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PELASTUSSUUNNITELMA
Litukan Siirtolapuutarhayhdistys ry

Luumutie 72 33500 Tampere
1 YLEISTIEDOT
1.1

Kohteen yleistiedot

Kohteen nimi
Kohteen osoite
Kohteen toimiala
Lyhyt kuvaus toiminnasta
Rakennus 1
Kerhotalo ja varastot

Rakennus 2
Takkatupa

Palstojen mökit ja varastot

Kohteen turvallisuusvastaavien
yhteystiedot

Litukan Siirtolapuutarhayhdistys ry
Luumutie 72, 33500 Tampere
Edistää siirtolapuutarhaviljelyä ja vapaa-ajan toimintaa
Mökkipalstoja on 201 ja lisäksi 55 perheenjäsentä
Kerhotalo, os. Litukankatu 13, valmistui v. 1953. Kerroksia on 2 ja rakennus on puurakenteinen. Alakerran pintaala on 250 m2 ja yläkerran 70 m2. Yläkerrassa on parveke, kokoushuone ja varastotila. Käyttötarkoitus on
juhla-, kerho- ja harrastustoiminta. Tilaa vuokrataan
myös jäsenille ja ulkopuolisille. Suurin sallittu henkilömäärä on 200. Rakennuksessa on sähköt ja se on kytketty kaupungin vesijohtoverkostoon. Rakennuksen yhteydessä on kaksi varastorakennusta, joissa säilytetään
kaasupulloja, polttoaineita (4 -5 kanisteria) ja vähäisessä
määrin muita palavia nesteitä ja erilaisia työkaluja.
Takkatupa, os. Luumutie 72, valmistui 1997, Kerroksia 1,
puurakenteinen. Pinta-ala on 75 m2.. Käyttötarkoitus on
kokous-, kerho- ja harrastustoiminta. Takkatuvassa on
sauna, suihku- ja WC-tilat ja takkauuni. Tiloja vuokrataan
myös yhdistyksen jäsenille. Rakennuksessa on sähköt ja
se on kytketty kaupungin vesijohtoverkostoon.
Lähes kaikilla palstoilla on enintään 22,5 m2:n suuruiset
puurakenteiset mökit ja enintään 4 m2::n varastot. Joissakin mökeissä on tulipesät ja saunat. Pihoilla on grillirakenteita tai -laitteita ja joillakin palstoilla myös kasvihuoneita. Lähes kaikilla palstoilla on sähköt ja kaikilla palstoilla vesijohtopiste, joihin kytketään vedentulo kesätoimintakuukausiksi. Palstan omistajat huolehtivat mökkinsä nuohouksesta ja vakuutuksista. Nuohousta varten
on rakennuksissa oltava asianmukaiset tikkaat.
Nimi
Puhelinnumero
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Turvallisuuspäällikkö
Kalevi Juntunen
050 348 1230
Apulaisturvallisuuspäällikkö
Leo Tham
0400 126 188
Kiinteistössä sijaitsevat (muut) Ei muita
yritykset (yhteyshenkilö yhteystietoineen, neliömäärä)
Kiinteistön vakuutusyhtiö
Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva
Vakuutukset
Yritysvakuutus, joka sisältää esinevakuutukset
Kohteen omistajan tiedot
Litukan Siirtolapuutarhayhdistys ry
Kohteen kiinteistöhuolto
Litukan siirtolapuutarhayhdistys ry (talkootyönä)
Kohteen vartiointi
Ei vartiointia
Jatkaako kohde toimintaa poik- Jatkaa mahdollisuuksien mukaan
keusoloissa
Onko kohde tärkeysluokiteltu
Ei ole
Kohteen henkilömäärä alueittain eri aikoina (Koko alue)
Alueet/yritykset Päivä (7-17)
Ilta (17- 22)
Yö (22 - 07)
Asiakkaat/
yht.
yht.
yht.
vieraat yht.
Kiinteistöt
10 tilapäisesti
30 tilapäisesti
0
120 tilapäisesti
kesällä
kiinteistöt
10 tilapäisesti
10 tilapäisesti
0
0
talvella
Lisäksi huomioitava autettavien lukumäärä sekä toiminta toiminnan keskeyttämisen yhteydessä (tarvittava aika ja henkilöstö jne.).
1.2

