ohjeet turvalliseen
uuteen vuoteen

ulkotulet

Ulkotulet tulee aina sijoittaa palamattomille ja lämpöä
kestäville alustoille. Älä polta ulkotulia koskaan
sisällä, ja käytä tarkkaa harkintaa sekä erityistä
varovaisuutta parvekkeilla, kuisteilla ja katoksissa. Ne
tulee sijoittaa muutamien metrien etäisyydelle
rakennusten seinistä.
Ulkotulet vaativat valvontaa!
Sateella tulikuuma massa saattaa roiskua ja
keventynyt ulkotuli saattaa tuulen mukana kulkeutua
lähelle palavaa materiaalia.

kynttilät ja tuikut

Älä koskaan jätä kynttilää valvomatta.
Sammuta aina, vaikka poistuisit vain hetkeksi
huoneesta. Sijoita kynttilät niin, etteivät lapset
pääse koskettamaan ja ettei kynttilä pääse
kaatumaan. Tarkista aina, ettei kynttilän
vieressä tai yläpuolella ole mitään syttyvää
kuten verhot, huonekasvit tai muita koristeita.
Muista myös sijoittaa kynttilät tarpeeksi kauas
toisistaan, liian lähelle sijoitetuttujen
kynttilöiden lämpö saattaa nousta ja liekit
yhtyä yhdeksi suureksi liekiksi.

ilotulitteet
Ammu ilotulitteita vain uudenvuoden aattona kello
18–02 välisenä aikana.
Älä luovuta ilotulitteita alle 18-vuotiaille tai
päihtyneille
Käytä suojalaseja, myös katsojana
Lue käyttöohjeet
Noudata ilotulitteiden turva- ja katseluetäisyyksiä
Jos ilotulite ei toimi, sitä ei saa sytyttää uudelleen
MUISTA SUOJALASIT!

kun asunto jää tyhjilleen

Huolehdi kaikki mahdolliset sähkölaitteet
kokonaan pois päältä. Muista irrottaa
laturien johdot ja jouluvalotkin, sillä
sähkölaitteista lähtee nykyisin valitettavan
usein tulipalot liikkeelle! Varmista, että
pesukoneiden hanat ovat käännettyinä OFF asentoon. Tarkista että ikkunat ja ovet ovat
kunnolla lukittu, ja ettei vara-avaimet ole
helposti löydettävissä. Anna kodin olla
asutun näköinen, pyydä läheisiä tekemään
lumitöitä tai naapuria tallustelemaan pihassa
ja huolehtimaan posteistasi.

Tarkista nämä asiat jo tänään:
Tarkista palovaroittimen toiminta ja huolehdi asuntoon/kiinteistöön tarpeeksi monta palovaroitinta:

Asunnon jokaisen kerroksen tai tason alkavaa 60m2 kohden on oltava vähintään yksi palovaroitin.
Tarkista sammutuspeite ja käsisammutin, huolehdi että jokainen tietää missä se sijaitsee. Käy kaikkien kanssa sen
käyttö läpi. Myös lasten!
Jokainen tietää poistumistiet ja sovitun kokoontumispaikan.
Asunnon / Kiinteistön osoitenumero näkyvissä selkeästi, myös pimeässä.
Irrota laturit ja muut sähkölaitteet pistokkeista, jotka eivät tarvitse jatkuvaa virtaa.
Pimeään aikaan sähköhäiriöihin olisi hyvä varautua paristo/akku valaisimilla ja radiolla.

