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1 JOHDANTO 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on luoda pelastussuunnitelma Haminan kulttuuri-

historialliselle kaupunginmuseolle riskianalyysin pohjalta. Riskianalyysissä on tarkoitus 

kartoittaa museota ja sen perusnäyttelyssä olevia esineitä mahdollisesti uhkaavat ris-

kitekijät. Tätä ennen on syytä tarkastella itse museorakennusta; mitkä ovat rakennuk-

sen ominaisuudet ja voiko niitä parantaa. 

 

Haminan kaupunginmuseon pelastussuunnitelman yhteyteen on tarkoitus valmistella 

joidenkin mahdollisten onnettomuuksien tai hätätilanteiden jälkeisiä toimintakaavioita. 

Kaiken kattavaa toimintaohjekokoelmaa ei ole mahdollista luoda. Valmiita toimintaoh-

jeita esimerkiksi esine-evakuointiin löytyy muun muassa Getty Conservation Instituten 

julkaiseman ”Building an Emergency Plan” (Dorge & Jones 1999) lopusta. 

 

Tämän työn tarkoitus on keskittyä Haminan kaupunginmuseoon, mutta tässä työssä 

luotua pelastussuunnitelman mallia voidaan soveltaa paitsi kahdessa muussa Hami-

nan kaupungin museossa, mutta myös kaikissa museokokoelmien varasto- ja säilytys-

tiloissa.  

 

Pelastussuunnitelman teko konservointialan opinnäytetyönä puolustaa paikkaansa sil-

lä, että juuri museon konservaattori on avainasemassa etenkin onnettomuuksien ja 

hätätilanteiden jälkipyykissä. Konservaattori on usein museoissa myös se henkilö, 

jonka asiantuntijuutta käytetään pelastussuunnitelmien teossa. (Levin 2008) 

 

Tämän opinnäytetyön yhteydessä pyritään vastaamaan myös siihen, miten yleisiä ja 

millaisia pelastussuunnitelmat ovat erikokoisissa suomalaisissa museoissa? Näihin 

kysymyksiin haetaan vastausta tämän opinnäytetyön yhteydessä museoille lähetetys-

sä kyselyssä. Kyselyn puitteissa tarkastellaan myös museoiden pelastussuunnitelmiin 

käytettyjä sekä taloudellisia että henkilöstöllisiä resursseja. 
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1.1 Koko ajan sattuu ja tapahtuu 

 

Tämän opinnäytetyön tekijä on työskennellyt Haminan kaupungin museoiden tutkijana 

noin puolitoista vuotta. Tänä aikana on Haminan Kaupunginmuseossa tai sen välittö-

mässä läheisyydessä sattunut kolme tapausta, joiden voisi luokitella kuuluvan museo-

ta uhkaaviin riskitekijöihin. Kesäkuun kuudes päivä vuonna 2007 tuhopolttaja iski kort-

teliin, jossa kaupunginmuseo sijaitsee. Teon seurauksena museon lähellä ollut, tyhjä 

ja purkutuomion jo saanut puurakennus tuhoutui lähes täysin. Kukaan ei loukkaantu-

nut palossa. Onneksemme tuuli puhalsi museosta poispäin. Mutta mitä, jos palo olisi-

kin alkanut levitä museon viereiseen puutaloon ja uhata museota? 

 

Kesällä 2007 museon sisäpihalla tehtiin asfalttitöitä erittäin järeillä koneilla. Museossa 

oli tapahtumahetkellä vanhan venäläisen posliinin näyttely. Koneiden aiheuttama täri-

nä, jota ei tapahtumahetkellä silmämääräisestä tehotarkkailusta huolimatta havaittu, 

naarmutti lasista vitriinin hyllylasia antiikkilautasta pitelevän lautastelineen liu’uttua hyl-

lyä pitkin. Mutta mitä jos tärinä olisikin aiheuttanut jonkun esineen halkeamisen tai 

vaurioita itse museorakennukseen? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1 
 
Vitriinilaatikoston kaatuminen 15.7.2008. 
Laatikosto tuettuna wc-paperipaketeilla  
kaatumisen jälkeen. 
 
Kuva: Taina Vihra, Haminan kaupunginmuseo 

 



 4 

Tänä kesänä, 15.7.2008 muutaman kuukauden käytössä ollut, museon tilaama uusi 

vitriinilaatikosto kaatui museon perusnäyttelyssä. Laatikoston tekijä ei ollut ottanut 

lainkaan huomioon sitä, pysyykö laatikosto pystyssä, jos avoinna on useampi kuin yksi 

laatikko. Kaatumisen seurauksena hajosi laatikoston päällä lasikuvun alla ollut lasipi-

kari. Myös laatikostossa ollut viuhka repeytyi yhdestä reunastaan. Kalliina hankintana 

tehty laatikosto vaurioitui käyttökelvottomaksi. Henkilövahingoilta kuitenkin säästyttiin. 

Mutta mitä, jos joku olisi jäänyt laatikoston alle? Lasin aiheuttamat vammat olisivat voi-

neet olla erittäin vakavia. 

 

Olisimmeko toimineet toisin, jos museon käytössä olisi ollut pelastussuunnitelma? Oli-

siko jotain rikkoutunutta voitu pelastaa? Näihin kysymyksiin pyritään vastaamaan tä-

män opinnäytetyön viimeisessä luvussa. 

 

1.2 Lähdeaineisto 

 

Museot velvoitetaan pelastussuunnitelman tekoon lailla. Vuoden 2004 alussa voimaan 

tulleet Pelastuslaki ja -asetus (SDK 468/2003; ks. liite 2) määrittelevät omatoimisen 

varautumisen syyt, suunnitteluvelvoitteen, pelastussuunnitelman sisällön sekä velvoit-

teen pitämään pelastussuunnitelma ajantasaisena. Lain tarkempi sisältö on esitelty liit-

teessä 2.   

 

Pelastussuunnitelmien tekoon on saatavilla ohjeita ja taustamateriaalia melko hyvin. 

Johdantona aiheeseen voidaan pitää vuonna 2007 valmistunutta Opetusministeriön 

julkaisua Kulttuuriomaisuuden uhat ja suojelu, jossa kartoitetaan yleiseurooppalai-

sempia uhkakuvia kulttuuriomaisuudellemme. Julkaisussa eritellään erilaisia makrota-

son uhkakuvia, kuten suuronnettomuudet, sähköisen infrastruktuurin häiriintyminen ja 

väestön terveyden ja toimeentuloturvan vakava vaarantuminen. (2007: 66–70) Myös 

museoissa työskentelevien on hyvä tiedostaa nämä laajemman mittakaavan ongel-

mat, mutta käytännössä yksittäisten museoiden valmiudet eivät riitä näiden skenaa-

rioiden läpikäyntiin perusteellisesti. 
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Monilla aluepelastuslaitoksilla on Suomessa käytössään valmiita lomakepohjia, jotka 

avustavat valmiilla täytettävillä kysymyslokeroillaan pelastussuunnitelman tekoon. Mi-

käli halutaan räätälöidä pelastussuunnitelma etenkin museota varten, voidaan näitä 

valmiita lomakepohjia käyttää alustavasti pohjamateriaalina ja tehdä niihin tarvittavia 

lisäyksiä koskien etenkin esinekokoelman pelastamista. 

 

Getty Conservation Instituten julkaisema massiivinen opas ”Building an Emergency 

Plan” (Dorge & Jones 1999)1 ohjaa etenkin suurten kulttuurilaitosten pelastussuunni-

telman teossa. Carl L. Nelsonin ”Protecting the Past from Natural Disasters” (1991) on 

oikeastaan tämän teoksen lyhennetty versio. Monet molempien kirjojen toimintakaavi-

oista tuntuivat liian monimutkaisilta sovellettavaksi sellaiseen pieneen organisaatioon, 

kuin Haminan kaupunginmuseo on. Kirjoista saa kuitenkin hyviä ohjeita kriisitilantei-

den jälkeisiin toimenpiteisiin. 

 

Verkosta löytyy kohtuullinen määrä artikkeleita ja ohjeistoja liittyen kulttuurilaitosten 

pelastussuunnitelmien tekoon. Yhdestä vaikutusvaltaisimmista tahoista mainittakoon 

ICOM, jonka verkkosivuilla (ICOM 2008: Guidelines for Disaster Preparedness in Mu-

seums; Cultural Heritage Disaster Preparedness and Responce) on kattavasti lueteltu 

kaikki toimenpiteet, jotka museon pelastussuunnitelman teossa on hyvä ottaa huomi-

oon. Suomalaisista verkkosivuista mainittakoon Suomen pelastusalan keskusjärjestö 

SPEK:in verkkosivut, joilta löytyy alustavia lomakkeita ja yleisiä ohjeita pelastussuun-

nitelman tekoon. (SPEK 2008: Pelastussuunntelma) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Julkaisu on ladattavissa myös ilmaiseksi osoitteesta 
<http://www.getty.edu/conservation/publications/pdf_publications/emergency_plan.pdf> 
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2 KYSELY MUSEOIDEN PELASTUSSUUNNITELMISTA 

 

Pelastussuunnitelmien tason ja yleisyyden kartoittamiseksi suomalaisissa museoissa 

tehtiin tämän opinnäytetyön yhteydessä pieni kysely. Kysely lähetettiin 12.9.2008 säh-

köpostitse kolmeenkymmeneenyhteen museoon ympäri Suomea. Museot valittiin sa-

tunnaisesti sellaisten museoiden joukosta, jotka saavat valtionapua ja ovat museo-

ammatillisesti hoidettuja. Valinnassa painotettiin kuitenkin kunnallisia kulttuurihistorial-

lisia museoita, mutta mukana oli myös muutamia taidemuseoita. Tämä painotus valit-

tiin siksi, että tulokset olisivat verrattavissa mahdollisimman hyvin Haminan kaupun-

ginmuseoon, joka myös edustaa kulttuurihistoriallisia museoita. Koska useat museo-

toimet sisälsivät useita museoyksiköitä, koski lähetetty kysely lukumääräisesti suu-

rempaa määrää museoita. 

 

Kyselyn valittujen museoiden joukossa olivat Heinolan, Valkeakosken ja Äänekosken 

museot, joiden isäntäkunnat on valittu Haminan verrokkikaupungeiksi Haminan kau-

pungin teettämässä ns. Tahto-hankkeen kuntaselvityksessä.2  

 

TAULUKKO 1 

Museotyypit joihin kysely lähetettiin ja niiden määrä 

Museotyyppi KPL 

Maakuntamuseo 8 

Kunnallinen taidemuseo 3 

Kunnallinen kulttuurihistoriallinen museo 10 

Valtakunnallinen erikoismuseo 4 

Yksityinen kulttuurihistoriallinen museo 3 

Yksityinen taidemuseo 3 

 

                                                 
2 Haminan kaupunki käynnisti keväällä 2006 laajan valmisteluhankkeen, ns. Tahto-hankkeen, jonka päätavoittee-
na on kaupungin organisaatiorakenteen ja toimintamallin uudistaminen. Kaupunki tilasi keväällä 2007 Audiator 
Kehittämispalveluilta/Suomen Kuntatarkastus Oy:ltä talousanalyysin pohjamateriaaliksi. 
 
Selvitykseen liitettiin vertailutietoja 2-3 samansuuruisesta kaupungista, joiden asukasluku ja väestö- ja palvelura-
kenne ovat verrannollisia Haminaan. Vertailukunniksi valittiin Heinola ja Valkeakoski sekä (osittain) Äänekoski. 
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Kyselyä ei lähetetty kohdistetusti millekään museon ammattiryhmälle. Yleisimmin käy-

tettiin museon verkkosivuilta löytyvää museon yleistä info@- tai museo@ -osoitetta. 

Vain niissä tapauksissa, joissa museon pelastussuunnitelmista vastaava henkilö oli 

tämän työn tekijän tiedossa, kysely kohdennettiin hänelle. Mikäli kumpaakaan edellistä 

ei ollut tiedossa, kysely lähetettiin museonjohtajalle. 

 

Kyselyn rakenne ja kysymykset muotoutuivat niiden pääkysymysten pohjalta, jotka 

nousivat esiin lähdekirjallisuutta lukiessa ja taustamateriaalia tutkiessa tämän opinnäy-

tetyön tekijälle. Kyselystä pyrittiin tekemään mahdollisimman yksikertainen sekä lyhyt, 

jotta mahdollisimman moni museo ehtisi vastata siihen. Vastausaikaa annettiin kaksi 

viikkoa, eli syyskuun loppuun. Vastausajan lyhyyden määritteli tämän opinnäytetyön 

tekijän oma tiukka aikataulu. Kyselyn muoto ja kysymykset ovat liitteessä 1.  

 

2.1 Kyselyn tulokset 

 

Määräaikaan mennessä vastauksensa lähetti kuusi museota, joista kolme lähetti kyse-

lyn mukana myös pelastussuunnitelmansa. Määräajan jälkeen kyselyyn vastasi vielä 

neljä museota, joista yksi lähetti vastauksensa mukana pelastussuunnitelman. Myös 

nämä vastaukset prosessoitiin kyselyn tuloksiin. Vastausprosentti kyselyyn oli näin ol-

len noin 33 %. Yksi museo vastasi, että heillä on pelastussuunnitelma, mutta siitä ei 

anneta tietoja ulkopuolisille. Haminan verrokkikaupungeista (Heinola, Valkeakoski ja 

Äänekoski) vain yksi vastasi kyselyyn. Tässä kaupungissa pelastussuunnitelma oli 

tehty yhteen kaupungin kolmesta museosta.  

 

Kyselyyn vastattiin yleensä ottaen erittäin lyhyesti ja asiallisesti. Tähän vastaamista-

paan kannusti myös kysymysten muoto, joka mahdollisti joissakin kohdissa vastaami-

sen lyhyesti ”kyllä” tai ”ei”. Seuraavissa alakappaleissa on purettu kyselyn tuloksia. 

Kuten etenkin pelastussuunnitelmien budjettia käsittelevästä osiosta voidaan huoma-

ta, ei kyselyyn ole välttämättä vastattu ajatuksella. 
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TAULUKKO 2 

Kyselyyn vastanneet museot 

Museotyyppi KPL Lähetti pelastus- 
suunnitelman (kpl) 

Maakuntamuseo 5 2 

Kunnallinen taidemuseo 1 - 

Kunnallinen kulttuurihistoriallinen museo 3 2 

Valtakunnallinen erikoismuseo 1 - 

Yksityinen kulttuurihistoriallinen museo - - 

Yksityinen taidemuseo - - 

 

 

2.1.1 Pelastussuunnitelmien ajantasaisuus 

 

Kyselyn mukaan pelastussuunnitelmien teon vakavasti ottaneet museot myös päivittä-

vät niitä lähes vuosittain. Vakavasti ottaneilla tarkoitetaan tässä museoita, jotka ovat 

luoneet valmiista pelastuslaitoksen lomakkeesta museoille räätälöidyn mallin, joissa 

annetaan myös toimintaohjeita muun muassa esine-evakuointiin. Pelastuslaitoksen 

valmiita pohjia käyttäneet eivät olleet päivittäneet suunnitelmiaan vuosittain. 

 

Pelastuslaitoksen valmista lomaketta käyttänyt suurehko museo ei ole palannut asi-

aan pelastussuunnitelman teon jälkeen vuonna 2006. Näin myös museossa, jonka pe-

lastussuunnitelma oli tehty opinnäytetyönä. 

 

2.1.2 Pelastussuunnitelmien tekijät ja suunnitelmissa nimetyt roolit 

 

Museon pelastussuunnitelman on yleisimmin tehnyt konservaattori (2 vastaajaa), mu-

seonjohtaja (2), kokoelma-amanuenssi (2), museomestari (1) tai ulkopuolinen taho (1). 

Haminan verrokkikaupungeista (Heinola, Valkeakoski ja Äänekoski) ainoaa tehtyä pe-

lastussuunnitelmaa ei ollut tehty museon henkilökunnan toimesta, vaan turvallisuus-

alan opinnäytetyönä vuoden 2007 alussa. 
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Pelastussuunnitelmissa nimettyjä kriisitilanteiden rooleja oli määritelty lähes kaikissa. 

Yleisimmin nimettyjä oli pelastus- tai suojelujohtaja (5), joka oli yleensä museonjohtaja 

(3) tai amanuenssi (1). Amanuenssi toimi kuitenkin jälkimmäisessä tapauksessa mu-

seonjohtajan alaisuudessa. Pelastus- tai suojelujohtajan varahenkilö oli nimetty kah-

dessa museossa. Yhdessä museossa toimi lisäksi väestönsuojan hoitaja. 

 

Eräs vastanneista suurikokoisista museoista erottui kaikkien vastanneiden joukosta 

erityisen tarkkaan mietityllä kriisinajan miehityksellään. Voi olla, että vastaavia lähes 

armeijamaisen hierarkkisia roolijakoja oli muissakin vastanneissa museoissa, mutta 

niitä ei ollut tuotu ilmi vastauksissa. Kyseessä olevassa suunnitelmassa oli tarkkaan 

nimetyt suojelujohtajat ja heidän varajohtajansa. Sen lisäksi koko museon väki oli jaet-

tu toimipaikkakohtaisesti viestittäjiin, ryhmänjohtajiin, sammuttajiin ja ensiavun antajiin. 

Kaikille rooleille oli lueteltu myös selkeät tehtävät, jotka oli nimetty kuuluvan kyseessä 

olevien henkilöiden viran kuvaan. Tämä sitouttaa vianhaltijat pelastussuunnitelmaan 

eikä kukaan voi kriisitilanteessa väittää, että ei ole tiennyt tehtävästään.    

 

2.1.3 Pelastussuunnitelmien budjetti 

 

Pelastussuunnitelman tekoon ei kyselyn mukaan yleensä ollut budjetoitu lainkaan tai 

erityisesti rahaa, vaan suunnitelma oli tehty virkatyönä. Myöskään suunnitelman ylläpi-

toon eivät useimmat vastaajista laskeneet käyttävänsä lainkaan rahaa. Tämä on kiin-

nostavaa, sillä esimerkiksi käsisammuttimien vuosihuolto maksaa pienellekin museolle 

jonkin verran.  

 

Edelleen kukaan vastaajista ei ilmoittanut käyttäneensä rahaa niiden tarvikkeiden 

hankintaan, joita listataan alueellisten pelastuslaitosten pelastussuunnitelmalomak-

keissa. On syytä epäillä, että kaikkien vastanneiden museoiden vakiovarusteisiin ei 

ole kuulunut ennen pelastussuunnitelman laatimista vaikkapa suojakypäriä. Yksi suu-

rehko museo ilmoitti pelastussuunnitelmien vaatimien investointien kuuluvan hallinnon 

käyttömenoihin, mikä onkin todennäköisesti tilanne myös muissa museoissa. 
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2.1.4 Henkilökunnan turvakoulutus ja pelastusharjoitukset 

 

Kysyttäessä henkilökunnan turvakoulutuksesta, näkyi vastauksissa jälleen jakoa pe-

lastussuunnitelmansa tosissaan ottaneisiin ja asiassa minimivaatimukset täyttäneisiin 

”lomakemuseoihin”. Tyypillisin henkilökunnan saama turvallisuusalan koulutus oli en-

siapukoulutus (7), jota oli saanut koko vakinainen henkilökunta (2), 60–70 % henkilö-

kunnasta (1) tai vain (pieni) osa henkilökunnasta (4). Muuta turvallisuusalan koulutus-

ta ilmoitti saaneensa viisi museota. Vain yksi museo ilmoitti, että kukaan henkilökun-

nasta ei ollut saanut mitään koulutusta. 

 

Pelastussuunnitelmiin liittyviä pelastusharjoituksia oli järjestetty kaikista vastanneista 

kaikkiaan kolmessa museossa. Yhdessä näistä harjoitus oli tehty yli 15 vuotta sitten. 

Harjoituksia ei ollut järjestetty näin ollen lainkaan seitsemässä museossa. Tosin yh-

dessä näistä museoista koko henkilökunta oli käynyt kävellen ja katsellen läpi kaikki 

ne museon paikat, jotka sisälsivät pelastuksessa tarvittavaa välineistöä tai olivat pe-

lastustilanteissa avainasemassa.  

 

2.1.5 Kriisiajan yhteistyökumppanit 

 

Kysyttäessä museoiden yhteistyökumppaneista kriisiaikana, kaksi museoista vastasi 

että heillä ei ole niitä. Viranomaisapuun vastasi luottavansa niin ikään kaksi museota. 

Myös kaupungin omat yksiköt ja virkamiehet mainittiin mahdollisina auttajina kahdessa 

vastauksessa. 

 

On kiinnostavaa, että edes suuret museot eivät olleet sopineet virka-avusta etukäteen 

esimerkiksi armeijan kanssa. Myöskään naapurikaupunkien suurten museoiden apua 

esimerkiksi kriisitilanteen jälkeisessä konservoinnissa ei oltu tiedusteltu etukäteen.  
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2.2 Kyselyn perusteella tehdyt päätelmät 

 

Vaikka kyselyyn vastanneita museoita oli vain kolmasosa kyselyn saaneista, vastauk-

sista on todennäköisesti erotettavissa ne tendenssit, jotka pätevät myös muissa suo-

malaisissa museoissa. Pelastussuunnitelmia ovat tehneet kyselyn mukaan yleisimmin 

suuret maakunnalliset museot. Haminan kokoisten pienten kaupunkien museot eivät 

ole todennäköisesti tehneet pelastussuunnitelmaa. Tätä ei kuitenkaan voida todistaa, 

koska samankokoisista kaupungeista tai Haminan verrokkikaupungeista ei saatu tar-

peeksi vastauksia.  

 

Helpoimmalla pelastussuunnitelman teossa pääsee käyttämällä aluepelastuslaitosten 

valmiita lomakepohjia, mutta useat museot ovat kyselyn perusteella päätyneet teke-

mään museon ominaispiirteet paremmin huomioon ottavan räätälöidyn pelastussuun-

nitelman. Nämä museot huolehtivat pääsääntöisesti myös siitä, että suunnitelmat oli-

vat ajan tasalla. Näissä suunnitelmissa oli myös tarkimmin määritellyt roolijaot ja teh-

täväkentät. 

 

Turvakoulutuksen saaneiden vähyys museoissa oli yllättävää. Henkilökunnan vähyys 

verrattuna työtehtävien paljouteen etenkin kuntapuolella toisaalta aiheuttaa sen, että 

esimerkiksi ensiapukursseille ei ehdi osallistua työajalla. Haminan kaupungissa ei tiet-

tävästi ole kertaakaan järjestetty EA-koulutusta kaupungin työntekijöille. Koulutuksen 

saaminen on Haminassa kiinni omasta halusta uhrata vapaa-aikaansa: koulutus pitää 

hankkia sitä halutessaan omalla ajalla kansalaisopiston järjestämillä iltakursseilla. 

 

Pelastussuunnitelmien teossa ei korostunut minkään museon ammattiryhmän rooli. 

Suunnitelmien teosta ja niiden päivityksestä vastasivat niin museonjohtaja, 

amanuenssi kuin konservaattorikin. Konservaattoreiden roolin korostumattomuutta 

voisi pitää yllätyksenä, sillä he toimivat kuitenkin todennäköisesti avainasemassa jäl-

kipelastustilanteissa.  
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Pelastusharjoitusten vähyys ei sen sijaan tullut tämän työn tekijälle yllätyksenä. Mu-

seo-olosuhteissa on todennäköisesti täysin mahdotonta simuloida vaikkapa pelastusti-

lannetta tulipalon sattuessa. Ainoa mahdollinen harjoitus voisi todennäköisesti olla ko-

keilu siitä, miten nopeasti museo saadaan tyhjennettyä palohälytyksen sattuessa. Toi-

saalta tämäkin saattaa luoda riskitilanteen: tyhjä museo ja yksin jätetyt esineet voivat 

luoda tilaisuuden esinevarkaudelle.  

 

Tämän työn tekijä piti yllättävänä sitä, että museot eivät olleet lainkaan neuvotelleet it-

selleen yhteistyökumppaneita mahdollisen kriisiajan varalle. Jos katastrofi on laajamit-

tainen, on oletettavaa, että museot tulevat saamaan virka-apua melko myöhään (jos 

silloinkaan). Haminan kaltaisessa varuskuntakaupungissa olisi ehkä luontevaa neuvo-

tella ainakin alustavasti avunsaannista Reserviupseerikoulun kanssa. Myös Kymen-

laakson museon kanssa voitaisiin keskustella avunsaannista etenkin konservoinnissa. 

 

Kyselyn tuloksia ei voitane hyödyntää jatkossa sen pienen otannan vuoksi. Näin ollen 

kysely antaa vain jonkinlaisen käsityksen pelastussuunnitelmien tasosta ja yleisyydes-

tä suomalaisissa museoissa, ei varmaa tutkimuksellista tietoa. 

 

 

3 TAUSTAA PELASTUSSUUNNITELMAN LUOMISELLE  

3.1 Museorakennus 

 

Vuonna 1903 perustettu Haminan kaupunginmuseo sijaitsee kaavalla suojellussa 

Haminan vanhimmassa yksityiskäyttöön rakennetussa kivitalossa vuodelta 1760, 

osoitteessa Kadettikoulunkatu 2 B. Talo on säilyttänyt vuosisatojen saatossa ulko-

asunsa ja osaksi myös aidot historialliset rakenteensa. Kaupunginmuseo on toiminut 

tässä rakennuksessa vuodesta 1957. Talon historiallinen henki ja aidot historialliset 

rakenneosat on aina huomioitava museoon liittyvissä toimissa. Toisin sanoen reikää-

kään ei saa porata seinään ilman erittäin hyvää perustetta sille. 
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Kuva 2 
 
Talon mahdollisesti alkuperäinen 
ulkoasu vuonna 1799. 
 
