MASALAN YLIPAINEHALLIN
TURVALLISUUS
SUUNNITELMA

Masalan ylipainehallin yhteystiedot
Jalkapallohalli, ”kupla”
Rusthollintie 2, 02430 Masala

Ylläpito ja huolto:
Tilahallinnon päivystäjä 040-5140091
Kenttämestari 040-506 1426
Kentänhoito 040-126 9265
Valvoja 0400-428218

Hätänumerot:
Yleinen hätänumero 112
Terveyskeskus (09) 29683401
Myrkytyskeskus 09-471 977, varanumero 09-4711

Hätänumeroon soittaminen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Soita hätäpuhelu itse, jos voit
Kerro mitä on tapahtunut
Kerro tarkka osoite ja kunta
Vastaa kysymyksiin
Toimi annettujen ohjeiden mukaan
Lopeta puhelu vasta saatuasi luvan

Perustiedot hallista ja ohjeita käyttäjille
Kiinteistö

Kiinteistön omistaa Kirkkonummen kunta. Kiinteistö on ylipainehalli, jonka
ilmanpaine tuotetaan sähköllä. Sähkökatkon sattuessa varajärjestelmänä
toimiva laitteisto (diesel) käynnistyy.
Kiinteistön lämmitys tapahtuu erillisellä lämmitysjärjestelmällä (öljypoltin).

Käyttö

Ylipainehallissa suoritettiin pelastuslaitoksen toimesta tarkastus syksyllä 2013.
Halliin ei saa ottaa yleisöä. Tilassa saa olla harjoittelevat joukkueet ja tietenkin
lasten vanhemmat. Harjoitusotteluita voidaan myös pelata. Turnauksia ei
voida järjestää koska silloin ylittyy "yleisökynnys."

Ohjeet käyttäjäryhmien vastuuhenkilöille:
Kaikkien käyttäjäryhmien vastuuhenkilöiden tulee tietää turvallisuusohjeet.
Mikäli poikkeavia ilmiöitä esiintyy esim. paineen alentuminen, tuuli heiluttaa
hallia poikkeavalla tavalla, haju (polttoaine, sähköpalo, muu), sähkökatkos
tms. tulee vastuuhenkilön tilanne arvioituaan tarvittaessa tyhjentää halli ja
ilmoittaa asiasta välittömästi päivystävälle huoltomiehelle ja/tai suoraan
hätäkeskukseen.
Poistuminen poikkeuksellisessa tilanteessa tapahtuu ensisijaisesti normaalia
tietä pyöröoven kautta. Kuplassa on kaksi hätäpoistumistietä hallin päädyissä.
Poistumistiet on merkitty itsevalaisevin kyltein. Vastuuhenkilöiden tulee tietää
poistumisteiden sijainti ja kokeilematta selvittää kuinka ne avataan.
Huoltokäytävää ei saa avata. Mikäli onnettomuus vaatii ambulanssin
sisäänajoa, tulee toimenpide suorittaa seuraavasti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

hallin sisältä mennään pienen oven kautta
huoltokäytävän ovi suljetaan
ulko-ovi avataan
ajoneuvo ajetaan sisään
käytävän liukuovi suljetaan
sisäovi avataan
auto halliin ja ovi kiinni

Ulos mennään käänteisellä periaatteella. Vastuuhenkilön tulee huolehtia siitä,
että toimenpiteen aikana ei hallissa ole muita kuin pelastustehtävään
osallistuvat henkilöt.

Jauhesammutin
6 kg jauhesammutin sijaitsee pyöröoven vieressä seinällä ja hallin perällä olevalla
poistumisovella.
Kokoontumispaikka
Kokoontumispaikka poistumistilanteessa on tulotien kääntöpaikalla.

Toimintaohjeita vaaratilanteisiin:
Hallin paineen alentuminen tai tuuli heiluttaa hallia poikkeavalla tavalla
1. tyhjennä halli
2. ilmoita asiasta välittömästi tilahallinnon päivystäjälle
Sähkökatkos

1. Tarkista ettei kukaan ole vaarassa
2. Rauhoita tilannetta /omasta kännykästä henkilökohtainen valo,
kunnes parempi valonlähde saatavilla.
3. Tyhjennä halli normaalia tietä
4. Ota yhteys päivystävään huoltomieheen

Tulipalo

Jos tulipalo syntyy hallissa, toimi seuraavasti tai jaa seuraavat
tehtävät auttajia ollessa useita:
1. Pelasta välittömässä vaarassa olevat
(poistuminen ensisijaisesti normaalia tietä pyöröoven kautta,
tilanteen vaatiessa myös hätäpoistumisteitä pitkin)
2. Hälytä palokunta soittamalla turvallisesta paikasta
hätänumeroon 112
3. Sammuta, jos palo on pieni eikä savua vielä ole
(sammutuspeite, jauhesammuttimet)
4. Varoita niitä, jotka eivät ole välittömässä vaarassa
5. Opasta tai järjestä opastus ja esteetön pääsy pelastusyksikölle
kohteeseen sekä kerro onko ihmisiä vaarassa ja jo suoritetut
toimenpiteet
6. Varmista, että kaikki ovat päässeet kokoontumispaikalle
(kokoontumispaikka sijaitsee tulotien kääntöpaikalla).

Sairaskohtaus
1. Selvitä mitä on tapahtunut
 Onko kaatunut, pyörtynyt, kouristellut
 Onko silminnäkijöitä?
 Jaa tehtävät, jos auttajia on enemmän
2. Tarkista potilaan tila
 Tarkista, onko potilas herätettävissä
puhuttelemalla tai ravistamalla
3. Tarkista hengitys
 Jos potilas ei herää, tarkista hengitys: aseta
kämmenselkä potilaan suun eteen ja koeta
tuntuuko ilmavirtausta. Potilaan kasvojen sinerrys
on merkki hengityksen estymisestä tai
loppumisesta
4. Siirrä oikeaan asentoon
 Käännä tajuton potilas kylkiasentoon
 Ojenna pää taakse, jotta hengitys pääsee
kulkemaan esteettä
5. Tee hätäilmoitus. Kun olet selvittänyt potilaan tilan ja
havainnut, että kyseessä on hätätilanne soita numeroon 112 ja
kerro:
 Mitä on tapahtunut



6. Tarkkaile


7. Opasta

Mitä potilas valittaa
Mitä hän juuri sillä hetkellä tekee
Jos havaitset potilaan tilassa muutoksia ennen
avun tuloa, soita uudelleen 112



Järjestä opastus ja esteetön kulku potilaan luokse



Kerro pelastuslaitoksen henkilöstölle, mitä on
tapahtunut, miten tila on kehittynyt ja onko annettu
ensiapua

8. Kerro

Tapaturmat

1. Ensiapu
2. Tarvittaessa soitto hätänumeroon 112, terveyskeskukseen,
vanhemmille
3. Rauhoita tilanne
4. Purku asianosaisten kanssa tilanteesta

Myrkytykset

1.
2.
3.
4.

Selvitetään mitä on nautittu ja paljonko
Soitetaan myrkytyskeskukseen
Toimitaan annettujen ohjeiden mukaan
Soitto kotiin

Lakien ja asetuksien tehtävänä on taata turvallinen elinympäristö
kansalaisille sekä luoda pelisäännöt ja rajat yhteiskunnassa.
Monet lait ja asetukset ohjaavat pelastustoimintaa. Viranomaisten
toimintaa säätelevien lakien lisäksi lainsäädäntö koskee myös
tavallisia kansalaisia. Meillä on velvollisuus osallistua
pelastustyöhön ja suojelutoimintaan hädän hetkellä.

