Turvanasi-ketjun asiakaslehti • Kesäkuu 2014

Turvallista mökkeilyä
Nuohous pitää tulisijat kunnossa
Tunnelmia Turva-messuilta

Valtakunnallinen paloturvallisuuden asiantuntija

Kesäkuu 2014
Julkaisija

Turvanasi-ketju
Läntinen teollisuuskatu 2
02920 Espoo
Puhelin 010 569 4700

Toimitus

Mika Nilsson
Teemu Enbuske
Jari Vaaramaa

Kansikuva

Rodeo

Teksti ja
editointi

Kaunokynä

Ulkoasu

Mainospalvelu Kristasta Oy
Krista Jännäri

Painatus

Aldus Oy
6.000 kpl

Lomakaudella
Suomi muuttaa
kesämökeille.

Sisältö
4–7

Turvallista mökkeilyä

8

Nuohous pitää tulisijat kunnossa

9

Häkä on salakavala tappaja

Kesän kunniaksi on syytä varmis-

10–13

Messutunnelmia

taa, että lomapaikka on taatusti tur-

14–15

Tulevaisuus näyttää kirkkaalta
Lahden Palokalusto Oy:ssä

16

Gloria-käsisammuttimen käyttö

20

Turvanasi-ketju Suomessa

vallinen leppoisan kesän viettoon. Tähän
Kipinän numeroon olemmekin koonneet
kattavat neuvot kesämökin paloturvasta
huolehtimiseen.
Paloturvallisella mökillä nuohous on hoidettu asianmukaisesti, ja tulisijoja käytetään ohjeiden mukaisesti. Vaaratilanteista
varoittavat nykyaikaiset palo- ja häkävaroittimet, joiden toimintakunto varmistetaan säännöllisesti. Vahingon sattuessa
turvaa tuovat laadukkaat sammuttimet
ovat helposti saatavilla.
Turvallista kesää!

Messutunnelmia sivuilla 10–13

Mika Nilsson
Toimitusjohtaja
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Yleinen turvallisuusohje
Osoite

www.turvanasi.fi

112
Pelastuslaitos/Poliisi

Yleinen hätänumero
Toimintaohje tulipalotilanteessa

Soittaessasi kerro

Pelasta vaarassa olevat, varoita muita

– kuka olet

Hälytä pelastuslaitos numerosta 112

– mitä on tapahtunut ja missä

Sammuta lähimmällä alkusammuttimella,
jos voit tehdä sen turvallisesti
Rajoita paloa
– Sulje ovet
– Sulje ikkunat ja ilmastointi
– Poista herkästi syttyvä materiaali
Älä poistu savuiseen portaikkoon

– vastaa kysymyksiin
– pyri säilyttämään rauhallisuutesi
– sulje puhelin vasta luvan saatuasi

Turvallisuushenkilöstö:
Kiinteistön suojelujohtaja on:

Opasta pelastuslaitos paikalle ja muista:
Savu tappaa - ovet perässä kiinni.
Suojelujohtajan apulainen:

Yleinen vaaramerkki
Väestösuojan hoitaja:
Yhtäjaksoinen nouseva ja laskeva ääni.
– Mene nopeasti sisälle

Kiinteistöön liittyvissä asioissa ota yhteyttä:

– Sulje ovet, ikkunat ja ilmanvaihto
– Kuuntele radiosta ohjeita
– Älä poistu alueelta ilman lupaa

Päivystysnumero:

Huolehdi palovaroittimistasi. Palovaroittimen paristo tarvitsee säilyäkseen aika ajoin kuormitusta, joten testaa palovaroitin kuukausittain. Tarkistathan että kodistasi löytyy myös sammutuspeitto ja mielellään käsisammutin.
Turvanasi-jälleenmyyjät ympäri Suomen auttavat palovaroittimien ja alkusammutuskaluston valinnassa.

Valtakunnallinen paloturvallisuuden asiantuntija
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Kesämökille kannattaa
hankkia hyvin varustettu
ensiapulaukku
ja alkusammutuskalustoa
vahinkojen varalle.

