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Kodin ja vapaa-ajan riskit selville 
Suomalaiselle oma koti on yllättävän vaarallinen paikka! Peräti kaksi kolmesta 
tapaturmasta sattuu kotioloissa tai vapaa-aikana, esimerkiksi kesämökillä 
lomaillessa ja puuhatessa. 

Olemme tottuneet pitämään kotia turvallisena pesänä, joten emme helposti 
tunnista sen riskejä. Suomessa sattuu vuosittain 700 000 koti- ja vapaa-ajan 
tapaturmaa, joissa kuolee yli kaksi tuhatta ihmistä ja 50 000 joutuu sairaalaan. 
Moni onnettomuus olisi voitu estää! Kodin tapaturmariskit kannattaa kartoittaa, 
koska niiltä voi suojautua varsin yksinkertaisin keinoin. 

Suomalaisen ei onneksi tarvitse suojata kotiaan pahoilta maanjäristyksiltä, 
pyörremyrskyiltä, mutavyöryiltä tai tulivuoren purkauksilta. Luonto saattaa silti 
meilläkin olla pelottava vastustaja kuten lähiaikojen tulvat ja myrskyt ovat 
osoittaneet. 

Yhteiskunnan häiriötilanteet: myrsky voi nopeasti sotkea arjen turvalliset 
rutiinit. Se saattaa tukkia liikenteen pitkäksi aikaa ja katkaista sähköt useaksi 
päiväksi. Kotivara turvaa viikon ruoat, mutta onko kotona myös vaihtoehto 
sähkölämmitykselle ja paristoilla toimiva radio. 

Turvallinen koti 
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1. Palovaroittimet 
2. Myrkylliset kemikaalit 
3. Terävät esineet 
4. Liesisuoja 
5. Tukevat keittiötikkaat 
6. Hätänumero 112 esillä 
7. Lääkekaappi 
8. Hyvä valaisu 
9. Kipinäsuoja 
10. Sammutin 
11. Takalukitus ja varmuuslukku 
12. Liukueste 
13. Turvaportti 
14. Ikkunan suljin, jota pieni lapsi ei osaa avata 
15. Myrkytön koristekasvi 
16. Älä kuivata mitään  kiukaan tai sähköpatterin yläpuolella! 
17. Älä tupakoi vuoteessa 
18. Turvapistorasia  
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Myrkylliset aineet   
Keittiö, kylpyhuone ja autotalli ovat kodin myrkyllisimmät paikat. 
Vaarallisimmat kemikaalit ovat koneastianpesuaineet, putkenavausaineet, 
liuottimet, maalit ja jäähdytysnesteet. Niitä kuten lääkkeitä tulee säilyttää 
huolellisesti alkuperäisissä pakkauksissaan lasten ulottumattomissa. 
Myrkyllisissä aineissa on varoitusmerkinnät, jotka kertovat aineen vaikutuksista. 

Erittäin myrkyllinen/myrkyllinen      
Pääkallomerkki varoittaa kemikaalista, joka jo hyvin pieninä annoksina voi 
tappaa. Se voi myös aiheuttaa syöpää tai muita pitkäaikaisvaikutuksia. Tällaisia 
myrkyllisiä aineita ovat esimerkiksi veneenpohjamaalit ja kemiallisten 
käymälöiden desinfiointiaineet.  

Syövyttävä        
Syövyttävät kemikaalit tuhoavat kudosta joutuessaan iholle, hengityselimiin, 
silmiin tai vatsaan. Kodin kemikaaleista syövyttäviä ovat esimerkiksi 
putkenavausaineet.  

Haitallinen/ärsyttävä     

Konetiskiaineet, liuottimet, puhdistusaineet, maalit ja jäähdytysnesteet ovat 
haitallisia kemikaaleja, jotka voivat ärsyttää ihoa, hengityselimiä ja silmiä. 
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Ympäristölle vaarallinen                    
Merkki, jossa on kuollut kala kuolleen puun juurella varoittaa luonnossa erittäin 
hitaasti hajoavista myrkyistä, jotka kertyvät ravintoketjuja pitkin petoeläimiin 
ja ihmisiin tai ovat muuten ympäristölle haitallisia.  

Myrkytystapaturmien varalle kotona pitäisi olla aina lääkehiiltä. Myrkytysten 
ensiavusta kerrotaan täällä. Jos epäilee myrkytystä, kannattaa soittaa heti 
myrkytystietokeskukseen ja kysyä ohjeita. 

Myrkylliset kasvit ovat vaarallisia etenkin pienille lapsille. Koristekasveissa on 
runsaasti myös myrkyttömiä vaihtoehtoja. Yleisiä myrkyllisiä kasveja ovat 
joulutähti, jouluruusu, peikonlehti, anopinkieli, anopinhammas ja useat vehkat. 
Myös kukkamaljakon vesi voi olla myrkyllistä. 

Myrkyllisiä koristepensaita ovat mm. kultasateet, marjakuuset, hevoskastanjat, 
alppiruusut, lumimarja ja aitakusteri. Myrkyllisiä luonnonkasveja ovat muun 
muassa kielo, kalliokielo, sudenmarja ja näsiä. 

Kodin ongelmajätteitä ovat käytöstä poistetut lääkkeet, romuakut, 
raskasmetalliset paristot, kuumemittarit, jäteöljyt, maalit, liimat, lakat ja 
kyllästysaineet, liuottimet, torjunta-aineet ja rikkoutuneet loisteputket. 

Ongelmajätteitä ei saa päästää leviämään ympäristöön. Ne hävitetään viemällä 
kunnallisiin vastaanottopaikkoihin. Ongelmajätteistä saa lisää tietoa kunnan 
ympäristöviranomaisilta. 

Myrkytystietokeskus 
Puh. (09) 471 977 
keskus.(09) 47 11 
(24h) 
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Sähköturvallisuus 
Sähkötapaturmina pidetään onnettomuuksia, joissa henkilö on saanut 
sähköiskun tai sähköiskusta aiheutuneen muun vamman. Myös valokaaresta tai 
sen mahdollisista seurauksista syntyneet vammat on katsottu sähkötapaturmiksi. 
Sähkötapaturmia on vuosittain noin 50, joista suurin osa tapahtuu maallikoille. 

Virheellinen toiminta tai inhimillinen virhe on yleisin syy sähkötapaturmiin. 
Toiseksi yleisin syy on käytössä vaaralliseksi tullut laite tai laitteisto. Uuden 
laitteen tai laitteiston vika tai asennusvirhe on sähkötapaturman syynä 
harvemmin. 

Sähköiskussa vaarallisinta on sydänkammiovärinä ja erilaiset sisäiset 
palovammat. Kun ihminen joutuu osaksi virtapiiriä, hän ei yleensä 
lihaskouristusten vuoksi kykene irroittautumaan johdosta tai laitteista. 
Pelastajan tulisi ensin katkaista virta tai ainakin eristää itsensä ennen uhrin 
irroittamista sähkölaitteista. Sähkötapaturmien ensiavusta kerrotaan täällä. 

Suomessa sähkölaitteiden turvallisuutta valvoo Turvatekniikan keskus (TUKES). 
Vuoden 1994 alusta lähtien Suomessa valmistettujen tai maahantuotujen 
sähkölaitteiden ennakkotarkastus ei enää ole pakollinen. Kotitalouskoneiden 
tulee kuitenkin täyttää EU:n pienjännitedirektiivin sekä EMC-direktiivin 
vaatimukset turvallisuuden ja häiriöiden osalta. Direktiivien vaatimusten 
täyttämisen merkiksi sähkölaitteissa on oltava myös CE-merkintä. 

 Sähkötaulun sulakkeiden vaihtaminen kuuluu niihin harvoihin sähkötöihin, 
joita maallikkokin saa tehdä. Sulake on turvalaite. Se katkaisee virran, jos 
sähkölaitteessa on jokin vika tai johdossa kulkee liian suuri sähkövirta. 
Palaneen sulakkeen tilalle on vaihdettava ehjä samankokoinen sulake. 

 Kun kotona on pieniä lapsia, pistorasiat kannattaa suojata suojatulpilla, jollei 
asuntoon ole asennettu turvasuojattuja pistorasioita. Uusissa asunnoissa 
pistorasiat ovat maadoitettuja, joten vanhasta uuteen asuntoon muutettaessa 
on varauduttava uusien valaisimien hankintaan. Vanhat "tavalliset" 
jatkojohdot on myös hylättävä, sillä niitä ei saa muuttaa maadoitetuiksi.  

 Kun irrotat sähköjohdon, pidä kiinni pistotulpasta, älä vedä johdosta. 
Punoksella suojattu silitysraudan johto on uusittava heti punoksen kuluttua 
rikki. Sähköjohtoa ei saa paikata teipillä, eristysnauhalla tai laastarilla, vaan 
se on aina uusittava.  
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 Kun olet kylvyssä, suihkussa tai uimassa, älä koske sähköverkkoon 
liitettyihin sähkölaitteisiin.  

 Sähkölaitetta ei saa upottaa veteen puhdistusta varten. Kuvuton valaisin 
kylpyhuoneessa voi olla hengenvaarallinen. Ulkona käytettävien laitteiden ja 
jatkojohtojen tulee olla ulkokäyttöön tarkoitettuja.  

Kotivara on osa omatoimista varautumista 
Yllättävistä tilanteista selviää vähemmin harmein, kun kotona on kotivara. 
Kotivara tarkoittaa, että kotiin hankitaan ruokaa ja muita päivittäin 
välttämättä tarvittavia tavaroita vähän enemmän. Kotivaran pitäisi riittää 
useaksi päiväksi, jopa viikoksi.  

Kotivara on normaalissa kierrossa olevia elintarvikkeita ja tavaroita, joita 
täydennetään sitä mukaa kun niitä käytetään. Näin elintarvikkeet pysyvät 
tuoreina ja tavarat käyttökelpoisina.  

