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Hakaniemenranta 16

TURVALLISUUSTIEDOTE
Hyvät asukkaat,
Ohessa käyttöönne yleinen turvallisuusohje ja kartat pelastusteistä, kokoontumispaikasta ja
väestönsuojasta, sekä esitteet kodin paloturvallisuuden parantamisesta, kotitapaturmien ehkäisystä ja kotivarasta. Taloyhtiön pelastussuunnitelman ja muita turvallisuuteen liittyviä asiakirjoja
löydätte taloyhtiön nettisivuilta osoitteesta www.hakaniemenranta16.fi. Sivuilla on myös linkki
laajempaan kodin turvaoppaaseen.
Muistattehan yleisohjeiden lisäksi seuraavat oman taloyhtiömme turvallisuuteen liittyvät seikat:



Jokaisessa asunnossa tulee olla ainakin kaksi toimivaa palohälytintä (1 hälytin/60m2). Tiedotteen lopussa on yksityiskohtaiset ohjeet palohälyttimien sijoittamisesta asunnossa.



Ilmastointikanaviin liitettävien liesituulettimien tai kojeiden asentaminen on kielletty. Keittiön liesikuvun poistoilma-aukossa on oltava rasvasuodatin, joka on pestävä säännöllisin väliajoin.



Huoneistojen turva- ja muiden lisälukkojen avaimet olisi suositeltavaa toimittaa
huoltoyhtiön säilytettäväksi hätätilanteiden varalle.



Porraskäytävään ei pidä mennä, jos siellä on savua.



Asukkaiden tulee avata porraskäytävän ovi pelastushenkilökunnalle mikäli he
eivät pääse muuten sisään. Ambulanssi ilmoittaa tästä laittamalla sireenit päälle
pihalla.



Lastenvaunujen jättäminen portaikkoon tai ala-aulaan on kielletty. Näin siksi, että
vaunut sisältävät palamiselle altista materiaalia. (Pyöräkellareihin saadaan pian
tilaa myös vaunuja varten, kun hylätyt polkypyörät siirretään sieltä pois.)



Talon itäpuolen kulkuväylä ja takapiha ovat kokonaisuudessaan pelastustietä.
Ajoneuvojen pysäköinti talon piha-alueella on kielletty muuten kuin lyhytaikaisesti
esim. tavaroiden lastausta varten.



Ulko-ovet pidetään lukittuina läpi vuorokauden. Näppäinkoodia ei saa tarpeettomasti luovuttaa ulkopuolisille. Kaikista lukituista ovista kuljettaessa on huolehdittava siitä, että ne lukittuvat uudestaan.



Porraskäytävillä on jauhesammuttimia katutasossa ja ullakkokerroksessa
jokaisella käytävällä (mutta niihin ei pidä mennä, jos portaassa on savua).



Kokoontumispaikka on rakennuksen edessä eteläsivun puistoalue.
Väestönsuojamme on Merihaan yhteissuoja: Sörnäisten Rantatie 6 A.



Pienten lasten ei tule antaa leikkiä suihkulähteen lähistöllä yksin.

Ohjeet palohälyttimen sijoittamisesta asunnossa








Eteiseen tai kulkuväylälle asennettavan palovaroittimen lisäksi suositellaan varoittimia jokaiseen makuuhuoneeseen.
Asenna palovaroitin siten, että se reagoi tulipalon savuun mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
Kiinnitä palovaroitin kattoon keskelle huonetta sellaiseen paikkaan, johon savu
pääsee leviämään esteettä. sijoita se yli 50 cm:n päähän seinästä, nurkasta tai
kattopalkista.
Vältä sijoittamista keittiön, tulisijan ja kylpyhuoneen läheisyyteen tai muihin paikkoihin, joissa työskentely voi aiheuttaa turhan hälytyksen
Palovaroitinta ei tule asentaa esimerkiksi tuuletusikkunoiden tai koneellisen ilmanvaihdon läheisyyteen
Huoneistoalan lisäksi palovaroittimien määrässä ja sijoittamisessa tulee ottaa
huomioon suojattavan tilan muoto ja erityistä syttymisvaaraa aiheuttavat toiminnot.

Taloyhtiömme turvallisuustiimiin kuuluvat Tiina Forsman (C 38), Jari Lepistö (B 16) ja
Esko Siltavuori (C 43). Turvallisuustiimi toimii taloyhtiön hallituksen tukena asumisen ja
taloyhtiön arjen turvallisuuden kehittämisessä. Tiimi kokoaa havainnot turvallisuuteen
liittyvistä puutteista, läheltä-piti-tilanteista ja onnettomuuksista. Ilmoita näistä seikoista
turvallisuustiimille turvallisuustiimi@hakaniemenranta16.fi tai hallitukselle
(hallitus@hakaniemenranta16.fi).
Turvallista asumista toivottaen,
As Oy Hakaniemenranta 16:n hallitus ja turvallisuustiimi