Kuva: Kuvernementin atlas. Kansallis- 
arkisto. 

 

Museorakennus on historiansa aikana toiminut mm. kaupungintalona, meritullin pak-

kahuoneena, yksityisasuntona, leipomo-kahvilana ja räätälinliikkeenä. Tärkein taloon 

paikantuva historiallinen tapahtuma on vuodelta 1783, jolloin Venäjän keisarinna Kata-

riina II ja hänen serkkunsa Ruotsin kuningas Kustaa III kävivät talossa valtiollisia neu-

votteluita neljän päivän ajan. Tätä tapahtumaa muistetaan myös kaupunginmuseon 

perusnäyttelyssä olevalla interiöörihuoneella.  

 

Viimeisin museorakennuksessa tehty mittava peruskorjaus valmistui vuonna 2007. 

Tällöin museorakennukseen asennettiin museon näyttelytoiminnan mahdollistava talo-

tekniikka ja ilmastointi. Myös museon turvallisuustekniikka saatettiin sille tasolle, että 

museossa voidaan esittää ulkopuolelta lainattavia esineitä ja näyttelyitä. Peruskorjaus 

käsittää rakennuksen ensimmäisen- ja ullakkokerroksen. Kellarikerroksen peruskorja-

us muilta kuin kuistin osalta on kesken ja jatkuu Haminan työsiirtolan talvikohdeprojek-

tina vuoden 2008 talvella. 
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 Kuva 3 

 Haminan kaupunginmuseo peruskorjauksen jälkeen Kadettikoulunkadulta päin. 
 Kuva: Anu Kehusmaa, Haminan kaupungin museot 

 

Museon pääasiallinen toiminta keskittyy tällä hetkellä museon ensimmäiseen kerrok-

seen. Museon ullakkoa vuokrataan toisinaan kokouskäyttöön ja siellä järjestetään sa-

tunnaisesti opetusta lapsiryhmille. Museon peruskorjaamaton kellari on yleisöltä suljet-

tu lukuun ottamatta kuistin kellarikerroksen yleisö-wc tiloja. 

 

3.2 Haminan kaupunginmuseon kokoelmat 

 

Perustan Haminan kaupungin museoiden esinekokoelmalle on luonut vuonna 1903 

lakkautetusta Haminan kadettikoulusta saatu runsas esineistö. Esinekokoelmat ovat 

sittemmin karttuneet kaupunkilaisten lahjoitusten turvin.3 Vuoteen 2007 saakka koko-

elmien nimi on ollut Haminan kaupunginmuseon kokoelmat. Viime vuonna katsottiin 

aiheelliseksi painottaa sitä, että kokoelmat sisältävät koko kaupungin museoiden ko-

koelmia. Museotoimen toimintaa kuvaavaksi nimeksi tuli tällöin Haminan kaupungin 

museot. 

                                                 
3 Vehkalahden ja Haminan kuntaliitoksen yhteydessä vuonna 2003 museoiden kokoelmiin ja Haminan 
kaupungin museoiden yhteyteen liitettiin Vehkalahden kotiseutumuseo ja sen melko laajat, lähinnä agraari-
kulttuuriin liittyvät kokoelmat ja arkisto. Näitä kokoelmia esitetään ja säilytetään pääsääntöisesti Vehka-
lahden kotiseutumuseolla tai sen yhteydessä, eivätkä ne näin ollen liity tämän opinnäytetyön aihepiiriin. 
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Pääosaa Haminan kaupungin museoiden kokoelmista säilytetään Reserviupseerikou-

lun kasarmialueella sijaitsevassa varastorakennuksessa. Museolla on myös käytös-

sään muutamia muita varastopaikkoja. Esineiden vastaanotto ja käsittely on keskitetty 

museoiden toimistoon, joka sijaitsee osoitteessa Kirkkokatu 1 B. Itse kaupunginmuseo 

toimii tätä nykyä vain näyttelytilana.  

 

Vuoden 2008 kesäkuussa avattiin kaupunginmuseon ensimmäisessä kerroksessa 

kaupungin historiaa esittelevä perusnäyttely, jossa esillä olevat esineet ovat pääsään-

töisesti muutamaa esinelainaa lukuun ottamatta museoiden omista kokoelmista. 

 

3.3 Henkilökunta ja asiakkaat 

 

Haminan kaupunginmuseon henkilökunta koostuu lähinnä kahdesta kokopäiväisestä 

henkilökunnan jäsenestä. Museon kokonaisvaltaisesta aukipidosta ja huoltamisesta 

vastaa museonhoitaja. Hänen apunaan työskentelee kaikkien Haminan kaupungin kol-

men museon yhteinen tutkija, jossa tehtävässä tämän opinnäytetyön tekijä tällä het-

kellä työskentelee. Tutkijan toimenkuva kaupunginmuseossa on lähinnä näyttelyiden 

suunnittelu ja pystyttäminen (yhdessä museonhoitajan kanssa), opastaminen sekä 

museonhoitajan sijaistaminen tarvittaessa.  

 

Museoiden esimiehenä työskentelee kulttuurisihteeri, jolla on myös museoalan koulu-

tus ja työkokemus. Kulttuurisihteeri ei käytännössä osallistu lainkaan museoiden toi-

minnalliseen johtamiseen, joka on tutkijan vastuulla. Haminan kaupungin museoiden 

pienen henkilöstömäärän vuoksi kriisiajan komentoketju tulee olemaan erittäin lyhyt. 

Kahden ihmisen vastuulle jakautuu pakostakin koko joukko erilaisia vastuutehtäviä. 

 

Kaupunginmuseo on vuosien 2005–2007 peruskorjauksen jälkeen vuonna 2008 en-

simmäistä kertaa auki kesäkaudelta vuoden 2008 loppuun. Näin ollen varsinaista tilas-

totietoa siitä, kuinka paljon kävijöitä museossa vuosittain on, ei ole vielä saatavissa. 
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Tämän vuoden kesäkauden (kesäkuu-elokuu) kaupunginmuseon kävijämäärä oli 

1292, joka tekee keskimäärin 16,5 kävijää joka päivä.  

 

Suuret kaupunkitapahtumat, joihin museo yleensä osallistuu vapaalla sisäänpääsyllä, 

aiheuttavat tietenkin huippuja kävijämäärin. Tyypillistä kaupungin museoille on muse-

onhoitaja Vihran (suullinen tiedonanto 24.9.2008) mukaan se, että kävijämäärä vähe-

nee voimakkaasti heti kesäkauden loputtua. Toinen suvantovaihe on keväällä joulun ja 

pääsiäisen välillä, sekä pääsiäisen jälkeen ennen kesäkauden alkua. 

 

 

4 HAMINAN KAUPUNGINMUSEON RISKIKARTOITUS 

 

Kulttuuriomaisuutta uhkaavia tekijöitä voidaan luokitella vakavuudeltaan eritasoisiin 

tekijöihin. Seuraavassa on tämän työn tekijän tulkinta kirjallisuudessa käytetyistä ter-

meistä. Suuronnettomuus tai katastrofi (disaster4) on mittaluokaltaan vakavin ja kos-

kettaa yleensä laajempaa joukkoa kulttuurilaitosten lisäksi. Hätätilanne (emergency) 

voi olla joko pitkä- tai lyhytkestoinen tapahtuma joko kulttuurilaitoksen sisällä tai ulot-

tua sen ulkopuolelle. Vakavuudeltaan ja vaikuttavuudeltaan se voi olla vaihteleva. On-

nettomuuden (accident) voidaan tulkita olevan uhkatekijöistä lyhytkestoisin, mutta va-

kavuusasteeltaan edelleen vaihteleva. (Dorge & Jones 1999: 3-4) 

 

Museoita ja niiden kokoelmia koskettavat riskitekijät voitaneen jakaa karkeasti ulkoisiin 

ja sisäisiin uhkiin. Yleensä museoiden tekemät pelastussuunnitelmat keskittyvät ulkoa 

päin tulevien uhkien kartoittamiseen ja niihin varautumiseen, mutta huomioivat myös 

museorakennuksen sisällä tapahtuvat ulkopuolisten tekijöiden aiheuttamat uhat. Pää-

sääntöisesti näissä pelastussuunnitelmissa ei oteta huomioon museohenkilökunnan 

omasta toiminnasta tai toimimatta jättämisestä syntyviä uhkatekijöitä.  

 

Tavallisimpia suomalaisten museoiden pelastussuunnitelmien käsittelemiä uhkatekijöi-

tä ovat tulipalot (rakennuksen ulkopuolella tai sisällä), vesivahingot, varkaudet ja ilki-

                                                 
4 Englanninkielisten termien käännökset MOT-sanakirjasta 14.8.2008 
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valta sekä tapaturmat ja sairaskohtaukset. (Perkko 1994; 2006.) Joissakin suunnitel-

missa huomioidaan myös pommiuhka ja ryöstöt. Näiden kahden viimeksi mainitun 

osalta on tyypillistä se, että asia on käsitelty pelastussuunnitelmissa lomakkeina, jotka 

täytetään välittömästi uhkatilanteen lauettua. 

 

Kulttuuriomaisuutta uhkaavia riskitekijöitä on eritelty hieman tarkemmin museoiden 

näkökulmasta Michalskin (1990; lisäyksenä kohta 10. Waller, 2006) riskitekijöiden luo-

kittelussa. Mukana tässä jaottelussa ovat muun muassa esineiden väärästä käsittelys-

tä aiheutuvat mahdolliset vauriot, valon vaikutus sekä liian korkea tai matala suhteelli-

nen ilmankosteus. Kiinnostavaa näissä riskitekijöissä on se, että poiketen edellä lue-

telluista pelastussuunnitelmien sisältämistä riskitekijöistä, useat Michalskin ja Wallerin 

riskitekijöistä voivat olla henkilökunnan itsensä aiheuttamia joko tahallaan tai tiedos-

tamatta. Riskitekijät on esitelty tarkemmin liitteessä 3. 

 

Tässä työssä luodussa riskikartoituksessa on tarkoitus yhdistää nämä kaksi edellä esi-

tettyä uhka- tai riskiluokittelua. Näin saadaan museota varten räätälöity pelastussuun-

nitelma, josta voidaan nopeasti ja monipuolisesti saada tietoa ja toimintaohjeita on-

gelmatilanteisiin. Ongelmana pohdittaessa museoita uhkaavia riskitekijöitä on se, että 

museoissa tapahtuvia hätä- tai onnettomuustilanteita ei ole tilastoitu lainkaan. Näin ol-

len seuraavassa käsitellyt Haminan kaupunginmuseota uhkaavat riskitekijät ovat pää-

sääntöisesti tämän työn tekijän subjektiivisia näkemyksiä, joiden kartoituksessa on 

huomioitu museonhoitajan monikymmenvuotinen kokemus talosta. (Vihra 24.9.2008: 

haastattelu)  Pohdinnat on kirjattu riskitekijätaulukkoon liitteeksi numero neljä, jossa 

tekijät ja niiden syyt esitetään tiivistetysti. 

 

Kun riskitekijät on määritelty Haminan kaupunginmuseon osalta, on niiden vaikutta-

vuutta syytä arvioida numeerisin menetelmin. Näin saadaan aikaan jonkinlainen riski-

en vakavuusjärjestys, jossa suurimman numeron saaneeseen riskitekijään on kiinnitet-

tävä myös suurinta huomiota. Michalskin (1990) ja Wallerin (2006) luoma pisteytysjär-

jestelmä jakaa riskit neljään eri luokkaan, joita yhdistelemällä saadaan numeerinen tu-

los, josta puolestaan voidaan päätellä heti tehtävät toimet. Tässä työssä on kuitenkin 
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käytetty yksinkertaistettua pisteytysjärjestelmää, jossa pohjana on edellä mainittu neli-

osainen jaottelu.  

 

4.1 Tuli 

 

Haminan kaupunginmuseon toimii rakennuksessa, joka on todistettavasti selvinnyt 

kolmesta 1800-luvulla kaupungissa riehuneesta lähes totaalisesta kaupunkipalosta. 

Näiden palojen yhteydessä talon sisäosat ovat kuitenkin mitä todennäköisimmin pala-

neet lähes täydellisesti. Peruskorjauksen yhteydessä tehdyssä rakennuksen väri- ja 

tapettitutkimuksessa löydettiin huoneita, jotka olivat todennäköisesti puhdistettu täysin 

palon jälkeen. Tämä johtopäätelmä tehtiin sillä perusteella, että huonetiloista ei löydet-

ty kovinkaan montaa tapetti- tai värikerrostumaa, kun joissain huoneissa kerrostumia 

oli vielä jäljellä. (Pennanen 2006: 7 ja 18) Myös museon kellarissa tehtyjen kaivaustut-

kimusten perusteella (Kehusmaa 2008) ainakin osa talon kellarista on romahtanut ja 

rakennettu uudelleen. Vaikka museorakennus on todistetusti kestänyt paikallaan va-

jaat kolme sataa vuotta, mahdollinen tulipalo voisi vaurioittaa paitsi talon rakenteita, 

mutta myös museon perusnäyttelyssä olevia kokoelmia.  

