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30.11.2001 

7. TY€HY  VIN VOINTIA  EDIST•V•  JA  TY€SS• SELVIYTYMIST• TUKEVA TOIMINTA  

(Kela  I) 

Ty€fysioterapeutin yksil€k•ynti: 
Medivire-  taso:  1-5  k•ynti• / ongelma 

Ty€terveyspsyko  login yksil€k•ynti: 
Medivire-  taso:  1-5  k•ynti• / ongelma 

Ryhm•toiminta,  johon ohjaus tapahtuu sairausvastaanotolta, ty€terveystarkastuksista  ja 
kyselytutkimuksen  perusteella sek• ty€yhteis€ty€: 

Medivire-taso: VIRE- palvelutuotteetja muu ryhm•toiminta 

Onnettomuuksien  j •lkipuinti (debriefing)  
kyll•  
t•smennykset: esimies ottaa yhteyden asiakasvastaavaan ty€terveyshoitaj aan 

P•ihdety€h€n  osallistuminen  
Z  kyll•  

t•smennykset: noudatetaan Tiehallinnon hoitoon-ohj ausmallia 

Verkostotapaamiset,  joissa osallistuj  ma  ovat ty€ntekij•, ty€nantajan edustaj a(t)  ja 
ty€terveyshuo  lion edustaj a(t):  

kyll•,  t•smennykset: aloitteentekij•n• esimies, ty€ntekij•  tai ty€terveyshenkil€st€, 
 esimies ottaa yhteyden asiakasvastaavaan ty€terveyshoitajaan  tai  p•invastoin 

Kuntoutukseen ohj aaminen: 
Valtiokonttorin kustantaman kuntoutuksen  k•ynnist•minen yhdess• ty€nantajan 
edustajan kanssa (VAKU-toiminta, ty€kuntotutkimus, ammatillinen kuntoutus) sek• 
yksil€terapia.  

kyll•,  t•smennykset: aloitteentekij•n• esimies, ty€ntekij•  tai ty€terveyshenkil€st€, 
 yhteisty€ kuntoutusyhdyshenkil€iden kanssa  

Kelan kustantaman kuntoutuksen  k•ynnist•minen ty€ntekij•lle / ryhm•lle  
kyll•,  t•smennykset:  Kelan yksil€kuntoutuksissa aloitteentekij•n•  esimies, ty€ntekij• 

 tai ty€terveyshenkil€st€ 

8. SAIRAANHOITOPALVELUT  (Kela  II,  ellei erillist• mainintaa) 

 kyll• 	 ei 

Sairaanhoitopalvelujen k•ytt€oikeus: 
 kaikki ty€ntekij•t  

kyll• 	 ei 
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Medivireen  kaikkien ty€terveysasemien k•ytt€oikeus •killisiss• sairaustapauksissa: 
 kyll• 	 ei 

Medivireen ty€terveysasemien k•ytt€oikeus  iltaisin  ja  viikonloppuisin •killisiss• 
sairaustapauksissa  

kyll• 	 ei 

L•.•k•ripalvelut: 
Medivire-  taso: yleislaak•ritasoinen avosairaanhoito (sis•lt•• my€s 

ty€terveys/sairaanhoitaj  an  sairaanhoidon) 

Erikoisl••k•rin konsultaatiok•ynnit,  ks. kohta: muut palvelut 

Laboratoriotutkimukset  ja  patologian alaan kuuluvat tutkimukset: 
Medivire- taso: ks. voimassa oleva hinnasto 

Radiologiset  tutkimukset, ks. kohta: muut palvelut  

T•hystystutkimukset,  ks. kohta: muut palvelut  

Kliinisfisio1ogiset  tutkimukset: 
Medivire-  taso: ks. voimassa oleva hinnasto 

Muut tutkimukset: 
Medivire-  taso: ks. voimassa oleva hinnasto 

Toimenpiteet: 
Medivire-  taso: ty€terveysasemalla teht•v•t sairaanhoitoon liittyv•t 

yleisl••k•ritasoiset toimenpiteet 

Fysioterapia: 
 ei  

9.  MUUT PALVELUT 

Rokotukset: 
minimitaso:  vain  ty€h€n liittyv•t 

Todistukset  ja  lausunnot: 
Medivire-  taso: ty€nantajan,  Kelan ja  ty€nantajan vakuutusyhti€iden tarvitsemat 

t•smennykset: ty€kyvytt€myyden osoittamista, kuntoutusta, l••kekorvausten hakemista 
varten tarvittavat lausunnot 
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Sairauspoissaolotodistukset: 
- ty€terveyshoitaja  voi antaa todistuksen korkeintaan  3 + 2 sairauspoissaolop•iv•lt• 
-  todistus annetaan ty€ntekij•lle itselleen, joka toimittaa  sen  ty€nantajalle 
- puhelinkonsultaation  perusteella ei anneta poissaolotodistusta 
-  lapsen sairauden takia ei anneta poissaolotodistusta 

Optikkopalvelut: 
N•€ntutkimukset  ohjataan Medivireen ostopalveluoptikolle  

	

fl  kyll• 	 ei 

- erityisty€lasien  kustantamisessa noudatetaan asiakasorganisaation ohjeita 

Muut palvelut:  

	

kyll• 	fl  ei 
mitk•: Seuraavia palveluja ei toteuteta Medivireen ostopalveluina 

(ei Medivireen maksusitoumusta), mutta palvelut ovat ty€terveysl••k•rin 
m••r•tt•viss• (ty€ntekij• hakee maksusitoumuksen ty€nantajaltaan):  

1.erikoisl••k•rin konsultaatiok•ynnit: 
- l•hete  omalta ty€terveysl••k•rilt• 
-  1-2 konsultaatiok•ynti• /  ongelma sairauden toteamiseksi  ja  hoidon m•i.riUelemiseksi 
- hoitovastuu s•ilyy ty€terveyshuollossa  

2. Radiologiset  tutkimukset: 
Medivire-taso: ks. voimassaoleva hinnasto  

3. T•hystystutkimukset: 
Medivire-  taso: ks. voimassa oleva hinnasto  

Em. ty€hyvinvointipalveluj en aikataulutus  ja  muu toiminta sovitaan vuosittain 
paikallisesti toimintasuunnitelmaneuvottelussa. 
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I  Yleistiedot  

	

1.1 	Suunnitelman perusteet, hyv€ksynt€  ja  yll€pito  

Ty€turvallisuuslaki  edellytt••, ett•  ty€nantajalla  on  oltava ty€ntekij€idens• 
turvallisuuden  ja  terveellisyyden  edist•miseksi sek• ty€ntekij€iden ty€ky-
vyn yll•pit•miseksi ohjelma, joka kattaa ty€paikan ty€olojen  kehitt•mistar-
peet  ja  ty€ymp•rist€€n liittyvien tekij€iden vaikutukset.  
Pelastustoimilain  mukainen  omatoiminen  varautuminen taas edellytt••, 
ett•  mm.  ty€paikoille miss• samanaikaisesti  on  l•sn• v•hint••n  30  henki-
l€•,  on  laadittava  turvallisuussuunnitelma.  
T•ss• suunnitelmassa k•sitell••n turvallisuuteen liittyvi• asioita siten  yh-
disteltyin•,  ett•  se  kattaa molempien lakien vaatimukset.  

Tiejohtaja  vastaa tiepiirin  turvallisuustoiminnasta  ja h•n  my€s hyv•ksyy 
 turvallisuussuunnitelman. Turvallisuussuunnitelman yll•pidossa  noudate-

taan jatkuvan parantamisen periaatetta, joten  se  tarkistetaan vuosittain  ja 
 aku utteihin  tarpeisiin puututaan viivyttelem•tt•. 

Suunnitelman  p•ivitt•misest•  vastaa  ohjausprosessiin  kuuluva  varautu-
mistlimi.  
Suunnitelman toimivuutta arvioidaan  Tampereen  teknillisen korkeakoulun 

 turvallisuustekniikan  laitoksen julkaiseman  Turvallisuustoiminnan itsearvi-
ointimalli  -ohjeen mukaisesti joka  kolmas  vuosi.  

	

1.2 	Suunnitelman tarkoitus  

Turvallisuussuunnitelman  tarkoituksena  on  ehk•ist• ennalta ihmisiin, 
omaisuuteen  ja  ymp•rist€€n kohdistuvat vahingot sek• est••  jo  tapahtu- 
neen vahingon laajeneminen  ja  j•lkiseurausten  muodostuminen.  

Ty€turvallisuuslain  mukaisella ty€nantajan  ja  ty€ntekij€iden yhteistoimin - 
nalla  pyrit••n parantamaan ty€ymp•rist€•  ja  ty€olosuhteita sek• ehk•i- 
sem••n fyysiseen  ja  psyykkiseen terveyteen kohdistuvia haittoja. 

 Toimistoty€ymp•rist€ss•  yhteistoiminta  on  selvimmin havaittavissa  mm. 
 yt- kokouksina, ty€terveyshuoltona, ty€piste-ergonomiasta huolehtimisena 

 ja  liikunta  ja  virkistyspalveluina. 

Pelastust€imilain  tarkoittama  turvallisuustoiminta  on  ty€paikalla  varsin  n•-
kym•t€nt•  jos  kriisitilanteita  on  harvoin  tai  turvallisuus ei ole selke•sti 
uhattuna.  Ennakkovalmistelujen  ja  toimintakyvyn taso mitataan kuitenkin 
vasta tositilanteessa.  Jos  valmistelut  on  laiminly€ty eik•  onnettomuusti-
lanteessa  osata toimia oikein,  on  helppo  j•lkiviisaasti setvi•  mit• olisi pit•-
nyt tehd•  ja  kuinka olisi pit•nyt toimia.  

Tiehallinnon turvallisuusj•rjestelm•n  tavoitteena  on  osaltaan parantaa 
 tienpidon  toimintaedellytyksi•  ja  tuloksellisuutta sek• yll•pit••  Tiehallinnon 

 vastuullista  julkisuuskuvaa  koko  liikennealan  t•rke•n• vaikuttajana. 

Asiakirja kohteessa  Microsoft Internet Explorer  
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Prosessivastaavien  ja tiimien vet€jien  vastuulla  on,  ett€ turvallisuusperi-
aatteet  ja  -tavoitteet otetaan huomioon prosessien  ja tiimien  toiminnassa. 

T€m€ suunnitelma  on  t€ydent€v€  osa  Pasilan virastokeskuksen yhteist€ 
turvallisuussuunnitelmaa.  

	

1.3 	Kohteen  yleistiedot  

Uudenmaan tiepiiri  on  tienpidosta  vastaava aluehallintoyksikk•, jonka toi-
mialueena ovat Uudenmaan  ja  It€-Uudenmaan maakunnat. Toimitilat si-
jaitsevat p€€asiassa Helsingiss€ Pasilan virastokeskuksen  A  -siivess€, 

 jonka tunnusv€ri  on  vihre€. 

K€yntiosoite  on  Opastinsilta  12  Aja postiosoite  PL 70, 00521 HELSINKI 
 Teleyhteydet  ovat  puh.  0204 2211  ja  fax. 0204 22 2717.  

Virastokeskuksen katuosoite  on  Asemap€€llik•ntie  11,  mist€  on  ajoyhteys 
asiakaspaikoitustiloihin.  

	

1.4 	Henkil€st€ 

Tiepiirin kokonaishenkil•vahvuus  on 141  henkil•€. Heist€ vakinaisessa 
palvelusuhteessa  on 130  henkil•€  ja m€€r€aikaisena  11  henkil•€. Ty•pai-
kat ovat p€€osin virastokeskuksen  A-siiven  3.  ja  4.  kerroksessa, joissa 
ty•skentelee yhteens€  I  27henkil•€.  
Osittain maanalaiseen  Kl  kerrokseen  on  sijoitettuna Tiehallinnon liikenne- 
keskus, miss€ ty•skentelee  14  henkil•€. 
Piirin kuulto-  ja p€€tearkisto,  joissa ei ty•skennell€ vakituisesti, ovat koko-
naan maan  alla kerroksissa  K 2  ja  K3.  

Ty• tiepiiriss€  on  p€€osin normaalina ty•aikana teht€v€€ toimistoty•t€. 
Poikkeuksena liikennekeskustiimi tekee keskeytym€t•nt€ kolmivuoroty•t€, 
joka  on  paikallisesti sovittu teht€v€ksi kahtena  12  tunnin ty•vuorona.  

Ty•ntekij•ist€ osan, kuten esimerkiksi tiemestareiden, tietarkastajien  ja 
projektihenkil•st•n  teht€v€t edellytt€v€t liikkumista tieverkolla sek€ ajo-
neuvolla ett€ jalkaisin. 
Kolmella viidest€ tiemestarista sek€ osalla projektihenkil•st•st€  on  virasto- 
keskuksen lis€ksi toimistotilat my•s toiminta-alueellaan. 

Henkil•st•il€  on  kuvallinen henkil•kortti,  jota  on  velvollisuus pit€€ esill€ 
tiepiirin tiloissa oltaessa. 

