
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Satakunnan 
yhteisökeskus 

Isolinnankatu 16. 
 
 



  
 

  
 
 
HÄTÄILMOITUS  112 
ambulanssi, palokunta, 
poliisi 
 

Soita hätäpuhelu itse, jos voit. 
 
Mitä on tapahtunut?  
- Onnettomuus?   
- Sairaskohtaus? 
Onko silminnäkijöitä? 
Onko ihmisiä vaarassa? 

Missä? Kunta ja tarkka osoite: Isolinnankatu 16. 
Kivitaloon käynti sisäpihalta, puutaloon kadulta ja pihasta. 

Vastaa hätäkeskuspäivystäjän kysymyksiin. 

Toimi annettujen ohjeiden mukaan. 
Älä sulje puhelinta ennen kuin olet saanut luvan. 
 

 

 

LÄÄKÄRI  

Satakunnan sairaanhoitopiiri 
Puhelinvaihde  
02 627 71 
Päivystyksen puhelinneuvonta 
02 627 6868 
(Arkisin klo 15:00-8:00, viikonloput ja arkipyhät 24h.) 



  

 

 

TULIPALON SATTUESSA 
 

Selvitä mitä on sattunut, missä on sattunut. 
 Hälytä Palokunta numerosta 112 

Pelasta itsesi ja vaarassa olevat sekä varoita muita 
pelastustarvikekaapista löytyvällä megafonilla. 

- Varo hengittämästä savua. 
- Ohjaa kaikki lähintä poistumistietä ulos. 
- Mene kokoontumispaikkaan Isolinnankadulle. 

______________________ 
 
PELASTA  
- Oma turvallisuus aina tärkein! 
 Älä vaaranna henkeäsi. 
- Pelasta vaarassa olijat. 
- Jos palo on oven takana, kokeile oven kuumuutta. 

Avaa ovi kyykyssä varoen liekkejä. 
 
- Aloita sammutustyöt heti lähimmillä 

alkusammuttimilla. 
- Aloita liekkien edestä, jatka taakse, alhaalta 

ylöspäin ja levitä aine edestakaisella liikkeellä 
liekkien juureen. 

- Sähköt pois vain palavasta laitteesta  
  

Rajoita  paloa 
- Sulje ovet.   Älä lukitse niitä! 
- Sulje ikkunat 
- Pysäytä työprosessit 
 

Opasta  palokunta paikalle. 



  

 

RAKENNUKSESTA POISTUMINEN 
 

- Poistuminen ulos suoritetaan merkittyjen 
poistumisteiden kautta. 

- Ilmoitetaan vaarasta kiinteistön muille 
käyttäjille. 

- Toimintaa ohjaavat turvallisuushenkilöt mikäli 
rakennus tai sen osa joudutaan tyhjentämään. 

- Henkilökunnan tehtävänä on toimia 
turvallisuushenkilöiden ohjeiden mukaisesti ja 
auttaa rakennuksessa olevien 
liikuntaesteisten/asiakkaiden poistumista. 

- Ota mukaan vain vaatteet ja nopeasti saatavat 
henkilökohtaiset tavarat. 

- Ulkona siirrytään kokoontumispaikkaan 
Isolinnankadulle. 

 

 

Kiinteistön hoito työaikana: 
 

 Markku Tuominen puh 044 701 6084  
* Päivystys 24h puh 044 701 1990 
 

* Kiinteistön vartiointi  ISS Turvallisuuspalvelut 
 Hälytyskeskus 020 515 9100 
   
* Jätehuolto Veikko Lehti Oy puh 02 637 0287  



  

TAPATURMA tai SAIRASKOHTAUS 
 

 

Hälytä apua  numerosta 112 

Myrkytystietokeskus HUS 09 471 977 

 

Selvitä mitä on tapahtunut?  

- Sairaskohtaus 
- Tapaturma 

 

Onko potilas 
hereillä?  
- Puhuttele, ravista 
varovasti 

 

Hengittääkö, toimiiko sydän? 

- Avaa kiristävät vaatteet 
- Käännä päätä taaksepäin niin, että hengitystiet 

vapautuvat 
- Tunnustele syke kaulavaltimolta 

 

Elvytä 
Aloita painelu-puhalluselvytys 

- Painele  rintalastan keskeltä 30 kertaa, 
 puhalla 2  puhallusta 
- Jatka elvytystä 30 painallusta 2 puhallusta niin 
kauan, kunnes potilas virkoaa tai et enää jaksa tai 
saat ammattiapua 
 

Opasta  ammattiauttajat nopeasti potilaan luo. 

