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HÄTÄTILANNEOHJEET 

 

SUOMEN JALOKIVIHARRASTAJAIN YHDISTYS RY (SJHY) 

Lääkärinkatu 8, rakennus 8 (kappelirakennus) 

00250 Helsinki 

Hätätilanneohjeet ovat laatineet: 

Jukka Voijola, Ismo Hellsten 

Hätätilanneohjeet päivitetään kerran vuodessa tai aina tarpeen vaatiessa. 

Päivityksestä vastaa SJHY:n hallitus ja hallituksen puheenjohtaja. 

 

Suunnitelmaan liittyvien henkilöiden nimet ja yhteystiedot 

Palotarkastaja Timo Hänninen, 050 3645 375, timo.hanninen@hel.fi 

Tilakeskuksen käyttöpäällikkö Jari Tuominen 050 050 3237, jari.tuominen@hel.fi 

Hätätilanneohjeiden laatijat Ismo Hellsten 050 5842216 ismo.hellsten@kolumbus.fi  

ja varamies Jukka Voijola 040 411365  jukka.voijola@elisanet.fi 

SJHY puheenjohtaja Leif Buss 040 7674 383 

 

Kiinteistön tiedot 

Hätätilanneohjeen kohteena on Laakson sairaalan entinen siunauskappeli, 

joka on Museoviraston suojelema ja jonka SJHY on vuokrannut 1.6.2007 alkaen kokous- 

ja hiontatilaksi. Vuokrasopimus 222007685. 

Kiinteistön tilat ylä- ja alakerta yhteensä 242 m2 

SJHY on jalokiviharrastajain maanlaajuinen harrastajayhdistys jolla on noin 850 jäsentä eri 

puolilla Suomea. Eniten jäseniä on keskittynyt pääkaupunkiseudulle. 
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Hätätilanneohjeen tavoitteena on: 

 tunnistaa toimintaympäristössä esiintyvät vaaratekijät 

 ennaltaehkäistä vaaratilanteiden ja vahinkojen syntymistä 

 opastaa toimimaan oikealla tavalla vaaratilanteissa ja vahinkojen syntymisen 

ehkäiseminen 

 

Hätätilanneohjeen yleistiedot 

Kiinteistön vuokralaisten yhteystiedot ja kiinteistön miehitystiedot: 

SJHY on jalokiviharrastajain maanlaajuinen harrastajayhdistys, jonka hiomo ja toimisto on 

sijoitettu kappelirakennukseen. Pääosa tiloista on yhdistyksen jäsenten käytössä. 

Jalokiviharrastajain yhdistys toimii tiistaisin keskiviikkoisin ja torstaisin kello 13 – 20 

välisenä aikana. Tällöin tiloissa oleskelee yleensä noin 10 henkilöä kerrallaan. Tiloissa 

toimii tällöin vakinaiset nimetyt valvojat kahdessa vuorossa klo 13 – 17 ja 17 – 20. 

Päätyöskentely tapahtuu yläkerran pyörö-, kaiverrus- ja viistehuoneessa, sekä 

hopeatyöhuoneessa ja toimistossa. Lyhytaikaisempaa toimintaa tapahtuu alakerran 

sahaushuoneessa (yksi henkilö kerrallaan sahaa) ja kahvihuoneessa (maksimissa 10 

henkilöä 1-2 kertaa päivässä). 

Kappelissa pidetään kuukausikokouksia 2 kertaa kuukaudessa, läsnä 10 - 30 henkeä. 

Viikonloppuina pidetään hiomossa vuosittain noin 20 kurssia.  

Kurssikohtaisesti jäseniä voi olla max. 4 hklöä + 2 opettajaa.  

Muita henkilöitä ei oleskele viikonloppuina, eikä kurssien aikana SJHY:n tiloissa. 

