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Finska

Tarkistuslista kodin
suojelemiseksi
tulipaloilta
Haluatko parantaa palontorjuntatietojasi ja saada ehdotuksia toimista
paloriskien vähentämiseksi omassa kodissasi tai tukea tarvitsevien
kodeissa. Tukea tarvitsevia ovat
• Ikääntyneet
• toimintarajoitteiset
• muulla tavoin riskeille erityisen alttiit henkilöt?
Noudata tarkistuslistan ohjeita varmistaaksesi oman kotisi tai jonkun toisen
henkilön kodin paloturvallisuus. Voitko kunkin kysymyksen kohdalla rastittaa
Kyllä-vastauksen? Tällöin olet tehnyt kaiken voitavasi kodin paloturvallisuuden
varmistamiseksi.

•

Testaa palovaroitin

Toimiiko palovaroitin?
Kyllä
Testataanko palovaroitin ja
vaihdetaanko paristot?
Kyllä
Voiko kodissa asuva kuulla
palovaroittimen äänen?
Kyllä
Onko varoitin sijoitettu oikein?
Kyllä
Ehdotuksia varotoimista:
• Hanki ja asenna yksi tai useampi
palovaroitin.
• Sijoita varoitin oikein. Se on asennettava kattoon, mieluiten huoneen keskelle, vähintään 50 cm:n
etäisyydelle seinästä. Joka asuinkerroksessa tulee olla palovaroitin.
Palovaroittimia on oltava vähintään
yksi/60 m2.
• Testaa palovaroitin kerran kuukaudessa painamalla testinappia,
kunnes varoitin piippaa. Jos se ei
piippaa, on paristo vaihdettava.
• Vaihda paristo kerran vuodessa ja
pyyhi pölyt pois.
• Tarkasta varoitin säännöllisesti.
Vaihda paristo. Vinkki: Käytä testikenkälusikkaa ulottuaksesi helpommin varoittimen testinappiin.
• Jos tarvitset apuvälineitä kuullaksesi palohälytyksen, voit ottaa
yhteyttä klinikkaan, jossa voit saada
apuvälinemääräyksen kuullaksesi
paremmin.
• Varoittimen voi tarvittaessa kytkeä
turvahälyttimeen tai varoittimet
voi kytkeä yhteen saadakseen
hälytyksen aiemmin, kuullakseen
paremmin ja saadak-seen lisäaikaa
toimiakseen palon yhteydessä.

Pidä lieden ympäristö
ja tuuletin puhtaana
Käsitelläänkö liettä turvallisesti?
Kyllä
Puhdistetaanko liesituuletin
säännöllisesti?
Kyllä
Ehdotuksia varotoimista:
• Poista tulenarat esineet liedeltä ja
sitä ympäröivältä alueelta.
• Puhdista liesi säännöllisesti.
• Sulje virta käytön jälkeen tai asenna
ajastin tai liesivahti, joka katkaisee virran automaattisesti käytön
jälkeen.
• Puhdista liesituuletin säännöllisesti.

Tupakointi on paloriski
Pitääkö paikkansa, että kukaan ei
tupakoi kodissa, tai jos joku tupa koi
hän tekee sen turvallisesti?
Kyllä
Ehdotuksia varotoimista:
• Huomioi, jos kodissa tupakoivalla
on polttojälkiä vaatteissa, tekstiileissä, sängyssä tai lattiassa. Ne
ovat merkkejä siitä, että tupakointi
ei tapahdu turvallisesti.
• Huolehdi siitä, että asianomainen
henkilö tupakoi ulkona tai lopettaa
tupakoimisen.
• Huolehdi siitä, että palavan savukkeen alla on aina palonkestävä
alusta, esimerkiksi peltialusta.
• Laita vesikannu tupakoivan henkilön lähelle.
• Hanki tupakointiessut tai vuodevaatteet ja huovat, jotka eivät
syty palamaan.
• Käytä mieluummin sytytintä kuin
tulitikkuja.

