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OPPITUNTI 3:

ONNETTOMUUDEN  
SEURAUKSIA VOI RAJOITTAA



Jokaisesta kodista pitäisi löytyä al-

kusammutusvälineet. Keittiöön kan-

nattaa ostaa sammutuspeite joka 

kiinnitetään käden ulottuville, sopivan 

lähelle hellaa. Eteiseen voi hankkia 

käsi sammuttimen, jolla voi kätevästi 

sammuttaa esimerkiksi sähkölaitepa-

lon, kuten palavan television. 

Kaikkia alkusammutusvälineitä täy-

tyy opetella käyttämään. Käyttöohjei-

ta lukemalla pääsee jo pitkälle, mutta 

 NOUHÄTÄ!-kampanjan yhteydessä on 

hyvä tilaisuus opetella alkusammutus-

taidot. Sen jälkeen osaat neuvoa myös 

lähipiiriäsi. Käytännön taidon harjoittelu 

kannattaa, sillä palon syttyessä on toi-

mittava todella nopeasti ja palokunnan 

saapuminen voi kestää. 

Alkusammutuskoulutusta järjestävät 

esimerkiksi sopimuspalokunnat, pelas-

tuslaitokset ja pelastusalan järjestöt. 

Ripeästi tehty alkusammutus voi sam-

muttaa tulipalon heti alkuunsa ja estää 

suuret vahingot.  Alkusammutuksessa ei 

kuitenkaan saa vaarantaa itseään. 

Alkusammutusvälineet

Palamaan syttynyt rasva kattilassa 

tai paistinpannulla sammuu helpoiten 

tukahduttamalla palo kattilan kannel-

la. Lie situuletin pitää muistaa sulkea ja 

kääntää lieden levy pois päältä Palavan 

rasvan sekaan ei koskaan saa heittää 

vettä, sillä se saa rasvapalon roihah-

tamaan entistä voimakkaammaksi ja 

palavaa rasvaa roiskuu ympäriinsä. Voit 

käyttää myös sammutuspeitettä. 

Sähkölaitepaloja varten kotiin kannattaa 

hankkia käsisammutin tai sammutus-

peite. Jos sähkölaite syttyy palamaan, 

sähköjohto pitää heti irrottaa pisto-

rasiasta ja vasta sitten aloittaa alkusam-

mutus. 

Käsisammutinta pitää huoltaa. Huolto-

päivä on merkitty sammuttimeen. Kä-

sisammutin huolletaan myös jokaisen 

käytön jälkeen. 

1. ALKUSAMMUTUS 



2. ENSIAPU 

Sinulla on auttamisvelvollisuus, jos 

kohtaat tajuttoman ihmisen. Vanhus 

saattaa menettää tajuntansa kaupan 

kassajonossa tai nuorikin henkilö voi 

saada sairaskohtauksen keskellä katua. 

Avun tarpeessa olevaa ei saa jättää yk-

sin, vaan sinun on oltava hänen luonaan, 

kunnes apua saapuu paikalle. 

Hätäensiavulla pelastat potilaan hengen, 

estät hänen tilansa pahenemisen ja kut-

sut ammattiavun paikalle. Hätätilantees-

sa on aina kysymys minuuteista. 



Selvitä elvytystarve.

1. Koeta herätellä tajutonta henkilöä puhuttelemalla ja ravistamalla häntä. 

2. Jos hän ei herää, kutsu apua tai tee hätäpuhelu. Noudata puhelimessa saamiasi 

ohjeita. 

3. Käännä autettava selälleen ja selvitä hengittääkö  

hän normaalisti. Avaa hengitystiet kohottamalla hänen leu-

kaansa ylös ja taivuttamalla varovasti päätä taak-

sepäin. Katso, liikkuuko rintakehä. Tunnustele ja 

kuuntele ilman virtausta suusta ja sieraimista. 



Jos potilas hengittää, käännä hänet kylkiasentoon.

1. Nosta vasen käsi yläviistoon kämmen ylöspäin ja oikea käsi rinnan päälle. 

2. Nosta takimmainen polvi koukkuun. 

3. Tartu potilasta hartiasta ja koukussa olevasta polvesta ja käännä hänet 

kyljelleen. 

