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Voittoa tavoittelematon kattojärjestö alueen alan järjestöille
Yksi 13 pelastusliitosta
Perustettu 1992
Läheisessä yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa (ns.
apujärjestö)
– Tuntikouluttajat ovat pääsääntöisesti pelastuslaitokselta
– TEHTÄVÄT:
– Omatoimisen varautumisen koulutus
– Sopimuspalokuntien koulutus
– Turvallisuusviestintä ja -koulutus
– Helsingin Pelastusliitto HELPE Oy tarjoaa koulutusta yrityksille ja
muille organisaatioille

Asuinkiinteistössä huomioon
otettavia riskejä
SISÄISET ONNETTOMUUSRISKIT
•
Tulipalot
– Ml. tuhopoltot
•
Tapaturmat (ja sairaskohtaukset)
•
Vesivahingot
•
Sähkökatkot ja muut kiinteistötekniikan häiriöt

RIKOSRISKIT
•
Varkaudet
•
Murrot
•
Vahingonteot
•
Väkivallan uhka

ULKOISET ONNETTOMUUSRISKIT
•
Sisälle suojautumista vaativat onnettomuudet
– Kemikaalionnettomuudet
– Tulipalo lähialueella
– Ydinvoimalaonnettomuus
•
Luonnononnettomuudet
– Tulvat
– Myrsky ja tuuli
– Ukkonen
•
Poikkeusolot
•
Kunnallistekniikan häiriöt

Ikääntyvien asumisturvallisuus
•
•
•
•

Nykyiset ja tulevat vanhukset asuvat aiempaa useammin ja pidempään omassa kodissaan
Yksinasuvien kokonaismäärä Suomessa kasvaa nopeasti; lähes puolet 75 vuotta täyttäneistä
asuu yksin
Puolisonsa kanssa asuvista yli kolmannes auttaa toimintakyvyltään heikentynyttä puolisoaan
kotona
Ratkaisuja yhteiskunnallisella tasolla:
– Väestön toimintakyvyn ylläpitäminen, ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen / tuki
– Kotihoidon palvelut, tarvittaessa mahdollisuus laitoshoitoon
– Omais- ja perhehoidon tukeminen
– Esteettömyyden ja muunneltavuuden huomiointi uudis- ja korjausrakentamisessa

Ikääntyvien asumisturvallisuus
•

•

Taloyhtiön (vast.) vastuut
– Asukasprofiilin huomiointi vaarojen ja riskien arvioinnissa sekä
ohjeistuksissa
• Paloturvallisuus
• Tapaturmat ja niiden torjunta; kotona ja yleisissä tiloissa
– Pelastussuunnitelmasta ja ohjeista tiedottaminen tarvittavalla tavalla
”Vastuu lähimmäisestä”
– Kysellään kuulumisia
– Varmistetaan että tarvittavat toimenpiteet on tehty
– Otetaan tarvittaessa yhteys sosiaalipäivystykseen
– Hätä- ja häiriötilanteissa: annetaan välitöntä apua, ilmoitetaan
erityisistä avuntarvitsijoista pelastajille
– Huom. Henkilötietoja ja terveyteen liittyviä tietoja ei tule rekisteröidä
tai levittää

SPEK – ”72 tuntia”

Myrskyt ja muut poikkeukselliset
sääolosuhteet
• Huomioitava uhka myös
kaupunkiolosuhteissa
• Palveluiden häiriintyminen mahdollista
(turvautuminen kotivaraan)
• Liitännäisvaikutukset myös sähkön,
veden ja lämmön jakeluun
• Tulvaan varautumista kehitetty
riskialueilla

Tuulen vaikutus
(Ilmatieteen Laitos)

•

15 m/s
–
–
–

•

Yksittäisiä puita kaatuu.
Autoja juuttuu lumipenkkaan, onnettomuuksia liukkaalla tiellä
Puiden latvat tai puut voivat kallistua puihin kerääntyneen lumen takia.

17 m/s
–
–

–
–
–

Yksittäisiä rakennusten kattopeltejä irtoaa osittain. Puita kaatuu rakennusten päälle. Rakennusten julkisivuihin
kiinnitetyt kankaat ja suojapressut voivat irrota. Rakennustarvikkeita lentelee työmailta.
Puita kaatuu teille, sähkö- ja puhelinlinjoille. Puiden maahan kaatamat sähköjohdot, valaisinlinjat ja puhelinlinjat
voivat aiheuttaa vaaratilanteita etenkin tieliikenteessä. Puita voi kaatua autojen päälle. Autoja ja ihmisiä
mahdollisesti motissa kaatuneiden puiden keskellä.
Matkapuhelinten tukiasemien vauriot voivat haitata kuuluvuutta.
Veneet voivat irrota kiinnityksistään.
Huonon näkyvyyden ja liukkauden takia autoilla suuri törmäysriski teillä oleviin esteisiin.

