
Tutustu etukäteen kotisi alkusammutusvälineiden 
käyttöohjeisiin ja opettele käyttämään niitä.

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

TOIMINTA ONNETTOMUUSTILANTEESSA

Tarkistathan kodissasi:

TULIPALO ENSIAPU HÄTÄILMOITUS

PELASTA

SAMMUTA

RAJOITA

VAROITA

OPASTA

SOITA 112

KERRO

KERRO

VASTAA

TOIMI

LOPETA

SELVITÄ

SOITA 112

TARKISTA

TARKISTA

OPASTA

vaarassa olevat

lähimmällä
alkusammuttimella

sulkemalla 
ovet ja ikkunat

naapureita

pelastajat paikalle

mitä on tapahtunut

henkilön hengitys
Jos ei hengitä 
- aloita elvytys 
(30 painelua 2 puhallusta)

Jos hengittää, mutta 
ei hereillä
- aseta kylkiasentoon
- varmista että potilas 
  hengittää

ulkoiset vammat ja
tarvittaessa tyrehdytä
suuret verenvuodot

ensihoito perille

mitä on tapahtunut

tarkka osoite ja kunta

kysymyksiin

ohjeiden mukaisesti

vasta saatuasi luvan
puhelu

annettujen

SOITA 112

www.pirkanmaanpelastuslaitos.fi

LISÄTIETOA PALOTURVALLISUUSASIOISTA 
saa palotarkastajilta ja internetistä
 

www.pelastustoimi.fi/turvatietoa
www.spek.fi/turvallisuus

Perehtyminen taloyhtiön pelastussuunnitelmaan sekä varatiejärjestelyihin

Palovaroittimien määrä, testaus ja kunto

Kodin paloturvallisuus, esim. sähkölaitteet, sauna

Kemikaalien, bensiinin ja nestekaasun säilytys

Alkusammutusvälineiden käyttäminen

SAVUISEEN 
PORRASHUONEESEEN 

EI SAA POISTUA! 

Mikäli porrashuoneessa 
on savua, pysy asunnossa
ja soita apua / ilmaise
itsesi pelastajille! SUOMI

YLEINEN
HÄTÄNUMERO

OPASTAA TURVALLISEEN ASUMISEEN

Pelastuslaitos on pyytänyt taloyhtiösi isännöitsijää/hallitusta tekemään kiinteistön
paloturvallisuuden itsearvioinnin. Taloyhtiön paloturvallisuuden itsearvioinnissa on 
kysytty mm. yhteisten tilojen ja piha-alueen turvallisuudesta, tavaroiden säilytyksestä 
ja pelastussuunnitelmasta. Vähintään kolmen asunnon taloissa tulee olla pelastus-
suunnitelma, tutustu myös siihen.

Taloyhtiöösi tehdään paloturvallisuuden itsearviointi

PALOVAROITIN ON HALPA HENKIVARTIJA - pidä se toimintakunnossa!

Asukkaan vastuulla on oman huoneiston paloturvallisuuden ylläpitäminen!

Jokaisessa asunnossa on lain mukaan oltava palovaroitin, vähintään 
2yksi jokaisessa kerroksessa tai tason alkavaa 60 m  kohden.

Palovaroitin asennetaan kattoon asennusohjeen mukaisesti ja suositellaan
sijoitettavaksi kaikkiin makuuhuoneisiin ja eteiseen. 

Palovaroittimen toimintakunto on testattava kuukausittain ja paristo on 
vaihdettava vuosittain (pl. pitkäkestoinen, esim. viiden vuoden paristo).
Mikäli asuinrakennuksessa on sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet, 
paristonvaihto kuuluu taloyhtiölle.

Palovaroittimen käyttöikä on keskimäärin 7-10 vuotta 
(uudemmissa varoittimissa käyttöikä lukee palovaroittimen pohjassa).

KODIN ALKUSAMMUTUSVÄLINEET

Kodin alkusammutusvälineiksi sopivat sammutuspeite 
(suositeltava koko 120 x 180 cm), käsisammutin tai vesiletku, 
mutta esimerkiksi rasvapalon sammuttamiseen voidaan 
käyttää myös kattilan kantta tai uunipeltiä.

Asuntoihin 
tulisi hankkia 

PIENILLÄ TOIMENPITEILLÄ ENNALTAEHKÄISET ONNETTOMUUKSIA

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



Kodin lääkekaappi ja ensiaputarvikkeet

Sauna

• 

• 

• 
• 

Vaatteiden tai muun palavan materiaalin 
   kuivattaminen kiukaan yläpuolella tai 
   välittömässä läheisyydessä on kielletty.

Varmista, ettei mitään syttyvää jää 
   kiukaan lähelle, kun alat lämmittää sitä. 
   Huomioi, että talon yhteissaunan kiuas 
   kytkeytyy usein automaattisesti päälle 
   kellokytkimellä.
• Tarkasta kiukaan kiinnityksen tukevuus ja
   etäisyydet palaviin materiaaleihin.
   Kiuaskohtaiset suojaetäisyydet löytyvät 
   kiukaassa olevasta kilvestä. 
• Huomioi, että saunan kaiteet ja portaat 
   ovat turvalliset.

Täytä kiuas kivillä käyttöohjeen mukaisesti. 
Korjauta vastukset ja säätimet, jos ne 

   ovat rikkoutuneet tai toimivat huonosti.

Polta

kynttilöitä 

valvotusti ja
palamattomilla 

alustoilla!

Huolehdi myös riittävät ensiaputarvikkeet.

Käytä
pesukonetta 

vain 
valvotusti!

