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PELASTUSSUUNNITELMA

Pelastussuunnitelma on Kampusareenan toimijoille suunnattu ohjekokonaisuus vaaratilanteessa
toimimisesta. Suunnitelmassa on huomioitu Pelastuslain (379/2011) jokaiselle asettama yleinen
toimintavelvollisuus ja rakennuksen omistajalle, haltijalle sekä toiminnanharjoittajalle asetetut
muut vastuut ja velvoitteet.
Pelastussuunnitelma on osa Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n (SYK) ja Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) yhteistä Kampusturvallisuusprosessia, jossa yhdistyvät kiinteistön omistajan ja
haltijan sekä muiden toimijoiden turvallisuusvelvoitteet ja – tarpeet.
Pelastussuunnitelma on paikallisen pelastusviranomaisen hyväksymä.
Tämä vuokralaisille suunnattu yleinen pelastussuunnitelma on tiivistelmä Kampusareenan erityisestä pelastussuunnitelmasta.

1.1 Säädösperusteet
Omatoimisesta varautumisesta säädetään pelastuslaissa, jossa lain tavoitteiksi säädetään (1 §):
Ennakointi
1. ihmisten turvallisuuden parantaminen,
2. onnettomuuksien vähentäminen,
Toiminta onnettomuustilanteissa
3. ihmisten pelastaminen,
4. tärkeiden toimintojen turvaaminen ja
Toiminta onnettomuuden jälkeen
5. onnettomuuksien seurausten tehokas rajoittaminen.
Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuuksista omatoimiseen varautumiseen tulipalojen ja
muiden onnettomuuksien varalle säädetään useissa eri säädöksissä. Keskeisimpinä säädöksinä
ovat pelastuslaki (379/2011) ja työturvallisuuslaki (738/2002) sekä näiden perusteella annetut
asetukset ja viranomaismääräykset.
Päävastuu omatoimisen varautumisen ylläpitämisessä on rakennuksen omistajalla sekä vuokralaisella. Rakennuksen omistaja vastaa rakennuksen rakenteellisesta turvallisuudesta, turvallisuusjärjestelmistä ja palokalustosta sekä niiden ylläpidosta. Omistaja vastaa myös omatoimisen varautumisen suunnittelusta, ylläpidosta ja dokumentoinneista. Vuokralainen vastaa turvallisuuden
ylläpidosta omien tilojensa osalta sekä henkilöstönsä perehdyttämisestä. Kuvasta 1 ilmenevät
omatoimisen varautumisen prosessit.
Jokaisen on pelastuslain 4 §:n mukaan mahdollisuuksiensa mukaan valvottava, että hänen määräysvaltansa piirissä noudatetaan tulipalon ja muun onnettomuuden ehkäisemiseksi ja henkilöturvallisuuden varmistamiseksi annettuja säännöksiä ja määräyksiä.
Velvollisuuksien laiminlyönti voi tulla rangaistavaksi pelastusrikkomuksena (PelL 106 §, sakkoa)
tai pelastustoimen laiminlyöntinä (RikosL 21 luku 15 §, sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta).

Kuva 1. Omatoimisen varautumisen prosessit
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1.2 Yleiset velvollisuudet
Pelastuslain yleiset velvollisuudet koskevat kaikkia ihmisiä riippumatta heidän asemastaan tai
taustaorganisaatiostaan.
Pelastuslaissa säädetään yleisestä toimintavelvollisuudesta tulipalon tai muun onnettomuustilanteen aikana, joka käsittää seuraavat toimenpiteet:





alkusammutus ja vaaran torjuminen
vaarassa olijoiden varoittaminen
hätäilmoituksen tekeminen
omatoimiset pelastustoimenpiteet

Pelastuslaissa säädetään huolellisuusvelvoitteesta tulipalon tai muun onnettomuuden vaaran ja
vahingon välttämiseksi, joka velvoittaa jokaisen olevan huolellinen tulipalon tai muun onnettomuuden vaaran ja vahingon välttämiseksi.
Kaikkia koskee yleinen selonottovelvollisuus, jonka mukaan jokaisen on oltava selvillä häntä
koskevista omatoimisen varautumisen velvoitteista. Tämä tarkoittaa velvollisuutta perehtyä pelastussuunnitelmaan sekä osallistua siihen liittyviin turvallisuuskoulutustilaisuuksiin.

1.3 Erityiset vastuut ja velvoitteet
Pelastuslain erityiset toimintavelvollisuudet koskevat rakennuksen omistajaa ja vuokralaisia
sekä muita rakennuksessa toimivia. Näitä velvoitteita ovat:










valvonta
o jokaisen on mahdollisuuksiensa mukaan valvottava, että hänen määräysvaltansa
piirissä noudatetaan tulipalon ja muun onnettomuuden ehkäisemiseksi ja henkilöturvallisuuden varmistamiseksi annettuja säännöksiä ja määräyksiä
vaarojen vähentäminen
o on varmistuttava siitä, että tulipalojen syttymisen, tahallisen sytyttämisen sekä
leviämisen vaara on vähäinen
pelastautuminen
o rakennuksessa olevat henkilöt pystyvät tulipalossa tai muussa äkillisessä vaaratilanteessa poistumaan rakennuksesta tai heidät voidaan muulla tavoin
pelastustoiminta
o pelastustoiminta on tulipalon tai muun onnettomuuden sattuessa mahdollista
pelastusturvallisuus
o pelastushenkilöstön turvallisuus on otettu huomioon
helposti syttyvä materiaali
o helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa ei saa säilyttää siten, että siitä
aiheutuu tulipalon syttymisen tai sen leviämisen vaaraa tai että tulipalon sammuttaminen vaikeutuu
rakennuksen uloskäytävät
o uloskäytävät ja kulkureitit on pidettävä kulkukelpoisina ja esteettöminä ja muutenkin sellaisessa kunnossa, että niitä voidaan käyttää turvallisesti ja tehokkaasti
o uloskäytävillä sekä kellarien ja varastojen kulkureiteillä ei saa säilyttää tavaraa
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1.4 Omatoiminen varautuminen
Pelastuslain mukaan rakennuksen omistajalta ja vuokralaisilta edellytetään omatoimista varautumista tulipalojen ja muiden onnettomuuksien varalta.
Tämän velvoitteen mukaan näiden tulee:





ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä
varautua henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteessa
varautua tulipalojen sammuttamiseen ja muihin sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin
he omatoimisesti kykenevät
ryhtyä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa
sekä toimenpiteisiin pelastustoiminnan helpottamiseksi
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2

PELASTUSSUUNNITTELUN KÄSITTEET

2.1 Määritelmät
Kampusturvallisuudella tarkoitetaan yliopistojen ja SYK:n yhteistä kampusturvallisuuden johtamisjärjestelmää. Kampusturvallisuuden keskeisenä turvallisuusjohtamisjärjestelmän osana on
yhteinen Turvallisuuskirjasto, joka sisältää kampusturvallisuuden osa-alueiden turvallisuusdokumentaation. Kampusturvallisuuden piiriin kuuluvat kaikki kampusalueella olevat rakennukset.
Pelastussuunnitelmalla tarkoitetaan
A. pelastuslain (PeL 379/2011) 15 §:n mukaista suunnitelmaa PeL 14 §:n mukaisista omatoimisen varautumisen ylläpitoprosesseista;
B. Turvallisuuskirjaston raporttia omatoimisen varautumisen tilasta ja toimenpiteistä; sekä
C. koonnosta eri säädöksissä olevista omatoimisen varautumisen velvoitteista.
Omatoimisella varautumisella tarkoitetaan ensisijaisesti toimenpiteitä, jotka parantavat ihmisten turvallisuutta ja vähentävät onnettomuuksia. Toimenpiteiden toissijaisena tavoitteena on
toiminnan jatkuvuus varmistamalla häiriötön sekä turvallinen toiminta-, työskentely- ja asiointiympäristö.
Pelastussuunnitelman katselmus on prosessi, jossa SYK ja TTY sekä muut pelastussuunnitteluvelvoitteiset yhdessä arvioivat omatoimisen varautumisen tilan katselmointihetkellä sekä kehittämiskohteet, jotka saattavat edellyttää pelastussuunnitelman päivitystä.
Pelastussuunnitelman päivityksellä tarkoitetaan prosessia, jossa katselmuksen pohjalta pelastussuunnitelmaan tai sen muihin dokumentteihin tehtäviä muutoksia joko organisaation toimintojen, johtamisen, henkilömuutosten tai suunnitelman rakenteen osalta.
Pelastussuunnitelman ylläpidolla tarkoitetaan arjen toimenpiteitä, joilla varmistetaan suunnitelman dynaamisten tietojen ajantasaisuus (esim. yhteystiedot).
Riskillä tarkoitetaan sellaista yllättävää tapahtumaa, joka toteutuessaan estää tai hidastaa kielteisellä tavalla jonkun tavoitteen toteutumisen tai vahingoittaa osittain tai kokonaan vahingoittumattomaksi tarkoitettua kohdetta.
Riskianalyysillä tarkoitetaan mahdollisesti kohdattavien ja seurauksiltaan vakavimpien riskien
tunnistamista sekä näiden syitä.
Turvapisteellä tarkoitetaan kerroskohtaista kokoontumispistettä, johon on sijoitettu toimintaohjeet evakuoinnin ja sisälle suojautumisen varalta, mahdollinen välineistö sekä muu informaatio.
Turvallisuuskirjasto on operatiivinen turvallisuusjohtamisen tietojärjestelmä, joka sisältää yhtenäisen turvallisuusdokumentaation lisäksi myös yhteiset turvallisuustoimenpiteet. Turvallisuuskirjasto on yliopistojen ja SYK:n sekä keskeisten turvallisuustoimijoiden yhteinen tietojärjestelmä, jonka keskeisenä osana on yliopistokiinteistöjen huoltokirja (Facilityinfo).
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3

KAMPUSAREENAN OMATOIMINEN VARAUTUMINEN

3.1 Turvallisuusorganisaatio
Yliopistokampusten turvallisuus muodostuu yliopistojen turvallisuuden hallintajärjestelmistä, yliopistokiinteistöjen omistajan Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n (SYK) turvallisuustoiminnoista
sekä yliopistojen ja SYK:n yhteisestä kampusturvallisuuden johtamisjärjestelmästä.
Kampusturvallisuuden turvallisuusjohtamisjärjestelmän osana on yhteinen Turvallisuuskirjasto,
joka sisältää kampusturvallisuuden osa-alueiden turvallisuusdokumentaation. Turvallisuuskirjasto
on operatiivinen turvallisuusjohtamisen tietojärjestelmä, joka sisältää yhtenäisen turvallisuusdokumentaation lisäksi myös yhteiset turvallisuustoimenpiteet. Turvallisuuskirjasto on yliopistojen
ja SYK:n sekä keskeisten turvallisuustoimijoiden yhteinen tietojärjestelmä, joka sisältyy yliopistokiinteistöjen huoltokirjaan (Facilityinfo).
Kampusturvallisuuden organisoinnista ja johtamisesta vastaa kampuksen Turvatiimi, joka muodostuu TTY:n ja SYK:n edustajista sekä lisäksi tarvittaessa rakennuksessa olevien toimijoiden turvallisuusyhteyshenkilöistä. Turvatiimin jäsenten tiedot ovat kiinteistötietokortissa (liite 3.).
Poikkeustilanteissa ensimmäisenä toimintavasteena toimii pelastusryhmä, joka muodostuu paikalla olevista ja perehdytyksen saaneista työntekijöistä.

