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PIENTALOASUKKAAN OMATOIMINEN VARAUTUMINEN
Pelastuslaki velvoittaa jokaista ihmistä myös omatoimiseen varautumiseen. Itsensä ja muiden ihmisten 
auttaminen vaatii tietoja vaaroista ja vaaratilanteiden välttämisestä. On myös hyvä osata toimia oikein 
onnettomuustilanteissa.

TEE OMA TURVALLISUUSTARKASTUS! 
Voit oleellisesti lisätä turvallisuuttasi tekemällä omatoimisesti säännöllisiä turvallisuustarkastuksia.

• talon osoitenumero on näkyvissä kadulle asti. 
• osoitenumero näkyy myös pimeällä.
• palovaroitin on hankittu sekä asennettu oikeaan paikkaan ja on toimintakunnossa.
• palovaroitin on talon jokaisessa kerroksessa.
• huone, jossa on tulisija, on suositeltavaa varustaa häkävaroittimella
• poistuminen rakennuksesta tulipalotilanteessa on suunniteltu ja harjoiteltu 
• kodissa on sammutusvälineet: sammutuspeite ja käsisammutin
• paloturvallisuudesta huolehditaan joka päivä 
• alkusammuttimet on kunnossa ja huollettu 
• alkusammuttimien käyttöä on opetettu koko perheelle 
• toiminta tulipalotilanteessa on mietitty etukäteen. Pieni palo yritetään heti sammuttaa itse    

alkusammuttimella, vedellä tai vaatteella. Omaa turvallisuutta ei pidä vaarantaa. Jos palo ei sammu, 
soitetaan 112. 

• koko perhe tietää hätänumeron 112 ja osaa soittaa hätäpuhelun.

• roskalaatikot ovat vähintään kahdeksan metrin päästä rakennuksesta 
• uloskäytävillä ei ole poistumista estäviä tavaroita 
• pientalon yläkerran huoneista on kiinteät, käyttökelpoiset pelastustikkaat 
• talotikkaat, kattotikkaat, kattosilta ja ovat kunnossa 
• öljylämmitteisen omakotitalon öljysäiliö on tarkastettu ja huollettu säännöllisesti 
• tulisijat ja savuhormit ovat ehjät 
• tulisijat ja savuhormit nuohotaan säännöllisesti 
• saunan kiuas on asennettu paloturvallisesti ja tukevasti, suojaetäisyydet palavarakenteisiin osiin ovat 

määräysten mukaiset
• kiukaan yläpuolella ei kuivata pyykkiä 
• rakennuksen vierustoilla ei säilytetä helposti syttyviä tavaroita 
• sähkölaitteet ja -asennukset ovat määräysten mukaiset ja kunnossa. Sähkölaitteita käytetään ohjeiden 

mukaisesti. Sähkölaitteita ei käytetä märkänä tai kosteassa tilassa. 
• ullakolla ja kellarissa ei ole tarpeetonta syttyvää tavaraa 
• autotallissa ei ole turhia palovaaraa aiheuttavia tavaroita 
• palavat nesteet, nestekaasu ja muut vaaralliset aineet säilytetään määräysten mukaisesti

VAARALLISTEN AINEIDEN SÄILYTYS PIENTALOSSA
• asuinhuoneistossa saa säilyttää yhteensä 25 litraa palavia nesteitä ja enintään 25 kg nestekaasua 
• autosuojassa saa auton polttoainesäiliön lisäksi säilyttää 60 litraa palavia nesteitä ja nestekaasua 25 kg 
• palavia nesteitä, joiden leimahduspiste on yli 55 astetta saa säilyttää 200 litraa ja asuinhuoneistossa 50 

litraa 
• ullakolla ja kellarissa ei saa säilyttää nestekaasua eikä palavia nesteitä ja kaasua lainkaan 
• nestekaasua ei säilytetä kellarissa, paineensäädin ja kaasuletku on tarkastettu vuosittain ja nestekaasuletku 

on vaihdettu vähintään viiden vuoden välein. 
• sisätiloissa nestekaasua käytettäessä huolehditaan riittävästä ilmanvaihdosta 
• liuottimet, maalit, pesu- ja desinfi ointiaineet, hyönteismyrkyt, lääkkeet ja myrkylliset kasvit ovat lasten 

ulottumattomissa
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PERHEESSÄ ON MIETITTY MITEN TOIMITAAN YLLÄTTÄVISSÄ HÄIRIÖTILANTEISSA.
• kodissa on kotivara ja sitä käytetään ja täydennetään jatkuvasti 
• sähkökatkosten, lämmönjakelun keskeytymisen ja vesikatkosten varalta puhelimen vierestä löytyy 

tarvittavat vikailmoitusnumerot 
• perheessä on varauduttu kotitapaturmien ehkäisyyn 
• remonteissa ja tulitöissä noudatetaan paloturvallisuusohjeita 
• huolellisuus lukituksessa ja avainten säilytyksessä parantaa murtosuojausta tehokkaasti 

PERHEESSÄ TUNNETAAN TOIMINTAOHJEET YLEISEN VAARAMERKIN KUULUESSA: 
• siirry sisälle 
• sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointilaitteet 
• avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita 
• vältä puhelimen käyttöä 
• älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta


