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Asumisen paloturvallisuus

• Turvallisuuskulttuuri
• Riskit tulipalossa
• Palon syttymissyyt
• Palonehkäisy
• Kodinhoidon merkitys 

palonehkäisyssä
• Tarkistuslista

Kuva: Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos
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Kuolemaan johtaneiden tapaturmataajuus eräissä OECD-
maissa vuosina1990-1999
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Palokuolemien määrä 1 milj. asukasta kohti
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Palokuolemat Suomessa palopaikan mukaan 
1.1.2002 – 31.12.2006 
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Sähköpalokuoleman syyt vuosina 2001-2006
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Erityisryhmät suurimmassa vaarassa

• Ikä kasvaa, riski kasvaa

• Palokuolemat tapahtuvat 
kotona

Kuva: Tukes
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Yleisimmät palon syttymissyyt

Kuva: Suomen 
Palopäällystöliitto
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Savukkeesta syttynyt palo, jossa uhri menehtyi

Kuva: Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos
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Toinen esimerkki asuntopalosta

Kuva: Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos
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Liesipalo

Kuva: Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos
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Kuuma hehkulamppu aiheuttaa palovaaran

Kuva: Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos
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Palamaan syttynyt pesukone

Kuva: Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos
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TV-palo

Kuva: Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos
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Kuva: Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos

Vaaralliset sähkölaiteet ja kytkennät

http://images.google.fi/imgres?imgurl=http://www.aeservice.nu/norm/lvice.jpg&imgrefurl=http://www.aeservice.nu/norm/lvice.htm&h=114&w=201&sz=5&hl=fi&start=4&tbnid=Q0YvvgrWfgMbDM:&tbnh=59&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3Dradiator,%2Bfrist%25C3%25A5ende%26svnum%3D10%26hl%3Dfi%26lr%3D
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Saunapalot

TUKES
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Sähköpalot

• Pidä kodinkoneet ja laitteet puhtaana pölystä
• Huolla heti vian tai käyttöhäiriön ilmaantuessa
• Huolehdi riittävästä tuuletustilasta laitteen ympärillä, jottei laite kuumene
• Käytä pyykki- ja astianpesukonetta vain valvotusti
• Sammuta virta, kun laite ei ole käytössä ja sulje pesukoneista vesihana
• Irrota pistoke aina tulpasta, ei johdosta
• Älä jätä liettä valvomatta
• Vältä jatkojohtojen käyttöä
•  Huolehdi, ettei sähkölämmitin kaadu, älä peitä sitä, aseta se riittävälle 

etäisyydelle esim. huonekaluista ja verhoista
• Vaihda vilkkuvat loistevalot heti, älä vaihda valaisimeen suositusta 

voimakkaampaa lamppua, vaihda hehkulamput kuumenemattomiin 
energiansäästölamppuihin, noudata halogeenivalojen asennus- ja 
suojaohjeita 
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Kaikki eivät kykene ottamaan vastaan valistusta

Kuva: Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos
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Hätäpuhelu - 112
Ennen soittoa:
Ota selville mitä on tapahtunut.
Soita 112
Soita hätäpuhelu itse, jos voit.
1. Oikea osoite
2. Kerro lyhyesti mitä on tapahtunut
3. Vasta kysymyksiin ja noudata ohjeet
4. Lopeta puhelu vastaa saatuasi luvan 
siihen
5. Opasta 
6. Soita uudestaan, mikäli tilanne 
muuttuu

Hätäpuhelu
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Varoita Pelasta Rajoita

Soita 112 Opasta
Sammuta

Toiminta onnettomuushetkellä
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Asukkaan ongelmat tulipalon sattuessa

• Tulipalon havaitseminen
• Palon paikallistaminen
• Pelastautuminen
• Sammutuskaluston 

käsittely
• Hälytyksen teko/avun 

saanti

Kuva: Kristiina Juvas, SPEK
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• Sinä voit pelastaa, siksi paloturvallisuustieto on tärkeää

• Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö ovat ainutlaatuinen 
ja korvaamaton voimavara eritysasumisen 
paloturvallisuuden parantamisessa 

• Kodinhoitajat voivat helposti edistää palonehkäisy työtä

• Kodinhoitajat voivat jakaa tietoa asukkaille, miten toimia 
tulipalon syttyessä

Hoitajan rooli paloturvallisuuden parantamisessa
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Lieteen on 
asennettavissa erilaisia 
turvalaitteita. Niissä 
virrankatkaisu perustuu 
lieteen valitun tehon 
mukaan aikaan, 
lämpötilan tunnistimeen 
tai lämpötilan 
tunnistavaan 
automaattiseen 
virrankatkaisuun. 

  Lisävarusteina asennettavat turvalaitteet

Kuva: TUKES
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Patalappuja ei tule 
sijoittaa liian lähelle 
keittotasoa, josta ne 
saattavat vahingossa 
pudota liedelle. 
Patalappujen tulee 
kuitenkin olla helposti 
havaittavissa, jotta ne 
saadaan tarvittaessa 
nopeasti käyttöön. 

  Sijoita patalaput ja muut tekstiilit oikein

Kuva: TUKES
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Turvalaitteita keittiössä

Kuvat: Kristiina Juvas, SPEK
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Liesivahti

Kuva: Kristiina Juvas, SPEK

Kuvassa lieden 
ylikuumenemista valvova 
laite Helsingin kaupungin 
Toimiva koti –näyttelystä. 
Laitteen valmistaja on 
Innohome.
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Kynttilät aiheuttavat suuren palovaaran

Tuuli on siirtänyt 
piharoihun mökin seinän 
viereen Kuva: Kristiina Juvas, SPEK

http://www.vora.fi/rejpelt/slojdfoton/magicgallery/medaljhylla.htm
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Bellman Sa ̈ngvibrator
Sa ̈ngvibratorn placeras under kudden och pa ̊kallar din uppma ̈rksamhet under natten med vibrationer fo ̈r de olika signalerna. 
Sa ̈ngvibratorn kan anslutas till flertalet av våra mottagare. 

