
HYVIÄ NEUVOJA RUOTSIN PALOSUOJELUYHDISTYKSELTÄ 

PALON SYITÄ KODEISSA

SÄHKÖVIKA
Kodeissamme on kaikenlaisia sähkölaitteita. Nämä laitteet voivat

aiheuttaa tulipaloja, jos ne ylikuumenevat tai niitä käytetään väärin.

Jos tunnet epäilyttävää hajua tai kuulet ääniä sähköjärjestelmästä voi

olla hyvä ottaa yhteys sähköasentajaan. Johtojen ja sähkölaitteiden

korjaaminen on aina parasta antaa ammattimiehen tehtäväksi.

Muutoin sähköstä johtuvia tulipaloja voidaan estää varsin

rutiininomaisin toimenpitein. Sulje aina televisio virrankatkaisimella.

Älä jätä kuivausrumpua, pesukonetta tai astiainpesukonetta päälle

lähtiessäsi kotoa tai mennessäsi nukkumaan.

Älä koskaan kuivata vaatteita lämpöpattereiden päällä tai

saunankiukaalla. Ota tavaksi vetää pistotulppa (töpseli) irti

käytettyäsi leivänpaahdinta ja silitysrautaa. Asenna mielellään

maasulkukatkaisin.

KYNTTILÄT  JA AVOTULI
Palamaan jätetyt kynttilät aiheuttavat monta tulipaloa kodeissmme.

Älä aseta kynttilöitä liian lähelle ikkunaverhoja tai televisiota. Käytä

”hyvästä materiaalista”, kuten keramiikasta, lasista tai peltistä

valmistettuja kynttilänjalkoja. Älä käytä puisia kynttilänjalkoja. Älä

koskaan jätä kynttilöitä palamaan poistuessasi huoneesta. Sammuta

ne ensin!

Tuli on aina herättänyt lasten uteliaisuuden. Siksi on tärkeää että

lapset oppivat suhtautumaan tuleen luonnollisesti. Älä yritä koskaan

pelottaa lapsia tulella – se lisää vain heidän uteliaisuuttaan. Älä jätä

lasta yksin palavien kynttilöiden tai avotulen kanssa.

TUPAKOINTI
Tupakointi on yleisin syy kuolemaan johtavissa tulipaloissa. Eikä

vain sängyssä polttaminen ole hengenvaarallista, vaan yhtä

vaarallista on nukahtaa sohvalle tai nojatuoliin palavan savukkeen

kanssa. Tärkeätä on myös muistaa kastella tuhkakupin sisältö ennen

kuin tyhjentää sen.

KEITTIÖ VOI OLLA PALOVAARA
Monet tulipalot saavat alkunsa liedeltä. Pohjaanpalaminen on

tavallinen tulipalon syy. Rasvat ja  öljyt alkavat palaa kun lämpötila

nousee korkeaksi, samoin steariini. Älä koskaan jätä mitään

kiehumaan liedelle lähtiessäsi keittiöstä. 

Ajastin (timer), joka katkaisee lieden ja kahvinkeittimen virran,

voi olla hyvä asentaa keittiöön. Sen lisäksi palon vaaraa keittiössä voi

vähentää pitämällä liesituuletin mahdollisimman puhtaana. Rasva ja

noki palavat nimittäin hyvin helposti.

PALONARKOJA TAVAROITA
Erittäin palovaarallisia nesteitä ovat bensiini. T-sprii, petroli ja

sytytysneste. Säilytä nämä nesteet sopivissa astioissa sellaisissa

paikoissa, joissa lapset eivät pääse niihin käsiksi.

Sytytä grilli tai vastaava sytytysnesteellä. Älä koskaan käytä

sytyttämiseen bensiiniä tai T-spriitä.

Älä koskaan heitä spraypulloa avotuleen. Siitä voi seurata

voimakas räjähdys!

Kaasuöljy on hyvin palonarka kaasu ja siksi kaasuöljyn oikea

käsittely on tärkeää. Sulje kaasupullon venttiili kun kaasua ei käytetä.

Jo sinulla on kaasuöljyä veneessä tai asuntovaunussa on tärkeää

tarkistaa usein liitännät, venttiilit ja letkut, jotteivat ne ole

vahingoittuneet.

