
Vuoteessa tupakointi ja alkoholi ovat tappava yhdistelmä, valvomattomat kynttilät 
merkittävä turvallisuusriski. Ruuanlaiton yhteydessä rasvapalot tai päälle jäänyt liesi 
aiheuttaa pelastuslaitoksille lukuisia hälytyksiä ja kiukaan läheisyyteen jätetty palava 
materiaali sytyttää vuosittain satoja tulipaloja.

• Suomessa tapahtuu vuosittain noin miljoona tapaturmaa ja niissä menehtyy 
   noin 2700 henkilöä. 

Kaikista tapaturmista on koti- ja vapaa-ajantapaturmia noin 75 %. Alle 10-vuotiaille 
lapsille sattuu tapaturmia yleisimmin kotona tai kotipihalla. Ikäihmisten 
kaatumistapaturmat johtuvat liukastumisista, kompastumisista tai putoamisista. 

Paras tapa estää onnettomuudet on tehdä suunnitelmia ja 
toimenpiteitä niiden ennaltaehkäisemiseksi. 

Asumisturvallisuutta voidaan parantaa rakennusten, koneiden ja laitteiden 
säännöllisellä tarkastamisella ja kunnossapidolla. Useimmat kotona ja vapaa-aikana 
tapahtuvat tapaturmat ovat ennalta ehkäistävissä pienillä varotoimenpiteillä, 
vaaratekijöiden poistamisella ja arkisten tapojen muuttamisella. 

Pelastusviranomainen tulee onnettomuuspaikalle vahingon tapahduttua, joten 
mahdollisessa onnettomuustilanteessa omilla ensitoimenpiteillä on suuri merkitys 
vahinkojen määrään ja niiden laajentumiseen.

Vesikatkon varalta pidä aina juomavettä ja täytettäviä vesiastioita varalla. 
Veden tulon katketessa sulje vesihanat ja säännöstele vedenkäyttöä. 
Selvitä laitesulkujen ja sekä veden pääsulun sijainnit.

Sähkökatkon varalta pidä varalla taskulamppuja, paristokäyttöinen radio, 
varaparistoja, kynttilöitä ja tulitikkuja. Kytke virta pois kodinkoneista ja 
–laitteista sähkökatkon ajaksi. Vältä pakastimen ja jääkaapin avaamista.
Selvitä asunnon sähköpääkytkimen sijainti.

Ennakoi!

Pirkanmaan pelastuslaitos

www.facebook.com/pirkanmaanpelastuslaitos

LISÄTIETOA TURVALLISUUSASIOISTA

saa pelastuslaitokselta ja internetistä

www.pirkanmaanpelastuslaitos.fi
www.pelastustoimi.fi/turvatietoa
www.pelastuslaitokset.fi
www.thl.fi/tapaturmat

TOIMINTA ONNETTOMUUSTILANTEESSA

Perheeni osaa toimia oikein onnettomuustilanteessa

käyttää alkusammutinta
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PIENILLÄ TOIMENPITEILLÄ ENNALTAEHKÄISET ONNETTOMUUKSIA

FAKTAA

• Asuinrakennuksissa sattuu vuosittain 

   noin 3000 tulipaloa. 

• Yli puolet rakennuspaloista aiheutuu 

   ihmisen omasta virheellisestä toiminnasta. 

• Tulipalot eivät syty itsestään. 

OPASTAA TURVALLISEEN ASUMISEEN

Pelastuslaitos on pyytänyt taloyhtiösi isännöitsijää/hallitusta tekemään kiinteistön 
turvallisuuden omavalvonnan. Taloyhtiön omavalvonnassa on kysytty mm. yhteisten 
tilojen ja piha-alueen turvallisuudesta, varastoinneista ja pelastussuunnitelmasta. 
Vähintään kolmen asunnon taloissa tulee olla pelastussuunnitelma, tutustu myös siihen.

Asukkaan vastuulla on oman huoneiston turvallisuuden ylläpitäminen! 

Taloyhtiöösi tehdään turvallisuuden omavalvontaa

Infoa asukkaille

SOITA 112



• Lue kodinkoneiden käyttöohjeet ja noudata niitä. Säilytä ohjeet myöhempää 

   tarvetta varten.

