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Kauanko kestää avun tulo kohteeseen?



Tulipalo on nopea, pimeä ja savukaasut ovat myrkyllisiä

Kahdessa minuutissa alkaa 

syntyä hengenvaarallista 

myrkkykaasua.

Alle neljässä minuutissa 150-

asteiset myrkkykaasut tuhoavat 

keuhkot.

Alle viidessä minuutissa 

savukaasut syttyvät ja polttavat 

kaiken palavan materiaalin 

huoneistossa.



Mitä voi ja pitää tehdä

VAROITA

RAJOITA SOITA 112
OPASTA

PELASTA SAMMUTA

file:///F:/Sammutuspeitto 1.mpg


Jos joudut liikkumaan savuisessa 
tilassa

• Liiku matalana

• Tunnustele ovia, ovatko kuumia ?

• Pyri liikkumaan johdonmukaisesti



Jos rappukäytävässä on savua, 
pysy asunnossasi ja soita 112. 

Lastenvaunujen palo porrashuoneessa.mp4


Hätäpuhelu

Soita 112 itse, jos voit.
Kerro:
1. Mitä on tapahtunut?
2. Missä? Kaupunki/kunta, tarkka osoite.
3. Vastaa kysymyksiin.
4. Lopeta puhelu, kun saat luvan.
5. Opasta.
6. Uusi soitto, jos tilanne muuttuu



Lataa 112 SUOMI 
mobiilisovellus



Yleisin huoneistopalon syttymissyy

• Suomessa tapahtuu vuodessa tuhatkunta liesipaloa. Joka 
päivä paloautot lähtevät sammuttamaan 3 keittiötä.



Liesivahdit ja –suojat,-lukot



Syttymissyitä

Pesukonepaloja n.100 vuodessa

Huolimaton ruoanlaitto n. 1000 paloa 
vuosittain

Leivänpaahtimessa voi palaa muutakin 
kuin leipä

Lähde:Jani Jämsä: pientalon palotarkastus

Päällystökurssi 8

Vedenkeitinpalo Vuosaari , -12



Kaikki eivät kykene ottamaan vastaan valistusta

Kuva: Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos

Taloyhtiön paloturvallisuusriski



Miten ilmoitetaan

• Helsingin kaupungin pelastuslaitos pyytää tekemään ilmoitukset 
ilmeisestä palonvaarasta ja muusta onnettomuusriskistä seuraavilla 
tavoilla:

• Yksityisyyden piiriin kuuluvia tietoja sisältävä ilmoitus

• Muu ilmoitus: pel.riskienhallinta@hel.fi

– Ei nimiä, osoitteita

– Voi antaa yleiskuvauksen ja sen jälkeen olla puhelimitse yhteydessä
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https://asiointi.hel.fi/wps/portal/asiointi_aloitus/artikkeli?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/sahkoinenasiointi/asiointi/palvelut/ilmoitusonnettomuusriskista
mailto:pel.riskienhallinta@hel.fi


Onko sinulla ja osaatko käyttää?



Sammutuspeitteen käyttö



Rakennuksiin suunnitellaan ja tehdään 

paloturvallisuuden vuoksi  paljon jo ennalta…

• palo-osastointi

• palo-ovet

• poistumistiet

• paloilmoitin ja 

palovaroittimet

• rakennusmateriaalit

• pelastussuunnitelma



Toinen poistumisreitti, varatie, palomies ja ?
pelastustie



Pelastussuunnitelma

• Taloyhtiön pelastussuunnitelma; selkeys, tiedotus, vastuut

• Uusi pelastussuunnitelmapohja hel.fi/pel/palvelut ja 
yhteystiedot/ohjeet ja lomakkeet/asuinrakennuksen 
pelastussuunnitelma

• Ei viranomaista varten
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Pelastussuunnitelmassa



Löytääkö apu perille?

• Havaittavissa 

kadulta

• Valaistu

• Riittävän iso

• Nähtävissä 

tulosuunnasta

• Näkyy moneen 

suuntaan



ICE =In Case of Emergency = Hätätilanteessa

Auta itseäsi ja muita!
Täytä ja tulosta. Tietojasi ei tallenneta eikä 
luovuteta muille osapuolille.

http://icekortti.fi/

http://icekortti.fi/


24

Nimi

________________________

Osoite, kerros

________________________

Kaupungin osa, kunta

________________________

Ulko-oven koodi

________________________

Puhelinnumero

________________________



Kiitos!
Lisätietoja:

www.hel.fi/pela.fi

www.spek.fi

www.sppl.fi

www.facebook.com/helsinginkaupunginpelastuslaitos

www.instagram.com/stadinbrankkari/

twitter.com/brankkarit

http://www.hel.fi/pela.fi
http://www.spek.fi/
http://www.sppl.fi/
http://www.facebook.com/helsinginkaupunginpelastuslaitos
http://www.instagram.com/stadinbrankkari/
http://twitter.com/brankkarit


Käsisammuttimen käyttö