Tilanne, että kauppaan ei pääse, voi yllättää monestakin syystä. Yksinasuva 
voi sairastua, eikä kykene ostoksille tai perheenjäsen sairastuu. Yhteiskunta 
voi haavoittua; tulee lakko, liikenneyhteydet katkeavat tai laaja sähkökatkos 
häiritsee arkea. Voi sattua sellainen onnettomuus, että kaupat joudutaan 
sulkemaan tai ulos ei voi lähteä. Myös jakeluhäiriö voi estää tavaroiden 
kuljetuksen kauppoihin tai hankinnat kaupasta. 
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Kotivara - talouskohtainen varmuusvara 
 koostuu tavanomaisista elintarvikkeista  
 voi vaihdella sisällöltään talouden ruokatottumusten mukaan  
 sisältää mm. astioita veden varastoimiseen, lääkkeitä, joditabletit sekä 

talouskohtaisia välttämättömyystavaroita 
 riittää viikoksi – kotivaraa käytetään ja täydennetään jatkuvasti  

Yhden henkilön viikon kotivara 
Kotivara voi olla esimerkiksi seuraavanlainen: 

Perunaa 0,5 kg, riisiä ja makaronia 0,5 kg, öljyä ja rasvoja 0,5 kg, sokeria 0,5 
kg, UHT-maitoa 1 l sekä vettä. 

Lisäksi juomia, vettä ja herkkuja 16 l + 1 kg, 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 myös vesi! 

Kotivaraan sisältyvät myös välttämättömyystarvikkeet, joita tulee varata 
samaksi ajaksi kuin elintarvikkeitakin. Näitä ovat mm. henkilökohtaiset 
lääkkeet, hygieniatarvikkeet, vaipat, radio ja paristot sekä taskulamppu ja 
paristot. 

Tunnista kodin paloriskit  
 
 

Tulipaloissa kuolee vuosittain noin sata suomalaista ja puolitoista tuhatta joutuu 
sairaalaan palovammojen takia. Tulipaloja on vuosittain noin 14 000. Lisäksi on 
paljon pieniä paloja, jotka ihmiset onnistuvat itse sammuttamaan. Yleisin 
palojen syttymissyy on huolimattomuus. 
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Pelastustoimi opastaa ihmisiä tunnistamaan vaaran aiheuttajia, ehkäisemään 
onnettomuuksia sekä toimimaan oikein onnettomuustilanteissa. He myös 
neuvovat tulen ja palovaarallisten aineiden ja laitteiden huolelliseen käsittelyyn. 
Pelastustoimen asiantuntemusta tarvitaan myös turvallisuusnäkökulmien 
huomioimisessa rakennusten suunnitteluvaiheessa, rakentamisessa, 
kunnossapidossa sekä turvallisessa käytössä. 

Pelastusviranomaiset estävät siis onnettomuuksia valvonnalla, palotarkastuksilla 
ja nuohouksella. Palotarkastajan voi aina pyytää paikalle, jos epäilee, että 
paloturvallisuus ei ole kunnossa. 

Kun tuli on irti, myös pienten lasten pitäisi osata toimia oikealla tavalla ja 
nopeasti. Vanhempien pitää opettaa, että tulipaloa ei saa mennä piiloon, ja leikin 
avulla voidaan harjoitella oikeita pakoreittejä. Kansalaistaitoihin kuuluu myös 
tulipalojen alkusammutus. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin varustaa koti 
palovaroittimella. Se varoittaa ajoissa, jolloin nukkujakin ehtii pelastamaan 
itsensä ja muut ihmiset myrkyllisistä palokaasuista ennen kuin ne aiheuttavat 
tajuttomuuden ja kuoleman. 

Palovaroitin on halpa hengenpelastaja  
Useimmat kuolemaan johtaneet palot alkavat yöllä ihmisten nukkuessa. Suuri 
osa paloista syttyy kerrostaloissa. Vaarallisinta on savu, joka täyttää huoneiston 
parissa kolmessa minuutissa. Jos asunnossa on palovaroitin, se päästää kovan 
hälytysäänen havaitessaan savua. Ehdit pelastautua. Voit myös yrittää itse 
sammuttaa palonalkua. 

Jokaisessa suomalaisessa kodissa tulee olla tänä päivänä palovaroitin. 
Palovaroittimesta tuli kodin lakisääteinen turvalaite syyskuun 2000 alussa. Nyt 
on pidettävä huolta siitä, että palovaroittimet pysyvät toimintakunnossa. 
Toimintakunnossa pitämisestä, samoin kuin palovaroittimen hankinnastakin, 
vastaa asukas itse. 

 

Osoite: 
Siltavuorenranta 16 B 
00170 Helsinki 

Puhelin: 
09 278 2018 

Fax:  
09 278 2032 

E-mail: 
hvssy@kolumbus.fi 

WWW 
www.kolumbus.fi/hvssy 

 



 

HELSINGIN 
VÄESTÖNSUOJELUYHDISTYS 
RY. 

Turvaopas  

Sivu  

10 

Sijoita palovaroitin asunnon kattoon, katon keskiosaan paikkaan, johon savu 
pääsee esteettä leviämään. Palovaroittimen mukana on sijoitusohje, jota 
noudattamalla löydät varoittimille oikean paikan asunnossa kuin asunnossa. 
Suureen asuntoon kannattaa hankkia varoitin keskeisten tilojen lisäksi vaikka 
jokaiseen makuuhuoneeseen. 

Kaksikerroksisessa pientalossa tarvitaan vähintään kaksi palovaroitinta: yksi 
asennetaan portaiden yläpäähän ja toinen alakertaan. Varsinkin silloin kun 
kerroksia on useita, palovaroittimet kannattaa kytkeä sarjaan, jolloin kaikki 
laitteet hälyttävät, kun yksikin tunnistaa savun. Laitetta ei kannata sijoittaa 
keittiöön, kosteisiin tiloihin tai muihin paikkoihin, joissa työskentely voi 
aiheuttaa turhan hälytyksen. Palovaroitin ei yleensä hälytä tupakan savusta. 

Palovaroitin toimii paristolla, joka pitää vaihtaa normaalisti vuoden välein. Ota 
tavaksi vaihtaa paristo joka vuosi aina samana päivänä, esimerkiksi 
hätänumeropäivänä 11.2. Näin muistat asian paremmin. Palovaroitin ilmoittaa 
pariston heikkenemisestä äänimerkein. Tätä minuutin välein toistuvaa vaimeaa 
ääntä et voi sekoittaa kovaan hälytysääneen. Viimeistään tällöin on paristo heti 
vaihdettava. 

Palovaroittimen paristonvaihto käy helpommin kun hankkii varoittimeen 
kytkettävän erillisen paristokotelon, joka sijoitetaan sopivalle korkeudelle 
seinään. Paristokotelot sopivat lähes kaikkiin myynnissä oleviin 
palovaroitinmalleihin. Myytävänä on myös kymmenen vuoden virtalähteellä 
varustettuja palovaroittimia. 

Laitteen toimintaa on tarpeen kokeilla säännöllisesti, esimerkiksi kuukausittain 
ja aina, jos olet ollut muutaman päivän poissa kotoa.  

Useimmissa palovaroitinmalleissa toimintakunto kokeillaan painamalla laitteessa 
olevaa testinappia. Kun nappia painettaessa kuuluu piippaava ääni, varoitin on 
kunnossa. Korkealle kattoon sijoitettua palovaroitinta voi testata esimerkiksi 
painamalla testausnappia kepillä. 

Kokeilu on tarpeen, vaikka paristo olisikin tuore, sillä hälytysääneen voi tulla 
vikaa. Varsinkin kylmillään olleessa tilassa, kuten mökillä, asuntovaunussa tai 
veneessä palovaroitin saattaa mennä epäkuntoon. Kokeile siis ensi töiksesi 
palovaroittimen toiminta, kun tulet paikalle. Pidä mukana varaparisto ja 
varaudu vaihtamaan myös koko laite uuteen. 
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Paloturvallinen ympäristö 
On helpompi estää tulipalo ennalta kuin sammuttaa se. Siksi pitää tietää, mikä 
paloja aiheuttaa ja tunnistaa riskitekijät omasta lähiympäristöstä. 
Paloturvallisuus on otettava huomioon jo rakennusta suunniteltaessa tai vanhaa 
asuntoa peruskorjattaessa. Jokainen voi edistää kotinsa paloturvallisuutta 
valitsemalla oikeanlaisia materiaaleja. Kuluttajalla on oikeus vaatia 
kauppiaaltaan tietoa tuotteiden paloherkkyydestä. 

Vaatteet ja tekstiilit 
Tavallisille vaatteille ja tekstiileille ei Suomessa ole asetettu 
paloturvallisuusvaatimuksia. Joissakin maissa esimerkiksi lasten yöasuihin 
vaaditaan merkintä, mikäli ne ovat herkästi syttyvästä materiaalista. 
Palovaarallisten ammattien työvaatteissa tulee meilläkin olla CE-merkintä, jolla 
valmistaja takaa, että tuote täyttää Euroopan unionin direktiivin 
paloturvallisuusmääräykset.  

Tekstiilien paloherkkyyteen vaikuttavat ennen kaikkea kuitumateriaali ja 
kankaan viimeistely erilaisilla kemikaaleilla. Villa on materiaali, joka ei itsessään 
edistä paloa. Luonnonkuiduista villa ja silkki eivät syty yhtä helposti kuin 
puuvilla ja pellava. Etenkin nukkapintaiset puuvilla- ja akryylivaatteet saattavat 
syttyä herkästi. Jotkut vaatteet ovat niin palonherkkiä, että ne hulmahtavat 
tuleen pienestäkin kipinästä. 

Palamattomia tekstiilejä ei olekaan, mutta niiden turvallisuudessa on 
huomattavia eroja. Esimerkiksi palomiesten suojahaalarit valmistetaan 
materiaalista, joka säilyy useita sekunteja ankarassakin tulessa syttymättä. 

Ohut ja väljä puuvillavaate syttyy herkästi. Paksu ja ihonmyötäinen 
puuvillavaate syttyy hitaammin. Puuvillasta valmistetaan jopa suojahaalareita 
palovaarallisiin töihin, mutta silloin luonnonkuitu on käsitelty 
palosuojakemikaalilla, joka tekee siitä hitaasti syttyvän. 

Jos vaatteesi palavat, heittäydy maahan ja kierittele, kunnes tuli tukahtuu. 
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Kun toisen ihmisen vaatteet palavat, kaada hänet maahan. Tukahduta tuli 
kierittelemällä. Tai sammuta tuli maton, peitteen tai veden avulla. Tukahduta 
ensin liekit pääpuolesta, jotta saat suojeltua kasvot palamiselta. Jäähdytä kytevät 
vaatteet vedellä. Ihoon kiinni palaneita vaatekappaleita ei saa repiä irti. 