• Pidä liesi ja sen ympäristö siistinä ja vapaana tavarasta. Huomioi ettei ruoka 

   jää liedelle valvomatta ja pienkoneiden johdot joudu kuumalle liedelle.

• Laita astianpesukone ja pyykinpesukone päälle vain silloin, kun joku on kotona. 

   Sulje hanat kun koneet eivät ole käytössä.

• Puhdista jääkaapin ja pakastimet tausta vähintään kerran vuodessa.

• Puhdista liesituulettimen suodatin säännöllisesti.

• Huomioi valaisinten suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin. 

• Käytä vain ehjiä sähkölaitteita ja -johtoja.

• Teetä sähköasennukset ja laitteiden korjaukset sähköalan ammattilaisella.

• Saunassa ei kuivata pyykkiä.

Jokaisessa kodissa on oltava palovaroitin, yksi jokaisessa kerroksessa

ja yksi aina alkavaa 60 m2 kohden. Suositeltavaa on sijoittaa
palovaroitin kaikkiin makuuhuoneisiin ja eteiseen.
Palovaroitin asennetaan kattoon asennusohjeen mukaisesti ja

sen toimintakunto on testattava kuukausittain.

Paristo on vaihdettava vuosittain, ellei se ole pitkäkestoinen,

esim. viiden vuoden paristo. Palovaroittimen käyttöikä on
keskimäärin 7-10 vuotta. Uudemmissa palovaroittimissa käyttöikä
lukee palovaroittimen pohjassa.

Vuodesta 2011 lähtien uudisrakennuksissa palovaroittimet on asennettu
suoraan kiinteistön sähköverkkoon. Palovaroittimissa tulee olla paristo
tai akkuvarmistus mahdollisten sähkökatkosten varalle ja tämän vuoksi
taloyhtiöissä on oltava tieto kenelle paristonvaihto kuuluu.

Kodin alkusammutusvälineiksi sopivat sammutuspeite 
(suositeltava koko 120 x 180 cm), käsisammutin tai vesiletku, 
mutta esimerkiksi rasvapalon sammuttamiseen voidaan käyttää 
myös kattilan kantta tai uunipeltiä. 
Alkusammutuksella voidaan saada palo sammumaan, estää 
sen leviäminen, vähentää vahinkoja ja saada lisäaikaa 
kunnes apu saapuu perille. 

Tutustu etukäteen kotisi alkusammutusvälineiden
käyttöohjeisiin ja opettele käyttämään niitä.

Sammutinliikkeet opastavat sopivan 
käsisammuttimen valinnassa. Ota selvää myös 
taloyhtiösi alkusammutusvälineistä.

kotiisi 

MINIMOI RISKIT JA  ASU TURVALLISESTI

Rivitaloasuntojen rakenteet on mitoitettu kestämään 
vain huoneiston tavanomaisen tavaramäärän palaminen. 
Lisäksi ylimääräinen tavara voi heikentää 
poistumisturvallisuutta ja altistaa tapaturmille.

Kodin lääkekaappi ja ensiaputarvikkeet

Kodin lääkekaapin tulee aina olla lukittava ja lääkkeet 
on pidettävä pois lasten ulottuvilta. Lääkekaappia ei pidä 
sijoittaa kosteaan paikkaan kuten esim. kylpyhuoneeseen. 
Tarkista lääkkeen säilytysmerkinnät pakkauksesta. 
Varmista että reseptilääkepakkauksista ilmenee kenelle 
ne on tarkoitettu ja mikä on lääkkeen käyttötarkoitus. 
Palauta vanhentuneet lääkkeet apteekkiin.

Laita lääkekaappiin näkyville myös hätänumero 112 ja

Myrkytystietokeskus 0800 147 111

Huolehdi myös riittävät ensiaputarvikkeet.

Palovaroitin on halpa henkivartija - pidä se toimintakunnossa!

Kodin alkusammutusvälineet

hanki asuntoon

Suositus:

Meidän perheen turvalliset tavat

Sähkölaitteet

Tulenkäsittely ja nuohous

• Polta kynttilöitä vain palamattomilla alustoilla ja valvotusti

• Tulisijat ja savuhormit huolletaan säännöllisesti (asuinrakennuksissa vuosittain).

Polta

kynttilöitä 

valvotusti ja
palamattomilla 

alustoilla!

Käytä
pesukonetta 

vain 
valvotusti!


