Pelastussuunnitelma, Ohjeita asukkaille ongelmatilanteissa

[Täydennä tyhjät kohdat ja katkaisijoiden sijainnit. Merkitse katkaisijat kyltein ja niiden yhteyteen
kiinni- ja auki- asennot. Poista tämä teksti ja jaa tämän jälkeen oheinen ohje asukkaille.]

TOIMINTA ONGELMATILANTEISSA
Osoite ja paikkakunta:_________________________________________
Veden sulkuventtiili:____________________________________________
Ilmanvaihdon hätäseis:_________________________________________
Sähkön pääkatkaisija:__________________________________________
Sähköyhtiön vikapäivystyksen puhelin:_____________________________

ILMANVAIHDON KATKAISU
Ilmanvaihto tulee pysäyttää kaikista huoneistoista ja yleisistä tiloista, mikäli ulkona on myrkyllisiä
tai haitallisia kaasuja tai radioaktiivisia aineita. Tästä ilmoitetaan väestölle yleisellä vaaramerkillä,
lue toimintaohjeet pelastussuunnitelmasta.
Tulipalotilanteissa ilmanvaihdosta tai sen katkaisusta tekee päätöksen pelastusviranomainen.

SÄHKÖKATKOT
Sähkökatkokset ovat yleensä lyhytaikaisia (alle 30 min), koska virtaa pyritään syöttämään
kiertoteitse. Sähkökatkon myötä valot sammuvat, sähkölämmitys lakkaa toimimasta ja sähköllä
toimivia kodinkoneita ei voi käyttää. Kaupungeissa pysähtyvät muun muassa metroliikenne, hissit,
kauppojen kassat ja sähköovet. Myös vesi- ja jätehuolto saattavat keskeytyä jo muutaman tunnin
sähkökatkoista.
Kotona on syytä olla aina kotivara kolmen päivän tarpeisiin, esim. vettä, ruokaa, lääkkeitä,
paristoja taskulamppua ja radiota varten.
ASUKKAIDEN TOIMINTAOHJEET
-

Tarkista sähkökatkoksen syy ja mahdollisuus palata normaaliin sähkön saantiin.
Vilkaisemalla ikkunasta usein selviää, onko kysymys laajemmasta katkosta.
Älä mene hissiin. Varmista, ettei hissiin ole jäänyt ketään.

Tämä liite on vain talon asukkaiden käyttöön, ei ilmoitustaululle.
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-

-

-

Pysy rauhallisena. Älä soita turhia puheluita, sillä linjat saattavat ylikuormittua. Älä soita
hätänumeroon tiedustelupuheluja, vaan kuuntele mieluummin radiota. Kännykät saattavat
lakata toimimasta noin ½-1 tunnin kuluttua sähköjen katkeamisen alkamisesta.
Sulje kaikki auki jääneet sähkölaitteet, jotta et unohda niitä päälle ja ne eivät käynnistyisi
huomaamatta sähkökatkon jälkeen. Jos katkos on tullut ukonilmalla, on lisäksi hyvä irrottaa
laitteet ja tele- ja antennikaapelit seinästä.
Jos käytät sähkökatkon aikana kynttilöitä tai sytytät tulen tulisijaan, ole tulen käsittelyssä
erityisen varovainen. Huolehdi, että alkusammutusvälineet ovat koko ajan saatavilla.
Jos sähkökatko jatkuu pidempään, esimerkiksi yli puoli tuntia, katkosta on hyvä ilmoittaa
paikallisen sähköyhtiön vikapäivystykseen.
Jos katkos on pitkäaikainen, tulee suunnitella mm. asumisen jatkaminen kiinteistössä ilman
sähköjä sekä mahdollisten pilaantuvien elintarvikkeiden väliaikainen säilytys.
Pitkän sähkökatkon aikana on tärkeää suojautua kylmältä. Vaatteet, huovat ja jopa teltta
sisällä perheen nukkumatilana antavat lisää lämpöä, jos tulisijaa ei ole.
Auta naapureita ja muita läheisiäsi. Erityisiä riskiryhmiä ovat yksinelävät vanhukset ja
ulkopuolisesta avusta riippuvaiset henkilöt.

VESIHUOLTO
VESIVAHINKO
1) Sulje vuoto.
2) Pelasta kosteudelle arka omaisuus.
3) Ilmoita asiasta huoltopäivystykseen ja turvallisuushenkilöstölle.
4) Jos vesivahinko on vakava, soita 112.
5) Tiedota asiasta isännöitsijää.
JOS PUHDASTA VETTÄ EI SAADA
1) Jos kuulet uutisen esim. radiosta, ilmoita asiasta talon turvallisuusorganisaatiolle.
2) Mikäli vettä ei saa juoda, varmista, ettet juo vettä vahingossa, esim. laittamalla kulhon
hanan päälle.
3) Kuuntele radiosta, mihin tarkoitukseen vettä saa käyttää ja miten rajoitukset muuttuvat
ajan myötä.
4) Kaupoista juomavesi loppuu todella nopeasti. Suunnittele mistä voit hakea puhdasta vettä.
Varaa kannellisia astioita, jossa voit säilyttää puhdasta vettä. Puhtaan veden jakelua
saatetaan järjestää esim. paloasemilla. Seuraa tiedotusvälineitä.
JOS VETTÄ EI SAADA OLLENKAAN TAI JOS JÄTEVESIPUTKET OVAT RIKKOUTUNEET
1) Huoltoyhtiö ilmoittaa suunnitelluista veden katkoksista tai käyttökiellosta.
2) Varmista, ettei käytä vahingossa vesihanoja tai wc:tä katkoksen aikana laittamalla esim.
ämpäri wc:n päälle.
3) Suunnittele, missä voit käyttää wc:tä tai saat vettä väliaikaisesti.
- Vinkki: väestönsuojan varusteissa löytyvät väliaikaiset wc:t, jotka voi ottaa tarvittaessa
käyttöön. Väestönsuojan hoitaja vastaa niiden käytöstä.
- Muista, että jätevesiputkien ollessa käyttökiellossa, ei saa laskea vettä altaaseen.

Tämä liite on vain talon asukkaiden käyttöön, ei ilmoitustaululle.