 

Vuokralaisina tiloissa toimivat: 

 Johanna Mecklin, kultaseppä puh, 050 3696441 

 Kalle Nyberg, kultaseppä puh, 045 6305427 

 Petri Sipilä, hioja, SJHYn jäsen, puh +358 40 0437808 

 Sirkka-Liisa Karonen, hioja, SJHYn jäsen, puh +358 50 3045474 

 

Kultasepät työskentelevät maanantaista perjantaihin yleensä noin kello 09.00-16.00 välillä.  

Avaimien käyttö 

Suomen Jalokiviharrastajain Yhdistyksen jäsen Tuulikki Storgård ylläpitää SJHYn 

avainlistaa, jossa on lueteltu avaimet ja kaikkien avainten haltioiden tiedot ja avainten 

kuittaukset. Hänen hallussaan on myös vuokralaistilojen vara-avaimet. 

 

Murtohälytysjärjestelmä 

Kiinteistössä on murtohälytysjärjestelmä, joka päällä ollessaan hälyttää jos rakennuksessa 

havaitsee liikettä.  
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Ensimmäinen tulija laittaa hälytyksen päälle ja viimeinen lähtijä panee sen päälle.  

 

Hälytysjärjestelmä 

SJHYn hallussa on hälytyskello, jonka voi kytkeä sähköverkkoon sekä varustaa kytkimellä. 

Hälytyskellona voidaan käyttää myös kova-äänistä ovikelloa. 

 

Yleistiedot kiinteistön paloturvallisuuteen vaikuttavista varusteista ym. 

1.  Kiinteistön vaarapaikat ja riskit sekä ehkäisevät toimenpiteet 

Hopeatyöhuone (yläkerta)  

6 kg kaasupullo polttimineen sekä 3 kpl pieniä käsikaasupolttimia.  

 Vaarat: palovammat, sormivammat 

 Ehkäisevät toimenpiteet: Kurssikohtainen koulutus huoneessa olevien välineiden 

käyttöön ja turvallisuusseikkojen läpikäynti. 

 Kultaseppä Johanna Mecklinin huone  

11 kg ja 7,5 kg kaasupullot ja vetokaappi, jossa käsitellään seuraavia happoja: 

rikkihappo, typpihappo, ammoniakki, syanidi 

Vaarat: Palovammat, sormivammat, happovammat 

Ehkäisevät toimenpiteet:  

Ammatillinen koulutus aineiden ja laitteiden käsittelyyn.Huolellisuus.Tilassa on 

palohälytin ja häkävaroitin. Lattiatasolla on nestekaasuvaroitin, jonka hälytyksen 

perusteella voi käynnistää vetokaapin lattiaimun. Happoja säilytetään käytävän 

lukitussa kaapissa, kun niitä ei käytetä.                    

Tulityölupa: On 

 

 Kultaseppä Kalle Nybergin huone  

  11 kg + 5 kg + 7,5 kg kaasupullot polttimineen, sekä happikaasu 5 kg. Uuni. 

  Vaarat: Palovammat, sormivammat, happovammat 

  Ehkäisevät toimenpiteet: Ammatillinen koulutus aineiden ja laitteiden käsittelyyn.        

Uunia käytettäessä on huomioitu ympäristön suojaus niin rakenteita kun  

käyttäjääkin kohtaan. Uunissä on sähköjohto joka poistetaan pistorasiasta aina 

käytön jälkeen eli ei vain uunin kytkimestä.  

 Tulityölupa On 
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Porraskäytävän alla oleva komero 

Rikkihappo, typpihappo, ammoniakki, syanidi 

Vaarat : Happovammat 

Ehkäisevät toimenpiteet:  

Ammatillinen koulutus ja kokemus aineiden käsittelystä. Syanidin vasta-ainetta 
käyttöohjeineen säilytetään lukitussa säilössä jääkaapin alatilassa. Säilön avain 
roikkuu Johanna Mecklinin huoneen ilmoitustaululla. 

Sirkka-Liisa Karosen huone 

 Uuni.   

