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Hätänumeroon soittaminen  
 

HÄTÄNUMERO 112  
Myrkytystietokeskus: 09 471 977  

Osoite: 
Siilitien koulurakennus Hillerikuja 4, 00800 HELSINKI  

Karttakoordinaatit: 
60° 12' 32.425" N     25° 2' 38.267" E 

(Luetaan: 
60 astetta, 12 piste 3242 minuuttia pohjoista leveyttä ja  
25 astetta, 2 piste 3826 minuuttia itäistä pituutta.)  
 
Miten soitat hätänumeroon 112  
• kerro kuka soittaa  
•  kerro mitä on tapahtunut  
•  anna tarkka osoite  
•  vastaa kysymyksiin  
•  noudata ohjeita  
•  lopeta puhelu vasta kun saat luvan  

 
Miten otat hätääntyneen puhelun vastaan  
•  kysy kuka soittaa  
•  kysy mitä on tapahtunut  
•  missä ja milloin  
•  ketkä ovat osallisena tapahtumassa  
•  mikä tilanne on sillä hetkellä  
•  mihin toimenpiteisiin on ryhdytty  
•  onko omaisiin otettu yhteyttä  
 

 

Helsingin kaupungin pelastuslaitos 

PL 112, 00099 HELSINKI               Puh. 09-310 1651                   www.hel2.fi/pel 
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2. Pelastussuunnitelman tarkoitus, jakelu ja päivitys  

Pelastussuunnitelman tarkoituksena on avustaa oppilaitoksen vastuuhenkilöitä, henki- lökuntaa ja 
oppilaita tulipalojen, onnettomuuksien ja muiden vaaratilanteiden ennalta- ehkäisyssä ja niihin 
läheisesti liittyvien henkilöturvallisuusriskien poistamisessa. Suun- nitelmassa annetaan ohjeita 
niistä ensitoimenpiteistä, joihin tulee ryhtyä vaara- tai on- nettomuustilanteen sattuessa. 
Pelastussuunnitelma tarkistetaan vuosittain tai oleellis- ten tietojen muuttuessa muulloinkin. 
Pelastussuunnitelma on osa Montessori koulun turvallisuus- ja hyvinvointisuunnitelmaa.  

Pelastuslain edellyttämän pelastussuunnitelman laatiminen on tärkeä osa turvallisuuteen liittyvien 
toimenpiteiden suorittamisessa. Pelastussuunnitelman myötä on tarvittaessa parannettava 
turvallisuuteen liittyviä rakenteellisia järjestelyjä, hankittava vaaratilanteissa tarvittavaa 
materiaalia ja pidettävä se toimintakuntoisena, koulutettava tur- vallisuushenkilöstöä toimimaan 
erilaisissa vaaratilanteissa, perehdytettävä koko henki- löstö turvallisuustoimintaan ja 
sisällytettävä turvallisuusasiat uusien työntekijöiden pe- rehdyttämiskoulutukseen sekä 
ylläpidettävä turvallisuusasioiden tietotaitoa säännöllisin väliajoin toistettavilla koulutus-, 
harjoitus- ja perehdyttämistilaisuuksilla.  

Turvallisuuteen liittyvät asiat ovat osa jokapäiväistä toimintaa, turvallisuuteen liittyvistä asioista 
huolehditaan joka hetki ja pelastussuunnitelma pidetään ajan tasalla päivittä- mällä se säännöllisin 
väliajoin. Suunnitelma on tarkistettava vähintään kerran vuodessa sekä toiminnan oleellisesti 
muuttuessa. Henkilö-ja yhteystietojen päivittäminen on oltava jatkuvaa.  

Suunnitelman päivityksestä vastaa turvallisuusvastaava. Varalla: turvallisuusjohtaja. 

Suunnitelma on kopioitu koko henkilöstön luettavaksi seuraaviin paikkoihin: koulun 
turvallisuuskansio (opettajainhuone), yksi kappale kussakin luokassa sekä kopio rehtorin työtilassa.  
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3. Oppilaitoksen tiedot  
Oppilaitos:  Helsingin Montessori-koulu  
Kiinteistö Siilitien peruskoulun kiinteistö/ Hertsikan ala-aste 

Osoite:  Hillerikuja 4, Helsinki  
länsisiipi, toinen krs. ja itäsiipi, katutaso 

Postiosoite:  Hillerikuja 4, 00800 Helsinki 
Kiinteistön kuvaus Valkoinen rapattu rakennus, rakennusvuosi 1963 
Käytössä oleva kerroslukumäärä:  2 (3) yksi kerros osittain maan alla 
Oppilaiden lkm: / Henkilökunnan lkm: 

Henkilöitä kiinteistössä  

 90 lasta / 11 aikuista, enintään, päivällä 
 
200 hlö enintään illalla (juhlasali, ruokala) 
0 hlö enintään yöllä, poikkeuksena leirikoulu 

Rakennuksen paloluokka Osastointi liitteen 1 a,b,ja c pohjapiirros.  
Palo-osastojen väliset ovet pidetään suljettuina. 

Väestönsuoja G-porras, pohjakerros 
Alkusammutuskalusto 5 kpl vaahtosammutinta 

Huolto: Jonna Niskanen ja kiintestön isännöitsijä 
Pikapaloposti Liikuntasali näyttämö: 

Huolto: Kiitnteistön omistaja, isännöitsijä 
Poistumistiet Montessori-koulun käytössä 7 poistumistietä  
Ilmastoinnin pysäytys Kouluisännän huoneessa ikkunaseinällä 
Sähkön pääkytkin  Sähköpääkeskus P-37 
Veden pääsulku G-porras, vesimittarihuone 
Paloilmoitin EI OLE 
Sprinklerilaitteisto EI OLE 
Turva-ja merkkivalaistus Sijainti: käytävä P 15 

Tyyppi: Teknoware TK 2308C 
Savunpoisto Ikkunat ja ovet 
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4. Turvallisuuteen liittyviä puhelinnumeroita  
Kiinteistönhoito  Tekninen 

isännöitsijä  Jyrki Vainio    09-310 27819,  
  040 702 8995  

Kiinteistöhuolto  Palmia  

 

päivystyspuh 

viestit:  
 

  0303 22333 
https://www.palmia.fi/fi/palve
lut/ 
kiinteistohuolto/ 

Koulun johto ja 
turvallisuus-vastuu  Rehtori  Mari Hedberg    045 1144 703  

Varahenkilö, 
koulun johto ja 
turvallisuusvastuu  

Opettaja Jonna Niskanen  
  0504086247 (työ)  