Verhot ja pehmustetut huonekalut 
Palonsuojaviimeisteltyjä kankaita käytetään työvaatteiden lisäksi myös julkisissa 
tiloissa. Ne ovat kalliimpia kuin normaalit kodin tekstiilit. Paloturvalliseksi 
jälkikäsitelty puuvilla on kuitenkin suositeltava materiaali varsinkin verhoihin. 
Kotien tulipalot alkavat usein juuri verhon syttymisestä, kun esimerkiksi 
kynttilää on poltettu liian lähellä. Pystysuuntaisena ja ohuena verho palaa 
huomattavasti nopeammin ja helpommin kuin vaakatasossa oleva tekstiili. 
Verhokankaaksi ei ainakaan kannata valita puhdasta akryyliä, joka palaessaan 
sulaa ja räiskyttää paloa myös ympäristöön. 

Myös vuodevaatteet kannattaa hankkia mahdollisimman paloturvallisesta 
materiaalista. Vaikeasti syttyvästä kankaasta tehty patjan päällinen saattaa estää 
täytteen syttymisen. Vuoteessa tupakointi on kuitenkin aina hengenvaarallista! 

Huonekaluliikkeissä ei nykyään saa myydä pehmustettuja istuimia tai 
vuodepatjoja, jotka syttyvät kytevästä savukkeesta. Testitulosten on oltava 
valmistajalla. Ne kannattaa tarkistaa etenkin, kun verhoilussa on käytetty 
puuvillaa ja pehmusteena polyuretaania tai puuvillavanua. Nämä materiaalit 
ovat miellyttäviä ja suosittuja, mutta ne saattavat syttyä kytevään paloon 
savukkeesta. 

Häkä 
Hiilimonoksidi eli häkä on kaasumainen väritön ja hajuton hiilen ja hapen 
yhdiste, jota syntyy epätäydellisessä palamisessa esimerkiksi öljykaminassa tai 
auton pakokaasuissa. Se on nopeasti ja huomaamatta vaikuttava erittäin 
vaarallinen kaasu, joka aiheuttaa jo pieninä pitoisuuksina tajuttomuuden. 
Myrkytystila voi johtaa kuolemaan. 

Tavallinen suojanaamari ei anna suojaa hiilimonoksidia vastaan. Jo 100 
grammaa puuta synnyttää kuolettavan määrän häkää, jos se palaa kytemällä 
ilman riittävää happea! 
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Vältä sähköpalot 
 Huonokuntoiset sähköjohdot pitää vaihdattaa ehjiin. Määräajoin tehtävä 

sähköasennusten kuntotarkastus on hyvä keino estää sähkön aiheuttamat vahingot. 
Korjaukset ja asennukset on aina teetettävä ammattilaisella. Testauslaitoksen 
merkki sähkölaitteessa (esim. FI-tunnus) tarkoittaa, että puolueeton 
testauslaboratorio on todennut laitemallin turvalliseksi. 

 Sähköpattereita ja lisälämmittimiä ei saa koskaan peittää tekstiileillä tai 
muillakaan materiaaleilla. Laitteissa pitäisi olla kiinnitettynä laitekohtaiset 
turvasuositukset. Erityisen vaarallinen on säteilevä, hehkukierukalla varustettu 
sähkölämmitin. Sellainen on sijoitettava kauas nojatuoleista, verhoista ja muista 
syttyvistä kohteista. 

 Sähkökiukaan sisällä lämpötila on 500 - 600 astetta ja yläpuolella katossa 140 
astetta. Moni tulipalo on syttynyt pyykin kuivaamisesta kiukaan yläpuolella. 
Pyykkiä ei saa koskaan kuivattaa kiukaan yläpuolella. Valmistajan tulee kiinnittää 
tiedot turvaetäisyyksistä kiukaaseen. - Liukastumiset ja horjahtamiset saattavat 
aiheuttaa palovammoja, ellei kiuasta ole suojattu turvakaiteella. Kaide pitää 
sijoittaa vähintään puolen metrin päähän kiukaasta. 

 Valaisimissa ei saa käyttää tehokkaampaa lamppua kuin laitteeseen on merkitty. 
Nipistimellä kiinnitetty kohdevalaisin voi irrotessaan aiheuttaa palovaaran. 

 Päälle unohtunut sähkölevy tai silitysrauta voi aiheuttaa palovaaran. Kannattaa 
hankkia sellainen rauta, jossa virta katkeaa, kun sitä ei käytetä. Kahvinkeittimissä 
lämpösuoja katkaisee virran automaattisesti, jos keitin kuumenee liikaa. 

 Television ja kylmäkalusteiden ympärille pitää jäädä tarpeeksi ilmatilaa. Pölyn 
imuroiminen laitteiden ulkopinnoilta on tärkeää, sillä pölyyntyneen laitteen 
kuumeneminen saattaa sytyttää palon. 

 Jos televisio tai muu kodinkone syttyy, ensimmäiseksi on irroitettava pistotulppa 
pistorasiasta tai katkaistava sähkö koko asunnosta. Palo voidaan sammuttaa 
sammutuspeitteellä, jauhesammuttimella tai paksulla matolla. Ellei tilannetta 
hallita itse, soitetaan hätänumeroon 112 ja palokunta tulee paikalle. 

 Sähköjohtojen kosketuspinnoissa ja liitoskohdissa on liikakuumenemisen vaara, jos 
kosketus on liian löysä, juotos on huono tai pistotulpan ja pistorasian 
kontaktipinnat ovat yhteensopimattomat. 

 Sähköjohto irroitetaan pistorasiasta aina pistotulpasta vetämällä. Johdosta ei 
koskaan pidä vetää. 

 Viallinen sähkölaite aiheuttaa paloriskin. Korjauta aina vialliset laitteet tai hanki 
tilalle uusi. 
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 On myös olemassa palovaroittimia, jotka katkaisevat sähköt palovaroittimen 
reagoidessa.  

 Lisätietoja www.tukes.fi/sahkoturvallisuusopas 

Kynttilät ja avotuli 
Kynttilöiden aikaan kannattaa muistaa muutama neuvo, jottei tulipalo pääse 
turmelemaan tunnelmaa. Turvallinen kynttilä on kaunein kynttilä.  

 Hyvä kynttilänjalka seisoo suorassa, pysyy pystyssä eikä syty. Metallista, 
posliinista, kivestä tms. valmistettu kynttilänjalka on turvallisin. Varmista, että 
kynttilä on tukevasti pidikkeessään. Älä käytä röyhelöisiä muovi-, paperi- tai 
kangasmansetteja.  

 Sijoita kynttilät niin, ettei niiden läheisyydessä, vieressä tai yläpuolella ole mitään 
syttyvää. Varo erityisesti verhoja ja koristeita. Älä pane kynttilöitä TV:n päälle 
äläkä parvekkeelle muovikalusteiden päälle.  

 Pidä tikut ja tuikut pois lasten ulottuvilta. Älä jätä lasta tai lemmikkieläintä 
hetkeksikään yksin palavan kynttilän kanssa. Varoita lapsia kynttilä- ja 
tulitikkuleikkien seurauksista. 

 Jätä kynttilöiden väliin riittävästi tilaa. Liian tiiviissä ryhmässä olevien 
kynttilöiden tulikuuma neste saattaa helposti roihahtaa. Tuikut asetetaan noin 5 
cm etäisyydelle toisistaan.  

 Sammuta tuikut, roihut ja kynttilät mieluiten tukahduttamalla, älä vedellä. Laita 
kynttilät ja tuikut sekä ohutpohjaiset lyhdyt aina palamattomalle alustalle. 

 Varo umpinaisia, ohuita lasi- ja posliinilyhtyjä. Ahtaassa tilassa steariini voi 
höyrystyä ja leimahtaa. Ohutkuorinen lyhty voi poksahtaa rikki ja räiskiä palavaa 
nestettä ympäristöön. Turvallinen kynttilälyhty on tukeva, yläosastaan reilusti 
avoin ja sisältä riittävän tilava. 

 Ulkoroihut palamattomalle alustalle tuulen ja sateen suojaan. Sijoita pihan, 
polunvarren ja portinpielen ulkoroihut vähintään kolmen metrin päähän 
kulkutiestä. Laita roihut kivi-, betoni-, metalli- tai lasialustalle ja pidä niitä 
jatkuvasti silmällä. Ulkoroihua ei saa polttaa sisällä eikä edes parvekkeella. 

 Viimeinen sammuttaa aina kynttilät. Sammuta kynttilät aina, kun poistut 
pidemmäksi aikaa huoneesta. Polta kynttilöitä vain huoneessa, jossa oleskellaan. 
Älä koskaan jätä kynttilää palamaan valvomatta. 

 Tarkista palovaroittimesi toimintakunto. Vain palovaroitin, jossa on toimiva 
paristo, hälyttää.  

 Varaudu sammuttamaan. Pidä aina sammutusvälineet käden ulottuvilla. On 
aiheellista kerrata alkusammutustaidot.  
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Palavat nesteet  
 

Bensiiniä voi säilyttää asuin-, toimisto-, majoitus-, päivähoito- ja 
kokoontumishuoneistoissa ja niihin verrattavissa tiloissa enintään 25 litraa.  

Sen sijaan taloyhtiön yhteisissä kellari- ja ullakkotiloissa ei saa säilyttää lainkaan 
bensiiniä tai muita palavia nesteitä.  

Mikäli kyseessä on asuinrakennukseen kuuluva erillinen varastotila tai huolto- 
tai työpaikkahuone, voi siellä säilyttää 100 l bensiiniä (tai muita herkästi syttyviä 
palavia nesteitä) ja 200 l palavia nesteitä, joiden leimahduspiste on yli 55 °C 
(esimerkiksi öljy ja dieselöljy).  

Autotallissa tai -katoksessa saa säilyttää bensiiniä 60 l + ajoneuvon 
polttoainesäiliö sekä moottori- tai dieselöljyä 200 l + ajoneuvon säiliö). Yhteisten 
autotallien ja -katosten maksimimäärä on koko autotallille tai katokselle, ei 
esimerkiksi per asukas. 

