Hyviä neuvoja tulipalojen
ehkäisemiseen kotona

Kolme neljästä palovahingosta tapahtuu asunnoissa.Yleensä palon
syynä on huolimattomuus, mutta myös tekniset viat voivat aiheuttaa
palon. Muista, että on aina helpompaa ehkäistä kuin sammuttaa paloa.
Sähköviat
Kodeissamme on kaikenlaisia sähkölait
teita. Nämä laitteet voivat aiheuttaa pa
lon ylikuumenemisen tai väärän käytön
vuoksi. Jos tunnet epäilyttäviä hajuja
tai kuulet sähköjärjestelmästä ääniä, on
syytä kutsua sähkömies paikalle. Kun
johtoja ja sähkölaitteita on korjattava, on
aina parasta. että ammattimies suorit
taa työn. Muutoin on olemassa varsin
rutiininomaisia toimenpiteitä, joita
tarvitaan sähköpalojen ehkäisyyn. Kytke
aina televisio pois päältä virtakytkimellä,
älä jätä rumpukuivaajaa, pesukonetta tai
astianpesukonetta käymään kun lähdet
kotoa tai kun olet nukkumassa.
Älä koskaan kuivaa vaatteita läm
mityspattereilla tai saunan kiukaalla. Ota
tavaksi vetää pistoke seinästä, kun olet
käyttänyt leivänpaahdinta tai silitysrau
taa. Asenna mielellään vikavirtasuojaus.

valmistettuja kynttilänjalkoja, esimer
kiksi keraamisia, lasisia tai peltisiä. Älä
käytä puisia kynttilänjalkoja Ota tavaksi,
ettet koskaan poistu huoneesta, jossa on
palavia kynttilöitä. Sammuta ne ensin!
Tuli on kautta aikojen aina kiinnosta
nut lapsia. Siksi on tärkeää, että lapset
oppivat käsittelemään tulta oikein. Älä
koskaan pelottele lasta tulella – se vain
herättää suurempaa kiinnostusta. Älä
koskaan jätä lasta yksin tilaan, jossa on
palavia kynttilöitä tai avotuli.

riinikin. Älä sen vuoksi koskaan jätä
mitään kiehumaan liedelle, kun poistut
keittiöstä. Automaattinen keittiön lieden
valvonta, niin sanottu hellavahti, on
hyvä ratkaisu liedellä syttyvien palojen
ehkäisyyn.
Voit lukea lisää hellavahdista osoit
teella www.brandsakerthem.se.
Pidä liesituuletin mahdollisimman
puhtaana palovaaran vähentämiseksi
keittiössä. Rasva ja noki palavat näet
hyvin herkästi.

Tupakointi

Tulenarat aineet

Tupakointi on yleisin kuolemaan johta
neiden tulipalojen syy. Tupakoiminen
on vaarallista, ei vain sängyssä.. On
yhtä vaarallista nukahtaa palava savuke
kädessä sohvaan tai nojatuoliin. Kostuta
tuhkakupin sisältö, ennen kuin tyhjennät
sen.

Hyvin tulenarkoja nesteitä ovat bensiini,
T-sprii, valopetroli ja sytytysneste. Säi
lytä näitä nesteitä sopivissa astioissa ja
paikoissa, joihin lapset eivät pääse.
Sytytä grilli tai muu vastaava
sytytysnesteellä. Älä koskaan käytä
bensiiniä tai T-spriitä.
Älä koskaan heitä sumutinpulloa avo
tuleen. Se voi räjähtää voimakkaasti!
Nestekaasu on hyvin palovaarallinen
kaasu, ja siksi nestekaasun käsittely
on hyvin tärkeää. Sulje nestekaasupul
lon venttiili kun kaasua ei käytetä. Jos

Kynttilät ja avotuli

Keittiössä voi esiintyä palovaara

Palamaan unohdetut kynttilät aiheuttavat
monta paloa kodeissamme. Älä aseta
kynttilöitä liian lähelle verhoja tai tele
visiota. Käytä palamattomasta aineesta

