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KIINTEISTÖN PERUSTIEDOT 
 

Isännöitsijä Autokraatti Oy 

Vänrikki Stoolin katu 11 B 36 

Esa Mäkelä, puh. 040 5069089, esa.makela@autokraatti.fi 

Kiinteistöhuolto Kampin Kiinteistötyöt-Monihuolto Ky, puh. 0500 422771 

Valmistumisvuosi 1928 

Asuinhuoneistoja 60 kpl 

Poistumisturvallisuus Asuinhuoneistoista poistutaan rappukäytävien kautta ulos. 

Kulmahuoneistoista pääsy A- ja B- rappukäytävään. Siirry 

kokoontumispaikalle. Älä poistu savuun! 

Mikäli palo on muualla ja rapussa on savua: pysy asunnossasi, sulje ovet 

ja muut aukot. Herätä huomiota ikkunan kautta. 

Kokoontumispaikka Hesperian puistossa, Eteläinen Hesperiankatu 6 edessä 

Pelastustie Kiinteistön pelastustiet tulee pitää vapaina ja esteettöminä. Pelastusteinä 

toimivat kiinteistön pihatiet 

Sammutusvalmius Asuinhuoneistoihin on hyvä hankkia alkusammuttimet: esimerkiksi 

riittävän iso sammutuspeite (120x180cm) sekä 6 kg käsisammutin 

Käsisammuttimia on porrashuoneiden ylätasanteilla, ullakolla sekä 

kellarissa. 

Savunpoisto Asuinhuoneista savunpoisto toteutetaan pelastuslaitoksen toimesta 

avattavien ikkunoiden kautta 

Porraskäytävän savunpoisto toteutetaan pelastuslaitoksen toimesta 

porrashuoneen ikkunoiden ja tuuletusparvekkeiden kautta  

Palovaroittimet Asukas on velvollinen huolehtimaan huoneistonsa varustamisesta 

riittävällä määrällä palovaroittimia. Huoneiston jokaista alkavaa 60m² 

kohden tulee olla vähintään yksi palovaroitin. Asukas on velvollinen 

huolehtimaan palovaroittimen toimintakunnosta. Palovaroittimen 

toimintakunto tulee tarkastaa kuukausittain 

Sähköpääkeskus B -portaan kellarissa 

Lämmönjakohuone B -portaan kellarissa 

Veden ja kaasun sulku A -portaan kellarissa (varastokopin nro 24 vieressä) 

Kiinteistön väestönsuoja Kiinteistössä suojaudutaan viranomaisten määräyksestä viranomaisen 
osoittamaan väestönsuojaan tai tarvittaessa suoritetaan sisälle 
suojautuminen viranomaisten ohjeiden mukaisesti 

Myrkytystietokeskus p. 09 471 977 tai 09 4711 

YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 
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HÄTÄILMOITUKSEN TEKEMINEN 

Kiireellisessä tilanteessa soita 112 

Hätänumeroon 112 tulee soittaa aina kiireellisissä, todellisissa hätätilanteissa hengen, terveyden, 

omaisuuden tai ympäristön ollessa uhattuna tai vaarassa, tai jos on syytä epäillä näin olevan. Jos epäilet, 

onko kyseessä hätätilanne vai ei, on aina parempi soittaa hätänumeroon 112 kuin olla soittamatta. 

 

KUN SOITAT HÄTÄNUMEROON 112: 

 vastaa kysymyksiin 

 toimi annettujen ohjeiden mukaisesti 

 lopeta puhelu vasta, kun saat luvan 

 Huomioi: mikäli hätänumero on hetkellisesti ruuhkautunut, älä sulje puhelinta! 

 

Mikä on hätänumero 112? 

 Suomessa on käytössä yksi hätänumero, 112 

 Voit soittaa hätänumeroon 112 maksutta mistä tahansa puhelimesta ilman suuntanumeroa 

 Jos hätänumero on hetkellisesti ruuhkautunut, älä sulje puhelinta! Kuulet nauhoitteen, 

jossa kehotetaan odottamaan hetki linjalla 

 Hätäpuheluihin vastataan mahdollisimman nopeasti ja aina soittamisjärjestyksessä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanhempien on hyvä keskustella lapsen kanssa hätätilanteessa toimimisesta ja hätänumeroon 112 

soittamisesta. 

