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Turvallista asumista YH Kodeilla

YH Kodit tarjoaa elämän kestävää asumista, joka on paljon enemmän kuin 
pelkkä asunto. Me arvostamme turvallisen asumisen ja toimivan elinympä-
ristön merkitystä. Olemme koonneet asukkaillemme kätevän oppaan, jossa 
kerrotaan kuinka toimia eri hätätilanteissa. Kiinteistösi turvallisuuteen pereh-
tyminen on suositeltavaa; voit välttyä monelta ongelmalta ja estää omalla 
toiminnallasi vaaratilanteen kehittymisen. Tutustu myös oman kiinteistösi 
pelastussuunnitelmaan, jossa on määritelty asuinpaikkasi hätäuloskäynnit, 
pelastustie ja kokoontumispaikka.

Haluamme, että asukkaanamme olet aina askeleen edellä. Ennakoit vaara-
tilanteen ja ennen kaikkea - tiedät kuinka toimia hädän hetkellä. Ohjeis-
tathan myös asuinkumppaneitasi ja perheenjäseniäsi toimimaan YH Kotien 
turvallisuusohjeiden mukaisesti. 
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Yleisiä paloturvallisuusohjeita
• Porrashuoneessa sekä kellari- ja ullakkotilojen käytävillä ei saa varastoida mitään tavaraa.

• Yhteisissä kellaritiloissa ei saa säilyttää tarpeetonta syttyvää tavaraa, palavia nesteitä tai kaasuja.

• Muista aina sulkea kellaritilojen palo-ovet.

• Älä estä palokunnan toimintaa rakennuksen ympäristössä esimerkiksi pysäköimällä pelastustielle  
tai ahtaalle pihalle.

• Testaa palovaroitin säännöllisesti ja vaihda paristot.

• Hanki asuntoon alkusammutusvälineitä, kuten sammutuspeite tai käsisammutin.

• Tutustu kiinteistösi pelastussuunnitelmaan ja ole tietoinen hätäuloskäyntien, pelastustien  
ja kokoontumispaikan sijainnista.
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Hätätilanteessa
• Soita hätänumeroon 112 itse, jos voit.

• Kerro mitä on tapahtunut.

• Kerro missä on tapahtunut. 

• Kuuntele neuvojaa, vastaa kysymyksiin ja toimi 
annettujen ohjeiden mukaan.

• Lopeta puhelu vasta saatuasi siihen luvan.

• Opasta auttajat paikalle.

• Tilanteen muuttuessa, soita uudestaan.
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Sairauskohtauksen sattuessa

• Selvitä, mitä on tapahtunut.

• Tarkista potilaan tila, puhuttele ja ravistele tarvittaessa.

• Tarkista hengitys, tuntuuko potilaan suun edessä ilma-
virtausta?

• Siirrä tajuton potilas kylkiasentoon, varmista hengi-
tyksen esteetön kulku ojentamalla päätä taakse.

• Tee hätäilmoitus soittamalla numeroon 112.

• Tarkkaile potilasta.

• Opasta auttajat paikalle ja kerro mitä on tapahtunut.
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Tulipalotilanteessa
• Pelasta välittömässä vaarassa olevat.

• Sulje ovet estääksesi savun ja palon leviämistä.

• Hälytä palokunta soittamalla turvallisesta paikasta  
hätänumeroon 112.

• Sammuta pieni palo itse, jos savua ei vielä ole.

• Varoita asukkaita, jotka eivät ole välittömässä 
vaarassa.

• Opasta tai järjestä opastus ja esteetön pääsy  
pelastusyksikölle kohteeseen.

• Kerro välittömästi paloviranomaiselle, onko 
ihmisiä vaarassa sekä suoritetut toimenpiteet.

• Varmista, että kaikki asukkaat ovat päässeet  
kiinteistönne pelastussuunnitelmassa määritetylle 
kokoontumispaikalle.
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Jos porraskäytävässä on savua

• Jää asuntoosi ja pysy rauhallisena.

• Soita hätänumeroon 112.

• Mene parvekkeelle tai ikkunan luo ja herätä huomiota huutamalla, heiluttamalla tai vilkuttamalla valoja. 

• Laske varmuuden vuoksi vettä kylpyammeeseen ja lavuaareihin.

• Jos asuntoon alkaa tulla savua ovien raoista, postiluukusta tai ilmanvaihtoventtiileistä, tuuleta ja tiivistä 
vuotokohdat kosteilla tekstiileillä

• Asuntosi oven kuumetessa, jäähdytä sitä vedellä.

• Noudata viranomaisten antamia ohjeita.
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Vesivahingon sattuessa

• Selvitä etukäteen missä sijaitsee veden sulkuventtiilit,  
sekä huoneiston että kiinteistön pääsulku. Kiinteistön 
pääsulkujen sijainti kerrotaan ilmoitustaululla olevassa 
turvallisuusohjeessa.

• Katkaise vuotokohteesta ja sen läheisyydestä sähköt.  

• Tyrehdytä vuoto sulkemalla veden pääsulku.

• Ilmoita isännöitsijälle ja huoltomiehelle.  
Isännöinnin yleinen vaihdenumero  
on 010 227 3000. Kiinteistökohtaiset isännöinnin  
ja huollon yhteystiedot löytyvät talosi ilmoitustaululta  
tai syöttämällä kotiosoitteesi oman talon sivuilla  
osoitteessa www.yhkodit.fi.
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Turvallisuusohjeet myös verkossa osoitteessa

www.yhkodit.fi