Kulunvalvontaj€rjestelm€n piiriss€ oleviin tiloihin voidaan henkil•ille aset-
taa teht€viens€ mukaisia erilaisia kulkucikeuksia henkil•kohtaiseen elekt-
roniseen avaimeensa. 

Asiakirja kohteessa  Microsoft Internet Explorer  
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1.5 	Vierailijat  
Tiehallinnon  vieraat saapuvat  2.  kerroksessa sijaitsevan asiakaspalvelu-
pisteen kautta. Siell€ heid€n saapumisensa kirjataan, varustetaan  flume-
roidulla vierailijakortilla  ja  ilmoitetaan is€nn€lle vieraiden tulosta. 
Is€nt€ vastaa  sen  j€lkeen vieraistaan periaatteessa ulko-ovelle saakka, 
mutta tiehallinnossa  on  otettu k€yt€nt•, ett€ asiakas voi itse j€tt€€ vieraili- 
jakortin  ala-aulassa olevaan postilaatikkoon talosta poistuessaan. 
Menettelytapa  on turvallisuusmieless€  varsin  kyseenalainen. 

Asiattomien liikkujien tunnistamiseksi  on  ensiarvoisen t€rke€€, ett€ henki- 
l•kunta k€ytt€€ omaa henkil•korttiaan aina virastossa ollessaan.  

	

1.6 	Toiminnan kannalta v€ltt€m€tt•m€t ulkopuoliset palvelut 

Rakennuksen omistaja  ja Tiehallinto  ovat tilanneet ulkopuolisilta toimitta-
jilta seuraavat palvelut: 

Tilaaja Toimittaja Aliurakoitsija  

Senaatti kiinteist•t Pasilan Huolto Oy 
- hissihuoltopalvelut  Otis  Oyj 
- s€hk•lukot Lukkoexpert  Security  Oy 
-  piha-alueet  ja  paikoitustilat 
-  ilmastointi 
- vesiverkosto 

Tiehallinto  Pasila  Patronas  Oy Turvallisuuspalvelut 
-  kulunvalvonta 
-  vartiointi  ja videovalvonta 
- Timecon p€€k€ytt€j€ 
Sonera Oyj 
-  puhelinliikenne 
- dataliikenne  
Novo Group  Oyj 
- tietoverkot 
- perusohjelmat 
- l€hituki  

1.7 	Liitynn€t  Helsingin pelastustoimeen 

Virastokeskus  kuuluu v€est•nsuojelulohkoon  304,  jonka johtokeskus sijait-
see It€-Pasilan Kalliosuojassa, Kumpulantie  2  sek€ alalohkoon  1730,  jon-
ka johtokeskus  on El€keturvakeskuksen  tiloissa, Opastinsilta  7. 

Pelastustiet virastokeskuksen  alueelle  on  merkitty Asemap€€llik•nkadulta 
Junailijankujaa pitkin  ja Veturitorin  kautta l€€ninhallituksen rakennuksen 
vieritse. 
Pasilan virastokeskuksen alueen h€lytysajoneuvojen reittikartta  on  suun-
nitelman liitteen€  4.  

Asiakirja kohteessa  Microsoft Internet Explorer  
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2 	Vaaratilanteetja  niiden vaikutukset  

2.1 	Riskikartoitus  

Tiimien vet€jien  ja  ty•suojeluhenkil€st•n  tekem€n riskien arvioinnin pe-
rusteella  on  listattu vaaratekij€t,  jotka vaativat toimenpiteit€. 
Muiden  vaaratekij•iden  osalta tilannetta seurataan vuosittain suunnitelman 

 p€ivityksen  yhteydess€  uusittavalla  riskien  arvioinnilla. 

Vaaratekij€  Riskin  suuruus Toimenpide  Vastuutatiot  

Yleinen  vaaramerkki  ei Suuri Sis€iset  h€lytysj€rjes- Turvallisuusp€€l- 
kuulu kaikkialle  telyt  likk•,  liikennekes- 
_________________________ ______________________ _____________________ kus  

Liikkuminen jalkaisin ty•-  Teht€v€nmukaiset Prosessivastaava  
teht€viss€  tiest•ll€  Suuri varusteet, koulutus  ________________  

Liikkuminen autolla ty•-  Teht€v€nmukaiset Prosessivastaava  
teht€viss€  tiest•ll€  Kohtalainen varusteet, koulutus  ________________  

Ty•ss€ uupuminen Kohtalainen  Ty•m€€rien  seuranta,  Tiimin  vet€j€, 
selke€t  vastuualueet, prosessivastaava,  
t•iden suunnittelu  henkil•st•hallinto  
yhdess€ henkil•st•n 
kanssa, puuttuminen 
ajoissa ongelmaan.  

Ty•paikkaselvityksen 
______________________ ____________________  tekeminen  ________________ 

Asiattomien  henkil•iden Kohtalainen Vierastaan  huolehtimi-  Koko  henkil•st• 
p€€sy  ty•tiloihin nen, henkil•kortin  

k€ytt• 
Puuttuminen  asiatto- 

________________________ _____________________  mien  liikkumiseen  ________________  

Puutteellinen  perehdytt€-  Kohtalainen Koulutus, opastus  Turvallisuusp€€l- 
minen  turvallisuusj€rjes- Turvallisuussuunnitel-  likk•,  ty•paikan  
telyist€  ma  Sinettiin suojeluvalvojat  

Osaamisen puutteesta Kohtalainen  T€sm€koulutus Tiimin  vet€j€ 
johtuva  syrj€ytyminen  

Huono  sis€ilma  Kohtalainen  Pistekohtaiset kostut- Ty•suojelup€€llik- 
_____________________ ___________________ timet  k•,  ty•terv.hoitaja  

Avoimiksi  kiilatut  palo-ovet Kohtalainen Seuranta, opastus Ty•paikan  suoje- 
________________________ _____________________ _____________________ luvalvoja  

Henkil•st•n ik€rakenne Kohtalainen  Rekrytointi  Piirin johto  

Remonttimel‚t  ja  -p•lyt Kohtalainen  Sopimustekstit,  ty•- Rakennuksen  
aikarajoitukset  omistaja, tilaaja, 
Melu-ja  hiukkasmitta- tiehallinnon 
ukset  edustaja projekti- 

ryhm€ss€  

Ekoterrorismi  Kohtalainen Avoin tiedottaminen  Viestint€yksikk•,  
ymp€rist•nsuojelusta,  turvallisuusp€€l- 

______________________ ____________________  tilanteen seuranta  likk•  

6(44)  
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3 	Toimenpiteet  vaaratilanteiden  ehk€isemiseksi  ja suojautu- 
mis  ma  hd ol Iis  uudet  

3.1 	Paloturvallisuus 

Yleinen varoitusmerkki ei kuulu  talon  sis€tiloihin eik€ rakennuksessa ole 
sis€ist€  h€lytysj€rjestelm€€.  Suojautumista  tai  poistumista vaativan on-
nettomuuden sattuessa h€lytyksen saaminen kaikkien tietoisuuteen  on 

 toistaiseksi hoidettava  GSM -viestein tai kuriirin v€litt€m€n  tiedon avulla.  

Tulostus / kopiointipisteiden  l€heisyyteen  3.  ja  4. 	_______ 	________  
kerrokseen  on  sijoitettu  6 kg alkusammuttimet  ja 
sen  lis€ksi jokaisella k€yt€v€ll€  on pikapalopos- 
ti. Liikennekeskukseen  sijoitetut  sammuttimet  
ovat tilan  erikoisluonteen  takia  hiilidioksidisam- 	 Sammutin 	 Pikapaloposti 

muttimia.  

Kiinteist•n  palotarkastusv€li  on n. 1  vuosi.  Palotarkastus  on  viimeksi suo-
ritettu vuoden  2003  helmikuussa. 

Ty•paikan  pohjapiirrokset  ovat suunnitelman liitteen€  5a. . .5g.  Niiss€  on 
sammutusv€lineiden  lis€ksi osoitettu  h€t€poistumistiet, ensiapuv€lineiden 

 sijoitus  ja  ty•paikan suojelu henkil•st•.  

3.2 	Vaaralliset kemikaalit  ja  muut vaaraa aiheuttavat aineet  

Tiepiiri  ei k€yt€ vaarallisia kemikaaleja omassa toiminnassaan mutta l€-
heisess€  katuverkossa  vaarallisia aineita kuljetetaan ruuhka-aikojen ulko-
puolella. Pasilan  virastokeskus  sijaitsee alueella, miss€ eritt€in vaarallisten 
aineiden kuljetus  on  kokonaan kielletty. 
Kartta vaarallisten aineiden  kuljetusrajoituksista  Helsingiss€  on  t€m€n 
suunnitelman liitteen€  11. 

Virastokeskuksen  B-portaan  pohjoissiiven  K2  kerroksessa osoitteessa 
 Opastinsilta  12 H  toimii  Edita Oyj:n  pikapaino, joka k€ytt€€ ilmoituksensa 

mukaan  prosesseissaan  seuraavia helposti  tai  eritt€in helposti  syttyvi€  liu-
ottimia  ja puhdistusnesteit€: 

‚ Isopropanol 
	

n. 3000 kg I  vuosi  
‚ Eurostar65 
	

n. 1600 1/vuosi 
‚ Acedin  D 
	

n. 350 kg /  vuosi 

N€iden aineiden sammuttamiseen ei sovellu suora  vesisuihku,  mutta 
 vesisumu,  vaahto, pulveri  ja  hiilidioksidi k€yv€t.  

Asiakida  kohteessa  Microsoft Internet Explorer 
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3.3 
	

Ty€suojelu,  ty€terveyshuolto  ja  ensiapuvalmius 

3.3.1 
	

Ty€s u ojel uto  im inta  

Ty€suojeluteht•viss•  toimivat seuraavat henkil€t: 

3.3.2  

Teht•v• Henkil€ Huone  Puh.nr:o  

Ty€suojelup••llikk€  Matti  Ruonakangas  A4.40 0204 22 2970  

Ty‚suoj.p••ll.  sijainen Pentti  Temonen  B3.94 0204 22 2727  -  

Ty€suojeluvaltuutettu  ____________________ _______________ __________________  

I  varavaltuutettu  Arto  Muukkonen  A4.44  -  0204 22 2730  

Il  varavaltuutettu  Anne  Hammar  A4.52 0204 22 2750  

Ty€terveyshoitaja *  Kirsti Nieminen  A8.44 0204 22 2481  

*Ty€teeysho itaja  on  yhteinen keskushallinnon kanssa.  

Ty€suojeluvaltuutettu luopui teht•v•st••n syksyll•  2002.  Teht•v•• hoitaa  1.  

varavaltuutettu  Arto Muukkonen. 
Henkil€st€j•rjest€jen  valitsemien ty€suojeluvaltuutettujen toimikausi p••ttyy 
vuoden  2005  lopussa. 

Ty€paikkatarkastukset  ja  tapaturmien tutkinta 

Ty€paikkatarkastuksiin  osallistuvat ty€suojeluvaltuutetun lis•ksi ty€terveys-
hoitaja sek• ty€suojelup••llikk€. Muita asiantuntijoita pyydet••n mukaan tar-
peen vaatiessa. 
Ty€hygieenisiin perusmittauksiin  k•ytett•viss• ovat seuraavat v•lineet: 

-  suhteellinen kosteus  I  l•mp€tila 	Vaisala  HM 34 
- pintal•mp€tila 	 Optex  PT-2LD 
- valaistusvoimakkuus 	 Minolta T 10 
- ilmanvaihto 	 Wallac GGA  23S 
-  melu 	 Rion  NL-20  

Ilman ep•puhtauksien mittaukset teetet••n tarvittaessa ostopalveluina. 

Ty€tapaturmat  tutkii ryhm•, johon kuuluu aina ty€suojeluvaltuutettu, ty€-
terveyshoitaja, ty€suojelup••llikk€ sek• tiimin vet•j•. Tarvittaessa ryhm•• 
t•ydennet••n ty€suojelupiirin edustajalla. 

Tapaturmailmoitukset  kuuluvat tukiprosessin henkil€st€tiimin teht•viin. Piirin 
tapaturma-asiamies  on  Eila  Wahlstr€m-Tonteri, puh.  0204 22 2719. 

Asiakida  kohteessa  Microsoft Internet Explorer  
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3.3.3 Ty€terveyshuolto  ja  Tyky  •toiminta 

Ty€terveyshuoltopalvelut  tuottaa ensisijaisesti Medivire Ty€terveyspalvelut 
Oy Pasila, Ratapihantie  11,2 krs, 00520 HELSINKI  
Puh.  (09) 2533 6262, fax (09) 2533 6256. 
Ty€terveyshuollosta  on  laadittu toimintasuunnitelma. Suunnitelma tarkiste-
taan vuosittain  tai  aiemminkin,  jos  tarvetta ilmenee. 

Piirin ty€terveyshuollon yhteyshenkil€  on  Tuula Lavikka,  puh  0204 22 
2710  ja kuntoutusyhdyshenkil€n•  toimii ty€terveyshoitaja Kirsti Nieminen. 
Tyky-hankkeiden suunnittelusta vastaavat Tuula Lavikka  ja  Kirsti Niemi-
nen sek• Medivirest• ty€terveyshoitaja Ritva Rothsten  ja ty€terveysl••k•ri 

 Jarmo Pirhonen. 