Turvallista mökkeilyä!
Kesämökillä otetaan rennosti ja unohdetaan arjen paineet. Vapaa-ajalla ei kuitenkaan kannata luistaa turvallisuudesta.
Palopäällikkö Markku Mäkelä neuvoo,
kuinka vältät kesämökin vaaranpaikat.
Suomen suurimman kesämökkikunnan Mikkelin palopäällikkö Markku
Mäkelä on kohdannut työssään monia
vapaa-ajan asunnoilla sattuneita vahinkoja ja onnettomuuksia. Yleiset vaaranpaikat kesämökeillä liittyvät usein tulisijojen osaamattomaan käyttöön.
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– Suurin paloturvallisuusriski on kesämökeillä, jotka ovat pitkiä aikoja kylmillään. Pitkään asumattomana ollutta
mökkiä pitää lämmitellä alkuun varovaisesti, palopäällikkö muistuttaa.
Nuohouksesta huolehtiminen on aina kiinteistön omistajan vastuulla. Mäkelä huomauttaa, että nuohoojat harvoin
kiertelevät mökkipaikoilla, joten mökkiläisen täytyy itse ottaa nuohoojaan yhteyttä. Nuohoustarve riippuu vapaa-ajan
asunnon käyttöasteesta. Jos kesämökillä käydään usein ja ympäri vuoden, on
nuohous hyvä tehdä kerran vuodessa.

Harvakseltaan käytetyn mökin tulisijoille
riittää nuohous kolmen vuoden välein.
Mökin palotikkaiden tulee olla kunnossa, että nuohoojan on turvallista liikkua
katolla.
Tulisijoja käytetään Mäkelän mukaan usein väärin, vaikka pahimmillaan
virheet voivat maksaa ihmishenkiä.
– Kun tuli sytytetään päältä, terveydelle vaarallisia pienhiukkasia syntyy
mahdollisimman vähän. Pellit piste tään kiinni vasta sitten, kun hiillos on
täysin musta. On täyttä humpuukia, että pellit voisi turvallisesti sulkea jo silloin,

Älä polta puutarhajätettä
Tänä vuonna lunta oli talven jäljiltä monin paikoin tavallista vähemmän. Aikaisin sulanut maa kuivui nopeasti.
– Kuiva kevät taisi herättää monella uinuvan kaskenpolttaja-geenin, sillä siihen malliin ympäri maan poltettiin risuja ja muita puutarhajätteitä. Sen myötä
maastopaloja oli tänä vuonna tavallista enemmän vähän siellä sun täällä, kun
tuli on karannut hallinnasta, Markku Mäkelä kertoo.
Hän suosittelee, että puutarhajätettä ei poltettaisi lainkaan taivaan tuuliin,
vaan se käytettäisiin hyödyksi. Risut voi hakettaa ja muut kasvijätteet kompostoida muhevaksi mullaksi.
– Naapurisopukin säilyy parempana, kun ei kenenkään tarvitse kärsiä toisten
käryistä, hän vinkkaa.

kun sinistä liekkiä ei enää näy, Mäkelä
tuhahtaa.
Hänen mukaansa nokipalot ovat
viime vuosina lisääntyneet. Sen yleisin
aiheuttaja on tulisijan liian pieni veto.
Joskus syynä voi olla myös liian kosteana
poltettava puu. Liian pieni veto kerryttää
pinttynyttä pikeä savuhormin seinämiin,
eikä se välttämättä lähde edes nuohoamalla.

Osoite esiin
Hätätilanteiden varalle on erittäin tärkeää huolehtia, että mökin osoitetiedot
ovat selkeästi näkyvillä.

– Mökin omistajakaan ei aina hädässä muista kesäpaikkansa osoitetta. Mökille pitää myös olla selkeä kyltitys perille
saakka, Markku Mäkelä huomauttaa.
Kätevä paikka osoitelapulle on sisällä
heti ulko-oven vieressä. Saaressa sijaitsevalla mökillä on syytä kirjata ylös reitti,
jolla saareen on helpoin tulla veneellä
mantereelta. Kaikilta veden äärellä olevilta mökeiltä täytyy aina löytyä myös
pelastusliivit. Mäkelän mielestä ulkona
kirmailevilla pikkulapsilla on turvallisinta pitää rantamökillä pelastusliivit päällä
koko ajan.
– Vahinkojen varalle kesämökille
kannattaa hankkia hyvin varustettu ensiapulaukku ja alkusammutuskalustoa,
esimerkiksi sankoruisku tai jauhesammutin. Koska mökit sijaitsevat usein syrjässä, ei palokunta tai muu apu pääse
paikalle niin nopeasti kuin kaupungissa.
Kesänvietto on mukavinta turvallisella
mökillä.