Pelastuslaitoksen yhteystiedot

Pirkanmaan pelastuslaitos (http://www.pirkanmaanpelastuslaitos.fi/ ja pirkanmaanpelastuslaitos@tampere.fi)
Keskuspaloasema
Satakunnankatu 16, 33100 TAMPERE
Puhelin (vaihde)
(03) 565 612
Lähin aluepaloasema
Satakunnankatu 16
Yhteyshenkilö pelastustoimeen Aleksi Mertsalmi
(kohteen palotarkastaja)
Päivystävä palotarkastaja on tavoitettavissa arkisin Puhelin
(03) 565 612
8.30 - 15.00
040 806 2337
1.3

Hätäkeskuksen yhteystiedot

Pirkanmaan hätäkeskus (www.112.fi ja pori.virka@112.fi)
Osoite
PL 112,
Puhelin hätätilanne
28131
Ei kiireelliset puhelut
PORI
Paloilmoitinlaitteistojen testaukset
ja tilatiedot
1.4

Väestöhälyttimet

Hälytintiedot
Lähin kunnallinen
hälytin (sijainti)

Sammonkatu 45 Kauppaoppilaitos

112
03 565 612
02 624 4515
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Hälyttimien kokeilu
Kuuluvuus (kuuluuko
kohteeseen)

Hälyttimien kokeilu suoritetaan maanantaisin klo. 12.00
Kuuluu vain ulkona

1.4.1 Suunnitelman hyväksyntä ja ylläpito
SUUNNITELMAN LAATIJAT:
Päiväys
Nimi
11.6.2018 Kalevi Juntunen
11.6.2018 Leo Tham

Yritys/tehtävä
Turvallisuuspäällikkö, yhdistyksen hallituksen jäsen
Apulaisturvallisuuspäällikkö, yhd:n hallituksen jäsen

SUUNNITELMAN HYVÄKSYJÄ:
Päiväys
Nimi
11.6.2018 Hannu Mikkola

Tehtävä
Hallituksen puheenjohtaja

Suunnitelman hyväksyy yrityksen johtoon kuuluva henkilö suunnitelman valmistumisen jälkeen.
Pienten päivitysten (yksittäiset organisaatiomuutokset, pienet lisäykset tai muutokset) jälkeen
suunnitelmaa ei tarvitse hyväksyttää uudelleen. Suurempien muutosten (toimintatavat, käytännöt ja suuret organisaatiomuutokset jne.) jälkeen suunnitelma tulee hyväksyttää uudelleen.
SUUNNITELMAN PÄIVITYS
Turvallisuuspäällikkö huolehtii suunnitelman päivityksestä, ellei siitä ole toisin kirjallisesti
sovittu. Suunnitelma tulee päivittää vähintään kerran vuodessa ja aina kun suunnitelman sisällössä tapahtuu muutoksia. Päivitykset kannattaa kirjata liitteenä 1 olevaan päivityslomakkeeseen.
SUUNNITELMAN JAKELU
Päiväys