Kuva 2. Kampusareenan turvallisuusorganisaatio
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3.2 Yleinen riskikartoitus
Kampusareenan omatoiminen varautuminen perustuu riskikartoitukseen, joka käsittelee seurauksiltaan vakavimpia ja todennäköisimmin toteutuvia riskejä kahdesta näkökulmasta: vahinkoriskit
sekä rikosriskit.
Vahinkoriskeillä tarkoitetaan riskejä, jotka realisoituvat laiminlyönnin tai virheen seurauksena.
Kampusareenan yleisiä vahinkoriskejä ovat:












Tulipalo
Sairauskohtaus
Tapaturma (myös työtapaturma)
Liikenneonnettomuus piha-alueella
Kiinteistön rakenteelliset onnettomuudet
Vuotovahinko piha-alueella (esim. vaaralliset aineet)
Lämmityskatko
Sähkökatko
Vesivahinko
Vesikatko
Muu lähiympäristön onnettomuus

Rikosriskeillä tarkoitetaan sellaista tahallista ja rangaistavaa vahingontekoa, josta seuraa sakkoa
tai vankeutta.
Kampusareenan yleisiä rikosriskejä ovat:






Tuhopoltto
Uhkaus- ja väkivaltatilanteet
Varkaus- tai ryöstötilanteet
Pommiuhka
Räjähdys

Riskikartoitus ei ole tyhjentävä, ja toiminnassa on huomioitava myös sellaiset riskit, joihin ei ole
voitu varautua.
Tilojen käyttäjien tulee laatia omaan toimintaansa liittyvät riskikartoitukset ja tiedottaa Kampusareenaa (SYK) sellaisista toimintaansa kohdistuvista erityisistä riskeistä, joilla saattaa olla
vaikutusta rakennukseen tai muihin rakennuksessa oleviin toimijoihin ja ihmisiin.

3.3 Liityntä kunnan pelastustoimeen
Pirkanmaan pelastuslaitos
Satakunnankatu 16, 33100 Tampere
Tilannekeskus TIKE (Wiwi)
Valmiuspäällikkö, Markku Lehtonen
Lähin paloasema
Lähin kunnallinen hälytin
Väestönsuojelun aluejako
Johtopaikka

03 – 565 612
040 – 569 8967
Hervannan valtaväylä 100, 33720 Tampere
Hervannan vapaa-aikakeskus
Lindforsinkatu 5, 33720 Tampere
Eteläinen suojelupiiri
Hervannan kalliosuoja A 03 – 565 612
Hervannan kalliosuoja B 03 – 565 612
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3.4 Pelastussuunnitelmaan perehdyttäminen ja turvallisuuskoulutukset
Jokaisessa kerroksessa on poistumisteiden vieressä Turvapiste, josta löytyy ajantasainen pelastussuunnitelma sekä toimintaohjeet hätätilanteiden varalle.
Pelastuslain yleinen toimintavelvollisuus edellyttää jokaiselta Kampusareenassa toimivalta omatoimisen varautumisen toimenpiteitä ja Kampusareenan toimintaohjeiden noudattamista.
Kampusareena järjestää yleisen turvallisuusperehdytyksen, johon jokaisen rakennuksessa toimivan tulee osallistua. Suoritetuista turvallisuuskoulutuksista ylläpidetään koulutusrekisteriä,
jonne kirjataan koulutuksen hyväksytysti suorittaneet henkilöt ja koulutusten voimassaoloaika.

3.5 Harjoitukset
Kampusareenassa järjestetään säännöllisesti omatoimista varautumista tukevia harjoituksia.
Järjestetyistä harjoituksista ylläpidetään harjoitusrekisteriä, jonne kirjataan harjoituksen kohde,
sisältö, laajuus sekä ajankohta. Harjoitusten kulku analysoidaan ja dokumentoidaan.
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4

TOIMINTA VAARA- JA ONNETTOMUUSTILANTEISSA

4.1 Kerroskohtaiset turvapisteet
Kampusareenan jokaiseen kerrokseen sijoitettu turvapiste toimii kerroskohtaisena kokoontumispaikkana.
Turvapisteelle ensimmäisenä saapuva ja tehtävään koulutuksen saanut henkilö ottaa johtovastuun vaara- tai onnettomuustilanteen vaatimalla tavalla.
Rakennuksen infopiste toimii tilannejohtajana siihen asti, kunnes viranomainen tai kampuksen
turvallisuushenkilöstö saapuu paikalle.

4.2 Palokalusto ja poistumisreitit
Liitteenä 1 olevista palokalusto- ja poistumisreittikartoista ilmenevät alkusammutuskaluston sijainnit kerroksittain.
Kerroksissa (4. – 8.) poistumisteinä ovat rappu sekä erillinen hätäpoistumisreitti. Hissejä ei saa
käyttää palokellojen soidessa.

