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PORKKATÖRMÄN ASUNNOT SEKÄ SOTAINVALIDIEN PALVELUTALO
TOIMINTA TULIPALOTILANTEESSA
Jos tulipalo syttyy tilassa, jossa itse olet, toimi seuraavasti tai jaa seuraavat tehtävät auttajia
ollessa useita.
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.
7. Varmista, että kaikki ovat päässeet kokoontumispaikalle, joka on Porkkatörmän Päiväkoti.
1.
2.
3.
4.
5.
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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 on muualla ja porraskäytävässä on savua, toimi seuraavasti
1. 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.
2. Mene parvekkeelle tai ikkunan luo ja herätä huomiota
• huutamalla
• vilkuttamalla valoja
• heiluttamalla jotain näkyvää
• voit myös soittaa numeroon 112 ja kertoa tarkan osoitteen missä olet.
3. Laske varmuuden vuoksi vettä ammeeseen tai lavuaareihin.
4. Jos asuntoon alkaa tulla savua ovien raoista, postiluukusta tai ilmanvaihtoventtiileistä, tuuleta ja tiivistä vuotokohdat kosteilla tekstiileillä.
5. Jos asunnon ovi alkaa kuumeta, jäähdytä sitä vedellä.
6. Jos liekit lyövät asunnon ikkunoihin, siirrä helposti syttyvät tavarat pois
ikkunoiden läheisyydestä.
7. Noudata viranomaisten antamia ohjeita.
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Erityisohjeet Porkkatörmälle:
Pääsääntöisesti palokunta ehtii ensimmäisenä paikalle. Tällöin noudatetaan viranomaisen antamia
ohjeita.
Mikäli kotihoito ja/tai kiinteistönhoitaja ehtii paikalle ennen palokuntaa, tämä menee kohteeseen
ja ottaa mukaansa käsisammuttimen. Ennen sisälle menoa hänen tulee tutkia, tuleeko
huoneistosta savua ja lisäksi tulee tunnustella oven pintaa kämmenellä. Jos ovea ei voi koskea
kämmenellä, sitä ei saa avata. Kiinteistönhoitaja ottaa tilanteen vastuulleen ja jakaa mm. tehtävät.
Viereisten asuntojen asukkaat evakuoidaan tarvittaessa. Kotihoito/kiinteistönhoitaja saavat
vaientaa hälytyksen, mikäli hälytyksen aiheuttaja on täysin selvä. Kotihoito hälyttää tarvittaessa
lisäapua ns. ryhmätekstiviestinä. Viesti lähetetään kotihoidon esimiehille, jotka huolehtivat
jatkohälytyksistä oman sisäisen suunnitelmansa mukaisesti. Ryhmätekstiviesti lähetetään myös
Tuija Eskonpekkalle. Viesti on: porkkätörmä hätä sos. Viesti ja vastaanottajat päivitetään vuosittain
ja aina tarvittaessa.
Kiinteistönhoitaja ilmoittaa paloviranomaiselle sen saavuttua tehdyt
toimenpiteet sekä evakuoidut/sisällä olijat. Johto siirtyy paloviranomaiselle heti sen saavuttua.
Asukkaat evakuoidaan tarvittaessa Porkkatörmän Päiväkotiin. Avaimen saa Kuusamon kaupungin
kiinteistöpäivystyksestä puh. 0400 682 346.
Yleinen vaaramerkki
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.
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:
• Siirry sisälle. Pysy sisällä.
• Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointilaitteet.
• Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita.
• Vältä puhelimen käyttöä etteivät linjat tukkeudu.
• Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta ettet joutuisi vaaraan matkalla.