 

Lisätietoa hätänumerosta ja hätäilmoituksen tekemisestä löydät hätäkeskuslaitoksen internet-sivuilta: 

www.112.fi  

MUISTISÄÄNTÖ: 

1. KIIREELLINEN HÄTÄTILANNE?  
2. SOITA 112. 
3. VASTAA KYSYMYKSIIN. 
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TULIPALO 

Tulipaloissa kuolee vuosittain arviolta noin sata suomalaista ja puolitoista tuhatta joutuu sairaalaan 

palovammojen takia. Jokainen voi vaikuttaa omalla toiminnallaan ennaltaehkäistäkseen onnettomuuksia. 

Ennaltaehkäisy 

 Huolehdi kotisi palovaroittimien toimintakunnosta 

 Pidä kotisi ja kiinteistösi poistumisreitit avoimina ja esteettöminä 

 Kiinnitä huomiota kodin palo- ja sähköpaloturvallisuuteen. Katso tämän ohjeen kohta; 

SÄHKÖPALOTURVALLISUUS 

 Käsittele paloherkkiä aineita ja materiaaleja huolellisesti 
 

Toiminta tulipalotilanteessa 
Kuullessasi palovaroittimen äänen tai havaitessasi savua, toimi välittömästi 

Pelasta itsesi ja vaarassa olevat. Siirrä loukkaantuneet turvaan 

Soita apua hätänumerosta 112 

Varoita muita uhkaavasta tulipalosta 

Sammuta palo, jos se on turvallista. Älä vaaranna itseäsi tai muita 

Rajoita paloa sulkemalla ovet ja ikkunat 

Siirry yhteiselle kokoontumispaikalle Eteläinen Hesperiankatu, Hesperianpuiston viereen, ja opasta 

palokunta paikalle 

 

Jos palo on muualla ja porraskäytävässä on savua, toimi seuraavasti: 

 Jää asuntoon ja ole rauhallinen 

 Mene ikkunan luo ja ilmaise sijaintisi herättämällä huomiota 

 Tarvittaessa soita 112 

 

Jos tulipalo on rappukäytävässä tai rapussa on savua, älä poistu savuiseen rappukäytävään. Pysy omassa 

huoneistossa ja sulje ovi sekä muut aukot. Siirry ikkunan luo ja ilmaise sijaintisi pelastuslaitokselle. Pelastuslaitos 

auttaa turvaan. 

 

ÄLÄ POISTU SAVUUN!  
 

SAMMUTTAMINEN JA ALKUSAMMUTUSKALUSTO 

 Jos palon syttyminen huomataan heti, sitä voi yrittää sammuttaa. Älä kuitenkaan vaaranna 

itseäsi ja varmista aina pakotiesi 

 Opettele sammutuskeinot, sillä voit joutua selviytymään omin avuin ennen kuin palokunta 

ehtii paikalle. Sammuttimen käyttöä on syytä opetella etukäteen. Tulipalotilanteessa on 

liian myöhäistä alkaa opetella, miten sammutin ja sammutuspeite toimivat. Suositeltavaa 

on opetella alkusammutusvälineiden käyttöä käytännön harjoituksessa 

 Alkusammutukseen sopivat välineet pidetään helposti saatavilla 

 Alkusammutusvälineillä tarkoitetaan yhden henkilön käyttöön soveltuvia 

sammutusvälineitä, jotka sopivat erityisesti palonalkujen ja pienehköjen palojen 
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sammuttamiseen. Alkusammutuskalustoa ovat esimerkiksi käsisammuttimet ja 

sammutuspeitteet 

 

HÄTÄENSIAPU 

Hätäensiavulla tarkoitetaan henkeä pelastavaa ensiapua. Hätäensiaputoimenpiteillä pyritään turvaamaan 

loukkaantuneen hengitys ja verenkierto sekä estämään hänen tilansa huononeminen ammattiavun tuloon 

saakka. Ensiavun viivästymistä on vaikea korjata, siksi ensimmäiset minuutit ovat ratkaisevia. 