 

Tulipalo voi syttyä joko talon ulko- tai sisäpuolelta. Mahdollisia palonsyttymis- ja le-

viämissyitä voivat olla talon ulkopuolelta tuhopoltto, tulipalon leviäminen viereisestä 

rakennuksesta tai huolimaton tupakointi. Tulipalon syttymissyitä rakennuksen sisällä 

voi olla vialliset sähkölaitteet, tulen syttyminen sähköpääkeskuksesta, sähkölaitteiden 

huolimaton käyttö ja ilkivalta (esimerkiksi tulen sytyttäminen museointeriöörin kak-

luuniin, jossa ei ole hormistoa). Jo syttyneen tulipalon sammutuksessakin piilee riski-

tekijöitä. Alkusammutuskaluston vähäisyys ja sijoittelu tai ongelmat alkusammutuska-

luston käytössä (osaamattomuus) voivat aiheuttaa palon laajenemisen. Myös vesiva-

hingot sammutuksen ovat mahdollisia 
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4.2 Ilkivalta, varkaus ja ryöstö  

 

Ilkivaltaa on monentasoista ja se voi kohdistua museossa joko rakennukseen, sen ka-

lustoon tai museon kokoelmiin. Rakennukseen kohdistuvia tyypillisiä ilkivaltatekoja lie-

nevät ikkunoiden rikkominen ja seinien töhriminen. Yksittäisesti viime aikoina sattu-

neesta ilkivallan teosta mainittakoon sadevesirännien vaurioittaminen. Haminan kau-

punginmuseon sadevesiränneistä roikkuvat metalliketjut ovat houkutelleet kokeile-

maan kiipeilyä museon katolle etenkin koulujen lomien aikana. Tästä on seurauksena 

ollut sadevesirännien vääntyminen käyttökelvottomiksi.  

 

Tyypillisiä ilkivaltatekoja museon sisätiloissa ovat vitriinien rikkominen tai vahingoitta-

minen, esineiden rikkominen tai vahingoittaminen sekä esineiden varastaminen. Jois-

sakin tapauksessa vahingontekoa voi tapahtua asiakkaan sitä tarkoittamatta. Asiak-

kailla on museonhoitaja Vihran mukaan (Vihra 24.9.2008: haastattelu) joskus tapana 

osoitella vitriineissä olevia esineitä kädessään olevilla autonavaimilla ja vahingossa 

naarmuttaa niillä vitriinilaseja. 

 

Varkaudet ovat vakavuudeltaan ilkivaltaa huomattavasti suurempia, sillä ne voivat joh-

taa mahdollisesti korvaamattoman esineen katoamiseen lopullisesti. Esine voi myös 

varkausyrityksessä vaurioitua korjaus- tai konservointikelvottomaksi. Esineiden var-

kausskenaarioista tyypillisimpiä lienevät seuraavat: esine varastetaan interiööristä, 

esine varastetaan rikotusta vitriinistä tai esine varastetaan kuljetuksen aikana. 

 

Suomalaisissa museoissa tapahtuneista ryöstöistä ei tiettävästi ole tehty tilastoja, mut-

ta tämän työn tekijän mielikuvan mukaan museoiden aseella tai väkivallalla uhaten 

tehdyt ryöstötilanteet kohdistuvat ensisijaisesti museon kassaan, jolloin menetys on 

lähinnä taloudellinen. Pahimmassa tapauksessa ryöstäjä voi toki vahingoittaa aukipi-

tohenkilökuntaa. Toki kansainvälisellä museokentällä on tapahtunut myös itse koko-

elmaan kohdistuvia aseellisia ryöstöjä, mutta koska Haminan kaupunginmuseon ko-

koelmiin ei kuulu esimerkiksi arvotaidetta, on kokoelmaan kohdistuvan aseellisen 
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ryöstön todennäköisyys melko pieni. Tietenkään tähän turvallisuuden tunteeseen ei tu-

le tuudittautua liiaksi. 

 

4.3 Henkilötapaturmat ja sairaskohtaukset 

 

Museoissa sattuvat henkilötapaturmat ja sairaskohtaukset koskettavat joko museon 

henkilökuntaa tai asiakkaita ja kuuluvat siten riskikartoitustaulukon yläpäähän. Sairas-

kohtauksiin museoissa voidaan varautua lähinnä henkilökunnan ensiapukoulutuksella. 

Tämän kohdan riskiarvoa kasvattaa Haminan kaupunginmuseossa tällä hetkellä se, 

että kummallakaan museon vakituisella työntekijällä ei ole voimassa olevaa ensiapu-

koulutusta. Riskiarvoa hieman pienentävä tekijä on se, että kaupunginmuseo sijaitsee 

keskellä kaupunkia, johon ambulanssi pääsee melko nopeasti. Ensiaputarvikkeiden 

osalta on kaupunginmuseossa juuri tehty lisähankinnat, joten niiden osalta asian pitäi-

si olla kohtalaisen kunnossa. 

 

Tapaturmia voi myös sattua museon ympäristössä. Etenkin talviaikaan liukkaus katu-

alueilla on otettava erittäin vakavasti ja huolehdittava kunnollisesta hiekoituksesta. 

Uhkana voi olla henkilön pysyvä vammautuminen tai jopa kuolema. Tätä pienempänä 

riskinä voidaan myös pitää kalliita korvausvaateita liukastumistilanteissa. Riittävää ka-

tualueiden hiekoittamista vaikeuttaa se, että säätilat vaihtelevat taviaikaan melko no-

peastikin, eivätkä hiekoittajat ehdi välttämättä reagoimaan havaittuun liukkauteen tar-

peeksi nopeasti. Siksi museon siivouskomerossa tai vastaavassa olisi hyvä olla pieni 

säkki hiekoitushiekkaa, joka voi olla hyväkin ”ensiapu” liukkaaseen kohtaan. 

 

Kiire on jokaiselle museossa työskennelleelle tuttua etenkin näyttelyn rakentamis- ja – 

purkamisvaiheessa. Kiireessä oikeat nostoasennot unohtuvat ja käytetään vääränlai-

sia työkaluja. Pienet haavat, ruhjeet ja mustelmat miltei kuuluvat asiaan. Pienen hen-

kilökuntamäärän vuoksi sattuu liian usein tilanteita, että nostoja ja ripustuksia täytyy 

tehdä silloin, kun talossa ei ole muita työntekijöitä. Periaatteeksi pitäisi voida ottaa se, 

että raskaimpia nostoja ei tehdä koskaan yksin. Myös ripustukset tikkailla seisten tulisi 

tehdä yhteisten työvuorojen aikana.  
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Sähkötapaturmat ovat yksi tapaturmien osa-alue, joita pyritään ehkäisemään etenkin 

kokemattomien sähkölaitteiden käyttäjien kunnollisella opastuksella. Täysin osaamat-

tomille ei tiettyjä sähkölaitteita, kuten poria, pidä antaakaan. 

 

4.4 Vesi 

 

Suurin veteen liittyvä uhkatekijä on kaiketi vesijohdon rikkoontuminen museon sisällä. 

Vauriot voivat olla tällaisessa tapauksessa hyvin suuret. Ongelmana tässä uhkateki-

jässä on se, että siihen ei juuri pysty varautumaan muutoin kuin tarkkailemalla muse-

on sisällä olevia vesipisteitä ja niiden toimivuutta, sillä vesiputket on asennettu raken-

teiden sisään. Näyttelytiloissa esineet voidaan sijoitella siten, että ne eivät sijaitse ve-

siputkien välittömässä läheisyydessä. Myös esineiden säilyttämistä suoraan lattiapin-

nalla, mikä on yleistä etenkin varastotiloissa, tulee välttää. 

 

Huolimattomuuden aiheuttamien vesivaurioiden välttämiseksi, tilapäiselle museohen-

kilökunnalle on työhön perehdyttämisen yhteydessä painotettava huolellisuutta esi-

merkiksi vesihanojen sulkemisessa kunnolla. Myös kukkien kastelu on tehtävä ajatuk-

sella ja rauhassa, eikä kastelukannuja saa koskaan viedä museoesineiden lähelle. 

Kaikki vesipisteissä havaitut viat on myös otettava vakavasti ja viestitettävä mahdolli-

simman nopeasti niistä eteenpäin kiinteistöhuollon päivystykseen. 

 

4.5 Epäpuhtaudet 

 

Museon sisäilman epäpuhtaudet voivat myös riskitekijä. Vaikka Haminan kaupungin-

museoon onkin peruskorjauksen yhteydessä asennettu uusi ilmanvaihtojärjestelmä 

suodattimineen, havaittiin tänä kesänä käytännössä se, että vanhat ikkunat ja niiden 

karmit eivät ole lähimainkaan toivotun tiiviitä, vaan päästävät hienojakoista katupölyä 

sisään melko runsaasti lyhyen ajan sisällä. 
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Sisäilman pöly laskeutuu aikaa myöten museoesineille, sillä kaupunginmuseon osit-

tain iäkäskin vitriinikalusto ei ole täysi pölytiivistä. Jotkin vitriineistä pidetään myös ka-

tosta tarkoituksella avoimina. Esineiden päälle laskeutunut pöly likaannuttaa esineitä, 

aiheuttaa korroosiota metalleille, haurastuttaa esineiden materiaaleja, sitoo kosteutta 

ja houkuttelee tuhohyönteisiä. (Mattila et al. 2006, 96) 

 

4.6 Tuholaiset 

 

Pääsääntöisesti museon näyttelytiloihin ei koskaan saa tuoda esineitä tai tekstiilejä, 

joita ei ole tarkastettu ja luetteloitu museoiden kokoelmiin. Näin pyritään välttämään 

etenkin puuta ja tekstiilejä tuhoavien hyönteisten pääsyn näyttelyesineisiin. Haminan 

kaupunginmuseo ei otakaan enää vastaan esineitä tiloissaan, kuten aiemmin on me-

netelty, vaan esinelahjoitukset ja – vastaanotot hoidetaan keskitetysti museoiden toi-

mistossa. Vastaanoton hoitaa joko tutkija tai museonhoitaja. 

 

Museoon on menneinä vuosina päässyt eläimiä avoinna pidettyjen ulko-ovien kautta. 

Pari vuotta sitten näyttelytiloihin, jotka sillä hetkellä olivat onneksi melko tyhjiä, pääsi 

talitiainen, joka hätääntyneenä sotki lähes joka huoneen ulosteillaan. (Vihra 

24.9.2008: haastattelu) Sillä kertaa ulostetta ei päässyt museoesineiden päälle, mutta 

yleisön käytössä olevan antiikkisohvan hellävaraiseen puhdistamiseen kului useita 

viikkoja.  

 

Etenkin kesäaikaan erilaiset hyönteiset ovat toinen ryhmä, joka ei kuulu museoon. 

Kärpäset voivat olla tosin autenttinen lisä kotiseutumuseon navettatiloissa, mutta eivät 

välttämättä sovi hyvin hoidetun ja siistin sisämuseon näyttelytiloihin. Hyönteisten ulos-

teet ja raadot voivat vaurioittaa esineitä siinä missä edellä kuvattu lintukin.   

 

Periaatteena tulee pitää se, että museoon ei ole suoraa pääsyä ulkoa; jos kuistin ulko-

ovet ovat auki, tulee museon sisäoven kuistin ja näyttelytilan välissä olla kiinni. Suoran 

ulkoilman pääsyn estäminen museotiloihin ehkäisee myös seuraavan riskikohdan vai-

kutuksia. 
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4.7 Väärät olosuhteet 

 

Väärät sisäilman olosuhteet voivat pahimmassa tapauksessa aiheuttaa korvaamatto-

man arvokkaan museoesineen tuhoutumisen. Väärien olosuhteiden aiheuttamat muu-

tokset esineiden kunnossa ovat yleensä niin hitaita, että niiden havaitseminen silmä-

määräisesti on vaikeaa, ennen kuin on liian myöhäistä. Tämän vuoksi esineiden kun-

non säännöllinen tarkkailu myös näyttelytiloissa on tärkeää. 

 

Kuten luvussa 3.1 käy ilmi, Haminan kaupunginmuseoon on asennettu hiljattain uusi 

ilmastointijärjestelmä, jonka pitäisi luoda museoesineille suotuisat olosuhteet. Museo-

esineiden keskimääräinen olosuhdesuositus on +18–20°C astetta, ilman suhteellinen 

kosteus noin 50 % RH. (Mattila et al. 2006, 96) Kuitenkin käytännössä on huomattu, 

että ilmastointi ei toimi läheskään toivotulla tavalla ja sen säätövaihe on yhä käynnissä 

puolitoista vuotta peruskorjauksen jälkeen. Ongelmana on tyypillisesti etenkin talviai-

kana vallitseva sisäilman liian alhainen suhteellinen ilmankosteus verrattuna edellä 

mainittuun suositukseen, jonka vuoksi museossa joudutaan käyttämään erillisiä il-

mankostuttimia lähes joka huoneessa. Kuivuuden vuoksi sisäilman kosteusprosenttia 

joudutaan tarkkailemaan ympärivuotisesti. 

