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Sorsankuja 3, 46450 Enäjärvi 

Kylätalon turvallisuusasioissa yhteyshenkilö on kylätalotoimikunnan puheenjohtaja Esko Sorsa p. 

0400 586 115 ja varahenkilönä Henna Pekala p. 040 7268527 

Kylätalon vuokrausta hoitaa Henna Pekala p. 040 7268527 

 

 

Tämän kylätalon turvallisuusohjeen laatimiseen on yhteistyössä osallistunut Kymenlaakson Kylät 

ry:n Arjen tukea ja turvaa kotikylältä eteläisen ja pohjoisen Kymenlaakson kylissä.  

Hanketta rahoittaa Kehittämisyhdistys Sepra ry, Pohjois-Kymen Kasvu ry ja Kaakkois-Suomen 

Ely-keskus. Suunnitelman laatimisessa on avustanut Kymenlaakson Pelastuslaitos. 

 

                                                

 



Toimintaohje Enäjärven Kylätalon käyttäjille, tämän suunnitelman sisältö 

Tämä on Kouvolan kaupungissa Enäjärven kylässä sijaitsevalle Enäjärven kylätalolle 

kylätalotoimikunnan laatima kohteen pelastussuunnitelma. Se sisältää sammutus- ym. muita 

turvallisuusohjeita talon käyttäjille. Lue ohje aina ennen talolla järjestämääsi tilaisuutta ja toimi 

hätätilanteessa annettujen ohjeiden mukaan. Tämä suunnitelma on voimassa, mikäli tilaisuudessa ei 

ylitetä maksimihenkilömäärää eli 200 henkilöä. Yli 200 henkilön tilaisuus vaatii erillisen 

pelastussuunnitelman, jonka suhteen löydät toimintaohjeen myöhemmiltä sivulta.  

Suunnitelma, joka on nähtävillä kylätalon eteisessä ilmoitustaululla, sisältää aluksi tiedot 

kiinteistöstä ja pihapiiristä. Liite 1 sisältää talon sisätilojen sekä liite 2 talon piha-alueen 

pohjapiirrokset. Niihin on merkitty yleisen turvallisuuden kannalta olennaisimmat asiat kuten 

kulkutiet, varaulostiet, sammutuskalusto jne.  Liitteenä 3 on pihan leikkialueen turvallisuusohje. 

Liitteessä 4 on kartoitettu erilaisia vaaroja ja riskejä, niiden ennaltaehkäisyä sekä toimintaa 

vahingon sattuessa. Liitteenä numero 5 on paikan sijaintitiedot koordinaatteina. Nämä koordinaatit 

löytyvät myös kylätalon eteisen ilmoitustaululta, pihaverstaan ulkoseinältä ja pihatien varren 

ilmoitustaululta. Liitteenä 6 ovat kylätalon vuokrausohjeet.  

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ 

Enäjärven Kylätalon osoite on Sorsankuja 3 ja talo sijaitsee Kouvolan kaupungin Enäjärven 

kylässä. Taloa hallinnoi kylän yhdistyksistä muodostettu kylätalotoimikunta ja talon käytännön 

asiat hoitaa Enäjärven Kyläyhdistys Sorvi ry. Kylätaloa käytetään kylän omiin tilaisuuksiin, 

harrastuspiireihin ja lisäksi sitä vuokrataan ulkopuolisten käyttöön.  

Rakennuksen päädyssä on noin 85 neliömetrin asunto, jossa on vuokralainen. Talon yhteiset tilat 

ovat noin 290 neliötä. Tiloihin kuuluu hyvin varusteltu, elintarvikemääräyksen täyttävä keittiö, 

ruokailutila ja kaksi isoa huonetta. Keskellä sijaitsevassa eteistilassa on kaksi WC:tä.  

Keittiössä on sähköliesi, jääkaappi, kahvin- ja vedenkeittimet ja perustyövälineitä. Toiseen isoon 

huoneeseen saadaan pöytäpaikkoja noin 50 henkilölle ja toiseen isoon huoneeseen saadaan penkit 

järjestämällä tilaa noin 90 henkilölle esim. seuraamaan ohjelmaa.  

