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Turvallisuushan on osa arkea
Paulankatu 2:n asukasaktiivit Minna Uimonen ja Jatta Jokinen huomaavat hetken mietittyään, 
että turvallisuusasiat ovat monella tapaa osa arjen elämää. Moni turvallisuutta lisäävä teko  
tai asia hoituu helposti ja pienellä vaivalla.

 M uutaman tovin mietittyään Paulan
katu 2:n asukastoimikunnan jäsenet 
Minna Uimonen ja Jatta Jokinen al

kavat löytää niputtain esimerkkejä tilanteista, 
joissa jonkun tuttavan ja isomman ihmisryh
män normaalielämä on häiriintynyt tai ollut 
uhassa häiriintyä.

– Isoja alueita on ollut viime vuosina ilman 
sähköjä ja kesällä osa Helsinkiä meinasi jäädä 
ilman vettä. Sitä on ajatellut, että kotivara eli 
varasto mm. jotain ruokatavaroita ja juotavaa 
liittyy vain sotaan tai ydinonnettomuuteen. 
Mutta yhtä tarpeenhan sellainen on myös, jos 
on itse sairas eikä pääse kauppaan, Jatta Joki
nen huomaa.

– Ei tosiaan tunnu yhtään vaikealta pitää 
vähän kuivamuonaa tai säilykkeitä ja juoma
vettä aina varastossa kotona. Tarvikkeet täytyy 

sitten vain kuluttaa ennen kuin ne menevät 
vanhaksi ja korvata uusilla, että hätävara on 
aina kunnossa, Minna Uimonen jatkaa.

Jatta ja Minna huomaavat tekeillä ole-
van uuden Paulankatu 2:n pelastussuunnitel
man sisältävän paljon hyvää käytännön tietoa 
ja arjen tarpeisiin sopivia hyödyllisiä ohjeita. 
Suunnitelmat uusitaan heinäkuussa voimaan 
astuneen pelastuslain mukaisiksi.

– Tieto pelastuslain muuttumisesta on jää
nyt minulta huomaamatta eikä talon aiempi pe
lastussuunnitelmakaan ole ollut tuttu. Nyt on 
hyvä, että yhtiö tekee uudet suunnitelmat ja ne 
tulevat olemaan kaikkien helposti luettavissa 
netin kautta. On tärkeää, että tieto menee kai
kille asukkaille. Toivon mukaan Auroranlinna 

G Minna Uimonen (vas.) ja Jatta Jokinen pohtivat 

Paulankadun pihalla mm. sitä, miten palokunnan 

tikasautot pääsisivät auttamaan ihmisiä parvekkeilta 

turvaan hätätilanteessa.

G Asukastoimikunta järjesti Paulankadun 

porrashuoneisiin koreja, joissa oli koiran-

kakkapusseja. Ikävä kyllä ilkivalta on iskenyt 

sekä pusseihin että koreihin. Tämä surettaa 

asukasaktiiveja. Miksi ihmeessä, he kysyvät.



Turvatieto  
nyt lähellä

O lemme tehneet kaikkien Auro
ranlinnan talojen riskikartoituk
set ja päivittäneet kohteidemme 

pelastussuunnitelmat. Uudet kunkin koh
teen yksilölliset pelastussuunnitelmat löy
tyvät nyt nettisivuiltamme kunkin kohteen 
omalta sivulta.

Sinä hyvä lehtemme lukija löydät siis 
itseäsi koskevan pelastussuunnitelman 
hyvine jokapäiväistä elämääkin koske
vine ohjeineen ja neuvoineen menemällä 
osoitteeseen auroranlinna.fi. Klikkaa sit
ten kohteemme ja etsi sieltä oma kotita
losi osoitteen mukaan. Jos Sinulla ei ole 
nettiyhteyttä, voit hakea suunnitelman 
paperiversion oman kotitalosi paikallis
isännöinnin asiakaspalvelusta.