 

Myöskään sisäilman lämpötila ei pysy edellisessä kappaleessa mainitussa suositetus-

sa astemäärässä. Haitta on näkynyt lähinnä henkilökunnan huonoina työolosuhteina; 

+15 °C:een sisälämpötila talviaikaan on hieman liian vähän. 

 

Haminan kaupunginmuseossa aloitettiin säännölliset valoarvojen LUX-mittaukset vas-

ta perusnäyttelyn valmistuttua heinäkuussa 2008. Vaikka osassa museon ikkunoita on 

himmennys- ja UV-kalvot, ilmeni, että huoneisiin pääsee silti liikaa valoa etenkin ete-

län puolelta; aurinkoisella ilmalla valaistusarvon ollessa 200 luksia. Yleinen suositus 

näyttelytiloissa, joissa on tekstiilejä, on enintään 50 luksia. (Mattila et al. 2006, 97) 

Vastaisuudessa onkin tarkoitus lisätä himmennyskalvot kaikkiin niihin huoneisiin, jois-

sa pidetään esillä valolle herkkiä esineitä ja materiaaleja, kuten esimerkiksi tekstiilejä. 
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Myös sisävalaistusta säädettiin välittömästi himmeämmäksi koko museossa. Mittauk-

set ja tasapainoisten valaistusolosuhteiden hakeminen jatkuu yhä. 

 

4.8 Mekaaniset vauriot  

 

Huolimattomuus ja kiire näyttelynrakennuksessa ja –purkamisessa luo potentiaalisen 

riskitekijän esineille. Esinesiirroissa ja etenkin niiden kuljetuksessa tulisi käyttää malt-

tia, suunnitella ja tarkastaa kuljetusreitti aina etukäteen. Silti esineiden esillepanossa 

ja ripustuksessa sattuu miltei väistämättä pieniä kolhaisuja ja naarmaisuja esineille it-

selleen.  

 

Kuten johdantoluvun alaluvussa 1.2 kerrottiin, museo on myös erittäin herkkä ympäris-

tössä tapahtuvalle tärinälle. Museon ohi kulkeva Kadettikoulunkadun liikenne aiheut-

taa jatkuvaa pientä tärinää museossa. Tämä näkyy esineiden vähittäisenä liikkumise-

na etenkin paljailla vitriinipinnoilla. Tämän vuoksi esineiden kosketusta paljaisiin lasi-

pintoihin on pyritty välttämään uudessa perusnäyttelyssä. Itse tärinä voi myös heiken-

tää esineen kuntoa, jos esineessä jo oleva halkeama alkaa suureta.  

 

4.9 Riskien vakavuuden arviointi 

 

Kuten luvussa 4 kerrottiin, on tämän työn tarkoitus myös arvioida riskitekijöiden vaikut-

tavuutta ja vakavuutta. Tässä työssä on käytetty nk. 3 x 3 matriisimallia, joka lienee 

myös Michalskin (1990) ja Wallerin (2006) luoman riskiluokitusjärjestelmän pohjana. 3 

x 3 matriisimallia käytetään muun muassa VTT:n tekemissä työpaikkojen riskianalyy-

seissä. (VTT 2008: Riskianalyysit) 
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Taulukko 3 
Riskiluokituksen matriisimalli 
 
   SEUR AUKSET 

 
  

Vähäiset 
 

Haitalliset 
 

Vakavat 

 
 

Epätodennäköinen 

 
1 

Merkityksetön 
riski 

 

 
2 

Vähäinen riski 
 

 
3 

Kohtalainen 
riski 

 
 

Mahdollinen 

 
2 

Vähäinen riski 
 

 
3 

Kohtalainen 
riski 

 

 
4 

Merkittävä riski 
 

T
O
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E

N
N

Ä
K

Ö
IS

Y
Y

S
 

 
 

Todennäköinen 

 
3 

Kohtalainen 
riski 

 
4 

Merkittävä riski 

 
5 

Sietämätön 
riski 

 

Tällä numerointitavalla on ”arvotettu” kaikki Haminan kaupunginmuseon yleisimmät 

riskitekijät liitteessä neljä. Perusteena sille, minkä numeron kukin riski- tai uhkatekijä 

saa, on pidetty ensisijaisesti sitä, että suurimman numeron saavat henkilöitä suoraan 

uhkaavat tekijät. Materiaan kohdistuvat uhat taas on arvotettu siten, että korvaamat-

tomaksi ajatellut asiat, kuten eräät museokokoelman osat, saavat suuremman nume-

ron, kuin ehkä korvattavissa tai korjattavissa olevat asiat tai esineet. 

 

 

5 PELASTUSSUUNNITELMA 

 

Edellä esitetyn riskikartoituksen avulla on luotu pohja itse pelastussuunnitelman teolle. 

Kuten monissa muissakin museoissa, tässä yhteydessä käytetään apuna Kymenlaak-

son pelastuslaitokselta saatua ohjeistusta, joka löytyy Kymenlaakson pelastuslaitok-

sen verkkosivuilta (Kympe: Yhteenveto pelastussuunnitelmasta, ks. liite 4). Tämä oh-
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jeisto on luotu ensisijaistesti taloyhtiöitä varten, joten sitä on muokattava museon tar-

peisiin sopivammaksi.  

 

Tämän työn yhteydessä luotu pelastussuunnitelma on liitetty tämän opinnäytetyön kir-

jallisuuden osuuden viimeiseksi liitteeksi numero viisi. Näin se on helposti erotettavis-

sa omaksi kokonaisuudekseen ja jaettavissa edelleen pelastuslaitokselle ja museon 

henkilökunnalle. Tämän vuoksi liite viisi sisältää myös oman sivunumeroinnin ja hie-

man kirjallisesta osiosta poikkeavan sivun ulkoasun. 

 

5.1 Toimintaohjeet 

 

Pelastussuunnitelman oheen on hyvä tehdä toimintaohjeita yleisimpien riskitilanteiden 

varalta. Hätätilanteessa ei välttämättä osaa toimia kovinkaan järjellisesti, joten on hy-

vä, jos tarjolla on kirjallisia listoja siitä, mitä seuraavaksi on tehtävä. Toimintamallit 

edesauttavat myös kriisitilanteesta palautumista normaaliin arkeen mahdollisimman 

hyvin. 

 

Sairaskohtauksia ja tapaturmatilanteita varten on verkossa saatavissa useita kuvitettu-

ja toimintaohjeistoja. (esim. Ensiapuopas: Elvytys) Vastaavia ohjeistoja on saatavissa 

myös muun muassa kaasuvaaratilanteista ja toiminnasta yleisen hätätilan aikana. 

Viimeksi mainitut kuuluvat joihinkin aluepelastuslaitosten lomakkeisiinkin. 

 

Pelastussuunnitelmaan ei ole syytä liittää toimintaohjeita kaikkia tässä työssä esille 

tulleita uhkatekijöitä varten. Esimerkiksi epäpuhtauksiin ja niihin reagointiin on ohjeis-

tettu Haminan kaupungin museoiden siivousohjeistossa. (Vihra 2007) Myös tuholaisia 

ja vääriä olosuhteita varten museoilla on omia, tosin kirjoittamattomia ohjeita ja toimin-

tasääntöjä.  
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5.2 Harjoitukset ja turvallisuuskoulutus 

 

Kuten tämän opinnäytetyön yhteydessä tehdyssä kyselyssä joukolle suomalaisia mu-

seoita ilmeni, ei museoissa ole yleensä pystytty järjestämään harjoituksia pelastus-

suunnitelman ohjeistamiin käytännön toimiin. Näin tilanne on epäilemättä myös Hami-

nan kaupunginmuseossa. Harjoitukset korvataan nyt ja jatkossa perehdyttämällä kaik-

ki kaupunginmuseon työntekijät pelastussuunnitelmaan sekä käymään läpi museon 

alkusammutuskalusto sekä varauloskäynnit heti työsuhteen alussa. 

 

Haminan kaupunginmuseon henkilökunnan puutteelliseen turvallisuuskoulutukseen on 

puututtava mitä pikimmin. Aktiivinen yhteydenpito alueen pelastuslaitokseen ja sopivi-

en kurssien etsiminen on aloitettava välittömästi. Minimivaatimuksena olisi pidettävä 

ensiapukoulutusta.  

 

 

6 LOPUKSI 
 

Pelastussuunnitelman luominen Haminan kaupunginmuseolle opinnäytetyönä oli erit-

täin mielenkiintoinen tehtävä. Toisaalta uhka- ja riskitekijöiden mietintäprosessissa oli 

oltava melko itsekriittinen eikä se ollut aina niin miellyttävää. Koska monet museomme 

riskitekijöistä olivat sellaisia, joihin olisi mahdollista valmistautua tai jopa ehkäistä niitä 

käyttämällä henkilökunnan hankkimaa museoalan koulutusta.  

 

Tämän opinnäytetyön yhteydessä tehtiin kysely joukolle suomalaisia museoita koskien 

niiden pelastussuunnitelmia. Kyselystä kävi ilmi, että melkein kaikki kyselyyn vastan-

neet museot olivat tehneet itselleen pelastussuunnitelman. Se että pienehköt, Hami-

nan kokoiset kaupungit eivät vastanneet kovinkaan innokkaasti kyselyyn, kertoo ehkä 

sen, että niissä henkilökunnan resurssit eivät ole riittäneet pelastussuunnitelman te-

koon saatikka sitä koskevaan kyselyyn vastaamiseen. Haminan kaltaisessa pienessä 

kunta-alan museo-organisaatiossa ei olisi todennäköisesti ajallisia resursseja panos-

taa pelastussuunnitelman tekoon näin paljoa virka-aikaa. Tämä on suuri sääli, sillä 
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monet pienet museot, kuten Haminan kaupunginmuseo sisältävät esimerkiksi alueelli-

sesti merkittäviä kokoelmia, joiden tuhoutuminen merkitsisi korvaamatonta menetystä 

aineelliselle kulttuuriperinnölle. 

 

Haminan kaupunginmuseota uhkaavia riskitekijöitä pohdittaessa päädyttiin luetteloon, 

joka sisältää niin museon ulko- kuin sisäpuoleltakin tulevia uhkia. Uhkatekijälistaan 

löydettiin kahdeksan erilaista asiaa: 1. tuli, 2. ilkivalta, varkaus ja ryöstö, 3. työtapa-

turmat ja sairaskohtaukset, 4. vesi, 5. epäpuhtaudet, 6. tuholaiset, 7. sopimattomat 

olosuhteet sekä 8. mekaaniset vauriot. On huomattavaa, että museon oman henkilö-

kunnan huolimattomuus tai esimerkiksi piittaamattomuus sopimattomista olosuhteista 

voi olla esineille pitkällä aikavälillä yhtä tuhoisaa kuin tulipalokin. 

 

Uhkien vakavuusasteita määritettäessä painoarvoa annettiin etenkin niille uhkatekijöil-

le, jotka uhkaavat ihmisiä. Seuraavaksi vakavampia ovat kokoelmaa nopeasti ja totaa-

lisesti uhkaavat tekijät, kuten varkaudet ja vesivahingot.  

 

Johdantokappaleen toisen luvun lopussa esitettiin kysymys, olisiko pelastussuunni-

telman olemassaolo ohjannut museon henkilökuntaa toimimaan toisin. Kysymykseen 

on tuskin olemassa varmaa vastausta. Ehkä luettuaan pelastussuunnitelman, paikalla 

ollut henkilökunta olisi osannut ajatella toimiaan ja tulevia tapahtumia ennakoivasti. 

Kaikkia riskitekijöitä ja niihin valmistavia toimintamalleja on kuitenkin mahdotonta en-

nakoida. Kussakin tilanteessa on yksinkertaisesti toimittava parhaan kykynsä ja am-

mattitaitonsa mukaisesti. 