Kylätalolla on toimintakuntoisia, vanhan ajan pönttöuuneja. Uuneja käytetään talviaikaan 

lisälämmitykseen.  Tulen sytyttäminen uuneihin on sallittua vain henkilökunnalle.  

Samassa pihapiirissä sijaitsee useita ulkorakennuksia, jotka ovat kylän omassa käytössä.  

Kylätalon vuokrausohjeet ovat tämän turvallisuusohjeen liitteenä numero 6. Talon vuokraaja 

sitoutuu kulloinkin noudattamaan vuokrauksesta laadittua toimintaohjetta sekä näitä kohteen 

pelastussuunnitelman ohjeita.  

Kylätalon katolla on yleistä hälytysmerkkiä antava kovaääninen sireeni. Jokaisen kuukauden 

ensimmäisenä maanantaina on testaus klo 12. Kokeilumerkki on 7 sekunnin pituinen tasainen ääni. 

Kokeilumerkin johdosta sinun ei tarvitse ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin. Muutoin yleinen 

vaaramerkki on   



 Yhden minuutin pituinen nouseva äänimerkki (pituus 7 sekuntia) ja laskeva äänimerkki 

(pituus 7 sekuntia) tai viranomaisen kuuluttama kuulutus 

 Vaara ohi -merkki on yhden minuutin mittainen tasainen äänimerkki ja se on ilmoittaa, että 

uhka tai vaara on ohi 

Toimi näin kuultuasi yleisen vaaramerkin: 

 Siirry sisälle. Pysy sisällä 

 Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmanvaihto 

 Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita 

 Vältä puhelimen käyttöä etteivät linjat tukkeudu 

 Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta ettet joutuisi vaaraan matkalla 

Kylätalosta noin 10 kilometrin päässä on lähin rautatie, iso maantie sekä tehtaita. Yleisen 

hälytysmerkin antaminen liittyy suurella todennäköisyydellä johonkin näistä. 

TUPAKOINTI 

Kylätalolla tupakointi on sallittu ainoastaan pihan grillipaikalla ja sen välittömässä 

läheisyydessä! 

PYSÄKÖINTI 

Pienemmissä tilaisuuksissa kylätalon pihalla on riittävästi pysäköintitilaa useammalle kymmenelle 

autolle. Isommissa juhlatilaisuuksissa pysäköintiin voidaan käyttää urheilukenttää (säävaraus). 

Kylätalon piha-alueen ulkopuolelle pysäköitäessä on noudatettava yleisiä liikennesääntöjä sekä 

huolehdittava siitä, että mahdollinen pelastuskalusto pääsee esteettä paikalle. Talviaikaan 

suuremmasta pysäköintitarpeesta voidaan neuvotella tapauskohtaisesti. Sorsankujan varteen 

pysäköitäessä on asiasta hyvä sopia yhteyshenkilö Esko Sorsan kanssa.  

PIHATURVALLISUUS 

Kylätalon pihapiirissä on leikkivälineitä, joita saa esim.juhlatilaisuuksissa käyttää. Leikkialuetta 

koskevaturvallisuusasiakirja löytyy suunnitelman liitteenä 3. Vanhempien tms. henkilöiden tulee 

valvoa lasten leikkejä. Taloon johtava kulkuluiska ei ole leikkipaikka.  

Talviaikaan tilattuja tilaisuuksia varten kylätalon pihapiiri aurataan ja tarvittaessa hiekoitetaan. Jos 

esim. portaat kaipaavat mielestäsi lisähiekoitusta, voit tehdä sen oma-aloitteisesti. Hiekoitushiekkaa 

löydät pihaverstaan kulmassa olevasta laatikosta sekä ulkoeteisessä olevasta pienestä astiasta. 

 

OLE HUOLELLINEN 

Kokouksissa, juhlatilaisuuksissa jne. kynttilöiden polttaminen on luvallista, mutta noudatathan 

erityistä varovaisuutta. Polta kynttilöitä vain palamattomilla alustoilla ja kynttilöiden polttoon 

tarkoitetussa astioissa, jaloissa tms. Älä sijoita kynttilöitä liian lähellä seinää, verhoja tms. Älä jätä 

kynttilöitä vaille valvontaa. Muistathan sammuttaa kynttilät poistuessasi tiloista. 