4.3 Ohjeet vaara- ja onnettomuustilanteiden varalle
Toimintaa vaaratilanteissa käsitellään työhön perehdytettäessä sekä Kampusareenan turvallisuuskoulutuksissa. Esimerkkitilanteita varten on laadittu toimintaohjeita, jotka ovat löytyvät
myös kerroskohtaisista turvapisteistä.
Toimintaohjeet ovat tämän suunnitelman liitteessä 2:













OHJE Elvytystilanteeseen
OHJE Ensiaputilanteeseen
OHJE Hätäilmoituksen tekemiseen
OHJE Kaasuvaaratilanteeseen
OHJE Pommiuhkaustilanteessa toimimiseen
OHJE Sähkökatkon sattuessa
OHJE Säteilyvaaratilanteessa toimimiseen
OHJE Tulipalon sattuessa
OHJE Uhkaavan henkilön kohtaamiseen
OHJE Varkaus ja ryöstötilanteessa toimimiseen
OHJE Vesivahingon sattuessa
OHJE Yleisen vaaramerkin soidessa

Keskeiset toimintaohjeet on sijoitettu kiinteästi myös kerroskohtaisiin turvapisteisiin.
Tämän pelastussuunnitelman liitteenä 3 on kiinteistötietokortti, josta löytyvät tiedot Kampusareenan turvallisuusjärjestelmistä sekä keskeisten toimijoiden yhteystiedot.
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KAMPUSAREENAN PALOKALUSTO JA POISTUMISREITIT

LIITE 1

TOIMINTAOHJE
ELVYTYSTILANTEESEEN
Kiinteistön nimi:

KAMPUSAREENA

Kiinteistön osoite:

Korkeakoulunkatu 7, 33720 Tampere

NÄIN ELVYTÄT
 Jos potilas ei herää, soita hätänumeroon 112
 Avaa hengitystiet: taivuta potilaan pää taaksepäin ja nosta leukaa;
 Tarkista: jos potilas hengittää normaalisti, käännä kylkiasentoon;
o valvo hengitystä ammattiavun tuloon saakka;
 Jos potilas ei hengitä normaalisti, aloita paineluelvytys;
o Aseta toisen käden kämmenen tyvi keskelle rintalastaa ja
toinen käsi sen päälle;
o Painele rintalastaa 30 kertaa painelutaajuudella 100 kertaa minuutissa;
Anna rintalastan painua alaspäin 4.5 cm.

 Jatka puhalluselvytyksellä
o Avaa uudestaan hengitystiet;
o Sulje autettavan sieraimet etusormella ja peukalolla ja paina huulesi
tiiviisti hänen suulleen;
o Puhalla 2 kertaa ilmaa keuhkoihin;
o Jatka painelu-puhalluselvytystä rytmillä 30:2, kunnes vastuu siirtyy
ammattihenkilölle, hengitys palautuu tai et enää jaksa elvyttää.
OPASTA SAIRAANKULJETUS- JA PELASTUSYKSIKÖT PAIKALLE!
LIITE 2: KAMPUSAREENAN TOIMINTAOHJEET

1.10.2015 v. 1.2

TOIMINTAOHJE
ENSIAPUTILANTEESEEN
Kiinteistön nimi:

KAMPUSAREENA

Kiinteistön osoite:

Korkeakoulunkatu 7, 33720 Tampere

TAPATURMAN TAI SAIRAUSKOHTAUKSEN SATTUESSA
TOIMI NÄIN
 Selvitä, mitä on tapahtunut ja missä olet;
o Onko kysymyksessä onnettomuus vai sairauskohtaus?
 Pelasta loukkaantuneet hengenvaarasta!
 Hälytä tarvittaessa apua hätänumerosta 112
 Estä mahdolliset lisäonnettomuudet;
 Pyydä paikalla olevia auttamaan, ja anna heille toimintaohjeita;
 Anna tarvittava ensiapu;
o älä liikuta tapaturmapotilasta, esim. pudonnutta turhaan;
o tyrehdytä mahdollinen verenvuoto;
o käännä tajuton kylkiasentoon: turvaa hengitys, verenkierto ja tajunta;
o elvytä elotonta (kts. ohje elvytyksestä)
 Suojaa, rauhoita ja seuraa autettavan tilaa kunnes saat lisäapua.

OPASTA SAIRAANKULJETUS- JA PELASTUSYKSIKÖT PAIKALLE!
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TOIMINTAOHJE
HÄTÄILMOITUKSEN TEKEMISEEN
Kiinteistön nimi:

KAMPUSAREENA

Kiinteistön osoite:

Korkeakoulunkatu 7, 33720 Tampere

HÄTÄILMOITUKSEN TEKEMINEN
 SOITA 112
 KERRO RAUHALLISESTI
o
o
o
o

Tarkka osoite, myös paikkakunta
Mitä on tapahtunut?
Vastaa kysymyksiin
Noudata saamiasi ohjeita!

 LOPETA PUHELU VASTA KUN SAAT SIIHEN LUVAN
 OPASTA SAIRAANKULJETUS- JA PELASTUSYKSIKÖT PAIKALLE!
Suuronnettomuustilanteessa hälytys voidaan laukaista myös palopainiketta käyttäen.
Hälytyksen toiminta täytyisi pyrkiä varmentamaan puhelimitse.

