EKSTRA
Palovaroittimet ja sammuttimet

Varatie

Säilytys

Yläkerrassa pitää olla varatie ulos.
Varatieksi soveltuu vähintään 60 cm korkea
ja vähintään 50 cm leveä, välittömästi avattavissa oleva ikkuna.
Jos yläkerrassa ei ole jokaisesta huoneesta omaa varatietä, huoneiden välillä olisi
hyvä olla ovi, ettei hätätilanteessa tarvitse
kiertää aulan kautta.

Turvaa talo
tulipalolta
Jokaisen pientaloasukkaan pitäisi tietää,
miten tulipaloja ennaltaehkäistään ja
miten hätätilanteessa toimitaan.
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Varatietikkaat tarvitaan,
jos pudottautumiskorkeus on
enemmän kuin 3,5 metriä.
Pudottautumiskorkeus
tikkailta saa olla enintään 3,5
metriä, eli tikkaita ei tarvitse
viedä maahan saakka.

Asiantuntijana riskienhallintapäällikkö Tomi Honkakunnas, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
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Säilytä puutarhaletku lämpimässä tilassa,
jotta voit käyttää sitä tarpeen tullen
alkusammutukseen.

Roska-astia
Sijoita roska-astia talon seinästä
vähintään neljän metrin päähän.
600 litran astialla suositus on
6–8 metriä, ja erillisen roskakatoksen etäisyyden on oltava kahdeksan metriä.

B
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Polttopuut eivät kuulu
rakennuksen seinustalle,
tee niille oma katos tai
varasto.

Älä säilytä ylimääräistä tavaraa lieden,
kiukaan tai sähköpattereiden lähellä.
Asuinrakennusten tulipalot syttyvät
useimmiten keittiössä tai saunassa.
Älä jätä kynttilöitä ilman valvontaa.
Valvo aina ruoanlaittoa.
Älä kuivata saunassa pyykkiä.
Kytke tarpeettomat sähkölaitteet
päältä, kun lähdet ulos.
Laadi kodin arvotavaroista lista, jota
säilytät esimerkiksi työpaikalla.

Tarkistuta käsisammutin valtuutetussa liikkeessä vähintään 3–4
vuoden välein. Vesipohjaisilla käsisammuttimilla voit harjoitella
ennen sammuttimen huoltoa, sillä huoltoliike täyttää tyhjän
sammuttimen. Jauhesammuttimella harjoittelua kannattaa
välttää sen aiheuttaman sotkun vuoksi.

Sijoita talon numerokyltti näkyvään
paikkaan ja valaise
se. Opeta jo leikkiikäisille lapsille oma
kotiosoite.

Polttopuut

Tarkkana näiden kanssa!

Hanki kunnolliset alkusammutusvälineet, vähintään sammutuspeite ja käsisammutin B . Sijoita välineet niin, että saat ne hädän
hetkellä nopeasti käyttöön.

Numerokyltti

Varatietikkaat

K

un tulipalo syttyy pientalossa, aikaa pelastautumiseen on vain pari minuuttia. Jos palo on pieni, sitä
voi yrittää ensin sammuttaa itse. Jos
sammuttaminen ei ole mahdollista, palosuuntaan olevat ovet suljetaan, mennään ulos ja hälytetään apua. Perhe pitää saada talosta ulos
heti, sillä häkä tappaa nopeasti.
Tulipalon ennaltaehkäiseminen on ensiarvoisen tärkeää. Esimerkiksi palovaroittimia on
hyvä testata tasaisin väliajoin. Uloskäynnit ja
varateiden paikat ja niiden kautta poistuminen
kannattaa opettaa jo pienille lapsille.
Alkusammutuksen opettamisessa alle
10-vuotiaalle lapselle kannattaa kuitenkin olla varovainen. Lapselle kannattaa sen sijaan teroittaa, että palosta pitää heti kertoa aikuiselle,
palon suuntaan johtava ovi on suljettava, talosta on mentävä ulos ja tämän jälkeen on soitettava hätänumeroon 112.

Lain mukaan palovaroittimia on oltava vähintään 1 kpl/60 m2/kerros, vähintään yksi jokaisessa
kerroksessa A . Oikea paikka on katossa vähintään
puoli metriä seinästä. Muista myös häkävaroittimet. Tarkista
varoittimien toiminta kerran kuukaudessa.

Asuintiloissa saa
säilyttää nestekaasua
tai leimahduspisteeltään enintään 55 asteen palavia nesteitä
tai aerosoleja enintään
25 litraa. Palavia nesteitä, joiden leimahduspiste ylittää 55 °C,
saa säilyttää enintään
50 litraa.

!
Ota tämä
aukeama talteen
tai tulosta se
www. meidantalo.fi

Tulisijat
Kiinteistön omistajana tai haltijana olet
velvollinen järjestämään tulisijojen ja
hormien nuohouksen kerran vuodessa.
Huolehdi myös siitä, että tulisijat hormeineen ovat kunnossa ja suojaetäisyydet ovat riittäviä
Hanki jäähtyneelle tuhkalle palamaton
kannellinen astia.

Eteinen

A
B

Palavat nesteet
ja nestekaasut
Kattilahuone
Osastoi kattilahuone niin, että
tulipalon sattuessa rakenteet estävät
paloa leviämästä vähintään 30
minuutin ajan. Johtojen tai putkien
läpiviennit tai muut muutokset eivät
saa heikentää osastointia.

Kellari
Kellarin palovaroittimen
ääni ei välttämättä kuulu
ylempiin kerroksiin. Silloin
voi olla hyötyä sarjaan
kytketystä palovaroittimesta.

Nestekaasua ei
saa säilyttää kellaritiloissa. Nestekaasun
ja palavien nesteiden säilyttäminen
ullakolla on myös
kielletty.

Vanhoissakin taloissa ovi
pitää saada avattua sisäpuolelta ilman avainta.
Pidä eteinen esteettömänä tavaroista. Pidä huoli
myös siitä, että sulaketauluun pääsee helposti käsiksi, jotta sähköt voi katkaista
tilanteen niin vaatiessa.

Terassi
Sijoita nestekaasu- tai
hiiligrilli vähintään kahden
metrin päähän rakennuksen
räystäslinjasta, polttopuukäyttöiset vähintään neljän metrin
päähän. Nyrkkisääntönä voi
pitää, että grilli on väärässä
paikassa, jos sen päällä on
asuinrakennuksen katto.
Aseta ulkotulet aina palamattomalle alustalle. Elävä tuli
ei kuulu suoraan esimerkiksi
puuterassin tai terassikalusteiden päälle.
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