PELASTUSSUUNNITELMA
Mäntsälä Aero -lentokenttä
VE01

Tämä on Mäntsälä Aero -lentokentän pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelma on laadittu yhdessä
hankkeen edustajan kanssa. Pelastussuunnitelma on laadittu hankkeen vaihtoehto 1:seen
suunniteltuihin toimintoihin peilaten. Pelastussuunnitelmaa päivitetään sitä mukaan, kun hankkeen
toiminnot tarkentuvat.
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Johdanto
Säädösperusta
Pelastussuunnitelman perustana on pelastuslaki (379/2011) ja Valtioneuvoston asetus
pelastustoimesta (401/2011). Pelastussuunnitelman keskeisin tavoite on vaara- ja
onnettomuustilanteiden ehkäiseminen jo ennakolta. Pelastussuunnitelmassa tunnistetaan kohteen
ongelma- ja vaaranpaikat sekä annetaan ohjeita niistä toimenpiteistä, joilla vaaratilanteita voidaan
pyrkiä välttämään kokonaan. Suunnitelmassa kerrotaan myös ensitoimenpiteistä, joihin ryhdytään
vaara- tai onnettomuustilanteen sattuessa.
Kiihdytyskilpailuita ja muita yleisötapahtumia varten laaditaan erillinen yleisötapahtuman
pelastussuunnitelma, joka toimitetaan alueen pelastusviranomaiselle 14 vuorokautta ennen
tapahtuman alkua. Yli 2000 henkilön tapahtumiin laaditaan myös EA-suunnitelma.

Kohteen perustiedot
Kohteen nimi
Kohteen osoite
Kunta
Kohteen rakennusten lukumäärä
Rakennusvuosi
Kohteen pinta-ala
Käyttötarkoitus

Suojeltava henkilöstö
Kokoontumispaikka

Mäntsälä Aero -lentokenttä
Mäntsälä

Lentokenttä, lentokonehalleja, lentokoneiden
tankkauspiste, rekkaparkki, kahvila ja
polttoaineen jakeluasema
Kohteessa työskentelevät ja asioivat henkilöt

Vakuutusyhtiö
Vakuutukset
Vakuutusnumero
Vakuutusyhtiön 24h päivystysnumero

Suunnitelman ylläpitäminen
Pelastussuunnitelma tulee käydä läpi vuosittain. Mikäli toiminnassa tapahtuu suuria muutoksia,
tulee pelastussuunnitelma päivittää muutosten yhteydessä vastaamaan toimintaa. Suunnitelman
tarkastamisesta vastaa siihen vastuutettu henkilö. Nimetty henkilö vastaa myös siitä, että
pelastussuunnitelma on kaikkien saatavilla ja turvallisuuteen liittyvistä asioista tiedotetaan
säännöllisesti.
Pelastussuunnitelma laadittu
Pelastussuunnitelman päivittämisestä vastaa
Pelastussuunnitelma päivitetty / tarkastettu
Pelastussuunnitelma päivitetty / tarkastettu
Pelastussuunnitelma päivitetty / tarkastettu
Pelastussuunnitelma päivitetty / tarkastettu
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Vaarojen ja riskien arviointi
Vaara

Syyt

Vaikutukset

Hallintatoimet

Tulipalo

Sähköpalo,
huolimattomuus,
tuhopoltto, tupakointi,
tulityöt, vaaralliset
aineet

Sähkökatko

Alueen yleinen häiriö
sähkönjakelussa,
johtuen
esim. luonnonoloista.
Vika kiinteistön omissa
järjestelmissä.

Alkusammutusvalmius,
rakenteellinen
paloturvallisuus,
turvallisuuskoulutus,
ennakoiva huolto,
tahallisten
palojen torjunta
Kriittisten järjestelmien
varavirta, turvavalaistus,
käsivalaisimet,
turvallisuusohjeet

Vesivahinko

Putkistojen, hanojen ja
venttiilien
rikkoutuminen.