Turvallisuuteen kannattaa panostaa. 
Kotiympäristössä turvallisuus lähtee 
omasta, perheenjäsenten ja naapureiden 
toiminnasta. Kuten Helsingin pelastuslai
toksen asiantuntija tässä lehdessä kertoo, 
tapahtuu iso osa onnettomuuksista ihan 
kodin arjessa. Turvallisuus ei siis ole vain 
katastrofeihin ja sotiin varautumista, vaan 
osa jokapäiväistä elämää. Tämä näkyy 
myös pelastussuunnitelman sisällössä.

Omatoimisen toiminnan ja yhtiölle 
kuuluvien tehtävien ohella turvallisuus
työssä tarvitaan myös asukkaiden yhteis
työtä ja talokohtaista osaamista. Kaikis
sa kerros ja rivitaloissa olisi hyvä olla 
asukkaiden joukosta tuleva turvallisuus
päällikkö ja väestönsuojan hoitaja. Kum
pikaan ei ole erityisen työllistävä tehtävä. 
Olennaista on, että taloissa olisi henki
löitä, joilla on hädän hetkellä tarvittavaa 
erikoistietoa turvallisuudesta. 

Toivon lämpimästi, että meillä Auro
ranlinnassakin väki aktivoituu ja ilmoit
tautuu halukkaaksi toimia oman kotitalon 
turvallisuuspäällikkönä tai väestönsuojan
hoitajana. Yhtiö järjestää kyllä tarvittavan 
koulutuksen ja tukee vapaaehtoisia muu
tenkin tarpeen mukaan. •

Leena Raineranta
toimitusjohtaja
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...Jatkuu edelliseltä sivulta

järjestää myös pelastussuunnitelmaan liittyviä 
asukastilaisuuksia, Minna sanoo.

– Hankimme lisäksi tänne Paulankadun 
kerhotilaan pelastussuunnitelman paperiversi
on, että kaikki voivat varmasti tutustua siihen, 
Minna lisää.

Yksittäinen ihminen kaipaa neuvoja mo
nenlaisissa turvallisuuteenkin liittyvässä asias
sa. Minnan tuttava kuoli, kun ambulanssin hen
kilöstö ei päässyt sisälle ajoissa lukitun alaoven 
läpi. Tuttava oli kertonut heittävänsä avaimen 
ikkunasta, mutta menettikin tajuntansa ja ehti 
menehtyä ennen kuin apu pääsi perille. Minna 
on miettinyt, mitä tällaisessa tilanteessa pitäi
si tehdä, kun myös Paulankadulla joudutaan 
pitämään alaovet lukossa. Monellahan ei ole 
naapurissa tuttua, jota osaisi pyytää apuun.

– On paljon muitakin asioita, joista halu
aisi kysyä sekä kiinteistön että pelastuslaitok
sen väeltä neuvoja ja ohjeita. Yksi tuttava oli 
oman kotitalonsa talosaunassa, kun joku alkoi 
uhata oven läpi tappavansa hänet. Tuttava oli 
tallettanut kännykkäänsä talon vartiointiliik
keen numeroon hädän varalta. Sieltä kuitenkin 
todettiin, ettei asia kuulu heille vaan poliisil
le. No poliisin sitten sai onneksi paikalle ja 
tuttava pääsi saunasta kotiinsa. Asiantuntijan 
toimintaohjeet olisivat tässäkin olleet tuttavalle 
hyödyksi, Jatta toteaa.

Palovaroitin on yksi musta aukko mo
nessa kodissa, Minna epäilee. Onko varoittimia 
riittävästi ja toimiiko varoitin varmasti? Jatta 
muistuttaa kotivakuutuksesta, jollaisen pitäisi 
olla jokaisella. Hän epäilee, ettei korvaus tule 
täytenä, jos palovaroitinasiat eivät ole kunnossa.

Paulankadun asukastoimikunta virisi toi
mintaan vuodenvaihteessa, kun asukkaat halu
sivat vaikuttaa mm. tulevan remontin suunnit
teluun. Minna ja Jatta kertovat toimikunnan 
olevan kaikille avoimen ja toivovat syksyn asu
kaskokouksen innostavan lisää väkeä mukaan.