Liikunta-  ja virkistystoiminnasta  on  laadittu vuosisuunnitelma. Vastuuhen
-kilo on  Arto Muukkonen,  puh.  0204 22 2730. 

Ens  iapuval mi  us  3.3.4 

3.4 

3.4.1  

Virastokeskus  sijaitsee Helsingin pelastuslaitoksen kuuden minuutin saa-
vutettavuusrajan sis•puolella, joten tiepiirin oman ensiapuvalmiuden taso 

 on  suunniteltu siihen perustuen. 
Jokaiselle ty€paikalle  on  nimetty suojeluvalvoja  ja apulaissuojeluvalvoja. 

 Yhden ty€paikan muodostaa osasto, mist•  on  oma h•t•poistumistie ulos 
 tai v•est€nsuojaan.  

Tavoitteena  on,  ett• ty€paikan suojeluelimiin nimetty  ja  maastossa ty€s-
kentelev• henkil€st€ pystyy tarvittaessa antamaan v•hint••n h•t•en-
siavun. 
Ensiapuv•lineet  on  sijoitettu  3.  ja  4.  kerroksen p••hissiauloi - 
hin,  k•yt•v•  4. oven  vieress• sijaitsevaan komeroon. 
Jokaisen siiven tulostinpisteess•  on  lis•ksi pieni ensiapulauk- 

Ensiapuv•U- 
ku. 	 fleet  

Maastossa ty€skentelevien henkil€iden yksityisautoihin  on 
 my€s hankittu ensiapulaukut. 

Ensiapuv•lineist•  vastaa Eila  Markus  puh.  0204 22 2809.  

Ty€terveyshuollon vuosisuunnitelmassa  on  sovittu ensiapukoulutuksen 
j•rjest•misest• Medivire Pasilan kanssa. 
Ensiapu-  ja pelastuspalvelun yhteyshenkil€  on  turvallisuusp••llikk€  Matti 
Ruonakangas,  puh.  0204 22 2970.  

Ty€nantajan  ja  ty€ntekij‚n velvollisuudet 

Ty€nantajan velvollisuudet 

Ty€turvallisuuslain  mukaan ty€nantajalla  on  velvollisuus: 
tarpeellisin  toimenpitein suojella ty€ntekij€it••n tapatur-
milta  ja terveyshaitoilta,  lukuun ottamatta ep•tavallisia  ja 

 arvaamattomia tapahtumia, joiden seurauksia ei olisi voitu 
v•ltt•• huolimatta kaikista aiheellisista varotoimista 

Asiakirja kohteessa  Microsoft Internet Explorer  
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€  tarkkailla ty•ymp‚rist•‚ tapaturmien  ja terveyshaittojen 
 torjumiseksi 

€  ryhty‚ toimenpiteisiin vaaratilanteiden, tapaturmien  ja  ter-
veyshaittojen  selvitt‚miseksi  ja  torjumiseksi 

€  yll‚pit‚‚  lain tarkoittamaa  ty•nantajan  ja  ty•ntekij•iden 
yhteistoimintaa  

3.4.1.1 	Perehdytt€minen  

Uusien ty•ntekij•iden  tai  uusiin teht‚viin siirtyvien henkil•iden perehdyt-
t‚minen hoidetaan tiimin vet‚j‚n laatiman  ja prosessivastaavan  hyv‚ksy-
m‚n  suunnitelman mukaisesti. 
Suunnitelma perustuu Tiehallinnon yleiseen perehdytt‚misaineistoon, joka 

 on  n‚ht‚viss‚ Sinetin sivuilla. 
Uudelle ty•ntekij‚lle koostetaan lis‚ksi kansio alkuvaiheen t‚rkeimmist‚ 
perusasioista.  

3.4.1.2 	Ty•suojelu-  ja  turvallisuuskoulutus 

Ty•suojeluvaltuutetuille  ja ty•suojelup‚‚llik•lle  annetaan ty•suojelun pe-
ruskoulutus  ja  t‚ydennyskoulutusta esitetyn tarpeen mukaan. 
Ty•suojelup‚‚llikk• huolehtii koulutukseen ilmoittamisesta  ja koulutusre-
kisterien  yll‚pidosta.  

3.4.1.3 	Sosiaali -ja  kuntoilutilat 

Virastokeskuksen  2.  kerroksessa toimii Amica Oy:n yll‚pit‚m‚ ruokara-
vintola, joka  on  avoinna arkisin  7.30 -15.00. 

Ty•skentelykerrosten auloissa  on  asianmukaiset kahvi-  ja tupakointitilat 
 sek‚ henkil•kohtaisten ev‚iden l‚mmitt‚miseen  ja  nauttimiseen raken-

nettu tila  4.  kerroksen  aulan  yhteydess‚. 

Ty•paikoilla tupakointi  on  sallittu ainoastaan siihen tarkoitukseen erikseen 
rakennetuissa tiloissa  3.  ja  4.  kerroksen p‚‚hissiauloissa. 

Henkil•st•n k‚yt•ss‚  on  my•s yksi lepohuone  3.  kerroksen k‚yt‚v‚ll‚  5. 

K3  kerroksessa sijaitsevat virastokeskuksen yhteiset kuntoilu  -ja saunati-
lat,  Pasilan Keidas, miss‚  on  saatavissa my•s kunto-ohjausta  ja hieronta

-palveluja. 
Kuntoilutilat  ovat maanantaista perjantaihin avoinna  6.30 -9.15  ja 

 10.15-20.00.  Sunnuntaisin aukioloaika  on 7.00 - 20.00. 
Kulkuoikeuden kuntotiloihin  saa halutessaan omaan s‚hk•iseen 
avaimeensa  Patronas  Oy:lt‚.  

3.4.1.4 	Ty•suojeluvaltuutettujen  valintojen k€ynnist€minen  

Ty•suojelup‚‚llik•n  teht‚viin kuuluu k‚ynnist‚‚ ty•suojeluvaltuutettujen 
valintaprosessi hyviss‚ ajoin ennen edellisen toimikauden loppua kutsu-
maIla  koolle  j‚rjest•jen luottamusmiehet  ja  antamalla heille teht‚v‚ksi ty•- 

Asiakida  kohteessa  Microsoft Internet Explorer  



VP 
	 11(44) 

TIEHALLI  NIO  

suojeluvaltuutettujen  valinnan  joko sopimalla  tai vaalilla.  
Luottamusmiehet muodostavat keskuudestaan vaalitoimikunnan  ja  ty€-
suojelup••llikk€ luovuttaa toimikunnalle luettelon ty€paikan ••nioikeute-
tuista  ja vaalikelpoisista  henkil€ist•.  

3.4.1.5 	Ty€suojeluvaltuutettujen  valinta 

Ty€suojelup••llik€n  k•ynnistetty• valintaprosessin ty€tekij€iden tulee va- 
lita keskuudestaan ty€suojeluvaltuutettu  ja  kaksi varavaltuutettua. 
Ty€suojeluvaltuutetulla  on  velvollisuus perehty• ty€suojelua koskeviin 
s••d€ksiin  ja  ohjeisiin sek• osallistua ty€suojelutarkastuksiin. 
Ty€suojelup••llikk€ ilmoittaa vaalien j•lkeen ty€suojeluhenkil€st€n  Valtio- 
konttorin yll•pit•m••n TSOR -rekisteriin.  

3.4.1.6 	Yhteistoiminta 

Ty€suojeluun  ja normaaliajan turvallisuusj•rjestelyihin  liittyv•t  asiat  k•si-
tell••n piirin YTT -kokouksissa, joissa puheenjohtajana toimii tiejohtaja  tai 

 h•nen estyneen• ollessaan varapuheenjohtajaksi valittu henkil€st€n 
edustaja. 
Kokouksia  on  pidett•v• v•hint••n nelj•nnesvuosittain, mutta k•sitelt•vien 
asioiden m••r•st•  tai  ajankohtaisuudesta johtuen kokouksia pidet••n 
yleens• useampia. 
Henkil€st€j•rjest€jen  ja  johdon edustajien lis•ksi kokouksiin osallistuvat 
ty€suojeluvaltuutettu, ty€suojelup••llikk€ sek• kulloinkin tarvittavat asian- 
tu ntijat.  

3.4.2 	Ty€ntekij•n velvollisuudet  ja  oikeus ty€st• pid•tt•ytymiseen  

3.4.2.1 	Ty€ntekij•n yleiset velvollisuudet 

Ty€turvallisuuslain  mukaan ty€ntekij•n  on  noudatettava ty€nantajan an-
tamia m••r•yksi•  ja  ohjeita, huolehdittava ammattitaitonsa  ja  kokemuk-
sensa perusteella omasta  ja ty€tovereidensa  turvallisuudesta  ja  v•ltett•v• 
heihin kohdistuvaa h•irint••  tai ep•asiallista  kohtelua. 
Ty€ntekij•n  on  my€s ilmoitettava v•litt€m•sti ty€nantajalle havaitsemis-
taan vioista  ja  puutteista, jotka saattavat altistaa tapaturmaan  tai  sairastu-
miseen. 
Ty€ntekij•kin  voi joutua rikos-  tai vahingonkorvausvastuuseen laiminly€n-
neist••n,  jos  syyn•  on tahallisuus tai tuottamus. Ty€turvallisuusrikoksista 

 ja  -rikkomuksista johtuvista rangaistuksista s••det••n Rikoslain  (39/1899) 
47  luvun 1.ss•.  

3.4.2.2 	Henkil€suojainten  k•ytt€  ja  soveltuva ty€vaatetus 

Ty€ntekij•n tulee ty€ss••n k•ytt•• ty€nantajalta saamiaan suojaimia,  tur-
vavarusteita ja asianmukaista  vaatetusta,  jos  ne ty€n turvallisen suoritta-
miseksi ovat tarpeen. 
Tiepiirin henkil€st€st•  osa  ty€skentelee ajoittain liikenteen  tai  rakennus- 
ty€maan vaaroille alttiina  tai  vaikeissa s••olosuhteissa. 
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Heid€n k€ytt••ns€ asianomainen prosessi hankkii tarpeen mukaan  mm. 
 seuraavia varusteita: 

‚ suojakyp€r€ 
‚ turvakeng€t 
‚ turvaliivi 
‚ l€mp•haalari 
‚  ajoneuvon kattovilkku  

Ty•suojelup€€llikk• antaa tarvittaessa prosesseille asiantuntija-apua va-
rusteiden hankinnassa.  

3.4.1.1 	Ty€ntekij•n ty€st•  pid•tt•ytyminen  

Jos  ty•st€ aiheutuu vakavaa vaaraa ty•ntekij€n hengelle  tai  terveydelle, 
h€nell€  on  oikeus pid€tt€yty€ sellaisen ty•n tekemisest€. 
Pid€tt€ytymisest€  on  ilmoitettava ty•nantajalle v€litt•m€sti  ja  huolehdittava 
siit€, ett€ pid€tt€ytymisest€ mandollisesti aiheutuva vaara  on  mandolli-
simman pieni. 
Ty•t€ voidaan jatkaa, kun vaaratekij€  on  poistettu. 

Aiheellisesta ty•st€ pid€tt€ytymisest€ johtuvista vahingoista ty•ntekij€ ei 
ole vastuussa. Perusteettoman ty•st€ pid€tt€ytymisen seuraukset m€€-
r€ytyv€t yleisten ty•oikeudellisten periaatteiden mukaan.  

3.5 	Rikosturvallisuus  

3.5.1 	Ulkopuolelta uhkaava rikollisuus  

Yleisimm€t  ulkopuolelta uhkaavat rikoslajit ovat v€kivalta  tai  sen  uhka, 
murto, varkaus, ry•st•, vahingonteko, tietovarkaus, pommi-  tai  muu laiton 
uhkaus. Rikoksista ilmoitetaan aina poliisille  ja  v€kivallan uhriksi joutu-
neelle ty•tekij€lle j€rjestet€€n tarvittaessa kriisiapua ty•terveyshuollon 
kautta. 
Ulkopuolisia rikosriskej€ virastossa hallitaan rakenteellisella suojauksella, 
lukituksilla, avainhallinnalla, teknisell€ valvonnalla, vartiointiliikkeen  teke-
min vartiokierroksin  sek€ henkil•-  ja vierailijakortin  k€yt•ll€. 
Tiehallinnon  henkil•st•n tulee pit€€ henkil•korttinsa esill€ aina omassa vi-
rastossa ollessaan  ja  is€nt€n€ huolehtia siit€, ett€ my•s h€nen vieraansa 
noudattavat  tu rvallisuuteen  liittyv€€ ohjeistusta. 
Hisseiss€  ei saa tuoda mukanaan kerroksiin tuntemattomia henkil•it€, 
vaan heid€t  on  ohjattava palvelupisteeseen, miss€ heid€t varustetaan  vie-
railijakortilla  ja  otetaan yhteytt€ is€nt€€n.  
Jos ty•tiloissa  havaitaan liikkujia, joilla ei ole henkil•-  tai vierailijakorttia  ei-
k€ oleskeluun ole havaittavissa selke€€ syyt€, esimerkiksi remontin  tai 

 muuton takia,  on  henkil•st•n puututtava asiaan joko kysym€ll€ avun tar-
vetta  tai  ilmoittamalla asiasta palvelupisteeseen. 

Vartioinnista  ja  teknisest€ valvonnasta kiinteist•ss€ vastaa  Patronas  Oy 
Turvallisuuspalvelut . Avainhallinnasta  se  vastaa yhdess€ Tiehallinnon Pa-
silan palveluyksik•n kanssa. 
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3.4.1 	Organisaation sis€lt€ uhkaava rikollisuus 

Organisaation sis€lt€ uhkaavat  yleisimm€t  rikollisuuden muodot ovat var-
kaus  tai  talousrikollisuus  kuten esimerkiksi kavallus, petos  tai  niiss€  avus

-tammen. Ennakolta  est€v€n€  keinona vakavaa vahinkoa aiheuttavien ri-
kosten  esiintymiselle  voidaan tietyiss€ teht€viss€ toimivien  tai  niihin  hake- 
vien henkil•iden osalta teett€€ henkil•n suostumuksella  lain 177/2002 

 mukainen  turvallisuusselvitys.  Asetuksella  710/2002 on  ohjeistettu turvalli-
suusselvitysten hakemismenettely  

My•s ulkoa  ostettavien  palvelujen  tuottajilta  voidaan vaatia henkil•st•n 
 turvallisuusselvitys esim.  ATK-l€hitukena, siivoojina  ja  ikkunanpesij•in€ 

 ty•skentelevist€. 

Ei  julkisiksi luokiteltavia  tietoja ty•ss€€n k€sittelev€n ulkopuolisen ty•nte-
kij€n kanssa  on  syyt€ tehd€ erillinen  salassapitosopimus,  jonka perus-
teella  h€n  sitoutuu pit€m€€n saamansa luottamukselliset tiedot salassa 

 asiaankuulumattomilta.  

3.6 	 Tietoturvallisuus 

Tietoturvallisuudella  pyrit€€n varmistamaan tiedon  luottamuksellisuus, 
eheys  ja  k€ytett€vyys. 

‚ Luottamuksellisuus  tarkoittaa sit€, ett€ tiedot ovat  vain  nii-
den saatavilla, jotka ovat n€iden tietojen k€ytt••n oikeu-
tettuja.  

‚ Eheys  tarkoittaa sit€, ett€ tiedot ovat alkuper€isess€ tiedon 
omistajan  m€€rittelem€ss€  muodossa tietojen k€sittelyn  ja 

 elinkaaren eri vaiheissa.  
‚ K€ytett€vyys  tarkoittaa sit€, ett€  tietoj€rjestelm€t  tietoineen 

ovat saatavilla k€ytt••n silloin, kun niit€ tarvitaan  ja  ne voi-
daan pit€€ k€yt•ss€  halutun  ajanjakson ajan.  

Tietohallinto  vastaa  koko  viraston  tietoturvallisuussuunnitelman  laadin
-nasta. Riskikartoitukseen  ja  haavoittuvuusanalyysimn  perustuvan suunni-

telman  osa-alueita ovat  perusturvallisuussuunnitelma, elvytyssuunnitelma 
 ja  poikkeusolojen  valmiussuunnitelma. 

Tahattomia tietovuotoja  voi jokainen kohdaltaan v€ltt€€  s€ilytt€m€ll€  luot-
tamuksellista  tai  salassa pidett€v€€ tietoa k€sittelev€€ aineistoa, papereita 

 tai  tallenteita,  ulkopuolisten ulottumattomissa  ja  v€Itt€m€ll€  ty•asioista pu-
humista asiaan kuulumattomien kanssa niin ty•- kuin vapaa -ajallakin. 

 Salassa pidett€v€ aineisto liittyy yleisimmin  poikkeusoloihin  varautumi-
seen, kiinteist•n  turvallisuusj€rjestelyihin, henkil•st•hallintoon  ja  hankin

-tatoimintaan. 

Salasanojen k€ytt€misell€, ty•aseman lukitsemisella, s€€nn•llisell€  var
-muuskopioiden  ottamisella  ja  ty•huoneen  oven  lukitsemisella  huoneesta  

poistuttaessa  voi jokainen oleellisesti v€hent€€  tietoturvallisuusriski€ 
 omalta kohdaltaan. 

Asiakirja kohteessa  Microsoft Internet Explorer  



VP 
	 14(44)  

TIEHALLINTO  

4 	Ymp€rist•turvallisuus  

Ymp€rist•vahinkojen aiheuttamisen  todenn€k•isyys tiepiirin toimintojen 
takia  on  pieni, mutta tiepiirin asema alueensa  tienpidon  tuotteiden  tilaajana 

 asettaa sille kuitenkin merkitt€vi€  ymp€rist•velvotteita  ja  ymp€rist•vahin
-kolain  mukaisia  vastuita.  

Osittain  jo  todettuja  ja  jatkossakin  todenn€k•isimpi€ ymp€rist•vahingot 
 ovat  tiehallinnon  omistamien  tukikohtakiinteist•jen  osalta. Vaarat  kohd  is-

tuvat l€hinn€  virhetoimintoihin  polttoaineiden  ja  suolan k€sittelyss€ sek€ 
 alueurakoitsijoiden, alihankkijoiden  ja  mandollisten tukikohdan  alivuokra-

laisten toimintatapaan.  
Kuhunkin tukikohtaan laaditaan suppeampi  turvallisuussuunnitelma,  vaik-
ka  Pelastustoimilaki  ei sit€ kaikissa tapauksissa  edellyt€k€€n.  Suunnitel-
ma laaditaan yhteisty•ss€  alueurakoitsijan  kanssa  ja  siihen liitet€€n tar-
peen mukaan my•s tukikohdan  alivuokralaisia  koskevat  asiat.  

5 	Toimitilaturvallisuus  

5.1 	 Kiinteist•n huolto  

Kiinteist•tekniikkaa  ohjataan  kiinteist•valvomosta  sek€  konehuoneista. 
 Kiinteist•n huollosta vastaa Pasilan Huolto Oy rakennuksen omistajan 

Senaatti Kiinteist•jen toimeksiannosta. 
Rakennuksen s€hk•-, vesi-  ja  ilmastointij€rjesteimlin  sek€ hisseihin koh-
distuvista teknisist€  vioista  voidaan ilmoittaa Pasilan  Huollolle 

Kulunvalvontalaitteiden h€iri•toiminnoista  voidaan ilmoittaa suoraan  Pat-
ronas  Oy  Turvallisuuspalveluihin  tai  Tiehallinnon asiakaspalveluun.  

Hissin  juuttuessa  kerrosten v€liin h€lytys  hissin  h€lytyspainikkeella  menee 
suoraan  hissinhuoltoliikkeeseen  kuten my•s yhteys hississ€ olevalla pu-
helimella. 

H€t€-  ja  palvelunumerot  on  esitetty liitteess€  lo. 

5.2 	V€est•nsuojatilat  ja  suojelumateriaali  

Tiepiirin henkil•st•  asiakkaineen  suojautuu  virastokeskuksen  muun hen-
kil•st•n tavoin Helsingin kaupungin It€-Pasilan  kalliosuojaan.  Uudenmaan 

 tiepiirille  on  varattu  suojatilaa  150  henkil•lle. 

Kulku  suojatilaan  tapahtuu k€yt€vien  tavarahissien  vieress€ olevien por- 
taiden kautta. Reitti  on  merkitty  v€est•nsuojaan opastavilla viitoilla.  

Suojautumista ohjaavat  ja  johtavat ty•paikkojen suo- 	I'ir. 
jeluelimiin  nimetyt henkil•t omilla ty•paikoillaan. 	 V€est•nsuojan  

opaste 

Vaaratilanteessa rakennuksesta  poistuttaessa  p€€- 
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sek€  tavarahissien  k€ytt•  on  kielletty€.  H€t€poistumistiet  on  merkitty  va-
laistuin opastein. 

Tiehallinnon perusvalmius  edellytt€€, ett€ henkil•koh- 
taiset  suojav€lineet  on  varattu  10  prosentille  vakinai- 	 Hatapoistumien 
sesta henkil•st•st€. Suojelumateriaalia  on  hankittu 	opaste  

1980-luvulla silloisen  henkil•m€€r€n  perusteella, joten 
sit€  on  riitt€v€sti. Ongelman muodostavat  suojanaama- 
nt,  sill€  silm€laseja v€ltt€m€tt€ tarvitsevat eiv€t saa 
niit€ istumaan tiiviisti eiv€tk€ voi niit€ n€in  ollen  k€ytt€€.  

VSS -suodattimet  on  uusittu  foliopakatuiksi  v. 2000  ja 	-  
niiden  toimintakyky  on  taattu  v. 2010  saakka. 
Piirin  suojelujohdolle  ja  ty•paikkojen  suojeluelimiin  ni- 	 :______ 
metyille  on  hankittu ty•huoneessa  s€ilytett€v€t VSS - 	 ____ 
valaisimet  mallia  Beghelli  Faro Scout. Vaestonsuojan 

 tunnus 
VSS-materiaalin m€€r€  on  esitetty liitteess€  3. 

6 	Valmiussuunnittelu 

Valmiussuunnittelulla  pyrit€€n parantamaan tiepiirin edellytyksi€  poikke-
usoloissa  toimimiseen  ja  kohottamaan organisaation  kriisinsietokyky€. 

 Poikkeusolojen organisaatiot suunnitellaan mandollisimman paljon  nor-
maaliajan  toimintamallien mukaisiksi, jotta kriisin kehittyess€ siirtyminen 
poikkeusolojen mukaiseen johtamiseen voisi tapahtua joustavasti. 

Tiepiirin  valmiussuunnitelma  ei ole julkinen asiakirja, joten tietoja siit€ voi-
daan antaa  vain varautumisorganisaatioon  kuuluville.  

7 	Turvallisuudesta vastaavat henkil€t  ja  turvallisuuskoulutus  

7.1 	Turvallisuushenkil€t  

7.1.1 	Turvallisuusj•rjestelm•n  yll•pito 

Turvallisuusp€€llikk•  Matti Ruonakangas  yll€pit€€ tiepiirin  turvallisuustoi-
mintaa  ja p€ivitt€€  laaditut suunnitelmat.  

.7.1.2 	Suojelujohto 

Suojel ujohtaja 
Apulaissuojelujohtaja 

 Rakenteellisen suojelun vastaava. 
 Kuljetusvastaava 

Huoltovastaava 
Viestint€vastaava 
Ensiapuvastaava  

Viljo  Miranto  
Matti Ruonakangas 

 Pentti  Temonen  
Seppo Ter€v€ 
Arto  Muukkonen 
Soile Vilo  
Eila  Markus  
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7.1.3 	Ty€paikkojen suojeluelimet  

Ty€paikan kussakin kerroksessa muodostaa osasto, mist•  on  oma h•t•-
poistumistie ulos/v•est€nsuojaan. 
Jokaiseen ty€paikkaan  on  nimetty ensiaputaitoisista  ja  mandollisimman 
paljon paikalla olevista henkil€ist• suojeluvalvoja  ja suojeluvalvojan  apu-
lainen, 

Ty€paikka  Suojeluvalvoja  ja  apulainen  Puh  Matkapuh.  

A4  Pohjoinen Reijo  Demander 0204222793 0400 416 252  

________________  Tuula Helanen  0204 22 2797 040 533 2861 

A 4  Etel• Anja  Kyll€nen  0204 22 2777 040 507 7178  

___________  Hannu  Palmen  0204 22 2784 040 558 5650 

A 3  Pohjoinen Eila  Markus 0204 22 2809 0400 426 391  

_________________  Laura  Syv€joki  0204 22 2808 0400 503 367 

A 3  Etel• Seppo Ter•v•  0204 22 2874 040 500 6881  

_________________  Hilkka H•m•l•inen  0204 22 2850 040 546 0078 

A 3  It• Jouni M••tt•  0204 22 2834 0400 809 537  

_________________  Voitto  Valtonen  0204 22 2790 0400 430 875 

K 1  Liikennekeskus  Tuuli Ryh•nen  0204 22 8702 040 754 4016  

________________  Helene Hein 	 ______  0204 22 8711 0400 819 247 

7.2 	Henkil€kunnan perehdytt•minen turvallisuusj•rjestelyihin  ja  koulut 
tammen 

Turvallisuus-  ja varautumiskoulutuksen  tarve riippuu teht•vist•. Koulutusta 
 on  tarjottavana seuraavilla tasoilla: 

‚ Turvallisuusjohtaminen 
‚ Erikoishenkil€st€n  koulutus 
‚  Teht•v•n mukainen koulutus 
‚  Koko henkil€st€lle  suunnattava peruskoulutus 
‚ Yleissivist•v• koulutus 

Turvallisuusp••llikk€ v•litt•• henkil€st€lle tietoa koulutustarjonnasta  ja  yl-
l•pit•• koulutusrekisteri•.  

