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Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112
•
•
•
•
•
•

Soita hätäpuhelu itse, jos voit.
Kerro, mitä on tapahtunut.
Kerro tarkka osoite ja kunta.
Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin.
Toimi annettujen ohjeiden mukaisesti.
Lopeta puhelu vasta saatuasi siihen luvan.

Opasta auttajat paikalle.
Soita uudestaan, mikäli tilanne muuttuu.

HUOM!
•
•
•
•
•

Jos hätänumero on hetkellisesti ruuhkautunut - älä sulje puhelinta! Kuulet nauhoitteen, jossa
kehotetaan odottamaan hetki linjalla.
Hätäpuheluihin vastataan mahdollisimman nopeasti ja aina soittamisjärjestyksessä.
Et tarvitse koskaan suuntanumeroa.
Hätäpuhelu on maksuton.
Ohjeet vaaratilanteessa: katso Yleisradion teksti-TV:n sivu 868

Toiminta tulipalossa
Palavasta huoneesta on itse pystyttävä poistumaan nopeasti - viimeistään 2-3 minuutin
kuluttua palon havaitsemisesta

Jos oma asuntosi palaa
•
•
•
•
•
•
•
•

poistu ulos
sulje ovet perässäsi poistuessasi asunnosta
auta muitakin poistumaan
voit yrittää sammuttaa tulenalun sammutuspeitteellä tai käsisammuttimella, mikäli
mahdollista - älä kuitenkaan vaaranna omaa tai muiden ihmisten turvallisuutta
tarvittaessa konttaa tai ryömi, lattianrajassa savua ja lämpöä on vähiten
soita 112 turvallisesta paikasta
opasta palokunta paikalle
poistuessasi käytä rappuja, hissiin voit jäädä loukkuun

Jos naapurissa tai rappukäytävässä palaa
•
•
•
•
•
•
•

pysy omassa asunnossasi ja pidä ovi kiinni - savu on hengenvaarallista ja se tappaa
nopeasti
älä koskaan mene savuiseen rappukäytävään
soita 112
tiivistä oven raot esimerkiksi kostealla pyyhkeellä
odota pelastajia parvekkeella tai avoimen ikkunan äärellä
herätä pelastajien huomio huutamalla tai heiluttamalla käsiäsi
kerrostalossa jokainen asunto muodostaa oman palo-osastonsa, joka estää palon ja
haitallisten savukaasujen leviämisen palo-osastosta toiseen

Toiminta yleisen vaaramerkin soidessa
Vaara- ja hätätilanteissa viranomaiset varoittavat väestöä uhkaavasta, välittömästä vaarasta yleisellä
vaaramerkillä ja vaaratiedotteella. Yleinen vaaramerkki annetaan ulkohälyttimien välityksellä tai
taajamien ulkopuolella kulkuneuvoon asennetuilla liikkuvilla hälyttimillä.

Kuuntele yleinen vaaramerkki
Yleinen vaaramerkki on
•
•
•
•

Yhden minuutin pituinen nouseva äänimerkki (pituus 7 sekuntia) ja laskeva äänimerkki
(pituus 7 sekuntia) tai
Viranomaisen kuuluttama varoitus
Vaara ohi -merkki on yhden minuutin mittainen tasainen äänimerkki ja se on ilmoittaa, että
uhka tai vaara on ohi
Kokeilumerkki on 7 sekunnin pituinen tasainen ääni

Toimi näin kuultuasi yleisen vaaramerkin:
•
•
•
•
•

Siirry sisälle. Pysy sisällä
Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmanvaihto
Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita
Vältä puhelimen käyttöä etteivät linjat tukkeudu
Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta ettet joutuisi vaaraan matkall

Toiminta yleisissä häiriötilanteissa
Viikon kestävä sähkökatko pistää yhteiskunnan helpoiten häiriötilanteeseen. Häiriötilanteella
tarkoitetaan uhkaa tai tapahtumaa, joka vaarantaa, ainakin hetkellisesti, yhteiskunnan turvallisuutta.
Esimerkkeinä viime aikojen häiriötilanteista ovat sähkönjakelun häiriöt, myrskyt, tulvat, ja
vesiepidemiat. Sähkönjakelun katkeaminen on aiheuttanut yllättäviä ongelmia myös kunnan
peruspalvelujen tuottamisessa.
Häiriötilanteessa tiedustelut ja ilmoitukset häiriöistä tulee soittaa palveluntarjoajan
vikapalvelunumeroon. Talleta palveluntarjoajan (sähkö, vesi, lämmitys, liikenne)
vikapalvelunumero kännykkäsi osoitekirjaan hyvän sään aikana.
Hätänumeroon 112 ei soiteta kiireettömissä asioissa eikä kyselytarkoituksessa. Tämä pätee myös
erilaisissa häiriötilanteissa, joissa tiedustelusoitot saattavat tukkia hätänumeron. Tällaisia tilanteita
ovat mm. sähkökatkokset tai liikenneruuhkat.
Jos puhelut ruuhkautuvat tai nettisivut eivät toimi, voit kuunnella radiossa luettavat
viranomaistiedotteet ja paikallisuutiset pattereilla toimivasta radiosta ja autoradiosta. Nykytekniikka
mahdollistaa tv-ohjelmien seuraamisen tietokoneella ja matkapuhelimella. Osa kannettavista
matkatietokoneista toimii sähkökatkoksen aikana akun voimalla.