  044 3388276 (oma)  
KoulunjärjestäjäHe
lsingin Montessori-
yhdistys, johto  

Hallituksen 
puheen-johtaja Elina Laavi  0407082121 

Veden jakeluhäiriöt  
Palmia 
Kiinteistö-
palvleut 

päivystys   
  0303 22333  

Sähkön jakeluhäi- 
riöt  

Palmia 
Kiinteistö-
palvleut 

päivystys   
  0303 22333  

Päivystävä 
palopäällikkö  

Helsingin 
kaupungin 
pelastuslaitos  

päivystys 
 

  09-310 1651                    

Sairaudet, 
tapaturmat  

 
Uusi Lasten-
sairaala 

 

päivystys 
 

 
Uusi lastensairaala  
Stenbäckinkatu 9, Helsinki  
1. kerros, A-ovi  

 
Neuvontapuhelut: 116 117 / 
Päivystysapu 
87 10023 / HUS neuvonta   

Hammassairau-det, 
- tapaturmat  

Kalasataman 
hammas-
hoitola  

ajanvaraus  09 310 51400 

Muut terveysasiat  
Koulu- 
terveyden-
hoitaja  

Maija Sulkava  
 
puh. 09 310 48666  
tai 040 354 6228  

Työsuojelu  Työsuojelu-
päällikkö  Nina Mantere   
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Työsuojelu  Työsuojelu- 
valtuutetut  Katja Huhtala Puh. 09 788 963 tai 044 262 3113  

Automaattisen 
palonvalvonta- 
järjestelmän 
vastuuhenkilö  

Palmia 
kiinteistö-
palvleut 

päivystys 

0303 22333 
https://www.palmia.fi/fi/palve
lut/ 
kiinteistohuolto/ 

Tietoturvallisuus  IT-tukihenkilö  Jouni Forsmann Jouni.forsman@helsinginmont
essori.fi 

5. Turvallisuushenkilöstö ja sen tehtävät  

Tehtävä:  Nimi:  

Turvallisuuspäällikkö  Rehtori 
Mari Hedberg  

Turvallisuuspäällikön sijainen  

 
Luokanopettaja Jonna Niskanen 

Turvallisuusvastaavat, johtoryhmän 
jäsenet  

Luokanopettaja Jonna Niskanen, Iltapäivätoiminnan 
vastaava ohjaaja Piki Berg 

Turvallisuusvastaavat, aamu- ja 
iltapäivätoiminta  IP- toiminnan vastaava ohjaaja Piki Berg  

Turvallisuuspäällikkö:  

1. Johtaa koulun onnettomuuksia ennalta ehkäisevää työtä, valvoo yhteistyössä pe- 
lastusviranomaisten ja vakuutusyhtiöiden kanssa, että palonehkäisy ja varautu- minen 
pelastustoimenpiteisiin on tarkoituksenmukaisesti järjestetty.  

2. Laatii pelastussuunnitelman ja siihen liittyvät ohjeet ja ylläpitää suunnitelmaa.  
3. Huolehtii ja vastaa siitä, että koulu on asetusten, määräysten ja mahdollisten 

vakuutusehtojen edellyttämässä kunnossa.  
4. Toteaa henkilökohtaisesti tarkastusten perusteella, että palontorjunnasta ja hen- 

kilöturvallisuudesta annettuja määräyksiä ja ohjeita noudatetaan.  
5. Pitää turvallisuusvastaavien kanssa vähintään kerran vuodessa koulun palo- ja 

henkilöturvallisuuspalaverin.  

Turvallisuuspäällikön sijainen (turvallisuusvastaava): 

Toimii turvallisuuspäällikön estyneenä ollessa hänen varahenkilönään, ja muulloinkin avustaa 
turvallisuuspäällikköä koulun turvallisuusasioiden kehittämisessä ja turvallisuusorganisaation 
valmiuden ylläpitämisessä.  

Turvallisuusvastaavat:  

1. Valvovat jatkuvasti vastuualueensa palo- ja henkilöturvallisuutta, palontorjunta- valmiutta 
sekä näihin liittyvien ohjeiden noudattamista.  

2. Huolehtivat että kaikki havaitut puutteet, viat, virheellisyydet ja epäkohdat turval- 
lisuudessa korjataan heti tai poistetaan.  
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3. Tekevät ehdotuksia vastuualueensa ehkäisevään palontorjuntaan sekä turvalli-suuden 

kehittämiseen ja parantamiseen.  

5. Pelastuskansio Montessori-koulun jokaisessa opetustilassa  

Löytyy kaikista tiloista. Kansio otetaan mukaan poistumistilanteessa.  

– Hälytysohjeet  
– Poistumissuunnitelma  
– Pohjapiirrokset pelastusmerkintöineen  
– Oppilaiden nimilistat  
– ”Tarkistettu”-merkki, jonka tilan tarkastanut vastuuhenkilö kiinnittää poistumisti- lanteessa 

luokan oven kahvaan tarkistettuaan, että tila jää tyhjäksi.  

Tähän suunnitelmaan on koottu seuraavat mahdolliset vaaratilanteet, niiden ehkäi- seminen ja 
jokaisessa kohdassa erikseen ohjeet vaaratilanteissa toimimiseksi sekä joitakin koulun 
turvallisuuteen liittyviä asiakirjoja:  

15. (o)  Tapaturma tai sairaskohtaus  
16. (p)  Ensiapuvälineet ja niiden sijainti  
17. (q)  Väkivalta tai henkilökohtaiseen turvallisuuteen kohdistuva uhka  
18. (r)  Hissiin tai muuhun lukittuun tilaan jumiin jääminen  
19. (s)  Murto tai varkaus  
20. (t)  Vesivahinko  
21. (u)  Vesikatkos  
22. (v)  Sähkönjakeluhäiriö  
23. (w)  Tietoturvallisuus  
24. (x)  Tulipalo  
25. (y)  Rakenteellinen paloturvallisuus ja paloturvallisuuslaitteistot (z)  Vaarallisten 

aineiden onnettomuus, radioaktiivinen laskeuma, säteilyhäly- tys 
(å) Suojautuminen ja väestönsuojelu 
(ä) Yleisötilaisuudet ja iltakäyttö sekä tapahtumat ja yökoulu  
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(a )  Tapaturma tai sairaskohtaus  

 

   
 

© Suomen Punainen Risti, 2016 
Valokuvat: Päivi Piili, SPR  

Lapsen painelu-puhalluselvytys  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1. Jos lapsi menettää tajuntansa selvitä 
saatko hänet hereille puhuttelemalla ja 
ravistelemalla olkapäistä 
 
 
 
2. Jos lapsi ei herää, soita hätänumeroon 
112 ja aseta puhelin kaiutintoiminnolle. 
 
 
 
3. Aseta lapsi selälleen ja selvitä hengit-
tääkö hän normaalisti 
 
 Avaa lapsen hengitystie päätä ojentamalla, 

leuankärjestä ylös kohottamalla. 
 Tunnustele poskellasi ilmavirtaa ja katso 

rintakehän liikettä. 
 
