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Suunnitteluvelvoite perustuu Pelastuslakiin (8-9§) ja – asetukseen (9-10§) 

Pieniin laitoksiin ja vähintään viiden huoneiston taloyhtiöihin. 

 

 

KIINTEISTÖN TIEDOT 
 

 

Kiinteistön nimi ja osoite 

Real Snacks Oy Tuotetie 1 92930 PYHÄNTÄ 

Kylä Kortteli Tontti 

   

 

Rakennusvuosi Rakennuksia tontilla Portaita/kerroksia Huoneistoja  Kerrosala Henkilöitä päivä/ yö 

 5   3500 15 

Kiinteistön yritykset ja laitokset (yritys, turvallisuudesta vast. henkilö, puh): 

Tapio Lohi (tehdaspäällikkö) 040-7727656 

Arja Kastarinen(toimitusjohtaja) 040-7306088 

  

  

Kiinteistön vakuutukset: 
 

 

 

VÄESTÖNSUOJA 
 

Väestönsuojan tyhjentäminen ja kuntoon laitto poikkeusoloissa on suunniteltava etukäteen.   

 

Onko kiinteistössä väestönsuojaa:                   Sijainti:  

kyllä                   ei     Pyhännän Puu Top Oy 

Suojaluokka:  Pinta-ala:  Suojapaikkoja: Suojan puhelinnumero:  

 25   

Suojan käyttöön perehtynyt turvallisuushenkilö (nimi, yhteystiedot): 

Timo Aitto-Oja 0401912203 

Suoja on tarkastettu viimeksi ajankohta:   

Suoja on huollettu viimeksi ajankohta:   

Tyhjentämissuunnitelma ja koska se on hyväksytty yhtiökokouksessa: 

 

Muun lähimmän yleisen väestönsuojan osoite: 
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TALOSSA HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET SEKÄ 
KEHITTÄMISSUUNNITELMA NIIDEN VÄHENTÄMISEKSI  
 

Vaaratilanne: Kehittämissuunnitelma: 

Kasviöljysäiliöt: 

Ulkona 27t. 

Sisällä 10t. 

Päiväsäiliöt sisällä 2t. 

Pidetään säiliölle pääsy kunnossa ja ympäristö siistinä. 

Rasvakeittimet Rasvakeittimissä kuuma öljy (175*c). Höyryn lämpötila ei yllä 

lämmöllä sytyttämään paisto-öljyä. Työntekijät ovat perehdytet-

tyjä työhön. 

Nestekaasusäilö, maanalai-

nen 6,4m3. 

Sulut esillä/tavoitettavissa. 

Säiliöt ovat sisältömerkattuja. 

Pidetään ympäristö siistinä ja vapaana, jotta säiliölle pääsy mah-

dollinen. 
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TURVALLISUUSHENKILÖSTÖ JA SEN KOULUTUS 
 

vakanssi nimi asunto puh.  nro 

Hallituksen puheenjohtaja    

Turvallisuuspäällikkö Tapio Lohi  040-7727656 

     suoritettu turvallisuuskoulutus  
Koulutus 

 
suoritusvuosi 

 

Isännöitsijä Pyhännän kunta, Timo Aitto-oja  040-1912203 

     suoritettu turvallisuuskoulutus  
Koulutus 

 
suoritusvuosi 

 

Suojanhoitaja    

suoritettu suojanhoitajan koulutus 
Koulutus 

 
suoritusvuosi 

 

Ensiapuvastaava    

suoritettu ensiapu-/terveydenhuoltoalankoulutus 
Koulutus 

 
suoritusvuosi 

 

Sammutusvastaava    

suoritettu alkusammutuskoulutus 
Koulutus 

 
suoritusvuosi 

 

 

 

 

YHTEYSTIEDOT JA TOIMINTAOHJEET HÄTÄTILANTEISIIN 
 

Huoltoyhtiö / talonmies 

Tapio Lohi 

Sähkölaitoksen vikailmoitukset 

Loiste Oy 

Vesilaitoksen vikailmoitukset 

Kari Körkkö 040 0284436  

Hissin vikailmoitukset 

 

Kiinteistön ilmanvaihtolaitteiden pysäyttäminen (mistä pysäytetään, kuka pysäyttää): 