Vaarat: Palovammat 

Ehkäisevät toimenpiteet:  

Uunia käytettäessä on huomioitu ympäristön suojaus niin rakenteita kun 

käyttäjääkin kohtaan. Uunissa on sähköjohto joka poistetaan pistorasiasta aina 

käytön jälkeen eli ei vain uunin kytkimestä.  

Petri Sipilän huone 

Ei palavia nesteitä, happoja eikä kaasupulloja 

Petri Sipilän entisen hissikonehuoneen tilat (sisäänkäynti takapihalta) 

11 kilon komposiittikaasupullo, jota käytetään vain ulkona tai hopeahuoneessa 

varakaasuna. 

     Sisääntulokäytävä kittauspöytä  

      2 kpl kittaus spriipolttimia + pieni käsikaasupoltin. 

     Vaarat: Spriipolttimien kaatuminen ja nesteen / tulen leviäminen 

     Ehkäisevät toimenpiteet : Hankitaan polttimet jotka eivät aiheuta nesteen pöydälle       

     valumisvaaraa. Käyttökoulutus kursseilla 

       

2.  Pelastautumisen aika-arvio 

Tulipalon sattuessa jossakin kolmesta vuokralaisen huoneesta tapahtuu: 

- vuokralainen yrittää ensin sammuttaa paloa noin  1 min 

- ottaa hapot, poistuu ja sulkee oven..                      2 min                  

- hälyttää palokunnan ja palokellolla muun väen                     1 min           

Oven läpipalaminen vie aikaa noin   4 min  
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 Sahaustilasta vie kävellen aikaa poistua..                     30 sek 

- vuokralaistilasta vie aikaa poistua..                     10 sek 

- kaikki ovat ulkona ulko-ovesta ajassa..    5 min 

SJHY on asentanut portaisiin kaiteet, jotta vaikeakulkuiset pääsevät helpommin 
portaissa kulkemaan.  

Pyörätuolien käyttäjille ei hissin puuttuessa ole pääsyä eikä tarvetta päästä 
alakertaan (valvoja hoitaa tarvittaessa sahaukset) 
 
 

Toimintaohjeet onnettomuuksia ja vaaratilanteita varten 

1.  Laminoidut kuvat poistumisteiden käytävien seinillä, joihin merkitty pelastustiet 

2.  Kurssien yhteydessä käydään läpi pääasiat hätätilanneohjeista (kts. liite 10) 

3.  Valvojille ja kouluttajille tieto Hätätilanneohjeistuksesta. 

 

Viestintä, hälytyskello  

 

Yläkerran ja alakerran pohjapiirroksiin merkitään pelastustiet, sammuttimet ym. 

sijaintitietoa vaativat asiat. Pohjapiirrokset sisääntulo-oven vieressä. 

 

 

Hätätilanneohjeen ylläpito 

Kerran vuodessa tehtävällä  turvallisuuskävelyllä:  

Tarkastustulokset merkitään Turvallisuustarkastuslomakkeeseen (Liite 9) 

Huomioidaan mahdolliset kiinteistössä tapahtuneet muutostyöt, jonka jälkeen tehdään 

hätätilanneohjeeseen tarvittavat muutokset.  

Raportointi SJHY:n hallitukselle. 

Tarkistetaan mahdolliset muut hätäsuunnitelman muutostarpeet ja  toimeenpannaan  

tarvittavat muutokset. 
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LIITTEET: 

 

Liitteet 1- 5 

Huonekohtaiset toimintaohjeet tiloissa joissa käytetään avotulta  

 

Liitteet 6- 8  (Poistettu www -sivun versiosta) 

Yläkerran ja alakerran pohjapiirrokset, joissa on kuvattuina pelastustiet, sammuttimet ym. 

sijaintitietoa vaativat asiat 

 

Liite 9.          Turvallisuustarkastuslomake  

 

Liite 10.        SJHY yleiset turvallisuusohjeet (kursseilla läpikäytävä) 

 

Liite 11/1.    SPR:n ohje Aikuisen painelu- / puhalluselvytys  

 

Liite 11/2.    SPR:n ohje Verenvuodon tyrehdytys 

 

Liite 11/3.    SPR:n ohje Palovamman ensiapu 

 

Liite 11/4.    SPR:n ohje Myrkytyksen ensiapu 

 

Liite 12.       Toimintaohje vesivahingon tai sähkökatkoksen sattuessa 
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Liite 1.       

