Vähäsillan leirikeskuksen turvallisuusohjeet
Tampere 4.1.2021

Hätäkeskus suosittaa soittamaan hätänumeroon 112 kiireellisissä, todellisissa
hätätilanteissa hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön ollessa uhattuna tai
vaarassa, tai jos on syytä epäillä näin olevan.

Päärakennus
Päärakennuksen keittiön vieressä olevan ns. emännän huoneen pieni takka on käyttökiellossa. Kaikkia
muita päärakennuksen takkoja saa käyttää.
Päärakennuksessa on 6 kg:n jauhesammuttimia 1 kpl eteisessä ulko-oven luona sekä 2 kpl yläkerrassa
portaiden lähellä. Keittiössä on 1 kpl 180 cm kokoisia sammutuspeitteitä. Rakennus on varustettu paristolla
toimivilla palovaroittimilla.
Yläkerran poistumistienä olevat ikkunat on merkitty asianmukaisesti, ikkunoiden edessä ei saa säilyttää
tavaroita. Talon päädyissä on tikkaat, joita pitkin laskeudutaan ulos.
Päärakennuksessa alakerran lepohuoneessa on lääkekaappi, joka sisältää normaalit haavanhoitotarvikkeet
ja siteet sekä kyypakkauksen.
Sähkökatkon aikana kytketään paloriskilliset sähkölaitteet kuten sähköhella, uuni ja kahvinkeitin tms. laite
pois päältä.

Torppa
Torpan takkaa saa käyttää.
Sammuttimia on kiinteistössä kaksi kappaletta, keittiössä ja yläkerrassa. Sammutuspeite on rakennuksen
keittiössä. Rakennus on varustettu paristolla toimivilla palovaroittimilla
Rakennuksen maksimi majoittujien määrä on kymmenen henkilöä.
Yläkerran poistumistienä oleva ikkuna on merkitty asianmukaisesti, ikkunan edessä ei saa säilyttää
tavaroita. Talon päädyssä on tikkaat, joita pitkin laskeudutaan ulos.
Torpan vesi on johdettu vesiputkella saunarakennuksesta. Talviaikaan rakennukseen ei tule vettä.

Jussinniemi
Jussinniemen tuvan isoa takkaa saa käyttää. Keittiön viereisen pienen huoneen takka on käyttökiellossa.

Sammuttimia on kiinteistössä kaksi kappaletta, eteisessä ja yläkerrassa portaiden luona. Keittiössä on 1 kpl
180 cm kokoisia sammutuspeitteitä. Rakennus on varustettu paristolla toimivilla palovaroittimilla
Rakennuksen maksimi majoittujien määrä on kymmenen henkilöä.
Yläkerran poistumistienä oleva ikkuna on merkitty asianmukaisesti, ikkunan edessä ei saa säilyttää
tavaroita. Talon päädyissä on tikkaat, joita pitkin laskeudutaan ulos.
Jussinniemen rakennuksen eteen ei saa pysäköidä autoja.

Saunaranta
Nuotion teko on sallittu vain saunarannassa. Nuotio sammutetaan vedellä tai hiekalla huolellisesti käytön
jälkeen. Saunatuvan takkaa saa käyttää.
Saunarakennuksen grillin kaasupulloja on kaksi kappaletta, toinen säilytetään saunarakennuksen luona
olevassa huvimajassa ja toinen huoltorakennuksessa.
Uimarannassa on pelastusrengas ja soutuvene. Laiturilta hyppääminen on kielletty.

Tupakointi
Tupakointipaikka on lentopallokentän viereisen huvimajan luona. Tupakointipaikalla on palonkestävä astia,
johon voi laittaa poltetut tupakan natsat.

Jätehuolto
Jätteet kuljetetaan Viitapohjantie 60 kohdalla olevalle aluejätepisteelle tai muulle sopivalle jätepisteelle.

Muuta
Viallisten sähkölaitteiden käyttö pitää lopettaa heti ja ilmoittaa kiinteistönhoitajalle.
Autoja tai muita esteitä ei saa jättää päärakennukseen johtavalle tielle. Autotie on pelastustie.

Liitteet
Hätäilmoituksen teko-ohje
Toiminta sairauskohtauksissa
Toiminta tapaturmissa ja tapaturmien ennaltaehkäisy
Toiminta tulipalotilanteessa
Toiminta kunnallistekniikan häiriötilanteissa

Yhteystiedot omistajaan
Kiinteistönhoitajat arkisin klo 8-16 Jori Heikkilä (0400 952 485) tai Mikko Eerola (040 192 4797)
Muut asiat Matti Helin (040 546 6848) tai Mia Kannisto (040 662 0616)
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@tamperemissio.fi

Hätäilmoituksen teko-ohje
Hätätilanteessa soita yleiseen hätänumeroon 112
Hätäkeskus suosittaa soittamaan hätänumeroon 112 kiireellisissä, todellisissa hätätilanteissa hengen, terveyden, omaisuuden
tai ympäristön ollessa uhattuna tai vaarassa, tai jos on syytä epäillä näin olevan.