Pääoven eteisessä hätäkatkaisija 

Toimintaohjeet sähkö-, vesi- ja lämpökatkoksissa: 

Toimitaan tilanteen mukaan, työnjohto arvio tilanteen. 
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ONNETTOMUUS TAI SAIRAUSKOHTAUS 
 

Ambulanssi/ palokunta: 112 Ambulanssi varanumero:  

Poliisi: 112 Poliisi varanumero: 112 

Myrkytystietokeskus: 09-471 977 Myrkytykset/ varanumero: 09-4711 

Päivystävä sairaala:     OYS 

Terveyskeskus:     Pyhännän terveyskeskus 

Hammaslääkäri:    Pyhännän terveyskeskus 

Talon ensiapupaikka poikkeusoloissa: Toimistorakennus 

 
 

 

TILAPÄISSUOJA 
 

Tilapäissuojan sijainti ja kunnostamissuunnitelma (mm. sijainti, tiivistäminen, ilmanvaihdon järjestämi-

nen, varustaminen ja kalustus): 

Toimistorakennus 

 

 

 

MUU TURVALLISUUS  
 

Murtosuojaus ja lukitus (esim. lukkojen, ovipumppujen ja takalukituksen toimivuus, avainten säilytys, 

luovutus ja määrä) : 

Jokaisella työntekijällä on henkilökohtainen avain. 

Jätteiden keräyspaikoista annettu asukkaille ohjeet?   

(ohje liitteksi)          
Kyllä             Ei  
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PALOTURVALLISUUS 
 

TARKISTUSLISTA KUNNOSSA KORJATTAVA 

   

Osoitenumeroinnin näkyvyys  x     

Hälytysajoneuvojen pääsy  x     

Siisteys  x     

Palo-osastointi tiivis  x     

Palo-ovet toimivat  x     

Uloskäytävät  x     

   

Koneet ja laitteet  x     

Sähköasennukset  x     

Lämmityslaitteet  x     

Palavien aineiden säilytys  x     

   

Alkusammutuskalusto  x     

Palovaroittimet asunnoissa  x     

Palovaroittimien paristot vaihdetaan vuosittain  x     

  

 

Palavasta rakennuksesta poistuttaessa asukkaiden kokoontumispaikaksi on sovittu: 

Pääoven edessä ulkona 

 

TOIMI NÄIN JOS PALOVAROITIN HÄLYTTÄÄ 

 

OMASSA ASUNNOSSA 

 

HAVAITSET SAVUA 

• PELASTA välittömässä vaarassa olevat 

• SAMMUTA palon alku itse, jos voit 

• POISTU huoneistosta. Sulje ovet ja ikkunat perässäsi. Sulje ehdottomasti porraskäytävään johtava ovi. Mene 

alas rappuja pitkin. 

• VAROITA muita asukkaita huutamalla tai ovikelloja soittamalla. Ilmoita tulipalosta hätänumeroon 112 vasta 

turvallisesta paikasta. 

• MENE taloyhtiössä etukäteen sovitulle kokoontumispaikalle. 

 

ET HAVAITSE SAVUA 

• Avaa ikkunat ja tuuleta palovaroittimen ympäriltä esim. sanomalehdellä. Älä poista paristoa, sillä voit unohtaa 

asettaa sen takaisin. Mikäli varoitin ei hiljene, se saattaa olla vioittunut, jolloin se on vaihdettava uuteen 

 

JOSSAIN MUUALLA  

 

HAVAITSET SAVUA 

ÄLÄ mene savuun! Pysy omassa asunnossasi. Asunnot on rakennettu niin, ettei palo pääse helposti leviämään 

asunnosta toiseen. Varmista, että hälytys on tehty. Jos huoneeseen tulee savua, soita hätänumeroon 112 ja kerro, 

missä asunnossa olet. 