Pelastusviranomainen voi yksittäistapauksissa antaa poikkeuksia (esim. 
säilytettäväksi isomman määrän tai sallia säilytyksen eri paikassa) tai rajoittaa 
säilytystä jos turvallisuus sitä vaatii. 

Poistu palavasta rakennuksesta, mutta älä mene savuun 
Sinulla ja perheelläsi pitäisi olla mietittynä pelastautumisreitti tulipalon varalle. 
Yhdessä kannattaa tutkia, miten ovista, ikkunoista ja uloskäynneistä voidaan 
pelastautua. Jos ikkuna täytyy rikkoa pakoon pääsemiseksi, kuinka se tapahtuu? 
Sopikaa ennalta, missä kokoonnutte, kun olette päässeet palavasta talosta ulos. 
Varsinkin pienille lapsille tulee korostaa, että palon syttyessä ei saa mennä 
piiloon pöydän alle tai komeroon! 

Pelastautumisreitit tulee aina pitää esteettöminä, joten älä koskaan lukitse 
turvalukkoja sisällä ollessasi. Sinun ja perheesi täytyy päästä ulos avaimetta ja 
palokunnan tarvittaessa sisään. 
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Jos palon syttyminen huomataan heti sitä voi yrittää sammuttaa. Vaikka palo 
sammuu, soita hätänumeroon 112. Palokunnan on hyvä käydä tarkastamassa, 
että tuli on sammunut kunnolla eikä uudelleen syttymisen vaaraa ole. Älä 
kuitenkaan vaaranna itseäsi ja varmista aina pakotiesi.  

Jos palo kuitenkin leviää nopeasti eikä sammutus onnistu, pelasta vaarassa 
olevat ihmiset, varoita muita, poistu huoneesta sekä sulje ovi perässäsi. Hälytä 
tämän jälkeen palokunta numerosta 112 turvallisesta paikasta. 

Jos et pääse ulos tavanomaista tietä, sulje palavaan huoneeseen johtavat ovet. 
Soita hätäilmoitus numeroon 112 ja kerro tarkkaan missä olet. Pyri käyttämään 
vaihtoehtoisia poistumisteitä kuten esimerkiksi ikkunaa tai parveketta. Mikäli 
poistuminen on mahdotonta, mene avoimeen ikkunaan tai parvekkeelle. 

Pyri herättämään huomiota esimerkiksi huutamalla apua, heiluttamalla vaatetta 
tai vilkuttamalla valoja, jotta palokunta löytää sinut. Muista sulkea ovi, jotta 
savu ja liekit eivät pääse leviämään parvekkeelle.  

Savukaasut tappavat – poistu ryömimällä! 
Tulipalon uhrit kuolevat yleensä häkään ja myrkyllisiin savukaasuihin - eivät 
liekkeihin ja kuumuuteen. Häkä on vaarallista, koska se on myrkyllistä. Häkä on 
hajuton, mauton ja väritön kaasu, joten sitä on erittäin vaikea havaita. 

Jos joudut tulipalotilanteeseen, ryömi savun täyttämästä huoneesta turvaan 
lattian rajassa. Savu nousee aina ylöspäin, joten sen ja kuumuuden alapuolella 
riittää happea kauemmin. Tulipalon roihutessa lämpötila voi olla hartioiden 
korkeudella 700 astetta, mutta polvien korkeudella vasta sata astetta. Paksu 
villahuopa suojaa kuumuudelta. 

Älä avaa kuumaa ovea! 
Jos pakoreitilläsi on suljettu ovi, älä avaa sitä ennen kuin tiedät, palaako toisella 
puolella. Jos ovi tuntuu kuumalta, sen takana palaa, joten valitse toinen reitti. 
Sulje poistuessasi kaikki ovet. Ne hidastavat palon leviämistä. Sinä ja palokunta 
saatte enemmän aikaa toimia. 
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Jos ovi ei ole lämmin, raota sitä varovasti. Etene lattianrajassa, sillä 
savukerroksen alla on mahdollista hengittää. Kun olet päässyt ulos palavasta 
tilasta, pysy myös sieltä poissa. Älä vaaranna omaa henkeäsi palaamalla liekkien 
ja savukaasujen keskelle. Soita hätänumeroon 112! 

 

 

 

Näin pelastaudut palosta 

 

Myrkyllisiä savukaasuja on päästävä pakoon nopeasti. Sulje poistuessasi ovet ja ikkunat. 
Näin hidastat savun ja palon leviämistä.  

 

Kerrostalossa palaa 
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Jos oma asuntosi on tulessa, etkä pysty sitä sammuttamaan, sulje palavaan 
huoneeseen johtava ovi. Pelasta vaarassa olevat ja varoita muita ihmisiä, poistu 
huoneistosta ja sulje ehdottomasti ulko-ovi. Älä käytä hissiä. Soita hätänumeroon 
112 turvallisesta paikasta. Opasta palokunta paikalle.  

Jos naapurissasi palaa, pysy asunnossasi. Älä mene savun täyttämään 
porraskäytävään. Kerrostalot on rakennettu estämään palon etenemistä 
asunnosta toiseen. Kaupungeissa palokunta on yleensä paikalla nopeasti. Se 
auttaa sinut ulos tarvittaessa. 

Poistu palavasta rakennuksesta ja auta muitakin poistumaan. Sulje poistuessasi 
ovet ja ikkunat. Varoita muita asukkaita. Soita hätänumeroon 112. 

Porraskäytävät ovat poistumisteitä, joten niissä ei saa säilyttää mitään tavaraa 
(pelastuslaki 32§). Rakennuksen omistajan ja haltijan on huolehdittava siitä, että 
uloskäytävät ja kulkureitit niille pidetään kulkukelpoisina ja esteettöminä. 

Palo pientalossa 
Jos et pääse palavasta talosta ulos tavanomaista tietä, pelastaudu ikkunan, 
parvekkeen, tikkaiden tai takaoven kautta. Kaksi- tai useampi kerroksisessa 
pientalossa pitää olla kiinteät tikkaat poistumisen turvaamiseksi, mikäli 
pudottautumiskorkeus on enemmän kuin 3,5 metriä. Jos tikkaita ei ole, pidä 
kiinni ikkunan puitteista ja riipu käsiesi varassa, jotta putoaisit mahdollisimman 
matalalta. 

 

Sammutusvälineet ja alkusammutus 

Vesisammuttimet 
Sankoruisku on tehokas alkusammutin. Veden vaikutus perustuu 
jäähdyttämiseen. Tehokkaimmin vesi sammuttaa, kun se ruiskutetaan 
hienojakoisena suihkuna liekkeihin. Myös esimerkiksi vesisanko ja 
puutarhaletku ovat oivia alkusammutusvälineitä. 
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Pikapalopostit ovat rakennukseen kiinteästi asennettuja vesisammutusvälineitä.  
·     tavallisesti kaapissa, jonka kahvan suojalasi rikotaan 
·     kaapista avataan hana, jonka jälkeen letku vedetään kelalta ja letkun  päässä 
oleva suihkuputki avataan 
·     tarkoitettu alkusammutukseen kaikille, jotka oleskelevat rakennuksessa 
·     soveltuu kuitujen, paperin ja puun sammuttamiseen 
·     kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kunnossapidosta. 

Vettä ei kuitenkaan saa käyttää sammutukseen silloin, kun nesteet ja rasvat 
palavat. Vesi vain levittäisi palopesäkkeitä ja palavat roiskeet saattaisivat 
aiheuttaa palovammoja ja levittää paloa. Koska vesi johtaa sähköä, palavat 
sähkölaitteet kannattaa sammuttaa tukahduttamalla tai sähköpalojen 
sammuttamiseen soveltuvalla jauhesammuttimella.  

Jauhe-, hiilidioksidi- ja nestesammuttimet 
Käsisammuttimet ovat enintään 20 kg:n painoisia sammuttimia.  Niiden käyttö- 
ja sammutusominaisuuksien sekä niihin tehtävien merkintöjen tulee olla 
eurooppalaisen EN 3-standardisasrjan mukaisia.   

Käsisammuttimille on mm. seuraavia vaatimuksia: 

- sammutetta on oltava vähintään 1 kg 

- sammutin voidaan täyttää uudelleen 

- sammuttimessa on venttiili, joka mahdollistaa sammutevirran katkaisemisen. 

Käsisammuttimet ovat myös painelaitteita. Painelaitteen haltijan on 
huolehdittava painelaitteen sijoituksen ja käytön turvallisuudesta.  

Käsisammuttimien soveltuvuus erilaisten palojen sammutukseen merkitään 
yleisimmin kirjaimilla A (kiinteiden aineiden palot) , B ( nestemäisten aineiden 
palot) ja C (kaasujen palot) . 

Käsisammuttimet voidaan jakaa sammutteen mukaan jauhesammuttimiin (95% 
sammuttimista), hiilidioksidisammuttimiin (3%)  ja nestesammuttimiin (2%). 
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Jauhesammutin 
Jauheita on monenlaisia, mutta yleisimmät eli ABC-jauheet soveltuvat lähes 
kaikkeen sammuttamiseen, kuten kiinteiden, nestemäisten sekä kaasumaisten 
aineiden sammuttamiseen. 

Nestesammutin  
Sammutusnesteet ovat yleensä vesipohjaisia vaahtoja, jotka soveltuvat lähes 
kaikkeen sammuttamiseen kuten kiinteiden ja nestemäisten aineiden 
sammuttamiseen. 

Hiilidioksidisammutin 
Soveltuu neste- ja sähköpalojen sammutukseen. 

Turvatekniikan keskus (TUKES) valvoo Suomessa markkinoilla olevien 
käsisammuttimien vaatimustenmukaisuutta. TUKES ryhtyy toimenpiteisiin, 
mikäli sammuttimet eivät täytä vaatimuksia. Vaatimusten vastaiset tuotteet 
voidaan tarvittaessa poistaa markkinoilta. 

Käsisammuttimen hankinta ja huolto 
Käsisammutin hankitaan viranomaisen määräyksestä, säädösten edellyttäessä 
sitä tai omatoimisesti. Käsisammuttimen käyttö ei ole monimutkaista, mutta 
kynnys sen käyttöön voi olla suuri, jos ei ole harjoitellut käsisammuttimella 
sammuttamista.  Käsisammuttimia myyvät mm. rautakaupat, markettien 
rautatarvikeosastot, autotarvikeliikkeet ja käsisammutinliikkeet. 

