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Alustuksen sisältö 

• Yleistä kodin vaaroista 

• Otteita käytännön ohjeista 

• Mistä lisätietoja saa? 

• Tulipalon kehittyminen 



Turvallisuus? 

 

Palokuolemat  

  20.4.2011: 20 



Turvallisuus? 

Vuonna 2009 toteutetun haastattelututkimuksen mukaan 15 vuotta täyttäneille 

suomalaisille sattui lähes 1 100 000 tapaturmaa. 

 

Tapaturmista 72 % (790 000) oli koti- ja vapaa-ajan tapaturmia.  

 

Liikennetapaturmia oli 7 % (74 000) ja työtapaturmia 21 % (230 000) kaikista 

tapaturmista. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat jakautuvat kotitapaturmiin (320 000), 

liikuntatapaturmiin (350 000) ja muihin vapaa-ajan tapaturmiin (120 000). 



Tapaturmaisesti kuolleet (lkm) 1986–2008 

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tapaturmatietokanta, 2010 
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Tapaturmat 1999 - 2008 



 
 

Tapaturmat 1999 - 2008 



 
 

Koti on vaarallinen paikka 



Aikuisten kotitapaturmatilanteet 

Ruuanvalmistus    25 % 

Muu liikkuminen kotona    23 % 

Muu ajankäyttö    17 % 

Siivous ja pyykki   11 % 

Henkilökohtainen hygienia  7 % 

Korjaustyöt sisällä     6 % 

Korjaustyöt ulkona      6 % 

Harrastukset          5 % 

Korjaustyöt ulkona  27 % 

Muu ajankäyttö    17 % 

Muu liikkuminen kotona  16 % 

Ruuan valmistus 14 % 

Korjaustyöt sisällä 13 % 

Harrastukset    7 % 

Henkilökohtainen hygienia  4 % 

Siivous ja pyykki 2 % 

Lähde: Kansallinen uhritutkimus 2009, 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  

Naiset: Miehet: 





Rakennuspalot ja rakennuspalovaarat 2010 



Vastuu paloturvallisuudestasi  on  sinulla 

 

• Tulipalo kehittyy hengenvaaralliseksi parissa 

minuutissa 

• Opi ehkäisemään tulipalon syttyminen 

 

 



Kodin  paloturvallisuusvinkit  

1. Estä tulipalon syttyminen ennakolta 

2. Suojaa kotisi tulipalon varalta 

3. Mieti ennalta, miten poistut rakennuksesta, 

jos tulipalo kuitenkin syttyy 

4. Opi toimimaan oikein tulipalossa 



Arjen sankari ehkäisee tulipalon syttymisen! 

• Monet tulipalot kotona syttyvät 
hetken huolimattomuudesta 

• Useimmat tulipalot kodissa ovat 
torjuttavissa  

• Vaaratekijät voidaan poistaa 
oma-aloitteisesti 

• On tärkeätä tunnistaa mahdolliset 
tulipalovaarat kotona 

• Pienet toimenpiteet ja 
tottumusten muutokset auttavat 

 



Miksi tulipalo syttyy? 

• Huolimattomuus keittiössä 

• Sähkölaitteita käytetään 

väärin eikä niitä huolleta 

• Avotulen varomaton 

käsittely: kynttilä, avotuli, 

tupakka 

• Tulipalo sytytetään 

tahallaan: tuhopoltot, 

tulitikkuleikit 

”Ihminen 

aiheuttaa itse 

omalla 

toiminnallaan 

noin puolet 

tulipaloista!   

Syynä on 

huolimattomuus 

tai tahallisuus.” 



 Estä  tulipalon syttyminen keittiössä 

 Tulipalot syttyvät  useimmiten silloin, 
kun ihmiset jättävät keitokset yksinään 
kiehumaan 

 Tyhjäksi kiehunut kattila tai päälle 
unohtunut levy voi sytyttää tulipalon 

 Älä säilytä mitään syttyvää lieden 
päällä tai  läheisyydessä 

 Rasvaa kuumennettaessa kattilan kansi 
on käden  ulottuvilla 

 Kylmälaitteiden taustat imuroidaan 
vähintään kerran vuodessa 

 



Noudata  sähkölaitteiden käyttöohjeita   

- estä sähköpalon syttyminen 

 Käytä pyykin- ja astianpesukoneita vain kun olet kotona 

 Puhdista laitteet pölystä  

 Huolehdi riittävästä ilmankierrosta laitteiden ympärillä 

 Älä ylikuormita pistorasioita peräkkäisillä jatkojohdoilla 

 Älä käytä viallisia sähkölaitteita 

 Sähkötyöt ja sähkölaitteiden korjaukset ovat vain 

ammattilaisen tehtäviä 

 

 

 

 



Suojaa kotisi tulipalolta 

• Pidä palovaroittimet toimintakunnossa 

• Hanki sammutuspeite ja sammutin 

• Käytä paloturvallisia tekstiilejä 

• Älä säilytä kotona helposti            

syttyviä aineita 

• Älä säilytä mitään  tavaraa   

kulkureiteillä 



 Palovaroitin - kodin halpa henkivartija! 

• Palovaroitin havaitsee alkavan palon ajoissa  

• Se antaa sinulle aikaa poistua tulipalosta 

• Asenna palovaroitin jokaiseen 

makuuhuoneeseen ja poistumisreitille 

• Kiinnitä palovaroitin kattoon asennusohjeen 

mukaan 

• Testaa paristo  kuukausittain 

• Vaihda paristo vuosittain, esim. 112-päivänä  



Suunnittele toiminta tulipalossa 

• Harjoittele alkusammutusvälineiden käyttöä 

• Suunnittele ennakkoon mitä kautta voit poistua eri 

huoneista tulipalossa 

• Mieti, miten lapset saadaan turvallisesti ja 

nopeasti ulos 

• Miettikää kokoontumispaikka,                    jossa 

nähdään, että kaikki                            ovat 

päässeet turvaan 

 



Toiminta tulipalossa 

 Kun huomaat palon syttymisen, varoita 

muita ja pelasta vaarassa olevat ihmiset 

 Jos palonalku on pieni, voit yrittää 

sammuttaa sen kunhan et vaaranna itseäsi 

 Poistu ulos ja auta muitakin poistumaan 

 Sulje ovet ja ikkunat perässäsi poistuessasi 

asunnosta 

 Soita 112 turvallisesta paikasta 

 Opasta palokunta paikalle 

 



Murtosuojausvinkkejä 

• Hyvä lukitus 

• Yleinen huolellisuus, ovien ja omaisuuden lukituksessa 

• Loman aikana kannattaa oma talo pitää asutun 

näköisenä.  

 Pientalon nurmikko olisi hyvä saada leikatuksi ja 

postit haetettua luukusta. Sähkörasioihin 

asennettavilla aikakatkaisimilla voi saada valot 

syttymään päälle iltaisin. Naapurin auto pihaan 

satunnaisiksi öiksi jne. 

• Huolehdi vakuutusturvasta 

• Turvallisuusteknologialla lisäsuojaa: hälyttimet taloon ja 

esimerkiksi kytkentä omaan matkapuhelimeen. 

 

 



Pienten lasten tapaturmat  

Alle 10-vuotiaille lapsille sattuu tapaturmia yleisimmin kotona 

tai kotipihalla 

Yleisimpiä lasten tapaturmia ovat 
Kaatumiset ja putoamiset 

Esineen aiheuttamat tapaturmat 

Liikennetapaturmat 

Palovammat 

Lasten kotitapaturmia ehkäistään parhaiten 
Järjestämällä kotiympäristö turvalliseksi  

Valvomalla ja ohjaamalla lasta 

Turvallinenkaan ympäristö ei poista valvonnan tarvetta 

Turvavälineet parantavat turvallisuutta 



Lasten turvallisuus sisällä (1) 

Estä putoamiset ja kaatumiset 
 Turvaportit 

 Liukuestesukat  

 Mattojen liukuesteet 

 Älä jätä pientä lasta syöttötuoliin tai hoitopöydälle ilman valvontaa 

Vaaralliset aineet pois lasten ulottuvilta 
 Lääkkeet  

 Pesuaineet  

 Alkoholijuomat  

 Tupakat  

 Myrkylliset kasvit 

Terävät ja vaaralliset esineet pois lasten ulottuvilta 
 Sakset  

 Veitset  

 Ompelutarvikkeet  

 Tulitikut 



Lasten turvallisuus sisällä (2) 

Poista vaaranpaikat lastenhuoneesta 
 Valitse tukevat kalusteet ja kiinnitä hyllyt seiniin 

 Sijoita lelut lapsen ulottuville, ettei lapsen tarvitse kiivetä ylettyäkseen niihin  

Valitse turvallisia leluja 
 Lelujen muovikääreitä ei lasten käsiin 

 Alle kolmivuotiaiden lasten lelujen on oltava erityisen lujia - niiden on 

kestettävä heittämistä ja hakkaamista hajoamatta.   