 
 

4. Jos hengitys ei ole normaalia tai se 
puuttuu, aloita puhalluselvytys 

Puhalla 5 kertaa 

 Avaa hengitystie 
 Aseta suusi tiukasti lapsen suun päälle 
 Sulje lapsen sieraimet sormillasi 
 Puhalla sen verran, että lapsen rintakehä 

nousee (liikkuu) 
 
 
 
5. Paina 30 kertaa.  

 Aseta kämmentyvi rintalastan alaosalle 
 Paina käsivarsi suorana 30 kertaa  

 
 

6. Puhalla 2 kertaa.  

 

7. Jatka lapsen elvytystä tauotta rytmillä 
30:2. 
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Toimintaohjeet tapaturma- tai sairaskohtaustilanteessa  

Selvitä mitä on tapahtunut 
• Onko kyseessä sairaskohtaus vai tapaturma. 
• Onko potilas hereillä?  
• Puhuttele, ravista varovasti.  

 
Hengittääkö, toimiiko sydän?  

• Avaa kiristävät vaatteet. 
Käännä päätä taaksepäin, että hengitystiet avautuvat. Tunnustele syke kaulavaltimolta.  
 

Hälytä apua numerosta 112  
• Myrkytystietokeskus HUS (09) 471 977  

 
Elvytä  

• Jos ihminen ei hengitä eikä sykettä tunnu niin aloita painelu (30 kertaa) ja puhalla 2 kertaa, 
tarkista syke. Jatka, kunnes elintoiminnot käynnistyvät tai ammattiauttajat saapuvat.  
 

Opasta  
• ammattiauttajat nopeasti potilaan luo.  

 
Kerro  

• ammattiauttajille mitä on tapahtunut ja mitä on tehty.  
 
Jokaisesta Montessori-koulussa tapahtuneesta tapaturmasta tehdään tapaturmailmoitus, joka 
arkistoidaan tapaturmakansioon ja kopio ilmoituksesta toimitetaan oppilaan kotiin. Ilmoituksen 
kirjaa tilannetta selvittämässä ollut henkilökunnan edustaja. Henkilökunnan tapaturmatilanteista 
kirjataan oma kaavakkeensa.  
 
 

(b) Ensiapuvälineiden sijainnit  
Ensiapuvälineiden sijainnit on osoitettu valkoisella ristillä vihreällä pohjalla.  

 

• Itäsiipi, pohjakerros pikkukeittiö 
• Länsi-siipi: 

Kylmäpussit säilytetään jääkaapissa.  

Ensiaputarvikkeiden kunnosta/täydentämisestä vastaa Jonna Niskanen (Piki Berg tilaukset). 
Jokaisen henkilö- kuntaan kuuluvan tehtävänä on ilmoittaa huomaamansa puutteet EA-
välinevastaavalle.  
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(c) Väkivalta tai henkilöturvallisuuteen kohdistuva uhka  
Uhkaavasti tai väkivaltaisesti käyttäytyvä oppilas 
Koulun henkilökunnan tehtävä̈ on välittömästi puuttua väkivaltatilanteeseen, selvittää̈ asia ja 
raportoida tapahtuneesta luokanopettajalle ja rehtorille. 
Mikäli oppilas on ehtinyt satuttaa toista oppilasta tai henkilökunnan jäsentä̈, kirjataan ilmoitus 
(oppilaaseen kohdistunut väkivalta: tapaturmailmoituslomake, henkilökuntaan kohdistunut 
väkivalta: HaiPro-lomake)  

Uhkaavasti tai väkivaltaisesti käyttäytyvä henkilökuntaan kuuluva henkilö 
Koulun henkilökunnan tehtävä̈ on välittömästi puuttua tilanteeseen, suojata ympärillä̈ olevat 
henkilöt, pyytää̈ apua ja ilmoittaa tapahtuneesta välittömästi rehtorille.  

Asiaan kuulumattomat tai oudosti käyttäytyvät koulun ulkopuoliset henkilöt 
Kiinteistön aukioloaikana saattaa kiinteistöön tulla asiaankuulumattomia henkilöitä̈. Kun huomaat 
henkilökuntaan kuulumattoman tai vieraan, tiedustele kohteliaasti hänen nimeään ja asiaansa. 
Mikäli havaitset hänen käyttäytyvän häiritsevästi, uhkaavasti tai epäilyttävästi ilmoita asiasta 
rehtorille. 
Epäasiallisesti tai epäilyttävästi käyttäytyvät henkilöt on opastettava kiinteistöstä̈ ja pi- ha-alueelta 
ulos. Rikoksen estämiseksi tai sen tapahduttua älä̈ epäröi kutsua poliisia paikalle. Tee ilmoitus 
tapahtuneesta rehtorille.  

Jos kohtaat uhkaavan henkilön:  

– Jätä uhkaavalle tilaa ja säilytä hänen reviirinsä  
– Puhu selkeästi, lyhyesti ja myötäile 
– Pidä kädet näkyvissä 
– Pysy rauhallisena  
– Vältä tuijottamista 
– Älä vähättele uhkaajaa tai tilannetta 
– Ole mieluummin joustava kuin jyrkkä 
– Älä käännä selkääsi 
– Vältä äkkinäisiä liikkeitä 
– Älä oikaise huumaantuneen tai muuten sekaisen henkilön harhoja – Voita aikaa niin, että muita 

tulisi paikalle 
– Pyri ilmoittamaan / hälyttämään apua niin, että uhkaaja ei huomaa  

Väkivalta ja väkivallalla uhkaaminen  
 

Väkivalta on toimintaa, joka voi vakavasti vahingoittaa toista henkilöä, esimerkiksi lyöminen, 
potkiminen, kuristaminen tai teräasein / muiden kiellettyjen välineiden avulla tapahtuva 
vahingoittaminen. Väkivaltatilanteesta ilmoitetaan välittömästi rehtorille. Väkivallalla 
uhkaamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa uhataan tehdä toiselle tai hänen läheisilleen 
väkivaltaa joko välittömästi tai tulevaisuudessa. Tähän voi liittyä uhkaaminen jollain esineellä. 
Suullinen uhkaus on asianomistajarikos, josta voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen. Myös 
seksuaalinen väkivalta tai ahdistelu täyttää väkivallan tunnusmerkit.  
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Toimintamalli rikostilanteessa:  

• kartoitetaan tilanne, tapahtuma ja asianosaiset varmistetaan ihmisten turvallisuus, 
tarvittaessa pyydetään apua (yleinen hätänumero 112)  

• selvitetään asianosaisten kanssa tapahtumien kulku ja tehdään muistio  
• tiedotetaan asiasta asianomaisten kotiin, opettajalle ja rehtorille.  
 