Myynnissä on myös ns. aerosolisammuttimia. Aerosolisammuttimet eivät ole 
käsisammuttimia, vaan ne ovat kulutustavaroita, joille ei ole vaatimuksia 
sammutusominaisuuksista. Aerosolisammuttimia myydään esimerkiksi 
rautakaupoissa, marketeissa ja tavarataloissa. Ne ovat pienen käsisammuttimen 
tai aerosolipurkin näköisiä ja kokoisia. Hinnaltaan ne ovat selvästi oikeita 
käsisammuttimia halvempia. Turvatekniikan keskus ja Kuluttajavirasto 
varoittavat kuluttajia aerosolisammuttimien tuomasta väärästä 
turvallisuudentunteesta.  
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Kuluttajien turvallisuuden varmistamiseksi seuraavat varoitusmerkinnät ovat 
pakollisia: "Ei sovellu ainoaksi sammuttimeksi heikon sammutustehonsa 
vuoksi", "Ei sovellu kaikkiin kodin tulipaloihin", "Ei vastaa käsisammuttimen 
sammutustehoa". 

 

Pelastuslaitokset ja pelastusliitot, järjestöt sekä monet koulutusyritykset 
järjestävät turvallisuuskoulutuksia, joissa käsisammuttimen ja muunkin 
alkusammutuskaluston käyttöä pääsee harjoittelemaan ammattilaisen 
opastuksella. 

Pelastuslain 22§:n mukaan huoneiston haltijan on huolehdittava, että 
viranomaisen määräämät sammutuslaitteet ovat toimintakunnossa sekä huollettu 
ja tarkastettu asianmukaisesti. Sisäasiainministeriö on antanut säädöksiä 
käsisammuttimien tarkastuksesta ja huollosta. Näissä säädöksissä on mainittu, 
että käsisammutin tarkastetaan vähintään vuoden väliajoin, jos sammutin 
säilytetään niin, että se on alttiina toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille kuten 
kosteudelle, tärinälle tai lämpötilojen vaihtelulle. Muussa tapauksessa 
käsisammutin tarkastetaan vähintään kahden vuoden välein. Ensimmäinen 
tarkastus tehdään viimeistään kahden vuoden kuluttua sammuttimen täyttö- tai 
valmistusajankohdasta.  Omatoimisesti esimerkiksi omakotitaloon hankitut 
sammuttimet on myös syytä tarkastuttaa toimintakunnon varmistamiseksi.  

Sammutin on vähänkin käytettynä huollettava. Käsisammutin tulee huoltaa 
jokaisen käytön jälkeen ja muulloinkin, kun tarkastus antaa siihen aihetta, 
kuitenkin vähintään valmistajan tai maahantuojan ohjeissa mainituin 
huoltovälein. 

Käsisammuttimen tarkastuksella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla todetaan 
sammuttimen toimintakunto ja huollolla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla 
sammutin saatetaan toimintakuntoon. Käsisammutinliikkeet huoltavat ja 
tarkastavat käsisammuttimia. Tarkastuksen tekee Turvatekniikan keskuksen 
rekisteröimä käsisammuttimien huolto- ja tarkastustöihin oikeutettu liike. 
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Sammutuspeite 

 

Sammutuspeite soveltuu muun muassa keittiöön rasvapalojen ja olohuoneeseen 
televisiopalon varalle sekä veneeseen alkusammuttimeksi. Sillä voidaan 
tukahduttaa pienehköjä tulipaloja ja sammuttaa syttyneet vaatteet. 
Sammutuspeite on edullinen alkusammutusväline, ja sitä voidaan käyttää myös 
hätäpaarina. Sammutuspeite kiinnitetään seinään näkyvälle paikalle, jotta sen 
saa oikeaoppisesti ja nopeasti pois pussista eikä ole kadoksissa.  

Paksu ja tiivis matto, huopa tai sammutuspeite on usein nopeimmin saatavilla 
oleva alkusammutusväline kotona. On paljon järkevämpää ja nopeampaa 
tukahduttaa palo heti maton avulla kuin rynnätä keittiöön hakemaan vettä, sillä 
tuli leviää uskomattoman nopeasti.  

Paksu ja tiivis matto, huopa tai sammutuspeite on usein nopeimmin saatavilla 
oleva alkusammutusväline kotona. On paljon järkevämpää ja nopeampaa 
tukahduttaa palo heti maton avulla kuin rynnätä keittiöön hakemaan vettä, sillä 
tuli leviää uskomattoman nopeasti.  

  

 

Rasvapalo kattilassa tukahdutetaan kannella. 
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Valitse sammutusväline palon mukaan 
PUU, KANGAS, PAPERI JA SISUSTUSMATERIAALI 

 Sammutusjauhe tai vesi.  

SÄHKÖLAITE 

  Sammutusjauhe tai sammutuspeite. Irroita pistotulppa!  

RASVAPALO 

 Kattilan kansi, sammutusjauhe tai -peite. Pysäytä liesituuletin!  

BENSIINI, ÖLJY, LAKKA JA MAALI 

 Sammutusjauhe tai nestesammutin. 

Väestönsuojelu   
Väestönsuojelun kansainvälinen tunnus on oranssinvärisellä pohjalla oleva 
tasasivuinen sininen kolmio. Tunnuksen käytöstä määrätään kansainvälisten 
aseellisten selkkausten uhrien suojelemisesta tehdyssä Geneven yleissopimusten 
lisäpöytäkirjassa (1977, I lisäpöytäkirja). Geneven sopimukset ovat 
kansainvälisiä säädöksiä, jotka suojelevat sotien ja aseellisten selkkausten uhreja 
ja pyrkivät lievittämään sodan kärsimyksiä.  

Sopimukset suojelevat henkilöitä, jotka eivät osallistu taisteluihin: haavoittuneita 
ja sairaita sotilaita,   sotavankeja ja siviiliväestöä. Väestönsuojelun 
kansainvälistä tunnusta käytetään aseellisen selkkauksen aikana suojaamaan 
väestönsuojelutoimintaa. 
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Sisäasiainministeriön suostumuksella väestönsuojelun kansainvälistä tunnusta 
saadaan käyttää rauhan aikana väestönsuojelutoiminnan tunnuksena. Suomessa 
tunnuksen käyttöä säätelee Laki eräiden kansainvälisesti suojattujen tunnusten 
käytöstä (L 947/21.12.1979).  

Väestönsuojeluun varaudutaan 
Pelastustoimi varautuu toimimaan myös poikkeusoloissa. Keskeisiä tehtäviä ovat 
uhkien havaitseminen ja niistä varoittaminen, väestön 
suojaamismahdollisuuksien ylläpito sekä pelastustoiminnasta ja siinä 
tarvittavista lisäresursseita huolehtiminen siten, että toiminta poikkeusolojen 
onnettomuus- ja tuhotilanteissa on tehokasta. 

Väestönsuojelulla tarkoitetaan siis ihmisten ja omaisuuden suojaamista ja 
pelastustoimintaa poikkeusoloissa sekä niihin varautumista. Poikkeusolojen 
varalta normaalioloissa tehtäviin valmisteluihin luetaan: 

 poikkeusoloja koskeva suunnittelu ja koulutus 
 väestönsuojien rakentaminen 
 varautuminen evakuointeihin, pelastustoimintaan, ensiapuun, väestön 

huoltoon sekä raivaus- ja puhdistustoimintaan. 
 johtamis-, valvonta-, hälytysjärjestelmien ja tietoliikenneyhteyksien ylläpito  

Väestönsuojelutehtäviä kuuluu pelastusviranomaisten lisäksi 
myös useille muille viranomaisille.  

Julkishallinnon vastuulla oleva väestönsuojelu 

 Viranomaiset suunnittelevat toimintansa erilaisten häiriötilanteiden ja 
poikkeusolojen varalta ja varautuvat ihmisten ja omaisuuden suojaamiseen. 
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Yritysten, laitosten, kiinteistön omistajien ja kansalaisten 
omatoiminen varautuminen  

 Omatoimisen varautumisen merkitys on myös poikkeusoloissa 
tärkeä. Rakennuksen omistaja tai haltija, virastot ja laitokset ja yritykset ja 
yhteisöt ovat velvollisia varautumaan sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin 
ne omatoimisesti kykenevät. Erikseen määritellyissä kohteissa on laadittava 
pelastussuunnitelmat, joissa selvitetään miten vaaratilanteita ehkäistään ja 
miten toimitaan erilaisissa onnettomuus- ja vaaratilanteissa. (VnA 787/2003 9 
§)  

Suojautuminen myrkyllisiltä kaasuilta 
Jos ilmaan päässyt myrkyllinen aine aiheuttaa ihmisille vaaran, viranomaiset 
antavat yleisen vaaramerkin. Hälyttämiseen käytetään kiinteää 
hälytysjärjestelmää tai liikkuvia hälyttimiä. 

Vaarallisilta kaasuilta suojaudutaan menemällä sisätiloihin. Väestönsuojiin ei 
pidä mennä. Tyynellä ilmalla ja hyvin heikossa tuulessa kaasupilvi pysyy lähellä 
maan pintaa ja painuu alaviin paikkoihin ja rakennusten kellareihin. Kaasu 
tunkeutuu sisätiloihin hitaasti, mikäli ilmastointilaitteet pysäytetään ja ikkunat 
ja ovet suljetaan tiiviisti. 

Asuinhuoneiston ilma vaihtuu normaalisti kerran tunnissa tai kahdessa. Jos 
kaasupäästö kestää enintään puoli tuntia ja huoneet tuuletetaan hyvin sen 
jälkeen, ihmiset saavat sisällä 5 -10 % ulkona saatavasta annoksesta. Huoneen 
ilmanvaihtoa voi hidastaa sulkemalla väliovet, tukkimalla poistohormien 
venttiilit ja teippaamalla ikkunoiden ja ovien raot. Jos vuotokohta on lähellä ja 
raskas kaasupilvi matelee maanpinnassa, ylimmissä kerroksissa on paras suoja. 

Toiminta kaasuvaaratilanteessa 

Kaasuvaaratilanteessa yleisöä varoitetaan yleisellä vaaramerkillä.  
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Yleinen vaaramerkki on yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva äänimerkki 
tai viranomaisen kuuluttama varoitus.   