Tuhkat pesästä
– Joskus näkee, että tuhkat tyhjätään
vaikka pahvilaatikkoon, joka vielä hyvässä lykyssä jätetään lojumaan puuterassille, palopäällikkö Mäkelä kauhistelee.
Tulisijoihin kertyvät tuhkat on turvallisinta poistaa, kun hiillos on varmasti
täysin hiipunut. Mäkelä neuvoo keräämään tuhkat peltiastiaan, jossa on suljettava kansi. Näin mahdollisesti vielä
kytevä hiillos ei aiheuta vaaratilanteita.
Jos tuhkat levitetään suoraan maastoon,
Mäkelä suosittelee kaatamaan vettä
päälle. Hiiligrilliä ei saa jättää palamaan
loppuun yksinään. Jos tuuli pääsee
pöllyttämään tuhkia, loppuhehku voi
sytyttää vaikka maastopalon. Nestekaasulaitteita käytettäessä on huolehdittava, että tuuletus toimii ja kaasupullosta
laitteeseen johtava letku on ehjä. Kaikissa nestekaasulaitteissa tulisi myös olla
liekkisuojus. Se varmistaa, että kaasun
tulo pysähtyy, jos liekki sammuu.
Mökin palovaroittimien kunto on
tarkistettava säännöllisesti. Mäkelä neuvoo asentamaan palovaroittimen jokaiseen makuuhuoneeseen, sillä palovaroitin on nukkujan paras turva. Suljetun
oven takana oleva varoitin ei välttämättä
ehdi varoittaa ajoissa.
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Mökkiläisen muistitaulu
Huolehdi, että…
✔ mökin osoitteesta ja muusta tarpeellisesta tiedosta kertova
turvakortti on hyvin näkyvillä.
✔ tulisijat nuohotaan tarpeeksi usein.
✔ mökillä on riittävästi palo- ja häkävaroittimilla ja varmista
niiden toimivuus kuukausittain.
✔ työkoneiden kanssa käytetään asianmukaisia henkilösuojaimia.
✔ ensisammutuskalusto, esimerkiksi jauhesammutin ja
sammutuspeite ovat helposti löydettävissä ja toimintakunnossa.
✔ kaikki mökillä oleskelevat tietävät, missä ensiaputarvikkeet ja
ensisammutuskalusto sijaitsevat ja miten niitä käytetään.
✔ tulisijoja lämmitetään varovasti ensimmäistä kertaa talven jälkeen.
✔ sähkölaitteet toimivat virheettömästi talven jäljiltä.
✔ kaasulaitteiden letkut ja liitokset ovat moitteettomassa kunnossa.
✔ tulisijojen tuhkat tyhjennetään palamattomaan,
kannella varustettuun astiaan.
✔ ensiapulaukut ja varusteet ovat ajan tasalla.
Lähteet:
SPEK ja palopäällikkö
Markku Mäkelä
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Palovaroittimen
paikan valinta

Nuohous
• Lämmitä tulisijaa varovasti ensimmäisellä kerralla talven jälkeen. Liian nopea
ja raju lämmittäminen saattaa vaurioittaa tulisijaa ja savuhormia ja niiden välistä
liitosta.
• Tulipalot aiheutuvat usein savuhormien tai uunin halkeamista. Hormin halkeamia on vaikea havaita itse, joten ammattimaista nuohoojaa voi pyytää tarkistamaan tulisijojen, hormin ja piipun kunnon.
• Kesämökkikäyttöön tarkoitetun vapaa-ajan asunnon ja saunan tulisijat ja
hormit on nuohottava kolmen vuoden välein.