Kultaseppä Johanna Mecklinin huoneen toimintaohje tulipalon uhatessa 

(huoneessa 11kg ja 7,5 kg kaasupullot) 

Tulipalon uhatessa: 

 sulje kaasupullo ja kuljeta se ulos käytävään 

 jos huoneessa on happopulloja tai räjähdysvaarallisia aineita, vie ne myös 

käytävään  

 sulje vetokaapin luukku ja tuuletuskanavan säleikkö seinälle merkityn nuolen 

suuntaan 

 pienehkön palonalun voit välittömästi yrittää sammuttaa seinällä olevalla 

sammutuspeitteellä 

 ellei edellä mainittu toimenpide näytä riittävältä, käytä sammutukseen alakerran 

käytävässä olevaa sammutinta 

 mikäli edellä mainittu ei tunnu riittävältä, soita numeroon 112 ja ilmoita palovaarasta 

ja kerro tarkasti ajo-ohjeet jos kappeliin ei vielä ole kunnollista viitoitusta ja yritä 

sammuttimella hillitä paloa tai sammuttaa palon 

 ellei sammutus onnistu, poistu huoneesta, sulje ovi hyvin, tarkasta päiväkirjasta 

paikallaolijat ja hälytä muut hiomossa olijat; (oven paksuuden 1 mm suojelee sinua 

1 minuutin ajan tulen laajemmalta irtipääsyltä) Jos käytettävissä on hälytyskello, 

käytä myös sitä. 

 Kuljeta kaasupullot ja hapot ym. ulos 

 jos käytettävissä on hälytyskello, käytä myös sitä 

 siirry portille opastaaksesi palokunnan nopeammin paikalle  

   Nestekaasuhälytyksen sattuessa  

 käynnistä vetokaapin puhallin 

 kuljeta nestekaasupullo ulos 

Huonekohtaiset varusteet: 

- sammutuspeite                                                                                                                                                   

- häkävaroitin 

- palohälytin 

- nestekaasuvaroitin                                                                                                                                              

- huonekohtainen toimintaohje laminoituna seinällä 

(sammuttimen kohdalla käytävän seinällä on kirjallinen ja kuvallinen käyttöohje) 
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Liite 2.      

 

Kultaseppä Kalle Nybergin huoneen toimintaohje tulipalon uhatessa 

(huoneessa 11 kg + 5 kg + 7,5 kg kaasupullot + happikaasu 5 kg) 

Tulipalon uhatessa: 

 sulje kaasupullo ja kuljeta se ulos käytävään 

 jos huoneessa on happopulloja tai räjähdysvaarallisia aineita, vie ne myös 

käytävään  

 pienehkön palonalun voit välittömästi yrittää sammuttaa seinällä olevalla 

sammutuspeitteellä 

 ellei edellä mainittu toimenpide näytä riittävältä, käytä sammutukseen käytävässä 

olevaa sammutinta 

 mikäli edellä mainittu ei tunnu riittävältä, soita numeroon 112 ja ilmoita palovaarasta 

ja kerro tarkasti ajo-ohjeet jos kappeliin ei vielä ole kunnollista viitoitusta ja yritä 

sammuttimella hillitä paloa tai sammuttaa palon 

 ellei sammutus onnistu, poistu huoneesta, sulje ovi hyvin, tarkasta päiväkirjasta 

paikallaolijat ja hälytä muut hiomossa olijat; (oven paksuuden 1 mm suojelee sinua 

1 minuutin ajan tulen laajemmalta irtipääsyltä) Jos käytettävissä on hälytyskello, 

käytä myös sitä. 