4. Aseta käsi posken alle kämmenselkä  

ylöspäin. 

5. Jätä päällimmäinen jalka suoraan kulmaan. 

6. Varmista, että potilas hengittää ja taivuta päätä varo-

vasti taaksepäin.



Jos potilas ei hengitä, aloita paineluelvytys.

Jos kyseessä on lapsi, aloita viidellä puhalluksella. 

1. Aseta kämmenesi rintalastan keskelle ja toinen käsi kämmenselän päälle.  

2. Paina 30 kertaa käsivarret suorina noin 100 painelua minuutissa niin,  

että rintakehä painuu 4–5 cm. 



Aloita puhalluselvytys.

1. Kohota leuka ylös, taivuta päätä taaksepäin ja sulje sieraimet peukalolla sekä etusormella. 

2. Paina huulesi potilaan suulle, puhalla kaksi rauhallista puhallusta keuhkoihin ja tarkkaile, että rintakehä liikkuu. 

3. Jos henkilö ei herää tai hengitä normaalisti kahden puhalluksen jälkeen,  

jatka painelu- ja puhalluselvytystä rytmillä 30 painallusta, 2 puhallusta. 

Jatka, kunnes muuta apua saapuu paikalle tai omat voimasi loppuvat. Keskeytä elvytys vain 

siinä tapauksessa, että henkilö palaa tajuihinsa.



3. YLEINEN VAARAMERKKI

Yleinen vaaramerkki on minuutin pi-

tuinen nouseva ja laskeva äänimerkki, 

joka kuuluu väestöhälyttimien välityksellä.  

Se varoittaa ulkona olevia ihmisiä uhkaa-

vasta, välittömästä vaarasta. Vaaramerkki 

tarkoittaa, että pitää heti suojautua sisätiloi-

hin ja toimia radiosta tai televisiosta annet-

tavien ohjeiden mukaan. Tiedustelusoitto-

ja ei saa soittaa hätänumeroon 112. 

Toimi näin kuultuasi yleisen  

vaaramerkin:

 - Siirry sisälle. Pysy sisällä.

 - Sulje ovet, ikkunat, 

  tuuletusaukot ja 

  ilmanvaihto.

 - Avaa radio ja odota 

  rauhallisesti ohjeita.

 - Vältä puhelimen käyttöä, 

  jotta linjat eivät tukkeutuisi.

 - Älä poistu alueelta ilman 

  viranomaisten kehotusta, 

  jotta et joutuisi vaaraan 

  matkalla.

Esimerkkejä tilanteista, joissa  

vaara merkki annetaan:

 - suuret tulipalot, joissa 

  syntyy runsaasti myrkyllistä 

  savua

 - kaasuvaara, kun esim. tiellä 

  on tapahtunut vaarallisten 

  aineiden onnettomuus

 - säteilyvaara, esim.  

  ydinvoimalaonnettomuus. 



Väestöhälytinjärjestelmää pidetään yllä 

tositilanteiden varalta, ja järjestelmän 

toimivuutta testataan säännöllisesti soit-

tamalla kokeilumerkki. Kokeilumerkki on 

yhtämittainen tasainen hälyttimen ääni, 

joka kestää seitsemän sekuntia. Kokeilu-

merkki ei edellytä ihmisiltä toimenpiteitä. 

Vaara ohi -merkki 

Vaara ohi -merkki on pitkä yhtämittainen 

tasainen ääni, joka kestää yhden minuu-

tin. Se tarkoittaa yleistä vaaramerkkiä 

koskevan varoituksen purkamista. 
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TULE MUKAAN PALOKUNTANUORIIN JA HANKI HYVÄ
HARRASTUS!

Palokuntatoiminnassa tulevat tutuiksi niin pelastajan arki kuin
vapaakin. Harjoituksissa opiskellaan monenlaisia turvallisuustietoja
ja -taitoja. Opittuja taitoja pääsee testaamaan sekä vanhojen että
uusien kavereiden kanssa.

HAASTA KAVERISI MUKAAN!

Löydät lähimmän palokuntasi haka.spek.fi/haku.asp.

Lisätietoja voi kysyä järjestöohjaajalta SPEKistä.


