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TURVALLISEEN HUOMISEEN



Onnettomuuksien ennaltaehkäisy

• Palon sammuttaminen on vaikeampaa kuin syttymisen 

ennaltaehkäisy.

• Kurssin keskeisenä tavoitteena on tunnistaa tekstiilien ja 

sisusteiden paloturvallisuusriskit.

• Kuluttajalla on suuri rooli turvallisuuden tekijänä!



Pelastussuunnitelma

• Pelastussuunnitelma on yksi tapa varautua onnettomuuksiin 

ennalta ja harjoitella oikeaa toimintaa 

onnettomuustilanteessa.

• Myös pientaloasujan kannattaa tehdä pelastussuunnitelma.

• Turvallisuuskävely on mieleenpainuva tapa harjoitella kodin 

turvallisuusasioita.

• Maastouta suunnitelma, niin se jää mieleen!



Muita varautumisen keinoja

• Palovaroittimen hankkiminen ja sen kunnossapito.

• Alkusammutusvälineiden ja alkusammutustaitojen 

hankkiminen.

• Pelastautumisen, pelastamisen ja hälytyksen teon 

harjoittelu.

• Pelastusreittien avoimena pito.



Alkusammutus

• Alkusammutus kannattaa!

• 25 % paloista on joko saatu sammumaan tai vahinkoja 

rajoitettu merkittävästi alkusammutustoimin.

• Sammutuspeite on pienpaloissa tehokas.

• Sammutin valitaan käyttökohteen mukaan ja huolletaan 

säännöllisesti.



Palo sisustemateriaaleissa

• Sammutetaan vedellä tai käsisammuttimella.

• Roskakoripalo sammuu vedellä tai tukahduttamalla.

• Palava verho sammutetaan sammuttimella tai repäistään 

alas ja tukahdutetaan (varo sulaa ainesta).

• Palava matto rullataan, niin palo tukahtuu.

• Palava pöytäliina kääritään kasaan.

• Kalustepalo sammutetaan vedellä tai käsisammuttimella. 

Jos palo on alkuvaiheessa, sen voi ehkä myös tukahduttaa.



Rasvapalon sammuttaminen

Esim. rasva- tai öljyastia, fondue-pata, kynttilät:

• pysäytä liesituuletin ja virta liedestä

• tukahduta kattilankannella tai sammutuspeitteellä

• tai sammuta käsisammuttimella.



Ihmisen sammuttaminen

Tuli ja savu nousevat ylöspäin! Vaatteiden palaessa muista:

• kasvojen suojaus

• ei saa juosta

• maahan heittäytyminen ja kieriminen

• sammutuspeitteeseen tai vastaavaan kääriytyminen

• hiekalla, lumella tai neste- tai jauhesammuttimella 

sammuttaminen (ei hiilidioksidi)

• tulen tukahduttaminen ylhäältä alas, päästä jalkoihin.



Hätäilmoitus 112

• Kiireellisissä, todellisissa vaaratilanteissa.

• Hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön ollessa 

uhattuna tai vaarassa.

• Tai jos on syytä epäillä näin olevan. 

• Hätäkeskus neuvoo soittajaa!

• Puhu niin rauhallisesti ja selkeästi kuin voit.

• Vasta luvan saatuasi sulje puhelin.

• Sitten järjestä opastus.

• Jos tilanne muuttuu, soita uudestaan.



Ensiapu

• Ensiavun antaminen on jokaisen velvollisuus.

• Jokainen auttaa kykyjensä ja voimiensa mukaan.

• Jokainen voi auttaa jotenkin.

• Onnettomuudessa ensiapu on uhrin välitöntä auttamista: 

pelastamista, hätäilmoituksen tekoa ja ensihoitoa.

• Lisäksi estetään lisävahinkojen synty ja helpotetaan uhrin 

tilaa.



Hätäensiapu

Hätäensiavulla tarkoitetaan hengen pelastavaa toimintaa.

Hätäensiavulla pyritään turvaamaan loukkaantuneen hengitys, 
verenkierto ja tajunta siihen asti, että ammattiapua saadaan 
paikalle. 

• Runsas verenvuoto on tyrehdytettävä heti. 

• Tajuttoman kohdalla pysähdy, puhuttele.

• Avaa tajuttoman hengitystiet.

• Hälytä apua.

• Elvytä painellen.

• Estä sokki.

Toimi nopeasti, mutta hätäilemättä.



Palovammat

• Huuhtelu viileällä, hiljalleen juoksevalla vedellä kunnes alue 

on turtunut (n. 20 min).

• Jos juoksevaa vettä ei ole saatavilla, laita vamman päälle 

mitä tahansa kylmää (märkää sammalta, kylmäpakkaus).

• Poista vaatteet varovasti, jos vaate on palanut ihoon kiinni, 

älä poista vaatetta itse.

• Peitä vamma steriilillä, kuivalla siteellä.

• Pidä vamma kuivana ja siistinä.

• Älä vaihda sidettä tarpeettoman usein.

• Vakavat palovammat kuuluvat aina lääkärin hoidettaviksi.


