PALOMETRI KODEILLE
Seuraavien toimintaohjeiden kanssa voi tarkistaa, että paloturvallisuuden perusasiat ovat kotona
kunnossa. Käy tarkistuslista läpi ja tee Palometri!

EHKÄISE

SUUNNITTELE

Tulipalo syttyy useimmiten ihmisen varomattomuudesta tai huolimattomuudesta. Sähkölaitteiden käyttö rikkinäisinä tai vastoin käyttöohjeita
on suurin palojen aiheuttaja. Huolellisuutta vaaditaan erityisesti lieden
käyttöön. Myös avotulen kanssa on syytä olla varovainen.

Jos tulipalo syttyy, tulee asukkaan tietää miten toimia. Turvallisuuden
ratkaisee oma osaaminen ja ennakkosuunnittelu. Jos tulipaloa ei saa
itse sammumaan, pitää tulipalosta poistua nopeasti ja turvallista reittiä.
Lasten tulee olla mukana suunnittelussa.

c Emme säilytä lieden päällä tai lähettyvillä mitään syttyvää.

c Suunnittelemme, miten kukin perheenjäsen toimii, jos palovaroitin
varoittaa tulipalosta.

c Emme jätä ruokaa liedelle valmistumaan ilman valvontaa.
c Emme jätä tiski- tai pyykkikonetta päälle ilman valvontaa.
c Puhdistamme kodin sähkölaitteet ja niiden taustat pölystä 		
säännöllisesti.
c Noudatamme sähkölaitteiden käyttö- ja huolto-ohjeita emmekä
käytä viallisia sähkölaitteita.
c Emme kuivata pyykkiä tai säilytä tavaraa kiukaan läheisyydessä.
c Pidämme tulentekovälineet lasten ulottumattomissa.
c Meillä poltetaan elävää tulta, kuten takkaa tai kynttilöitä, vain
valvotusti.
c Sijoitamme lyhdyt, kynttilät ja ulkotulet palamattomalle alustalle
ja riittävän kauas palavasta materiaalista sekä sammutamme ne,
kun käymme nukkumaan.
c Ymmärrämme, että alkoholin käyttö vaikuttaa paloturvallisuuteen.
c Meillä ei tupakoida sisätiloissa.
c Kotimme tulisijat ja hormit nuohotaan vuosittain.
Toimiva palovaroitin ja toimintakyky pelastavat tulipaloissa
ihmishenkiä. Palokuoleman uhrien toimintakyky, eli kyky liikkua,
aistia vaaraa tai toimia vaaratilanteessa on lähes aina alentunut.
Varsinkin humalahakuinen alkoholinkäyttö ja tupakointi on
erittäin vaarallinen yhdistelmä. Palokuoleman uhreista jopa 70 %
on alkoholin tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisena.

VARAUDU
Suositus on, että jokaiseen makuuhuoneeseen ja poistumisreiteille
asennetaan palovaroitin. Palovaroitin kerää ajan mittaan pölyä, eikä
välttämättä enää tunnista savua. Siksi palovaroittimet tulee myös vaihtaa uusiin säännöllisesti. Paloturvallisuuslaitteet suojaavat, jos tulipalo
ehkäisystä huolimatta kuitenkin syttyy. Rakennuksen paloturvallisuuslaitteita ovat mm. palovaroitin, liesivahti ja automaattinen sammutuslaitteisto eli sprinkleri.
c Kotonamme on vähintään yksi palovaroitin jokaisen kerroksen
jokaista alkavaa 60 m2 kohden.
c Vaihdamme palovaroittimet uusiin 5–10 vuoden välein.
c Vaihdamme palovaroittimen paristot vuosittain.
c Testaamme palovaroittimen toiminnan säännöllisesti, erityisesti
pitkän poissaolon jälkeen.
c Kotimme ovet ja ikkunat voi avata helposti sisältäpäin.
c Emme säilytä tavaraa kulkureiteillä.
c Kotonamme on alkusammutusvälineitä, kuten sammutuspeite tai
käsisammutin, ja tiedämme, mistä se tai ne löytyvät tarvittaessa.
c Perheemme aikuiset osaavat käyttää alkusammutusvälineitä.

c Lapset ymmärtävät, että tulipalossa ei saa mennä piiloon.
c Suunnittelemme etukäteen vaihtoehtoiset reitit turvalliseen
poistumiseen kotona. Ovet, ikkunat ja muut mahdolliset poistumisreitit voi piirtää myös paperille esim. kodin pohjapiirrokseen.
c Päätämme turvallisen kokoontumispaikan kodin ulkopuolella.
(Taloyhtiöissä kokoontumispaikka on määritelty pelastus-		
suunnitelmassa.)		
c Tiedämme, että palavaan rakennukseen ei koskaan saa palata.
c Tiedämme, että jos palo on kerrostalon omassa huoneistossa
tai rivi- tai omakotitalossa, tulee poistua turvallisinta reittiä ulos
nopeasti.
c Ymmärrämme, että tulipalossa syntyvää myrkyllistä savua ei saa
hengittää.
c Tiedämme, että kerrostalossa oma huoneisto on turvallisin paikka
odottaa palokuntaa silloin, kun palo ei ole omassa huoneistossa,
sillä myrkyllinen savu voi levitä porraskäytävään.

POISTU
Palavasta huoneesta on pystyttävä poistumaan nopeasti, viimeistään
2–3 minuutin kuluttua palon syttymisestä. Poistumista voi myös
harjoitella, jotta tositilanteessa osaa toimia nopeasti. Jokaisella on
velvollisuus ilmoittaa tulipalosta vaarassa oleville, tehdä hätäilmoitus
ja ryhtyä kykynsä mukaan pelastustoimenpiteisiin. Taloyhtiöissä
tärkeää lisätietoa paloturvallisuusasioista saa järjestyssäännöistä
ja pelastussuunnitelmasta.
c Harjoittelemme poistumista palavasta huoneistosta suorinta
ja nopeinta reittiä ulos. Pimeässä poistumista voi harjoitella lasten
kanssa sokkoleikin avulla.
c Poistuessamme suljemme ovet ja ikkunat perässämme, jotta tulipalo ei saa happea ja myrkyllinen savu ei pääse leviämään 		
rakennuksessa.
c Autamme muitakin poistumaan, mikäli voimme olla varmoja, ettei
palavan huoneiston ovea avata poistumisen aikana.
c Kokoonnumme ennalta sovittuun kokoontumispaikkaan kodin
ulkopuolella.
c Käymme läpi, miten hätänumeroon soitetaan. 112:een saa soittaa
vain kiireellisessä hätätilanteessa. Hätäkeskuspäivystäjä kysyy
tarvitsemansa tiedot ja lähettää apua.
Tärkeää lisätietoa paloturvallisuusasioista saa taloyhtiön
järjestyssäännöistä ja pelastussuunnitelmasta.

