
 PELASTUSSUUNNITELMA 
 Sivu 1 / 5 

 
 

Pelastussuunnitelma 

 

Sisällysluettelo 

 

1. Johdanto       1 

2. Tietoja koulusta      2 

3. Koulun toiminnan turvallisuuteen liittyviä kokonaisuuksia  2 

4. Riskianalyysi       3 
 

Pelastussuunnitelman tarkoituksena on avustaa koulun henkilöstöä normaaliolojen 

onnettomuuksien, tulipalojen ja muiden vahinkojen ennaltaehkäisyssä sekä onnettomuustilanteiden 

sattuessa henkilö-, omaisuus- ja ympäristövahinkojen rajoittamisessa mahdollisimman vähäisiksi. 

 

1. Johdanto 

 

Pelastussuunnitelman laatiminen perustuu pelastuslakiin (379/2011) ja valtioneuvoston asetukseen 

pelastustoimesta (407/2011). Pelastussuunnitelma tulee laatia rakennukseen tai muuhun kohteeseen, 

joka on poistumisturvallisuuden tai pelastustoiminnan kannalta tavanomaista vaativampi tai jossa 

henkilö- tai paloturvallisuudelle, ympäristölle tai kulttuuriomaisuudelle aiheutuvan vaaran taikka 

mahdollisen onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen arvioidaan olevan vakavat. 

Pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa rakennuksen tai alueen haltija. 

 

Omatoiminen turvallisuustyö ja onnettomuuksien ennalta ehkäisy kuuluvat kiinteistön omistajien 

lisäksi jokaisen koulussamme työskentelevän velvollisuuksiin. 

 

Henkilöstön perehdyttäminen tehdään yhdessä kouluvuoden alkaessa elo-syyskuussa. Jokaisella on 

myös velvollisuus itse tutustua pelastussuunnitelmaan. Jokaisella on velvollisuus kertoa 

huomaamistaan turvallisuusriskeistä. Kartoittamalla yhdessä vaaroja ja raportoimalla läheltä piti 

tilanteista lisäämme yhteistä turvallisuutta. 

 

Rauman freinetkoulu on lasten ja aikuisten yhteinen työpaikka, jossa jokaisen hyvinvointi on 

arvokas asia. Pyrkimyksenä on luoda sellainen välttämisen kulttuuri, jossa toisesta huolehtiminen ja 

toisen hyvä kohtelu on tärkeää. Turvallisuus koostuu yksilön teoista. 

 

Ongelmien ennaltaehkäiseminen, varhainen havaitseminen ja niihin puuttuminen kuuluu 

turvallisuuden ja hyvinvoinnin vaalimiseen. 

 

Kiitämme, moitimme ja ehdotamme rohkeasti. 

 

Huolehdimme, että henkilökunta saa riittävää ja ajankohtaista koulutusta sekä käytämme 

tarvittaessa asiantuntija-apua. 

 

Koulussa tehdään vuosittain turvallisuuskävelyt ja poistumisharjoitus. 
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2. Tietoja koulusta 

 

- Koulu sijaitsee entisen Rauman pääpostin tiloissa osoitteessa Karjalankatu 10. Rakennus on 

valmistunut -80 luvulla. Koulutilojen pohjapinta-ala on 1350 m2. 

 

- Pohjapiirros, johon on merkitty poistumisreitit, alkusammutinten sijainti ja kokoontumispaikat 

löytyy muun muassa koulun turvallisuuskansiosta ja luokista. 

 

- Ilmastoinnin hätäseis-painike löytyy koulun eteistiloista, suuren valokytkintaulun vierestä, 

ruokalan sisäänkäynnin vasemmalta puolelta. 

 

- Koulu on avoinna klo 6.45- 17.00 välisenä aikana. Aamulla koulupäivän voi aloittaa aamuparkissa 

klo 6.45-9.15 ja iltapäivällä koulupäivää voi jatkaa iltapäivähoidossa FILTTIKSESSÄ klo 12.15-

17.00. 