Erilaisten ensiaputilanteiden tärkeimpiä toimenpiteitä 
 Hengityksen ja sydämen toiminnan 

varmistaminen 

 Voimakkaan verenvuodon 

tyrehdyttäminen 

 Puhallus- ja paineluelvytyksen 

antaminen 

 Tajuttoman potilaan kyljelleen 

kääntäminen ja lämpimänä pitäminen 

Toiminta ensiaputilanteessa 
- Arvioi tilanne. Selvitä, mitä on tapahtunut. Älä hätäänny 

- Tee hätäilmoitus yleiseen hätänumeroon 112 

- Pelasta ensin hengenvaarassa olevat ja siirrä loukkaantuneet turvaan 

- Älä vaaranna omaa tai muiden henkeä auttaessasi 

- Estä lisäonnettomuudet ja anna hätäensiapua 

- Opasta pelastajat paikalle 

 

 

 

ALENTUNEEN TOIMINTAKYVYN VAIKUTUS POISTUMISEDELLYTYKSIIN 

Pelastuslain lähtökohta on, että jokaisen henkilön on palon sattuessa voitava itse poistua rakennuksesta tai 

hänet on voitava muutoin pelastaa. Toimintakyvyn aleneminen voi vaarantaa omatoimisen 

pelastautumisen tai voi toisaalta lisätä tulipalon syttymisen todennäköisyyttä.  

 

Toimintakyvyn aleneminen vaikuttaa asukkaan toimintaedellytyksiin 

 Omatoiminen pelastautuminen onnettomuus- ja vaaratilanteessa vaikeutuu 

 Kyky muiden varoittamiseen uhkaavasta vaaratekijästä heikkenee 

 Mahdollisuus omatoimiseen alkupalon sammuttamiseen (alkusammutus) vaikeutuu tai 

estyy kokonaan 

 Kyky ilmoittaa uhkaavasta vaaratilanteesta viranomaisille heikkenee (hätäilmoitus) 

 

Jokaisen kiinteistössä asuvan on hyvä tiedostaa mahdolliset riskit. Jos tiedät naapurissasi asuvan henkilöitä, 

joiden toimintakyky on mahdollisesti alentunut esimerkiksi vanhuksia, liikuntarajoitteisia tai sokeita, pyri 

onnettomuustilanteessa varmistamaan myös heidän turvallinen poistumisensa rakennuksesta ja hälytä 

paikalle viranomaisapua. 

 

 

Jokaisella on velvollisuus auttaa ja jokaisella on oikeus saada apua  
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YLEINEN VAARAMERKKI 

Yleinen vaaramerkki on yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva ääni, jossa nousevan ja laskevan jakson 

pituudet kumpikin ovat 7 sekuntia. 

Kuultuasi yleisen vaaramerkin 

 Mene sisälle 

 Sulje ikkunat, ovet ja tuuletusaukot 

 Kuuntele ohjeita radiosta tai katso YLE Teksti-TV:n sivu 868 

 Vältä puhelimen käyttöä, jotta puhelinlinjat eivät tukkeutuisi 

 Älä poistu asunnostasi tai muustakaan tilasta ilman viranomaisen lupaa 

 Yleinen vaaramerkki kehottaa suojautumaan sisätiloihin 

 Viranomaisten määräyksestä suojaudutaan väestönsuojaan tai viranomaisten osoittamaan 

suojatilaan  

 

 

 

 

SISÄLLE SUOJAUTUMINEN 

Sisälle suojautuminen voi olla tarpeen silloin, kun lähistöllä on tapahtunut onnettomuus tai tulipalo sekä 

säteilyvaaratilanteessa tai muun vaaran uhatessa. Sisälle suojautuminen voi tulla kysymykseen myös silloin, 

kun poistuminen rapun kautta on estynyt esimerkiksi savun vuoksi. Tällöin suojaudutaan omaan asuntoon 

ja kiinnitetään pelastajien huomio ikkunoiden kautta. 