– Pyrimme kuuntelemaan herkällä korvalla 
asukkaiden tuntoja ja välittämään niitä Auro
ranlinnaan. Näissä turvallisuus ja pelastusasi
oissa asukkaat voivat myös tehdä paljon yh
dessä. On esimerkiksi tärkeää, että pelastustiet 
ovat auki ja ovenedustat vapaita, jotta apua saa 
tarvittaessa. Se on meistä kaikista kiinni, että 
näin on, Minna muistuttaa. •

F Harmittavan monessa talossa löytyy  

autoilijoita, joiden mielestä juuri heillä on 

hyvä syy olla välittämättä niin omasta kuin 

muidenkin turvallisuudesta sekä muutenkin 

yhteisistä pelisäännöistä.

G Parvekkeilta pihalle heiteltävät palavat tupakantumpit ovat sekä haitta että turvallisuusris-

ki. Avotuli on kielletty Auroranlinnan parvekkeilla eikä parvekkeilla suositella säilytettäväksi 

suurta määrää etenkään palavaa tavaraa. Jos parveke on alhaalla, ei sen viereisiä ikkunoita 

kannata jättää auki etenkään yöksi.



 H elsingin kaupungin pelastuslaitokses
sa johtavana palotarkastajana työsken
televä Bourdache kehottaa ottamaan 

turvallisuudesta huolehtimisen osaksi arjen 
rutiineja. Kodeissakin kaivataan riskien kar
toitusta ja turvallisuussuunnittelua.

– Tulipalo voi kehittyä huoneistossa hen
genvaaralliseksi 2-3 minuutissa. Pelastajien 
saapumiseen menee, vaikka hätäpuhelu teh
dään heti, keskimäärin 510 minuuttia. Siksi 
asukkaiden toiminta ei ole heidän turvallisuu
tensa kannalta vain tärkeää, vaan myös rat
kaisevaa, Bourdache kuvaa asian merkitystä 
käytännön esimerkillä.

Bourdache kannustaakin kaikkia Au-
roranlinnan asukkaita tutustumaan 
kiinteistöyhtiön alan asiantuntijoiden kanssa 
tekemiin kohdekohtaisiin pelastussuunnitel
miin. Lisäksi on tärkeää arvioida oman kodin 
turvariskit vaikkapa kerran vuodessa. Tämä vie 
yleensä vain hetken. Epäjärjestys, kaikenlaiset 
viritykset sekä tavararöykkiöt parvekkeilla, 
huoneissa tai verkkokellareissa ovat esimerk
kejä kodin arkiriskeistä.

– Minusta olisi parempi, että laki puhuisi 
turvallisuus eikä pelastussuunnitelmasta. Se 
kertoisi asukkaille paremmin, mistä dokumen
tissa on kyse, toteaa Bourdache.

– Parasta turvallisuustyötä on riskien en
nalta ehkäisy. Tätä on syytä tehdä niin itseä ja 
omaa perhettä kuin myös muita ihmisiä ajatel
len. Lisäksi on hyvä tuntea mm. oman kotitalon 
pelastautumisohjeet, Kaci Bourdache toteaa.

– Turvallisuudessa ja riskeihin varautu-
misessa on kolme tasoa – arki, häiriöti
lanteet ja poikkeusolot. Painopiste kannattaa 
laittaa sinne, missä riski on todennäköisin. 
Suuri osa vahingoista sattuu kotona joko keit
tiöissä tai kylpyhuoneissa. Syinä ovat mm. 
liukastumiset, kompastumiset ja tipahtamiset, 
Bourdache tietää.

– Vahinkoja sattuu myös mm. kodin säh
kölaitteiden takia. Jääkaappeja ja pakastimia 
voi syttyä palamaan, jos takaritilöitä ei puh
disteta pölystä säännöllisesti. Yksin käymään 
jätetty pesukone tai astianpesukone on ollut 
monen tulipalon tai vesivahingon aiheuttaja. 
Lisäksi mm. erilaiset sähkö, vesi ja viemä
riliitäntöjen pikkurahan säästämiseksi tehdyt 
omatoimiasennukset, tupakointi tai ruoan val
mistus humalassa sekä varomaton tuikkujen tai 
kynttilöiden polttaminen aiheuttavat isojakin 
vahinkoja, Bourdache jatkaa.