Vaarallisen aineen
onnettomuus

Jakeluaseman
toiminnoissa tapahtuva
inhimillinen virhe tai
onnettomuus,
kuljetusonnettomuus,
kaasuputken
vaurioituminen
Rankkasateet, myrskyt

Henkilövahingot,
aineelliset
vahingot,
taloudelliset
menetykset,
toiminnan
keskeytyminen
Koneiden ja
laitteiden
vikaantumiset.
Toiminnan
häiriintyminen tai
mahdollinen
keskeytyminen.
Aineelliset vahingot,
terveydelliset
vaikutukset;
Home- ja
mikrobivauriot,
Sadevesi- ja
viemärijärjestelmien
vikaantuminen
Henkilövahingot,
toiminnan
häiriintyminen tai
keskeytyminen,
ympäristövahingot

Toiminnan
keskeytyminen,
omaisuus- ja
ympäristövahingot
Omaisuusvahingot,
toiminnan
häiriintyminen

Turvallisuusohjeet,
huoltosopimukset

Luonnononnettomuudet

Koneiden ja laitteiden
vikaantumiset

Vanhentunut kalusto,
huoltojen ja tarkastusten
laiminlyönti

Murtautumiset,
omaisuusrikokset,
ilkivalta

Rakenteellisen
turvallisuuden (ovet,
ikkunat, rakenteet
portit)
tai teknisen valvonnan
puutteet (ovet,
ikkunat, rakenteet
portit)
tai teknisen valvonnan
puutteet

Omaisuusvahingot,
toiminnan
häriintyminen

Ennakoiva huolto ja
laitteiden
kunnon seuranta,
huoltosopimukset

Turvallisuuskoulutukset ja ohjeet, keruuaineet,
jakeluasemien omat
polttoaineenkeruujärjestelmät, alueella
tapahtuvien huoltotoimien
valvonta

Huoltosopimukset, laitteiden
kunnon tarkkailu ja
ennakoiva
huolto
Kameravalvonta,
kulunvalvonta,
rikosilmoitinjärjestelmä,
vartiointi
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Väkivaltarikokset

Rikollisuus,
mielenhäiriöt

Henkilörikokset

Turvallisuusohjeet

Ilmaliikenneonnettomuus

5

Kiinteistön tekniikka
Kiinteistön huolto
Nimi

Yhteystiedot

Isännöitsijä
Huoltoliike
Vartiointiliike
Sammutinhuolto
Turva- ja merkkivalaistuksen
huolto/testaus
Paloilmoitinjärjestelmän
huolto/testaus
Automaattisen
sammutuslaitteiston
huolto/testaus
Jakeluaseman kunnossapito ja
huolto

Kiinteistön sulkujen sijainnit
Sulku

Sijainti

Sähkön pääkytkin
Veden pääsulku
Lämmitysjärjestelmän katkaisu
Ilmastointi, ilmanvaihto sulku
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Hälytys- ja sammutusjärjestelyt
Turvalaite