Jakaja

Vastaanottajat

Jaettu materiaali

Turvallisuuspäällikkö ja hallituksen sihteeri huolehtivat suunnitelmien jakelusta
RAKENNUSTEN JA TOIMINNASSA KÄYTETTÄVIEN TILOJEN TURVALLISUUSJÄRJESTELYT SEKÄ OHJEET ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISEMISEKSI
Osoitenumerot ovat Kerhohuoneessa ja Takkatuvalla. Palstojen mökkien seinissä on numerointi. Pelastusajoneuvojen reitit löytyvät osoitekartoista alueen ilmoitustauluilta.
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1.4.1.1 Käsisammuttimet ja sammutuspeitteet
Käsisammuttimet sijaitsevat Kerhotalossa 3 kpl ( 2 x 6 kg:n ja 1 x 2 kg:n teholuokan jauhesammuttimia) ja Takkahuoneella 1 kpl (2 kg:n teholuokan jauhesammutin).
Sammutuspeitteet 3 kpl 120 cm x 180 cm sijaitsevat Kerhotalossa 2 kpl ja Takkatuvalla 1 kpl
Poistumisreitit ja valaistus (merkki- ja turvavalaistus)
Kerhotalossa on 4 kpl ja Takkatuvalla 1 kpl valaistuja poistumistien opaskilpiä. Kilvet ovat poistumiseen tarkoitettujen ovien yläpuolella. Mökeissä, joissa yläkertaa tai parvea käytetään oleskeluun tai nukkumiseen on yläkerran tai parven ikkunan alla oltava poistumistikkaat, mikäli ikkunan alareunasta maahan on yli 3,5 metriä. Ylkäkerran ikkunan tulisi olla kooltaan 70 x 50 cm.
1.4.1.2 Palovaroittimet
Paristokäyttöiset palovaroittimet ovat Kerhotalon ylä- ja alakerrassa ja Takkatuvalla 1 kpl kutakin alkavaa 60 m2 kohden. Mökkien omistajille on ilmoitettu palovaroittimien tarpeellisuudesta
sekä kehotettu hankkimaan palovaroitin alkavaa 60 m2 kohden ja yläkertaan tai parvelle mikäli
sitä käytetään oleskeluun tai nukkumiseen.
1.4.1.3 Savunpoistojärjestelyt
Kiinteistöissä on savun poistamiseksi helposti avattavat ikkunat ja ovet
1.4.2 Sähkön ja lämmön jakelu
Sähkönjakelu toimii kiinteistöihin ja palstojen mökkeihin normaalisti.
1.4.3 Sähköturvallisuus
Kiinteistöjen sähkölaitteiden turvallisuudesta vastaa puutarhayhdistyksen hallitus tukenaan
sähkövastaava Paul Metsälä. Mökkien turvallisuudesta vastaa mökkien omistajat.
1.4.4 Vedenjakelu
Vedenjakelu toimii Kerhotaloon ja Takkatupaan normaalisti. Palstojen mökkeihin vedenjakelu
toimii toukokuusta lokakuuhun.
1.4.5 Ilmastointi ja nuohous
Kiinteistöjen ilmastoinnista ja nuohouksesta vastaa yhdistyksen hallitus. Mökkien nuohouksesta vastaavat mökkien omistajat.
1.4.6 Siisteys ja järjestys
Kiinteistöjen ja ympäristön siivouksesta vastaa yhdistyksen hallitus ja mökkien ja pihapiirien
siivouksesta vastaavat mökkien omistajat. Yhdistyksen hallitus valvoo tiealueiden ja palstojen
siisteyttä.
1.4.6.1 Jätteiden käsittely
Jätteet viedään niille varattuihin jakeluastioihin, joiden tyhjennyksestä huolehtii Pirkanmaan
Jätehuolto. Lokasäiliöiden tyhjennyksestä huolehtii Kaivopumppu M. Kulmala Oy. Syksyisin ja
keväisin yhdistys järjestää mm. risujen ja isompien roskaerien poiskuljetuksen.
1.4.7 Tupakointi
Tupakointia ei ole sallittu sisätiloissa. Mökkien tupakointiohjeistuksesta vastaavat omistajat.
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1.4.8 Avotulen käyttö
Avotulen käyttö on puutarha-alueella ehdottomasti kielletty.
1.4.9 Yhteistoiminta viranomaisten kanssa
Viranomaisiin ollaan yhteydessä tarvittaessa.

2 TURVALLISUUDESTA VASTAAVAT HENKILÖT
Vastuu puutarhayhdistyksen turvallisuusasioista on yhdistyksen hallituksella ja turvallisuusjohdolla. Hallitus on nimennyt tuekseen turvallisuushenkilöstön. Nimetyn turvallisuushenkilöstön
avulla pyritään tehostamaan kohteen ennalta ehkäiseviä turvallisuustoimenpiteitä sekä varmistamaan poikkeamatilanteissa järjestäytynyt ja turvallinen toiminta.
2.1

Turvallisuusjohto

Turvallisuuspäällikkö
Kalevi Juntunen
Apulaisturvallisuuspäällikkö
Leo Tham

Yhteystiedot
puh: 0503481230, kalevi.juntunen@gmail.com

Yhteystiedot
puh: 0400 126188, leo.tham2@gmail.com

3 TURVALLISUUSMATERIAALI
Turvallisuusmateriaalin hankinnasta vastaa yhdistyksen hallitus.
Turvallisuusmateriaali säilytetään Kerhotalossa ja Takkatuvalla.

4 TOIMINTA ONNETTOMUUS- JA VAARATILANTEISSA
Turvallisuusohje on Kerhotalossa ja Takkatuvalla ilmoitustauluilla. Toimintaohjeista ja niiden
päivittämisestä vastaavat turvallisuus- ja apulaisturvallisuuspäällikkö

5 TIEDOTTAMINEN
5.1

Pelastussuunnitelmasta tiedottaminen

Pelastussuunnitelmasta ja onnettomuusaikaisesta tiedottamisesta vastaavat yhdistyksen hallitus. Käytännössä sen toteuttaa turvallisuus- ja apulaisturvallisuuspäälliköt sekä yhdistyksen
hallituksen sihteeri.

LIITTEET
Toimintaohje tulipalon sattuessa
Ensiapuohjeet (SPR)