Poliisille tärkeitä tietoja rikostapauksissa ovat:  
• tarkka tapahtuma-aika ja -paikka  
• onko tekijä paikalla vai poistunut  
• tekijän nimi, jos se on tiedossa  
• tekijän tuntomerkit (ikä, pituus, vartalo, kasvot, silmät, hampaat, puhe, kädet, liikkuminen 
jne.)  
• suunta, johon tekijä liikkui sekä liikkumistapa  
• tekijän vaarallisuus (aseistautuminen, mielentila, uhkaukset, alkoholin ja huumeiden käyttö)  
• ajoneuvon rekisterinumero ja muut tuntomerkit (merkki, malli, väri, erityistuntomerkit). 
Toimintamalli väkivaltatilanteessa:  
• pyritään rauhoittamaan tilanne  
• pyritään rauhoittamaan väkivaltainen henkilö  
• rauhoitetaan tilanteessa olevat opiskelijat  
• kutsutaan apua mahdollisimman pian (lähin mahdollinen työtoveri, vakavassa tapauksessa 
poliisi)  
• välitetään tieto tapahtuneesta koulun johdolle mahdollisimman pian.  
 
Jos tapahtumassa on syntynyt vammoja tai niitä on voinut sattua, niin lapsi viedään lääkäriin, 
joka arvioi tilanteen. Kyydit terveyskeskukseen tai aluesairaalaan tehdään taksilla tai 
ambulanssilla. Jos väkivallan kohteena on alle 15-vuotias, lieväkin pahoinpitely on virallisen 
syyttäjän alainen rikos. Mikäli väkivallan tekijä kuuluu koulun henkilökuntaan, rehtorin on 
puututtava asiaan välittömästi. Henkilökunnan jäsenen syyllistyessä väkivaltaan, paikalle 
kutsutaan aina poliisi. Tapahtuman kulku selvitetään haastattelemalla kaikkia asianosaisia. 
Myös vanhempien näkemyksiä on kuultava. Työntekijän mahdollisuus jatkaa tehtävissään 
selvitetään tapauskohtaisesti 

 

(c) Murto tai varkaus  
Tarkkaile oudosti käyttäytyviä asiattomia henkilöitä ja säilytä oma henkilökohtainen omaisuutesi 
joko valvonnassasi luokassa tai lukittavassa kaapissa. Älä luota liikaa vaatteisiin ja muihin 
yritysnimiin tai tunnuksiin. Anna hyvä kuva turvatoimista, älä kui- tenkaan palajasta yksityiskohtia. 
Älä kerro ulkopuolisille oppilaitoksen turvajärjestelyistä äläkä omaisuudesta, jota tiloissa 
säilytetään.  
 
Ennalta ehkäisevät toimet:  
– varkautta ja ryöstöä edeltää usein tiedustelu 
– tarkkaile oudosti käyttäytyviä asiattomia henkilöitä, seuraa tällaisten henkilöiden toimia ja paina  
tuntomerkit mieleesi, ilmoita havainnoistasi 
– älä luota haalareiden yrityslogoon 
– pidä arvokkaat laitteet ja rahat poissa näkyviltä ja käsilaukut/lompakot lukitussa kaapissa  
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Jos ryöstö tai varkaus tapahtuu:  
– pysy rauhallisena, älä vastusta ryöstäjää 
– hidasta toimintaa niin, että muutkin voivat tarkkailla ryöstäjän toimintaa 
– älä provosoi ryöstäjää, älä leiki sankaria, voit vaarantaa oman tai muiden turvallisuuden – uhattuna älä 
hälytä  
 
Tuntomerkit:  
– paina tuntomerkit mieleesi 
– paina mieleen ryöstäjän ääni ja erikoistuntomerkit 
– ryöstäjän poistuessa tarkkaile pakenemista 
– kiinnitä huomiota pakotapaan ja mahdollisiin apureihin  
 
Hälyttäminen:  
– hälytä vasta kun se voi tapahtua vaaratta 
– hälytä puhelimella turvallisuudesta vastaava ja poliisi numerosta 112 ilmoita: – paikka 
– aseellinen/aseeton ryöstö 
– tekijöiden määrä 
– tuntomerkit/erikoistuntomerkit 
– pakotapa, suunta, auton väri, -merkki, rekisterinumero 
– älä sulje puhelinta ilman lupaa  
 
Jälkitoimet:  
– lukitse ovet 
– huolehdi mahdollisista loukkaantuneista 
– varmista mahdolliset todistajat 
– suojaa jäljet ja esineet 
– täytä tuntomerkkilomake itsenäisesti ja anna sellainen todistajille – laita tuntomerkit paperille  
Ilmoita tapauksesta turvallisuuspäällikölle tai turvallisuusorganisaation jäsenelle. Heidän tehtä- vänsä on 
auttaa poliisia tapauksen jälkiselvittelyssä sekä päättää toimenpiteistä, joiden avulla vastaavista tapauksista 
voitaisiin välttyä. 
  

(f) Vesivahinko  
Veden pääsulkuventtiilin sijainti:    XXX 
Vesivahingon tapahtuessa ensiarvoisen tärkeää on saada vedentulo katkeamaan nopeasti. Tämän vuoksi 
jokaisen rakennuksessa työskentelevän on syytä tietää vesisulun sijainti (ks. pohjakuva).  
 
Toimintaohjeet vesivahinkotilanteessa:  
Katkaise sähkö vuotokohteesta. 
Katkaise vedentulo. 
Ilmoita tapahtuneesta kiinteistönhuoltoon ja rakennuksen suojelupäällikölle, tarvittaessa apua saadaan 
myös pelastuslaitokselta numerosta 112.  

(g) Vesikatkos  
Vesikatkos ei aiheuta kyseisen kiinteistön toiminnalle vakavia uhkia. Kuitenkin on toiminnan jatkuvuuden 
kannalta tärkeää, että vettä saadaan kiinteistöön mahdollisimman nopeasti.  

