
Huolehdi paloturvallisuudesta!

pientaloasukkaalle
Paloturvallisuustietoa 
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Palovaroitin

Osoitemerkintä

Asunnon jokainen kerros 
sekä niihin yhteydessä 
olevat kellarikerrokset ja 
ullakot on varustettava 
vähintään yhdellä palova-
roittimella. 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 
1.2.2009 lähtien asentaa sähköverkkoon 
kytkettävät palovaroittimet. Laitteen virran-
syöttö varmistetaan paristolla tai akulla.

Rakennuksen osoitenumeroinnin on 
oltava valaistu ja selvästi havaittavissa 
kadulle molemmista suunnista lähestyttä-
essä. Mikäli rakennus sijaitsee katujen ris-
teyksessä, tulee osoitenumerointi näkyä 
selvästi molemmille kaduille.

= Palovaroitin

Suositus palovaroittimien määrästä  
ja sijainneista asunnossa.

Varatie

Jokaisesta asunnosta on oltava uloskäy-
tävän lisäksi varatie (esim. ikkuna tai par-
veke). Varatienä olevan ikkunan on oltava 
helposti avattavissa ja kooltaan vähintään 
500x600 mm. Pudottautumiskorkeus saa 
olla enintään 3,5 m. 
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Tulisijat, savuhormit ja nuohous

Yleinen paloturvallisuus

Kerran vuodessa nuohotaan
• Kiinteällä polttoaineella toimiva 

tulisija hormeineen sekä yksinomaan 
kevytöljykäyttöinen tulisija hormeineen.

Kerran kolmessa vuodessa nuohotaan
• Omaan yksityiseen käyttöön 

pääasiassa tarkoitetun vapaa-ajan 
asunnon ja saunan tulisija hormeineen. 

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

Yli kaksikerroksisissa rakennuksissa 
tulee katolle päästä sekä sisä- että ulko-
kautta. Talotikkaan tulee olla kestävä, kiinte-
ästi ja turvallisesti asennettu sekä asianmu-
kaisesti sijoitettu.

Varmista, että tulisijasi eduspelti ja suojaus- 
etäisyydet ovat riittäviä. Piipunhattu lisää 
piipun kestoikää ja pitää hormin kuivana. 
Kosteus edistää hormien rapautumista ja 
aiheuttaa paloturvallisuusriskin.

Nuohoojien yhteystiedot: 
www.hel.fi/nuohous
Lisätietoja pientalon öljylämmityksestä: 
www.hel.fi/pel > Ohjeet ja lomakkeet

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 

Käsisammutin Sammutuspeite

8 Älä säilytä helposti syttyvää materi-
aalia tai muuta tavaraa rakennuksen 
välittömässä läheisyydessä



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 meNe sAVuiseeN TiLAAN!

 
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.

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
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