
                        

                            

Venestalon pelastussuunnitelma, joka 
sisältää sammutus- ym. turvallisuusohjeita

Viitalantie 221, 60640 Isokoski



TIETOJA  KIINTEISTÖSTÄ

 
Venestalo on Veneskoski-Viitala-seura ry:n omistama 
kylätalo, joka sijaitsee Seinäjoella Viitalankylässä. 

Venestalon osoite on Viitalantie 221, 60640 Isokoski.
 
Kyläseura vuokraa Venestaloa erilaisiin tilaisuuksiin. 
Päärakennuksen ylä- ja alakerrassa on noin 300 neliöä 
tilaa. Alakerrassa on keittiö, kaksi isoa huonetta, kolme 
pienempää huonetta (huom. pienet huoneet eivät ole vielä 
käytössä) ja vessa. 
Keittiössä on jääkaappi, astianpesukone, kahvinkeitin ja 
peruskeittiövälineitä. Molemmissa isoissa huoneissa on 
pöytäpaikat 50 henkilölle. 
Yläkerrassa on pöytäpaikat 20 henkilölle, mutta tila 
mahdollistaa isommankin joukon kokoontumisen. 
Yläkerrassa on käytettävissä kokoustekniikkaa.

Samassa pihapiirissä olevassa Venestuvassa on tilaa noin 
70 neliöä.

Yhteyshenkilönä toimii Anu Yli-Renko. Puh: 040 4168319

Tupakointi on sallittu ainoastaan pihalla 
olevassa erillisessä katoksessa!!! 



JOS  RAKENNUKSESSA  PALAA  –  TOIMI  SEURAAVASTI

Jos tulipalo syttyy – toimi näin!
Pelasta kaikki vaarassa olevat ja poistukaa rakennuksesta 
Sulkekaa kaikki ovet ja ikkunat
Tee palohälytys soita hätänumeroon 112  
Varmista, että kaikki ovat ulkona rakennuksesta
Aloita alkusammutus heti – käytä jauhesammuttimia ja pikapalopostia

      

Jauhesammutin
Jauhesammutin soveltuu kaikkeen 
sammuttamiseen, kuten kiinteiden, 
nestemäisten ja kaasumaisten aineiden 
sekä sähkölaitepalojen sammutta-
miseen
Sammuttimet on kiinnitetty 
rakennuksen seinille näkyville paikoille

Jauhesammuttimien paikat:
- Päärakennuksen molemmissa tuulikaapeissa
- Yläkerrassa rappusten vastaisella seinällä
- Yläkerran salissa oven vieressä
- Venestuvassa ulko-oven vieressä

      

Pikapaloposti
Pikapaloposti soveltuu kuitupalojen sammuttamiseen, pikapaloposti on raken-
nuksen I-kerroksen eteistilassa



 

Sammutuspeite
Sammutuspeite soveltuu pienten alkupalojen sammuttamiseen, sammutus-
peite on keittiössä

       
Poistumisreitit

Rakennuksen uloskäytävät ja hätäpoistumisreitit on merkitty jälkivalaisevilla 
poistumisopasteilla
Hätätilanteessa poistukaa lyhintä reittiä ulos

Uloskäytävät ja hätäpoistumisreitit on pidettävä kulkukelpoisina ja esteet-
töminä sekä on saatava sisäpuolelta auki helposti ilman avainta



TOIMINTAOHJE  TULIPALOSSA

                
Poistukaa palavasta tai savuisesta rakennuksesta heti ja varoittakaa muita

             

Pelasta kaikki vaarassa olevat ja poistukaa rakennuksesta
Myrkyllisiä savukaasuja on päästävä pakoon nopeasti
Sulje poistuessasi ovet ja ikkunat
Näin hidastat savun ja palon leviämistä eri huoneisiin sekä koko rakennukseen

                                      

Soita hätäilmoitus numeroon 112
Opasta palokunta paikalle



TOIMINTAOHJE TAPATURMASSA TAI SAIRASKOHTAUKSESSA

Elvytys:
1. Selvitä elvytystarve:

Koeta herättää elottomalta näyttävä puhuttelemalla ja 
ravistelemalla häntä 

2. Jos potilas ei herää:

Kutsu apua tai soita hätäilmoitus numeroon 112  
Noudata puhelimessa saamiasi ohjeita 

3. Tarkista hengittääkö potilas:

Avaa hengitystiet kohottamalla potilaan leukaa ylös ja 
taivuttamalla päätä taaksepäin
Katso, liikkuuko potilaan rintakehä
Tunnustele ja kuuntele ilman virtausta suusta ja sieraimista 

Jos potilas hengittää, käännä hänet kylkiasentoon hengityksen 
turvaamiseksi ja tarkkaile hengitystä.

Jos potilas ei hengitä: 
1. Aloita paineluelvytys:



Aseta toisen kämmenen tyvi rintalastan keskelle ja toinen käsi 
kädenselän päälle
Paina 30 kertaa käsivarret suorina noin 100 painelua minuutissa 
niin, että rintakehä painuu 4-5 cm 

2. Aloita puhalluselvytys:

           

Kohota leuka ylös, taivuta pää taakse sekä sulje sieraimet peukalolla 
ja etusormella

  
Paina huulesi potilaan suulle ja puhalla kaksi rauhallista puhallusta 
keuhkoihin ja seuraa samalla rintakehän liikkumista

  
Kahden onnistuneen puhalluksen jälkeen mikäli henkilö ei herää  
eikä hengitä normaalisti: 
Jatka painelu- ja puhalluselvytystä rytmillä 30 painallusta – 
2 puhallusta niin kauan kunnes apua tulee tai et itse enää jaksa

  
Älä keskeytä elvytystä, ellei potilas osoita virkoamisen merkkejä
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