KYLÄTALO NOUSULAN PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA

Koivumäentie 3, 58420 Silvola
Koordinaatit (WGS84): N 60° 37.5496' E 27° 17.0250'

1. KYLÄTALON TURVALLISUUDESTA VASTAAVAT
Yhteyshenkilöt
Kylätalon turvallisuusasioissa yhteyshenkilö on pj Tuukka Suomalainen,
p. 050 364 7287, suomalainen89(at)suomi24.fi,
varalla Arja Pitko p. 040 752 4297, arja.pitko(at)luukku.com
Yleisesti turvallisuudesta vastaa Kylätalo Nousula ry:n hallitus.
Talonmiehet
Raimo Hagman (ovenavaus ja tilojen näyttö), p. 050 496 5764
Sirpa Hagman (tilojen siistiminen), p. 050 499 4483

2. KYLÄTALON KUVAUS
Tilat

Kylätalo valmistui vuonna 1962. Talo on pinta-alaltaan 350 m2 ja tilavuudeltaan 1400 m3. Sali
on 14x10 m, korkeus 5 m. Lisäksi talossa on keittiö, kahviotila, näyttämö, artistien pukuhuone,
säilytystiloja, naulakollinen eteistila, lipunmyyntikoppi tuulikaapin yhteydessä sekä
talonmiehen asunto eri siivessä, sauna, lämpökeskus ym. Vuonna 1979 valmistui
laajennusosa, johon tulivat sisäwc:t. Vuonna 2012 aloitettiin kylätalon peruskorjaus
Kotiseutuliiton rahoituksella ja talkoovoimin.

Omistussuhteet
Nousulan omistussuhteet jakaantuvat siten, että Kylätalo Nousula ry:n omistusosuus on 93 %
ja Silvola-Anttolan maaseutunaiset ry:n 7 %, (ent. Silvolan maamiesseura ry). Aiempi
Voimistelu- ja urheiluseura Silvolan Nousu ry muutettiin kesäkuussa 2011 Kylätalo Nousula
ry:ksi. Lisäksi yhdistyksen säännöt tarkistettiin enemmän kylätalotoimintaa vastaaviksi.

3. KYLÄTALON POHJAPIIRROS

4. KYLÄTALON ASEMAPIIRROS

5. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA
5.1. PYSÄKÖINTI
Kylätalon kaksi pysäköintialuetta on merkitty asemapiirrokseen. Pysäköintialueille mahtuu n.
130 autoa. Talonmiehen asunnon piha-alueelle ei saa pysäköidä. Kylätalon piha-alueen
ulkopuolelle pysäköitäessä on noudatettava yleisiä liikennesääntöjä sekä huolehdittava siitä,
että mahdollinen pelastuskalusto pääsee esteettä paikalle. Pelastustielle pysäköiminen on
kielletty.

5.2. TUPAKOINTI
Kylätalolla tupakointi on sallittu ainoastaan pääoven lähellä (5 m rakennuksesta), jossa
sijaitsee siirrettävä tuhkakuppi. Maastoon ei tule heittää tumppeja.

5.3. PIHATURVALLISUUS
Talviaikaan tilattuja tilaisuuksia varten kylätalon pihapiiri aurataan ja tarvittaessa
hiekoitetaan. Jos esim. portaat kaipaavat mielestäsi lisähiekoitusta, voit tehdä sen omaaloitteisesti. Hiekoitushiekkaa löydät takapihalta.

5.4. KYNTTILÄT JA ULKOTULET
Kokouksissa, juhlatilaisuuksissa jne. kynttilöiden polttaminen on luvallista, mutta
noudatathan erityistä varovaisuutta. Polta kynttilöitä vain palamattomilla alustoilla ja
kynttilöiden polttoon tarkoitetussa astioissa, jaloissa tms. Älä sijoita kynttilöitä liian lähellä
seinää, verhoja tms. Älä jätä kynttilöitä vaille valvontaa. Muistathan sammuttaa kynttilät
poistuessasi tiloista. Älä sijoita ulkotulia liian lähelle rakennuksen seiniä.