Kuultuasi yleisen vaaramerkin, toimi näin:  

 Siirry sisälle. Pysy sisällä. 
 Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointilaitteet.  
 Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita.  
 Vältä puhelimen käyttöä etteivät linjat tukkeudu.  
 Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta ettet joutuisi vaaraan 

matkalla. 

Kaasuvaaratilanteessa toimi lisäksi näin 

Jos olet sisätiloissa ja haistat kaasua: 

 Paina märkä vaate suun eteen ja hengitä sen läpi.  
 Pysyttele yläkerroksissa kunnes vaara on ohi.  
 Kuuntele radiota.  

Jos olet ulkona, etkä pääse sisälle: 

 Kiirehdi kaasupilven alta sivutuuleen. 
 Pyri mahdollisimman korkealle, esimerkiksi mäen päälle. 
 Paina märkä vaate, ruoho-, turve- tai sammaltuppo suun eteen ja hengitä sen läpi. 

Räjähdysvaara               
Räjähdyksessä purkautuu yhtäkkiä suuri voimalataus. Räjähdyksen paineesta 
välitön ympäristö voi tuhoutua täysin ja lähistö vaurioitua pahasti. Rakenteiden 
luhistuminen saattaa jatkua ja aiheuttaa sortumia vielä myöhemminkin. 

Räjähdyksen paine aiheuttaa ihmiselle sitä pahemmat vammat mitä lähempänä 
hän on onnettomuuspaikkaa. Herkimmin paineesta vaurioituvat korvien 
tärykalvot.  
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Paineen sinkoamat lohkareet ja sirpaleet ovat suojattomille ihmisille erittäin 
vaarallisia. Räjähdys kehittää lämpöä, mikä aiheuttaa palovammoja ja 
tulipaloja. 

Räjähdyksen voivat aiheuttaa varsinaisten räjähdysaineiden ja aseiden lisäksi 
suuren paineen alaiset höyryt, kaasut ja myös puun ja viljan hienojakoinen kuiva 
pöly. 

Räjähdykset ovat mahdollisia myös kotioloissa, sillä monet tulenarat, tavalliset 
kemikaalitkin voivat syttyä ja aiheuttaa väärin käsiteltyinä räjähdyksen. 
Erityisen vaarallisia ovat erittäin helposti syttyvät palavat nesteet sekä 
nestekaasu ja kaupunkikaasu. 

Teollisuudessa käytetään erittäin paljon räjähdysvaarallisia kemikaaleja, jotka 
kaikista varotoimistakin huolimatta saattavat räjähtää. Myös höyrykattiloihin, 
paineastioihin ja muihin laiteisiin liittyy aina räjähdysvaara. 

Herkästi syttyvien ja räjähtävien aineiden tai laitteiden kanssa on aina 
noudatettava ohjeita ja varomääräyksiä. Jos niitä ei osaa käsitellä, niihin ei tule 
koskea. Puutu heti asiaan ja hälytä viranomaiset, jos havaitset huolimatonta 
räjähteiden käsittelyä.  

Säteilyvaara  
Vakavan säteilyvaaratilanteen todennäköisyys Suomessa on pieni. Koska 
onnettomuuden riski on kuitenkin olemassa, on siihen varauduttu. 
Säteilytilannetta myös tarkkaillaan jatkuvasti koko maassa ja pienistäkin 
muutoksista saadaan tieto välittömästi. Säteilyvaaratilanteesta ja 
toimintaohjeista tiedotetaan ihmisille viipymättä television ja radion välityksellä. 

Säteilyvaarassa suojaudutaan samoin kuin muissakin 
ympäristöonnettomuuksissa. Jos säteilyvaaratilanne vaatii nopeaa 
suojautumista, tiedotetaan siitä ihmisille ulkohälyttimillä annettavalla yleisellä 
vaaramerkillä.  

Osoite: 
Siltavuorenranta 16 B 
00170 Helsinki 

Puhelin: 
09 278 2018 

Fax:  
09 278 2032 

E-mail: 
hvssy@kolumbus.fi 

WWW 
www.kolumbus.fi/hvssy 

 



 

HELSINGIN 
VÄESTÖNSUOJELUYHDISTYS 
RY. 

Turvaopas  

Sivu  

28 

Tällöin on siirryttävä sisätiloihin ja kuunneltava televisiota ja radiota, joissa 
annetaan muut toimintaohjeet esimerkiksi joditablettien ottamisesta, 
elintarvikkeiden suojaamisesta sekä ulkona liikkumisesta. Ohjeet 
säteilyvaaratilanteiden varalle löytyvät myös puhelinluetteloiden alkulehdiltä. 

Välittömästä säteilyvaarasta varoitetaan yleisellä vaaramerkillä. 

Toimi näin 
Siirry nopeasti sisälle 

Sisälle suojautuminen on nopea ja pahimmassakin 
ydinvoimalaitosonnettomuudessa riittävä suojautumiskeino niillä alueilla, jotka 
sijaitsevat yli 20-30 kilometrin etäisyydellä voimalaitoksesta.  

Parhaan suojan tarjoavat kellarikerros ja rakennuksen keskiosat. Sisälle 
suojautuminen on yleensä tarpeen muutamien tuntien ajaksi tai korkeintaan 
vuorokaudeksi. Ydinräjähdyksen vaikutuksilta on tarpeen suojautua 
väestönsuojaan. 

Ikkunat ja ovet kiinni, sammuta ilmanvaihtolaitteet 

Radioaktiivisten aineiden sisäänpääsy estetään tiivistämällä ikkunoiden ja ovien 
raot esimerkiksi maalarinteipillä, sulkemalla tuuletusaukot ja pysäyttämällä 
koneellinen ilmanvaihto. Laskeumapilven kuljettua ohi tilat tuuletetaan 
huolellisesti viranomaisten antamien ohjeiden mukaan.  

Toimi radion ohjeiden mukaan 

Viranomaiset antavat radiossa ja televisiossa ohjeita tarvittavista toimista. 
Kiireelliset tiedotteet tulevat kaikilta lähetyskanavilta ja ne katkaisevat muut 
ohjelmalähetykset. Kansalaisia varoitetaan radion välityksellä ihmishenkien 
ollessa välittömässä vaarassa tai huomattavien omaisuus tai 
ympäristövahinkojen uhatessa.  

Hätätiedotukset lähetetään kaikkien radioasemien kautta samanaikaisesti. 
Hätätiedote keskeyttää meneillää olevan ohjelman. Viranomaisten ohjeita voi 
lukea myös teksti-TV:n säteilyturvasivulta 867 ja pelastuspalvelusivulta 112 ja 
868. 
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Älä soita puhelimella, jotta linjat eivät tukkeutuisi.  

Joditabletteja vain viranomaisten suosituksesta 
Joditableteilla voidaan suojata kilpirauhasta radioaktiiviselta jodilta. Niitä ei 
pidä nauttia omin päin, vaan on odotettava viranomaisten ohjeita. Liian aikaisin 
tai liian myöhään otetun tabletin suojavaikutus heikkenee.  

Suojaa ruoka ja vesi 
Muut elintarvikkeet kuin säilykkeet on suojattava radioaktiiviselta pölyltä 
muovipusseihin ja juomavesi tiiviisiin astioihin. Jääkaappi ja pakastin ovat hyviä 
säilytyspaikkoja.  

Ulkona liikkuminen 
Jos ulkona on välttämätöntä liikkua, käytä hengityssuojainta, pyyhettä tai 
talouspaperia suusi edessä sekä suojavaatetusta. Sellaiseksi käy esimerkiksi 
hupullinen sadeasu ja kumisaappaat. Jätä vaatteet eteiseen ja peseydy hyvin 
sisälle palattuasi. Mikäli laskeuma-alueelta on tarpeen poistua ympäristön 
puhdistustoimien ajaksi, tehdään se vasta kun päästöpilvi on mennyt ohi ja 
hengitysilma puhdistunut vaarallisista aineista.  

Mitä säteily on? 
Säteily kuuluu luonnollisena osana elinympäristöömme. Radioaktiiviset aineet ja 
esimerkiksi röntgenlaite lähettävät ionisoivaa säteilyä. Ionisoimatonta säteilyä 
ovat mm. ultraviolettisäteily, näkyvä valo, lämpösäteily, radioaallot ja 
mikroaallot.  

Ionisoivalla säteilyllä on riittävästi energiaa irrottamaan säteilyn kohteeksi 
joutuvan aineen atomeista elektroneja tai rikkomaan aineen molekyylejä. 
Pahimmassa tapauksessa vauriot johtavat syöpään tai muuhun terveyshaittaan. 
Ionisoiva säteily on hiukkassäteilyä (alfa- ja beetasäteily) tai sähkömagneettista 
aaltoliikettä (gammasäteily).  
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Ionisoimattoman säteilyn energia ei enää riitä irrottamaan elektroneja 
välinaineen atomeista. Ionisoimaton säteily on sähkömagneettista aaltoliikettä. 

Radioaktiivisten aineiden lähettämä gammasäteily ja röntgenlaitteen tuottama 
röntgensäteily pystyvät tunkeutumaan aineisiin, kuten ihmiskehoon tai 
rakennusten seinien läpi. Alfahiukkaset eivät pysty läpäisemään ihmisen ihoa, 
mutta ne voivat päästä elimistöön esimerkiksi hengityksen mukana. 
Beetahiukkaset sitä vastoin pystyvät tunkeutumaan ihoon. Alfa- tai beetasäteilyä 
lähettävät aineet voivat olla vaarallisia joutuessaan iholle tai hengityksen tai 
ruuan mukana elimistöön.  

Ilmassa edetessään ja läpäistessään ainetta säteily heikkenee. Säteilyn 
vaikutuksilta voidaan suojautua, kun radioaktiivisen aineen luota poistuu 
tarpeeksi kauaksi tai riittävän paksun suojan taakse. Pelkkä säteily ei tee 
kohdettaan radioaktiiviseksi. Esimerkiksi käyminen röntgenkuvassa ei tee 
kenestäkään "säteilevää". 

Ympäristöön voi levitä radioaktiivisia aineita esimerkiksi 
ydinvoimalaitosonnettomuuden seurauksena. Ne kulkeutuvat tuulen mukana ja 
laskeutuvat pölyn tapaan tai sateen mukana kauaksikin onnettomuuspaikalta.  