Säteilyvaaratilanteessa viranomaiset antavat ohjeita radion ja TV:n välityksellä. Säteilyvaaratilanteessa 

joditabletti otetaan vain viranomaisen kehotuksesta. Viranomaisten määräyksellä suojaudutaan 

väestönsuojaan tai viranomaisten osoittamaan suojatilaan. 

Toiminta sisälle suojauduttaessa 

 Pysy sisätiloissa 

 Sulje ilmanvaihto ja ovet sekä muut mahdolliset kanavat ja aukot 

 Mikäli vaara uhkaa omassa talossa, suojaudu omaan huoneistoon ja ilmaise sijaintisi 

viranomaisille ikkunasta. Toimi viranomaisen ohjeiden mukaan. Tarvittaessa soita 112 

 Mikäli vaara uhkaa talon ulkopuolelta, avaa radio ja toimi viranomaisten ohjeiden mukaan 

 

TOIMI VIRANOMAISTEN ANTAMIEN OHJEIDEN MUKAAN 
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MAAKAASU 
Maakaasu on selvästi ilmaa kevyempää, joten mahdollisissa vuototapauksissa kaasu nousee ylöspäin. 

Maakaasu on hajustettua ja myrkytöntä mutta muodostaa ilman kanssa syttyvän/räjähtävän kaasu-ilma 

seoksen. 

Kaasuvuoto 

 Mikäli mahdollista, sulje vuotokohtaan johtavan maakaasuputken sulkuventtiili(t) 

 Kaasun pääsulku sijaitsee D-portaan kellarissa, varastokoppien 24 ja 28 lähellä 

 Varoita myös muita vaarasta 

 Vahingosta on ilmoitettava välittömästi hätäkeskukseen, yleiseen hätänumeroon 112 

 Ilmoita asiasta huoltoyhtiölle tai isännöitsijälle 

 

RIKOSTEN TORJUNTA 
Pienillä toimenpiteillä voi torjua rikoksia ennakolta. Huolehdi kunnollisesta lukituksesta, merkitse ja 

valokuvaa omaisuutesi sekä varusta kotisi tarvittaessa hälytysjärjestelmällä. 

Ennaltaehkäisy 

 Huolehdi kiinteistön ja huoneistosi lukitsemisesta, kun liikut tai poistut kiinteistössä 

 Ilmoita lukkoihin ja ovipumppuihin liittyvistä vioista kiinteistöhuollolle tai isännöitsijälle 

 Murtosuojausta voi tehostaa hyvällä käyttö- ja varmuuslukolla ja murtosuojatapeilla 

 Pidä varastosi ovet aina lukittuna, äläkä päästä ulkopuolisia kiinteistön varastotiloihin 

Toiminta murron jälkeen 

 Hälytä välittömästi poliisi hätänumerosta 112 

 Älä sotke rikospaikkaa. Älä koske esineisiin 

 Tiedustele, onko kukaan nähnyt tapahtumaa 

 Laadi luettelo anastetusta omaisuudesta ja toimita poliisille omaisuutesi merkintätiedot 

 Saatuasi poliisilta ilmoitusjäljennöksen, toimita se vakuutusyhtiöllesi korvausten saamista 

varten 

 

VESIVAHINKO JA KESKEYTYS VEDENJAKELUSSA 

Säännöllinen huoneiston kunnon tarkastelu auttaa havaitsemaan ajoissa veden aiheuttamat vahingot.  

Kosteusvaurion tai vesivuodon aikainen huomaaminen helpottaa sen hoitamista ja pienentää 

jälkivahinkoja. Jos havaitset seuraavia muutoksia, ota yhteyttä kiinteistöhuoltoon tai isännöitsijään. 