Vesikatkon tapahtuessa toimi näin:  
Ilmoita kiinteistönhuoltoon ja suojelupäällikölle. 
Älä käytä wc:tä äläkä yritä turhaan laskea vettä hanoista. Käytä vettä vasta kun saat luvan.  
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(h) Sähkönjakeluhäiriö  
Ilmoita katkoksesta rehtorille ja kiinteistönhoitajalle tai tarpeen mukaan suoraan Fortu- min 
päivystykseen. 
Henkilökunta huolehtii valaisimien käyttöönotosta ja valvonnan järjestämisestä. Sulje 
sähkölaitteet katkon ajaksi.  

Luokkaryhmillä on paristolla toimiva taskulamppu sovitussa paikassa.  

Jos sähkö katkeaa toimi näin:  
– Pysy rauhallisena, varavalaistus jää palamaan. 
– Älä raavi tulitikkuja (palovaara), sytytä taskulamppu, jonka paikka tulee olla tiedossasi. 
– Älä soita turhia puheluita, silla linjat saattavat ylikuormittua 
– Jos jäät hissiin, paina hississä olevaa hälytysnappia ja odota rauhallisena, hissin huolto- henkilöstö tulee 
melko nopeasti ja auttaa pois hissistä 
– Kytke virta pois sellaisista laitteista, jotka voivat vahingoittua virran kytkeytyessä niihin uudel- leen  
 
Turvallisuusorganisaation tehtävät sähkökatkoksen aikana:  
– Tarkasta, että tärkeisiin kohteisiin järjestetään varavalaistus. – Varmista, että hissiin ei ole jäänyt ketään. 
– Järjestä asiakkaille tarvittaessa heidän tarvitsemaansa apua. – Järjestä tarvittaessa tilojen valvonta ja 
vartiointi.  
 

 (i) Tietoturvallisuus  
Jokainen tietojärjestelmän käyttäjä vastaa omalta osaltaan tietoturvallisuudesta. Havai- tuista 
puutteista ja virheistä on ilmoitettava välittömästi IT- vastuuopettaja Jonna Niiniaholle. 

Käyttäjätunnus ja salasana 
Tietojärjestelmän käyttöoikeus edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan käyttöä. Sitä ei saa 
luovuttaa muiden käyttöön. 
Salasanan on oltava riittävän pitkä (kuusi merkkiä), se ei saa olla ilmeinen, nimi tai muu 
luonnollisella kielellä oleva sana. Sitä ei saa merkitä muistiin paperille eikä tiedostoon. Se on 
vaihdettava riittävän usein. Jos salasana on tullut toisen henkilön tietoon, niin se on vaihdettava 
välittömästi.  

Kaikki sellaiset ohjelmat ja tietoverkkoyhteydet, joiden käytössä tarvitaan käyttäjätun- nuksia, on 
suljettava poistuttaessa työaseman välittömästä läheisyydestä. Tietojärjestelmät keräävät 
automaattisesti tietoa järjestelmän käytöstä lokitiedostoihin, joita käytetään järjestelmän käyttö- 
ja toimintaongelmien selvittämisessä. Käyttäjätun- nuksen haltija on vastuussa tahallisesta 
väärinkäytöstä  
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(j) Tulipalo  
Toiminta palotilanteessa  
PELASTA välittömässä vaarassa olevat. Toimi poistumissuunnitelman ohjeiden mu- kaisesti.  

 
SULJE ovet estääksesi savun ja palon leviämisen. 
 

HÄLYTÄ palokunta soittamalla turvallisesta paikasta 112. Soita vaikka olisit sammut- tanut palon.  

SAMMUTA, jos palo on pieni eikä savua ole. 
 

VAROITA niitä, jotka eivät ole välittömässä vaarassa. 
 

 

Rehtori, vararehtori ja muut turvallisuusvastaavat omien tehtäviensä mukaisesti: 

PYSÄYTÄ ilmastointi. 
 

OPASTA tai järjestä opastus ja esteetön pääsy pelastusyksikölle kohteeseen 
(HUOM! Ensimmäinen paloauto ei ole välttämättä viimeinen) sekä kerro välittömästi 
pelastusviranomaisille, onko ihmisiä vaarassa ja jo suoritetuista toimenpiteistä.  

VARMISTA, että kaikki ovat päässeet kokoontumispaikalle.  

 

Tilan evakuointi tulipalon uhatessa  
1. Evakuoidaan rakennuksessa sisällä oleva thenkilöt koulun pelastautumissuunni- telman 

mukaisesti. Poistumissuunnitelma liitteenä.  
2. Rajataan vaara-alue palo-osastoon ja käynnistetään alkusammutustoimenpiteet  
3. Valmistaudutaan antamaan tarvittavaa raivaus-jaevakuointiapua pelastuslaitokselle  
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(k ) Rakenteellinen paloturvallisuus ja 
paloturvallisuuslaitteistot  
Rakenteellisilla ratkaisuilla pyritään rajaamaan, estämään tai hidastamaan palon leviämistä ra- 
kennuksessa. Tätä varten rakennus on jaettu paloteknisiin osastoihin. Osastoivat rakenteet tu- lee pitää 
jatkuvasti kunnossa, eikä palo-ovia saa kiilata auki missään tilanteissa, vaan oven tu- lee pystyä 
sulkeutumaan ja salpautumaan itsestään. Tämän vuoksi ovien ympäristö tulee pitää siistinä ja 
esteettömänä. Remonttien ja asennusten jälkeen (esim. läpiviennit) on varmistuttava siitä, että palo-
osastointi on edelleen asianmukaisessa kunnossa.  

Tarkemmat palo-osastojen väliset rajat selviävät koulun rakennuspiirustuksista sekä tämän suunnitelman 
liitteenä olevasta pohjapiirustuksesta. Koulun henkilökunnan tulee tuntea palo- osastot ja tiedostaa niiden 
välisten palo-ovien merkityksen.  

Savunpoisto 
Tulipalossa syntyvät savu ja kaasut ovat hyvin myrkyllisiä ja ne levittävät myös tulipaloa. Jotta tulipalo 
saataisiin nopeasti hallintaan, on savukaasut tuuletettava tulipaloa sammuttaessa  

Palovaroitinjärjestelmä 
Montessori-koulun koulun tiloja ei ole varustettu palovaroitinjärjestelmällä.  