Hanki sähkökatkoksen varalle:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

taskulamppu ja ladattava lyhty
kynttilöitä, tuikkuja ja tulitikkuja
paristokäyttöinen radio
pattereita radiota ja taskulamppua varten
varasulakkeita
laturi, jolla voi ladata matkapuhelimen akun ilman sähköä
pieni summa käteistä rahaa
ruokavarasto säilykkeitä ja kuivamuonaa
kuume- ja särkylääkkeitä, laastareita ja sidetarpeita
kosteuspyyhkeitä ja desinfiointigeeliä

Palovaroitin on henkivartijasi.
(lähde; http://www.spek.fi)

Palovaroitin havaitsee pienenkin määrän tulipalossa syntyvää savua. Se on tultakin
vaarallisempaa. Pienessäkin palonalussa savu täyttää asunnon muutamassa minuutissa, ja yöllä
saatat menehtyä savuun heräämättä, ellei sinulla ole toimivaa palovaroitinta.
Toimiva palovaroitin herättää sinut. Saat aikaa pelastautua ja kutsua apua, ennen kuin on liian
myöhäistä. Pidä siis huolta palovaroittimistasi, niin nekin pitävät huolta sinusta.
Palovaroittimien hoito-ohjeet. Testaa palovaroittimien toiminta kerran kuukaudessa.
1. Vaihda paristot kaikkiin palovaroittimiin vähintään kerran vuodessa, esim. Pohjoismaisena
palovaroitinpäivänä 1.12.
2. Vaihda paristo välittömästi, jos palovaroitin alkaa harvakseen piippailla.
3. Vaihda palovaroitin uuteen, jos se ei toimi paristonvaihdosta huolimatta.
Jokaisen asunnon jokaisessa kerroksessa on oltava vähintään yksi toimiva palovaroitin. Se
sijoitetaan makuuhuoneiden ja muiden tilojen väliin ja ylemmissä kerroksissa portaikon yläpuolelle.
Palovaroittimia on oltava vähintään yksi kutakin alkavaa 60 m2 kohti.
Turvallisessa kodissa palovaroitin on kaikissa makuuhuoneissa ja eteisessä. Jos palo alkaa
makuuhuoneesta, palovaroitin herättää nukkuvan ajoissa. Asunnon uloskäyntireiteille sijoitettu
palovaroitin havaitsee muissa tiloissa syttyvän tulipalon.
Palovaroittimen oikea paikka on katossa vähintään puolen metrin päässä seinästä ja muista
esteistä, sillä savu ja lämpö nousevat ylöspäin.
Vältä palovaroittimen asentamista ilmanvaihtoventtiilien edustalle, keittiöön ja pesutiloihin, koska
niissä palovaroittimet voivat vikaantua. Ilmanvaihtoventtiilien edustan pöly ja jatkuva veto,
keittiörasvat ja kuumuus sekä pesutilojen kosteus voivat aiheuttaa palovaroittimen toiminnassa
häiriöitä. Tarkemmat ohjeet löydät palovaroittimen mukana tulevista asennusohjeista.
Sammutuspeite on joka kodin alkusammutusväline.
Se soveltuu hyvin esimerkiksi sähkölaite- ja kattilapalojen alkusammutukseen. Sammutuspeitteitä
on syytä olla vähintään yksi, ja mikäli asut omakotitalossa, sijoita vähintään yksi peite jokaiseen
kerrokseen.
Vesi on tehokas alkusammutuskeino Sen käyttämiseen tarvitaan ainakin ämpäriä tai muuta astiaa,
mieluiten sankoruiskua tai vesiletkua.
Vesi ei sovellu rasva- ja sähköpalojen sammuttamiseen.