TUHOPOLTOT
Asuntoalueilla sattuu usein tuhopolttoja. Paras tapa estää niitä on olla

säilyttämättä polttokelpoista aineistoa rappukäytävissä tai muissa

paikoissa mihin on helppo päästä käsiksi. On myös tärkeää pitää

ullakot, kellarit ja autotallit lukittuina ja huolehtia siitä että valaistus

toimii. Nämä toimenpiteet vaikeuttavat tuhopolttajan toimia.

Tulipalon ehkäisy kotona

Kolme neljästä palovahingosta sattuu
asunnoissa. Normaalisti palo aiheutuu
huolimattomuudesta, mutta myös tekniset viat
ovat tavallisia tulipalon syitä. Muista että aina
on helpompi ehkäistä kuin sammuttaa palo.
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SINULLE AVUKSI

PALOVAROITIN
Tulipalossa vaarallisinta on savu, joka aiheuttaa kuolemia. Hanki

siksi palovaroitin, joka reagoi hengenvaaralliseen savuun ja herättää

sinut. Tarkista palovaroitin säännöllisesti painamalla testinappia. Voit

lukea lisää SBF:n hyvien neuvojen lehtisestä nimeltä ”Brandvarnare

i bostäder” (Palovaroittimet asunnoissa).

KÄSISAMMUTIN
Käsisammutin on hyvä olla, jotta sammutuksen voisi aloittaa

mahdollisimman nopeasti. Kaikkien perheenjäsenten tulisi tietää

miten sammutin toimii ja missä se sijaitsee. Voit lukea enemmän

SBF:n hyvien neuvojen lehtisestä ”Välj rätt handbrandsläckare”

(Valitse oikea käsisammutin).

EVAKUOINTISUUNNITELMA
Laadi evakuointisuunnitelma ja anna lasten olla mukana

suunnittelemassa sitä. Jos mahdollista huolehdi siitä, että kaikille

perheenjäsenille on ainakin kaksi poistumistietä. Pidä huoli siitä, että

asunnosta pääsee ulos tulipalon sattuessa. Älä siksi lukitse ovea

poliisilukolla sisäpuolelta! Kiinnitä evakuointisuunnitelma

sellaiseen paikkaan, jossa kaikki näkevät sen ja päätä

kokoontumispaikka talon ulkopuolella. Paranna pientalossa

poistumismahdollisuuksia esimerkiksi asentamalla erityiset tikkaat

evakuoinnin varalta.

■■ Ota pois palava aineisto lieden läheisyydestä.

■■ Vedä irti kahvinkeittimen ja leivänpaahtimen 

pistoke.Asenna mielellään ajastin.

■■ Huolehdi siitä että lamppujen wattimäärä on 

oikea ja etteivät jatkojohdot jää puristuksiin.

■■ Vaihda rikkinäiset pistorasiat j apistotulpat  ja 

ruuvaa löystyneet kiinni.

■■ Älä laita pyyheliinoja tai muuta palavaa ainetta 

lämpöpattereiden päälle kuivumaan.

■■ Sammuta palavat kynttilät lähtiessäsi 

huoneesta.

■■ Jos sulakkeet palavat usein,pyydä 

sähköasentajaa tutkimaan mistä vika johtuu.

■■ Irrota ukonilmalla television virta- ja 

antennijohto.

■■ Huolehdi siitä, että television ympärillä on 

ilmaa ja vapaata tilaa..

■■ Ota pois television päältä liinat,

steariinikynttilät yms jotka voivat aiheuttaa 

tulipalon.

■■ Onko liesituuletin puhdistettu?

■■ Onko asunnossa palovaroitin ja toimiiko se?

■■ Onko asunnossa käsisammutin?

■■ Imuroi jääkaapin ja/tai pakastimen takaa.

■■ Pidä huoli siitä, että kynttilänjalat eivät ole liian 

lähellä ikkunaverhoja ja että niiden koristeet 

eivät ole syttyviä.

■■ Asenna maasulkukatkaisin.

Svenska Brandskyddsföreningen (Ruotsin palosujeluyhdistys) on jäsenjärjestö, joka pyrkii tekemään Ruotsista paloturvallisemman.
Tiedottamalla ja kouluttamalla autamme ihmisiä, yrityksiä ja järjestöjä ottamaan itse vastuu  paloturvallisuudestaan. Puh. 08-588 474 00. www.svbf.se 
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