 

ET HAVAITSE SAVUA 

Yritä selvittää, mistä hälytys tulee ja mikä on hätänä. Varmista, että hätäilmoitus on tehty. Poistu huoneistosta rau-

hallisesti, jos porraskäytävässä ei ole savua. Sulje huoneistosi porraskäytävään johtava ovi lähtiessäsi. Käytä por-

taita, hissiin voit jäädä loukkuun. 
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TURVALLISUUSMATERIAALI 
 

Taloon on hankittava tarpeellista turvallisuusvälineistöä. Talojen turvallisuusmateriaali koostuu viranomaissää-

dösten edellyttämästä välineistöstä (mm. palovaroittimet) sekä onnettomuuksien varalta tarvittaessa ensiapu- ja 

alkusammutusvälineistä sekä pelastamisessa ja suojautumisessa tarvittavasta materiaalista. 
 

TURVALLISUUS-

HENKILÖSTÖN 

MATERIAALI  
(hankittava kaikkiin pelastussuunnitelmavelvollisiin ta-
loyhtiöihin) 

Määrä al-

kavaa  

100 asu-

kasta 

kohti 

Taloon 

tarvittava 

määrä 

Talossa 

oleva  

materiaali 

Puute 

Suojanaamari + vss-suodatin 2                   

Suojakypärä 2                   

Suojalasit 2                   

Ensiapulaukku + suojasidepakkaus 1 2 2       

Ensiside 2 5 5            

Joditabletit 2/asukas                   

Säteilymittari (annosnopeutta ja annosta mittaava), yksi/kiin-

teistö, vain yli sadan asukkaan taloihin 
                  

Opaskirja talosuojelusta 2                   

 

VÄESTÖNSUOJAN  

MATERIAALI 
(oltava väestönsuojassa) 

Määrä/ 

suoja 

 

Taloon 

tarvittava 

määrä 

Talossa  

oleva 

materiaali 

Puute 

Paarit 1                   

Vedensäilytysaine, vesisäiliön tilavuuden mukaan                   

Rautakanki 1                   

Suojan merkitsemiskilpisarja 1                   

Käsivalaisin 2                   

Sankoruisku 1                   

Suojan työkalut 
pajavasara , katkaisutaltta , piikkitaltta , voimaleikkuri , veistokirves , kenttälapio , sorkkarauta , käsisaha ,  

rautasaha + viisi varaterää , jakoavain , ruuvitaltta , ristipääruuvitaltta , vasara+nauloja , puukko ,  

pelastusköysi   

 

  

Puuttuvan materiaalin hankinta:  Vuoden _________aikana. 

Talossa oleva muu turvallisuustoimintaan käyttökelpoinen materiaali: 
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LIITTYMINEN PELASTUSTOIMEEN JA KUNNAN 
VÄESTÖNSUOJELUUN 
 

Pelastuslaitos (käyntiosoite ja puh):  

Pyhännän paloasema, Antintie 92930 PYHÄNTÄ 

Poikkeusolojen johtokeskus:  

 

 Nro  

Suojelupiiri  

 Suojelulohko  

Suojeluyksikkö  

Kokoontumispaikka suojaväistötilanteessa:  

 

 

 

TIEDOTTAMINEN 
 

Tämä suunnitelma hyväksytään johtoryhmän kokouksessa. Pääkohdat tiedotetaan jokaiselle työntekijälle. 

Yksi kappale tätä suunnitelmaa säilytetään taukohuoneessa ”pelastussuunnitelma kansiossa”. Toinen kappale 

lähetetään pelastuslaitokselle. Suunnitelma tarkistetaan vuosittain ja muutokset ilmoitetaan viranomaiselle. 

 

Miten ja koska tiedottaminen asukkaille hoidetaan / on hoidettu: 

Käydään pääkohdat yhteisesti palaverissa läpi 

Suunnitelma on tarkastettu viimeksi ajankohta: 11.11.2020 

Palotarkastus on suoritettu kiinteistöön viimeksi  ajankohta:30.09.2020 

Lisätietoja talosuojelusta ja suojelukoulutuksesta saa pelastuslaitokselta tai pelastusliitolta (nimi, osoite 

ja puh.): 

 

 

 

 

ALLEKIRJOITUS 
 

Päiväys: 

11.11.2020 

Allekirjoitus: 

Tapio Lohi 

 

 

LIITTEET: 
 
• Kiinteistön pohjapiirros  

• Toimintaohjeet (pelastuslaitoksen liite)  

• Turvajärjestelmän huolto- ja kunnossapito-ohjelma 

 

 


