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Huolehdi paloturvallisuudesta!

kerrostaloasukkaalle
Paloturvallisuustietoa 
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Palovaroitin

Tulisijat, savuhormit ja nuohous

asunnon jokainen kerros sekä niihin 
yhteydessä olevat kellarikerrokset ja ulla-
kot on varustettava vähintään yhdellä palo-
varoittimella. Asunnon jokaisen kerroksen 
tai tason alkavaa 60 m² kohden on oltava 
vähintään yksi palovaroitin.

Palovaroitin on asennettava siten, 
että se reagoi tulipalosta aiheutunee-
seen savuun mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa.

Palovaroitin on pidettävä toimintakun-
nossa. Palovaroittimen toimintakunto on 
varmistettava säännöllisellä testauksella.
Uusiin asuinhuoneistoihin on pitänyt 

Kerran vuodessa nuohotaan
• Kiinteällä polttoaineella toimiva tulisija 

hormeineen sekä yksinomaan kevytöl-
jykäyttöinen tulisija hormeineen

Jos tulisija ja hormi ovat olleet käyttä-
mättä yli kolme vuotta tai niiden käyt-
tötarkoitus muuttuu, on ne nuohottava 
ennen käyttöönottoa.

Palavien aineiden säilytys

asuinhuoneistossa saa säilyttää yhteensä 
25 litraa palavia nesteitä (erittäin herkästi 
syttyvät, herkästi syttyvät; esim. bensiini) 
ja enintään 25 kg nestekaasua. Palavia 
nesteitä, joiden leimahduspiste on yli 55 
astetta (esim. diesel), saa säilyttää asuin-
huoneistossa enintään 50 litraa.

Ullakolla tai kellarissa ei saa säilyttää 
lainkaan palavia nesteitä tai nestekaasua. 

1.2.2009 lähtien asentaa sähköverkkoon 
kytkettävät palovaroittimet. Laitteen vir-
ransyöttö varmistetaan paristolla tai akulla.

nuohoojien yhteystiedot: 
www.hel.fi/nuohous

Ohjeet asukkaalle



Pelastustie

Pelastustie on hälytysajoneuvoille tarkoi-
tettu ajotie. Se vaaditaan jokaiseen yli kol-
mekerroksiseen tai yli 10 metrin korkui-
seen uuteen rakennukseen. 

Ambulanssin tulee kuitenkin päästä kai-
kissa rakennuksissa porrashuoneen oven 
läheisyyteen.

Pelastustiet on pidettävä ajokuntoisina 
ja esteettöminä ja ne on merkittävä asian- 
mukaisesti.

Ohjeet taloyhtiön vastuuhenkilöille

Tuhopolttojen torjunta

jätesäiliöt ja -katokset tulisi sijoittaa 
vähintään kahdeksan metrin päähän raken-
nuksista. Jos säiliöt tai katokset sijoitetaan 
alle kahdeksan metrin päähän, on ne suo-
jattava rakenteellisesti. 

Rakennuksen välittömässä läheisyydessä 
ei saa säilyttää helposti syttyvää tavaraa tai 
muuta tavaraa siten, että siitä aiheutuu tuli-
palon syttymisen tai leviämisen vaaraa tai 
että tulipalon sammuttaminen vaikeutuu.
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Yleinen siisteys ja järjestys

Porrashuoneessa ei saa säilyttää mitään 
tavaraa. Lastenrattaat yms. haittaavat ja 
estävät hätätilanteessa poistumista ja 
pelastustoimenpiteitä.

Ullakoiden ja kellareiden käytävät eivät 
myöskään ole asuntoirtaimiston säily-
tystä varten. Ylimääräinen tavara käytä-
villä antaa tuhopolttajalle mahdollisuuden 
ilkivaltaan.

Vastuut

Taloyhtiön vastuulla on varmistaa, että

1 Pelastussuunnitelma on laadittu 
ja perehdytetty asukkaille ja sitä 
päivitetään tarvittaessa

2 Suojeluhenkilöstö on nimetty  
ja koulutettu tehtäviinsä

3 Tarvittava suojeluhenkilöstön 
materiaali on hankittu

4 Väestönsuoja ja väestönsuojelu-
materiaalit pidetään kunnossa ja 
väestönsuojan laitteita testataan 
sekä huolletaan asianmukaisesti

5 Osoitenumerointi on kunnossa 
(talonumerointi ja porrashuoneet, 
tonttiopastetaulu)

6 Porrashuoneiden infotauluilta 
löytyvät isännöitsijän ja 
huoltomiehen yhteystiedot sekä 
asukkaan turvaohjeet

7 Pelastustiet pysyvät ajokuntoisina  
ja esteettöminä

8 Tuhopolttoja ennaltaehkäistään

9 Yleisestä järjestyksestä ja 
siisteydestä pidetään huolta
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Yleinen paloturvallisuus

Käsisammutin Sammutuspeite
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1 Varmista, että kotonasi on 
toimiva palovaroitin

2 Älä jätä kynttilöitä tai takkaa 
palamaan ilman valvontaa

3 Älä jätä tulentekovälineitä 
lasten ulottuville

4 Älä kuivata saunassa vaatteita

5 Älä säilytä liesitason päällä tavaraa

6 Huolehdi sähkölaitteiden kunnosta, 
puhdista ne säännöllisesti, älä käytä 
ilman valvontaa

7 Kotiin kannattaa hankkia sammutus-
peite (väh. kokoa 120x180 cm) ja/tai 
käsisammutin



Lisätietoja: www.hel.fi/pel, päivystävä palotarkastaja puh. (09) 310 31203,  
arkisin klo 8:30–11:30 sekä 12:00–15:30. 

Helsingin kaupungin pelastuslaitos 
PL 112, 00099 Helsingin kaupunki  

Puh. (09) 310 1651 (vaihde)  
helsinginpelastuslaitos@hel.fi

Toiminta hätätilanteessa

Tulipalossa

PeLasTa välittömässä vaarassa olevat, sammuTa, jos voit tehdä sen 
turvallisesti, PoisTu palavasta tilasta, suLje oVeT ja iKKunaT

VaroiTa muiTa

soiTa 112:een

oPasTa palokunta paikalle

ÄLÄ PoisTu saVuisen raPun KauTTa!

 
näin soitat hätäpuhelun

soita hätäpuhelu itse, jos voit. 

odota, että hätänumero vastaa. 

Kerro, mitä on tapahtunut. 

Kerro tarkka osoite ja kaupunginosa. 

Kuuntele ja vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin.

noudata hätäkeskuksen ohjeita.

Älä lopeta puhelua ennen lupaa. 

opasta tai järjestä opastus kohteeseen.

Soita uudestaan, jos tilanne muuttuu.
 

Huom! Hätäpuhelu on aina maksuton 
etkä tarvitse suuntanumeroa.

Lisäksi matkapuhelimesta soittaessasi et tarvitse  
sim-korttia etkä pin-koodia.

Kuvat: Helsingin pelastuslaitos, Breaking News/ Tapio Sovijärvi ja Shutterstock 
Ulkoasu: Innocorp Oy • Painopaikka: Paintek-Pihlajamäki Oy, 2009