 Kuljeta kaasupullot ja hapot ym. ulos 

 jos käytettävissä on hälytyskello, käytä myös sitä 

 siirry portille opastaaksesi palokunnan nopeammin paikalle  

 

Huonekohtaiset varusteet: 

 - sammutuspeite 

 -  huonekohtainen toimintaohje laminoituna seinällä 

(sammuttimen kohdalla käytävän seinällä on kirjallinen ja kuvallinen käyttöohje) 
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Liite 3.      

 

Vuokralaisen Sirkka-Liisa Karosen huoneen toimintaohje tulipalon uhatessa 

Tulipalon uhatessa: 

 katkaise virta polttouunista ja sulje sen ovi 

  jos huoneessa on happopulloja tai räjähdysvaarallisia aineita, vie ne myös 

käytävään  

 pienehkön palonalun voit välittömästi yrittää sammuttaa seinällä olevalla 

sammutuspeitteellä 

 ellei edellä mainittu toimenpide näytä riittävältä, käytä sammutukseen oven takana 

olevaa sammutinta 

 mikäli edellä mainittu ei tunnu riittävältä, soita numeroon 112 ja ilmoita palovaarasta 

ja kerro tarkasti ajo-ohjeet jos kappeliin ei vielä ole kunnollista viitoitusta ja yritä 

sammuttimella hillitä paloa tai sammuttaa palon 

 ellei sammutus onnistu, poistu huoneesta, sulje ovi hyvin ja hälytä muut hiomossa 

olijat; tarkasta päiväkirjasta paikallaolijat (oven paksuuden 1 mm suojelee sinua 1 

minuutin ajan tulen laajemmalta irtipääsyltä) Jos käytettävissä on hälytyskello, käytä 

myös sitä.. 

 jos käytettävissä on hälytyskello, käytä myös sitä 

 siirry portille opastaaksesi palokunnan nopeammin paikalle  

 

Huonekohtaiset varusteet: 

-sammutuspeite 

- huonekohtainen toimintaohje laminoituna seinällä 

(sammuttimen kohdalla käytävän seinällä on kirjallinen ja kuvallinen käyttöohje) 
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Liite 4.      

 

Suomen Jalokiviharrastajain yhdistyksen hopeatyöhuoneen toimintaohje tulipalon 

uhatessa 

Tulipalon uhatessa: 

 sulje kaasupullo ja kuljeta se ulos käytävään  

 pienehkön palonalun voit välittömästi yrittää sammuttaa seinällä olevalla 

sammutuspeitteellä 

 ellei edellä mainittu toimenpide näytä riittävältä, käytä sammutukseen käytävässä 

olevaa sammutinta 

 mikäli edellä mainittu ei tunnu riittävältä, soita numeroon 112 ja ilmoita palovaarasta 

ja kerro tarkasti ajo-ohjeet jos kappeliin ei vielä ole kunnollista viitoitusta ja yritä 

sammuttimella hillitä paloa tai sammuttaa palon 

 ellei sammutus onnistu, poistu huoneesta, sulje ovi hyvin, tarkasta päiväkirjasta 

paikallaolijat ja hälytä muut hiomossa olijat; (oven paksuuden 1 mm suojelee sinua 

1 minuutin ajan tulen laajemmalta irtipääsyltä)  

 Jos käytettävissä on hälytyskello, käytä myös sitä. 

 siirry portille opastaaksesi palokunnan nopeammin paikalle  

 

Huonekohtaiset varusteet: 

- sammutuspeite 

- huonekohtainen toimintaohje laminoituna seinällä 

(sammuttimen kohdalla käytävän seinällä on kirjallinen ja kuvallinen käyttöohje) 
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Liite 5.      