Ilmastointilaitteiston hätäpysäytyskytkin 
Ilmastointilaitteiston pysäyttäminen tulee suorittaa silloin, kun rakennuksessa on tulipalo, jotta savukaasut 
eivät pääse leviämään kiinteistössä. Ulkohälyttimellä annetun yleisen vaaramerkin yhteydessä tulee 
ilmanvaihto myös pysäyttää. 
Hätäpysäytyskytkin sijaitsee  

Sammutusjärjestelyt ja alkusammutuskalusto 
Alkusammutuskaluston paikat on merkitty pelastusssuunnitelmaan sisällytettyihin pohjakarttoi- hin. 
Jokainen keittiö on varustettu sammutuspeitteellä, sillä se on tehokas alkusammutusväline keittiössä 
tapahtuvien vaaratilanteiden, kuten liesipalojen torjuntaan. 
Jauhesammutin sopii yleisesti kaikentyyppisten tulipalon alkujen sammuttamiseen, suositelta- vin 
sammuttimen koko on 6 kg. 
Hiilidioksidis�ammutin sopii erityisesti sähkölaitteiden ja nestepalojen, kuten rasvapalon sammuttamiseen. 
Hiilidioksidi tukahduttaa palon eikä sotke ympäröivää tilaa. 
Pikapaloposti on letkulla varustettu kaappi, jossa on 20 - 30 metriä sammutusletkua. Alkusammutuksen 
yleisohjeina voidaan pitää seuraavia toimenpiteitä:  

• sammuta aina sitä, mikä palaa, ei savua tai liekin yläosaa  
• sammuta edestä taaksepäin, tarvittaessa edestakaisella lakaisevalla liikkeellä  
• sammuta ensin alhaalta ja etene ylöspäin  
• ulkona sammuta aina tuulen yläpuolelta, se on turvallista ja tehokasta  

  



 

HELSINGIN MONTESSORI-KOULU            TURVALLISUUSSUUNNITELMA 18/11/2018 

17 

 (l) Vaarallisten aineiden onnettomuus, radioaktiivinen 
laskeuma, säteilyhälytys 
 

Yleinen vaaramerkki 
Yleinen vaaramerkki tarkoittaa väestöä uhkaavaa välitöntä vaaraa. Yleinen vaaramerkki on 
yhtäjaksoisesti nouseva ja laskeva äänimerkki tai viranomaisen kuuluttama varoitus.  

Vaara ohi -merkki on yhtämittainen, tasainen äänimerkki. Se on ilmoitus siitä, että uhka tai vaara 
on ohi.  

Kun kuulet yleisen vaaramerkin, toimi näin:  

- Ohjaa kaikki sisälle. Mene sisälle ja sulje rakennuksen ilmanvaihto. Tee rakennus tiiviiksi. 
- Avaa radio tai tv ja toimi sieltä annettavien ohjeiden mukaisesti. 
- Vältä matkapuhelimen käyttöä.  

Jos olet ulkona, toimi näin:  

- Tarkasta tuulen suunta. Poistu päästön alta sivutuuleen ja pyri sisätiloihin. 
- Jos et pääse sisälle, pyri korkeampaan maastokohtaan. Vältä alavia paikkoja. 
- Vältä hengästymistä liikkumalla rauhallisesti. 
- Suojaa hengitystä esimerkiksi kostealla kankaalla. 
- Autossa ollessasi sulje ilmanvaihto. aja sivutuuleen ja kuuntele radiosta ohjeita.  

(m) Suojautuminen ja väestönsuojelu  
Mikäli vaaratilanne uhkaa koulua sen ulkopuolelta, suojaudutaan aina ensisijaisesti sisätiloihin. Välittömästi 
uhkaavalta kaasu- tai säteilyvaaralta voidaan yksinkertaisin toimenpitein suojautua myös koulun tiloihin.  

 
 
 

Sisälle suojautumisen ohjeet  
Vaara- ja hätätilanteissa viranomaiset varoittavat väestöä yleisellä vaaramerkillä ja 
viranomaistiedotteilla. Yleinen vaaramerkki on minuutin pituinen nouseva ja laskeva äänimerkki, 
joka kuuluu väestöhälyttimien välityksellä ja varoittaa ulkona olevaa väestöä uhkaavasta, 
välittömästä vaarasta. Suojautuminen sisätiloihin ja ohjeiden mukainen toiminta vaaratilanteessa 
on ensimmäinen ja yleensä riittävä suojautumiskeino. Esimerkkejä tilanteista, joissa vaaramerkki 
annetaan:  
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• suuret tulipalot, joissa syntyy runsaasti myrkyllistä savua  
• kaasuvaara, kun esim. tiellä on tapahtunut vaarallisten aineiden onnettomuus  
• säteilyvaara, esim. ydinvoimalaonnettomuus  
• muut tilanteet, joissa väestöön kohdistuu välitön uhka Toimi näin kuultuasi yleisen vaaramerkin: 
• Siirry sisälle. Pysy sisällä. 
• Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmanvaihto.  
• Avaa radio, TV, internet ja odota rauhallisesti ohjeita.  
• Vältä puhelimen käyttöä, etteivät linjat tukkeudu.  
• Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehoitusta, ettet joutuisi vaaraan matkalla.  
 
Mikäli viranomaiset antavat ohjeen suojautua väestönsuojaan, koulun kellarissa on keittiön takana 
olevassa käytävässä suoja. Lähin yhteiskäytössä oleva kalliosuoja on Roihupellin kalliosuoja os. 
Laippatie 7 ja 19.Ohessa sijainti kastalla ja kulkureitti suojan ovelle. 
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Sisälle suojautuminen vakavan väkivallan teon tai uhan vuoksi  
 
Sisälle suojautumisessa väkivallan uhan vuoksi voidaan käyttää kahta eritasoista sisälle 
suojautumista riippuen uhan laadusta. Paikalliset olosuhteet ratkaisevat viime kädessä 
suojautumistavan. Valmiita jokaiseen tilanteeseen sopivia ohjeita ei voi antaa, vaan tehtävät 
ratkaisut liittyvät aina tapahtumapaikkaan ja uhan luonteeseen. Esimerkiksi lasiseinäiseen tilaan ei 
ymmärrettävästi kannata suojautua, vaan opiskelijat on ohjattava turvallisempaan paikkaan.  
 
Evakuoiti- ja suojautumisvaihtoehtoja punnittaessa ratkaisuun vaikuttavat väkivaltatilanteissa 
seuraavat asiat:  
 
Tilan rakenne:  
• Vahvat umpiseinät?  
• Läpinäkyvää lasia?  
• Oven vahvuus?  
• Oven lukitus?  
• Mahdollisuus siirtää raskaita tavaroita oven eteen?  
 