1.

SOITA HÄTÄPUHELU ITSE, JOS VOIT.
Tärkeää olisi, että hätäpuhelun soittaisi hän, jota asia koskee. Hänellä on sellaisia tietoja, joita päivystäjä tarvitsee
määritellessään mitä apua hän paikalle lähettää. Välikäsien kautta tuleva puhelu voi viivästyttää avun paikalle tuloa.

2. KERRO, MITÄ ON TAPAHTUNUT.
Hätäkeskuspäivystäjä kysyy soittajalta tietoja tapahtuneesta, jotta hän osaa tarvittaessa lähettää
juuri siihen tilanteeseen oikean avun.
3. KERRO TARKKA OSOITE JA KUNTA.
Hätäkeskuksen alueella saattaa olla useita samoja osoitteita eri kunnissa. Siksi on tärkeää kertoa
osoitteen lisäksi tapahtumapaikkakunta. Kirjoita kotiisi näkyvälle paikalle osoitteesi, jotta ilmoitat
sen hätätilanteessa varmasti oikein.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. OPASTA AUTTAJAT PAIKALLE.
8. SOITA UUDESTAAN, MIKÄLI TILANNE MUUTTUU.
OHJE: Jos hätänumero on hetkellisesti ruuhkautunut

- älä sulje puhelinta! Kuulet nauhoitteen, jossa
kehotetaan odottamaan hetki linjalla. Hätäpuheluihin vastataan mahdollisimman nopeasti ja aina
soittamisjärjestyksessä.

Et tarvitse koskaan suuntanumeroa.
Hätäpuhelu on maksuton.

Lähde: HÄTÄKESKUSLAITOS www-sivut

Toiminta sairauskohtauksissa
SELVITÄ, MITÄ ON TAPAHTUNUT
•
•

Onko potilas kaatunut, pyörtynyt, kouristellut?
Onko silminnäkijöitä?

Jaa seuraavat tehtävät, jos auttajia on enemmän.

TARKISTA POTILAAN TILA
•

Tarkista onko potilas heräteltävissä puhuttelemalla tai ravistamalla?

TARKISTA HENGITYS
•
•

Jos potilas ei herää, tarkista hengitys asettamalla kämmenselkä potilaan suun eteen ja koeta tuntuuko
ilmavirtausta.
Potilaan kasvojen sinerrys on merkki hengityksen estymisestä tai loppumisesta.

SIIRRÄ POTILAS OIKEAAN ASENTOON
•
•

Käännä tajuton potilas kylkiasentoon.
Ojenna päätä taakse, jotta hengitys pääsee kulkemaan esteettä.

TEE HÄTÄILMOITUS
Heti kun olet selvittänyt potilaan tilan ja havainnut, että kyseessä on hätätilanne, soita numeroon 112 ja
kerro:
•
•
•

mitä on tapahtunut
mitä potilas valittaa
mitä hän juuri sillä hetkellä tekee.

TARKKAILE POTILASTA
•
•

Älä jätä sairauskohtauksen saanutta yksin.
Jos havaitset potilaan tilassa muutoksia ennen pelastuslaitoksen yksikön saapumista, soita uudelleen
numeroon 112.

OPASTA

•

Järjestä auttajille opastus ja esteetön kulku potilaan luokse.

KERRO AUTTAJILLE
•
•
•

Mitä on tapahtunut
Miten potilaan tila on kehittynyt
Millaista ensiapua potilaalle on annettu

Toiminta tapaturmissa ja tapaturmien ennaltaehkäisy
TEE NOPEA TILANNEARVIO

PELASTA LOUKKANTUNEET HENGENVAARASTA

HÄLYTÄ LISÄAPUA
•

Pidä yleinen hätänumero 112 ja myrkytyskeskuksen numero (09) 471 977 esillä

TURVAA TARVITTAESSA HENGITYS JA VERENKIERTO
•
•
•

Elvytä elotonta ja käännä tajuton kylkiasentoon.
Älä liikuta esimerkiksi pudonnutta potilasta turhaan.
Tyrehdytä mahdollinen verenvuoto.

OPASTA TAI JÄRJESTÄ OPASTUS
•

Järjestä auttajille opastus ja esteetön kulku potilaan luokse.

TAPATURMIEN EHKÄISY
•

Asennoidu oikein.

•

Pidä huoli siisteydestä.

•

Älä tee kotitöitä väsyneenä tai alkoholin vaikutuksen alaisena.

•

Huomioi perheen jäsenten ja erityisesti lasten toiminta.

Ehkäise tapaturmien mahdollisuutta:
•

Huolehdi myrkyllisten kemikaalien oikeasta säilytyksestä.

•

Säilytä terävät esineet turvallisessa paikassa.

•

Käytä turvavarusteita kuten lieden turvasuoja, kipinäsuojukset, liukuesteet, turvaportit, turvapistorasiat
ja lapsiturvalliset ikkunan sulkimet.

•

Huolehdi lääkekaapin sisällöstä.