On

Keskuksen sijainti

Vastuuhenkilö

Automaattinen paloilmoitin

Automaattinen sammutuslaitteisto

Savunpoisto (Minkälainen halleissa?)
Poistumisvalaistus
Murtosuojaus

Käsisammuttimet on tarkistutettava 2 vuoden välein; jos sammutin altistuu lämpötilojen
vaihteluille, tarkastusväli on 1 vuosi. Pikapalopostit on testattava vuosittain.
Automaattinen paloilmoitin on testattava kuukausittain, huollettava vuosittain ja
määräaikaistarkastus tehtävä 3 vuoden (henkilöturvallisuuden kannalta tärkeät kohteet, joihin liittyy
huomattava tai suuri palovaara (esim. majoitustilat –ja hoitolaitokset, tilat joissa paloilmoitin on
rakennusluvan ehtona) tai 5 vuoden välein. Testeistä ja tarkastuksista on pidettävä päiväkirjaa.
Automaattinen sammutuslaitteisto on testattava kuukausittain. Automaattisen sammutuslaitoksen
määräaikaistarkastusväli on kaksi vuotta. Kaasusammutuslaitos tarkastetaan neljän vuoden välein.
Tarkastukset suorittaa TUKES:n hyväksymä asennusliike.
Savunpoistolaitteiston toimintakyky ja toimintaedellytykset huolletaan ja tarkastetaan vuosittain,
mikäli luukkujen koeavaus/laukaisu on mahdollista suorittaa, tehdään se 20%:lle luukuista, niin että
kaikki luukut on testattu 5:en vuoden ajanjaksolla. Tarkastuksen perusteella tehdään korjaus- ja
huoltotoimenpiteet. Toimenpiteistä pidetään päiväkirjaa, joka on esitettävä pelastusviranomaiselle.
Vuosihuollon saa suorittaa asiantunteva savunpoistolaitteistoja asentava- ja huoltava liike.
Poistumisvalaistuksen tulee toimia tavallisen valaistuksen kanssa yhtä aikaa ja siitä riippumatta ja
vielä vähintään 30 tai 60 minuuttia tavallisen valaistuksen sammumisen jälkeen. Turva- ja
merkkivalaisinjärjestelmälle on nimettävä vastaava hoitaja. Järjestelmän toimivuutta on huolto- ja
käyttöohjeiden mukaisesti koestettava vähintään neljä kertaa vuodessa/valmistajan käyttöohjeiden
mukaan. Koestuksista ja huolloista on pidettävä päiväkirjaa, joka on esitettävä
pelastusviranomaiselle.
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Väestönsuojan tiedot
Suojaluokka
Valmistumisvuosi
Pinta-ala (m2)
Mitoitettu henkilömäärä
Suojan tarkastus (pvm)
Suojan tiiveyskoe (pvm)
Väestönsuojan hoitaja

Väestönsuoja on tarkastettava varusteiden osalta vuosittain ja tiiveyskoe on suoritettava 10 vuoden
välein. Väestönsuojaa varten täytyy olla nimettynä ja koulutettuna vähintään yksi taloon kuuluva
henkilö. Käyttö- ja huolto-ohjeet on toimitettu suojan laitteiden mukana.
Väestönsuoja sekä väestönsuojeluvälineet ja -laitteet on pidettävä sellaisessa kunnossa, että
väestönsuoja voidaan ottaa käyttöön 72 tunnissa. (Pelastuslaki 379/2011, 76 §)

Kemikaalit
Kohteessa säilytetään ja käytetään seuraavia vaarallisia aineita. Tilanteen muuttuessa päivitetään
tiedot tänne.

Kemikaalilistaus
Kemikaali

Määrä

Säilytys

Vaara

Käyttöturvallisuustiedotteet
Sijainti
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Pelastuslaitos ja hätänumerot
YLEINEN HÄTÄNUMERO 112
MYRKYTYSKESKUS 0800 147 111 / 09 471 977

Pelastuslaitoksen yhteystiedot
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Lähin paloasema

Mäntsälän paloasema

Yhteyshenkilö pelastustoimeen ja yhteystiedot

Tilannekeskus 24/7, puh 09 839 40000
Päivystävä palotarkastaja
Arkisin klo 9-15, puh. 09 2766 5111
paivystavapalotarkastaja@ku-pelastus.fi

Arvioitu pelastustoimen saapumisaika kohteeseen

noin 12-13 minuuttia

Väestöhälyttimet koestetaan kuukauden 1.
maanantaina klo 12.00.
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Toimintaohjeet
Hätäilmoituksen teko

Hätänumero 112
Kerro, MITÄ ON TAPAHTUNUT JA ONKO IHMISIÄ VAARASSA.
Kerro OSOITE JA KUNTA, mahdollisimman tarkka paikka
Valmistaudu vastaamaan kysymyksiin, voit saada myös ohjeita.
Lopeta puhelu vasta, KUN OLET SAANUT LUVAN.
Pidä puhelin vapaana, kunnes apu on paikalla.
SOITA UUDELLEEN 112, jos tilanne muuttuu.

Tulipalo
PELASTA - Pelasta vaarassa olevat. Varoita muita. Ensimmäiset toimenpiteet tulee kohdistaa niihin
henkilöihin, jotka ovat uhattuna välittömällä vaaralla eivätkä pysty itse pelastautumaan.
Nämä henkilöt on siirrettävä välittömältä vaara-alueelta ja heille on tarvittaessa annettava
hätäensiapua.