 

Seuraava askel tässä työssä tehdyn pelastussuunnitelman teon jälkeen olisi laajentaa 

suunnitelma koskemaan kaikkia Haminan kaupungin museoita, toimistoa sekä muse-

oiden varastotiloja. Työkokemuksen ja tämän työn antama oppi on se, että jatkuvasti 

muuttuva ympäristö, ilmasto, henkilöstöresurssien vähyys, museona toimiva vanha 

rakennus sekä erilaiset asiakastyypit luovat jatkuvasti tilanteita, joissa on oltava valp-

paana. 
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Tämän opinnäytetyön hyöty oli etenkin oman ammatillisen osaamisen kasvaminen 

melko erikoistuneella museontyön osa-alueella. Toinen suuri hyötyjä oli Haminan 

kaupunginmuseo, joka ilman tätä opinnäytetyötä olisi tuskin saanut pelastussuunni-

telmaa vähäisten henkilöstöresurssien vuoksi. Toivon mukaan jatkossa löytyy aikaa 

myös muiden Haminan kaupungin museoiden toimipisteiden pelastussuunnitelmien 

tekoon tässä opinnäytetyössä luodun mallin pohjalta. Varsinaista kansallista mallia 

pienten museoiden pelastussuunnitelmille tämän työn tuloksena ei ehkä voida luoda, 

sillä kunkin museon ominaispiirteet (kuten kiinteistö, kokoelmat ja koko) sekä museo-

kohtaiset riskit tuottavat kullekin museolle omat riskit ja niihin perustuvat toimintaoh-

jeet. 
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LIITE 1 
Museoille 19.9.2008 lähetetty kysely pelastussuunnitelmista 
Arvoisa vastaanottaja, 
Valmistelen konservoinnin opinnäytetyötäni aiheena ”Haminan kaupunginmuseon pelastussuunnitelma” 
Metropolia Ammattikorkeakoulun Vantaan yksikössä (entinen EVTEK Muotoiluinstituutti). Työn valmis-
tumisajankohta on joulukuu 2008. 
 
Opinnäytetyöni oheen teen pienen katsauksen pelastussuunnitelmien tekemiseen Suomen museoissa. 
Tarkoituksena on kartoittaa missä määrin erikokoiset museot ovat tehneet pelastussuunnitelman ja pal-
jonko siihen on panostettu (taloudelliset ja henkilöstöresurssit). Mikäli museossanne ei ole tehty pelas-
tussuunnitelmaa, on tieto siitä myös yhtä tärkeää.  
 
Toivoisin vastauksianne kyselyyni syyskuun loppuun mennessä sähköpostilla osoitteeseen: 
anu.kehusmaa@hamina.fi 
 

1. Onko museollanne pelastussuunnitelma? 
 
2. Mikäli ei, onko suunnitelmissanne tehdä se? 
 
3. Milloin museonne pelastussuunnitelma on laadittu? 
 
4. Onko pelastussuunnitelmaa käyty valmistumisen jälkeen päivitetty / käyty läpi? 
 
5. Kuka oli päävastuussa suunnitelman teosta (tehtävänimike museossa)? 
 
6. Millaisia rooleja on nimetty museon henkilökunnalle pelastustoimenpiteissä (tehtävänimike museossa 
ja vastuualue toimenpiteissä)? 
 
7. Mikä oli pelastussuunnitelman budjetti sitä tehtäessä? 
 
8. Mikä on pelastussuunnitelman vuosibudjetti? 
 
9. Koskeeko suunnitelma kaikkia toimipisteitänne (jos niitä on)? 
 
10.  Onko joku henkilökunnastanne saanut turvallisuus- tai ensiapukoulutusta (kuinka moni ja mitä)? 
 
11. Onko museossanne järjestetty pelastusharjoituksia liittyen pelastussuunnitelmaanne? 
 
12. Onko teillä yhteistyökumppaneita museon ulkopuolelta, jotka ovat sitoutuneet auttamaan museo-
tanne kriisitilanteissa? 
 
Olisi erittäin hyvä, mikäli voitte liittää vastauksenne mukaan museonne pelastussuunnitelman.  
 
Vastauksenne käsitellään luottamuksellisina. Tutkimuksessa ei viitata museoihin suoraan niiden nimillä. 
 
Yhteistyöstä kiittäen, 
Anu Kehusmaa 
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LIITE 2 
Pelastuslaki ja – asetus (468/2003) (Suomen säädöskokoelma 1.1.2004)  
 

1. Omatoiminen varautuminen 

Rakennuksen omistaja ja haltija, teollisuus- ja liiketoiminnan harjoittaja, virasto, laitos 

ja muu yhteisö on asianomaisessa kohteessa ja muussa toiminnassaan velvollinen 

ehkäisemään vaaratilanteiden syntymistä, varautumaan henkilöiden, omaisuuden ja 

ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa ja varautumaan sellaisiin pelastustoimenpi-

teisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät. 

 

2. Suunnitteluvelvoite  

Valtioneuvoston asetuksessa tarkemmin määriteltävään rakennukseen tai muuhun 

kohteeseen, jossa henkilö- ja paloturvallisuudelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran 

taikka mahdollisen onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen voidaan arvioida olevan 

vakavat, on laadittava pelastussuunnitelma 8 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä. Pe-

lastussuunnitelman sisällöstä voidaan tarvittaessa antaa tarkempia säännöksiä valtio-

neuvoston asetuksella. 

 

3. Velvollisuus laatia pelastussuunnitelma 

Pelastuslain 9 §:n 3 momentissa määritellään ne tahot, jotka velvoitetaan laatimaan 

toimipisteisiinsä pelastussuunnitelma. Haminan kaupunginmuseo täyttää asetuksen 

seuraavat kohdat: 

• kokoontumis- ja liiketiloihin, joissa on runsaasti yleisöä tai asiakkaita, kuten yli 

50 asiakaspaikan ravintoloihin, yli 25 hoitopaikan päiväkotihuoneistoihin ja yli 500 ne-

liömetrin kokoisiin myymälöihin, kouluihin, urheilu- ja näyttelyhalleihin, teattereihin, 

kirkkoihin, kirjastoihin ja liikenneasemille;  

• tiloihin, jotka on varustettu säädöksessä tai viranomaisen päätöksessä vaaditul-

la automaattisella sammutuslaitteistolla tai paloilmoittimella;  

• liiketoiminnan harjoittajan tai muun yhteisön järjestämään tapahtumaan, jossa 

henkilö- ja paloturvallisuudelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran taikka mahdollisen 
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onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen voidaan arvioida olevan vakavat tapahtu-

maan osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi.  

 

4. Pelastussuunnitelman ajantasaisuus 

Pelastussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla, ja siitä on tiedotettava tarvittavalla ta-

valla asianomaisen rakennuksen tai muun kohteen asukkaille ja työntekijöille sekä 

muille, joiden on osallistuttava pelastussuunnitelman toimeenpanoon. Pelastussuunni-

telma tai sen yhteenveto on toimitettava alueen pelastusviranomaiselle tämän antami-

en ohjeiden mukaisesti.  

 

5. Pelastussuunnitelman sisältö  

Pelastussuunnitelmassa on selvitettävä: 

1) ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden vaikutukset;  

2) toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi;  

3) poistumis- ja suojautumismahdollisuudet sekä sammutus- ja pelastustehtävien jär-

jestelyt;  

4) turvallisuushenkilöstö, sen varaaminen ja kouluttaminen sekä muun henkilöstön tai 

asukkaiden perehdyttäminen suunnitelmaan;  

5) tarvittava materiaali kuten alkusammutus-, pelastus- ja raivauskalusto, henki-

lösuojaimet ja ensiaputarvikkeet sen mukaan kuin ennakoitujen vaaratilanteiden pe-

rusteella on tarpeen;  

6) ohjeet erilaisia 1 kohdan mukaisesti ennakoituja onnettomuus-, vaara- ja vahinkoti-

lanteita varten;  

7) miten suunnitelmaan sisältyvät tiedot saatetaan asianomaisten tietoon. 
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LIITE 3 

Kymmenen eri kategoriaa, joihin kulttuuriomaisuutta uhkaavat riskitekijät voidaan ja-

kaa (Waller & Michalski 2006). Termien suomennokset ovat Kyllönen-Kunnaksen 

(2007, 48). 

 
1. Mekaaniset vauriot: huonosta tuennasta aiheutunut vääntymä, jatkuvasta täri-

nästä aiheutuva kuluminen tai hankautuminen, esineen putoamisesta johtuva 
rikkoutuminen, esineen paikalleen asettelussa tapahtuva puhkeaminen tai 
naarmuuntuminen 

 
2. Tuli: täydellinen tuho, hiiltyminen, nokeentuminen, savu- ja vesivahingot 
 
3. Vesi: vuoroveden aiheuttamat jäljet, liukeneminen tai sulaminen, suolan läpi-

lyönti, korroosio, turpoaminen, kutistuminen, vääntyminen, rypistyminen, dela-
minoituminen, käyristyminen 

 
4. Varkaudet, tihutyöt: esineiden tai niiden katoaminen varkauden seurauksena, 

vandalismi 
 
5. Tuholaiset: reikiintyminen, pureskelujäljet, tahriintuminen ulosteista, hyönteis-

ten, lintujen tai jyrsijöiden aiheuttama heikentyminen  
 
6. Epäpuhtaudet: hajoaminen, korroosio, tahraantuminen, värien haalistuminen, 

likaantuminen, pölyyntyminen, orgaaniset höyryt  
 
7. Säteily (valon vaikutus, UV): haalistuminen, hajoaminen, tummuminen, kel-

lastuminen, rakenteelliset vauriot, haurastuminen 
 
8. Väärä tai vaihteleva lämpötila: sulaminen tai liian korkean lämpötilan aiheut-

tama nopeutunut kemiallinen reaktio, liian alhaisen lämpötilan aiheuttama hau-
rastuminen, halkeilu, nopean lämpötilavaihtelun aiheuttama hajoaminen 

 
9. Väärä tai vaihteleva kosteus: homeen aiheuttama haurastuminen ja tahrat, 

hydraatio, korroosio, turpoaminen, liian korkean RH:n aiheuttama murskaantu-
minen, kutistuminen, halkeaminen tai halkeilu, liian alhaisen RH:n aiheuttama 
kuivuminen, liian voimakkaan RH:n muutoksen aiheuttama halkeilu 

 
10. Välinpitämättömyys: esineet katoaminen 

 
 
 





Riski tai ongelma Riskin syyt Pahimmat seuraukset
Riskin 

suuruus
Toimenpiteet

Tuhopoltto Koko rakennus tuhoutuu 4
Rakennuksen ympäristön 
valaiseminen

Tulipalon leviäminen 
läheisestä rakennuksesta Koko rakennus tuhoutuu 4

Huolimaton tupakointi Koko rakennus tuhoutuu 4 Tupakointikielto museon sisällä ja 
lähietäisyydellä

Vialliset sähkölaitteet
Rakennuksen tuhoutuminen, 
henkilövahingot 3

Sähkölaitteiden säännöllinen 
tarkastus ja huolto

Tulen syttyminen 
sähköpääkeskuksesta

Rakennuksen tuhoutuminen, 
henkilövahingot

3 Säännöllinen siivous

Sähkölaitteiden huolimaton 
käyttö

Rakennuksen tuhoutuminen, 
henkilövahingot 3

Tarpeellinen opastus ja 
huolellisuus

Alkusammutuskaluston 
vähäisyys ja sijoittelu

Rakennuksen tuhoutuminen, 
henkilövahingot 3

Henkilöstön opastus heti taloon 
tultaessa

Alkusammutuskaluston 
käyttövirheet

Rakennuksen tuhoutuminen, 
henkilövahingot 5 Henkilöstön koulutus

Tulipalon syttyminen 
ulkopuolelta

Tulipalon syttyminen 
rakennuksen sisällä

Tulipalon leviäminen 
rakennuksessa
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Riski tai ongelma Riskin syyt Pahimmat seuraukset
Riskin 

suuruus
Toimenpiteet

Ikkunoiden rikkominen

Vesivahinko sateella, 
esineen tai esineiden 
vaurioituminen lasista, 
varkaus

2 Valvonta

Töhriminen Esine vaurioituu pysyvästi 3 Valvonta

Esineiden tärveleminen Esine tuhoutuu 4 Valvonta

Esine varastetaan interiööristä Esine katoaa lopullisesti 4
Valvonta, huonetilojen 
tarkastaminen vähintään kerran 
päivässä

Esine varastetaan rikotusta 
vitriinistä Esine katoaa lopullisesti 3

Valvonta, huonetilojen 
tarkastaminen vähintään kerran 
päivässä

Esine varastetaan kuljetuksen 
aikana Esine katoaa lopullisesti 3

Esinesiirtoja ei tehdä yksin, 
esinettä ei koskaan jätetä 
valvomatta

Rahaa häviää kassasta
Säästöt toimintamenoissa, 
kirjanpitolain rikkominen 2

Henkilökunnan opastus 
kassanpitoon ja kassojen 
valvonta

Ryöstö Kassa ryöstetään väkivallalla 
tai aseella uhkaamalla

Henkilövahingot, rahallinen 
menetys

3 Henkilökunnan opastus 
ryöstötilanteisiin

Ilkivalta

Varkaus
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Riski tai ongelma Riskin syyt Pahimmat seuraukset
Riskin 

suuruus
Toimenpiteet

Puutteellinen tai olematon 
ensiaputaito

Henkilön menehtyminen 4 Henkilökunnan koulutus

Ensiaputarvikkeiden 
puutteellisuus

Henkilön menehtyminen 5 Hankitaan ensiapuvälineitä 
tarpeellinen määrä

Liukastuminen Elinikäinen vamma 3 Piha-alueen hiekoituksesta 
huolehtiminen

Putoaminen Elinikäinen vamma 3

Työturvallisuuden huomioiminen 
näyttelyä rakennettaessa / 
purettaessa. Pyritään tekemään 
riskialttiit työt toisen läsnäollessa

