Turvallisuustietoa
112 hätänumero

Estä tulipalot

Suomessa hätänumero on 112. Numerosta 112 saa
avun kiireellisiin hätätilanteisiin, joissa terveys tai
henki on uhattuna. Samasta numerosta saa hälytettyä niin ambulanssin, paloauton kuin poliisinkin
hätätilanteeseen paikalle. Hätäkeskus arvioi millaista apua tilanteessa tarvitaan. Hätäkeskuksella on
mahdollisuus käyttää myös tulkkia mutta voi kestää
hetken ennen kuin he saavat tulkin puhelimeen.
Odota sulkematta puhelua. Suomessa viranomainen
auttaa kaikkia ihmisiä ikään, sukupuoleen, kansallisuuteen ja uskontoon katsomatta.

• Polta kynttilää vain palamattomalla alustalla.
Älä jätä kynttilää palamaan yksin.
• Huolehdi, ettei lieden päällä tai lähettyvillä ole
mitään syttyvää materiaalia.
• Älä jätä uunia tai keittolevyjä päälle niitä
valvomatta.
• Sammuta sähkölaitteista virta käytön jälkeen.
• Älä jätä pyykkikonetta tai tiskikonetta päälle
valvomatta niitä, näin vähennät palo- ja
vesivahinkojen mahdollisuutta.
• Poista kännykkälaturin johto pistorasiasta
latauksen jälkeen.
• Älä käytä viallista tai rikkinäistä sähkölaitetta.
• Säilytä tulitikut ja sytyttimet lasten
ulottumattomissa.
• Älä kuivata pyykkejä saunassa tai pidä tavaraa
saunan kiukaan lähellä.
• Tupakoi vain ulkona.
• Huolehdi, että asunnossa on toimiva
palovaroitin ja sammutuspeite.

Voit ladata kännykkääsi ilmaisen 112 Suomisovelluksen (käyttökieli suomi, ruotsi tai englanti). Kun soitat 112 Suomi -sovelluksen kautta
hätänumeroon, hätäkeskus pystyy paikallistamaan
sijaintisi, eli missä olet soittohetkellä, ja apu löytää
paremmin perille. Jos esimerkiksi olet metsässä kävelemässä ja eksyt, apu löytää paikalle sovelluksen
antamien koordinaattien avulla.
Lisätietoa 112.fi/112-suomi

Palovaroitin
Jokaisessa asunnossa on pelastuslain mukaan oltava
palovaroitin. Palovaroitin varoittaa alkavasta tulipalosta kovalla merkkiäänellä, jotta ihmiset ehtivät poistua asunnosta ennen tulipalon leviämistä.
Turhien hälytysten välttämiseksi palovaroitinta ei
pidä sijoittaa lieden, keittolevyn, uunin, leivänpaahtimen, saunan, kylpyhuoneen tai tulisijan läheisyyteen. Asunnon omistaja ja asukas vastaavat siitä,
että palovaroitin on toimintakuntoinen.

Alkusammutus
Alkusammutusvälineitä ovat esimerkiksi sammutuspeite ja käsisammutin. Niillä voi sammuttaa
alkavan tulipalon.
Sammutuspeite avataan pakkauksesta ja se asetetaan syttyneen tavaran päälle. Esimerkiksi jos
leivänpaahdin syttyy palamaan, laita sammutuspeite
tiiviisti paahtimen päälle, niin se tukahduttaa tulen,
irrota myös paahtimen sähköjohto pistorasiasta.
Käsisammuttimesta poistetaan kahvassa oleva turvasokka, sen letku suunnataan läheltä kohti paloa ja
kahvasta painamalla sammutusaine suihkuaa tuleen
sammuttaen sen. Selvitä mistä löytyy lähimmät alkusammutusvälineet. Tutustu niiden käyttöohjeisiin.

Toiminta tulipalossa

Väestöhälyttimet

• Sammuta palon alku, jos osaat ja se on mahdollista niin, ettet vaaranna omaa turvallisuuttasi.
• Varoita muita, jotta kaikki tietävät palon
syttyneen ja osaavat poistua ajoissa ulos.
• Poistu palavasta rakennuksesta. Rajoita palon
leviämistä sulkemalla ovet ja ikkunat perässäsi.
Älä koskaan poistu savuiseen tilaan.
• Soita hätänumeroon 112 turvallisesta paikasta.
• Opasta pelastuslaitoksen auttajat oikeaan
paikkaan.

Suomessa viranomaiset varoittavat väestöä uhkaavasta, välittömästä vaarasta väestöhälytinten
kautta soitettavalla yleisellä vaaramerkillä ja vaaratiedotteella. Väestöhälytinjärjestelmän toimivuutta
testataan jokaisen kuukauden ensimmäisenä maanantaina klo 12.00 soittamalla kokeilumerkki, eli
yhtämittainen tasainen hälyttimen ääni, joka kestää
7 sekuntia.

Poistumisreitit
Jokaisesta asunnosta pitää olla mahdollisuus poistua
kahta eri reittiä. Normaalisti käytössä olevien ovien
lisäksi varateinä voivat toimia parvekkeet tai ikkunat. Kaikki poistumisreitit tulee olla ilman avaimia
avattavissa. Niiden edessä ei saa säilyttää tavaraa,
jotta hätätilanteessa poistuminen on nopeasti mahdollista.

Tositilanteessa soitettava vaaramerkki on minuutin
pituinen nouseva äänimerkki (7 sekuntia) ja laskeva
äänimerkki (7 sekuntia) tai kuuluttamalla annettava
varoitus. Vaara ohi -merkki on minuutin mittainen
tasainen äänimerkki. Se ilmoittaa, että uhka tai
vaara on ohi.
Jos kuulet yleisen vaaramerkin
• Sisätiloissa sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja
pysäytä ilmanvaihto. Seuraa viranomaistiedotteita.
• Jos olet ulkona, siirry sisätiloihin suojaan.
Yleiseen vaaramerkkiin liittyy aina vaaratiedote,
joka luetaan kaikilla radiokanavilla ja tarvittaessa
näytetään myös televisiossa ruudun yläreunassa
juoksevana tekstinä. Vaaratiedote lähetetään myös
112 Suomi-sovellukseen.

Pelastustoimi Suomessa
Suomessa pelastustoimen tehtäviä hoitavat 22 alueellista pelastuslaitosta. Pelastuslaitokset toimivat
onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja turvallisuuden
ylläpitämiseksi yhteistyössä muiden viranomaisten,
yhteisöjen ja asukkaiden kanssa. Tavoitteena on, että
yksittäiset ihmiset, rakennusten omistajat ja yritykset ennaltaehkäisevät onnettomuuksia sekä varautuvat rajoittamaan onnettomuuksista aiheutuvia
vahinkoja. Turvallisuus tehdään yhdessä. Lisätietoa
www.pelastustoimi.fi