 Kiinnitä erityistä huomiota markkinoilta tai myyjäisistä ostettuihin leluihin 

Järjestä peseytymistilat, keittiö ja kodinhoitotilat turvallisiksi 
 Termostaattihanat 

 Liukuesteet lattioilla  

 Kaiteet tarvittaessa 

 Liesisuoja 

 Lieden kaatumiseste  

 Ei roikkuvia pöytäliinoja 

 



Lasten turvallisuus ulkona  

Valvo lasten leikkejä ulkona 

Valitse tarkoituksenmukaiset varusteet leikkien turvaksi 
 Muista heijastin, kypärä, pelastusliivit ja muut suojavälineet 

 Poista nauhat ja nyörit vaatteista sillä ne voivat aiheuttaa kuristumisvaaran 

Tarkasta leikkipaikat ja leikkivälineet  
 Autojen ajoreitit, kuopat, ranta, uima-altaat tai kaivot eivät sovellu leikkipaikoiksi 

 Huolla ja kunnosta leikkivälineet 

 Keinujen ja kiipeilytelineiden alustaksi pehmeä hiekka tai muu pehmeä materiaali 

Pidä piha-alueet ja tiet turvallisina 
 Estä lasten kiipeily katolle 

 Valitse pihapiiriin vain myrkyttömiä kasveja 

 Huolehdi että lasten leikkialue on vapaa ajoneuvoliikenteeltä 

Säilytä puutarhan ja kodin työkalut poissa lasten ulottuvilta 





6.8 Lisätiedon tarve kodin tai lähiympäristön 

turvallisuusasioissa 
 Keskeiset ”muu”-vastaukset: itsesuojelu / itsepuolustus, yleisesti turvallisuusasiat 
 11. Haluaisitteko saada lisätietoja kodin tai lähiympäristön turvallisuuden parantamiseen liittyvistä asioista, mistä? 

(monivalintakysymys) 
Kaikki vastaajat (N=1000 / n=907) % 

 Vaihtoehto ei käytössä vuoden 2008 tutkimuksessa. 
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Onnettomuuksien, tapaturmien ennaltaehkäisy

Lukot ja murrot

Luonnononnettomuudet

Tulipalon sammuttaminen

Ympäristöonnettomuudet

Säteilyonnettomuudet / ydinvoimaonnettomuudet

Väestönsuojat ja väestönsuojelu

Hätäilmoituksen teko

Joku muu

(%) prosenttia vastaajista 2008 2010

SPEK Tulosyhteenvetoraportti syksy 2010 



Turvalliseen huomiseen 
Lisätietoja mm: 

Keski-Uudenmaan Pelastuslaitos www.ku-pelastus.fi 

Havukosken asema, Hosantie 3 

Turvallisuuspalvelut, vaihde 09-839 40000 : - nuohous, palotarkastus, pelastustoiminta 

 

Poliisi 

www.poliisi.fi 

 

Uudenmaan Pelastusliitto, 

Nylands Räddningsförbund Vapaalantie 2 A 7  

01650 Vantaa,  

puh. (09) 855 3310 

toimisto@upl.fi 

www.upl.fi 

 

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ry 

www.spek.fi 

 

Finanssialan Keskusliitto FK 

Vahingontorjunta www.fk.fi/vahingontorjunta 

Kotitapaturmien ehkäisykampanja              Täyttä toimintaa –tapahtuma, mm. Korson VPK 

www.kotitapaturma.fi 

                      11. ja 14.5.2011 klo 18.00 

 

http://www.kotitapaturma.fi/tiedoston_katsominen.php?dok_id=77
http://www.ku-pelastus.fi/
http://www.ku-pelastus.fi/
http://www.ku-pelastus.fi/
http://www.poliisi.fi/
http://www.spek.fi/
http://www.fk.fi/vahingontorjunta
http://www.kotitapaturma.fi/


VOK turvallisuusasioiden toimikunta 

• Perustettiin VOK:n yhdistyskokouksessa 17.4.2011 

• Toimintaohjeet valmisteilla, hallitus käsittelee/hyväksyy 

• Alustavasti tehtäviksi hahmoteltu 
 edustajat/yhteyshenkilöt/asiantuntijat yhdistyksistä 

 toimii VOK:n hallituksen asiatuntijaelimenä 

 tarjoaa/välittää tietoa omakotiasujan turvallisuudesta 

o Verkkosivusto 

o Kysymykset/vastaukset 

 ottaa vastaan aloitteita omakotiasumisen/asuinalueiden turvallisuuden 

edistämiseksi Vantaalla 

 valmistelee VOK:n turvallisuusasioita koskevat esitykset/lausunnot – tukee 

yhdistyksiä tarvittaessa esim. kaavalausunnoissa 

 tukee yhdistysten järjestämiä turvallisuusaiheisia tilaisuuksia 

  