 

3. Koulun toiminnan turvallisuuteen liittyviä kokonaisuuksia 

 

- Pelastussuunnitelmatyöryhmään kuuluvat, rehtori, opettajakunnan edustaja, työsuojeluvaltuutettu 

ja Avokas ry:n hallituksen edustaja. Ryhmä laatii ohjeistuksen onnettomuustilanteiden varalle, 

hyväksyttää suunnitelman Rauman kaupungin pelastuslaitoksella sekä järjestää pelastusharjoituksen 

yhdessä kiinteistön muiden käyttäjien kanssa. Rehtori on koulun turvallisuuspäällikkö. Hänen 

varahenkilönsä on vararehtori. Työryhmä tiedottaa henkilökuntaa ja vanhempia järjestelyistä sekä 

järjestää koulutustilaisuuden henkilökunnalle. 

 

- Moniammatillinen oppilashuoltotyöryhmä kootaan tapauskohtaisesti. Ryhmään voivat kuulua 

esimerkiksi rehtori, luokanopettaja, erityisopettaja, terveydenhoitaja, koulupsykologi ja kuraattori. 

Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä koostuu edellä mainittujen lisäksi koulun oppilas- ja 

vanhempainedustuksesta. 

 

- Kriisivalmiusryhmään kuuluvat rehtori, työsuojeluvaltuutettu ja terveydenhoitaja, joille kaikille 

valitaan varahenkilöt. (Sekä tarvittaessa muita asiantuntijoita esim. psykologi, pastori, 

luokanopettajia, psykiatri ja kuraattori.) 

 

- Henkilökunnan työterveyshuolto: Terveystalon kanssa on tehty sopimus; terveystarkastuksen 

piiriin kuuluville tehdään terveydentilan sekä työ- ja toimintakyvyn seuraamiseksi tai arvioimiseksi 

terveystarkastuksia työhön tullessa ja 3-5 vuoden välein tai mikäli havaitaan erityisongelmia. 

 

- Oppilaiden terveydenhuolto: Noudattaa Rauman kansanterveystyön kuntayhtymän 

kouluterveydenhuollon toimintamallia. Terveydenhoitaja on koululla säännöllisesti joka tiistai sekä 

joka toinen perjantai. Sen lisäksi häntä voi tarvittaessa tavoitella matkapuhelimesta. 

Kouluterveydenhoitaja kuuluu myös oppilashuoltoryhmään sekä kriisiryhmään. Hammashuolto 

noudattaa kansanterveystyön kuntayhtymän mallia. 

 

- Työsuojelu: Koulu kuuluu Turun ja Porin työsuojelupiiriin. Koulun henkilökunta valitsee 

keskuudestaan työsuojeluvaltuutetun. 

 

- Ensiapuvalmius: Aina vähintään 5% henkilökunnasta on voimassa oleva ensiapukortti. Kaikki 

opettajat ovat käyneet hätäensiapukoulutuksen. Koulutukset päivitetään tietyin väliajoin. 
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- Vakuutukset: Henkilökunnalle on otettu sairausvakuutus Lähitapiolasta. Oppilaiden vakuutus on 

Lähitapiolassa. Koteihin tiedotetaan koulun vakuutuksesta. Vakuutus korvaa koulupäivän aikana, 

koulumatkoilla ja leirikouluissa ja retkillä tapahtuneet vahingot. 

 

- Kiinteistön rikosturvallisuudesta ja vartioinnista vastaa Realia-isännöinti 

 

4. Riskianalyysi 

 

Huomioitavat vaaratilanteet 

tulipalo (tahallaan sytytetty tulipalo, avotuli, sähkölaitevika, hitsaus, korjaustyöt, ym.) 

ilkivalta ulkoalueella 

henkilöonnettomuus/työtapaturma 

pommiuhkatilanne 

ulkopuoliset vaarat lähistöllä (tulipalot tai vaarallisten aineiden säilytykset ja kuljetukset, erityisesti 

satama ja rautatie sekä Porintie) 

 

Poistumisturvallisuus 

 

Uloskäytävät ja kulkureitit tulee pitää jatkuvasti esteettöminä koko leveydeltään. Koulun tiloissa 

uloskäytävien ja kulkureittien esteettömyydestä on jokaisen henkilökuntaan kuuluvan pidettävä 

huolta. Jokaisen koulun työntekijän tulee myös tietää uloskäynnit sekä sovitut kokoontumispaikat. 