Hätäilmoituksen voi tehdä kaikista puhelimista, jossa on virtaa ja akku paikallaan;
SIM-korttia tai PIN-koodia ei tarvita!
Tavallinen matkapuhelin
 Vaikka puhelin olisi lukittu, voidaan painella 112 ja soittaa hätänumeroon
Älypuhelin
 Kun puhelin on lukitsematon, niin mallista riippuen
o paina vihreätä luurin kuvaa, valitse 112 ja paina uudestaan luurin kuvaa
 Kun puhelin on lukittu, niin mallista riippuen
o
o
o
o

paina jotakin puhelimen nappia siten, että näyttöön tulee valo
näytössä saattaa näkyä valmiina erillinen hätäpuhelu-painike tai
hätäpuhelu-painike voi olla erillisen painikkeen takana => avaa se ja/tai
paina hätäpuhelupainiketta tai paina lukituskentän numeroihin 112

ERILAISTEN ÄLYPUHELIMIEN HÄTÄKÄYTTÖÄ ON SYYTÄ HARJOITELLA ETUKÄTEEN!
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TOIMINTAOHJE
KAASUVAARATILANTEESEEN
Kiinteistön nimi:

KAMPUSAREENA

Kiinteistön osoite:

Korkeakoulunkatu 7, 33720 Tampere

TOIMINTA KAASUVAARATILANTEESSA
Kaasuvaaratilanteessa yleisöä varoitetaan yleisellä vaaramerkillä.

Ollessasi sisätiloissa





Paina märkä vaate suun eteen ja hengitä sen läpi.
Pysyttele yläkerroksissa kunnes vaara on ohi.
Kuuntele radiota jos mahdollista.
Kampusareenan info tiedottaa tilanteen etenemisestä.

Mikäli tunnet neste- tai asetyleenikaasun hajua sisätiloissa





Älä sytytä liekkiä tai kipinää, joka voi räjäyttää kaasun.
Poistu tiloista heti, käske myös muita poistumaan heti ja sulje tilat.
Tee hätäilmoitus numeroon 112 ja ilmoita vaarasta myös muille.
Siirry kauemmas kiinteistön ulkopuolelle odottamaan lisäohjeita.

Ollessasi ulkotiloissa
 Kiirehdi kaasupilven alta sivutuuleen.
 Pyri mahdollisimman korkealle, esimerkiksi mäen päälle.
 Paina märkä vaate, ruoho-, turve- tai sammaltuppo suun eteen ja
hengitä sen läpi.
Vaara on ohi, kun kuulet vaara ohi –merkin.
Vaara ohi –merkki on yhden minuutin mittainen tasainen äänimerkki
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OHJE POMMIUHKAUSTILANTEESSA TOIMIMISEEN
POMMIUHKAUSTILANNE
Pommiuhkatilanteeksi tulkitaan tilanne tällöin, kun löydetään pommiksi epäilty esine tai
mahdollisesta tulevasta, tarkoituksellisesta räjähdyksestä ilmoitetaan esimerkiksi puhelimessa.
Pommiuhkauksissa on usein kyse mieleltään häiriintyneen ihmisen uhkauksesta. Siitä huolimatta
jokaiseen pommiuhkaukseen tulee suhtautua vakavasti ja ne tulee tutkia huolellisesti.
Pommiuhkauksesta tulee heti ilmoittaa poliisille, Kampusareenan infoon sekä esimiehille. Usein
pommiuhkauksen tavoitteena on saada ihmiset poistumaan ulos, mutta se ei aina ole turvallista.
Siksi päätöksen kiinteistön evakuoinnista tekee tällaisissa tilanteissa aina viranomainen.
Mikäli vaara uhkaa ilmeisimmin sisätiloista tai viranomainen on näin kehottanut, tulee kiinteistön
tilat tyhjentää välittömästi. Tarpeettoman paniikin syntymistä tulee joka tilanteessa pyrkiä
välttämään. Siksi tällaisessa uhkatilanteessa evakuoinnin todellinen syy tulisi pitää vain rajatun
henkilömäärän tiedossa ja evakuoinnin syyksi tiedottamaan esimerkiksi kaasuvuototilanteen tms.
Viranomainen vastaa tilannejohtamisesta paikalle tultuaan.
Jos vastaat pommiuhkaussoittoon:






Pysy rauhallisena ja ole ystävällinen – pyri neuvottelevaan vuorovaikutukseen
Kuuntele tarkkaan uhkauksen esittäjän viesti
Kiinnitä muiden lähellä olijoiden huomio sovitulla tavalla
Jos mahdollista, yritä saada soittaja toistamaan uhkaus ikään, kuin et olisi käsittänyt puhetta
Jos mahdollista, pyri myös selvittämään
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Milloin pommi räjähtää?
Missä se on?
Miltä pommi näyttää?
Milloin sen on tarkoitus räjähtää?
Mitä vahinkoja odotetaan tapahtuvaksi?
Asensiko soittaja pommin itse?
Miksi pommi on asennettu?
Mikä on nimenne ja osoitteenne?




Kerro, että syyttömät voivat loukkaantua, jos räjähdys tapahtuu
Tee tarkkoja muistiinpanoja puhelun aikana, jos mahdollista
 kirjaa kaikki havainnot, kuten taustalla kuulemasi äänet jne. tarkasti
pommiuhkauslomakkeeseen (lomake liitteenä)



Puhelun päätyttyä soita SAMASTA puhelimesta välittömästi hätäkeskukseen 112
ja ilmoita tapahtuneesta (puhelimen ja soiton tiedot kirjautuvat tällöin heti)



Ilmoita hätäkeskukselle
 mitä on tapahtunut
 kohde ja osoite
 kellonaika
 nimesi ja puhelinnumero, josta soitat
 älä sulje puhelinta ilman hätäkeskuksen lupaa
 noudata hätäkeskuksen ohjeita