SOITA 112 - Soita hätänumeroon turvallisesta paikasta tai anna hälytys paloilmoituspainikkeella.
SAMMUTA - Käytä alkusammutusvälineitä, mikäli se on mahdollista omaa terveyttäsi vaarantamatta.
RAJOITA - Rajoita paloa sulkemalla perässäsi ovia, ikkunoita ja pysäyttämällä ilmastointi.
OPASTA - Opasta pelastuslaitos perille.
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Ensiapu
SELVITÄ, MITÄ ON TAPAHTUNUT
Onko potilas kaatunut, pyörtynyt, kouristellut?
Onko silminnäkijöitä?
Jaa seuraavat tehtävät, jos auttajia on enemmän.
TARKISTA POTILAAN TILA
Tarkista onko potilas heräteltävissä puhuttelemalla tai ravistamalla?
TARKISTA HENGITYS
Jos potilas ei herää, tarkista hengitys asettamalla kämmenselkä potilaan suun eteen ja koeta
tuntuuko ilmavirtausta.
Potilaan kasvojen sinerrys on merkki hengityksen estymisestä tai loppumisesta.
SIIRRÄ POTILAS OIKEAAN ASENTOON
Käännä tajuton potilas kylkiasentoon.
Ojenna päätä taakse, jotta hengitys pääsee kulkemaan esteettä.
TEE HÄTÄILMOITUS
Heti kun olet selvittänyt potilaan tilan ja havainnut, että kyseessä on hätätilanne, soita numeroon
112 ja kerro:
mitä on tapahtunut
mitä potilas valittaa
mitä hän juuri sillä hetkellä tekee.
TARKKAILE POTILASTA
Älä jätä sairauskohtauksen saanutta yksin.
Jos havaitset potilaan tilassa muutoksia ennen pelastuslaitoksen yksikön saapumista, soita
uudelleen numeroon 112.
OPASTA
Järjestä auttajille opastus ja esteetön kulku potilaan luokse.
KERRO AUTTAJILLE
Mitä on tapahtunut
Miten potilaan tila on kehittynyt
Millaista ensiapua potilaalle on annettu
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Yleinen vaaramerkki
On yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva ääni, jossa nousevan jakson pituus on 7 sekuntia ja
laskevan jakson pituus 7 sekuntia.
Yleinen vaaranmerkki ilmaisee väestöä uhkaavaa välitöntä vaaraa, jolloin toimi näin;
Siirry sisälle. Pysy siellä.
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.
Poikkeusoloissa siirry välittömästi suojatiloihin.

Kuva 1: Yleinen vaaramerkki (SPEK)

Vaara ohi -merkki
On yhtämittainen tasainen äänimerkki, jonka kesto on yksi minuutti.
Vaara ohi -merkki ilmaisee yleistä vaaramerkkiä koskevan varoitustilan purkamista. Se on ilmoitus
siitä, että uhka tai vaara on poistunut
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Säteily- tai kaasuvaaratilanne
Vaaramerkin soidessa: Pysäytä ilmanvaihto ja tiivistä rakennus saastuneen ulkoilman sisään pääsyn
estämiseksi. Päätä toiminnan jatkamisesta tai keskeyttämisestä tilanteen mukaan. Selvitä etukäteen
kiinteistön huoltohenkilön kanssa, kuinka rakennuksen koneellinen ilmanvaihto hätätilanteessa
pysäytetään ja kuka sen tekee. Selvästi merkitty ilmanvaihtolaitteiston hätäseis-painike on hyvä
ratkaisu. Kytkimen pitäisi sijaita sellaisessa paikassa, että kuka tahansa voi tulipalon tai vaarallisen
aineen aiheuttamassa hätätilanteessa pysäyttää ilmanvaihdon.
Sulje tiiviisti ovet, ikkunat ja suoraan ulos johtavat venttiilit ja hormit ja tiivistä raot.
Raot voi tilkitä, sulkea muovikalvolla tai esimerkiksi ilmastointiteipillä. Huolehdi, että
säteilytilanteessa myös rakennuksen katolla olevat ilmastointi- ja savuhormit sekä lvi-laitteet
peitetään. Tuuleta sisätilat perusteellisesti vaaratilanteen jälkeen.