Oman kodin ja jokapäiväisen elämän turvallisuus lähtee arjen järjen käytöstä, korostaa  
Helsingin pelastuslaitoksen Kaci Bourdache. Lisäksi on kaikkia koskevia sääntöjä,  
jotka on tehty nimenomaan ihmisten turvallisuuden lisäämiseksi.

– Kotona kannattaa pitää pieni var
muusvarasto ihan arkikäytössä olevia 
ruoka ja juomatarpeita sekä esimerkik
si lääkkeitä ja vaippoja niitä tarvitsevil
le.  Näitä voi tarvita mm. tilanteessa, 
jossa kaikki perheen jäsenet ovat sai
raana yhtä aikaa. Lisäksi kotivara on 
avuksi mm. veden tai sähkönjakelun 
häiriötilanteissa sekä varsinaisissa poik
keusoloissa, Kaci Bourdache tähdentää.

Asukkaita harmittaa välillä, kun 
taloyhtiöissä puututaan esimerkiksi 
autojen pysäköintiin pihalla, lastenvau
nujen säilyttämiseen porrashuoneissa 
ja tavaroiden säilyttämiseen kellarikäy
tävillä. Tätä ei tehdä kuitenkaan asuk
kaiden kiusaksi.

– Valitettavasti mm. lastenvaunuja 
ja jätekatoksia sytytetään palamaan 
aivan liian usein. Palavat vaunut tai 
huonekalut erittävät nimenomaan myr
kyllisiä savukaasuja, jotka ovat tulipa
loissa selvästi suurempi riski ihmisten 
hengelle ja turvallisuudelle kuin itse 
tuli, Kaci Bourdache kertoo.

– Pelastusteitä on voitava käyttää 
aina esteettä, jotta pelastuskalusto 
pääsee hädän tullen viivästyksittä pai
kalle. Hälytystilanteissa on usein kysy
mys minuuteista ja esimerkiksi väärin pysäköi
ty auto voi olla hyvinkin kohtalokas matkan 
hidastaja, hän lisää.

– Jos pelastusteille pysäköinti pelastustiellä 
on jatkuva ongelma, voivat asukkaat yrittää 
vaikuttaa hienovaraisesti tätä tekeviin henki
löihin. Jos se ei auta, voi ensiksi olla yhtey
dessä paikallisisännöitsijään tai pysäköinnin
valvontaan. Mikä tahansa pelastusajoneuvojen 
vapaata liikkumista pelastustiellä haittaavan 
esteen asettaminen, vaikkapa peräkärryn säi
lyttäminen, voidaan aina myös tutkia pelas
tusrikkomuksena poliisin toimesta rikosasiana 
eli rikkeenä tämä on selvästi vakavampi kuin 
usein ymmärretään, Bourdache toteaa.

Kun tulipalot ja onnettomuudet eivät ole 
yksittäiselle asukkaalle jokapäiväistä arkea, 
uskoo Bourdache monen unohtavan riskien 
olemassaolon. 

– Helposti ajatellaan, että eihän tämä nyt 
haittaa, jos jätän hetkeksi vaikka vaunut por
rashuoneeseen tai auton luvattomaan paikkaan. 
Ikävä kyllä ilkivalta tai vahinko iskee usein 
tästä välittämättä.

Valitettavasti ajattelemattomuus tai jo-
pa välinpitämättömyys tuovat turhia har
meja. Porrashuoneissa, pesulatiloissa ja talo
saunoissa tehdään ilkivaltaa tai jopa uhataan 
asukkaita, kun joku ei ole varmistanut porras
huoneen alaoven menevän varmasti lukkoon 
perässään. Huoneistosaunassa syttyy aika ajoin 
tulipaloja, kun kuumaan kiukaan päälle kuiva
maan laitettua pyykkiä tipahtaa kiukaalle. Ja 
niin edelleen.

– Tapaturmat, vahingot ja esimerkiksi va
romattoman tulen käytön aiheuttamat tulipalot 
ovat täysin turhia. Niitä voi ehkäistä ennalta 
tehokkaasti olemalla vastuullinen ja varovai
nen, Kaci Bourdache sanoo.•

Turvallisuus alkaa kotoa

G Jokaisen asuintalon asukkaiden turval-

lisuutta mietitään jo taloa rakennettaessa. 

