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1. Yleistä poistumissuunnitelmasta 

Jokainen opettaja huolehtii oman opetusryhmänsä turvallisesta poistumisesta luokkatilasta. Luokista 

poistutaan, jos palovaroittimet alkavat hälyttää, jos huomataan joku luokkatilaan kohdistuva uhka tai 

jos joku henkilökuntaan kuuluva antaa yleisen poistumisilmoituksen keskusradion tai hätäviestin 

kautta.  

 

Poistumisreitit on määritelty mm. jokaisesta luokkatilasta. Luokkatilan poistumisreitti ja 

poistumisohjeet ovat nähtävissä luokan oven vieressä olevalla ilmoitustaululla. Muissa tiloissa olevat 

poistuvat lyhyintä mahdollista reittiä pitkin. Jos suunnitelmassa olevaa reittiä ei voida käyttää, 

poistutaan lyhyintä mahdollista turvallista reittiä pitkin.  

 

Poistumissuunnitelma on nähtävissä kokonaisuudessaan uuden puolen 1. kerroksen aulan 

ilmoitustaululla. Poistumissuunnitelma on lisäksi nähtävissä opettajainhuoneessa ja opettajien 

iTunesU-kurssiympäristössä. Jokaisen luokkatilan ilmoitustaululla on ko. tilan pohjapiirustus ja nuolin 

merkitty poistumisreitti sekä ohje onnettomuutta, sairaskohtausta tai tulipalotilannetta varten.  

 

Poistumisen jälkeen kaikki siirtyvät etupihalle lipputangon läheisyyteen säilyttäen saman 

kokoonpanon kuin luokasta lähdettäessä. Mikäli on tarvetta poistua lukion alueelta, 

kokoontumispaikka on nuorisotalo. Opettaja varmistaa, että kaikki hänen tunnillaan olleet opiskelijat 

ovat poistuneet rakennuksesta ja ilmoittaa siitä rehtorille mahdollisimman nopeasti.  

 

Vapaatunnilla olevat opettajat avustavat muuta henkilökuntaa tarpeen mukaan esim. hyppytunnilla 

olevien opiskelijoiden ohjaamisessa kokoontumispaikalle. Jos joku opiskelijaryhmä on hälytyksen 

sattuessa ilman opettajaa, lähiluokkatiloissa olevat opettajat hoitavat yo. tehtävät.  

 

Hälytysajoneuvojen esteettömän kulun varmistamiseksi polkupyörät, mopot, autot jne. täytyy säilyttää 

niille osoitetuilla paikoilla. 

 

2. Toiminta onnettomuus- ja uhkatilanteissa 

 

2.1. OPISKELIJA 

 

Opettele oikea poistumisreitti jokaisesta luokkatilasta.  

 

• Säilytä maltti, ole ripeä, noudata ohjeita.  

• Kävele rauhallisesti, älä juokse, älä töni, väistä yläkerrasta tulevia.  

• Poistuessasi säilytä opetusryhmäsi kokoonpano mahdollisuuksien mukaan.  

• Kokoontumispaikka on etupihalla lipputangon läheisyydessä (jos tarvetta poistua lukion alueelta, 

nuorisotalo). Ilmoittaudu kokoontumispaikalla sille opettajalle, jonka tunnilta lähdit. Jos olit hälytyksen 

sattuessa hyppytunnilla, ilmoittaudu suoraan rehtorille. Saat poistua kokoontumispaikalta vain 

opettajan/rehtorin/pelastusviranomaisen luvalla. Jos joudut siirtymään koulun alueen ulkopuolelle, voit 

ilmoittautua myös pelastusviranomaiselle. 

• Jos olet loukkaantunut, ilmoita siitä välittömästi opettajallesi/rehtorille/pelastusviranomaiselle.  
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Vain asiallinen ja ohjeiden mukainen poistuminen voi taata kaikkien turvallisuuden. Opettaja ohjaa 

liikennettä solmukohdissa.  

 

2.2. OPETTAJA  

• Olet päävastuussa ryhmäsi oppilaista. (Muista laskea opetusryhmäsi opiskelijamäärä jokaisen tunnin 

alussa.) 

• Korosta ryhmällesi kokoonpanon säilyttämistä.  