5.5. SÄHKÖLAITTEET
Keittiössä huolehdi sähkölevyjen, uunin ja keittimien sulkemisesta niin, etteivät laitteet jää
tarpeettomasti päälle. Älä ketjuta sähköjohtoja. Merkitse ja kiinnitä tarvitsemasi jatkojohdot
huolellisesti, ettei kukaan kompastu niihin.

LAITA ULKO-OVI LUKKOON POISTUESSASI KYLÄTALON TILOISTA!

6. TILAISUUKSIEN OSALLISTUJAMÄÄRÄT
6.1. Osallistujien määrä enintään 200 hlöä
Tämä suunnitelma on voimassa, mikäli tilaisuudessa ei ylitetä maksimihenkilömäärää eli 200
henkilöä.

6.2. Osallistujien määrä yli 200 hlöä
Kylätalossa järjestettäville tapahtumille on järjestäjän toimesta laadittava tapauskohtaisesti
virallinen pelastussuunnitelma vähintään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa, mikäli
 samanaikainen yleisömäärä ylittää 200 henkilöä
 tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta
 tapahtumassa käsitellään ilotulitteita tms.
 tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille
Yleisötilaisuuden järjestäjän on tuotava esiin mahdolliset tilaisuudessa esiintyvät vaara-,
onnettomuus- ja vahinkotilanteet ja niiden riskit sekä milloin yleisötilaisuuden järjestäjä
keskeyttää tilaisuuden. Tämä kohteen pelastussuunnitelma kattaa hyvin ison osan
tapahtuman pelastussuunnitelmaan vaadittavista tiedoista. Tapahtuman viralliseen
pelastussuunnitelmaan tulee näiden tietojen lisäksi selkeästi yksilöidä tuleva tapahtuma.
Yhteyshenkilö on xx. Ota yhteyttä häneen, jos olet epätietoinen, tarvitseeko järjestämäsi
tapahtuma pelastuslain 16§ ja pelastusasetuksen 3§:n mukaista pelastussuunnitelmaa.
Häneltä saat myös ohjeista suunnitelman laatimiseen.

7. TOIMINTAOHJEET VAARATILANTEISSA
7.1. Yleinen vaaranmerkki
Yleinen vaaramerkki on yhden minuutin pituinen nouseva äänimerkki (pituus 7 sekuntia) ja
laskeva äänimerkki (pituus 7 sekuntia) tai viranomaisen kuuluttama kuulutus.
Vaara ohi -merkki on yhden minuutin mittainen tasainen äänimerkki ja se ilmoittaa, että
uhka tai vaara on ohi.
Toimi näin kuultuasi yleisen vaaramerkin:
 Siirry sisälle. Pysy sisällä
 Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmanvaihto
 Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita
 Vältä puhelimen käyttöä etteivät linjat tukkeudu
 Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta ettet joutuisi vaaraan matkalla

7.2. Todennäköisimmät vaaratilanteet





Tulipalo
Sairaskohtaus tai tapaturma
Vesivahinko
Sähkökatkos

7.3. Toimintaohje tulipalossa
Jos rakennuksessa palaa – toimi seuraavasti
 Poistu palavasta tai savuisesta rakennuksesta heti ja varoita muita.
 Pelasta kaikki vaarassa olevat ja poistu rakennuksesta. Myrkyllisiä
savukaasuja on päästävä pakoon nopeasti.
 Sulje kaikki ovet ja ikkunat. Näin hidastat savun ja palon
leviämistä.
 Tee palohälytys soittamalla hätänumeroon 112. Opasta palokunta paikalle.
 Kylätalon paikkatietokoordinaatit ja soitto-ohjeen löydät kylätalon ilmoitustaululta.
 Varmista, että kaikki ovat poistuneet rakennuksesta.
Aloita alkusammutus käyttämällä jauhesammutinta. Se soveltuu kaikkeen
sammuttamiseen. Kylätalolla jauhesammuttimet on kiinnitetty rakennuksen seinille
näkyville paikoille. Ne sijaitsevat näyttämön vieressä ja naulakkotilan peräseinällä sekä
alakerrassa poltinvarastossa. Tarkista niiden sijainti jo etukäteen. Sijainnit on merkitty myös
kylätalon pohjapiirrokseen.