Monet tulipalot alkavat liedestä. Ylei
nen palon syy on kattilan kiehuminen
tyhjäksi. Rasva tai öljy alkaa palaa, kun
lämpötila nousee, aivan kuten stea

sinulla on nestekaasua veneessä tai
asuntovaunussa, on tärkeää, että tarkistat
liitokset, venttiilit ja letkut usein, varmis
taaksesi, etteivät ne ole vahingoittuneita.
Lue lisää nestekaasusta asuntovaunuissa
Paloturvallisuusyhdistyksen Hyvät Neu
vot -lehtisestä.
►

Tuhopoltot

Asuntoalueet kärsivät usein tuhopol
toista. Paras tapa näiden ehkäisyyn on
olla säilyttämättä helposti palavaa mate
riaalia porraskäytävissä tai muissa pai
koissa, joihin on helppo päästä. On myös
tärkeää pitää ullakko, kellari ja autotalli
lukittuina, ja katsoa, että v alaist us on
kunnossa. Nämä toimenpiteet vaikeut
tavat tuhopolttajan toimia.

Avuksesi
Palovaroittimet
Palon syttyessä savu on vaarallisinta,
ja aiheuttaa kuolemantapauksia. Hanki
sen vuoksi palovaroitin, joka reagoi
hengenvaaralliseen savuun ja herättää
sinut. Tarkista palovaroittimen toiminta
säännöllisesti. Lue lisää Paloturvallisuu
syhdistyksen Asuntojen palovaroittimia
käsittelevästä Hyvät Neuvot -lehtisestä.

Käsisammutin
Käsisammutin on hyvä olla, jotta voi
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa
aloittaa sammutuksen. Kaikkien per
heenjäsenten tulisi tietää kuinka palosammutin toimii, ja mihin se on sijoitettu.
Voit lukea lisää Valitse oikea käsisam
mutin -nimisestä Paloturvallisuusyh
distyksen Hyvät Neuvot -lehtisestä.

• Katso, että hehkulamppujen wattiarvo
on oikea, ja etteivät jatkojohdot joudu
puristukseen.
• Vaihda rikkoutuneet seinärasiat/pis
tokkeet ja kiristä niissä olevat löysät
ruuvit.
• Älä pidä pyyhkeitä tai muuta helposti
palavaa materiaali sähköpattereilla
kuivausta varten.

Poistumissuunnitelma
Tee poistumissuunnitelma ja ota lapset
mukaan suunnitteluun. Jos mahdollista,
varmista että kaikilla perheenjäsenillä on
vähintään kaksi poistumistietä. Varmista
että huoneistosta pääsee ulos, jos alkaa
palaa. Älä sen vuoksi lukitse turvalukkoa
sisältäpäin. Ripusta poistumissuunnitel
ma paikkaan, jossa kaikki sen näkevät,
ja päätä kokoontumispaikasta talon
ulkopuolella. Paranna poistumismah
dollisuuksia pientaloissa asentamalla
esimerkiksi erityiset poistumistikkaat.
Onko kotisi turvallinen?
• Poista kaikki helposti palava materiaali
joka on lieden välittömässä läheisyy
dessä.
• Vedä kahvinkeittimen ja leivänpaahti
men pistoke seinästä. Asenna mielel
lään ajastin.

• Sammuta palavat kynttilät kun poistut
huoneesta.
• Jos sulakkeet palavat usein, ota yhteyttä
sähkömieheen vian etsimiseksi.
• Vedä sähkö- ja antennijohto televisiosta
ukkossäällä.
• Varmista, että television ympärillä on
riittävästi ilmaa ja vapaata tilaa.
• Poista television päältä liina, steariini
kynttilä tai muu esine, joka voi aiheut
taa tulipalon.
• Onko liesituuletin puhdistettu?
• Onko palovaroitin ja toimiiko se?
• Onko asunnossa käsisammutin?
• Imuroi pölyt jääkaapin ja/tai pakasti
men takaa.
• Katso, että kynttilänjalat eivät ole ver
hojen ja vastaavien läheisyydessä,
ja että niissä ei ole palavia koristeita.
• Asenna vikavirtakatkaisin.
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