 Levy tai parketti turpoaa  

 Maalit tai rappaus irtoavat  

 Pinnoilla on homepilkkuja 

 Putkistosta kuuluu outoa suhinaa  
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Vesivahinkojen ennaltaehkäisy 

Asukkaan on huolehdittava, että 

 Vesikalusteet ovat kunnossa 

 Lattiakaivot ja viemärit toimivat (vesilukkojen ja lattiakaivojen puhdistus kuuluu asukkaille) 

 Kosteat tilat kuivuvat (toimiva tuuletus) 

Lisäksi, että 

 Astianpesukoneiden ja pesukoneiden liitännät ovat kunnossa (kunnossapitovastuu 

asukkailla) 

 Astianpesukonetta tai pesukonetta ei saa jättää käyntiin ilman valvontaa ja vesihanat 

suljettava heti käytön jälkeen 

 Vettä ei saa jättää valumaan esim. ammeeseen ilman valvontaa 
 

Vesivuoto 

 Katkaise vuotokohteesta ja sen läheisyydestä sähkö 

 Tyrehdytä vuoto esimerkiksi sulkemalla veden pääsulku, joka sijaitsee A- portaan kellarissa 

 Ilmoita asiasta huoltoyhtiölle tai isännöitsijälle 

 Tarvittaessa ota yhteys yleiseen hätänumeroon 112 

 
Mikäli havaitset vuodon, katkaise vedentulo veden pääsulusta ja ilmoita asiasta kiinteistöhuollolle 

 Kiinteistön veden pääsulku sijaitsee A -portaan kellarissa 
 

PUTKIVUODON SATTUESSA OTA YHTEYTTÄ VÄLITTÖMÄSTI KIINTEISTÖHUOLTOON! 

 

Vesikatkoon varautuminen 

 Sulje vesihanat 

 Tarkista pesukone; sulje tarvittaessa vesihana ja keskeytä pesuohjelma 

 Varaa käyttöösi vettä ja säännöstele sen käyttöä 

 Varastoi vettä astioihin 

 

KESKEYTYS SÄHKÖN- JA LÄMMÖNJAKELUSSA 

Sähkökatkos 

 Kytke virta pois kaikista kodinkoneista ja laitteista 

 Säädä liedet 0-asentoon 

 Käyttäessäsi kynttilöitä noudata varovaisuutta 

Lämpökatkos 

 Lämpökatkoksen alkaessa suljetaan ikkunat, venttiilit ja ovet 

 Hätätilassa kaikki henkilöt voivat oleskella samassa huoneessa, jolloin heidän oma 

ruumiinlämpönsä auttaa pitämään huoneen lämpimänä.  

 Apua saa myös lämpimästä vaatetuksesta, makuupusseista ja retkivarustuksesta. 
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SÄHKÖPALOTURVALLISUUS 

Suomessa tilastoidaan vuosittain noin 15000 sähkölaitteista aiheutuvaa tulipaloa. Muistathan, että kodin 

kiinteiden sähköasennusten korjaus- ja sähkötyöt ovat sallittuja vain sähköalan ammattilaisille. 

 Epäkuntoisia sähkölaitteita ei saa käyttää 

 Älä korjaa vioittuneita sähkölaitteita itse 

 Lue laitteen käyttöohje ennen sen käyttöönottoa 

 Varusta herkästi päälle unohtuvat sähkölaitteet turvakytkimellä 

 Muista, että myös tietoteknisissä laitteissa on palovaara 

 Sammutuspeite on tarpeellinen tiloissa, joissa on sähköisiä pienlaitteita 

 

Sähköjohdot 
 Jatkojohdot on tarkoitettu vain tilapäiskäyttöön, ei kiinteästi asennettaviksi 

 Laitteen tai jatkojohdon kuumeneminen on ensioire laiteviasta 

 Vioittuneet jatkojohdot tulee poistaa käytöstä. Vioittuneiden jatkojohtojen korjaaminen 

itse ei ole suositeltavaa 

Sähkökaapit ja -keskukset 
 Taloyhtiön sähkökaappien edustat tulee pitää vapaina ja esteettöminä 

 Sähkökaapeissa ja – keskuksessa ei saa säilyttää mitään sinne kuulumatonta tavaraa 

Valaisimet 
 Sijoita valaisin riittävän kauas palavasta materiaalista, älä peitä valaisimia tai ripusta niihin 

esineitä 

 Vioittuneet vilkkuvat loisteputket ja sytyttimet tulee vaihdattaa 

 Halogeenilamput kuumenevat voimakkaasti – sijoita palava materiaali riittävän kauas 

lampuista 

Kylmälaitteet 
 Imuroi laitteiston konetila sekä laitteen takana olevat jäähdytyskennot säännöllisesti - 

Laitteen taakse kertyvä pöly on herkästi syttyvää ja voi aiheuttaa laitteen ylikuormitusta. 