Tee uhkauspuhelusta selkeä ilmoitus Kampusareenan turvallisuusyhteyshenkilölle.
ÄLÄ KOSKE OUTOIHIN ESINEISIIN JA JÄTÄ TIEDOTTAMINEN POLIISIN TEHTÄVÄKSI!
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OHJE POMMIUHKAUSTILANTEESSA TOIMIMISEEN
POMMIUHKAUSLOMAKE

Milloin pommi räjähtää?
Missä pommi on?
Miltä se näyttää?
Milloin sen on tarkoitus räjähtää?
Mitä vahinkoja toivot tapahtuvaksi?
Asensitko pommin itse?
Kerrotko nimesi tai osoitteesi?
Pommiuhkauksen sanamuoto:

Puhelu saapui

vaihteen kautta

oman puhelimeen

Tekijän henkilöllisyys

_______________

nainen

mies

korkea/kimeä

matala

soperteleva

hiljainen/heikko

selkeä

nopeaa

selvää

änkyttävää

hidasta

vääristynyttä

sopottavaa

huolellista

kiroilevaa

Murre

paikallinen

ei paikallinen

ulkomaalainen

Asenne

rauhallinen

kiihtynyt

iloinen/pilkkaava

Äänen tyyppi

Puhe

pehmeä/miellyttävä

_______________

Puhelun taustaäänet: ____________________________________________________________
______________________

___ / ___ / _______

_______________

UHKAUKSEN VASTAANOTTAJA

PÄIVÄMÄÄRÄ

KELLONAIKA
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TOIMINTAOHJE
SÄHKÖKATKON SATTUESSA

<

Sähkökatko ei normaalioloissa kestä tunteja kauemmin.
Tyypillisin sähkökatko kestää vain minuutteja, koska virtaa pyritään
syöttämään kiertoteitse vikakohdan ohi. Tilanne aiheuttaa suurimmat
vahingot tietojärjestelmille ja tiedostoille, joita ei tallennettu. Ilmastointi
pysähtyy. Valaistusongelmat korostuvat tiloissa, joissa ei ole ikkunaa.
Päätös tilojen sulkemisesta tehdään sähkölaitoksen ilmoittaman
kestoarvion perusteella. Kampusareenan info tiedottaa tilanteesta.

JOS SÄHKÖT KATKEAVAT








Pysy rauhallisena, varavalaistus jää palamaan.
Varmista, ettei sähkökatko johdu tulipalosta.
Katso, onko katkon piirissä myös muut rakennukset.
Sytytä taskulamppu, jonka paikan olet varmistanut aiemmin.
ÄLÄ käytä kynttilää, tulitikkuja tai muuta avotulta (palovaara)!
Älä soita turhia puheluita, sillä linjat saattavat ylikuormittua.
Varmista tietojärjestelmät;
o kytke virta pois sellaisista laitteista, jotka voivat vahingoittua
virran kytkeytyessä niihin uudelleen.

 Varmista, ettei hisseihin ole jäänyt ihmisiä loukkuun.
 Jos jäät hissiin, paina hississä olevaa hälytysnappia ja odota vastausta
rauhallisena, hälytyskeskus ottaa yhteyden hissiin; hissistä on
puheyhteys hissipäivystykseen, hissin huoltohenkilöstö tulee melko
nopeasti ja auttaa pois hissistä.
 Mikäli toimintaa ei voida jatkaa, info antaa tarvittavia lisäohjeita.
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TOIMINTAOHJE
SÄTEILYVAARATILANTEESEEN
RADIOAKTIIVINEN SÄTEILY / LASKEUMA




Radioaktiivinen säteily on rajaton saaste, jota ei voi haistaa tai silmin havaita
Säteily leviää äänettömästi ilman, veden, kasvien ja eläinten kautta
Säteilymäärän ollessa pieni, voi kestää vuosikausia ennen kuin sen aiheuttamat
sairaudet ja vauriot tulevat ihmisissä esille.

RADIOAKTIIVISEN LASKEUMAN VAIKUTUS TOIMINTAAN
Laskeuma saastuttaa kaikki paikat, jotka yleensäkin joutuvat vesisateelle ja pölylle
alttiiksi. On myös vaara, että säteilevä pöly pääsee ilmastoinnin kautta sisätiloihin.
Voimakkaan laskeumavaiheen ajaksi tulee työskentely keskeyttää. Ilmastoinnin
sisäänotto tulee suojata erillisellä suojaimella tai ilmastointi on suljettava
kokonaan.



Radioaktiivisen säteilylaskeuman uhatessa pelastusviranomainen antaa
säteilyvaroituksen esimerkiksi radion tai television välityksellä.
Mikäli vaaratilanne vaatii nopeaa suojautumista, tiedotetaan siitä yleisellä
vaaramerkillä.

TOIMINTA SÄTEILYVAARATILANTEESSA (laskeumaa edeltää riittävä varoitusaika)
Toiminnan jatkumisesta päättää kampusmanageri viranomaisten neuvonnan pohjalta.
Kampusareenan info tiedottaa kampusmanagerin tai viranomaisten neuvonnan pohjalta:






jatketaanko toimintaa
suljetaanko kiinteistöt osittain tai kokonaan
ketkä jäävät tarvittaessa jatkamaan työskentelyä
ketkä siirtyvät koteihinsa ja suojautuvat siellä
suojaudutaanko Kampusareenan väestönsuojiin
 aloitetaanko suojien valmistelu

Kiinteistöjen sulkemistoimet käynnistetään hyvissä ajoin. Evakuoinnista kuulutetaan.