Tämä ei poista tarvetta miettiä oman kodin 

ja elinpiirin riskejä ja mahdollisten vahinkojen 

ehkäisemiseen tähtääviä toimia, muistuttaa 

Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen  

Kaci Bourdache.



 A uroranlinnassa pelastussuunnitelmien 
päivitystyön tulokset on haluttu tuoda 
niin lähelle asukkaita kuin mahdollis

ta. Niinpä jokaisen kohteen oma pelastussuun
nitelma, tuttujen kesken Pelsu, on luettavissa 
netistä kunkin kohteen oman kohdesivun kaut
ta. Suunnitelman pääsee lukemaan klikkaa
malla kohdesivun oikeassa reunassa olevaa 
Pelsu-logoa.

– Lisäksi pelastussuunnitelman voi tietysti 
saada paperiversiona kohteen paikallisisän
nöinnin asiakaspalvelusta, korostaa tekninen 
isännöitsijä Timo Haukilahti.

Pelsu helpottaa myös kotona tapahtuvaa 
riskien arviointia sekä antaa toimintaohjeita 
erilaisiin tilanteisiin. Ohjeet liittyvät mm. pa
lovaroittimiin, tulipaloihin ja niiden ensisam
mutukseen ja toimintaan sairastapauksissa ja 
muissa erityistilanteissa. Mukana on myös 

Oman kotitalosi pelastussuunnitelma  
nyt helposti netissä

tarvittavia yhteystietoja esimerkiksi vesiva
hingosta ilmoittamiseen. 

Kohdekohtaisessa riskianalyysissa katso
taan mm. isoja puita, lähialueen liikennettä, 
talon yhteisiä tiloja, parvekkeita ja yhteisiä 
grillauspisteitä. Lisäksi suunnitelmassa ker
rotaan esimerkiksi väestönsuojien ja kokoon
tumispaikkojen sijainnit sekä kerrotaan, mitä 
asunnoissa ja kiinteistön muissa tiloissa voi ja 
ei voi säilyttää.

– Pelsu on helppo jakaa verkon kautta ko
teihin. Kun asukas lukee Pelsun, hän kuittaa 
asian ja siitä jää merkintä järjestelmään, kertoo 
Plan Brothersin Okko Kouvalainen.

Plan Brothers Oy on tehnyt käytännön pe
lastussuunnitelmatyötä Auroranlinnalle. Yhti
ön asiantuntijat ovat mm. käyneet jokaisessa 
kohteessa tekemässä riskianalyysin ja tutki
massa muutenkin paikkoja. He ovat vieneet 
tiedot verkkoon, jossa suunnitelmien päivit

täminen on myös helppoa, sekä mm. raportoi
neet havaitsemistaan puutteista.

Jokaisella on oikeus ja myös velvol-
lisuus sekä tutustua Pelsun sisältöön että 
omalla toiminnallaan edistää niin omaa kuin 
muidenkin turvallisuutta. Jälkimmäisessä aut
taa mm. Pelsussa oleva tieto. Hyviä ohjeita on 
myös Pelastusalan keskusliiton nettisivuilla 
osoitteessa spek.fi. 

– Auroranlinnassa on nyt tehty uuden pe
lastuslain mukainen työ. Kun jokaisen koh
teen ajantasainen pelastussuunnitelma on jo
kaisen helposti luettavissa, ei ongelmana ole 
ainakaan riittävän tiedon puute, arvioi Okko 
Kouvalainen. •

Uusi pelastuslaki on selkeyttänyt kiinteistöyhtiöiden turvallisuustoimintaa.  
Auroranlinnan jokaiselle kohteelle on nyt tehty uuden lain mukainen riskianalyysi  
ja pelastussuunnitelma. Nämä pelastussuunnitelmat ovat luettavissa netissä osoitteessa 
auroranlinna.fi kunkin kohteen omalta sivulta.

G  Auroranlinnan Timo Haukilahti (vas.) tutkailee  

kohteen riskipaikkoja yhdessä Pelsu-pelastussuunnitelmia 

kohteisiin tehneiden Joachim Miinalaisen (kesk.)  

ja Okko Kouvalaisen kanssa.