 

Suomen Jalokiviharrastajain Yhdistys ry yleinen toimintaohje tiloissa oleskeleville 

tulipalovaaran sattuessa  tai palohälytystilanteessa  

 

 pienehkön palonalun voit välittömästi yrittää sammuttaa seinällä olevalla 

sammutuspeitteellä 

 ellei edellä mainittu toimenpide näytä riittävältä, käytä sammutukseen käytävässä 

olevaa sammutinta 

 mikäli edellä mainittu ei tunnu riittävältä, soita numeroon 112 ja ilmoita palovaarasta 

ja kerro tarkasti ajo-ohjeet jos kappeliin ei vielä ole kunnollista viitoitusta ja yritä 

sammuttimella hillitä paloa tai sammuttaa palon 

 ellei sammutus onnistu, poistu huoneesta, sulje ovi hyvin, tarkasta päiväkirjasta 

paikallaolijat ja hälytä muut hiomossa olijat; (oven paksuuden 1 mm suojelee sinua 

1 minuutin ajan tulen laajemmalta irtipääsyltä)  

 tarkistakaa että kaikki ovat tietoisia vaarasta, poistukaa rakennuksesta ja sulkekaa 

kaikki ovet perässänne 

 jos käytettävissä on hälytyskello, käytä myös sitä 

 siirry portille opastaaksesi palokunnan nopeammin paikalle  

 

Pyöröhuoneen seinäkaapissa on seuraavat syttyvää nestettä sisältävät pullot: 

2-3 litraa polttonesteitä (Sinol ja Marinol -tyyppisiä) 

Pyöröhuoneen peltikaapissa on seuraavat syttyvää nestettä sisältävät pullot: 

2-3 litraa polttonesteitä (Sinol ja Marinol -tyyppisiä) 

Yläkerran aulan työpöydän syttyvät nesteet: 

Noin 2  litraa polttonesteitä (Sinol ja Marinol -tyyppisiä) 
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Liite 10.                                                                                                       01.03.2016 

 

SJHY YLEISET TURVALLISUUSOHJEET 

- oheiset asiat käytävä läpi kursseilla – 

- kukin valvoja on samalla turvallisuusjohtaja - 

 

- yleinen hätänumero 112 

- rakennuksen pohjapiirroksen paikka ja siihen merkityt kohdat 

- huonekohtaiset pelastusohjeet 

- sammuttimien ja sammutuspeitteen käyttö ja mistä löytyvät  

- ensiapukaappi mistä löytyy 

- hätäuloskäynnit näytetään 

- tulen ja kaasun käyttö ja siihen liittyvät vaarat (kurssikohtainen) 

- suojalasien ja kuulosuojaimien käyttö 

- poistumis- /kokoontumisalue: pihalla sisääntuloportin vasen puoli 

 

 

Kiinteistöön liittyvissä ongelmissa esim.vesivahinko, sähkökatkos ym. ota välittömästi 

yhteys Huoltomieheen. 

 

Kiinteistöhoidon puhelinnumerot 

Kiinteistöhuolto / Tilakeskus:  

Huoltomies Marko Hokkanen 040 1389142 

Käyttöpäällikkö Jari Tuominen 050 050 3237 
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Liite 11/2. 

 

VERENVUOTO  (SPR) 

 

Ulkoisen näkyvän verenvuodon määrää on vaikea mitata ja arvioida luotettavasti.  

Suuren verenhukan (yli 20 %) seurauksena ihminen menee shokkiin. 

 

Näin tyrehdytät verenvuodon: 

 

-  Tyrehdytä verenvuoto painamalla sormin tai kämmenellä suoraan vuotokohtaan.  

-  Voit myös pyytää loukkaantunutta painamaan itse vuotokohtaa. 

-  Auta loukkaantunut tarvittaessa istumaan tai makuulle 

-  Sido vuotokohtaan paineside joko käyttäen sidetarvikkeita tai muita saatavilla olevia   

välineitä, esimerkiksi huivia. 

  

Soita hätänumeroon 112, jos arvioit tilanteen sitä vaativan 

 

Runsas verenvuoto voi johtaa verenkierron vakavaan häiriötilaan eli sokkiin. Huolehdi 

loukkaantuneen sokin oireenmukaisesta ensiavusta. 