 Toimita epäkuntoinen laite huoltoon 

 

Televisio ja muut kodin sähkölaitteet 
 Kodin sähkölaitteiden ympärillä tulee olla riittävästi tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään ja 

syntyvä lämpö poistumaan 

 Älä jätä laitteita, esimerkiksi televisiota vire- tai valmiustilaan yöksi tai viikonlopuksi 

 Televisio tulee imuroida ulkoapäin säännöllisesti 

 Television päällä ei saa säilyttää tavaraa 

Pesukone 
 Tutustu koneen käyttöohjeeseen ennalta. Seuraa, ettei kone ylikuormitu 

 Puhdista koneen rikkasiivilä säännöllisesti 

 Kytke vesi pois päältä koneen käytön jälkeen vesivahinkojen välttämiseksi 
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Liesi 
 Lieden päällinen tulee pitää aina vapaana ylimääräisestä tavarasta. Älä jätä liedelle ruokaa. 

 Älä jätä liettä päälle ilman valvontaa 

 Erillinen liesivahti tai turvakytkin tuo lisää paloturvaa 

 Muista huolehtia liesituulettimen rasvasuodattimen puhdistuksesta. – Puhdistamaton 

rasvasuodatin voi aiheuttaa palovaaran 

 

IRTAIMEN TAVARAN JA PALOHERKÄN MATERIAALIN SÄILYTYS 

Asuintilat 
 Asunnoissa tulee välttää tarpeettomien tavaroiden varastointia 

 Asuintiloissa saa säilyttää: 

- enintään 25 litraa erittäin helposti syttyviä, helposti syttyviä ja syttyviä palavia nesteitä sekä 

palavia nesteitä tai kaasuja sisältäviä aerosoleja (esim. bensiini, liuottimet, aerosolimaalit) 

- enintään 25 litraa palavia nesteitä, joiden leimahduspiste ylittää 55 °C 

- Nestekaasua saa säilyttää asuintiloissa enintään 25 kg  

- Ilotulitusvälineitä saa säilyttää asuintiloissa, enintään 5 kg (netto); säilytettävä lukitussa kaapissa 

siten, ettei niiden läheisyydessä ole sellaisia lämmönlähteitä tai tulenkäsittelyä, joka voisi 

aiheuttaa tulitteiden syttymisen 

Ullakko- ja kellaritilat, yleiset varastot (esim. pyörävarasto) 

 Ullakko- ja kellaritiloissa ei saa säilyttää helposti syttyvää materiaalia, helposti syttyviä tai 

palavia nesteitä tai kaasuja, kuten bensiiniä, muita palavia nesteitä, nestekaasua tai 

kaasupulloja 

 Ilotulitusvälineitä ei saa säilyttää lainkaan ullakko- tai kellaritiloissa 

 Käytävät tulee pitää vapaina ja esteettöminä 

Uloskäytävät, porrashuoneet, sisäiset käytävät, kellarien ja varastojen kulkureitit 
 Ei saa säilyttää mitään tavaraa, ei edes lastenvaunuja 
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ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTÖISTÄ 

 Aina ennen asuinhuoneiston muutos- ja kunnossapitotöihin ryhtymistä tulee varmistua, 

onko suoritettava työ ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluva toimenpide. Varmista asia 

isännöitsijältä 

 Ilmoitusvelvollisuuden lisäksi kiinteistössä tehtäville tulitöille tarvitaan aina tulityölupa ja 

tulityöntekijältä voimassa oleva tulityökortti 
 

Tulitöihin ja lupa-asioihin liittyen tulee ottaa yhteyttä isännöitsijään 
 

KODIN TURVALLISUUS 
 Kiinteistöön on laadittu pelastuslain mukainen pelastussuunnitelma. Kotona tulee pohtia, 

