Mikäli tulipalo syttyy ...
PELASTA

VAROITA

Pelasta ensin itsesi ja perheesi palosta. Mikäli huone täyttyy savusta
– ryömi savun alapuolella. Ilma on usein puhtaampaa lattian rajassa.
Sulje ovi tilaan, jossa palaa. Älä koskaan käytä hissiä, mikäli sinun
on poistuttava talosta tulipalon aikana. Mikäli rappukäytävä täyttyy
savusta tulipalon takia, esimerkiksi kellarissa/jätetilassa, jää asuntoon, kunnes pelastuslaitos on sammuttanut palon tai antanut
muita ohjeita.
Varoita muita lähistöllä olevia, jotta hekin pääsevät turvaan.
Yritä toimia rauhallisesti. Muista, että lapset voivat piiloutua sängyn
alle ja komeroon.

TEE HÄLYTYS
Kun sinä ja perheesi olette turvassa, laukaise palohälytys (mikäli järjestelmä on olemassa) tai soita hätänumeroon 112. Kerro nopeasti,
mitä on tapahtunut, mistä soitat ja kuka olet.

SAMMUTA

Vasta tämän jälkeen voit yrittää sammuttaa paloa itse, mutta vältä
turhia riskejä! Suuntaa suihku liekkien juureen, ei liekkeihin.
Älä koskaan suihkuta virrallisten sähköjohtojen päälle ja ympärille.
Mikäli kattila on syttynyt palamaan, tukahduta liekit laittamalla
kansi kattilan päälle, älä koskaan vedellä! Mikäli tv syttyy palamaan,
irrota virtajohto seinästä ja sammuta vedellä.

Tämä esite on laadittu lisäämään paloturvallisuuteen liittyvää tietämystä ja parantamaan
vuokralaistemme kodin turvallisuutta yhteistyössä seuraavien tahojen kanssa:

080911

Palontorjunta
– asunto

Paranna omaa ja naapuriesi turvallisuutta

Palontorjunta

Suur-Göteborgin pelastustoimen alueella tapahtuu vuosittain noin 400 asuntopaloa.
Tarkista oman kotisi paloturvallisuus seuraavan luettelon avulla.
Mikäli sinulla on kysyttävää, soita pelastustoimen numeroon 031-335 26 00.

Palovaroitin

Palovaroitin

Palon torjuminen


Säilytä tulitikut ja sytyttimet lasten ulottumattomissa.



Älä koskaan jätä pesukonetta, kuivausrumpua, tiskikonetta tai vastaava 		
päälle ollessasi poissa kotoa tai mennessäsi nukkumaan.



Rasva ja öljy voivat syttyä liian korkeissa lämpötiloissa. Kun paistat tai
friteeraat, pidä kansi käden ulottuvilla, jotta voit tukahduttaa liekit.



Pohjaan palaminen ja tyhjäksi kiehunut kattila ovat tavallisia palonsyitä. 		
Puhdista liesituulettimen suodatin säännöllisesti, jotta sinne ei keräänny
rasvaa.



Älä koskaan jätä kynttilää palamaan valvomatta, ja muista sammuttaa 		
sytyttämäsi kynttilät. Älä koskaan koristele kynttilänjalkoja manseteilla,
jotka on valmistettu kankaasta, sammalesta tai muusta syttyvästä materi-		
aalista.





Älä säilytä palavia tavaroita parvekkeella tai ulkotiloissa, sillä joku voi 		
sytyttää ne tahallaan tai ne voivat syttyä väärin suuntautuneiden
ilotulitteiden johdosta.

Palovaroittimen toiminnan testaus

Paina palovaroittimessa olevaa painiketta parin sekunnin ajan. Mikäli
varoitin ei hälytä, vaihda paristot. Tarkista palovaroittimen toiminta
säännöllisesti, esimerkiksi matkan jälkeen ja ensimmäisenä adventtina.
Muista imuroida pölyt aika ajoin.

Käsisammutin

Käsisammutin

Kotiin kannattaa hankkia sammutuspeite. Sillä voi tukahduttaa palamaan syttyneet vaatteet tai muut pienet palot.
Sammutuspeite



Lisäksi kannattaa hankkia 6 kg:n käsisammutin.



Keskustelkaa kotona, miten tulee toimia, mikäli teillä syttyy tulipalo.



Älä säilytä tavaroita rappusilla tai käytävillä. Muista, että ne ovat
hätäpoistumistie, mikäli jotain tapahtuu.

Ajastin

Sähköliesi saattaa helposti unohtua päälle, ja moni tulipalo syttyykin näin. Älä laita mitään sähkölieden päälle, ja tarkista aina, että se
on pois päältä. Asenna ajastin sähkölaitteisiin, jolloin virta katkeaa
tietyn ajan kuluttua, mikäli laite unohtuu päälle. Mikäli sinulla on
kysyttävää, ota yhteyttä pelastustoimeen.

Suunnittele oma pelastautumisesi
Laki edellyttää, että jokaisessa asunnossa on oltava vähintään yksi
palovaroitin. Vaihda paristot ajoissa!

Pelastustoimi suosittelee vähintään yhden 6 kg:n jauhesammuttimen hankintaa jokaiseen asuntoon, myös kesämökille. Autoon, matkailuautoon, asuntovaunuun, veneeseen ja vastaavaan suositellaan
2 kg:n jauhesammutinta. Käsisammuttimen voi hankkia isommista
kauppakeskuksista tai rakennustarvikeliikkeistä.

Sammutuspeite

Älä käytä sähkölaitteita, joiden johdot tai koskettimet ovat viallisia.



Palovaroitin parantaa mahdollisuuksiasi päästä ulos, mikäli kotonasi
syttyy tulipalo. Palovaroitin tulee sijoittaa kattoon makuuhuoneiden
ulkopuolelle. Sinä vastaat siitä, että palovaroittimessa on toimiva
paristo. Puuttuuko asunnostasi palovaroitin? Ota yhteyttä asiakaspalveluun/vuokraisäntään/isännöitsijään tai vastaavaan, jotta saat
palovaroittimen.

Käsisammuttimen käyttö:

1.

Vedä
sokka irti

2.
Suuntaa
letku kohti
paloa

3.
Kohdista liekkien
alaosaan

Paina
kahva alas