• Sammuta mahdolliset sähkölaitteet ja avotulet.  

• Poistu luokasta viimeisenä.  

• Sulje luokan ovi, varmista että luokkaan ei jää ketään!  

• Tarkista kokoontumispaikalla, että kaikki opetusryhmäsi opiskelijat ovat paikalla. Ilmoita rehtorille 

opetusryhmäsi tilanne mahdollisimman pian.  
 

2.2. PÄÄVALVOJAT 

 

Päävalvoja1 on lukion rehtori, joka on kokonaisvastuussa lukion tiloista poistumisesta. 

Päävalvoja2 on vanhan puolen 1. kerroksen toiminnasta vastaava henkilö, joka vastaa ko. tiloista 

poistumisesta.  

Päävalvoja3 on uuden puolen pohjoispäädyssä olevassa opetustilassa opetusta antava opettaja, joka 

vastaa ko. opetustilasta poistumisesta. 

 

Päävalvoja1 

• Vastaanottaa lukion opettajien ja muun henkilökunnan ilmoitukset lukion luokkatilojen 

tyhjentämisestä.  

• Vastaanottaa päävalvoja2 ilmoituksen vanhan puolen 1. kerroksen tilojen tyhjentämisestä. 

• Vastaanottaa päävalvoja3 ilmoituksen uuden puolen pohjoispäädyn opetustilan 

tyhjentämisestä. 

• Ilmoittaa palopäällikölle yms. viranomaiselle, kun koko lukiorakennus on tyhjä. 

Päävalvoja 2 

•Päävalvoja2 ilmoittaa päävalvoja1:lle, kun oma alue on tyhjä. 

Päävalvoja 3 

•Päävalvoja3 ilmoittaa päävalvoja1:lle, kun oma alue on tyhjä. 

 

3. Kokoontumispaikka rakennuksesta poistuttaessa 

 

KOKOONTUMISPAIKKA  
Kokoontumispaikka on etupiha, lipputangon 

läheisyys. 

Varakokoontumispaikka on takapiha. Mikäli pitää 

poistua koulun alueelta, kokoontumispaikka on 

nuorisotalo. 
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4. Poistumisreitit uudella puolella olevista tiloista 

 

4.1. UUDEN PUOLEN KÄYTÄVILLÄ OLEVISTA TILOISTA POISTUJAT 
Tila  Poistumisreitti  Huomioitavaa 

Lukusali 

Aulanpuoleisesta ovesta vasemmalle, 

pääuloskäynnistä ulos. 

Jos ei mahdollista,  

käytävänpuoleisesta ovesta 

oikealle, käytävän päässä 

olevasta varauloskäynnistä ulos. 

Op.huone 

Käytävänpuoleisesta ovesta oikealle, aulan kautta  

pääuloskäynnistä ulos. 

Jos ei mahdollista,  

käytävänpuoleisesta ovesta 

vasemmalle, käytävän päässä 

olevasta varauloskäynnistä ulos. 

Opinto-ohj. 

huone 

Käytävänpuoleisesta ovesta oikealle, aulan kautta 

pääuloskäynnistä ulos. 
Ks. yllä. 

Kanslia 
Aulan kautta pääuloskäynnistä ulos. 

Ks. yllä. 

TEO1 

Luokanovesta vasemmalle, aulan kautta  

pääuloskäynnistä ulos. 

Jos ei mahdollista,  

luokanovesta oikealle, käytävän  

päässä olevasta  

varauloskäynnistä ulos. 

ERI1  

Laboratorio 

ERI2 

Materiaali- 

varasto 

Luokanovesta vasemmalle, käytävän päässä olevasta 

varauloskäynnistä ulos. 

 

TEO2 Luokanovesta oikealle, käytävän päässä olevasta 

varauloskäynnistä ulos. 

 

Aula Pääuloskäynnistä ulos.   

Sumppi Tilan ovesta aulan kautta pääuloskäynnistä ulos. Jos ei mahdollista, takaovesta 

sosiaalitilan kautta opetustilaan 

ja ulos. 

Sosiaalitila 
Tilan ovesta oikealle, aulan kautta pääuloskäynnistä 

ulos. 