Tapaturma 
näyttelynrakennuksessa tai -
purkamisessa

Elinikäinen vamma 3

Työturvallisuuden huomioiminen 
näyttelyä rakennettaessa / 
purettaessa. Pyritään tekemään 
riskialttiit työt toisen läsnäollessa

Sähkötapaturmat Opastuksen puute Henkilövahingot 3 Henkilökunnan opastus

Vesijohdon halkeaminen Laaja vesivahinko 4 Henkilökunnan opastus

Huolimattomuus (vuotavat 
hanat)

Vesivahinko  3 Henkilökunnan opastus

Vesivahinko

Sairaskohtaus

Tapaturmat

Epäpuhtaudet
Vanhojen ikkunoiden väleistä 
museoon päässyt katupöly

Esineen likaantuminen 
pysyvästi katupölystä 2

Ikkunoiden välien säännöllinen 
puhdistaminen, pumpulin 
lisääminen
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Riski tai ongelma Riskin syyt Pahimmat seuraukset
Riskin 

suuruus
Toimenpiteet

Museon sisälle päässyt eläin 
(esm.lintu) Esine vaurioituu pysyvästi 3

Museon ovien pitäminen 
suljettuna

Tuhohyönteisten aiheuttamat 
vauriot Esine vaurioituu pysyvästi 3

Museoon ei tuoda esineitä ilman 
karanteenia, jos 
tuhohyönteisepäily on olemassa

Väärä tai vaihteleva 
ilmankosteus Museon sisäilma kuivuu liikaa Esine vaurioituu pysyvästi 3

Museo sisäilman suhteellisen 
kosteuden jatkuva tarkkailu ja 
muutoksiin reagointi

Väärä tai vaihteleva 
lämpötila Ilmastointi ei toimi oletetusti Esine vaurioituu pysyvästi 3

Museon sisäilman lämpötilan 
jatkuva tarkkailu ja muutoksiin 
reagointi

Valosäteily

Liikaa luonnonvaloa ikkunoista 
tai liian suuri valaistusteho 
sisällä

Värien haalistuminen 4

Ympärivuotinen LUX-
mittausseuranta, 
himmennyskalvojen asentaminen 
loppuihin ikkunoihin, esineiden 
sijoittelu suhteessa valoon, 
sisävalaistuksen säätäminen

Huolimattomuus ja kiire 
näyttelynrakennuksessa ja -
purkamisessa

Esineen rikkoontuminen 3 Huolellisuus esineiden siirrossa
Mekaaniset vauriot

Tuholaiset

Tärinä museossa tai sen 
ympäristössä Esineen rikkoontuminen 3

Jatkuva olosuhteiden tarkkailu, 
puuttuminen välittömästi 
havaittuun tärinään 41

Mekaaniset vauriot
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1. PELASTUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN, SEN PÄIVITYKSET SEKÄ 
HENKILÖSTÖN TURVAKOULUTUS 
 
1.1 Suunnitelman hyväksyntä 
 
Päiväys Nimi Tehtävä 
   

   

 
 
1.2 Suunnitelman päivitys 
 
Päiväys Nimi Tehtävä 
Pelastussuunnitelman laa-
dinta 27.10.2008 

Anu Kehusmaa Museotutkija 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
1.3 Henkilöstön turvakoulutus 
 
Päiväys Nimi Koulutus 
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2. PELASTUSSUUNNITELMA 
 
2.1 Pelastussuunnitelman tarkoitus 
 
Pelastussuunnitelmalla avustetaan Haminan kaupunginmuseon henkilöstöä ennalta 
ehkäisemään museota uhkaavia vaaratilanteita ja onnettomuuksia. Vaaratilanteiden 
tai onnettomuuksien sattuessa pelastussuunnitelma auttaa toimimaan. 
 
 
2.2 Suunnitteluvelvoite 
 
Pelastuslaki (468/03) 8 ja 9 § ja Pelastusasetus (787/03) 9 §. 

 
2.3 Ylläpito 
 
Pelastussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla. Pelastussuunnitelma olisi suositelta-
vaa käydä läpi kerran vuodessa ja päivittää muuttuneet tiedot. Näin pelastussuunni-
telma olisi ajan tasalla ja näin ollen tarkoituksenmukainen.  
 
 
2.4 Tiedottaminen 
 
Pelastussuunnitelmasta on tiedotettava tarvittavalla tavalla asianomaisen rakennuk-
sen ja työntekijöille sekä muille, joiden on osallistuttava pelastussuunnitelman toi-
meenpanoon. Pelastussuunnitelma tai sen yhteenveto on toimitettava alueen pelas-
tusviranomaiselle tämän antamien ohjeiden mukaisesti. 
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3. KOHTEEN YLEISTIEDOT 
3.1 Kiinteistö 
 
Kohteen nimi Haminan kaupunginmuseo 

 

Kohteen osoite Kadettikoulunkatu 2 B, 49400 HAMINA 

 

Museonhoitaja Taina Vihra, P. (05) 749 4193, GSM 040 861 1909 

Kaupunginosa / 
kortteli / tontti 

Linnoitus / kortteli 4 / tontti 5 

Kerroksia / sisään-
käyntejä 

3 kerrosta / Sisäänkäynnit kuistilta Kadettikoulunkadun 

puolelta, sekä museon sisäpihalta. Varauloskäynnit kuistin 

kellarikerroksesta länsikellarin kautta, museon 1. krs:n ta-

kaovesta sekä ullakolta ainoan ikkunan kautta. 

Yleiskuvaus kohteen 
rakenteista 

Rakentamisvuosi 1760. Ullakon ja 1. kerroksen peruskor-

jaus 2005–2007, kellari peruskorjaamaton. Kulttuurihistori-

allisesti arvokas kohde. 

Kohteen isännöinti Haminan kaupunki, tekninen toimi 

Kiinteistöhuollon 

päivystysnumero 

0400 885 057 

 
 
 

3.2 Aukioloajat ja henkilöstö 
 
Talvikausi 1.9.–31.5. 
     Avoinna ke-la 12–16, su 12–17 
  
 Henkilökuntaa paikalla normaalisti  1 
 Asiakkaita/päivä  0-10 
 
Kesäkausi 1.6.–31.8. 
 Avoinna ti-su 10–16 
  
 Henkilökuntaa paikalla normaalisti  1-2  
 Asiakkaita/päivä  5-20 
 
 Valojen yö tapahtuma syyskuun lopulla 

    Asiakkaita / ilta              900-1000 
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4. TURVALLISUUSHENKILÖSTÖ 
 
 
Turvallisuusjohtaja Museotutkija Anu Kehusmaa  

P. 05-749 4194, GSM 040 7464 220 

Henkilökunnan  

perehdyttäminen 

Museotutkija Anu Kehusmaa  

P. 05-749 4194, GSM 040 7464 220 

Museonhoitaja Taina Vihra  

P. 05-749 4193, GSM 040 861 1909 

 
Koko henkilöstön tulee onnettomuustilanteessa osallistua ihmisten poistamiseen  

rakennuksesta ja osallistua hälytys-, ensiapu- ja sammutustoimintaan. 
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5. LIITYNNÄT PELASTUSTOIMEEN  

 

Palopäällikkö Jukka Ruuskanen 

GSM 044 702 6281 

E-mail: jukka.ruuskanen@kympe.fi 

Palotarkastaja 1 Anne Pakkanen 

GSM: 044 702 6286 

E-mail: anne.pakkanen@kympe.fi 

Palotarkastaja 2 Tapio Sulkamo 

GSM 044 702 6287 

E-mail: tapio.sulkamo@kympe.fi 

 

Poliisilaitos Haminan poliisilaitos, Raatihuoneentori 4, 49400 Hamina.  

Palvelupäivystys, puh. 07187 35 362.  

Hätätapauksessa soita hätänumeroon, puh. 0112. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pelastuslaitoksen 

nimi 

Kymenlaakson pe-

lastuslaitos 

Puhelin Vahde: (05) 23161 

Osoite Kymenlaakson pelastuslaitos 

Haminan paloasema 

Vehkapolku 1 

49420 HAMINA 

Toimintavalmiusaika 6 minuuttia 

Hätäkeskus Kaakkois-Suomen 

hätäkeskus 

Hätänumero 0112 
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6. POISTUMIS- JA PELASTUSTIET, SEKÄ PALOTURVALLISUUSLAITTEET 
 

Poistumisreitit: Rakennuksesta voidaan poistua kuistin etu- tai 

takaosasta, tai museon takaovesta. Poistumistiet on merkitty  

vihrein valokyltein.  

Pelastustie: Kadettikoulunkatu tai sisäpiha Kirkkokadun kaut-

ta (katso liite 3.). 

1. krs 
 

Alkusammutuskalusto: 

1. Jauhesammutin, 6 kg, 1 kpl  

2. Paloilmoitin, 1 kpl 

3. Paloposti, 2 kpl 

4. Ensiapulaukku, 1 kpl  

5. Lääkekaappi, 1 kpl 

 

Poistumisreitit: ullakkoikkunan kautta tai portaita alas 1. ker-

roksen kautta. Poistumistiet on merkitty vihrein valokyltein. 

Ullakko 

Alkusammutuskalusto: 

1. Jauhesammutin, 6 kg, 3 kpl  

2. Paloposti, 1 kpl 

 

Kellari Poistumisreitit: kuistilta kellarin kautta. Turvavalot, poistu-

mistiet merkitty. Poistumistiet on merkitty vihrein valokyltein. 

 

 
 

7. KIINTEISTÖN HUOLTO JA VIKAILMOITUKSET 
 
Huoltoyhtiö / talonmies Haminan kaupungin Haminan kaupungin kiinteistöhuollon 

päivystys, puh. 0400 885 057 

Sähkölaitoksen  
vikailmoitukset 

Viasta riippuen Haminan kaupungin kiinteistöhuollon  

päivystys, puh. 0400 885 057 tai Kymenlaakson Sähkön 

vikailmoitukset puh. 05- 7780 222 

Vesilaitoksen  
vikailmoitukset 

Haminan kaupungin Haminan kaupungin kiinteistöhuollon 

päivystys, puh. 0400 885 057 
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8. TOIMINTAOHJEITA ONNETTOMUUS-, VAARA- JA VAHINKOTILANTEISIIN 
8.1 Hätäilmoituksen tekeminen 
 
Yleinen hätänumero 
 
 
 

0112 
• Tulipalo 
• Sairaskohtaus 
• Onnettomuus 
• Poliisi 
 

     Mitä on tapahtunut? 

     Onnettomuus? 

     Sairaskohtaus? 

     Onko ihmisiä vaarassa? 
  
     Missä? 

     Osoite. Rakennus. 

 

     Vastaa esitettyihin kysymyksiin täsmällisesti! 

     Noudata saamiasi ohjeita 

     Älä sulje puhelinta ennen kuin saat luvan! 
Myrkytyskeskus (09) 4711 
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8.2 Yleinen vaaranmerkki 

 
 

Yleinen vaaramerkki on nouseva ja laskeva hälyttimen ääni. 

• Mene sisälle ja kehota muita tekemään samoin 
• Katkaise kiinteistön ilmastointi, sulje ja tiivistä ovet, ikkunat ja tuuletusaukot 
• Kuuntele ohjeita radiosta ja noudata niitä 
• Vältä puhelimen käyttöä 
• Älä lähde ulos ilman viranomaisten kehotusta 

 
Poikkeusoloissa yleinen vaaramerkkimerkki kehottaa nopeaan suojautumiseen 
väestönsuojaan tai muuhun suojatilaan. 

 
 
Lähimmän ulkoisen hälyttimen sijainti ja kuuluvuus taloon:  
Raatihuone, hälytys kuuluu museon joka huoneeseen. Hälytys varmennetaan tar-
vittaessa huutamalla 
 
 
Lähin väestönsuoja: 
Kirjastotalo, Rautatienkatu 8, 49400 Hamina 
 

 
 
 
8.3 Kaasuvaaratilanne 
 

Väestö hälytetään yleisellä vaaramerkillä, ja toimitaan sen mukaisesti. Lisäksi an-
netaan tietoja radion välityksellä. 

 
• Pysy SISÄLLÄ, älä mene kellariin tai väestönsuojaan  
• Hengitä kostean, ilmavan kankaan läpi, jos tunnet kaasun hajua 
• ULKONA poistu kaasun alta sivutuuleen, vältä hengästymistä 
• Pyri korkeampaan maastokohtaan, vältä alavia paikkoja 
• Suojaa hengitystä, silmiä ja ihoa kostealla vaatteella, sammaleella tms. 

