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TuuKKila
Kiilleliuskeenkuja 10, 04330 Tuusula
PELASTUSSUUNNITELMA

Kokoontumispaikka
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TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ
Kiinteistön nimi: Kiinteistö Oy Riitapörkiön agilitytila TuuKKila
Osoite: Kiilleliuskeenkuja 10, 04330 Tuusula
Kunta/kaupunki: Tuusula
Kokoontumispaikka: Kiilleliuskeenkujan päässä oleva autojen kääntöpaikka (merkitty karttaan)
Savunpoisto: etupihalla käyntiovi, joka merkattu kyltillä "savunpoisto". Sisällä ohjeet. Hätätilanteessa ikkuna rikki.
Veden pääsulku: Nosto- ja Kuljetus APV:n tiloissa heti lastausoven takana (tieltä katsottuna oikea
takanurkka)
Sähkön pääkatkaisija: Verkko-oven jälkeen sähkökaappi. Koko hallin pääkatkaisija savunpoisto
laukaisimien luona.
Pinta-ala: kokonaispinta-ala 1600m2, TuuKKila 600 m2
Rakennusten lukumäärä: 1
Rakennusvuosi: 2012

YHTEYSTIETOJA
Kiinteistön omistaja
Kiinteistön isännöitsijä
Hallivastaava
Apulaishallivastaava
Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen varapuheenjohtaja

Ki Oy Tuusulan Makasiini
Tran Minh Chi Nguyen
Jonna Pietiläinen
Nina Salo
Mari Kurenmaa
Jonna Pietiläinen

p. 040 500 7346
halli(at)tuukk.fi
p. 040 596 8201
p. 040 575 2552
halli(at)tuukk.fi

HÄTÄILMOITUKSEN TEKEMINEN JA AVUN OPASTAMINEN PERILLE
Hätänumeroon tulee soittaa aina kiireellisissä, todellisissa hätätilanteissa hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön ollessa uhattuna tai vaarassa tai jos on syytä epäillä näin olevan. Jos epäilyttää, onko kyseessä hätätilanne vai ei, on aina parempi soittaa hätä-numeroon kuin olla soittamatta.
Soita hätäilmoitus aina mieluummin hiukan liian aikaisin kuin hiukan liian myöhään.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Soita 112.
Kerro paikkakunta ja tarkka osoite.
Kerro mitä on tapahtunut.
Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin.
Lopeta puhelu vasta saatuasi luvan siihen.
Opasta näkyvästi apua paikalle

Onnettomuustilanteissa pyri pitämään ulkopuoliset loitolla ja varoita muita kiinteistössä olevia.
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TOIMINTA TULIPALOTILANTEESSA
PELASTA
o Mikäli halli palaa tai on savua: Pelasta itsesi ja vaarassa olijat.
o Varoita muita vaarassa olevia huutamalla.
o Älä hengitä savua (tulipaloissa savu erittäin myrkyllistä). Jos joudut savuiseen tilaan, liiku
matalana.
o Ohjaa muut henkilöt turvallista poistumistietä käyttäen ulos. Kaikista merkityistä varapoistumisteistä pääsee poistumaan ilman avainta. Älä koskaan käytä savuista poistumistietä.
o Ilmoita heti pelastusviranomaisille, mikäli joku puuttuu. Älä palaa sisälle tai älä lähde itse
pelastamaan.
o Mene ja poistu vasta luvan saatuasi.
o Odota pelastushenkilökuntaa tai soita 112.
SOITA 112
Kts. kohta ”Hätäilmoituksen tekeminen ja opastaminen paikalle”.
SAMMUTA
o Sammuta, mikäli se on turvallista. Alkusammutus todennäköisesti vähintään hidastaa palon
etenemistä, vaikkei se kokonaan sammuisikaan.
o Älä hengitä myrkyllistä savua! Pidä hengitystiet aina savurajan alapuolella.
RAJOITA
o Sulje ovet. Jokainen suljettu ovi hidastaa palon leviämistä.
o Poista lähellä olevat tulenarat esineet ja syttyvät aineet.
o Suojaa arat ja tärkeät koneet ja laitteet vesi- yms. vaurioilta.
OPASTA
Kts. kohta ”Hätäilmoituksen tekeminen ja opastaminen paikalle”.
Älä vaaranna omaa turvallisuuttasi.

HÄTÄENSIAPU
Häkkialueen ikkunalaudalla (2.krs) on ensiapulaatikko.

ELÄINLÄÄKÄRI
Tuusvet, Päivänkakkarantie 22, 04300 Tuusula, p. 0400460990, www.tuusvet.com (3 km hallilta)
Eläinlääkäriasema Askel, Kauppatie 2, 04300 Tuusula, p. 0400236254, www.askel.pro (5 km hallilta)
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HALLIALUE (2.KRS)

PORTAAT

ENSIAPU
(2.KRS)
1.KRS ETEINEN / 2.KRS HÄKKIALUE

EXIT
KOKOONTUMISPAIKALLE

1.KRS WC /
2.KRS HÄKKIALUE

