ASUKKAAN TURVAOHJE
VT2 Kalevankuja 8 - Iitin Vuokratalot Oy
Kalevankuja 8, 47400 Iitti

YLEINEN HÄTÄNUMERO 112

TOIMINTA TULIPALOSSA
1. Yritä sammuttaa palo asuntosi tai taloyhtiösi
alkusammutuskalustolla, älä kuitenkaan
vaaranna itseäsi tai muita. Jos savua on jo
katonrajassa, pyri kulkemaan mahdollisimman
matalalla, ettet hengittäisi myrkyllistä savua.
2. Mikäli et saa sammutettua paloa itse, poistu
asunnosta turvallisen oven tai ikkunan kautta.
Muista sulkea kaikki ovet perässäsi
poistuessasi. Varmista, että muutkin asunnon
ihmiset poistuvat.
3. Poistuttuasi asunnosta varoita välittömässä
läheisyydessä olevia naapureita vaarasta.
4. Poistu kokoontumispaikalle Kalevankuja 8
jätepisteen luokse.
5. Soita 112 ja ilmoita nimesi, palavan
huoneiston tarkka osoite sekä onko ihmisiä
vaarassa.
6. Valmistaudu opastamaan pelastuslaitos
oikeaan kohteeseen. Luovuta tarvittaessa
omat avaimesi pelastajille.

KODIN PALOVAROITIN
•

•

•
•
•

Asukkaan on lakisääteisesti asennettava
huoneistonsa jokaisen kerroksen jokaista
alkavaa 60 m² kohti yksi palovaroitin.
Palovaroitin on asennettava kattoon
huoneen keskelle siten, että etäisyys
seinään on vähintään 50 cm, tai
vaihtoehtoisesti seinään 15 cm
etäisyydelle katosta.
Palovaroitin on testattava kuukausittain.
Suositellaan jokaiseen makuuhuoneeseen,
käytäville, olohuoneeseen sekä autotalliin.
Keittiöön suositellaan asennettavaksi
lämpöön reagoiva palovaroitin.

KODIN PALOTURVALLISUUS
Jääkaappi, pakastin, astian- ja pyykinpesukone
• Imuroi laitteen takaosa vuosittain.
• Varmista riittävä ilmanvaihto.
Leivänpaahdin
• Tyhjennä leivänmurut tasaisin väliajoin.
Liesi
• Älä säilytä hellan päällä mitään tavaraa.
• Älä säilytä uunin sisällä mitään tavaraa.
Kahvinkeitin
• Älä jätä kahvinkeitintä valvomatta.
• Suositeltavaa hankkia itsesammuttavalla
ajastimella varustettu kahvinkeitin.
Mikroaaltouuni
• Älä käytä sopimattomia astioita
(metalliastiat, osa muoviastioista).
Pyykin-/astianpesukone
• Älä jätä laitetta valvomatta/yön yli päälle.
• Varmista riittävä ilmanvaihto.
Televisio/tietokonenäytöt
• Älä peitä laitteen ilmanvaihtoaukkoja esim.
pöytäliinalla.
• Älä jätä laitetta valmiustilaan yöksi.
• Imuroi laitteen ilmanvaihtoaukot
vuosittain.
Valaisimet
• Älä aseta mitään palavaa materiaalia
valaisimen välittömään läheisyyteen.
• Älä jätä valaisimia palamaan poistuessasi
huoneistosta/yön yli.
Sähköjohdot
• Älä käytä sähkölaitteita, joiden
sähköjohdot ovat rikki/repeytyneet.
Kynttilät
• Aseta kynttilä tukevasti omaan astiaansa.
• Aseta kynttilä palamattomalle alustalle.
• Älä jätä kynttilöitä ikinä valvomatta.
Sauna
• Saunassa ei saa säilyttää ylimääräistä
tavaraa.
• Lapsia on ohjeistettava, että kiukaan
kytkimiä saa käyttää vain aikuiset.

TENANT SAFETY INSTRUCTIONS
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EMERGENCY NUMBER 112
IN CASE OF FIRE
1. Try to extinguish the fire with your own or the
real estate’s initial fire extinguisher but do not
endanger yourself or others. If there is smoke
already at the ceiling, try moving as low as
possible in order to prevent from inhaling the
poisonous smoke.
2. If you are unable to extinguish the fire, exit
the apartment through a safe door or window
and close all the doors behind you. Make sure
others in the apartment are evacuated as well.
3. Once you have evacuated the apartment,
alarm other tenants of the danger.
4. When you have reached the evacuation point
next to the waste disposal area of Kalevankuja
8.
5. Call 112 and inform the emergency center of
your name, the address of the apartment on
fire and possible individuals in danger.
6. Be prepared to provide guidance to the
correct location for the firemen and offer your
keys to them if needed.

HOME FIRE ALARM
• The tenant is legally obliged to install one
fire alarm per every 60m² of every floor of
the apartment.
• The fire alarm should be installed at the
center of the ceiling minimum of 50cm
from the wall or to the wall 15cm from the
ceiling.
• Should be installed at every bedroom,
corridor, living room and garage.
• Kitchen should be installed with a heat
sensitive fire alarm.

HOME FIRE SAFETY
Refrigerator/freezer
• Vacuum the backside annually.
• Ensure sufficient ventilation.
Toaster
• Empty the breadcrumbs regularly.
Stove
• Do not store anything on the stove.
• Do not store anything inside the oven.
Coffee maker
• Do not leave the coffee machine unattended
• It is recommended to acquire an auto shut
off coffee maker.
Microwave
• Do not use unsuitable materials such as
metal or inappropriate plastic materials.
Washing machine/Dishwasher
• Do not leave the appliance running
unattended/overnight.
• Ensure sufficient ventilation.
Television/computer monitor
• Ensure ventilation and do not cover the
ventilation openings with e.g. a table cloth.
• Do not leave the appliance on standby
unattended/overnight.
• Vacuum the appliance annually.
Lamps
• Do not place anything flammable in the
proximity of lamps.
• Do not leave lamps on
unattended/overnight.
Electrical wires
• Do not use broken/torn electrical wires.
Candles
• Place candles firmly in their own container
on a non-flammable surface.
• Do not leave candles burning
unattended/overnight.
Sauna
• Do not store anything in the sauna.
• Children are informed that only adults can
operate the sauna stove.