 
Jos sisälle suojautuminen ei riitä, voivat viranomaiset kehottaa asukkaita siirtymään 
pois vaara-alueelta. Jos on pakko mennä ulos, suojataan silmät ja hengitys sekä 
käytetään tiivispintaista vaatetusta.  
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8.4 Säteilyvaaratilanne 

 
 

Väestö hälytetään yleisellä vaaramerkillä, ja toimitaan sen mukaisesti. Lisäksi an-
netaan tietoja radion välityksellä. 

 
• Parhaan suojan saat kellarikerroksessa tai rakennuksen keskiosassa 
• Nauti joditabletit vasta viranomaisten kehottaessa 
• Suojaa ruokatavarat pölytiiviisti ja varastoi juomavettä suljettaviin asti-

oihin 
• Jos on pakko mennä ulos, käytä hengityssuojainta ja tiivispintaista pu-

kua. 
 

Väestönsuojaan tai tilapäissuojaan suojaudutaan viranomaisen niin kehottaessa. 
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8.5 Toimintaohjeet tapaturman tai sairaskohtauksen sattuessa 

8.5.1 Ensiapu 

 

• Tunnista oireet 

• Soita 0112 

• Elvytä ja käännä tajuton kylkiasentoon 

 

YLEISIMPIÄ SAIRASKOHTAUKSIA 

Aivoinfarkti Aivoinfarktin oire on äkillinen raajojen halvaus tai li-

hasheikkous. puhe ja nieleminen vaikeutuvat. Potilas saat-

taa olla sekava. Aivoverenvuodon tavallisimpia oireita ovat 

voimakas päänsärky, niskajäykkyys ja pahoinvointi. 

Oireet 

• Hikoilu, kalpeus, vapina 

• Ärtymys, levottomuus 

• Horjuva liikkuminen 

• Epäselvä puhe 

Diabeetikon heikotus 

Ensiapu 

• Potilaalle välittömästi sokeripitoista syötävää tai juotavaa.  

• TAJUTTOMALLE EI SAA ANTAA MITÄÄN SUUHUN! 

• Jos potilas ei toivu 10 min tai menee tajuttomaksi, SOITA 

0112 

• Käännä tajuton kylkiasentoon 

Oireet 

• Henkilöllä on kipuja laajalla alueella ylävartalossa 

• Kylmän hikinen, pahoinvoiva, hengitys vaikeutunut 

Rintakipu 

Ensiapu 

• Rauhoita ja auta istuvaan asentoon 

• Soita 0112 

• Jos on selvät oireet, anna puolikas tabletti Aspirinia tai 

Disperinia pureskeltavaksi tai veteen liuotettuna 
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8.5.2 Elvytys 

 

 

1. Saatko elottomalta näyttävän hereille? 
Jos hän ei herää, soita hätänumeroon 

0112. 

 

 

 
3. Jos hän EI hengitä normaalisti, aloita 
paineluelvytys. Paina 30 kertaa rinta-
lastan keskelle painelutaajuudella 100 

kertaa minuutissa. 

 
2. Avaa hengitystiet taivuttamalla päätä 

taaksepäin ja nostamalla leukaa. 
Tarkista, onko hengitys normaalia. 

 

 

 
4. Jatka puhaltamalla 2 kertaa ilmaa 
keuhkoihin. Jatka painelu-puhallusel-

vytystä rytmillä 30:2, kunnes vastuu siir-
tyy ammattihenkilölle, hengitys palautuu 

tai et enää jaksa elvyttää. 

 
• Jos autettava hengittää normaalis-

ti, käännä hänet kylkiasentoon. 
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8.5.3 Kylkiasento 
 

 

• Nosta autettavan toinen käsi yläviistoon kämmen ylöspäin ja aseta toinen käsi 
rinnan päälle. 

 

 
• Nosta takimmainen polvi koukkuun. 
• Tartu kiinni hartiasta ja koukussa olevasta polvesta ja käännä hänet itseesi 

päin kylkiasentoon. 
 
 

 
• Aseta käsi posken alle kämmenselkä ylöspäin.  
• Jätä päällimmäinen jalka suoraan kulmaan. 
• Varmista pään asento niin, että hengitystiet pysyvät auki. 
 
 

 
• Tarkkaile autettavan hengitystä ja mahdollista heräämistä kunnes saat ammat-

tiapua. 
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8.6 Tulipalon sattuessa 

 

 
•  Pelasta vaarassa olevat, varoita muita 
 
•  Hälytä palokunta 
-  numerosta 0112 
-  mahdollisesta hälytyspainikkeesta 
-  Pyri saamaan paikalle henkilö, joka tuntee työpaikan laitteet 
 
•  Sammuta 
- Lähimmillä alkusammuttimilla 
 
•  Rajoita paloa 
- Sulje ovet 
- Sulje ikkunat ja ilmastointi 
- Vie pois herkästi syttyvät nesteet ja kaasupullot 
- Pysäytä työprosessit 
 
• Opasta 
- Palokunta paikalle 

 
***TOIMI RIPEÄSTI JA HARKITEN*** 

***ÄLÄ VAARANNA ITSEÄSI JA MUITA*** 
***HUOLEHDI AINA, ETTÄ PÄÄSET POISTUMAAN*** 

 
 
 
 
8.7 Vesivahingon sattuessa 
 

 
• Katkaise vuotokohdan läheisyydestä sähkö 
 
• Tyrehdytä vuoto sulkemalla veden pääsulku 
 
• Ilmoita asiasta: 
   - Kiinteistöhuollon päivystys puh. 0400 885 057 
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8.8 Toimintaohje murto- ja ryöstötilanteeseen 
 
Tapahtumahetkellä • Pysy rauhallisena, älä vastusta ryöstäjää 

• Älä ärsytä, älä leiki sankaria, voit vaarantaa oman ja 

muiden turvallisuutta 

• Älä ärsytä uhattuna 

 
Tuntomerkit • Paina tuntomerkit mieleesi 

• Paina mieleen ryöstäjän ääni ja erikoistuntomerkit 

• Kiinnitä huomiota pakotapaan ja mahdollisiin apurei-

hin 

 
Hälytys • Hälytä vasta kun sen voi tehdä vaaratta 

• Soita 112 ilmoita: 

• Paikka 

• Aseellinen/ aseeton ryöstö 

• tekijöiden määrä 

• Tuntomerkit/erikoistuntomerkit 

• Pakotapa, suunta, autonväri, - merkki, rekisteri-

numero 

• Älä sulje puhelinta ilman lupaa 

 
Jälkitoimet • Lukitse ovet 

• Huolehdi mahdollisista loukkaantuneista 

• Varmista mahdolliset todistajat 

• Suojaa jäljet ja esineet 

• Täytä tuntomerkkilomake rikostilanteeseen (liite 1.) 
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8.9 Pommiuhka 
 
Vastatessasi uhkasoittoon: 

• Pitkitä puhelua, yritä saada paljon tietoa 

• Merkitse muistiin tarkka sanamuoto ja kellonaika 

• Yritä selvittää missä ja milloin pommi räjähtää ja millainen se on? 

• Arvioi soittajan 

• Ikä 

• Sukupuoli 

• Puhetyyli (alkoholin vaikutuksen alaisena) 

• Ilmoita poliisille 0 112 

• Ole tavoitettavissa mahdollisia lisätietoja varten 

• Älä koske epäilyttäviin esineisiin 

• Täytä lomake pommiuhkaussoittoon (liite 2.) 

• Älä anna tietoja tapahtuneesta ulkopuolisille 
 
 
 
8.10 Toimintaohje vitriinin kaatuessa tai vitriinilasin rikkoontuessa 
 

• Pelasta vaarassa olevat ihmiset, anna loukkaantuneille ensiapua. 
 

• Kehota asiakkaita poistumaan. 
 

• Sulje museo (kuistin ikkunaan pääoven viereen lappu, jossa tieto sulkemisen  
           syystä liioittelematta: esim. ”Museo suljettu teknisen vian vuoksi”) 

 
• Ilmoita tapahtuneesta museonhoitajalle ja museonjohtajalle 

 
• Hae kamera ja dokumentoi tapahtunut kuvaamalla 

 
• Kirjoita muistiin mitä on tapahtunut, kuka oli paikalla 

 
• Älä koske lasiin tai esineisiin, ennen kuin saat paikalle apua  

           (museonhoitaja tai museonjohtaja) 
 

• Avusta museonhoitajaa tai museonjohtajaa esineiden pelastustoimissa 
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PELASTUSSUUNNITELMAN LIITTEET 
 

1. Tuntomerkkilomake rikostilanteeseen 
 
2. Lomake pommiuhkaussoittoon 
 
3. Haminan kaupunginmuseon pelastustiet 
  
4. Haminan kaupunginmuseon pohjapiirros, kellarikerros 
    HÄTÄPOISTUMISTIET JA SAMMUTUSKALUSTO 
 
4. Haminan kaupunginmuseon pohjapiirros, 1. krs 
    HÄTÄPOISTUMISTIET JA SAMMUTUSKALUSTO 
 
6. Haminan kaupunginmuseon pohjapiirros, ullakkokerros 
    HÄTÄPOISTUMISTIET JA SAMMUTUSKALUSTO 
 

 
 
JAKELU 
 
 

• Haminan kaupunginmuseo ja henkilökunta 
• Haminan kaupungin tekninen toimi 
• Kymenlaakson pelastuslaitos, Haminan yksikkö 

 
 
 
ALLEKIRJOITUS 
 
Päiväys Allekirjoitus 
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LIITE 1. 

 
TUNTOMERKKILOMAKE RIKOSTILANTEESEEN 
Rikoksen tapahduttua kirjaa seuraavat tuntomerkit tekijästä 

 
�

 Mies 
�

 Nainen    VARTALO: 
�

 hoikka 
�

 normaali 
�

 tanakka 
�

 lihava 
Ikä___________ Pituus___________ 

 
ERIKOISTUNTOMERKIT 
Arvet_________________________ Luomet___________________________ 
Tatuoinnit______________________ Muut_____________________________ 

 
KASVOT 
Parta___________ Ajettu___________ Viikset___________ Naamio___________ 
Erikoisuudet_______________________________________________________ 

 
SILMIEN VÄRI 
Ruskea___________ Sininen__________ Muu___________ 

 
HAMPAAT 
Hoidetut__________ Rikkinäiset_______ Ulkonevat___________ 

 
HIUKSET 
Väri___________ Malli______________________________ 

 
VAATETUS 
Hattu___________ Paita, solmio___________ Takki /pusero___________ 
Housut___________ Jalkineet___________ Kantamus___________  

 
ÄÄNI JA PUHE 

�
 Korkea  

�
 Matala  

�
 Hiljainen  

�
 Voimakas 

�
 Nopeaa  

�
 Huolellista  

�
 Selkeää  

�
 Hidasta  

�
 Kiroilevaa  

�
 Epäselvää 

 
ASE 
Oikeassa__________ Vasemmassa kädessä___________ 

 
LIIKKUMINEN 
Suunta_______________________________________________________ 
�

 jalkaisin  
�

 pyörällä  
�

 autolla  
�

 muu 
Ajoneuvon rekisterinumero________________________________________ 
Merkki, väri____________________________________________________ 

 
 

TUNTOMERKKILOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ: 
Nimi_________________________________ pvm___.___._______ aika__________ 
 
 
 
 



Haminan kaupunginmuseo                                                                              PELASTUSSUUNITELMA 

Haminan kaupunginmuseo                               Kadettikoulunkatu 2 B, 49400 HAMINA, P. 05-749 4193 

19 
 
 
 
LIITE 2. 

 
LOMAKE POMMIUHKAUSSOITTOON 
Ottaessasi vastaan pommiuhkaussoiton, toimi seuraavasti: 

 
KYSY 
Milloin pommi räjähtää?________________________________________________ 

 
Missä se on? _______________________________________________________ 

 
Minkä näköinen se on? _________________________________________________ 

 
Miksi pommi on asetettu? _______________________________________________ 

 
 

ARVIO POMMIUHKAUKSEN TEKIJÄN SUKUPUOLESTA: 
�

 Mies  
�

 Nainen     
�

 Poika   
�

 Tyttö    
 
 

POMMIUHKAUKSEN TEKIJÄN ÄÄNI: 
�

 Korkea, kimeä 
�

 Matala, möreä 
�

 Hiljainen, heikko  
�

 Voimakas  
�

 Selkeä  
�

 Sopertava  
 
 

POMMIUHKAUKSEN TEKIJÄN PUHE: 
�

 Nopeaa  
�

 Huolellista  
�

 Selvää   
�

 Epäselvää  
�

 Kiroilevaa  
�

 Humalaista 
�

 Hidasta 
 
 

TAUSTAÄÄNET: 
�

 Ihmisääniä  
�

 Koneiden melua  
�

 Katuliikennettä  
�

 Musiikkia 
 

Sekalaista_________________________________________________________ 
 
 
 

POMMIUHKAUKSEN VASTAANOTTAJA: 
Nimi_________________________________ pvm___.___._______ aika__________ 
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LIITE 3. 
 
Haminan kaupunginmuseon pelastustiet 

 
 
 