7.2.1 	Maanpuolustuskurssit 

Maanpuolustuskorkeakoulu  j•rjest•• johtavassa asemassa toimiville siviili - 
ja sotilasviranomaisille  kolme viikkoa kest•vi• valtakunnallisia maanpuo-
lustuskursseja  ja nelip•iv•isi•  erikoiskursseja. 

Sotilasl••nit  j•rjest•v•t viikon kest•vi• alueellisia maanpuolustuskursseja 
l••nins• alueella johtavassa asemassa toimiville siviili-  ja sotilasviran

-omaisille. 
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Kurssien tarkoituksena  on  antaa kokonaiskuva yhteiskunnan eri viran-
omaistahojen varautumisesta poikkeusoloihin. 

Tavoitteena  on,  ett€ poikkeusolojen johtoryhm€  ja  t€rkeiss€ kriisiorgani-
saation teht€viss€ toimivat henkil•t olisivat k€yneet alueellisen maanpuo-
lustuskurssin. Tiepiirist€ kursseille mahtuu osallistujia kuitenkin  varsin  ra-
joitetusti.  

	

7.2.2 	Tienpidon  varautumisen perus -ja  jatkokurssit 

Pelastusopisto  j€rjest€€ Tiehallinnon tilauksesta suojelujohtajan p€tevyy- 
den antavaa turvallisuuskurssia  ja  siihen liittyv€€ kertaus-  ja jatkokurssia.  

Tavoitteena  on,  ett€ ty•paikan suojelujohto olisi k€ynyt turvallisuuskurssin 
 ja kertaisi sen  muutaman vuoden v€lein. 

My•s ennen alueelliselle maanpuolustuskurssille osallistumista olisi t€rke-
€€ suorittaa tienpidon varautumiskurssi, jotta pohjana olisi tiet€mys oman 
organisaation teht€vist€ poikkeusoloissa perehdytt€ess€ muiden aluehal-
lintoviranomaisten varautumiseen.  

	

7.2.3 	Ty€paikkasuojeluhenkil€st€n  koulutus 

Ty•paikkasuojeluhenkil•st• peruskoulutetaan Tiehallinnon j€rjest€mill€ 
suojeluvalvojan  kursseilla. 
Lis€ksi heid€t perehdytet€€n oman ty•yhteis•n turvallisuusj€rjestelyihin  ja 

 kunnan pelastustoimeen syksyn  2003  aikana.  

	

7.2.4 	Koko  henkil€st€• koskeva turvallisuuden peruskoulutus 

Yleissivist€v€n€ koulutuksena  aloitetaan tiehallinnossa vuonna 2003koko 
henkil•st•€ koskeva turvallisuuden peruskurssi.  

	

7.2.5 	Ea-kurssit  ja  -kertaukset 

Tiehallinnon  henkil•st•ll€  on  varsin  laaja  ja  tasokas, mutta p€€osin van-
hentunut ensiapukoulutus. Medivire Pasila j€rjest€€ vuosittain ty•terveys-
huoltosopimu kseen perustuvaa  Ea  -koulutusta. 
V€himm€istavoitteena  on,  ett€ ainakin ty•paikkasuojeluhenkil•st•n  ja  lii-
kenteen seassa ty•skentelevien taitoa yll€pidet€€n  ja  he  pystyv€t tarvitta-
essa antamaan h€t€ensiavun. 

SPR:n h€t€ensiapuohjeet  ovat suunnitelman liitteen€.  

	

7.2.6 	Tieturvaljall  

Tiell€ ty•skentelyn turvallisuuden parantamiseksi  on tiehallinnossa  luotu 
kaksitasoinen Tieturva -koulutusohjelma, joka perehdytt€€ tiell€ ty•sken-
telyn riskeihin  ja turvallisiin ty•menetelmiin  sek€ opastaa ty•kohteeseen 
sopivien liikennej€rjestelyjen k€ytt••n. 
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Tieturva  I on  tarkoitettu p€€s€€nt•isesti kaikille tiell€ ty•skenteleville, lu-
kuun ottamatta  kertaluonteisia  palvelujen toimittajia  ja Tieturva Il  suunnit-
telijoille,  teett€jille,  urakka-asiakirjojen  laatijoille,  valvojille  ja  muille vastuu- 
henkil•ille.  
Tieturva  I  suorittaminen  on  edellytyksen€  Tieturva  Il  osallistumiselle. 

 P€tevyydet  ovat voimassa viisi vuotta.  

Tiehallinnon  henkil•st•n  on  ollut m€€r€ suorittaa teht€v€ns€ mukainen 
kurssi viimeist€€n  142001  menness€. 
Prosessit huolehtivat, ett€ tarvittavat  p€tevyydet  ovat jatkuvasti voimassa.  

8 	Toiminta onnettomuus-, vaara -ja  vahinkotilanteissa  

8.1 	Yleiset  toimintaohjeet  onnettomuuksien varalta  

Onnettomuustapauksissa  apu saadaan yleisen  h€t€numeron  112  kautta. 
Ellei  h€t€numero  jostakin syyst€ toimi,  on  k€ytett€v€ Helsingin  h€t€kes-
kuksen varanumeroa  (09) 394 700. H€t€keskus  ilmoittaa tarvittaessa on-
nettomuudesta my•s poliisille.  

Rikostapauksissa  soitetaan suoraan poliisin  h€t€numeroon  10022.  Helsin-
giss€ poliisin  varanumero  on (09) 189 4049. 
Jos  voit, soita  h€t€puhelu  aina itse, jotta  varmistut  tiedon  perillemenosta. 

H€t€puhelussa: 
.  Kerro mit€  on  tapahtunut  ja  miss€  
‚  Vastaa sinulle  esitett€viin  kysymyksiin  
‚  Toimi sinulle annettujen ohjeiden mukaan  
‚  Lopeta puhelu vasta, kun saat  luvan 

Virastokeskuksen ambulanssiruutu,  mihin  opastaja  on  l€hetett€v€,  on  
merkitty katutason lyhytaikaisen  pys€k•intihallin kapeikkokohtaan.  

A urinkoraitti  -projektin  takia ambulanssiruutu sijaitsee kuitenkin 
poikkeuksellisesti vuoden  2003  kes€€n saakka Junailijankujalla 
Opastinsilta  12 A  kohdalla.  

8.1.1 	Sis€iset  h€lytysj€rjestelyt  

Yleisen  vaaramerkin  antaminen ei kokemuksen mukaan kuulu l€hesk€€n 
kaikkiin tiepiirin tiloihin.  Vaaramerkin  antamisesta tiedotetaan kaikkien  ra-
diokanavien  kautta.  Liikennekeskuksen  kanssa  on  sovittu, ett€  se  varmis- 
taa tiedon  perillemenon v€litt€m€ll€  yleisradion  l€hett€m€n RDS - 

 tiedotteen  GSM -viestein€  erikseen  laaditun  listan  mukaan turvallisuus
-henkil•st•lle  ja  ty•paikkojen  suojeluelimille Tiehallinnossa.  

Omalla ty•paikalla  sattuvasta tulipalosta  ty•paikan  suojeluelin  ilmoittaa  l€-
hiymp€rist•ns€  lis€ksi varmuuden vuoksi my•s yleiseen  h€t€numeroon  
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sek€ liikennekeskukseen,  puh.  0204 22 8720,  joka tiedottaa vaarasta  
GSM -viestein€ jakelulistan  mukaan edelleen virastotalon sis€H€. 

 GSM-viestien jakelulistojen yll€pidosta vastaa tiepiirin turvallisuusp€€llik-
k•. 
Virastokeskuksen  muissa tiloissa sattuvasta tulipalosta ilmoitus pelastus- 
laitokselle menee p€€s€€nt•isesti automaattisen paloh€lytinj€rjestelm€n 
kautta, joten tieto  ja toimintaohjeet  tulevat joko  Patronas  Oy:n  tai sammu-
tusmiehist•n  kautta. 
Pelastustoimien  johtajan antamia m€€r€yksi€  on  ehdottomasti noudatetta-
va. 

Puhelimitse tehdyst€ pommi- tms. uhkauksesta tehd€€n aina ilmoitus suo-
raan poliisille sek€ tarvittaessa liikennekeskukseen, joka tiedottaa uhkauk-
sesta sis€isesti samoin kuin tulipalon ollessa kyseess€. 
Tekij€n selvitt€misen helpottamiseksi uhkauksen tiedot pyrit€€n kirjaa-
maan mandollisimman kattavasti suunnitelman liitteen€  3.  olevalle  lomak-
keelle ja  luovuttamaan  se  poliisille ensi tilassa..  

	

8.1.2 	Rakennuksesta poistuminen 

Rakennuksesta poistutaan onnettomuuden laadusta riippuen joko pelas-
tusviranomaisen  tai suojelujohtajan  k€skyst€. Kunkin ty•paikan suojelu- 
valvoja  ja  h€nen apulaisensa johtavat poistumista  ja  varmistavat, ett€ ke-
t€€n ei ole j€€nyt tyhjennett€v€€n rakennuksen osaan. 

Poistuminen ty•paikalta tapahtuu  vain  k€yt€vien tavarahissien viereisi€ 
portaita pitkin,  sill€ hissien  k€ytt• ei ote turvallista eik€ luvallista. 
Laskeumatilanteessa menn€€n v€est•nsuojaan, mutta tulipalon takia 
poistutaan ulos katutasolle. Kokoontumispaikka katutasolla  on  virastotalon 
it€puolella Opastinsillalla  Studio  Pasilan kohdalla. 

Vuoden  2003  kes€€n saakka vihre€n  ja  keltaisen  tornin v€lik€yt€v€lt€ 
katutasolle  pois  tuttaessa  tullaan  A urinkoraitti  -projektin  ty• maa-alu-
eelle.  Ty•alueen  ero  ttaviin suojaseiniin  on  kuitenkin tehty sis€puolel-
ta  avattavia  ovia siten, ett€ ty• maalta  on  p€€sy  Opastinsillan katuta - 
S  olle.  

	

8.1.3 	Tiedottaminen  onnettomuustilanteessa 

Onnettomuustilanteista  tiedottamisessa  ja  toiminnassa tilanteen j€lkeen 
noudatetaan p€€s€€nt•isesti Tiehallinnon kriisiviestinn€n ohjetta. 
Liikennekeskuksella  on  olemassa valmiita tiedotemalleja yleisimpi€ tapa-
uksia varten.  

8.1.4  Suojav€ist• 

Suojav€ist•ll€  tarkoitetaan v€est•n tilap€ist€ siirt€mist€ pois vaaran  uh-
kaamalta  tai saastuneelta  alueelta  tai  muulta tuhoalueelta sek€ my•s toi-
menpiteet palaamiseksi entiseen ymp€rist••n, kun  se on  mandollista. 

K€skyn suojav€ist•n toimeenpanosta antavat pelastus-  tai v€est•nsuoje- 

r 
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luviranomaiset,  jotka my€s valvovat  ja  johtavat v•est€n siirtymist•. 
Valmistautumisaikaa l•ht€€n saattaa olla  varsin  v•h•n. 

Tiepiirin johto  ja  n.15-20 apuhenkil€•  siirtyy tilap•iseenjohtopaikkaan  ja 
 muu henkil€st€ siirtyy yleisen v•est€nsuojelun osoittamille paikkakunnille. 

Ohje tiepiirin suojav•ist€st•  on turvallisuussuunnitelman  liitteen•  7. 

8.2 	 Toimintaohjeet  erilaisissa onnettomuus-  ja  rikostapauksissa 

Yksiselitteisten toimintaohjeiden  antaminen eri onnettomuustilanteisiin  on 
 mandotonta tapausten ainutkertaisuuden vuoksi, ainoastaan joitakin yleis-

luonteisia ohjeita voidaan antaa. 
lhmishenki•  ei kuitenkaan saa vaarantaa miss••n tilanteessa omaisuutta 
suojeltaessa. T•rkeint•  on  s•ilytt•• maltti  ja  tehd• huomioita rikoksen 
my€hemp•• tutkintaa varten. 

Asiakkaiden kanssa henkil€kohtaisessa kontaktissa toimivia henkil€it• 
fyysinen v•kivalta saattaa todenn•k€isimmin kohdata. V•kivaltaan voi 
kuitenkin ennakolta varautua v•Itt•m•ll• aggressiiviseksi tiedetyn asiak-
kaan kohtaamista yksin  ja  olemalla provosoitumatta h•nen k•yt€ksest••n. 
My€skin ty€tilojen suunnittelulla voidaan v•hent•• v•kivallan kohteeksi 
joutumisen riski•. 
Ty€v•kivaltatapaukset  on  aina syyt• ilmoittaa poliisille. 

Rikostilanteet  ovat traumaattisia kokemuksia niiden kohteeksi joutuneille, 
vaikka fyysiset seuraukset eiv•t olisikaan vakavat. Rikoksen uhrin kriisiapu 
sis•ltyy Medivire Oy:n kanssa tehtyyn ty€terveyshuollon yleissopimuk

-seen. 