Ympäristöön laskeutuneiden radioaktiivisten aineiden aiheuttamalta säteilyltä 
suojaudutaan estämällä aineiden pääsy iholle ja elimistöön hengitysilman ja 
ravinnon mukana. Pilven ylikulun ajaksi suojaudutaan sisätiloihin. 
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Väestönsuojaan jokaiselle mukaan 

 

 Taskulamppuja varaparistoineen  
 Tarvittavat lääkkeet ja ensiapuvälineet  
 Vuodevaatteita  
 Lukemista  
 Pelejä ja kirjoitusvälineitä 

Myös kotivara liittyy olennaisesti väestönsuojeluun. 

 koostuu tavanomaisista elintarvikkeista  
 voi vaihdella sisällöltään talouden ruokatottumusten mukaan  
 sisältää mm. astioita veden varastoimiseen, lääkkeitä, joditabletit sekä 

talouskohtaisia välttämättömyystavaroita 
 riittää viikoksi – kotivaraa käytetään ja täydennetään jatkuvasti 

Evakuointi 
Evakuoinnilla tarkoitetaan 

 viranomaisten johdolla tapahtuvaa väestön tai sen osan siirtämistä pois 
vaaran uhkaamalta alueelta ja sijoittamista turvalliselle alueelle sekä  

 väestön elinedellytysten ja yhteiskunnan tärkeiden toimintojen 
turvaamista evakuointitilanteessa. 
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Sisäasiainministeriö, lääninhallitukset ja pelastustoimen alueen 
pelastusviranomaiset vastaavat väestön evakuointien suunnittelusta ja 
toimeenpanosta. Lisäksi jokainen ministeriö huolehtii evakuointisuunnittelusta 
ja evakuoinnin toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä oman hallinnonalansa osalta. 

Evakuointi on yksi väestön suojaamiskeino. Useimmissa tilanteissa ensisijainen 
vaihtoehto on suojata väestö vakinaisilla asuinsijoillaan käyttäen tarvittaessa 
väestönsuojia.  

Evakuointi käsitteenä on tarkoitettu käytettäväksi laajassa merkityksessä. 
Suppeimmillaan evakuointi voi koskea esimerkiksi yhden talon asukkaiden ja 
laajimmillaan useiden kuntien tai vielä laajempien alueiden koko väestön 
siirtämistä pois vaaran uhkaamalta alueelta ja sijoittamista turvalliselle alueelle. 

Väestöä varaudutaan evakuoimaan onnettomuuksissa, suuronnettomuuksissa 
sekä poliittisissa, taloudellisissa ja sotilaallisissa erityistilanteissa. 

Evakuoinnit suunnitellaan sekä normaali- että poikkeusoloja varten ja ne 
toteutetaan tilanteen edellyttämässä laajuudessa joko ennen uhkaavaa vaaraa tai 
tapahtuman jälkeen. Evakuoitavan väestön sijoituskunta tai -kunnat päätetään 
tapauskohtaisesti erikseen tilanteen vaatimusten mukaisesti. Evakuoitavat 
voidaan sijoittaa joko evakuoitavan kohteen lähialueelle tai tilanteesta riippuen 
etäämmälle. 

 

Toiminta ensiaputilanteessa 
Ensiapu aloitetaan heti tapahtumapaikalla ja tavallisesti ilman 
ensiapuvälineitä. Auttamisen ketjussa jokainen auttaja on yhtä 
tärkeä ja kaikki apu on arvokasta. Ensimmäinen paikalle saapunut 
tekee tilannearvion tapahtuneesta. Kun auttajia on useita, kokenein 
johtaa toimintaa. Johtovastuun ottanut henkilö pitää nopeasti 
muodostaa yleiskuva tilanteesta, sen vakavuudesta sekä selvittää 
lisäavun ja ensiavun tarve. On tärkeää huolehtia omasta, 
autettavien ja muiden paikallaolijoiden turvallisuudesta. 
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Toimi näin: 

1. Selvitä, mitä on tapahtunut. Onko kysymyksessä onnettomuus vai 
sairauskohtaus? 

2. Hälytä tarvittaessa apua hätänumerosta 112. 
3. Estä mahdolliset lisäonnettomuudet, pelasta ensin hengenvaarassa olevat 

ja siirrä loukkaantuneet turvaan. 
4. Anna tarvittava ensiapu. 
5. Suojaa, rauhoita ja seuraa autettavan tilaa kunnes saat lisäapua. 

Ammattiapua odottaessa ensiavun antajan on pyrittävä olemaan selvillä 
autettavan tilasta ja hänessä mahdollisesti tapahtuvista muutoksista sekä 
varautumaan antamaan oireiden ja vammojen mukaista ensiapua. Seuraa 
autettavan tilassa tapahtuvia muutoksia ja raportoi niistä eteenpäin 
ammattiauttajille. 

Auttajan on tärkeä luoda luottamuksellinen suhde autettavaan.  Käyttäydy 
rauhallisesti, esittele itsesi ja kerro mitä olet tekemässä, minkä vuoksi ja että 
apua on tulossa.  

Kun soitat 112 hätäpuhelun 

 

1. Soita hätäpuhelu itse, jos voit 
2. Kerro, mitä on tapahtunut 
3. Kerro tarkka osoite ja kunta 
4. Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin 
5. Toimi annettujen ohjeiden mukaisesti 
6. Lopeta puhelu vasta saatuasi luvan  

Opasta auttajat paikalle. 
Soita uudestaan, mikäli tilanne muuttuu. 

Yleisöpuhelimesta voit soittaa hätänumeroon ilman rahaa. 
Matkapuhelimesta soittaessasi et tarvitse suuntanumeroa. 
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Hätäensiapu 
Hätäensiapu on henkeä pelastavaa ensiapua, jolla tarkoitetaan sitä välitöntä 
apua, jolla 

 pelastetaan ihmisen henki 
 estetään sairastuneen tai loukkaantuneen tilan paheneminen 
 ja huolehditaan ammattiavun saamisesta paikalle 

Hätätilanteessa on kysymys minuuteista. Loukkaantunut tai äkillisesti 
sairastunut tarvitsee aina apua. Tilanne on esimerkiksi vakava silloin, kun 
ihminen vuotaa runsaasti verta, ei vastaa puhutteluun, ei hengitä tai hänellä ei 
ole verenkierron merkkejä. Verenkierron merkkejä ovat liikehtiminen, ääntely, 
nieleminen ja silmien avaaminen.  

 

Näin autat tajutonta, hengittävää henkilöä 
Tajuton voi tukehtua, jos hän makaa selällään.  

Kun näet maassa makaavan henkilön 

 Selvitä ensimmäiseksi, saatko hänet hereille. 
 Jos hän ei herää, soita hätänumeroon 112 ja noudata annettuja ohjeita. 
 Tarkista hengittääkö tajuton. 
 Jos hän hengittää, käännä hänet kylkiasentoon hengityksen jatkumisen 

varmistamiseksi. Näin kieli ei tuki hengitysteitä ja oksennukset sekä muut 
eritteet valuvat suusta ulos.  

Tajuttoman kääntäminen kylkiasentoon 

 Nosta autettavan toinen käsi yläviistoon kämmen ylöspäin ja aseta toinen 
käsi rinnan päälle. 

 Nosta takimmainen polvi koukkuun. 
 Tartu kiinni autettavan hartiasta ja koukussa olevasta polvesta ja käännä 

hänet itseesi päin kylkiasentoon.  
 Aseta käsi posken alle kämmenselkä ylöspäin.  
 Jätä päällimmäinen jalka suoraan kulmaan. 
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 Varmista pään asento niin, että hengitystiet pysyvät auki. 
 Tarkkaile autettavan hengitystä ja mahdollista heräämistä kunnes saat 

ammattiapua. 

 

 

  

 

 

Näin elvytät 
Elvytyksen onnistumisen ratkaisee aika, joka kuluu sydämenpysähdyksestä 
elvytyksen aloittamiseen. Eloton ihminen näyttää kuolleelta, hengitys on 
pysähtynyt eikä verenkierron merkkejä ole.  

Osoite: 
Siltavuorenranta 16 B 
00170 Helsinki 

Puhelin: 
09 278 2018 

Fax:  
09 278 2032 

E-mail: 
hvssy@kolumbus.fi 

WWW 
www.kolumbus.fi/hvssy 



 

HELSINGIN 
VÄESTÖNSUOJELUYHDISTYS 
RY. 

Turvaopas  

Sivu  

36 

 Ota selvää, saatko elottomalta näyttävän hereille. Ravistele ja kysy 
äänekkäästi "Oletko kunnossa, mitä on tapahtunut?" 

 Jos hän ei herää, soita hätänumeroon 112.  
 Avaa hengitystiet. Taivuta päätä taaksepäin ja nosta leukaa.  
 Tarkista, hengittääkö autettava normaalisti? Katso, kuuntele ja 

tunnustele enintään 10 sekuntia.  
 Jos hän hengittää normaalisti, käännä hänet kylkiasentoon ja valvo 

hengitystä ammattiavun tuloon saakka.  
 Jos hän ei hengitä normaalisti, aloita paineluelvytys. Aseta toisen käden 

kämmenen tyvi keskelle rintalastaa ja toinen käsi sen päälle. Painele 
rintalastaa 30 kertaa painelutaajuudella 100 kertaa minuutissa. Anna 
rintalasta painua alapäin 4-5 cm. 

 Jatka puhalluselvytyksellä. Avaa uudestaan hengitystiet. Sulje autettavan 
sieraimet etusormella ja peukalolla ja paina huulesi tiiviisti hänen 
suulleen. Puhalla 2 kertaa ilmaa keuhkoihin.  

 Jatka painelu-puhalluselvytystä rytmillä 30:2, kunnes vastuu siirtyy 
ammattihenkilölle, hengitys palautuu tai et enää jaksa elvyttää. 

 

Saatko elottomalta näyttävän hereille? Jos hän ei herää, soita hätänumeroon 112. 

 

Avaa hengitystiet taivuttamalla päätä taaksepäin  ja nostamalla leukaa. Tarkista, onko hengitys 
normaalia.  
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Jos autettava hengittää normaalisti, käännä hänet kylkiasentoon.  

  

 

Jos hän ei hengitä normaalisti, aloita paineluelvytys. Paina 30 kertaa rintalastan keskelle 
painelutaajuudella 100 kertaa minuutissa. 

