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Kysymyksiä ja
vastauksia kodeissa
syttyvistä tulipaloista
Tästä tiedotteesta löydät vastauksia kysymyksiin, jotka
liittyvät jollakin tavalla kodeissa syttyviin tulipaloihin.
Kysymykset ovat jaettu seitsemään osa-alueeseen.

Tiedotteesta
Tiedote toimii tukena filmien
Asunnossasi/talossasi syttyy tulipalo
näyttämisessä ryhmälle.

Palovarusteet = pelastavat henkiä ja omaisuutta ajoissa
Miksi minulla on oltava palovaroitin kotona?
Tulipalot voivatt syttyä todella nopeasti. Huone voi olla täynnä
myrkyllistä savua ja pahimmassa tapauksessa palaa kokonaan
vain muutamassa minuutissa. Pelastuslaitos ei pääse paikalle
näin nopeasti. Palovaroitin voi varoittaa sinua ajoissa - saat aikaa
pelastaa henkiä, varoittaa muita ja mahdollisesti aloittaa tulipalon
sammuttamisen.
Mitä voin tehdä suojatakseni itseäni ja kotiani tulipalolta?
Sinulla on oltava toimiva palovaroitin, joka varoittaa tulipalon
syttyessä. Hanki palopeite ja käsisammutin, jotta voit sammuttaa
pienempiä tulipaloja. Mieti, mitä voit tehdä äkillisissä tilanteissa.
Keskustele perheesi kanssa mitä teette, jos tulipalo syttyy.
Kuka on vastuussa siitä, että minun asunnossani on
palovaroitin?
Parasta on, että talonomistaja laittaa palovaroittimet paikoilleen.
Sinun omalla vastuullasi on pitää huoli siitä, että palovaroitin on
toimintakelpoinen. Palovaroittimen toimivuus on testattava
säännöllisesti.
Mihin paikkaan laitan palovaroittimen omassa kodissani?
Palovaroittimen tulee olla katossa makuuhuoneen ulkopuolella.
Miksi palovaroittimen on oltava lähellä makuuhuonetta?
Palovaroitin herättää sinut, jotta voit pelastaa itsesi ja muut
vaarassa olevat. Savu ei herätä sinua. Jos nukkuessasi hengität
keuhkoihisi savua, et ehdi saada edes mahdollisuutta
pelastautua. Savu leviää nopeasti ja aiheuttaa jo pieninä
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pitoisuuksina tajuttomuuden.

Tämä symboli tarkoittaa, että
tiedot liittyvät omakotitalossa
tai rivitalossa syttyvään tulipaloon.

Miksi palovaroittimen on oltava katossa?
Palovaroitin varoittaa tulesta syntyneestä savusta. Lämmin savu
nousee nopeasti ylöspäin. Palovaroitin tunnistaa savun nopeasti
ja varoittaa sinua ajoissa.
Mihin paikkaan laitan palovaroittimen jos asun
omakotitalossa, jossa on yläkerta?
Laita palovaroitin siihen kohtaan, josta portaat johtavat
yläkertaan. Jos tulipalo syttyy alakerrassa, yläkerrassa olijat
saavat varoituksen jo palon alkuvaiheesssa.
Kuinka tarkistan, toimiiko palovaroittimeni?
Palovaroittimessa on testinappi. Paina nappia. Jos mitään ääntä
ei kuulu, paristo on vaihdettava.
Minkä tyyppinen käsisammutin on hyvä olla kotona ?
On olemassa monia erityyppisiä ja erihintaisia sammuttimia.
Käsisammutin, joka sisältää 6 kiloa pulveria ja jossa on merkintä:
43A 233B C on hyvä investointi. Sen avulla voi sammuttaa
erilaisissa materiaaleissa syttyneitä pienempiä tulipaloja.
Liedellä syttyneen tulipalon sammutus - kuinka toimin?
Kuinka sammutan liedellä syttyneen rasvapalon?