8.2.1 	 Toiminta tulipalon sattuessa 

‚ Tilannearvio 
‚  Vaarassa olevien pelastaminen,  jos  se on  viel• turvallista 
‚ Sammutus alkusammuttimilla 
‚  H•lytys  112  sek• ty€paikan sis•ll• 
‚  Poistuminen tarvittaessa johdetusti h•t•poistumistien kautta 

ulos kokoontumispaikkaan 
‚  J•lkipuinti  ja  tilanteesta oppiminen  

8.2.2 	 Toiminta tapaturman  tai  sairauskohtauksen  sattuessa 

‚ Tilannearvio 
‚ H•t•ensiapu 
‚  H•lytys  112  
‚ Ambulanssimiehist€n  opastus ambulanssiruudusta tapahtuma-

paikalle 
‚  J•lkipuinti  ja  tilanteesta oppiminen 
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8.2.3 	Ry€st€  
€  Pysy rauhallisena 
€  Noudata ry•st‚j‚n k‚skyj‚ 
€ Havainnoj  tuntomerkit, puhetyyli, vaatetus, ase yms. 
€ Havainnoi poistumissuunta  ja  kulkuv‚line 
€  Tee  v‚litt•m‚sti ilmoitus poliisille  ja Patronas Turvallisuuspal-

veluihin.  

	

8.2.4 	Varkaus  

Varkaus tarkoittaa tilannetta, miss‚ henkil• ottaa luvatta haltuunsa  tai 
 k‚ytt••ns‚ toisen omaisuutta. 

Perinteisesti varkauden kohteena  on  yleisimmin ollut jokin esine, mutta 
nykyisell‚‚n  se  voi olla my•s tietoa jonka joutuminen v‚‚riin k‚siin saattaa 
aiheuttaa suurta vahinkoa. 
Kuinka merkitt‚v‚t seuraukset varkaudesta  on tai  kuinka pian tapahtu-
masta  se  havaitaan ratkaisevat menettelytavan.  

Jos  varkaus havaitaan v‚litt•m‚sti, jokaisella  on  oikeus  lain  mukaan ottaa 
tekij‚ verekselt‚ kiinni. Onko  se  j‚rkev‚‚ taikka kiinniottajalle turvallista  on 

 aina erikseen harkittava. Varminta  on vain  painaa henkil•n tuntomerkit 
mieleens‚  ja  ilmoittaa tapahtumasta heti sek‚ poliisille ett‚  Patronas Tur-
vallisuuspalveluihin ja  mandollisuuksien mukaan seurata tekij‚n poistumis-
reitti‚  ja havainnoida  my•s mandollisen kulkuneuvon tuntomerkit. 

Ellei omaisuutta saada heti takaisin  on  ryhdytt‚v‚ v‚litt•m‚sti kuoletta-
maan esimerkiksi varastettua matkapuhelinliittym‚‚, pankkikorttia tms. 

 Jos  varkauden havaitseminen tapahtuu pitk‚hk•n ajan kuluttua, vahinkoa 
 on  yleens‚  jo  ehtinyt tapahtua En‚‚ ei muisteta my•sk‚‚n mandollisia 

outoja liikkujia eik‚ heid‚n tuntomerkkej‚‚n. Poliisille  on  syyt‚ kuitenkin 
tehd‚ ilmoitus,  sill‚  varastettua omaisuutta saattaa joskus l•yty‚ muiden 
juttujen poliisitutkinnan yhteydess‚. 

Ty•huoneista  tapahtuvia varkauksia jokainen voi kohdaltaan v‚hent‚‚ 
s‚ilytt‚m‚ll‚ p‚‚llysvaatteitaan lukitussa komerossa  ja  pit‚m‚ll‚ ty•huo-
neensa lukittuna ollessaan poissa huoneestaan.  

	

8.2.5 	Talousrikos 

Talousrikos  tarkoittaa suoranaista varojen kavaltamista, petosta  tai  niiss‚ 
avustamista. 
Talousrikoksista  tai rikosep‚ilyist‚ on  teht‚v‚ ilmoitus Tiehallinnon sis‚l-
selle tarkastukselle, joka tutkii asian  ja  tekee edelleen ilmoitukset Valtion-
talouden tarkastusvirastolle  ja  poliisille.  

	

8.2.6 	Toiminta yleisen  vaaramerkin  soidessa 

Yleinen vaaramerkki tarkoittaa v‚est•‚ uhkaavaa v‚lit•nt‚ vaaraa.  Se on 
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joko yht€jaksoisesti nouseva  tai  laskeva €€nimerkki  tai  viranomaisen kuu-
luttama varoitus. Yleisen vaaramerkin soittamisen j€lkeen viranomaiset 
antavat toimintaohjeita RDS -j€rjestelm€n avulla kaikkien radiokanavien 
kautta. 
Vaara ohi -merkki  on n.  minuutin kest€v€ tasakorkuinen €€nimerkki. 

Yleisten h€lyttimien kuuluvuus virastokeskuksen sis€tiloihin  on  huono, jo-
ten h€lytyksen perillemeno kaikkiin ty•paikkoihin  on  varmistettu liikenne- 
keskuksesta ty•paikkojen suojeluhenkil•st•lle l€hetett€vin  GSM -viestein. 
H€lytysmerkkien selite  on  suunnitelman liitteen€  lo. 

8.2.6.1 	 Toiminta onnettomuudessa, miss€  on  mukana ymp€rist•lle  tai ter 
veydeile  vaarallisia aineita  

‚  Siirry sivutuuleen,  jos  olet ulkona 
‚  Suojaa hengityksesi kostealla kankaalla,  jos  tunnet poikkeavaa 

hajua 
‚  Hakeudu sis€tiloihin  tai  mandollisimman korkealle paikalle 
‚ Sulje ovet, ikkunat  ja tuuletusaukot 
‚  Pys€yt€ koneellinen ilmanvaihto 
‚  Siirry rakennuksen ylimpiin kerroksiin 
‚  Kuuntele  rad  josta pelastusviranomaisen ohjeita 
‚  V€it€ puhelimen k€ytt•€ 
‚  ƒl€  poistu alueelta ilman viranomaisen kehotusta  

8.2.6.2 	 Toiminta  s€teilyvaaratilanteessa 

‚  Sulje ovet, ikkunat  ja tuuletusaukot 
‚  Pys€yt€ koneellinen ilmanvaihto 
‚  Varaa juomavett€ ast joihin  ja  suojaa muovilla 
‚ Sjirry rakennuksen sisimpiin osiin 
‚  Kuuntele radiosta pelastusviranomaisen ohjeita 
‚ V€It€ puhelimen k€ytt•€ 
‚  ƒl€  poistu alueelta ilman viranomaisen kehotusta 
‚ V€est•nsuojaan  siirryt€€n viranomaisen kehotuksesta  

8.2.7 	 Toiminta  v€est•nsuojaan suojauduttaessa 

‚  Noudata ty•paikan suojeluvalvojan ohjeita 
‚ Hissien  k€ytt• ei ole sallittua turvallisuussyist€ 
‚  K€yt€  vain  h€t€poistumistiet€ 
‚ Suojeluvalvoja  varmistaa ettei ket€€n ole j€€nyt ty•paikalle 
‚ Suojeluvalvoja poistuu viimeisen€ 

V€est•nsuojassa  tiepiirin v€ki asiakkaineen ohjataan sille varattuun suo-
jan osaan. It€-Pasilan suojan pohjapiirros  ja tiepiirille  sielt€ varattu tila  on 

 suunnitelman liitteen€  6.  
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9 	Suunnitelman  liitteet 

Suojelujohtajan teht€v€luettelo  (lute 1) 

Suojeluvalvojan teht€v€luettelo  (lute 2) 

VSS-materiaalien m€€r€  (lute 3) 

Asemapiirros  (lute 4) 

- h€lytysajoneuvojen  reitit pihalla  

- kokoontumispaikka 

Pohjapiirrokset kerroksittain  (lute 5) 

- sammutus-,  pelastus-ja  

ea  -v€lineiden  sijainnit 

- h€t€poistumistiet  

It€-Pasilan kalliosuoja  (lute 6)  

Ohje  tieplirin suojav€ist•st€  (lute 7)  

H€t€-  ja palvelunumerot  (lute 8) 

SPR:n h€t€ensiapuohje  (lute 9)  

V€est•n  varoittamiseen  k€ytett€v€t  €€nimerkit  (lute 10)  

Vaarallisten aineiden  kuljetusrajoitukset  (lute 11)  

Helsingiss€ 

Puhelimitse tehty uhkaus  (lute 12) 
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LuTE  I  

SUOJELUJOHTAJAN TEHT€V€LUETTELO 

NORMAALIAJAN  TEHT€VI€ 

• 	huolehtiminen suunnitelmien  pit‚misesta  ajan tasalla  

• 	rakenteellisen suojelun valmistelu  piirikonttorin  ja  suojav‚istƒpaikkojen  

osalta  

• 	yhteyksien yll‚pito yleisen suojelun  ja  muiden viranomaisten suuntaan  

• 	suojeluhenkilƒstƒn  m‚‚r‚n  ja  sijoitusten tarkistukset  

• 	materiaalin hankinta  

• 	koulutustilanteen  seuranta  ja  koulutukseen l‚hett‚minen  

• 	muut suojeluun liittyv‚t  asiat  

TEHT€V€T VALMISTELUVAIHEESSA 

• 	p‚ivitt‚‚  ohje ajan tasalle oman laitoksen  suojelujohtajan  sek‚  yhteis - 

suojelun  tyƒpaikkasuojelun  johtajan ohjeiden mukaisesti  

• 	pit‚‚  suojeluelimen henkilƒsijoitukset  ajan tasalla  

• 	huolehtia oman laitoksen  suojelujohtajan  kanssa  elimeen  sijoitettujen 

henkilƒiden kouluttamisesta 

TEHT€V€T T€YSVALMIUTEEN SIIRRYTT€ESS€ 

• 	suunnitelmien tarkastaminen tilannetta vastaaviksi  

• 	henkilƒstƒn puhuttelu, tiedottaminen  

• 	yhteyksien tarkistaminen,  p‚ivystysten  j‚rjest‚minen  

• 	suojelumateriaalin  jaon tarkistus,  lis‚hankinnat 

• 	suojatilojen  kunnostaminen  

• 	 tyƒpaikkasuojelun  valmiuden tarkistaminen  

• 	ohjeitten esillepano  

• 	henkilƒstƒn  perehdytt‚minen suojeluj‚rjestelyihin 

• 	raportit piirin johdolle  ja  yhteissuojelun  johdolle  

• 	t‚ydennyskoulutus, harjoitukset  

• 	suojelutoimiston  perustaminen  
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LuTE  2  

TY€PAIKAN  SUOJELUVALVOJAN TEHT•V•LUETTELO 

NORMAALIAJAN  TEHT•V•T  

‚ 	Huolehtia osaamisensa yllƒpidosta ensiapu-  ja  suojelukoulutuksen  avulla  

‚ 	Perehdyttƒƒ ty„paikkansa muu henkil„st„  suojelujƒrjestelyihin  ja  opastaa kƒyt- 

tƒytymƒƒn oikein  vaaratilanteissa 

‚  Johtaa  ja  valvoa ty„paikan toimintaa  onnettomuustilanteessa pelastusviranomai

-sen  tuloon saakka  

‚  Tarkistaa ty„paikkansa  ea-tarvikkeiden kulutus  ja  ilmoittaa  ensiapuvastaavalle 

tƒydennystarve 

‚ 	Valvoa, ettƒ palo-ovia ei ole  kiilattu  auki asentoon  

‚ 	Valvoa, ettƒ varastojen  ja  lƒhiarkistojen  ovien automaattisten  sulkijoiden  toimin- 

taa ole estetty  esim.  kiilalla  tai  irroittamalla vivun  nivel  

‚  Seurata  hƒtƒpoistumisopasteiden  kuntoa  

‚ 	Valvoa, ettƒ  hƒtƒpoistumisteille  ei ole sijoitettu mitƒƒn ylimƒƒrƒistƒ tavaraa  

‚ 	Ilmoittaa  suojelujohdolle  epƒkohdista, joita itse ei ole pystynyt korjaamaan 

TEHT•V•T VALMISTELUVAIHEEESSA 

‚  Tarkistaa ty„paikalla olevien henkil„iden mƒƒrƒ asiakkaat mukaan lukien 

 ‚ 	Raportoida tilanne  suojelujohtajalle 

‚  Tarkistaa, ettƒ tehtƒvƒt osataan  

‚ 	Huolehtia, ettƒ  suojelujohtajan  antamat tehtƒvƒt toteutetaan  

‚  Vastaanottaa  suojeluelimelle  luovutettava  VSS-materiaali 

TEHT•V•T H•LYTYKSEN J•LKEEN  TAI  RAKENNUKSESTA 

POISTUTTAESSA 

‚  Varmistaa, ettƒ ty„paikat saatetaan ohjeiden mukaiseen kuntoon  ja  kaikki ovat 

 s U  oj  au  tu  m  assa 

‚  Ohjata henkil„st„n  ja  asiakkaiden suojautumista  

‚ 	Poistua itse viimeisenƒ  ja  jƒrjestƒƒ apua tarvitseville  

‚ 	Ilmoittaa suojassa  suojelujohtajalle  ty„paikan suojautumisesta  
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Suojelumateriaali 	 LuTE  3.  

