
Opetustilan ja -materiaalin valmistelu

Tarvikkeet

Esitysmateriaali
• Esitysmateriaali Oppitunti 1 – Tulipalojen ennaltaehkäiseminen löytyy NouHätä!-

kampanjan verkkosivuilta, nouhata.fi. 

• Noudata esitysmateriaalin käytössä tuntisuunnitelmaa.

• Opetuksessa tulee käyttää aina päivitettyä versiota aineistosta.

• Käytä esitysmateriaalia siten, että näet luennoitsijan muistiinpanot. Niissä on lisätietoa 

aiheesta.

• Jos kouluttaja muokkaa lähdemateriaalia tai käyttää opetuksessaan lisänä muuta 

materiaalia pitää tästä mainita erikseen. Oman lisäaineiston pitää erottua SPEKin 

tuottamasta koulutusaineistosta.
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Tavoitteet: Sisällöt:
1. Oppija osaa nimetä yleisimmät 

tulipalojen syttymissyyt.

• valvomaton ruuanvalmistus
• sähkölaitteiden käyttö
• avotuli (kynttilät, tupakointi yms.)

2. Oppija osaa tunnistaa 

palovaaroja.

• vialliset sähkölaitteet (kodinkoneet, akut, 
lataaminen)

• kuivuus
• alkoholin käyttö ja päihteiden käyttö, tupakointi
• epäsiisteys

NouHätä-oppitunnit
Tuntisuunnitelma

Oppitunti: 1/4 Tulipalojen ennaltaehkäiseminen

Kesto: Yksi oppitunti
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Koulutuksen kulku

ALOITUS
• Oppitunnin tavoitteet

1. OSIO: Yleisimmät tulipalojen syttymissyyt
• Kuunnellen: Uutinen metsäpaloista 

• Yhteispohdinta: Miten onnettomuus olisi voitu välttää?

• Luennoiden: Joka vuosi suomessa syttyy lähes 12 000 tulipaloa

• Luennoiden: Yleisimpiä tulipalojen syttymissyitä

• Yhteispohdinta: Miten ruoanlaitosta syntyviä paloja voisi vähentää?

• Luennoiden: Päihteet ja tupakointi ovat vaarallinen yhdistelmä

• Kertaus luennoiden: Yleisimmät tulipalojen syttymissyyt

2. OSIO: Palovaarojen tunnistaminen
• Yhteispohdinta: Tunnistatko, mikä on kuvan tilanteen palovaara? X4

• Luennoiden: Pienillä teoilla ja omien tapojen muutoksilla voit tehokkaasti ehkäistä 

tulipaloja ja vaaratilanteita.

• Luennoiden: Mihin laki velvoittaa?

• Kertaus luennoiden: Palovaarat

3. OSIO: Kodin paloturvallisuutta parantavat toimet
• Luennoiden: Palovaroittimen täytyy toimia

• Yhteispohdinta: Keksikää muistisääntö, jonka avulla muistatte testata 

palovaroittimen joka kuukausi.

• Yhteispohdinta: Montako palovaroitinta taloon tarvitaan? Kuinka monta palovaroitinta 

omassa kodissa kuuluisi olla?

• Luennoiden: Palovaroittimia täytyy olla riittävästi

• Luennoiden: Yhä useampi palo saa alkunsa laitteen lataamisesta.

• Kuunnellen: Uutinen akkupalosta

• Yhteispohdinta: Mistä ilmiöstä on kyse? Onko ilmiö sinulle tuttu ennestään?

• Yhteispohdinta: Lataatko sinä öisin joitain laitteita? Miksi ei kannattaisi?

• Luennoiden: Laitteita ei saisi ladata valvomatta

• Luennoiden: Miten lataat akkuja turvallisesti?

LOPUKSI: Tunnin oppien yhteenveto ja itsearviointi
• Yhteispohdinta: Mitkä ovat yleisimmät tulipalojen syttymissyyt?

• Yhteispohdinta: Mitä palovaaroja tiedät?

• Yhteispohdinta: Mitä paloturvallisuutta parantavia keinoja voit ottaa kotona käyttöön?

• Sähköinen itsearviointi

NouHätä-oppitunnit
Tuntisuunnitelma

Oppitunti: 1/4 Tulipalojen ennaltaehkäiseminen

Kesto: Yksi oppitunti