•

Valaise kiinteistön tilat riittävästi.

•

Käsittele avotulta varovasti.

Lähde ja lisätietoa: Varaudu.info ja Sosiaali- ja terveysministeriön Tapaturmat www-sivut

Toiminta tulipalotilanteessa
PELASTA välittömässä vaarassa olevat.
SULJE ovet estääksesi savun ja palon leviämistä.
HÄLYTÄ palokunta soittamalla turvallisesta paikasta numeroon 112.
SAMMUTA, jos palo on pieni eikä savua vielä ole.
VAROITA niitä, jotka eivät ole välittömässä vaarassa.
OPASTA tai järjestä opastus ja esteetön pääsy pelastusyksikölle kohteeseen sekä kerro välittömästi
paloviranomaiselle onko ihmisiä vaarassa ja jo suoritetut toimenpiteet.
VARMISTA, että kaikki ovat päässeet kokoontumispaikalle, joka on:

Pääoven edessä 10 metrin päässä oleva lentopallokenttä. Varapaikkana on saunan ranta.

Poistumaan kehotetut (eivät välittömässä vaarassa olevat) sulkevat koneet ja laitteet, ikkunat sekä kaikki
ovet ja poistuvat ennalta määrätylle kokoontumispaikalle.

Kerrostalopaloissa savu- ja palokaasut pääsevät usein leviämään porraskäytävään täyttäen sen kokonaan
näkyväisyyden jäädessä vain muutamaan kymmeneen senttimetriin.
Savu on lisäksi erittäin myrkyllistä, jonka hengittäminen aiheuttaa menehtymisen erittäin nopeasti.

Jos palo muualla porraskäytävässä on savua, toimi seuraavasti
•
•
•
•
•
•

Jää asuntoon ja ole rauhallinen. Kerrostaloissa jokainen asunto on tehty omaksi palo-osastokseen
(”palolokero”), josta palon nopea leviäminen toiseen asuntoon on estetty rakenteellisin toimenpitein.
Hyppääminen korkealta johtaa kohtalokkaisiin seurauksiin, asuntoon jääminen ei.
Mene parvekkeelle tai ikkunan luo ja herätä huomiota huutamalla, vilkuttamalla valoja, heiluttamalla
jotain näkyvää tai voit myös soittaa numeroon 112 ja kertoa tarkan osoitteen missä olet.
Laske varmuuden vuoksi vettä ammeeseen tai lavuaareihin.
Jos asuntoon alkaa tulla savua ovien raoista, postiluukusta tai ilmanvaihtoventtiileistä, tuuleta ja tiivistä vuotokohdat kosteilla tekstiileillä.
Jos asunnon ovi alkaa kuumeta, jäähdytä sitä vedellä.
Jos liekit lyövät asunnon ikkunoihin, siirrä helposti syttyvät tavarat pois ikkunoiden läheisyydestä.

•

Noudata viranomaisten antamia ohjeita.

Toiminta kunnallistekniikan häiriötilanteissa
SÄHKÖKATKOKSET
•

Tarkista sähkökatkoksen syy ja mahdollisuus palata normaaliin sähkön saantiin.

•

Tiedota tilanteesta ihmisille ja kehota varovaisuuteen avotulen käytössä ja ettei sähkölaitteet ole
erheellisesti päällä, kun sähköt jälleen kytkeytyvät.

•

Sähkökatkos: Tampereen Sähkölaitos puh. 0800 90171

Sähköpääkeskus sijaitsee:

Rakennukselle on kaksi sähköpääkeskusta. Sähköpääkeskus sijaitsee päärakennuksen vieressä
rannan puolella olevassa sähköpylväässä. Rakennuksen porraskäytävässä on rakennuksen oma
sähköpääkeskus.

VESIVAHINGOT
•

Selvitä etukäteen veden pääsulun / huoneistosi sulun sijainti

•

Katkaise vuotokohteesta ja sen läheisyydestä sähkö.

•

Tyrehdytä vuoto esimerkiksi sulkemalla veden pääsulku, joka sijaitsee:

Sulkuventtiiliä ei ole merkitty. Veden pääsulkuventtiili sijaitsee talon tienpuoleisella sivulla
vasemmassa ulkokulmassa. Sulkeminen vaatii työvälineen (jakoavaimen tms). Päärakennuksen
vedensulku on pienemmässä WC.ssä.
•

Ilmoita asiasta kiinteistönhoitajalle / omistajalle

•

Tarvittaessa ota yhteys yleiseen hätänumeroon 112.

•

Vesikatkos: Sisaruspohjan vesiosuuskunta Simo Leppänen puh. 0500 635 289

Mikäli vesivaara uhkaa rakennuksen ulkopuolelta, selvitä vesivaaran aiheuttaja:
•

Jos kyseessä on vuoto, pyri tyrehdyttämään se.

•

Pyri estämään veden pääsy rakennukseen säkityksin tai muovipeitteitä käyttämällä ja johtamalla vesi
poispäin.

•

Hälytä tarvittaessa lisäapua.

