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112 PÄIVÄ LÄHESTYY, ONKO KOTISI TURVALLISUUS KUNNOSSA?
11.2. vietetään valtakunnallista hätänumeropäivää. 112-päivän tarkoituksena on muistuttaa
jokaista arjen turvallisuudesta ja siitä, kuinka itse voi osaltaan huolehtia niin omasta kuin
läheistenkin turvallisuudesta.
Onko Sinun kotonasi ja naapureiden asunnoissa turvallisuusasiat kunnossa? Miten niitä voisi
vielä parantaa? Voivatko asukkaat vaikuttaa taloyhtiön turvallisuuteen? Tässä muutama vinkki
turvallisuuden tarkastamiseen.
Palovaroitin
 Testaa palovaroittimien toimivuus säännöllisesti. 112-päivänä kaikkia kehotetaan
testaamaan varoittimet. Asunnon jokaisessa kerroksessa pitää olla vähintään yksi
varoitin. Jos pinta-ala on yli 60 m² täytyy määrää lisätä. Suositeltavaa on, että
jokaisessa tilassa, jossa yövytään, on oma palovaroitin.
Paloturvallisuus
 Hanki alkusammutusväline ja pidä se helposti saatavilla. Sammutuspeite on edullinen
hankinta. Käsisammutin on tehokkaampi kuin sammutuspeite.


Suunnittele ennalta poistumisreitit. Poistumistiet kotona ja taloyhtiön yhteisissä tiloissa
on pidettävä vapaana tavaroista.



Toimi turvallisesti kynttilöiden kanssa. Sijoita kynttilät harkiten ja sammuta ne aina, jos
olet viimeinen huoneesta poistuja.
Savuhormit on nuohottava joka vuosi. Asukas tilaa nuohoojan.




Säilytä tulentekovälineet niin, etteivät lapset saa niitä. Lukollinen kaappi tai laatikko on
hyvä paikka.

Sähkölaitteet
 Sijoita valaisimet ja muut sähkölaitteet niin, että ne eivät aiheuta palovaaraa. Huolehdi
riittävästä ilmankierrosta sähkölaitteiden luona.
 Vie oireileva tai vioittunut sähkölaite ja rikkoutunut sähköjohto huoltoon alan
ammattilaiselle, älä korjaa niitä itse.
Hanki itsellesi kotivara
Kotivara tarkoittaa, että kotiin hankitaan ruokaa ja muita päivittäin välttämättä tarvittavia
tavaroita vähän varastoon. Näin voidaan varautua tilanteisiin, jolloin kauppaan ei pääse tai
kotoa ei voi poistua.
 Kotivaran pitää riittää useaksi päiväksi, mieluimmin koko viikoksi. Kotivaraan kuuluu
elintarvikkeiden lisäksi mm. lääkkeet, taskulamppu, kynttilöitä ja tulitikut.
 Viranomaiset tiedottavat radion kautta. Voitko kuunnella radiokanavia?
 Käteistä rahaakin on hyvä olla, jos maksupäätteet eivät toimi, eikä automaateista voi
nostaa.
 Osaatko leipoa hiivaleivän? Tarvitaan vain hiivaleipäjauhoja, kuivahiivaa ja suolaa.
Tärkeät numerot
 Hätänumero on 112. Hätänumeroon soitetaan kiireellisissä hätätilanteissa, kun henki,
terveys tai omaisuus on uhattuna. Hätäkeskuksesta saa mm. poliisin, pelastuslaitoksen
ja ensihoidon apua.
 Myrkytystietokeskuksen suora numero on 90 471 977. Myös 90 4711 toimii.
Turvallista talvenaikaa toivottaa:
Uudenmaan Pelastusliitto
Lisätietoja: koulutuspäällikkö Aulis Partanen, aulis.partanen@upl.fi