Kaasuvaaratilanne
Väestö hälytetään yleisellä vaaramerkillä, ja toimitaan sen mukaisesti.
Jos olet sisätiloissa ja haistat kaasua, paina märkä vaate suun eteen ja hengitä sen läpi
Pysyttele yläkerroksissa ja kuuntele radiota kunnes vaara on ohi
Jos olet ulkona, etkä pääse sisälle kiirehdi kaasupilven alta sivutuuleen, pyri mahdollisimman
korkealle esimerkiksi mäen päälle
Paina märkä vaate, ruoho, turve tai sammaltuppo suun eteen ja hengitä sen läpi

Säteilyvaaratilanne
Radioaktiivinen säteily havaitaan vain mittarilla. Koko maan kattava automaattinen säteilyvalvontaverkko rekisteröi muutokset heti. Pienistäkin muutoksista tiedotetaan viipymättä,
säteilyvaarasta välittömästi.

Väestö hälytetään yleisellä vaaramerkillä ja toimitaan sen mukaisesti:
Siirry sisälle ja sulje tiiviisti ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointi. Näin vähennät
radioaktiivisten aineiden sisälle pääsyä.
Joditabletit ehkäisevät radioaktiivisen jodin kertymistä kilpirauhaseen. Älä nauti niitä ennen
viranomaisten kehotusta. Joditabletit eivät suojaa ulkoiselta säteilyltä tai muilta radioaktiivisilta
aineilta. Suojaa ruoka ja juomavesi muovipusseihin tai tiiviisiin astioihin. Jääkaappi ja pakastin
suojaavat radioaktiiviselta pölyltä. Suljetut säilykkeet ovat riittävän suojattuja.
Jos on pakko mennä ulos, käytä tiivistä ihon peittävää, helposti puhdistettavaa asua. Jätä vaatteet
eteiseen ja peseydy huolella palattuasi. Radioaktiivisten hiukkasten pääsyn keuhkoihin estät
käyttämällä hengityssuojainta tai tilapäissuojaimena pyyhettä tai talouspaperia
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Pommiuhka
Jos pommiksi epäilty esine löydetään tai saadaan pommiuhkaus puhelimitse tai muutoin
toimi seuraavasti:
SUHTAUDU jokaiseen pommiuhkaan vakavasti!
Kaikkiin pommiuhkauksiin suhtaudutaan vakavasti ja ne tutkitaan huolellisesti
Usein kysymyksessä on häiriintyneen henkilön uhkaus tai aiheeton ilmoitus

Jos pommiuhkaus saadaan puhelimitse, niin yritä pitkittää puhelua ja saada mahdollisimman tarkat
tiedot uhkauksen syistä ja kohteesta, itse pommista, sen sijainnista ym.
Lisäksi huomioi soittajan mielentila, puheen tuntomerkit, ympäristöäänet ja muut mahdolliset asiat

ILMOITA pommiuhkauksesta välittömästi poliisille
Toimitaan poliisin ohjeiden mukaisesti
Liike, yritys tai vastaava suljetaan tarvittaessa
Tarvittaessa uhanalaiset tilat tyhjennetään ja alue eristetään riittävän laajalta
alueelta, myös ylä- ja alapuolelta

Pommiksi epäiltyyn esineeseen, pakettiin tai laukkuun EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA SAA KOSKEA!
- Pommin tutkiminen ja käsittely jätetään asiantuntijoille

VARAUTUMINEN pommiuhkauksen varalta edellyttää, että, henkilökunta on tietoinen, miten
tilanteessa toimitaan
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Suunnitelman jalkauttaminen
Pelastussuunnitelma on saatettava koko henkilökunnan ja vuokralaisten tietoon.
Palotarkastusten yhteydessä pelastusviranomainen tarkastaa suunnitelman ja siihen liittyvän
perehdyttämisen toteutumisen.

Perehdyttäminen
Päivämäärä

Nimi

Allekirjoitus
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Liitteet
- Räjähdyssuojaus asiakirja
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