Keittiössä huolehdi sähkölevyjen, uunin ja keittimien sulkemisesta niin, etteivät laitteet jää 

tarpeettomasti päälle. Älä ketjuta sähköjohtoja. Merkitse ja kiinnitä tarvitsemasi jatkojohdot 

huolellisesti, ettei kukaan kompastu niihin. Laita ulko-ovi lukkoon poistuessasi kylätalon tiloista.  

 

 



TODENNÄKÖISIMMÄT VAARATILANTEET 

Tulipalo 

Sairaskohtaus tai tapaturma 

Vesivahinko 

Sähkökatkos 

TOIMINTAOHJE TULIPALOSSA 

Jos rakennuksessa palaa – toimi seuraavasti 

Poistu palavasta tai savuisesta rakennuksesta heti ja varoita muita.  

Pelasta kaikki vaarassa olevat ja poistu rakennuksesta. Myrkyllisiä savukaasuja on päästävä pakoon 

nopeasti. Sulje kaikki ovet ja ikkunat. Näin hidastat savun ja palon leviämistä.  

Tee palohälytys soittamalla hätänumeroon 112. Opasta palokunta paikalle.  

Kylätalon paikkatietokoordinaatit ja soitto-ohjeen löydät kylätalon ilmoitustaululta. Samat tiedot 

löydät pihalla sijaitsevan verstasrakennuksen ulkoseinältä sekä pihaan tulevan tienvarrella olevalta 

ilmoitustaululta.  

Varmista, että kaikki ovat poistuneet rakennuksesta.  

Aloita alkusammutus käyttämällä  

JAUHESAMMUTINta.  

Se soveltuu kaikkeen sammuttamiseen.  

Kylätalolla jauhesammuttimet on kiinnitetty  

rakennuksen seinille näkyville paikoille.  

Tarkista niiden sijainti jo etukäteen.  

Sijainnit on merkitty myös liitteenä 1  

olevaan kylätalon pohjapiirrokseen. 

 

  SAMMUTUSPEITE soveltuu pienten  alkupalojen sammuttamiseen. 

  Sammutuspeite on keittiössä. Tarkista sen sijainti jo etukäteen.  

  Sijainti on merkitty myös liitteenä 1 olevaan pohjapiirrokseen.  

  ENSIAPULAUKUN löydät samasta paikasta kuin sammutuspeitteen.  

 

POISTUMISREITIT 

Rakennuksen uloskäytävät ja hätäpoistumistiet on merkitty kuvien kaltaisilla poistumisopasteilla.  

Hätätilanteessa poistu lyhintä reittiä ulos.  

Uloskäytävät ja hätäpoistumistiet on pidettävä kulkukelpoisina ja esteettöminä sekä ne on saatava 

sisäpuolelta auki helposti ilman avainta.  

 



TOIMINTAOHJE TAPATURMASSA TAI SAIRAUSKOHTAUKSESSA 

ELVYTYS 

1. Selvitä elvytystarve. Koeta herättää elottomalta näyttävä puhuttelemalla ja ravistelemalla 

häntä. 

2. Jos potilas ei herää. Kutsu apua. Soita hätäilmoitus numeroon 112. Noudata saamiasi ohjeita. 

3. Tarkista hengittääkö potilas. Avaa hengitystiet kohottomalla potilaan leukaa ylös ja 

taivuttamalla päätä taaksepäin. Katso, liikkuuko potilaan rintakehä. Tunnustele ja kuuntele 

ilman virtausta suusta ja sieraimista.  

Jos potilas hengittää, käännä hänet kylkiasentoon hengityksen turvaamiseksi ja tarkkaile 

hengitystä.  

JOS POTILAS EI HENGITÄ 

1. Aloita paineluelvytys 

Aseta toisen kämmenen tyvi rintalastan  

keskelle ja toinen käsi kädenselän päälle.  

Paina 30 kertaa käsivarret suorina noin  

100 painelua minuutissa niin, että rintakehä  

painuu 5 - 6 cm.  

2. Aloita puhalluselvytys 

Kohota leuka ylös, taivuta pää taakse  

sekä sulje sieraimet peukalolla ja etusormella.  

Paina huulesi potilaan suulle ja puhalla  

kaksi rauhallista puhallusta keuhkoihin ja  

seuraa samalla rintakehän liikkumista.  