Tilan sijainti:  
• Poistumisreitti on lähellä ja nähtävissä tilan ovelta ja turvallinen.  
• Poistumisreitti on pitkä ja vaikeakulkuinen ja mahdollisesti hyvin vaarallinen.  
 
Ensimmäisen asteen sisälle suojautuminen  
Ensimmäisen asteen sisälle suojautumisessa syynä voi olla uhkatilanne oppilaitoksen sisällä tai 
lähialueella. Kyseessä voi olla myös uhkaus, jonka sisältö ja vakavuus eivät ole ratkaisua tehtäessä 
täysin tiedossa.  
 
Toimenpiteet:  
• Varmista, että opiston käytävillä ja piha-alueilla oleskelevat henkilöt käskytetään sisätiloihin.  
• Varmista, että opetustilassa ovet ovat lukittuina.  
• Varmista, että joku henkilökunnasta lukitsee ulko-ovet.  
• Jää odottamaan lisätietoja siltä viranomaistaholta, joka johtaa tilannetta. Toisen asteen sisälle 
suojautuminen  
 
Toisen asteen sisälle suojautuminen 
Toisen asteen sisälle suojautumisen syynä voi olla uhkatilanne oppilaitoksen sisätiloissa tai 
lähialueella.  
 
Toimenpiteet:  
• Varmista, että tilan ovet ovat lukittuina.  
• Sammuta valot tilasta ja sulje verhot.  
• Huolehdi, että tilassa olevat henkilöt sammuttavat matkapuhelimensa.  
• Opettajan tai muun tilanteen johtajan matkapuhelin (työpuhelin) on päällä.  
• Huolehdi mahdollisten esteiden kasaamisesta opetustilan oven eteen.  
• Varmista, että tilassa olevat pysyvät matalina lattialla  
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(n)Yleisötilaisuudet ja iltakäyttö  
Montessori-koulun tiloissa on Iltakäyttöä, erityisesti liikuntasalilla, päivittäin. Iltakäyttäjiä 
informoidaan koulun pelastussuunnitelmasta ja toimimisesta vaaratilanteessa. Jokaisella 
iltakäyttöryhmällä on oma nimetty vastuuhenkilönsä, joka on vastuussa myös turvallisuudesta.  

Yleisötilaisuuksia järjestetään satunnaisesti. Niiden järjestelyissä huomioidaan erikseen 
turvallisuussuunnittelu ja tehdään erilliset pelastussuunnitelmat. Kullekin tapahtumalle nimetään 
erikseen turvallisuusvastaava, jonka vastuulla on yhteistyö pelastuslaitoksen kanssa ja 
tarpeellisten suunnitelmien tekeminen ajoissa.  

Yökoulujen järjestämistä varten on laadittu erillinen tarkastuslista, joka löytyy pelastuslaitoksen 
www-sivuilta 
(https://www.hel.fi/static/liitteet/pela/Tapahtumat/Liite%204.%20Ilmoitus%20tilapaisesta%20majoittumisesta.pdf).  
 
https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/Kymp/Pela/Tilapaismajoitusohje.pdf 
 
Yökouluista tulee jättää ilmoitus paikalliselle pelastusviranomaiselle viimeistään kaksi viikkoa 
ennen aiottua yöpymistä. Luokanopettaja on vastuussa ilmoituksen tekemisestä.  
 
Tilaisuudet tulee dokumentoida lukuvuosisuunnitelmaan ja koulun toimintakalenteriin, joka 
julkaistaan viikkoviestissä. 
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6. Tiedottaminen onnettomuustilanteessa  

Rehtorille tiedottaminen  

• henkilö, joka on saanut tiedon tapahtuneesta, tiedottaa siitä rehtorille.  
• rehtori selvittää  

o ketä asia koskee 
o mitä on tapahtunut ja missä 
o miten kaikki tapahtui ja mitä tapahtumasta tiedetään 
o jos rehtori ei ole paikalla asian hoitaa vararehtori tai turvallisuusvastaava  

Tiedottaminen koulussa  

• Rehtori tiedottaa tapahtuneesta henkilökunnalle.  
• Tiedotuksen yhteydessä sovitaan toimintatavasta, kuka tiedottaa ja miten tapah- tuneesta 

oppilaille.  

o tapahtuneesta puhutaan oppilaiden kanssa avoimesti, rehellisesti ja konkreettisesti 
o oppilaiden tulee saada puhua siitä, mitä ajattelevat ja tuntevat 
o opettaja suunnittelee yhdessä luokkansa kanssa turvallisen kotiin menon niin, ettei kenenkään 
tarvitse olla yksin kotona  

Tiedottaminen koululta ulospäin  

• Kaikki kyselyt tapahtuneesta ohjataan rehtorille  
• Rehtori tiedottaa tapahtuneesta koteja.  
• Vakavissa onnettomuustapauksissa rehtori tiedottaa asiasta muille kouluille tai antaa 

asiasta julkisen tiedotteen.  
• Rehtori vastaa tiedottamisesta eri tiedotusvälineille.  

7. Koulun poistumissuunnitelma  

Montessori koulun poistumissuunnitelma koostuu seuraavista osa-alueista:  

• poistuminen kokoontumispaikalle  
• poistuminen varakokoontumispaikalle (kauemmaksi koulusta)  
• sisälle suojautuminen (vaaratilanne kouluun ulkopuolella)  
• luokkiin suojautuminen (vaarallinen henkilö koulussa), huomioitava myös pois- tuminen 

rakennuksesta tilanteen niin vaatiessa.  

Liikuntarajoitteisten tai liikuntaesteisten oppilaiden tueksi on nimetty kaksi vastuu- 
henkilöä kutakin oppilasta kohden.  

Poistumista harjoitellaan vähintään 2 kertaa lukuvuodessa (ensimmäisen kerran he- ti 
lukuvuoden alkaessa).  
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8.Koulun kokoontumispaikat  
 
Kokoontumispaikka: Hillerikujan pääty, patsaan luona kalliolla  

Varakokoontumispaikka: Leikkipuisto Hilleri  

9.Kuulutusjärjestelmä  

Montessori koululla on yhteinen kuulutusjärjestelmä Hertsikan koulun kanssa. Järjestelmä kattaa 
koulun alueet lukuun ottamatta tien toisella puolella olevaa jalkapallokenttää. Kuulutuksella 
jaettavaa tietoa täydennetään matkapuhelinviestillä, joka lähetetään luettavaksi kaikille 
opettajille. Lisäksi käytetään kiertämistä ja suullista viestiä käytävä- ja luokka-alueilla.  