Nimike 	 M€€r€ 	 Tarve 	 Lis€tiedot 

Suojapuku  M/84 

Suojapuku M/64 

Suojanaamari  SARI 

Suojanaamari M/71 

Su  oj  a  k€sin eet 

VSS-suodatin 

ABEK-suodatin 

S€teilymittari RDS-8 

S€teilymittari RDS-1 0 

S€teilymittari RDS -1 00 

S€teilymittari DGM -TURVA 

Annosmittari 

Annosmittarin varaaja 

V€est•nsuojan  iv-laitteisto 

Vesis€ili•  410  litraa 

Kuivak€ym€l€ 

Etuteltta  

Suojan tyokalut 

VSS-valaisin 	 Beghelli  Faro Scout 

Asiakiija  kohteessa  Microsoft Internet Explorer  



VP 
	 27(44)  

TIEHALLINTO 

ITA -PASILA 
	

*-taIyt y  ajoneuvokrUa  

,r,.  

+ Ajosuunta 
* Tunnell  

1  Idokoodl  
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C -FF  i_  

X 	Ambulanssjruutu 
fE1 €  

Kokoontumisajkka  

r  Asemap€€llik•nkatu  
I 	 I  
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TIE HA I UNTO 

LUTE 5a 

A -Siipi 	 I 

A3  KERROS L€NSI  

4 	 II 	 3  

E.Liimatta 	______________ 

T.Turunen  
2790 2820 	 fl V.  Valtonen  

2857 	 II  
K.Toivonen 

 2842  
+  arkisto  

T.Granskog 
 2841  

E.  Ovaskainen  
2828  

l.Vienola  

J.Vahtera  Tulostimet 

2846 
Fax 2879 

R  Hyv€rinta  

Varasto  

aia
L  2843 

A. 
 Tuppurainen 

 2827 
0  

R.  Landgren 
 2837 

J.  Pietil€  
2794 

Suojeluvalvoja:  
Jouni M€€tt€  83.90  
Suojel uvaiv. a Pu I:  
Voitto  Valtonen  A3.76 

Ea -v€lineet: 
Tulostinv€lik•ss€  ja 

 komerossa  
p€€hissiaulassa  k€yt€v€ 

 4 oven  vieress€  

A-C.  Keto?  amen 
N- 
0 

C,)  

P.Hannula
-Ruuskanen 

 2848  

P.Temonen 
 2727 

I J.  M€€tt€  
w I 
("I 

5 

I 

2834 

Vakioimaton 

I M.  H€m€l€inen  _  I 2835  I  S€hk•k.  

Alkusammuttimet:  0  

Pikapaloposti: 

H€t€poistumistiet: _______ 

P 	 E  

MJR  30.1 2003 
B.Siipi 
Hissiaula  
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A-S  lip  
2 	 Hissiaula 	1 

> P.Kontiala  
M.Liimatainen  2758  
2851  N R  Westermark  

Arkisto  ______________  

Fax 2858 H  H€m€l€inen  

N  C-) 

2850 

Kopiokoneet  
'F:  

. 

ATK-tarkevarasto  

>  Proj.p€€llikk• NN  

+ kes€harj.  

N  

0  
-F' 

____________  

H.  Nousiainen  
2877 J  Mustonen  

A.  Valtonen SuC  
2878  

wc  

U)  
siiv.k. 	 Varasto  

0. Eklund n'  
N ___________  

__________  

Hssn  
R.Jerrman  2876  

'F:  SaNn-  
kone- 	 > 

keskuS 	
huone  'I  2759 

Kopiokone+  (0  
N 

Fax 2882  Sn  - 

P.J€askel€inen  
P0 	 PC  

>  I  Muurinen  

:  
760 

P.  Vahlberg 
2887 

> S.  Terava 
p.pihkala  2874 

b ________ 	
(0  

j_--- 
2825  

_____  

L  M.Mertanen 
ir-.. 	 ,  2768  

R.Aunola 
T.Saarinen  2942 
2105  
H.Siro >  

('a 
2104  

____________ 
:r 

T:Hokka  
2763  

T.Nieminen  
2752 CC) 

2'  L_i‚. 
TuIostimt J.Rantam€ki  

K.Olkinuora  Fax 2799  
2936 

2081  Talous-  / liik.paIv 
 arkisto  _______________  

P.Lindh A.  Kauno  
2' s..) 	 2' 

2745 p  

Nh  2783  

____________ "Rahapes€" ___________ 

A.Lundberg  2'  
p T.Tielinen  

2228 C-Ca.'  \  
2106 

LUTE 5b 

A3  KERROS ETELƒ  

Suojeluvalvoja:  
Seppo Ter€v€  A3.29 
Su  oj  el  uva lv. apul -  
Hilkka H€m€l€inen  A3.08 

Ea -v€lineet: 
Tulostinv€lik•ss€  ja  
komerossa p€€hissiaulassa 
k€yt€v€  4 oven  vieress€ 

Alkusammuttimet:  fl  
Pikapaloposti:  Q  
H€t€poistumistiet:  OU  

P 

2' 
p  

- 	E  

MJR  25.9.2002  
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A-Siipi  

2 	 Hissiaua 

M.N€rhi  M.Tuunanen 

2712 
N 2773 -  

V. Rouhialnen 
Arkisto 	

>  
Tyhja  

o 2785 
I') 

E.Sanasvuori 
2856 

('1  

0 M.Nousiainen  

w 

IjII 
2818 __ 

A.Puhakka  
2930 >  L.  Koivula  - 

WC 	 H 
2707 

S.Puntanen  
2844  

Varasto 	>  
o 
0  

P.  R€ty  
2601 

A.KyllOnen s€hk•k 	 siiv.k. 
E  Heinonen  2777 

-'4 
2780 

M.Saan  

< 	

>  

P0 	 P0 
M Hyvarinta 

2787 

> 

2764 

vakioimaton M.Jokelainen ____________  

______________  

2762 

L.  Koskela  

H.  Kanerva  2781 
t 
0  

2766 

iI12934  

2761 
___________ TuIostint  

Fax_2(57  
P. Sangi __________  
2772 

H.Palmen ____________  

Odotustila 
2784 

S.Antinoja 
2779 

A.K€rkk€inen  
- 	co  2938 

L.Saukko ,  
2939 A4N1  K  Keto  

_____________  2654 2933 

Tiimihuone  
2870 .,  P. Rajala 

0  
8707 

LuTE  5c  

KERROS ETEL€  

S u oje  tu va Ivoj  a:  
Seppo Antin  oja  A4.34  
Suojeluvalv.  apu  I.  
Hannu  Palmen  A4.12 

Ea -v•lineet: 
Tulostinv€lik•ss€  ja 

 komerossa p€€hissiaulassa 
k€yt€v€  4 oven  vieress€ 

Alkusammuttimet: 

Pikapaloposti: 

H•t•poistumistiet: 	fl 

P 

E 

MJR  25 92002 
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LuTE  5d 

A4  KERROS 
POHJOINEN  Rita  Piirainen 

-  I  

A4.N7  

_______ 

 T.  Lavikka  

2700 
C) 
N- 2710 

Neuvottelu- 
huone  ____________  
2702  

>  A.  Hammar  

11  
2750 

__ 

I.  €rjykorpi  ________ _______  
'a 2747  

M.Sil•n  I 
2701 <  I  

L 	 Varasto  

E.  Wahlstr‚m - 

V.  Miranto  o  
N- 

Tonteri  

2800 2719  
Tulostimet  

Varasto  
2750 ____ ___  

P.  Nevalainen  T.  Tanska  

2801 2714 
a: 

M.  Varis  NEIL S.  Vilo  

2804 2715 

Tulostin -4  

___  a: Nh  Mus  

T.  Pirinen  
2795  

S.Vainio  
2767  

M.Noukka ___________  

2729  ___________ 

 k  SiV. 	 ƒhk‚k  

A.Muukkonen 
2730 

T.  Helanon  
L 	2797  Varasto  

>  R. Demander  
2793 

.  

a: 

J.  Hakala  K.  Karessuo  

2993  ________ >  2815 

a:  

WCt 
Varasto 

-  

varautuminen  M.Ruonakanga  
T.  Puttonen  (erikavain)  2970 
2911 

10  __________ ___________  

a:  

10  
Keitti‚  

APehkonen  
2703  

____ _____  ____ I  
D 	 A-Siipi 	 0  

Komerossa 	 Hisslaula 

Suojelujohtaja  
Viljo Miranto  A4.70  

Turvall isuuspƒƒllikk‚  
Matti Ruonakangas A4.40 

Suojeluvalvoja:  
Reijo  Demander A4.43 
Suojeluvalv.apul.  
Tuula Helanen  A4.63 

Ea -v€lineet: 
Tulostinvƒlik‚ssƒ  ja 

 komerossa pƒƒhissiaulassa 
kƒytƒvƒ  4 oven  vieressƒ 

Alkusammuttimet: 

Pikapaloposti: 

H€t€poistumistiet: ______  

P 

E  
MJR  10.3 2003 
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Eila  Markus A3.70  
Suojeluval.apul.  
Laura  syv€joki  A3.71 

Ea -v€lineet:  
Tulostinv€lik•ss€  ja  
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LuTE  5e 

11  
. Angervuori  

S.  M€kinen 
 2959 

A3.N7 2705  
(fl  

Neuvottetu - 
huone  P  Mikkonen  
2806 2708 

S.T•tlinen  
2704 

I (fl  ____________ 

H.Ranta  Avotila  
2771  C,, 

0  

I 	 Kaapit 	I  ____________  
K.Toikkanen 

 2812  
L.Syv€joki  
2808  ulostimet  _____ 

S.  Heinonen  Fax 2840  
2819 

E.Markus _____________  _____________  K  Rantanen  
2809 

V  Siltanen  
2816 

_____________  

J.Hietaniemi  
2769 

0) 

S.  Helenius  
2811  

P.Sandin  C),  
2788 

H.  Tsupani  
2973 

H  Lehtikankare  Pa 	 POC  ___________  

2803 
Co  

J.Puharinen 

K.Pipinen  
Lahkol  2807  siiv.k. 

A.  Heinonen  
2896  

Lepohuone  A  Takanen  

O.Ho?mstr•m  Ii 2814 

2885 (fl  I  H.  Torni  
2864 _____ ____________  

to 

N)  
M.R€s€nen 
2298 

___________ 

P.Laukkarinen  
2782  __________  

E.Ypy€  I_  
2791 

L.Salmi 1 

2960 
(0 

(fl  __________ 

T.Palmu 
____________  Arkisto  

> 

P.Sirola  C) 

Co 

(0  2789 
(fl  __________  

Keitti•  

-  

A -Siipi 	 0  

Komerossa 	 Hisslaula 

A3  KERROS 
POHJOINEN  

P 

E  
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LillE  5f  

Kl LIIKENNEKESKUS 

lutkijen huon.  
5709. 97t2  

I'l l  
I (fl 

(fl 

[I  LI LI  L]L]LI  LI LI LI  

uuuuuuu  

to 

8  

fly0500n  fl 	 nil 

Dunkel  G 

8703  

VALVOMOII  

11  . 	 Suojeluvalvoja  Tuuli Ryh€nen 

___________ 	
Sluvaiv.apui.  Helene Hein 

I 	
, 	Ea -v€lineet 

Ensisammutin 	 r.i 
Sammutuspeite  
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LuTE  5g 

[A€OSAI 

Jfl€OSAJ 

11(8 

0 

0 

11(20 

H•t•poistumistie katutasolle 

H•t•poistumistie v•est•nsuojaan 

MJR  10.2.2003 
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It€-Pasilan kalliosuoja  

LuTE  6 

Sis€€nk€ynti suojaan 	 C  
virastokeskuksen  A -osan  
K3  -kerroksesta 	 - 

',yi  
C 0 0 0 0 

1:'1  F ' ;j I..7tI  

F 	 G 

=  Uudenmaan  tiepiirille  varattu tila  

UR  795 200t 	
_____ 	 = Kulkutie  
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LuTE  7 

Ohje tiepiirin  suojav€ist•st€  

Tavoitteet  

-  Piirin johdolla  on  edellytykset johtaa tilanteen mukaisia teht€vi€ 
-  Yhteisty• muiden sivliliviranomaisten kanssa  on  mandollista hoitaa 
-  Tarvittaessa voidaan yll€pit€€ keskeytym€t•nt€ yhteistoimintaa sotilasviranomaisten kanssa 
- Tilanteen j€lkeen toiminnan palauttaminen normaaliksi mandollisimman helppoa 

Toteuttamistapa  

-  Piirin johto tarvittavine apuhenkil•ineen siirtyy ennalta varattuun Tiehallinnon tukikohtaan  n. 
100 km  et€isyydelle, miss€ toiminta voi tapahtua normaalioloissa: 

-  Lahti 
-  Riihim€ki 
-  Salo 

-  Siirtyminen henkil•st•n omilla ajoneuvoilla  2-3 h 
-  Mukaan otettavaa toimintamateriaalia: 

-  Kannettava  PC  ja  tarvittavat levykkeet 
- Tienumero-  ja siltapaikkakartat 
- Matkapuhelimet 
- VIRVE-puhelimet 
- RDS -radiovastaanottimia 
- Valmiussuunnitelma liitteineen 
-  Henkil•kohtaisia varusteita mandollisuuksien mukaan 
- Suojelumateriaalia  ja  v€lineit€ 

-  Muu henkil•st• noudattaa yleisen v€est•nsuojelun antamia ohjeita 

Piirin johto  ja apuhenkil€st€ 

- Tiejohtaja 
-  Sihteeri 
-  Esikuntap€€llikk• / Suojelujohtaja 
-  Sihteeri 
- Toiminnansuunnittelija 
- Taloustlimin  vet€j€ 
- Toimistosihteeri,(2) 
-  Hankintap€€llikk• 
-  Sihteeri 
-  Kunnossapitop€€llikk• 
-  S€hk•teknikko 
-  Henkil•st•p€€llikk• 
-  Toimistosihteeri 
-  Turvallisuusp€€llikk• / Apulaissuojelujohtaja 
- Valmiussuunnittelija 
- Tiemestarit  ja  hankinnan projektip€€llik•t (toimivat p€€osin maastossa) 

Asiakirja kohteessa  Microsoft Internet Explorer  
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LuTE  8  

H€T€-  JA  PALVELU NUMEROT  

H€t€puhelun  syy Numero  Varanumero Lis€tiedot  

Helsingiss€ 

Tulipalo,  sairastapaus  112 (09) 394 700 H€t€keskus  ilmoittaa 

tarvittaessa my•s polii- 

sille. 

