


PALOVAROITIN
• Asukas hankkii palovaroittimen itse. 

• Palovaroitin on pakollinen.  

• Kiinnitä palovaroitin makuuhuoneen, 

olohuoneen ja eteisen kattoon.

• Vaihda palovaroittimen patteri kerran 

vuodessa. 

• Testaa palovaroitin kerran kuukaudessa 

painamalla testausnappulaa.  

• Palovaroitin ei hälytä apua, 

hätäilmoitus pitää tehdä itse! 



KEITTIÖ
• Sähköliesi on vain ruuan valmistamista 

varten. 

• Käännä keittolevy tai uuni pois päältä, 

kun et käytä sitä. 

• Käytä kattilan pohjan kokoista levyä.

• Älä laita liedelle paperia, 

muoviastioita, pannulappuja tai muuta 

helposti syttyvää tavaraa!

• Pidä liesi ja keittiö siistinä. Siisti keittiö on 

turvallisempi kuin sotkuinen keittiö. 



SÄHKÖLAITTEET
• Älä yhdistä jatkojohtoja pitkiksi jonoiksi. 

• Pidä sähköjohdot siistinä ja puhtaina 

pölystä. 

• Älä käytä rikkinäisiä pistorasioita tai 

sähköjohtoja. 

• Rikkinäinen sähkölaite voi sytyttää 

tulipalon. Jos sähköliikkeessä ei osata 

korjata laitetta, hanki tilalle uusi. 



• Sammuta virta sähkölaitteista kun et 

käytä niitä. 

• Pyyhi säännöllisesti pölyt sähkölaitteista 

(televisio ja tietokone).

• Älä pidä tavaroita sähkölaitteiden päällä 

(televisio, mikro ja dvd-soitin).



AVOTULI
• Valvo palavia kynttilöitä. 

• Jokaiselle kynttilälle pitää olla oma 

kynttilänjalka.

• Aseta kynttilät palamattomalle alustalle. 



LÄMMITYSPATTERIT SAUNA 

• Älä kuivata pyykkiä saunassa. 

• Älä laita kiukaan päälle mitään. 

• Huolehdi, että sähkökiukaan virta 

sammuu saunomisen jälkeen. 

• Älä säilytä saunassa ylimääräistä 

tavaraa.

• Sähköpattereita ei saa peittää. 

• Älä kuivata vaatteita sähköpatterilla. 



TOIMINTAOHJE, JOS KERROSTALOSSA 
PALAA

Jos porraskäytävässä ON savua

• Pysy asunnossa.

• Sulje asunnon ovi.

Jos asuntoosi tulee savua

• Soita hätänumeroon 112. Kerro tilanne.

• Mene parvekkeelle. Sulje ovi.  

• Kiinnitä pelastajien huomio huutamalla, heiluttelemalla vaatetta tai 

vilkuttamalla valoja.

• Tuki postiluukku kosteilla pyyhkeillä. Laita kosteita pyyhkeitä myös oven ja 

karmin väliin. 

• Odota, että palokunta auttaa sinut turvaan.

Jos porraskäytävässä EI OLE savua

• Mene porraskäytävän kautta ulos. 

• Sulje asunnon ovi. 

• Älä käytä hissiä. 

Älä mene parvekkeelle, jos 

tulipalo on sinun alapuolellasi 

olevassa asunnossa. 



TOIMINTAOHJE, JOS OMASSA ASUNNOSSA 
PALAA 

• Varoita muita ja huolehdi, että 

he pääsevät turvaan. 

• Yritä sammuttaa itse pieni 

tulipalo. Älä vaaranna itseäsi. 

• Sulje ovet, ikkunat ja 

ilmanvaihto.

• Poistu palavasta tilasta ja sulje 

ovi perässäsi. 

• Soita hätänumeroon 112 

turvallisesta paikasta. 

• Opasta palokunta paikalle. 



Nämä merkit ohjaavat 

suorinta tietä turvaan

Sammutin 

Painike, joka hälyttää 

palokunnan



Tämän diasarjan lähteenä on käytetty:  

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK:n

”Paloturvallisuutta kotona”-esitettä