Kuulutus- / viestijärjestelmän viestit puhelimiin, Montessori koulu  

Rehtori tai muu turvallisuusvastaava lähettää opettajien puhelimiin viestin, jonka mukaan 
opettaja ohjeistaa oppilaat toimimaan rauhallisesti yhteisen ohjeen mukaan.  
!PALO!  

”Huomio. Koulun tiloissa on havaittu tulipalo tai muu vaaratilanne. Siirrymme välittömästi 
kokoontumispaikalle. 
Kuuntele ja noudata tarkasti opettajan ohjeita. Tämä ei ole harjoitus. Toistan…”  
! SISÄÄN!  

SISÄLLE SUOJAUTUMINEN. 
Kaikkia pyydetään välittömästi siirtymään sisään koulurakennukseen.  

Ulkopuolinen uhka koulun piha-alueella.  
! LUOKKAAN!  

LUOKKIIN SUOJAUTUMINEN . 
Kaikki siirtyvät välittömästi suojaan luokkatiloihin.  

Ulkopuolinen uhka koulun sisällä.  
 

Viranomaisten toimintavalmiusajat 

Palolaitos: n. 7 min.         Sairaankuljetus: n. 7 min.              Poliisi: n. 7 min 
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10. Koulun pohjapiirros  

Ohessa on pohjapiirros koulukiinteistöstä. Piirroksiin on merkitty:  

• uloskäytävät  
• alkusammutuskalusto  
• paloilmoitinjärjestelmän keskuslaitteen sijainti sekä siihen liittyvien palopainik- keiden 

sijainti  
• ilmastoinnin, sähkön ja veden pääsulut  

Poistumisohjapiirrokset löytyvät kaikista luokkatiloista ja aulatiloista.  

2 krs, trinomit ja Binomit 

 

Pohjakerros 
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Opettajanhuone, pphjakerros 

 

1. krs, ml. Ruokasali ja liikuntasali
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11.Turvallisuusohjelma lukuvuodelle 2021-22 
 

Ulkopoistumisharjoitus elokuu 2012 

Sisäänsuojautumisharjoitus syyskuu 2022 

Ulkopoistumisharjoitus maaliskuu 2022 
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12. Palo- ja pelastussanastoa  

Palo-osasto Rakennuksen osa, josta palon leviäminen on määrätyn ajan estetty osastoivin ra- kennusosin 
tai muulla tehokkaalla tavalla.  

Palo-ovi Osastoiva rakennusosa. Palo-oven tulee olla itsestään sulkeutuva ja salpautuva tai palon sattuessa 
oven sulkevin laittein varustettu. Ovi sulkeutuu itsestään yleensä ovipumpun avulla.  

Turva- ja merkkivalaistus Merkkivalojärjestelmä, joka opastaa ja varmistaa rakennuksessa olevien 
henkilöiden poistumisen poistumistilanteessa.  

Poistumisopaste Kilpi tai valo, joka osoittaa uloskäytävän tai varatien sekä poistumissuunnan.  

Uloskäytävä Poistumisalueelta suoraan ulos johtava ovi, jonka kautta turvallinen poistuminen on 
hätätilanteessa mahdollista maan pinnalle tai muulle turvalliselle paikalle.  

Varatie Uloskäytävää vaikeakulkuisempi reitti (esim. ikkuna tai parveke), jota pitkin on mahdollisuus päästä 
turvaan joko omatoimisesti tai palokunnan avustamana.  

Paloilmoitinlaitteisto Laitteisto, joka palon sattuessa antaa automaattisesti ilmoituksen sekä 
hätäkeskukseen että paikallisesti.  

Palovaroitinjärjestelmä Laitteisto, joka palon sattuessa antaa ilmoituksen vain paikallisesti. Ei ole kytketty 
hätäkeskukseen.  

Automaattinen sammutuslaitteisto Laitteisto, joka automaattisesti havaitsee palon ja on tarkoitettu palon 
sammuttamiseen.  

Savunpoisto Savunpoistolla tarkoitetaan palossa syntyvän savun ja lämmön poistamista ra- kennuksesta. 
Savunpoistolla pyritään palon rajoittamiseen, turvalliseen poistumiseen rakennuksesta ja sammutus- ja 
pelastustehtävien helpottamiseen.  

Savunpoistoluukku Savunpoiston helpottamiseksi asennettu avattava luukku.  

Räjähdysvaarallinen tila (Atex) Tila, jossa syttyvät aineet voivat aiheuttaa räjähdysvaaran. 
Räjähdysvaarallisia tiloja ovat esimerkiksi purunpoistotilat ja maalaamot.  
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13. Henkilöstön turvallisuuskoulutus  

Koulun henkilöstö osallistuu säännöllisesti sekä ensiapu- että alkusammutuskoulutukseen. Harjoittelemalla 
osataan toimia oikein ja tehokkaasti yllättäen kohtaavassa vaara- tai uhkatilan- teessa.  

ENSIAPUKOULUTUS  

Koulutus  Osallistujat  Päivämäärä  Kouluttaja  
    

    
    

    
    
    

ALKUSAMMUTUSKOULUTUS  

Koulutus  Osallistujat  Päivämäärä  
 

Kouluttaja  

    

    

  
 

 

    

  
 

 
    

    

 
14. Henkilökunnan perehdytys uuden lukuvuoden tai työtehtävän 
alkaessa, tarkistuslista  
 

TARKISTUSLISTA 

Koulun turvallisuussuunnitelmaan tutustuminen  

Alkusammutuskalusto  

Koulun tilat, piha ja ympäristö Tarpeettomat tavarat ja roskat  

Palavat nesteet ja kaasut ja muut vaaralliset aineet Uloskäytävät  

Saavutettavuus / paikannettavuus  

Ilmoita puutteista aina eteenpäin ja huolehdi, että ne tulevat korjatuiksi!  
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15. Suunnitelman päivitykset ja palotarkastukset 
 

PVM PÄIVITTÄJÄ MUUTOKSET 
10.9.2018 Mari Hedberg Asiakirjan luominen 
21.8.2019 Mari Hedberg Vastuuhenkilöiden päivitys 

29.9,2021 
 

Mari Hedberg Vastuuhenkilöiden päivitys 

11.3.2022 Mari Hedberg Vastuuhenkilöiden päivitys, tilapäivitys ja vakavien 
häiriötilanteiden ohjeiden lisäys. 

   

   

   

   

   

 