miten voi omalta osaltaan ennalta ehkäistä erilaisia onnettomuus-, vahinko- ja 

vaaratilanteita sekä kodin tapaturmia  

 Kotona jokaisen asukkaan tulee miettiä ennalta, miten toimia erilaisissa onnettomuus-, 

vahinko- tai vaaratilanteessa; esimerkiksi miten parhaiten voi pelastautua ja pelastaa muut 

paikallaolijat, jos sattuisi tulipalo 

 Lasten kanssa kannattaa keskustella toiminnasta palovaroittimen hälyttäessä ja 

soittamisesta hätänumeroon 112. Erityisesti lapsille tulee selvittää, ettei esimerkiksi 

palotilanteessa saa mennä piiloon vaan kiireesti turvaan ja, että savuun ei saa poistua 

 Muista huomioida myös kodin kemikaaliturvallisuus: säilytä kemikaalit alkuperäisessä 

pakkauksessa lasten ulottumattomissa sekä hävitä ylimääräinen kemikaali asianmukaisesti 

 
 

Kaikilta ikäviltä yllätyksiltä ei voi välttyä – ennakoida voi onneksi aina 
 

PALOVAROITIN 

Palovaroitin on "halpa henkivakuutus". Palovaroittimen ansiosta on mahdollista havaita palonalku 

aikaisessa vaiheessa, ja suojautua tulipalolta.  

 Huoneiston haltija eli asukas on velvollinen huolehtimaan, että asunto varustetaan 

riittävällä määrällä palovaroittimia, jotka havaitsevat alkavan tulipalon ja varoittavat 

asunnossa olevia 

 Asukas on velvollinen huolehtimaan palovaroittimen toimintakunnosta 

 Asunnon jokaista alkavaa 60 m² kohden on oltava vähintään yksi palovaroitin 

 Huomioi aina laitekohtaiset asennusohjeet. Palovaroittimen mukana toimitettavissa 

käyttöohjeissa on riittävät tiedot palovaroittimen asianmukaisesta sijoittamisesta, 

asennuksesta, kunnossapidosta, testauksesta ja hävittämisestä 

 Asenna palovaroitin siten, että se reagoi tulipalon savuun mahdollisimman aikaisessa 

vaiheessa 
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KODIN TURVALLISUUSTARKASTUS 

 

KOTIVARA 

Kotivara tarkoittaa, että kotiin hankitaan ruokaa ja muita päivittäin välttämättömiä tavaroita vähän 

enemmän. Kotivaran pitäisi riittää useaksi päiväksi, jopa viikoksi. Kotivaraa käytetään päivittäin ja uutta 

hankitaan tilalle. Näin elintarvikkeet säilyvät tuoreina ja tavarat käyttökelpoisina. 

 

Pelastustoimen ohjeen mukaan yhden henkilön viikon kotivara voi olla esimerkiksi: 

 Perunaa 0,5 kg, riisiä ja makaronia 0,5 kg, öljyä ja rasvoja 0,5 kg, sokeria 0,5 kg, UHT-maitoa 

1 l 

 Lisäksi juomia, vettä, leipää ja viljavalmisteita 1,5 kg, maitoa ja maitotuotteita 1,3 kg, 

hedelmiä ja marjoja 1 kg, vihanneksia ja juureksia 1,5 kg, lihaa, kalaa, kanaa ja kananmunia 

1 kg 

 Muista erikseen lapset, vanhukset ja sairaat 

 Muista vesi! 

  

Lisäksi jokaisen asukkaan tulee huomioida omat erityistarpeensa 

 Henkilökohtaiset lääkkeet ja hygieniatarvikkeet 

 Radio ja taskulamppu sekä paristot 
 

KODIN TURVALLISUUSTARKASTUS KUNNOSSA PUUTE 

Huoneistossa on yksi palovaroitin jokaista alkavaa 60m² kohden   

Palovaroitin on toimintakuntoinen   

Sammutuspeite on asennettu seinälle   

Lieden päällinen ja ympäristö on vapaa ylimääräisestä tavarasta   

Valaisimet ovat asennettu riittävän kauas palavasta materiaalista   

Käytettävät jatkojohdot ovat kunnossa ja johdoissa ei ole murtumia   

Pyykin kuivatus on järjestetty turvallisesti (Ei saunan kiukaan tai 

sähköpattereiden päällä) 
  

