TORJU
TULIPALO

Pidä huolta, että kotona on riittävästi toimivia palovaroittimia
ja alkusammutusvälineitä. Selvitä kodin poistumisreitit tulipalon
varalta. Valvo palavia kynttilöitä ja kuumaa liettä. Vain ehjät
sähkölaitteet ovat paloturvallisia.

VAIKUTA ENNALTA

Valmistaudu sammuttamaan

Pidä sähkölaitteet kunnossa

Palovaroittimet toimintakunnossa

 Pidä alkusammutusvälineet helposti saatavilla
ja opettele käyttämään niitä.
 Hanki vähintään yksi sammutuspeite jokaiseen
kerrokseen.
 Kiinnitä sammutuspeite keittiön seinälle.
 Käsisammutin on hyvä apu sammutuksessa.
 Suositeltava koko on vähintään 6 kg.
 Sammutinta hankkiessasi varmista, että siinä
on CE-merkintä.

 Sijoita valaisimet ja kuumenevat sähkölaitteet
niin, etteivät ne aiheuta palovaaraa.
 Käytä vain ehjiä sähkölaitteita. Vie vioittunut
laite heti huoltoon ammattilaiselle tai korvaa
uudella.
 Käytä vain ehjiä sähköjohtoja ja pistorasioita.
Älä yhdistä sähköjohtoja.
 Sammuta virta sähkölaitteista, kun et käytä
niitä.
 Irrota keittiökoneiden töpselit pistorasioista,
kun et käytä niitä.
 Sijoita helposti syttyvä materiaali riittävän
kauas liedestä.
 Vahdi liettä, kun se on päällä.
 Hanki lieteen liesiturvalaite, joka katkaisee
virran automaattisesti ajan tai lämpötilan
perusteella.
 Imuroi säännöllisesti television päältä ja
kylmälaitteiden takaa.
 Jätä television ympärille tilaa jäähdytykselle.
 Älä säilytä esineitä television päällä.
 Älä peitä sähköpattereita tai kuivata niiden
päällä vaatteita.
 Älä kuivata pyykkiä saunassa.

 Hanki palovaroittimet eteiseen ja
makuuhuoneisiin.
 Asenna palovaroitin kattoon keskelle
huonetta.
 Vähintään yksi toimiva palovaroitin 60 m2
kohti joka kerroksessa.
 Testaa palovaroitin kerran kuussa testausnappia painamalla.
 Vaihda palovaroittimen patteri kerran
vuodessa.

Valmistaudu poistumaan







Selvitä kodin poistumisreitit.
Varmista, että poistumisreitillä ei ole esteitä.
Huolehdi, että ikkunoissa on toimivat kahvat.
Harjoittele poistumista etukäteen.
Opeta poistumisreitit lapsille.
Vähintään kolmen asunnon kiinteistöiltä
edellytetään pelastussuunitelmaa.

Älä tupakoi sisällä

www.vahingontorjunta.fi

Takka, kynttilät ja ulkotulet

NÄIN TOIMIT TULIPALOTILANTEESSA

 Estä takasta kimpoavat kipinät suojaverkolla
tai -luukuilla.
 Tilaa nuohooja nuohoamaan tulisija ja savuhormi kerran vuodessa.
 Älä sulje savupiipun sulkupeltiä ennen kuin
hiillos on sammunut.
 Pidä kynttilät palamattomalla ja tukevalla
alustalla.
 Aseta kynttilät siten, että ne eivät voi sytyttää
verhoja tai muuta helposti syttyvää.
 Sijoita tuikkukynttilät vähintään 5 cm päähän
toisistaan.
 Sammuta kynttilät, kun poistut viimeisenä
huoneesta.
 Valvo ulkotulia. Sijoita ne palamattomaan
astiaan riittävän etäälle rakennuksista.
 Älä polta ulkotulia parvekkeella.
 Säilytä tulentekovälineet lasten
ulottumattomissa.

 Sammuta palon alku, jos voit. Älä vaaranna
omaa turvallisuuttasi.
 Varoita asunnossa olevia.
 Poistu palavasta tilasta.
 Hidasta tulipalon etenemistä sulkemalla ovet
ja ikkunat.
 Soita hätänumeroon 112 turvallisesta
paikasta.
 Järjestä palokunnalle opastus
tulipalopaikalle.

HUOLEHDI KOTIVAKUUTUKSESTA
Tarkista, että kotivakuutuksesi on voimassa.
Tutustu vakuutusehtoihin.

Kerrostalossa
 Jos porraskäytävässä ei ole savua, pelastaudu
portaikon kautta ulos.
 Sulje asunnon ovi perässäsi.
 Älä käytä hissiä.
 Jos porraskäytävässä on savua, pysy asunnossa ja sulje ovi.
 Jos asuntoon tulee savua, mene parvekkeelle,
sulje ovi perässäsi ja huuda apua.
 Odota, että palokunta tulee auttamaan sinut
turvaan.

TULIPALON SATUTTUA






Poista palokaasut tuulettamalla.
Kuivaa sammutusveden kastelemat alueet.
Poista palojäte.
Ota yhteyttä vakuutusyhtiöösi.
Jos tarpeen, käänny jälkivahinkoja torjuvan
yrityksen puoleen.

Lisätietoja: www.kotitapaturma.fi ja www.spek.fi