Tukahduta palo peittämällä rasvakattila kattilan kannella,
palopeitteellä, pyyheliinalla tai vastaavalla. Rasvapalon
sammuttamiseen ei saa koskaan käyttää vettä, sillä se vain
levittää paloa, ja voit saada palovammoja.
Evakuointi
Miksi minun on pysyttävä asunnossani ovi suljettuna, jos
rappukäytävässä on savua?
Tulipalon savu on myrkyllistä. Jos menet rappukäytävään ja
hengität savua tulet tajuttomaksi ja voit kuolla. Pysy tämän
vuoksi omassa asunnossasi. Olet turvassa 30 – 60 minuuttia.
Soita 112, jotta pelastuslaitos tietää, että olet sisällä talossa.
Voinko pysyä sisällä asunnossani, jos jossain muualla
talossa palaa?
Kyllä, voit pysyä asunnossasi. Asunnot ovat rakennettu niin, että
olet turvassa tulipalolta 30 - 60 minuuttia. Pelastuslaitos ehtii
paikalle, sammuttaa palon ja auttaa sinua. Asuntojen rakentajien
on noudatettava sääntöjä, jotka pitävät palon asunnon
ulkopuolella 30 - 60 minuuttia.
Miksi minun on suljettava ulko-ovi jälkeeni, kun
asunnossani palaa?
Kun suljet ulko-oven, estät tulipalosta syntyvän savun leviämistä
rappukäytävään. Näin suojaat naapureitasi ja autat
pelastuslaitoksen työtä.
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Tulipalon savu = hengenvaarallista
Mitä tapahtuu, jos hengitän savua keuhkoihini?
Savu sisältää aineita, jotka aiheuttavat nopeasti myrkytystilan ja
kehon normaali toiminta loppuu. Pari hengenvetoa savua
aiheuttaa tajuttomuuden. Se voi käydä hyvin nopeasti. Kuuma
savu voi myös aiheuttaa vakavia palovammoja henkitorveen ja
keuhkoihin.
Mitä aineita savu sisältää?
•
Aine hiilimonoksidi hakeutuu punaisiin verisoluihin ja
estää siten elintärkeän hapen kuljetuksen kehon eri
osiin.
•
Aine hiilidioksidi estää elintärkeän hapen pääsyn aivoihin.
•
Nokihiukkaset vaikeuttavat keuhkojen mahdollisuutta
tuottaa happea kehon tarpeisiin.
Mitä minun on tehtävä, jos oleskelutilani täyttyy savusta?
Tappava savu nousee ylöspäin, joten sinun on laskeuduttava
savun alapuolelle. Ryömi lattianpinnassa. Siellä on helpompi
hengittää ja näkyvyys on parempi.
Mitä minun on tehtävä, jos olen hengittänyt savua?
Ota yhteys sairaanhoitoon arviota varten. Jos sinun on vaikea
hengittää, soita välittömästi 112.
Hätänumero 112 = sieltä saat apua
Milloin voin soittaa 112?
112 on hätänumero, johon sinun tulee soittaa, jos tarvitset
kiireellistä apua. Esimerkiksi jos sinä tai joku läheisyydessäsi on
joutunut tulipalon, äkillisen sairaskohtauksen,
liikenneonnettomuuden tai väkivallan kohteeksi.
Milloin 112 on auki?
Puheluusi vastataan aina, kun soitat hätänumeroon 112. Numero
vastaa päivisin ja öisin, sunnuntaisin, pyhisin ja arkisin. Puhelo
numeroon 112 on maksutonta sekä lankapuhelimesta että
matkapuhelimesta soitettaessa.
Minkälaista apua luokseni lähetetään, kun soitan
numeroon 112?
Henkilö, joka vastaa soittaessasi numeroon 112 tekee nopeasti
päätöksen siitä, minkälainen apu luoksesi lähetetään. Se voi olla
ambulanssi, poliisi, palokunta tai meripelastus.
Mitä numeroon 112 vastaava henkilökunta haluaa tietää?
Henkilökunta, joka vastaa hätänumeroon, haluaa tietää:
•
Mitä on tapahtunut?
•
Missä osoitteessa hätätapaus on?
•
Mistä puhelinnumerosta soitat?
Voinko soittaa numeroon 112 vaikka matkapuhelimen
puhelurahat ovat loppu?
Voit soittaa numeroon 112 matkapuhelimesta vaikka puhelurahat
olisivat loppu. Sinun ei myöskään tarvitse näppäillä
suuntanumeroa, kun soitat hätänumeroon 112!
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Voinko soittaa numeroon 112 vaikka en puhu ruotsia?
Tavallisesti keskustelu käydään ruotsiksi tai englanniksi, jotta
henkilökunta voi ymmärtää sanoman ja lähettää avun
mahdollisimman pian. Jos aikaa on käytettävissä, SOS-keskus voi
pyytää tulkkiapua, mutta se voi viivästyttää keskustelua.
Kuinka pelastuspalvelu toimii?
Kuinka kauan kestää ennen kuin apu saapuu paikalle?
•
Pelastuspalvelun saapuminen paikalle kestää eripituisen
ajan, riippuen siitä kuinka kaukana paloasemalta asut.
•
Jos asut kaupungissa, apu on perillä 10 minuutissa.
•
Pienemmillä paikkakunnilla ja maaseudulla avun
saapuminen perille kestää pidemmän ajan, koska
paloasema on usein kauempana.
Kuinka pelastuspalvelu voi pelastaa minut, jos asun
korkean kerrostalon ylimmässä kerroksessa?
Pelastuspalvelun tikkaat yltävät kahdeksanteen kerrokseen asti.
Jos asut korkeammalla, käytettävänä on palonkestävä
porraskäytävä.
Kuinka voin auttaa pelastuspalvelua heidän työssään?
•
Odota suljetun alueen ulkopuolella. Vaara-alue on
eristetty, jotta kukaan yleisöstä ei vahingoittuisi.
•
Pelastuspalvelun henkilökunta on koulutettu pelastamaan
vaaratilanteessa olevia ihmisiä. Voit auttaa antamalla
tietoja talon asukkaista ja kertomalla miltä sisätilat
näyttävät.
•
Jos tiedät, että joku on vielä sisällä palavassa talossa
velvollisuutesi on kertoa asiasta paikalla olevalle
pelastushenkilökunnalle.
Lisätietoja. Osoitteesta www.dinsakerhet.se/brand voit lukea
lisää paloturvallisuudesta ja katsoa kotona syttyviin tulipaloihin
liittyviä filmejä.
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