Kerro  ammattiauttajille, mitä on tapahtunut ja  
 mitä on tehty. 



  
 
MUUTA HUOMIOITAVAA 
 
* Pelastustarvikekaappi sijaitsee Puutalon aulassa 
* Hälytystilanteessa turvallisuushenkilöstöä ovat kaikki paikalla 
olevat, heistä nimetään vastuuhenkilö. 
* Talossa kokoontuvien ryhmien vetäjät ovat aina 
vastuuhenkilöitä omille ryhmilleen. 
* Palo-ovet on pidettävä suljettuina.  
* Kynttilöiden polttaminen ei ole sallittua. 
* Vesivahinkotilanteessa suljetaan pääsulku, joka sijaitsee 
Puutalossa henkilökunnan WC:ssä. Selvitä paikka itsellesi. 
* Pidä ulko-ovi lukittuna iltatilaisuuksissa kutsumattomien 
vieraiden varalta. 
* Kivitalon rapuista kadulle vievä ovi vain hätätilanteita varten. 
* Murtohälytykset menevät päälle klo 21:00, joten poistu siihen 
mennessä. Aiemmin poistuessasi kytke hälytykset 
mahdollisuuksien mukaan päälle ja jätä pihavalot palamaan. 
 
 
Palovaroittimet ovat paristoilla toimivia optisia, langattomasti 
yhteen liitettyjä mini palovaroittimia. 
 
Palovaroittimen hälyttäessä: 
* Hälyttävän varoittimen valodiodi alkaa vilkkua punaisena 
 n.16 sek. välein ja laite antaa jatkuvan hälytysäänen 
* Hälyttävä varoitin lähettää signaalin toisille ryhmän laitteille, 
jotka alkavat myös hälyttää  
* Muiden laitteiden punaiset valodiodit eivät ala vilkkumaan, 
jotta tiedetään mikä palovaroitin laukesi ensin 
* Ensiksi lauenneen varoittimen hälytysääni soi koko ajan, kun 
taas muiden ääni soi 10 sek – 40 sek hiljaisuus –  
soi 10 sek – 40 sek hilj. jne. 
 

Hälytä palokunta paikalle mieluummin liian aikaisin kuin liian 
myöhään. 



  
 

UHKAAVA HENKILÖ 

- Ennakoi mahdollisesti uhkaavan tilanteen syntyminen. 
- Yritä pysyä mahdollisimman rauhallisena. 
- Kuuntele, ole myötätuntoinen, hallitse kehonkieli. 
- Älä intä, älä väittele, älä nolaa, loukkaa tai naura. 
- Fyysinen este väliin jos mahdollista, turvaa pakotiesi. 
- Ota etäisyyttä jos se on mahdollista. 
- Varaudu hyökkäykseen. 
- Hälytä apua. Älä vähättele tilannetta – pyydä apua heti 

jos sellainen ajatus tulee mieleen. 
___________________________________________________ 
 

SÄHKÖKATKON SATTUESSA 

- Pysy rauhallisena. 
- Älä sytytä tulta. 
- Sytytä taskulamppu, jonka paikka on tiedossasi. 
- Älä soita turhia puheluita. 
- Kaupungin keskustan alueella eivät ole pitkäaikaisia. 
 

___________________________________________________ 
 

YLEINEN VAARAN MERKKI  
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. 
Yleisen vaaranmerkin kokeilu joka kk:n ensimmäinen 
maanantai. Hälytys tulee Porin vesitornista Maantiekadulta. 
___________________________________________________ 
 
Turvallisen työpaikan peruselementit 

- Ammattitaito ja tehokkuus 
- Työhyvinvointi 
- Siisteys ja järjestys 
- Turvallisuus ja terveys 
- Aloitteellisuus 
- Riskien etukäteen tunnistaminen ja korjaaminen. 



  
 
 
 

 __________________________________  
 Isolinnankatu 
 kokoontumispaikka 
 __________________________________ 
  
 pääuloskäynti 
 
 
 
 
 
 
Vähä- 
uusi- ulos- 
katu käynnit 
 sisä- 
 pihalle 
varatie 
 
 
 
 
 
 
  
 varatie varatie 
 
 1.kerros  2.kerros  
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