Tuulen vaikutus
(Ilmatieteen Laitos)

•

20 m/s
–
–
–
–
–

•

25 m/s
–
–
–
–

•

Rakennusten peltikattoja voi irrota kokonaan tai rullautua, huopakattoa ja kattotiiliä voi irrota, rakennusten katolla
olevat mainoskyltit vaarassa pudota. Tuuli voi siirtää kevytrakenteisia ulkorakennuksia. Lipputangot voivat kaatua.
Pitkät sähkökatkot voivat aiheuttaa ongelmia; esimerkiksi ihmisiä jäädä hisseihin, yleiset tilat pimentyä,
matkapuhelinyhteydet saattavat katketa.
Opastekyltit voivat irrota tuulessa.
Runsaasti puita kaatuu
Puuskat voivat suistaa ajoneuvoja liukkaalta tieltä
Runsaasti kattovaurioita, myös savupiipuille vaurioita. Rakennusten ikkunat saattavat särkyä. Parvekelasit voivat
irrota.
Kuplahalli voi romahtaa tai kattorakenteet vaurioitua.
Rakennustelineet voivat romahtaa.
Katuvalaisinpylväät saattavat vaurioitua tai kaatua.

28 m/s
–
–

Kevytrakenteinen ulkorakennus voi siirtyä paikoiltaan.
Laajat ja pitkäkestoiset sähkökatkokset mahdollisia.

Myrskyt ja muut poikkeukselliset
sääolosuhteet
• Avainasemassa:
– Asukkaiden tietoisuuden parantaminen: kotivara,
säätiedotteiden seuraaminen, omaehtoinen
varautuminen ja toimintamallit tiedossa
– Kiinteistön kunnon tarkkailu ja ylläpito: katto,
parvekelasit, tolpat ja merkit, puut, väliaikaiset
rakennelmat

Väestön varoittaminen
•
•
•
•

Televisio
Radio
Internet
Väestöhälyttimet

YLE

– Testaaminen joka kk ensimmäinen
arkimaanantai klo. 12.00

Yleinen vaaramerkki
Helsingin kaupungin pelastuslaitos

Varautuminen sisälle suojautumiseen
• Selvittäkää ilmanvaihdon
pysäyttämisen järjestelyt: Kuinka
pysäytetään ja kuka sen tekee?
• Sisälle suojautuminen on yleensä
riittävä toimenpide, koska suomalaiset
rakennukset ovat tiiviitä
• Muita häiriötilanteita: Luonnonilmiöt,
sähkön ja vedenjakelun häiriöt

Ilta-Sanomat

Sisälle suojautuminen
• Oma turvallisuus
• Ohjaa asukkaat sisälle ja
ohjaa heidät pysymään
siellä.
• Varmista, että kaikki
tietävät hälytyksestä.
• Pysäytä rakennuksen
ilmanvaihto. Sulje ja
tiivistä ovet, ikkunat ja
tuuletusluukut.
• Kuuntele radiota, vältä
turhaa puhelimen käyttöä.

Vastuu väestönsuojelusta kaikilla
• Kansalaisilla, kiinteistöjen omistajilla,
yrityksillä, laitoksilla sekä kunnan ja valtion
viranomaisilla osaltaan vastuu
väestönsuojelusta
• Väestönsuojat pidettävä toimintakuntoisena ja
saatava käyttövalmiiksi 72 tunnin kuluessa
– Normaalikäyttö muuten rakennusluvan mukaisesti

Varautuminen väestönsuojeluun
taloyhtiössä

• Pelastussuunnitelmaan kirjaus väestönsuojelun järjestelyistä taloyhtiössä
– Missä: ”≤ 250m”
– Vastuut
– Tarkastukset ja huolto

• Laajamittainen tarkastus (käytännössä tiiveyskoe) 10 vuoden välein, tarkastuspöytäkirja
• Koneiden ja laitteiden testaus ja huolto ao. laitteen ohjeen mukaan (yleensä 2-3 v
välein)
• Kalusto pelastuslaitoksen ohjeiden mukainen

– Käyttöönotto (SPEKin nettisivuilla pohja)
– Suojautuminen

• Väestönsuojaan suojaudutaan pääsääntöisesti vain sotatilanteessa

Pelastussuunnitelma
• Koostuu kolmesta pääelementistä
1. Vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmät
2. Turvallisuusjärjestelyiden kuvaus
3. Ennaltaehkäisy- ja toimintaohjeet
• Käytännössä dokumentoi kaikki omatoimiseen
varautumiseen liittyvät asiat yhteen asiakirjaan

Turvallisuusviestintä
-

VUOSIKELLO

MarrasPelastussuunnitelman
Joulu
sisällöstä on tiedotettava
asukkaille
Hätäensiapu
Turvallisuusviestinnässä voi
Turvallisuuskävely
käyttää pohjana viestinnän
vuosikelloa
Ulkoiset
Pelastussuunnitelman oltava
vaaratilanteet
kaikkien saatavissa, mutta: Syys-Loka
viestinnän keskiössä ovat
Häiriöihin ja
ohjeet, tiedottaminen sekä
poikkeusoloihin
harjoitukset.
varautuminen
Heinä-Elo

TammiHelmi

Tapaturmien
ennaltaehkäisy

Tulipalojen ja
rikosten
ennaltaehkäisy

MaalisHuhti

Toiminta Turvallisuuskävely
tulipalotilanteessa

ToukoKesä

Lisätietoja ja tukea omatoimiseen
varautumiseen

www.hel.fi/pel
www.spek.fi
www.helpe.fi
www.kotitapaturma.fi
http://www.defmin.fi/?s=431
https://www.kupelastus.fi/fi/asioiverkossa/turvatietoa/pientalonturvallisuusopas
• www.varaudu.info
•
•
•
•
•
•