Poistumistiet ovat vapaat ja esteettömät   

Asuinhuoneistosta voi poistua ilman avainta   

Tarkista, että hanat, WC-laitteet, patteriventtiilit sekä pesu- ja tiskikoneet 

eivät vuoda vettä. Ilmoita vuodoista huoltoyhtiöön 
  

Tarkista että, mahdolliset kaasuasennukset ovat kunnossa   
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YLEINEN VAARAMERKKI 

Viranomaiset varoittavat väestöä yleisellä 
vaaramerkillä kaasu-, säteily- ja muusta vaarasta.  

Siirry tai pysy sisätiloissa. Älä mene 
väestönsuojaan, elleivät viranomaiset niin käske 

Sulje ovet ja ikkunat, tuuletusaukot ja 
ilmastointilaitteet 

Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita 

Vältä puhelimen käyttöä, etteivät linjat tukkeutuisi 

Älä poistu alueelta ilman viranomaisen kehotusta, 

ettet joutuisi matkalla vaaraan 

 

 

  

 

 

 

YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 

Kun soitat hätänumeroon 112: 

 vastaa kysymyksiin 

 toimi annettujen ohjeiden mukaisesti 

 lopeta puhelu vasta, kun saat luvan 

Jos hätänumero on hetkellisesti ruuhkautunut, älä sulje 

puhelinta! 

HÄTÄENSIAVUN OHJEET 

Kaikki osaavat auttaa! Vähintä mitä voit tehdä on 
soittaa 112. 
 
TURVAA HENGITYS 
Tunnustele poskellasi, hengittääkö? 
Jos hengittää, käännä kyljelleen ja käännä leuka 
irti rinnasta. Seuraa hengitystä 
Jos ei hengitä, aloita painelu-puhalluselvytys 
 

TURVAA VERENKIERTO 
Tyrehdytä runsas verenvuoto painaen kädellä 
suoraan haavaan. Irrota kiristävät vaatteet. 

POISTUMINEN HÄTÄTILANTEESSA 

Jos huoneistossasi palaa, poistu nopeasti. Sulje kaikki 
ovet ja ikkunat perässäsi 

Mikäli palo on muualla, todennäköisesti turvallisin paikka 
on oma huoneistosi. Älä poistu savuun! 

Poistu yhteiselle kokoontumispaikalle, jos se on 
turvallista

Hissin käyttö on kielletty hätätilanteissa 

TULIPALON SATTUESSA 

Älä poistu savuun! 

Kuullessasi palovaroittimen äänen tai havaitessasi 
savua, toimi välittömästi 

Pelasta itsesi ja vaarassa olevat. Varoita muita 

Soita 112 

Sammuta, jos se on turvallista 

Rajoita paloa sulkemalla ovet 

Opasta palokunta paikalle 

Jos palo on muualla, ja rapussa on savua: 
Pysy huoneistossasi ja sulje ovet ja muut aukot. Ilmaise 
sijaintisi viranomaisille. 

ILMOITA VIOISTA JA HÄIRIÖISTÄ ISÄNNÖITSIJÄLLE TAI KIINTEISTÖHUOLTOON. 
OTA KIIREELLISISSÄ ASIOISSA YHTEYS KIINTEISTÖHUOLTOON. 
Isännöitsijän ja huollon yhteystiedot löytyvät kiinteistön ilmoitustaululta. Varmista, että yhteystiedot ovat sinulla 
tiedossa. 

Kiinteistöhuolto: Kampin Kiinteistötyöt-Monihuolto Ky, puh. 0500 422771 

Isännöitsijä: Autokraatti Oy, Esa Mäkelä, puh. 040 5069089 

Kiinteistön osoite: Eteläinen Hesperiankatu 6/ Vänrikki Stoolin katu 11, 00100 HELSINKI 

 

TIE JA KULKUVÄYLÄT 
Älä estä ihmishengen pelastamista! Pidä 
pelastustiet vapaina. 