Kahden onnistuneen puhalluksen jälkeen mikäli henkilö ei herää eikä hengitä 

normaalisti; jatka painelu ja puhalluselvytystä rytmillä 30 painallusta – 2 puhallusta niin 

kauan kunnes apua tulee tai et enää itse jaksa. Älä keskeytä elvytystä, ellei potilas osoita 

virkoamisen merkkejä.  

 

TOIMINTAOHJE VESIVAHINGON SATTUESSA 

Katkaise heti veden tulo pääkatkaisijasta. Se on pihapiirissä, pienen punaisen rakennuksen, 

pihasaunan tien puoleisella seinustalla. Ota sen jälkeen yhteys yhteyshenkilö Esko Sorsaan p. 0400 

586115. 

 

TOIMINTAOHJE SÄHKÖKATKOKSEN AIKANA 

Keittiön eteistilassa sähkötaulun lähellä sekä kummassakin huonetilassa ovenpielessä nurkan 

puolella on taskulamppu. Noudata varovaisuutta, älä liiku turhaan. Älä hätäänny.  



TOIMINTAOHJE UHKAAVISSA TILANTEISSA 

Jos talossa tapahtuu jotakin rikokseen tai ilkivaltaan viittaavaa; 

1. Soita poliisille, hätänumero 112. 

2. Odota poliisin tuloa. Älä toimi yksin. Merkitse muistiin tuntomerkkejä henkilöistä, 

ajoneuvoista, tapahtuma-ajoista.  

3. Älä käytä voimakeinoja esim. koiraa tai asetta. Tällöin kyseeseen voi tulla hätävarjelun 

liioittelu.  

 

HÄIRIÖKÄYTTÄYTYMINEN 

Toimi tilanteessa harkiten ja rauhallisesti ja säilytä katsekontakti uhkaajaan, häiriökäyttäytyjään. 

Havainnoi tuntomerkkejä.  

Henkilö saattaa olla päihteiden väärinkäyttäjä. Muista aina henkilöturvallisuus ensin! 

Hälytä tarvittaessa poliisi, hätänumero 112.  

 

 

KUN JÄRJESTÄMÄSI TILAISUUDEN HENKILÖMÄÄRÄ YLITTÄÄ 200 HENKILÖÄ 

Kylätalolla järjestettävän tapahtuman pelastussuunnitelma 

Kylätalossa järjestettäville tapahtumille on järjestäjän toimesta laadittava tapauskohtaisesti 

virallinen pelastussuunnitelma vähintään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa, mikäli 

- samanaikainen yleisömäärä ylittää 200 henkilöä 

- tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta 

- tapahtumassa käsitellään ilotulitteita tms.  

- tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille 

Yleisötilaisuuden järjestäjän on tuotava esiin mahdolliset tilaisuudessa esiintyvät vaara-, 

onnettomuus- ja vahinkotilanteet ja niiden riskit sekä milloin yleisötilaisuuden järjestäjä keskeyttää 

tilaisuuden. Tämä kohteen pelastussuunnitelma kattaa hyvin ison osan tapahtuman 

pelastussuunnitelmaan vaadittavista tiedoista. Tapahtuman viralliseen pelastussuunnitelmaan tulee 

näiden tietojen lisäksi selkeästi yksilöidä tuleva tapahtuma.  

Kymenlaakson Pelastuslaitoksella yhteyshenkilö on Kirsi Arola p. 044 7026311.  

Ota yhteyttä häneen, jos olet epätietoinen, tarvitseeko järjestämäsi tapahtuma pelastuslain 16§ ja 

pelastusasetuksen 3§:n mukaista pelastussuunnitelmaa. Häneltä saat myös ohjeista suunnitelman 

laatimiseen.  

Hyödynnä kohteen pelastussuunnitelmaa! 

Suunnitelman liitteet 

LIITE 1 Kylätalon pohjapiirros 

LIITE 2 Piha-alueen piirros 

LIITE 3 Kylätalon leikkialueen turvallisuusasiakirja 

LIITE 4 Vaarat, riskit ja hallinta 

LIITE 5 Paikkatietokoordinaatit ja hätäpuheluohje 

LIITE 6 Kylätalon vuokrausohje  
 


