
Pelastautumissuunnitelma
TEHDÄÄN YHDESSÄ MEIDÄN PERHEEN

Tulipalosta on vain muutama minuutti 
aikaa pelastautua. Jokaisen perheen kannattaa 
tehdä pelastautumissuunnitelma ja harjoitella 

tulipalon varalta.



Pohjapiirros on kuin
 kartta kodista. 



1.
• Piirtäkää kodin pohjapiirros paperille. 

• Laittakaa siihen kaikki paikat, 
joista pääsee talosta ulos.

Pohjapiirros on kuin
 kartta kodista. 



Muista tarkistaa 
palovaroittimet
säännöllisesti.



2.
• Etsikää kotinne 

palovaroittimet ja merkitkää ne 
pohjapiirustukseen. 

• Testatkaa palovaroittimet 
yhdessä.



Lapset voivat
 sammuttaa 
esimerkiksi 

leivänpaahtimen 
tai kattilan lakanalla 

tai pyyhkeellä. 
Harjoittelussa ei 

käytetä sähköä tai 
tulta.



Kattilan kansi Ämpäri Sankoruisku

KäsisammutinSammutuspeite

3.
• Mitä alkusammutusvälineitä

kodistanne löytyy? 

• Katsokaa yhdessä, missä ne ovat. 

• Harjoitelkaa sammutuspeitteen 
käyttöä. 



Tapaturmassa satuttaa 
itsensä, kun esimerkiksi 

kaatuu, liukastuu, 
putoaa tai polttaa itsensä. 



4.
• Miettikää yhdessä, 

millaisia tapaturmia voi käydä kotona. 

• Millaisia ensiaputarvikkeita 
silloin tarvitaan ja mistä ne löytyvät?

Tapaturmassa satuttaa 
itsensä, kun esimerkiksi 

kaatuu, liukastuu, 
putoaa tai polttaa itsensä. 



KERROSTALOSSA 
ASUVAT!

Jos tulipalo on 
kerrostalossa naapurissa, 

ÄLÄ KOSKAAN 
poistu savuiseen

porraskäytävään! 
Myrkyllinen 
savu tappaa.



5.
• Tutustukaa yhdessä kodin uloskäynteihin.

• Aukeavatko uloskäyntien ovet ja ikkunat helposti? 

• Pääsevätkö lapset itse kulkemaan 
niistä turvallisesti?

KERROSTALOSSA 
ASUVAT!

Jos tulipalo on 
kerrostalossa naapurissa, 

ÄLÄ KOSKAAN 
poistu savuiseen

porraskäytävään! 
Myrkyllinen 
savu tappaa.



Hyvä kokoontumispaikka on lähellä, mutta turvassa.

TÄRKEÄÄ! 
Kun palovaroitin piippaa, 
lopeta kaikki muu touhu.



Sopikaa perheenne oma 
kokoontumispaikka ulkona. 

  
Jos talossanne on pelastussuunnitelma, 

löydätte kokoontumispaikan 
sijainnin sieltä.

6.

TÄRKEÄÄ! 
Kun palovaroitin piippaa, 
lopeta kaikki muu touhu.



Hyvin 
harjoitelleet 

selviävät paremmin 
tositilanteessa.



Meidän perheen 
toiminta tulipalossa
-leikki

Jos talossanne on pelastussuunnitelma, tutustukaa siihen ensin.

1. Kuvitelkaa, että tulipalo alkaa jostain huoneesta.

2. Poistukaa huoneesta heti ja sulkekaa ovi.

3. Kontatkaa turvallista reittiä ulos ja menkää yhdessä 
 sovitulle kokoontumispaikalle.

4. Kokoontumispaikalla lapset soittavat leikisti 
 hätäkeskukseen ja kertovat oman nimensä, 
 osoitteensa ja mitä on tapahtunut. 

 Huom! Hätäkeskukseen saa soittaa vain oikeissa 
 hätätapauksissa.

5. Sopikaa lopuksi, kuka opastaa pelastajat paikalle.

!

Voit ladata täältä lapsille 
MEIDÄN KODIN 
TURVAMESTARI 

-kunniakirjat



TOIMINTA 
TULIPALOSSA 1. PELASTA

Pelasta välittömässä 
vaarassa olevat.

3. RAJOITA
Rajoita paloa. Sulje 

ovet, jotka johtavat siihen
huoneeseen, jossa palo on. 

Kerrostalossa sulje 
ovet rappukäytävään.

4. HÄLYTÄ 112
Soita hätäkeskukseen 

turvallisesta
 paikasta.

5. OPASTA
Opasta

apu paikalle.

Älä sammuta 

rasvapaloa vedellä. 

2. SAMMUTA
Yritä sammuttamista, 

jos voit. 
Pysy matalana. 

112



Lataa maksuton 112-sovellus 
matkapuhelimeen ja nopeuta 
avunsaantia hätätilanteessa.



Lisätietoa kotien varautumisesta ja 
paloturvallisuudesta saat esimerkiksi:
• https://www.spek.fi/turvallisuus/varautuminen-ja-paloturvallisuus/

https://www.spek.fi/turvallisuus/varautuminen-ja-paloturvallisuus/