Pidä eläviä kynttilöitä ja
avotulta silmällä
Käsitelläänkö eläviä kynttilöitä
turvallisella tavalla?
Kyllä
Ovatko kodin kynttilänjalat vakaita
ja syttymättömästä materiaalista?
Kyllä
Käytetäänkö takkaa, kaakeliuunia
tai lämmityskattilaa turvallisesti?
Kyllä
Ehdotuksia varotoimista:
• Pidä kynttilöitä silmällä.
• Käytä paloturvallisia kynttilänjalkoja. Poista ne, jotka ovat huteria tai
valmistettu materiaalista, joka voi
syttyä palamaan.
• Sijoita kynttilät alustalle, joka ei voi
syttyä palamaan.
• Käytä paristokäyttöisiä kynttilöitä.
• Huolehti siitä, että nuohooja tekee
nuohouksen ja noudata kamiinasi
lämmitysohjeita.
• Laita tuhka kannelliseen peltisankoon ja pane sanko paloturvalliselle
alustalle.

Pidä elektroniikka
hyvässä kunnossa

Hälytä, poistu ja
sammuta släck

Pelasta, varoita,
hälytä, sammuta

Ovatko sähkölaitteet, johdot ja
pistorasiat hyvässä kunnossa?

Kykenevätkö kaikki kodissa asuvat
havaitsemaan palon, soittamaan
hätänumeroon 112 ja kuvailemaan,
mitä on tapahtunut?

Jos tulipalo syttyy, toimi näin

Kyllä
Ladataanko puhelin, tabletti ja
tietokone turvallisesti?
Kyllä
Käsitelläänkö sähkölaitteita,
esimerkiksi kahvinkeitintä, tv:tä
ja silitysrautaa turvallisesti?
Kyllä
Käsitelläänkö lämpöpattereita turvallisesti?
Kyllä
Ehdotuksia varotoimista:
• Varmista, että pistotulpat ja pistorasiat ovat ehjiä. Mikään pistotulppa
ei saa olla löysä. Mikään johto ei saa
olla puristuksissa. Mikään loisteputki ei saa vilkkua.
• Siirrä väärin sijoitetut sähkölaitteet,
korjaa rikkonaiset johdot ja vaihda
palovaaralliset sähkölaitteet uusiin.
• Hanki ajastin kahvinkeittimelle,
liedelle ja silitysraudalle.
• Lataa puhelin, tabletti ja tietokone
paloturvallisella alustalla valvotusti,
ei nukkuessasi.
• Poista esineet tv:n tai lämpöpatterin päältä.

Kyllä
Kykenevätkö kaikki kodissa asuvat
poistumaan itse 2-3 minuutissa?
Kyllä

1.

pelasta ensin itsesi ja
vaarassa olevat

2. varoita kaikkia, joita tulipalo
uhkaa.

3.
4.

soita hätänumeroon 112
sammuta tulipalo, jos uskot
kykeneväsi siihen.

Ovatko poistumisreitit esteettömiä?
Kyllä
Onko asunnossa palon sammutusvälineitä, kuten palonsammutin ja
sammutuspeite?
Kyllä
Kykenevätkö kaikki kodissa asuvat
sammuttamaan pienen palon itse?

112

Kyllä
Ehdotuksia varotoimista:
• Hanki sammutuspeite ja jauhesammutin (6 kg). Ovatko lihasvoimasi
heikot? Valitse siinä tapauksessa
pienempi ja kevyempi jauhesammutin.
• Varmista, että puhelimesi toimii.
• Varmista, että kaikki tietävät hätänumeron 112 ja oman osoitteensa.
Muussa tapauksessa laita muistilappu, jossa on hätänumero 112 ja
kotiosoite, hyvin näkyvälle paikalle.
• Siirrä huonekalut ja matot, jotka
vaikeuttavat asunnosta poistumista niin, että poistumisreitit ovat
vapaat.
• Onko jollakin kodissa asuvalla
puhe- tai kuulovamma? Käytä
tällöin tekstiviestipalvelua SMS112.
Lue lisää palvelusta verkkosivustolta www.sosalarm.se.

Yhteistyötä yhteisessä pelastuslautakunnassa:
Tierpin, Uppsalan ja Östhammarin kunnat.