Tieto  Liikennekeskuk- 

selle  0204 22 8720  

Rikos, uhkaus puheli-  10022 (09)1894049  Tieto  Liikennekeskuk- 

mitse selle  0204 22 8720 

Kulunvalvontalaitteiden  (09) 868 40500 0204 22 2200  

h€iri•t 

S€hk•-, vesi-  ja ilmas-  1011 1012 P•yt€puhelimella 

tointij€rjestelm€t  sek€  
(09) 148 811 (09) 1488 1321 Matkapuhelimella 

hissien  viat  

Hissin  juuttuminen  ker-  Hissin h€lytyspainik- 

rosten  v€liin  keella  ja hissipuheli- 

mella  suoraan huolto- 

liikkeeseen  

Asiakida  kohteessa  Microsoft Internet Explorer 
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TIEHALLINTO  

N€IN  TEET  H€TAILMOITUKSEN 
Yleiseurooppalal nen 
h€t€numero:  

112  
Kun soitat,  

O kerro, mit€  on  tapahtunut: 
 • 	onnettomuus vai  sairauskohtaus?  

0  tapahtumapaikka  

0  onko ihmisi€ vaarassa? 

Vastaa selke€sti kysymyksiin.  

Katkaise  puhelu vasta  luvan saafuasi.  

0  Muista opastaa  autta  jot  paikalle.  

H€t€puhelu  on  maksuton eik€  suuntanumeroo  tarvita.  

ENSIAPUTAIDOTOPIT VAtN HARJOUELEMALLA. 
www.redcross.fi/opi  ensiaputaidot/hataensapuohjeet/  

Suomen Punainen Risti  
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T1EHALUNTO  

N€IN  TYREHDYT€T 
	

HATANUMERO  112  

VE  RE  NVUODON  

Nosto  vu€tavc roa;ci  yl€s  ja  tyrehdyt€ vorenvuoto poinomollo  omin 
toi  k•mmenollij sucroon vuotokohtoon.  

Aseta  runoosIi vuoovo  potilas  v€lill€riisli pitkilleen.  

Kun  .sidrtorvikkito  on  k€yteil•viss€,  sido vuctokohloon poineside. 

'1 

Tue  vuotovo  roe  ja  k000sentoorr. 

A, 4  

ENSIAPLJTAIDOT  OPIT  VAIN  HARJOITIELEMAILA. 
www.redcross.fi/opiensiaput&dot/hotaenskpuohjeet/  

1.1111 
 Suomen Punainen Risti  

Asiakirja kohteessa  Microsoft Internet Explorer  
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TIEHALLINTO  

N€IN  AUTAT  TAJUTONTA 

Kun noet maassa mokaavon henkil•n, selvit‚ ensimm‚iseksi, 
scrntko h‚net hercule. 
Jc 	ctila ci h'j€,  kuu  UpIJU  'ui  lee  itse  hotailmotus 
nurrercun 	2  ju  noudula  a  rettuja chjeita. Tarksia 
hc,Ut€cjk• puilas.  Jos  poti  as  hengifta€, 	•ro  h•net 
kvlcicsonton heri9rtykser ijrvocriksi  

N‚in k‚‚nn•t tojuttoman, hengitt‚v•n potilaan kylkiasentoon. 
Josc rt  era'  - rn  k• 	l€'iiitcxn k€mrre yk.so•iri  ja  
eta  lii  n  ka  urin  rn 	\j 'a  cliluu  I  uI  in  aiIen  

naiv  <oi1kk.'uri 

TOrU kiirri  potilaan  hirtcrcta  a  kot ua cicvota poivoslu 
 ja  .€•rnci hnel itscci p‚n  k  kia5cntaorL Ar.ctcj  kL  err 

 alle  k€mmerisa  k•  y•sp•ii  €€ p€€  limrlairlerr  ju ko  buorccn 
kilmaan Varris1a ixicn asrtb  niin,  ek  herijiyslie? pyS'rV5t 

 ariki  
Torkkoile  potilaan hengityst€  jo  mandollista her‚‚mist• 
muun avun soapumiseen osti. 

ENSIAPUTAIDOT  OPIT  VAIN HARJOtTTELEMALL. 
www . re d cross .fi/ o p en siaputOidOt/h0taefl510pU0hjeet/  

Iii  Suomen Punainen Risti  

Asiakirja kohteessa  Microsoft Internet Explorer  
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N€IN  ELVYTAT  
Ota  ei,a scako ema n€tiv•r 'er&ie  roe e -roUa  a  phJtelamcllc. 

 Jos  potilas ei her€€.. 

kutsu apua  tai lee  itse  h•t‚ilmohus  numeroon  12.  
KYrC Iyh'si. rnit  on  cpt..n..t  a  anna  or.kc ooie <iiintde ci nston srni;le 
esilefty ih  n  kyvnvksiiri  c  tOiii ocl -nii .Jijeide' f,kau. 

Tarkisto hengitt••k‚  potilas.  
Avcc heqitystie kohotornclIz3 .cti oan  kaiun  k‚k 	y‚pui"  ju  Ij vijki'iiuilu 
poir€ tacIp‚ir.  Koso  Ii  kuuko ri't3keh€. linnutole  a  ku.ntck ilrnc' vrtcijsIa 
suutc 	cierz miMc.  
Jos  potilas ei  hengit‚.,. 

oloito puhollusekytys  kandella  puholluksella 
Suije siTai!ie 	uL  ui  u j:  eIL'sorrrwl:c ftiiri huuesi  potilaan suu'  e  ja  puclic 
kck. roLhaji.ra o.,h lutc kuhkoi'iri, Scu'ac rinckch€n lkkurr  so.  
Kohden onnistuneen  puhnllulcsen  j•lkeen..  

- .tarkisa  onko  poPikrnlla  merkkej€  verenkierrosto.  
:1 	I ƒIi  ƒ. 	I: 	ii.:  nj  vt  ;YiUt mekke€ 	erro;:  

Jos  merkkej€  vorenkierrosto  ei ole  tai  olet siit€  cp‚varmo,  a  aito  pauiduekytys.  

Hoe  oikea  puinelupoikka  
I ':c  kcl..s yren 	 I  it,aC)Z'U 5€jrr !'ctcj 	kbm  icc 
Ivi nta1ostoIk  ja  ?oircn 	kcderi s"l€n 	ill  

Paino  15  kertoo  „iveiteI so:i'.0 rirIukj)Itu rriykrn…iseI€ ikkeeii 
paineluiacjuudok  100  kctca nin'Juio.  Arv-a  ri"takchin ocinjo nain  45  c-t.  

Jatko  puhollus-pui neluelvytyst‚:  
2  puhal  usla  Ic  15  poincluo kunres  scat 	mnu:cpiic'i tc'i  e'  erb oksc,  Ala  
ke,keya e:vtysta  ellei  potos osoio virkoartin rrerkkejii. Dlibi lurloti uuroa 
kuvtri,a',jo,  vi -nki --on  uude leen. 

ENSIAPUTAIDOT  OPIT  VAIN  IIARJOIITELEMALLA. 
www.redcross.fi/opiensiaput -aidot/hatacnsiapuoI.ljeet/  

Iii  Suomen Punainen Risti  

Asiakitja  kohteessa  Microsoft Internet Explorer 
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LuTE  lo  

V€est•n varoittamiseen k€ytett€v€t  €€n  imerkit  

Merkkien tarkoitus  ja  k€ytt• Kuvaus 

Yleinen vaaramerkki 

Tarkoittaa v€est•€ uhkaavaa v€lit•nt€ vaaraa Nouseva  ja  laskeva €€ni, jossa jaksojen 

Toimintaohle:  pituus  on 7  sek.  Kesto  1 min  

-  sulkeudu sis€tiloihin 

- suije  ovet, ikkunat, tuuletusaukot  ja ilmanvaihto 

-  kuuntele radiota  ja  noudata annettuja ohjeita 

-  v€it€ puhelimen k€ytt•€ 

Vaara ohi -merkki 

Tarkoittaa sit€, ett€ uhka  tai  vaara  on  poistunut 
Yht€mittainen  tasainen €€nimerkki, jonka 

kesto  on 1 min.  

Kokeilumerkki  

K€ytet€€n h€lyttimen toimintakokeiluun  
7  sekunnin pituinen tasainen €€ni 

Asiakiija  kohteessa  Microsoft Internet Explorer  
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TIEHALLINTO  

Vaaraflisten  aineiden  kuljetusrajoitukset  Helsingiss€ 	 Ruuhka-aikoina  vau-athsten  aineiden  
F  arliga aninens transortbegr€nsningar  i  HelsingFors 	

[. 	
Rn 1tt501(3)  kuljetus alueelle 	kielletty.  

I he transport restrictions For dangerous goods in Helsintci 	 aineidi  

S) Under ruaningatder  €r  transpcet  av  tarligaam. 
nm  Mar 10-301(3)  liii omthdet forbjudo-i. linda  

	

fl1 	 Vaajallisen eiden wj 	 €vrigIidargrnxnLitnmycketfdjganm 

jjj Rn  060l(3) on  aina kielletty. 	 Mar 10601(2)  forbudrn. 

Transpoti  av  (trliga amnezi 	
€-- 	1)unng  rush  huun  no transport 01 dangerous 

Mar 11k301(3)ar  alltid  I45rbjuden. 	 gds  Mnr  10601(3) to the area. At other  tunea ^ ) 	 no  thwugh transpirt 01 extremely dangerous  
Transxurt  n  itgerous guhi 	 gxts Mrj  1060-1(2). 
Mar 10501(3)  islwayr  forbidden. 	 LUTE -ii  
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Puhelimitse tehty uhkaus 	 LuTE  12  

Toimintaohje 
-  Ole rauhaflinen  ja  yst€v€llinen  
-  •l€  keskeyt€ soittajaa, tarjoa neuvottelua  
-  K€ynnist€ puhelun  €€nitys,  jos  mandollista  
-  Koeta pitkitt€€ puhelua,  tee  muistiinpanoja  uhkaajasta 
- Tallenna  soittajan numero:  _______________________ 

-  Uhkauksen  sanamuoto:  

Uhkaus pommi 
-  miss€  
-  mink€ n€k‚inen  

v€kivalta  
-  ket€ kohtaan  
-  miksi  

-  milloin r€j€ht€€  
-  miksi asetettu 

Henkil€llisyys  EJ  

mies  EJ  

nainen  E  poika  jJ 	 tytt‚ 

•‚ni  EJ  korkea, kime€  EJ  hiljainen  EJ  pehme€  

EJ matala selke€  EJ  soperteleva 

Puhetapa  EJ  

nopea  El  hidas  EJ  

huolellinen  EJ  selv€  

[]  

v€€ristynyt  
[] 

€nkytt€v€  EJ  

sopottava  EJ 
Murre  paikallinen vieras korostus  EJ  muu, mik€ 

Asenne  EJ  rauhallinen  EJ  

kiihtynyt muu, mik€  

Tausta‚‚net 
[]  

auton  sis€melu  EJ  katuliikenne  EJ  

toimisto  

EJ  

musiikki  EJ  

ihmisten €€net  EJ  

muu, mik€ 

Puhelu  EJ  viraston vaihteen kautta  EJ  matkapuhelimesta  

Klo 	_______  

P‚iv‚ys 	 I___ 200 
	

Uhkauksen vastaanottajan nimi  

Ilmoitukset 	EJ  poliisi  10022 
	

EJ Patronas turvapalvelut  09-868 40500  

Asiakirja kohteessa  Microsoft Internet Explorer  
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