 

Mikäli haavassa on vierasesine, esim. naula tai puukko, sitä ei poisteta ensiavun 

yhteydessä. Jos esine vaikeuttaa hengitystä, tulee se välittömästi poistaa. 
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Liite 11/3. 

 

Palovammat (SPR) 

Palovamma on lämmön tai syövyttävän kemiallisen aineen aiheuttama kudostuho, jossa 
iho ja mahdollisesti myös sen alaiset kudokset vaurioituvat.  

Jos ihoa ei jäähdytetä, vamma laajenee syvempiin ihokerroksiin ja kipu jatkuu kauemmin. 

 

Pienen palovamman ensiapu: 

 Palovammaa jäähdytetään mahdollisimman pian viileällä vedellä 15–20 minuutin 
ajan. 

 Rakkuloita ei saa puhkaista. 
 Palovamman voi peittää puhtaalla suojasiteellä tai palovammojen hoitoon 

tarkoitetulla erikoissiteellä. 

 

Milloin lääkäriin? 

Jos palovamma on 

 tulehtunut 
 kämmentä suurempi 2. asteen palovamma 
 3. asteen palovamma 
 sähköpalovamma 
 kasvojen tai käsien syvä palovamma 
 hengitysteissä 
 lapsella 
 vanhuksella 
 jotakin perussairautta sairastavalla henkilöllä esim. diabeetikon palovammat. 
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Liite 11/4. 

 

MYRKYTYS (SPR) 

Myrkytysoireiden vakavuus ja niiden ilmaantumisen nopeus riippuvat aineesta ja määrästä 

sekä siitä, millä tavoin myrkky on joutunut elimistöön. 

 

Toimi näin myrkytystilanteessa: 

Hätätilanteessa soita numeroon 112. 

Jos epäilet myrkytyksen mahdollisuutta, soita myrkytystietokeskukseen,  

puhelin 09 471 977 (24h/vrk) 

 

Toimi myrkytystietokeskuksen ohjeiden mukaan. 

 

Kuvaile myrkytystietokeskukseen 

o    mitä on tapahtunut, mistä aineesta on kysymys 

o    miten myrkky on joutunut kehoon (nielty, hengitetty, imeytynyt, pistetty) 

o    minkä määrän autettava on niellyt 

o    kuinka pitkä aika tapahtuneesta on kulunut. 

 

Älä okseta. 

 

Tarkkaile autettavan tilaa, ilmentyykö esim. pahoinvointia, vatsakipua, ripulia. 

 

Jos autettava menee tajuttomaksi, turvaa avoin hengitystie kääntämällä hänet 

kylkiasentoon.  

 

Jos autettava menee elottomaksi, aloita elvytys. 
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TOIMINTAOHJEET VESIVAHINGON TAI 
SÄHKÖKATKOKSEN SATTUESSA 

 

Putkivuoto/-rikko 

- katso ettei vesi valu sähkölaitteisiin 

- putkirikossa kiedo (jos mahdollista) tiukka kangas/pyyhe vuotokohdan  ympärille ja laita 
vesiastia alle  

- ota yhteys välittömästi numeroon: 

Huoltomies Marko Hokkanen 040 1389142 

Veden pääsulku on teknisen keskuksen 

lämmönjakohuoneessa (huoltomies vastuussa). 

 

 

Sähkökatkos 

- etsi varavalaisin (kts.pohjapiirros) 

- havannoi ilmeneekö tiloissa savun hajua 

- tutki ettei laitteissa oikosulkua 

- jos sulakevika, vaihda sulake 

- pidempi katkos tai ongelma soita numeroon: 

Huoltomies Marko Hokkanen 040 1389142 

 

 

Pohjapiirros ulko-oven vieressä, johon merkitty sähköpääkeskus ja varavalaisimien paikka. 

 

 