Laita lääkekaappiin näkyville myös Yleinen hätänumero 112 
ja Myrkytystietokeskus 0800 147 111

MINIMOI RISKIT JA ASU TURVALLISESTI
Valtaosa sähköpaloista aiheutuu ihmisen omasta 
virheellisestä toiminnasta.

Liedet ja uunit
• Älä jätä uunia tai keittolevyjä päälle, 
   ellet valvo niitä koko ajan.
• Sammuta virta aina käytön jälkeen.
• Älä säilytä mitään tavaroita lieden päällä.
• Huolehdi, ettei lieden lähettyvilläkään 
   ole mitään syttyvää materiaalia.
• Voit myös hankkia lieteen ajastimen 
   tai ylikuumenemissuojan.
• Puhdista liesituuletin säännöllisesti.

Pyykin- ja astianpesukoneet
• Älä jätä pesukonetta käymään yksikseen. 
   Näin minimoit palo- ja vesivahingot. 
• Puhdista nukkasihti säännöllisesti.
• Suojaa laite vesiroiskeilta.
• Sulje hana käytön jälkeen.

Kylmälaitteet
• 
   ja pakastimen ympärillä.
• Älä sijoita laitetta lieden tai muun 
   lämmönlähteen viereen tai suoraan 
   auringonvaloon.
• Imuroi pölyt säännöllisesti myös laitteen 
   takaa. Irrota pistotulppa imuroinnin ajaksi. 

Varmista riittävä ilmanvaihto jääkaapin 

Valaisimet
• Noudata valaisimien asennus- ja käyttö-
   ohjeita. Huomioi etäisyydet syttyviin 
   materiaaleihin, kuten verhoihin. 
• Vaihda palaneet tai välkkyvät 
   loistelamput heti. 
• Älä vaihda valaisimeen suositustehoa 
   suurempaa lamppua.
• Pidä valaisimet puhtaina pölystä.
• Kiinnitä seinälle sijoitettavat valaisimet 
   tukevasti, etteivät ne putoa esim. 
   vuoteelle tai sohvalle. 

Sähkölämmittimet
• Aseta lämmitin siten, ettei se pääse 
   kaatumaan. 
• Älä sijoita lämmitintä liian lähelle verhoja, 
   huonekaluja tai mitään syttyvää. 
• Älä kuivata pyykkiä lämmittimen päällä 
   äläkä peitä sitä millään. 
• Huolehdi, ettei lämmittimen päälle putoa 
   tai kaadu mitään. 
• Korjauta rikkinäinen termostaatti. 

Riskitilanteita aiheuttavat esimerkiksi sähkölaitteiden huono kunto, huoltamattomuus, 
käyttöohjeiden vastainen toiminta sekä unohtaminen. Sähkölaitteisiin on saatavissa 
erilaisia turvavarusteita, kuten ajastimia. Harkitse, tarvitsetko turvavarusteita omaan 
tai läheisesi kotiin. Noudata käyttöohjeita ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. 
Sijoita laitteet oikein. Varaa laitteen ympärille riittävästi tilaa ilmankiertoa varten 
äläkä tuki tuuletusaukkoja. Selvitä asuntosi sähkön pääkytkimen ja veden sulun sijainnit. 
Lue laitteiden käyttöohjeet ennen käyttöä ja asentamista.

Noudata laitteen käyttöohjeita.
• Lataa akkuja oikealla latauslaitteella.
• Tarkkaile akullista tuotetta. Jos akku 
   lämpenee voimakkaasti tai pullistuu, 
   poista akku heti tuotteesta.
• Valvo laitetta myös latauksen aikana.
• Pidä akullinen laite pois kuumien 
   kohteiden läheisyydestä.
• Hävitä käytöstä poistettu akku viemällä 
   se akkujen ja paristojen keräyspisteeseen.

• 

Akkukäyttöiset laitteet

Televisio
• Varmista riittävä ilmanvaihto television 
   ympärillä. Älä peitä TV:n tuuletusaukkoja. 
• Imuroi pölyt säännöllisesti TV:n päältä ja 
   tuuletusaukkojen ympäriltä. 

Muista myös

   elektroniikkalaitteet ja sähköjohdot.
• 

Huolehtia riittävästä vakuutusturvasta.

• Korjauttaa tai vaihtaa rikkinäiset 

Varmistaa elektronisten laitteiden 
   ilmankierto jäähdytysaukoista.
•  

Älä käytä sisäkäyttöön tarkoitettuja 

sähkölaitteita tai jatkojohtoja ulkona!

Asuntojen rakenteet on mitoitettu 
kestämään vain huoneiston 
tavanomaisen tavaramäärän 
palaminen!

Lisäksi ylimääräinen tavara voi 
heikentää poistumisturvallisuutta 
ja altistaa tapaturmille.

Tulenkäsittely ja nuohous

• Polta kynttilöitä vain palamattomilla 
   alustoilla ja valvotusti.
• Tulisijat ja savuhormit huolletaan 
   säännöllisesti (asuinrakennuksissa 
   vuosittain).

Taloyhtiön yhteiset tilat

• Asuinkiinteistöjen yhteisissä varasto-
   tiloissa/irtaimistovarastoissa ei saa 
   säilyttää palavia nesteitä tai nestekaasua.
• Irtaimistovarastossa saa säilyttää yhden 
   rengassarjan varastokoppia kohden.

Valitse kotiin lääkekaappi, jonka voit tarvittaessa lukita. 
Pidä lääkkeet pois lasten ulottuvilta. Älä sijoita lääkekaappia 
kosteaan paikkaan kuten esim. kylpyhuoneeseen. 

Varmista, että reseptilääkepakkauksista ilmenee, kenelle 
ne on tarkoitettu ja mikä on lääkkeen käyttötarkoitus. 
Palauta vanhentuneet lääkkeet apteekkiin.

PALOKUORMA