Väckarklocka med mottagare
Bellman Visit Väckarklocka ger extra tydlig väckning men tar också emot signaler från de olika Bellman Visit-sändarna. 
Väckarklockan påkallar uppma ̈rksamhet genom olika ljud- och ljus- och vibrationssignaler beroende på vilken signal som 
tas emot. 

Laddare
Bellman Visit Laddare anva ̈nds som laddare när man använder laddbart batteri i Bellman Visit Pager. 

Brandvarnare med sändare
Bellman Visit Brandvarnare aktiveras av brandrök och skickar en radiosignal till Bellman Visit-mottagare. 

Babyvaktsändare
Bellman Visit Babyvakt hja ̈lper dig att uppmärksamma barnskrik. Överfo ̈ringen är trådlo ̈s och den är la ̈tt att använda. 

Telefonsändare
Bellman Visit Telefonsändare är en del av Bellman Visit som hjälper dig med telefonsignalen. 

Pager mottagare
Bellman Visit Pager tar emot signaler fra ̊n de olika Bellman Visit-sändarna och påkallar uppmärksamhet genom olika 
vibrations- och ljussignaler beroende på vilken signal som tas emot. 

Dörrsändare
Bellman Visit Dörrsa ̈ndare a ̈r en del av Bellman Visit-systemet som hjälper dig att uppfatta dörrsignalen. Installationen är enkel; 
placera bara do ̈rrsa ̈ndaren nära dörrklockan. 

Hälytinsarja kuulovammaiselle

http://www.bellman.se/web/page.php?catid=84
http://www.bellman.se/web/page.php?catid=84
http://www.bellman.se/web/page.php?catid=84
http://www.bellman.se/web/page.php?catid=104
http://www.bellman.se/web/page.php?catid=104
http://www.bellman.se/web/page.php?catid=104
http://www.bellman.se/web/page.php?catid=104
http://www.bellman.se/web/page.php?catid=102
http://www.bellman.se/web/page.php?catid=98
http://www.bellman.se/web/page.php?catid=99
http://www.bellman.se/web/page.php?catid=97
http://www.bellman.se/web/page.php?catid=101
http://www.bellman.se/web/page.php?catid=96
http://www.bellman.se/web/page.php?catid=96
http://www.bellman.se/web/page.php?catid=101
http://www.bellman.se/web/page.php?catid=97
http://www.bellman.se/web/page.php?catid=99
http://www.bellman.se/web/page.php?catid=98
http://www.bellman.se/web/page.php?catid=102
http://www.bellman.se/web/page.php?catid=104
http://www.bellman.se/web/page.php?catid=84
http://www.bellman.se/web/page.php?catid=96
http://www.bellman.se/web/page.php?catid=101
http://www.bellman.se/web/page.php?catid=97
http://www.bellman.se/web/page.php?catid=99
http://www.bellman.se/web/page.php?catid=98
http://www.bellman.se/web/page.php?catid=102
http://www.bellman.se/web/page.php?catid=104
http://www.bellman.se/web/page.php?catid=84
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Miten kodinhoitajat voivat parantaa paloturvallisuutta? 
• Tehdä paloturvallisuus tarkastus rutiininomaisesti asukkaan luona
• Tehdä yksinkertainen riskienarviointi asukkaan luona
• Antaa neuvoja asukkaalle miten tulee toimia tulipalon syttyessä
• Tuntee palovaroittimen toiminta ja muut turvalaitteet 

– Kerran vuodessa:
käydään läpi tarkistuslista
riskienarvio

– Kerran kuukaudessa:
palovaroittimen tarkastus

– Päivittäin:
kiinnittää huomio mahdollisiin palovaaroihin
korjata yksinkertaiset viat
kirjoittaa vikailmoitus jos löytyy isompia vikoja

Ehdotus hyväksi käytännöksi
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Palovaroitin kaikkiin 
asuntoihin

Palovaroittimen paikka keskellä kattoa

Valittavissa erilaisia 
vaihtoehtoja
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- Suorita yksinkertainen riskienarviointi kerran vuodessa tai silloin kun 
asukkaan terveydentilassa tapahtuu suuria muutoksia

- Minkälaiset ovat asukkaan mahdollisuudet selvitä tulipalosta ?

5. Osaako asukas hälyttää apua
6. Osaako asukas siirtyä turvalliseen paikkaan
7. Saako asukas nopeasti avukseen palokunnan, naapurin tai muun 

vastaavan, (alle kolmessa minuutissa jos asukas ei pysty omin 
päin poistumaan)

3 kysymystä, jos yhteen kielteinen vastaus, riski on olemassa

- On tilanteita jolloin asukas ei itse osaa siirtyä turvaan tulipalosta. Silloin pitää 
asiaan keksiä ratkaisu.

 

Yksinkertainen riskienarviointi
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Asukkaan toimintamalli palon sattuessa

 
 

Ohjeet asukkaalle hänen kuntonsa mukaisesti

Palon sattuessa:

A: Yritä sammuttaa → Mene ulos → Sulje ovet → Hälytä

B: Tee turvapuhelinhälytys → Mene ulos → Sulje ovet 

C: Tee turvapuhelinhälytys → Laskeudu lattialle makaamaan ja suojaa pääsi 
→ Odota apua

Turun sanomat 29.8.2006
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Asuntosprinklaus - ainut tapa riittävään turvallisuuteen?