Toiminta äkillisessä säteilyhälytyksessä, ei ennakkovaroitusta
(yleinen vaaramerkki)




Kampusmanageri ottaa yhteyttä pelastusviranomaiseen lisätietojen saamiseksi.
Käynnistetään henkilöiden neuvonta ja tiedotus
Suljetaan sisätilat ulkoilmalta
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TOIMINTAOHJE
TULIPALON SATTUESSA
Kiinteistön nimi:

KAMPUSAREENA

Kiinteistön osoite:

Korkeakoulunkatu 7, 33720 Tampere

TOIMINTA TULIPALON SATTUESSA
 PELASTA
 SAMMUTA

ihmiset
lähimmällä sammuttimella
Muista, älä sammuta
sähkö- tai rasvapaloa vedellä!

 ILMOITA
 RAJOITA
 HÄLYTÄ
 OPASTA

muille vaarassa oleville
paloa sulkemalla ovet, ikkunat ja ilmanvaihto
pelastuslaitos numerosta 112
palokunta paikalle

OTA POISTUMISKEHOTUS AINA TODESTA
KUN KUULET PALOHÄLYTYKSEN!
PALOTILASSA OLEVILLE



Siirry välittömästi ulos ja seuraa mahdollisia opasteita
Sulje kaikki ovet perässäsi

POISTUMAAN KÄSKETYILLE




Harkitse etukäteen, mitä otat mukaan (lompakko, avaimet ja päällysvaatteet)
Sulje nopeasti ovet, ikkunat ja ilmastointi, jos ehdit
Mene erikseen sovitulle ja/tai merkitylle kokoontumispaikalle

JOS POISTUMISREITEILLÄ ON SAVUA





Etsi toinen poistumistie; jos et pääse ulos, jää tilaan, jossa ei ole savua
Ilmoita itsestäsi huutamalla tai valoja vilkuttelemalla tai puhelimella
Varaa vettä, esim. astioihin, mikäli mahdollista
Tuki ovien raot, esim. kostealla pyyhkeellä, mikäli savua tulee sisään
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TOIMINTAOHJE
UHKAAVAN HENKILÖN KOHTAAMISEEN
TOIMI NÄIN KOHDATESSASI UHKAAVAN HENKILÖN
 JÄTÄ uhkaavalle tilaa ja säilytä hänen reviirinsä
 SÄILYTÄ oma rauhallisuutesi
 PIDÄ etäisyyttä
 VARMISTA pakotie
 ANNA henkilön ”purkaa paineet”
 KUUNTELE häntä
 ÄLÄ opeta
 MYÖNNÄ virheesi
 ÄLÄ nolaa
 ÄLÄ ryhdy väittelyyn
 ÄLÄ kosketa henkilöä
 PIDÄ kädet näkyvillä
 VÄLTÄ tuijottamista
 ÄLÄ käännä selkääsi
 VÄLTÄ äkkinäisiä liikkeitä
 ÄLÄ oikaise huumaantuneen tai muuten sekaisen henkilön harhoja
 VOITA aikaa niin, että muita tulisi paikalle
Mikäli henkilö ei rauhoitu tai poistu tai on erityisen aggressiivinen, pyri
hälyttämään paikalle apua niin, ettei uhkaaja sitä huomaa.
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TOIMINTAOHJE
VARKAUS- TAI RYÖSTÖTILANTEESEEN
YLEISTÄ VARKAUS- JA RYÖSTÖTILANTEISTA
Varkaus ja ryöstö ovat rikoslaissa rikoksiksi määriteltyjä lainvastaisia tekoja, josta
seuraa sakkoa tai rangaistusta. Varkaus kohdistuu aina omaisuuteen (kuten raha tai
tavara), joka anastetaan toisen hallusta. Varaus havaitaankin usein vasta
jälkikäteen, koska siinä pyritään välttämään kontaktia tavaran omistajaan. Ryöstö
sen sijaan kohdistuu ihmisiin, jossa hänelle kuuluva omaisuus anastetaan väkivallan
tai sen uhan avulla.

TOIMI NÄIN VARKAUSTILANTEESSA
Työntekijällä on huolehtimisvelvollisuus koskien työn tekemistä varten käyttöönsä
luovuttuja työn tekemisen välineitä. Työnantajan omaisuutta tulee pääsääntöisesti
säilyttää työpaikalla yleisten sekä mahdollisten erityisehtojen ja paikallisten
suojaamistapojen mukaisesti. Mikäli työvälineitä sallitaan kuljetettavaksi tai
käytettäväksi kotona (esim. työpaikan avaimet tai kannattava tietokone), tulee
työntekijän huolehtia, ettei omaisuus vahingoitu tai joudu anastetuksi. Siksi
työvälineitä ei pidä säilyttää esimerkiksi autossa, ja pakollisissa parkkitilanteissa
irtain omaisuus tulee siirtää pois näkyvistä. Työpaikan avaimia ei pidä kuljettaa
mukanaan käsilaukussa asioidessaan arkiasioita.
Mikäli kuitenkin joudut tilanteeseen, jossa työpaikan omaisuutta varastetaan, tulee
siitä välittömästi ilmoittaa esimiehelleen sekä muille asianomaisille tahoille riskien
minimoimiseksi (esimerkiksi avaimien osalta ilmoitus tehdään kiinteistöpäällikölle).
Mikäli varkaus todetaan johtuneen työntekijän huolimattomuudesta, voidaan
työntekijä määrätä korvaamaan työnantajalle syntyneet vahingot. Näitä tilanteita
ennakoimaan on suositeltavaa varmistaa kotivakuutuksen korvauslaajuus.