Opetustilan kautta ulos tai 

Sumpin läpi aulan  

kautta ulos 

Liikuntasali 
Salin ovesta aulan kautta pääuloskäynnistä ulos. 

Kaksi poistumisreittiä kellariin 

vieviä portaita pitkin. 

 

Jos pääuloskäynnissä on ruuhkaa, avaa molemmat ovet tai käytä aulan toista uloskäyntiä. 
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4.2. UUDEN PUOLEN KELLARISSA OLEVISTA TILOISTA POISTUJAT 
Tila  Poistumisreitti  Huomioitavaa 

Puku- 

huone1 
Huoneen ovesta oikealle, käytävän päästä oikealla 

olevan uloskäynnin kautta ulos. 

Jos ei mahdollista, käytävällä  

vasemmalla olevat portaat ylös  

liikuntasaliin ja salin ovesta  

aulan kautta pääuloskäynnistä  

ulos. 

Puku- 

huone2 
Huoneen ovesta ensin oikealle, sitten vasemmalle, 

käytävän päässä olevan uloskäynnin kautta ulos 

Jos ei mahdollista, käytävällä  

oikealla olevat portaat ylös  

liikuntasaliin ja salin ovesta  

aulan kautta pääuloskäynnistä  

ulos. 

Liikunnan- 

op. työtila 

Tilan ovesta oikealle, uloskäynnistä ulos. 

Jos ei mahdollista, käytävällä  

vasemmalla olevat portaat ylös  

liikuntasaliin ja salin ovesta  

aulan kautta pääuloskäynnistä  

ulos. 
 

5. Poistumisreitit vanhalla puolella olevista tiloista 
 

5.1. VANHAN PUOLEN KELLARISSA OLEVISTA TILOISTA POISTUJAT 
Tila  Poistumisreitti  Huomioitavaa 

Kieli- 

studio 
Länsipäädyn varauloskäynnistä ulos. 

Jos ei mahdollista, käytävän  

kautta 1.kerrokseen, pariovista  

aulan kautta pääuloskäynnistä  

ulos. 

Wc- ja 

varastotilat 
Käytävän kautta 1.kerrokseen, pariovista aulan 

kautta pääuloskäynnistä ulos. 

Jos käytävä ei mahd., rikotaan 

studion oven lasi ja poistutaan 

studion kautta ulos. 
 

5.2. VANHAN PUOLEN 2. KERROKSESSA OLEVISTA TILOISTA POISTUJAT 
Tila  Poistumisreitti  Huomioitavaa 

Eskarin 

tilat 
Luokanovesta oikealle, portaat alas, pariovista aulan 

kautta pääuloskäynnistä ulos. 

Varauloskäynti länsipäädyssä. 
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5.3. VANHAN PUOLEN  1. KERROKSESSA OLEVISTA TILOISTA POISTUJAT 
Tila  Poistumisreitti  Huomioitavaa  

Op. tilat  

1-5 

 

Luokanovesta oikealle, pariovista aulan kautta 

pääuloskäynnistä ulos. 

Varauloskäynti länsipäädyssä. 

Opettajain- 

huone Keittiön ja pukuhuoneen kautta varauloskäynnistä 

ulos. 

Jos ei mahdollista, keittiön 

kautta ovesta käytävään ja 

pariovista aulan kautta 

pääuloskäynnistä ulos. 

Keittiö 

Pukuhuoneen kautta varauloskäytävästä ulos. 

Jos ei mahdollista, ovesta 

käytävään ja  pariovista aulan 

kautta pääuloskäynnistä ulos. 

Pukuhuone 

Varauloskäynnistä ulos. 

Jos ei mahdollista, ovesta  

keittiön kautta käytävään ja   

pariovista aulan kautta  

pääuloskäynnistä ulos. 

6. Poistumisreitti pohjoispäädyn opetustilasta 
 

POHJOISPÄÄDYN OPETUSTILASTA POISTUJAT 

Tila  Poistumisreitti  Huomioitavaa 

Opetustila 

Tilan uloskäynnistä ulos. 

Jos ei mahdollista, takaovesta  

sosiaalitilan kautta käytävään  

ja aulan kautta  

pääsisäänkäynnistä ulos. 

 