 

Kokoontumispaikan ilmoittaa rehtori. Kokoontumispaikkoja on 3. Ensisijaisesti kokoonnutaan 

Place to Sleep-hotellin ja Avain-seurakunnan tilojen välillä olevalle kujalle. 

 

Kokoontumispaikat: 

1) Hotellin takana 

2) Yliopiston piha myllyn vieressä 

3) Sisälle suojautuminen 

 

Vastuuhenkilö Kati Nordman kiertää lopuksi yhteiset tilat. 

 

Vaaratilanne: Tietokoneiden ja muiden toimistokoneiden, sähkötoimisten työvälineiden, 

kylmäkalusteiden yms. syttyminen tuleen. Laitteiden virta on usein jatkuvasti kytkettynä sekä 

laitteet voivat olla pölyisiä. Puolikiinteiden ja kiinteiden sähkölaitteiden sähkösyötössä saatetaan 

käyttää asennusjohtoina jatkojohtoja. 

 

Vaikutus: Valmiusvirta eli jatkuva sähkövirta saattaa aiheuttaa sähkölaitepalon tai pölyn 

syttymisen. Tilapäiseksi tarkoitettujen jatkojohtojen käyttö saattaa aiheuttaa huonon kosketuksen 

myötä liitoskohdissa valokaaren ja kuumenemisen sekä johtojen ja sulakkeen ylikuormituksen. 

Viallisen sähkölaitteen käyttö saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja ja tulipaloja. 

 

Ehkäiseminen: Sähkölaitteet puhdistetaan ohjeiden mukaisesti ja säännöllisesti pölystä. 

Sähkölaitteista katkaistaan virta aina, kun se on mahdollista. Jatkojohtojen käyttöä jatkuvissa 

sähkösyöttölaitteissa vältetään. Viallinen sähkölaite lähetetään huoltoon tai korvataan uudella. 

 

Vaaratilanne: Liukkaus ja pimeys kiinteistön alueella saattavat aiheuttaa ihmisille tapaturmia. 

Vaikutus: Ihmisten kaatumiset, putoamiset tai työvälineen aiheuttama onnettomuus saattavat 

aiheuttaa vakavan tapaturman. 
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Ehkäiseminen: Portaat, katu- ja pihakäytävät, pysäköintialueet ja muut asukkaille, työntekijöille ja 

asiakkaille tarkoitetut liikkumisalueet kuivataan, puhdistetaan sekä hiekoitetaan kunnolla ja 

riittävän usein. 

 

Vaaratilanne: Vesivuoto rakennuksessa. 

 

Vaikutus: Koulun opetusvälineet ja muu irtaimisto kastuvat. Myös rakennuksen rakenteet saattavat 

kastua ja vesi valua alapuolella oleviin tiloihin. 

 

Ehkäiseminen: Lähellä ulkoseinää ja uloskäytäviä olevat vesiputket suojataan kylmää vastaan. 

Näkyvillä olevia vesiputkia ei kolhita esim. tavarapakkauksilla. Viemärit ja lattiakaivot pidetään 

puhtaina ja toimintakuntoisina. 

 

Vaaratilanne: Kulkemiseen tarkoitettuja lukittuja ovia sekä palo-ovia pidetään avoinna tai kiilattuna 

auki ja lukitsematta. 

 

Vaikutus: Toimivat ja kiinni olevat ovet ja palo-ovet estävät tulipalon ja savukaasujen leviämisen 

osastosta toiseen. Lukituksella estetään vieraiden ihmisten pääsy yhteisiin tiloihin, jolloin estetään 

ilkivallan tekemistä, varkauksia ja tuhopolttoja. 

 

Ehkäiseminen: Yhteisistä tiloista poistuttaessa varmistetaan aina, että ovet menevät lukkoon tai 

ainakin salpautuvat. Palo-ovea ei koskaan kiilata auki asentoon. 

Vaaratilanne: Rakennuksen seinustalla tai rakennuksen välittömässä läheisyydessä säilytetään 

helposti syttyvää materiaalia kuten kuljetuspakkauksia ja roskasäiliöitä. 