TOIMI NÄIN RYÖSTÖTILANTEESSA






ÄLÄ leiki sankaria – ÄLÄ vaaranna ihmishenkiä!
TOTTELE, älä vastusta.
YRITÄ toimia rauhallisesti.
TARKKAILE ryöstäjää, ota tarkat tuntomerkit.
HÄLYTÄ 112 apua vasta, kun se on turvallista tai kun ryöstäjä poistuu.






SEURAA katseella, mihin suuntaan ryöstäjä pakenee.
HUOMIOI pakosuunta, mahdollinen apuri, auto, pyörä tms.
ERISTÄ ryöstöpaikka, älä koske mihinkään!
KIRJAA tuntomerkit muistiin paperille tuntomerkkilomakkeella.
o Älä keskustele tuntomerkeistä muun tilanteessa olleen kanssa!
 MUISTA jälkihoito!
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TOIMINTAOHJE
VESIVAHINGON SATTUESSA

VESIVAHINGON SATTUESSA
Ilmoita kaikki vesivuotoihin liittyvät asiat, pienetkin tai muut epäilyttävät
seikat Kampusareenan infoon tai kiinteistöhuoltoon.
Laajoissa vahingoissa soita 112.

Kun vettä tulee sisätiloihin:
 Poista vaarassa olevat tuotteet ja tavarat pois alta.
 Suojaa sähkölaitteet ja katkaise sähkövirta lähellä olevista laitteista.
 ÄLÄ kosketa märkänä oleviin sähkölaitteisiin!
 Raivaa vahinkokohdan ympärille tilaa korjaustoimenpiteitä varten.
Mikäli hana tai putki rikkoutuu, pyri vähentämään veden tuloa painamalla
vuotokohtaan tukkeeksi muovia tai muuta jos mahdollista.
Jos vettä tulee tippumalla, hanki alle astia.
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TOIMINTAOHJE
YLEISEN VAARAMERKIN SOIDESSA
Kiinteistön nimi:

KAMPUSAREENA

Kiinteistön osoite:

Korkeakoulunkatu 7, 33720 Tampere

YLEINEN VAARAMERKKI
Yleinen vaaramerkki on yhden minuutin pituinen
nouseva ja laskeva äänimerkki tai viranomaisen kuuluttama varoitus.

Yleisellä vaaramerkillä ilmoitetaan mm.
 kaasu- tai säteilyvaarasta
 alueella liikkuvasta petoeläimestä
 muusta välittömästä uhkasta

TOIMINTA YLEISEN VAARAMERKIN SOIDESSA






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.
 Vaara on ohi, kun kuulet vaara ohi –merkin*
Vaara ohi –merkki on yhden minuutin mittainen tasainen äänimerkki
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KAMPUSAREENAN KIINTEISTÖTIETOKORTTI

LIITE 3

KIINTEISTÖN YLEISET TIEDOT
Kiinteistön omistaja

Sijaintitiedot

Rakenteellinen

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
Osoite

Korkeakoulunkatu 7, 33720 Tampere

Kaupunginosa

Hervanta

Kortteli

7000

Tontti

21

Kerrosala

13 702 m²

Tilavuus

68 695 m³

Rakennusvuosi

2015

Peruskorjaus

-

Kerrosluku

0. - 8.

Rakennuksia (kpl)

1

Paloluokka

P1

Tärkeysluokittelu

Ei tärkeysluokittelua

Väestönsuojat, S1

Hissit (Kone MonoSpace)
Henkilömäärä

Määrä

2 kpl

Sijainti

0. kerros

Käyttöönotto

24 h

Henkilöhissit

2 kpl, painoraja 1000kg

Huoltohissi

1 kpl, painoraja 1000kg

Kiinteistössä on henkilöitä vuorokauden kaikkina aikoina!

KIINTEISTÖHUOLLON JA – YLLÄPIDON YHTEYSTIEDOT
Jyrki Miettinen
SYK

040 – 173 0234

Elli Feodoroff

050-301 5414

Infopiste / aulapalvelu

Juhani Ruuskanen

040-526 5274
kampusareena@tut.fi

Kiinteistöhuolto, 24h

ISS Kiinteistöpalvelut Oy

0200 15500

Vartiointipalvelut

ISS Security Oy

Piirivartiointi
020 515 9100

Kampusmanageri, SYK

KIINTEISTON TOIMIJOIDEN TURVALLISUUSYHDYSHENKILÖT
Bitwise Oy

Katja Nieminen

Edutech

Raili Siekkinen

FIMECC Oy, 3. krs.

Marika Moilanen

Homeros Oy

Marja Tiilikka

M-Room

Oskari Leppänen

Nanofoot Finland Oy

Hannu Harju

Ravintola Reaktori (Fazer)

Katja Kulojärvi

Regus Kora

Timo Lahti

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, 6. krs.

Laura Stortz

Taco House

Reija Hämäläinen

TTY

Markku Leppänen

KAMPUSAREENAN KIINTEISTÖTIETOKORTTI

1.10.2015 v. 1.2

katja.nieminen@bitwise.fi
040 - 557 3366
raili.siekkinen@tut.fi
puhelin
marika.moilanen@fimecc.com
040 - 840 8790
marja.tiilikka@homeros.fi
050 - 577 8882
oskari_leppanen@hotmail.com
050 - 320 3162
hannu.harju@nanofoot.fi
0400 - 444 671
katja.kulojarvi@fazer.com
040 – 661 0425
timo.lahti@reguskora.com
040 – 905 1546
laura.stortz@sykoy.fi
0400 - 286 269
tacohouse@tacohouse.com
040 - 525 0943
markku.leppanen@tut.fi
0400 – 500 955

