
HUONEISTOJEN MÄÄRÄ: 1 huoneistoa 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Omatoiminen varautuminen tarkoittaa onnettomuuksien 
ehkäisyä, ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojaamista 
vaaratilanteissa, sekä valmistautumista 
onnettomuustilanteisiin. Henkilökohtaiset hätäensiapu- ja 
ensisammutustaidot ovat hyviä esimerkkejä omatoimisesta 
varautumisesta. Pelastuslaki velvoittaa jokaista meistä 
varautumaan omatoimisesti ja tähän kuuluu myös 
oleellisesti asukkaan velvoite tutustua yhtiön 
pelastussuunnitelmaan. 
 
Tapaturmien välttäminen on yleensä yksinkertaista. 
Reagoimalla välittömästi mahdollisiin vaaraa aiheuttaviin 
puutteisiin ja rikkoontuneisiin välineisiin voi tehdä jo paljon. 
Turvallisuuspuute voi olla esimerkiksi auraamaton pihatie, 
tai rikkoontunut valaisin kellarissa. Havaituista puutteista 

tulee ilmoittaa siitä vastaavalle taholle, kuten isännöitsijälle 
tai huoltoyhtiölle.  
 
Kotivara tarkoittaa niitä elintarvikkeita ja muita 
häiriötilanteissa selviämiselle välttämättömiä tavaroita ja 
aineita, kuten lääkkeitä, vesiastioita, varavaloja ja 
paristoradiota, jotka riittävät viikon selviytymiseen 
eristyksissä muusta maailmasta. Kotivara tulee kerätä 
jokaiseen kotiin. Sitä tulee myös ylläpitää ja päivittää 
tarpeen mukaan. Kotivaran sisältö voi vaihdella 
esimerkiksi ruokatottumusten mukaan.  
 
Hätäilmoituksen teko on helppoa. Hätänumero on 112, 
joka toimii lähes kaikkialla maailmassa. Hätäkeskus, joka 
vastaa hätäpuheluun ohjaa sinua toimimaan oikein 
tilanteessa kuin tilanteessa. Ennen hätänumeroon 
soittamista selvitä mahdollisuuksien mukaan tapaturman 
sijainti ja laatu. Paras on, jos tiedät tarkan osoitteen.  
 
Sisälle suojautuminen on keino suojautua ulkopuolelta 
tulevilta uhkilta, kuten radioaktiiviselta säteilyltä ja 
kemikaaleilta. 
  
1. Siirry sisälle, pysy sisällä.  
2. Sulje asunnon aukot ja ilmanvaihto.  
3. Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita.  
4. Älä tuki puhelinjoja.  
5. Älä poistu sisätiloista ilman viranomaisten kehotusta 
ettet joutuisi vaaraan matkalla.  
 
Yleinen vaaramerkki on yhden minuutin pituinen nouseva 
ja laskeva äänimerkki tai viranomaisen kuuluttama 
varoitus. Nousevan jakson pituus on 7 sekuntia ja 
laskevan jakson pituus samoin 7 sekuntia. Toimi tällöin 
sisälle suojautumisen ohjeen mukaisesti. Vaara ohi -
merkki on yhden minuutin mittainen tasainen äänimerkki. 
Se on ilmoitus siitä, että uhka tai vaara on ohi.  
 
Tulipalon sattuessa toimi seuraavasti:  
1. PELASTA välittömässä vaarassa olevat.  
2. VAROITA muita vaarasta.  

3. HÄLYTÄ. Soita 112.  
4. SAMMUTA PALO, jos voit.  
5. RAJOITA. Sulje ikkunat ja ovet.  
6. OPASTA viranomaiset paikalle.  
 
Auttamisvelvollisuus on meillä jokaisella. 
Auttamisvelvollisuudella tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, 
joita voimme omien rajojemme puitteissa tehdä 
ehkäistäksemme onnettomuuksia ja auttaa 
onnettomuuteen joutuneita. Meillä on myös velvollisuus 
auttaa viranomaisia heidän ohjeidensa mukaisesti.  
 
Hätäensiapu, eli henkeä pelastava ensiapu on 
kansalaistaito, jota jokaisen tulee harjoitella säännöllisesti. 
Koulutusta järjestää esimerkiksi Suomen Punainen Risti. 
Sen tarkoituksena on estää potilaan tilan huononeminen 
ennen ammattiavun saapumista. Muista siis tehdä myös 
hätäilmoitus! Opettele ainakin seuraavat taidot:  
 
Kylkiasentoon tulee laittaa potilas, joka on tajuton. Tajuton 
potilas hengittää, mutta ei reagoi puheeseen, eikä 
heilutteluun. Kylkiasennossa potilas makaa kyljellään pää 
taakse kallistettuna siten, että hengitystiet pysyvät auki. 
Muista tehdä hätäilmoitus!  
 
 
 
 
 
 
Painelu-puhalluselvytyksen tarkoituksena on ylläpitää 
Hengittämättömän henkilön verenkiertoa ja hapen saantia, 
ennen avun saapumista paikalle. Elvytyksessä potilaan 
rintakehää painellaan 30 kertaa ja puhalletaan 2 kertaa 
toistaen näitä vaiheita.  
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Sen tarkoituksena on estää potilaan tilan huononeminen 
ennen ammattiavun saapumista. Muista siis tehdä myös 
hätäilmoitus! Opettele ainakin seuraavat taidot:  
 
Kylkiasentoon tulee laittaa potilas, joka on tajuton. Tajuton 
potilas hengittää, mutta ei reagoi puheeseen, eikä 
heilutteluun. Kylkiasennossa potilas makaa kyljellään pää 
taakse kallistettuna siten, että hengitystiet pysyvät auki. 
Muista tehdä hätäilmoitus!  
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