 

Jatka puhaltamalla 2 kertaa ilmaa keuhkoihin. Jatka painelu-puhalluselvytystä rytmillä 30:2, 
kunnes vastuu siirtyy ammattihenkilölle, hengitys palautuu tai et enää jaksa elvyttää. 
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Lapsen elvytys 
Lapsen elvytys noudattaa periaatteiltaan aikuisen tekniikkaa, mutta painelu- ja 
puhallusvoima sovitetaan lapsen kokoon. Koska lapsen elottomuuteen liittyy usein 
hengityksen estyminen, lapsen elvytys aloitetaan viidellä alkupuhalluksella. 

 Ota selvää, saatko elottomalta näyttävän lapsen hereille. Ravistele varovasti ja 
kysy äänekkäästi "Oletko kunnossa, mitä on tapahtunut?" 

 Jos lapsi ei herää, avaa hengitystiet. Taivuta päätä taaksepäin ja nosta leukaa.  
 Tarkista, hengittääkö lapsi normaalisti? Katso, kuuntele ja tunnustele enintään 

10 sekuntia.  
 Jos lapsi hengittää normaalisti, käännä hänet kylkiasentoon ja valvo hengitystä 

ammattiavun tuloon saakka.  
 Jo lapsi ei hengitä normaalisti tai hänellä on vain haukkovia hengitysliikkeitä, 

aloita puhalluselvytys. Pidä hengitystiet auki. 
  Peitä alle 1-vuotiaan suu ja nenä tiiviisti omalla suullasi. Kun elvytät isompaa 

lasta, sulje sieraimet etusormella ja peukalolla ja paina huulesi tiiviisti hänen 
suulleen.  

 Puhalla 5 kertaa ilmaa lapsen keuhkoihinsa.  
 Jos hengitys ei palaudu normaaliksi 5 puhalluksen jälkeen, aloita 

paineluelvytys.  
 Painele keskelle rintalastaa 30 kertaa 2-3 sormella (alle 1-vuotias) tai yhden 

kämmenen tyvellä (1-8-vuotiaat) taajuudella 100 kertaa minuutissa.  
 Jatka painelu-puhalluselvytystä rytmillä 30:2, kunnes vastuu siirtyy 

ammattihenkilölle, hengitys palautuu tai et enää jaksa elvyttää.  

 

Puhallus- ja paineluvoima sovitetaan lapsen kokoon. 
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Näin autat verenvuodoissa 
Suuri, näkyvä verenvuoto on tyrehdytettävä nopeasti.  

 Soita hätänumeroon 112, jos arvioit tilanteen sitä vaativan.  
 Aseta henkilö pitkälleen.  
 Jos verenvuoto on raajassa, kohota se.  
 Tyrehdytä verenvuoto painamalla vuotokohtaa sormin tai kämmenellä. Jos 

mahdollista, pane vuotokohdan päälle jokin vaate ennen kuin alat painaa. Jos 
autettava pystyy itse painamaan haavaa, kehota häntä tekemään se.  

 Sido vuotokohta tai aseta tarvittaessa haavalle paineside. 
 Jos verenvuoto edelleen jatkuu, paina raajan tyvestä suuria suonia 

voimakkaasti kämmenellä. 
 Seuraa autettavan tilaa ja anna oireenmukaista ensiapua.  

Äkillisten sairaskohtausten ensiapu 

Rintakipu 

Rintakipuun on aina suhtauduttava vakavasti. Kovan, puristavan rintakivun 
tavallisin syy on sydäninfarkti. Kipu voi säteillä käsivarteen, kaulalle, lapaluiden 
seutuun tai hartioihin.  

Henkilö on tuskainen, kylmännihkeä ja usein pahoinvoiva. Diabeetikoilta ja 
vanhuksilta ei sydäninfarktille tyypillisiä oireita voida aina selvästi havaita. 

Toimi näin rintakiputilanteissa 

 Soita hätänumeroon 112, jos aikaisemmin terveellä henkilöllä on 
rintakipuja tai, jos henkilön 2-3 omaa nitroa eivät auta. Toimi 
hätäkeskuksen antamien ohjeiden mukaisesti. 

 Pane rintakipuinen puoli-istuvaan asentoon ja rauhoita.  
 Jos hän menee elottomaksi, soita uudelleen hätäkeskukseen ja kerro 

muuttuneesta tilanteesta. 
 Aloita puhallus- ja paineluelvytys.  
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Aivoverenkierron häiriöt 
Tukos tai verenvuoto aivojen verisuonistossa ovat sairastuneelle hätätilanteita. 

Ennakoivina oireina voivat olla pahoinvointi ja voimakas päänsärky. 

Muita oireita ovat äkillinen toispuolinen halvaus, suupieli roikkuu sekä 
nieleminen ja puhe ovat vaikeaa. Tajunnan tasossa voi tapahtua muutoksia. 

 Soita hätänumeroon 112. 
 Käännä tajuton, hengittävä kylkiasentoon. 
 Valvo hengitystä ja verenkiertoa. 
 Jos autettava menee elottomaksi, aloita puhallus- ja paineluelvytys. 

Diabeetikon heikotus 
Jos diabetesta sairastavan veren sokeri laskee liian alas, syntyy 
hengenvaarallinen insuliinisokki. 

Sokki on mahdollinen vain silloin, kun henkilö käyttää joko insuliinia tai haiman 
insuliinieritystä lisääviä tabletteja ja on laiminlyönyt syömisen tai on lisännyt 
liikkumista. Insuliinisokin voi estää verensokerin laskun estämällä eli 
nauttimalla nopeasti ruokaa tai juomaa. 

Jos diabetesta sairastavan muuttuu kalpeaksi, ärtyisäksi ja häntä heikottaa 

 Anna hänelle sokeripitoista syötävää tai juotavaa. Sokeri imeytyy 
verenkiertoon ja tilanne korjautuu yleensä 10 minuutissa.  

 Jos hän menettää tajuntansa, soita hätänumeroon 112. 
 Käännä tajuton, hengittävä kylkiasentoon. 
 Seuraa autettavan tilaa kunnes saat ammattiapu. 
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Epileptinen kouristuskohtaus 
Epileptinen kohtaus tarkoittaa ohimenevää aivotoiminnan häiriötä. Kun 

kouristuskohtaus on alkanut, (vartalon jäykistyminen, nykivät kouristukset) sitä 

ei voi pysäyttää. Kouristelu kestää yleensä 1-2 minuuttia.Huolehdi, että henkilö 

ei kolhi päätään. 

 Älä estä liikkeitä, äläkä laita mitään suuhun.  
 Kun kouristukset vähentyvät, käännä henkilö kylkiasentoon.  
 Soita hätänumeroon 112, jos kouristelu jatkuu yli 5 minuuttia tai, jos 

kohtaus uusiutuu. 

Myrkytykset 
Myrkytystapauksessa kyseessä on yleensä aikuinen, joka on nauttinut alkoholia 
ja/tai lääkkeitä. Myrkytyksen nopeus ja vaikutukset riippuvat myrkyn laadusta 
ja määrästä sekä siitä, onko myrkky joutunut elimistöön suun, ihon tai 
hengitysteiden kautta vai pistoksena. 

 Jos epäilet myrkytyksen mahdollisuutta tai haluat neuvoja tai 
toimintaohjeita, soita Myrkytystietokeskukseen, puh. (09) 471 977 (24 
t/vrk) tai puhelinvaihde (09) 4711. 

 Hätätilanteessa soita 112. 
 Käännä tajuton, hengittävä henkilö kylkiasentoon. 
 Jos hän menee elottomaksi, aloita puhallus- ja paineluelvytys. 

Vieras esine hengitysteissä 
Suussa oleva vierasesine, esimerkiksi ruuanpala tai lapsilla lelun osa voi joutua 
hengitysteihin ja tukkia ne. Henkilö ei pysty puhumaan, yskimään eikä 
hengittämään. Hän tuntee tukehtuvansa.  
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Toimi näin, jos kyseessä aikuinen 

 Taivuta henkilön ylävartaloa alaspäin ja lyö 5 kertaa napakasti 
lapaluiden väliin. 

 Jos lyönnit eivät auta, soita 112.  
 Asetu henkilön taakse. Aseta käsi nyrkissä pallealle ja tartu nyrkkiin 

toisella kädellä. 
 Nykäise käsiä nopeasti itseesi päin (Heimlichin ote). Toista tarvittaessa 5 

kertaa.  
 Jatka tarvittaessa vuorottelemalla 5 lyöntiä, 5 nykäisyä.  
 Jos vierasesine ei vieläkään irtoa ja henkilö menee tajuttomaksi, aloita 

puhallus- ja paineluelvytys. 

Toimi näin, jos kyseessä on 1-8-vuotias lapsi 

 Ota lapsi syliisi ja pidä pään taso vartaloa alempana. 
 Lyö kämmenellä 5 kertaa lapaluiden väliin. Sovita lyönnit lapsen kokoon. 
 Jos tämä ei auta, soita 112. 
 Heimlicin ote, ks. edellä.  
 Jatka tarvittaessa vuorottelemalla 5 lyöntiä, 5 nykäisyä.  
 Jos vierasesine ei vieläkään irtoa ja henkilö menee tajuttomaksi, aloita 

puhallus- ja paineluelvytys. 

Ensiapuvälineet 
Hätäensiavun voit aloittaa ilman välineitä, mutta ensiapuvälineet tehostavat 
ensiavun antamista. Pidä välineet paikassa, josta saat ne helposti ja tutustu niihin 
etukäteen, etteivät ne ole outoja tositilanteessa. Hyvät ensiapuvälineet ovat myös 
oman turvallisuutesi tae. 

Opi ensiaputaidot 
Ensiaputaitojen kartuttaminen on elämänikäistä koulutusta. Kertaa 
ensiaputaitojasi ensiapukursseilla. 

 www.redcross.fi/opi_ensiaputaidot 
 www.redcross.fi/tuotteet  
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Lisätietoja 

 * Helsingin Väestönsuojeluyhdistys 

*turvaopas.pelastustoimi.fi/suojele-itseasi-ja-muita.html –  

 

Teksti: 

Jukka-Petri Nieminen 

Greta ja Raimo Nikkilä 

Lähde: 

Sisäasiainministeriö suojele itseäsi ja muita 
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