 

Vaikutus: Ulos lähelle rakennusta varastoidut tavarat ja liian lähelle rakennusta sijoitetut 

roskasäiliöt ovat tuhopoltoissa yleisimpiä sytytyskohteita. 

 

Ehkäiseminen: Ulos varastoitavat, helposti syttyvät tavarat sijoitetaan turvallisen etäisyyden päähän 

rakennuksen seinästä lukittuihin aitauksiin. Myös roskasäiliöt sijoitetaan riittävän etäälle 

rakennuksesta. 

 

Vaaratilanne: Yhteisissä tiloissa säilytetään palavia nesteitä, nestekaasuja tai akkuja. Palavien 

nesteiden ja kaasujen höyryt ovat ilmaa raskaampia. Höyryjen syttyminen aiheuttaa lähes aina 

räjähdyksen. 

 

Vaikutus: Palavien nesteiden höyryjen ja kaasujen räjähdys saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja, 

rakennukselle rakenteellisia vaurioita sekä varastotiloissa tulipalon. Sammutustehtävissä aiheutuu 

vaaraa sammutushenkilöstölle. 

 

Ehkäiseminen: Yhteisissä varastoissa ja kellaritiloissa säilytetään vain sinne kuuluvia tavaroita. 

Maanpinnan alapuolisiin tiloihin ei koskaan viedä palavia kaasuja tai nestekaasuja. Luvattomaan 

toimintaan puututaan välittömästi ja vaaralliset aineet ja tavarat poistetaan yhteisistä tiloista. 

 

Vaaratilanne: Palava kynttilä ja ulos sytytetty ulkotuli (roihu) ovat aina avotulia. Erityisesti 

vaarallinen on ulkona kulkureiteille tai niiden läheisyyteen sytytetty ulkotuli. Myös muu avotuli 

muodostaa aina vaaratekijän. 
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Vaikutus: Ilman valvontaa palava kynttilä sisätiloissa saattaa aiheuttaa hetkessä tuhoisan tulipalon. 

Ulkona alumiinifoliossa tai muussa kevyessä astiassa oleva ulkotuli saattaa tuulen voimasta liukua 

vaaralliseen paikkaan. Myös ulkotulen vierestä kulkeva ihminen saattaa törmätä ulkotuleen, jolloin 

vaatteet voivat syttyä palamaan. 

 

Ehkäiseminen: Koulussa ei käytetä sisätiloissa elävää tulta. Ulkotuli asetetaan turvalliseen paikkaan 

ja aina myös telineeseen. Ulkotulen turvallinen etäisyys kulkureitiltä on vähintään metri. Ulkotulta 

ei sytytetä jalkakäytävälle, jos on olemassa vaara, että siihen on mahdollisuus törmätä (esim. 

näkövammainen ihminen). Ulkotulta käytetään vain harvoin, esimerkiksi ennen koulun joulujuhlia. 

 

Vaaratilanne: Koulun ulosmenoväylillä säilytetään tavaroita. Uloskäytävän oven avaaminen 

sisäpuolelta onnistuu vain avainta tai muuta erityistoimintaa käyttämällä. Kulkureittiä ja 

uloskäytävää osoittavat kilvet eivät ole näkyvissä. 

 

Vaikutus: Poistuminen toimitiloista ja varastoista hätätilanteessa vaikeutuu ja vaarantuu. 

 

Ehkäiseminen: Koulun ulosmenoväylät pidetään avoimina. Ulko-ovi on auki tai se saadaan auki 

helposti ilman avainta tai muuta erityistoimintaa. Ulosmenoteiden kyltit ovat selvästi näkyvillä. 

 

Vaaratilanne: Ulkopuolinen henkilöuhka koulun sisätiloissa. 

 

Vaikutus: Luokista ei päästä poistumaan ulos. 

 

Ehkäiseminen: Koulu on sijainnistaan huolimatta melko suojaisa eikä siinä ole näkyviä ulkoisia 

koulun tunnusmerkkejä, esimerkiksi suuria nimikylttejä. Koulussa on vain yksi pääsisäänkäynti, 

joka on aidan reunustaman pihan sisäpuolella. Sisälle suojautumista harjoitellaan. Luokkien ovet 

saa sisäpuolelta lukkoon. 

 

Päivitetty 11/2022 


