Icopal Katto Oy – työturvallisuuden teemakuukaudet
Joulukuu 2015 ja tammikuu 2016

Hätätilannevalmius
Hätätilanteet voivat johtua monista syistä:
Tulipalo, räjähdys, rakennusten romahtaminen, palavien nesteiden roiskeet, vaarallisten aineiden myrkylliset
kaasut, terroriteot tai pommiuhat, sähköjen katkeaminen, vesihuollon menetys, kaasutoimitusten katkeaminen tai viestiyhteyksien katkeaminen.

Hätätilannevalmiuden puuttuminen
Hätätilannesuunnitelman puuttuminen voi johtaa vakaviin
seurauksiin, kuten esimerkiksi:

•
•
•
•
•
•
•

Useita uhreja (jopa kuolema) ja suuria vammoja
Muut terveysvaikutukset
Rakennusten menetys tai laitevauriot
Ympäristövaikutukset: ilman, maaperän tai pohjaveden
saastuminen tai terveysvaikutus naapureihin
Taloudelliset vaikutukset organisaatioon
Tuotannon väheneminen tai tuotteiden jakelun keskeytyminen
Yrityskuvan tai maineen menestys – mikä puolestaan voi
vaikuttaa asiakassuhteisiin

HÄTÄTILANNEVALMIUS
Voisitko lukea vähän
nopeammin?

Pelastussuunnitelma

• Koska hätätilanteita tapahtuu on esisuunnittelu
•

•

välttämätöntä! Hätätilanteessa on tehtävä nopeita päätöksiä,
jolloin ajanpuute ja lisääntynyt stressi saattavat johtaa
päätöksiin, joista aiheutuu vakavia seurauksia.
Pelastussuunnitelman kehittäminen auttaa tunnistamaan
aikaisemmin tunnistamattomia vaarallisia olosuhteita ja
tilanteita. Suunnitteluprosessi voi myös tuoda esille puutteita
mm. resursseissa – laitteet, tarvikkeet, tiedot ja henkilökunnan
koulutus.
Lisäksi pelastussuunnitelma edistää turvallisuutta
ja ympäristötietoisuutta sekä osoittaa organisaation
sitoutumista työntekijöidensä turvallisuuteen ja
ympäristövaikutuksien minimoimiseen.

Ole tietoinen mitä sinun tulee
tehdä hätätilanteessa!

Pelastussuunnitelman sisältö

• Jokaisella Icopalin tehtaalla tulee olla selkeä pelastussuunnitelma, jonka tärkeimmät osat on tiedotettava kaikille
•

työntekijöille, vierailijoille ja mahdollisille ulkopuolisille urakoitsijoille. Myös rakennustyömaiden aluesuunnitelmassa
on otettava kantaa pelastusturvallisuuteen (mm. kulkureitit ja sammutuskalusto)!
Pelastussuunnitelman on katettava mm. seuraavia asioita:
-- Miten toimimme, kun havaitsemme tulipalon (tai muun hätätilanteen)?
>> Hälytyksen suorittaminen – Tiedäthän miten tai kuka?
>> Palontorjunta ja/tai mahdollinen eristäminen (mikäli turvallista)
– Osaathan käyttää sammutuskalustoa ja eristää eri toimintoja tai alueita?
-- Miten toimimme, kun kuulemme hälytyksen?
>> Poistu rakennuksesta lähintä turvallista reittiä – Olethan tietoinen kulkureiteistä?
>> Siirry kokoontumispaikalle – Tiedäthän missä se on?
>> Sulje kaikki ovet takanasi – Auttaa pitämään tulipalon, savun tai roiskeet kurissa!
>> Käytä kävelyreittejä mikäli mahdollista – Älä hermostu, kävele turvallista vauhtia!
>> Ilmoita kokoontumispaikalla omalle yhteyshenkilöllesi, että olet kunnossa – Tiedäthän kenelle?
>> Ilmoita omalle yhteyshenkilöllesi jos joku puuttuu tai on loukkaantunut
(työkaverit, ulkopuoliset urakoitsijat tai vieraat) – Älä oleta, että joku muu on raportoinut!
>> Poistu kokoontumispaikalta vasta kun siihen annetaan lupa – Eli kun se on turvallista!
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