Sammutuspeite soveltuu pienten alkupalojen sammuttamiseen.
Sammutuspeite on keittiössä. Tarkista sen sijainti jo etukäteen.
Sijainti on merkitty myös pohjapiirrokseen.

Ensiapulaukun löydät kanttiinin seinän ylähyllyltä.

7.4. Poistumisreitit
Rakennuksen uloskäytävät ja hätäpoistumistiet on merkitty kuvan
kaltaisella poistumisopasteilla (huom. hätäpoistumismerkkien valot
toimivat myös sähkökatkoksen aikana). Hätätilanteessa poistu
lyhintä reittiä ulos. Uloskäytävät ja hätäpoistumistiet on pidettävä
kulkukelpoisina ja esteettöminä sekä ne on saatava sisäpuolelta
auki helposti ilman avainta.

7.5. Toimintaohje tapaturmassa tai sairauskohtauksessa
Elvytys
1. Selvitä elvytystarve. Koeta herättää elottomalta näyttävä puhuttelemalla ja
ravistelemalla häntä.
2. Jos potilas ei herää, kutsu apua. Soita hätäilmoitus numeroon 112. Noudata saamiasi
ohjeita.
3. Tarkista hengittääkö potilas. Avaa hengitystiet kohottomalla potilaan leukaa ylös ja
taivuttamalla päätä taaksepäin. Katso, liikkuuko potilaan rintakehä. Tunnustele ja kuuntele
ilman virtausta suusta ja sieraimista. Jos potilas hengittää, käännä hänet kylkiasentoon
hengityksen turvaamiseksi ja tarkkaile hengitystä.
Jos potilas ei hengitä
1. Aloita paineluelvytys: Aseta toisen kämmenen tyvi rintalastan keskelle ja toinen käsi
kädenselän päälle. Paina 30 kertaa käsivarret suorina noin 100 painelua minuutissa niin,
että rintakehä painuu 5 - 6 cm.
2. Aloita puhalluselvytys: Kohota leuka ylös, taivuta pää taakse sekä sulje sieraimet
peukalolla ja etusormella. Paina huulesi potilaan suulle ja puhalla kaksi rauhallista
puhallusta keuhkoihin ja seuraa samalla rintakehän liikkumista. Kahden onnistuneen
puhalluksen jälkeen mikäli henkilö ei herää eikä hengitä normaalisti; jatka painelu ja
puhalluselvytystä rytmillä 30 painallusta – 2 puhallusta niin kauan kunnes apua tulee tai et
enää itse jaksa. Älä keskeytä elvytystä, ellei potilas osoita virkoamisen merkkejä.

7.6. Toimintaohje vesivahingon sattuessa
Katkaise heti veden tulo pääkatkaisijasta. Se on alakerrassa ja merkitty myös
pohjapiirrokseen ja ota yhteys Tuukka Suomalaiseen.

7.7. Toimintaohje sähkökatkoksen aikana
Noudata varovaisuutta, älä liiku turhaan. Älä hätäänny. Poistumistien merkkivalot valaisevat
tilat niin, että näkee tilanteen. Ota yhteys Lasse Mattilaan p.

7.8. Toimintaohje uhkaavissa tilanteissa
Jos talossa tapahtuu jotakin rikokseen tai ilkivaltaan viittaavaa;
1. Soita poliisille, hätänumero 112.
2. Odota poliisin tuloa. Älä toimi yksin. Merkitse muistiin tuntomerkkejä henkilöistä,
ajoneuvoista, tapahtuma-ajoista.
3. Älä käytä voimakeinoja esim. koiraa tai asetta. Tällöin kyseeseen voi tulla hätävarjelun
liioittelu.

Häiriökäyttäytyminen
Toimi tilanteessa harkiten ja rauhallisesti ja säilytä katsekontakti uhkaajaan,
häiriökäyttäytyjään.
Havainnoi tuntomerkkejä. Henkilö saattaa olla päihteiden väärinkäyttäjä. Muista aina
henkilöturvallisuus ensin!
Hälytä tarvittaessa poliisi, hätänumero 112.