Palovaroittimet
Mahdollisimman aikaisen hälytyksen
vuoksi palovaroitin on suositeltavaa
asentaa asunnon lämpimään huoneeseen. Palovaroittimen paras paikka on
keskellä kattoa.
Kotien palovaroittimia on perinteisesti ollut kolmea tyyppiä. Optiset palovaroittimet ovat tyypillisesti parempia
tunnistamaan hitaasti syttyvät ja palavat
tulipalot, jotka voivat kyteä jopa tunteja
ennen liekkien syttymistä. Ionisaatiolla
toimivat palovaroittimet ovat yleensä parempia tunnistamaan nopeasti
ja liekehtivästi palavia tulipaloja, jotka
polttavat nopeasti palavia materiaaleja ja leviävät hyvin nopeasti. Lämpöön
perustuvat palovaroittimet hälyttävät,
kun huoneen lämpötila saavuttaa tietyn
pisteen, tavallisesti yli + 56 astetta. Niitä
käytetään yleensä paikoissa, joihin muut
hälytintyypit eivät sovellu.
Thermoptek-teknologia yhdistää
uusimman optisen tunnistamisen lämpöön reagoivaan teknologiaan. Siten
hälyttimen kyky ja nopeus tunnistaa sekä hitaasti että nopeasti palavia tulipaloja parantuu huomattavasti. Thermoptek-palovaroittimet ovat vähemmän
alttiita ruoanlaitosta johtuville väärille
hälytyksille, joten ne sopivat hyvin myös
keittiön lähelle. Höyrystä johtuville hälytyksille Thermoptek on samalla tavalla
altis kuin muutkin optiset hälyttimet,
eikä niitä siksi tule asentaa liian lähelle
kylpyhuonetta tai suihkua.

neessa asenna laite huoneen korkeaan
päähän.
Seinälle asennettava häkävaroitin
tulee asentaa ikkunoiden ja oviaukkojen
yläpuolelle ja lähelle kattoa, kuitenkin
vähintään 15 cm katosta alaspäin. Kattoon asennetun häkävaroittimen tulee
sijaita yli 30 cm etäisyydellä seinistä tai
muista esteistä, esimerkiksi valaisimista.
Kaukana häkälähteistä oleva, nukkumatiloihin asennettu häkävaroitin tulee
asentaa mahdollisimman lähelle aluetta,
jossa hengitetään.
Älä asenna häkävaroitinta suljettuun
tilaan tai paikkaan, jossa sen toiminta estyy. Sitä ei saa asentaa myöskään
suoraan pesualtaan yläpuolelle, uunin
tai muun keittiön kodinkoneen välittömään läheisyyteen, oven tai ikkunan
viereen, ilmanvaihtoimurin tai -kanavan
viereen tai alle metrin päähän matkapuhelimista. Häkävaroitin ei sovi pesuhuoneen tai vessan kaltaisiin kosteisiin
tiloihin tai paikkoihin, joissa lika tai pöly
voivat tukkia varoittimen tunnistimen.
Tilat, joissa lämpötila laskee alle –10 asteeseen tai nousee yli + 40 asteeseen
eivät myöskään sovi häkävaroittimelle.

• Kylpyhuoneiden, suihkujen, saunojen tai muiden kosteiden tilojen läheisyydessä kosteus voi aiheuttaa vääriä
hälytyksiä.
• Keittiöihin tulisi asentaa vain lämpöön reagoivia hälyttimiä, sillä ruoanlaitosta johtuva käry aiheuttaa vääriä
hälytyksiä ja saattaa heikentää palovaroittimen optisen anturin.
• Suuria määriä pölyä, hiekkaa tai
muuta likaa sisältävät alueet voivat
heikentää hälyttimen anturia. Myös
kovin likaiset, pölyiset tai rasvaiset paikat eivät sovi palovaroittimen asentamiseen. Tilassa oleva runsas määrä
hyönteisiä voi tukkia anturikammion
tai aiheuttaa väärän hälytyksen.
• Palovaroitin ei sovi paikkaan, jossa
lämpötila vaihtelee paljon. Varoittimen altistuminen pitkäksi aikaa alle
4 asteen tai yli 38 asteen lämpötiloille
laskee laitteen käyttöikää.
• Vetoisa paikka ja kattotuulettimen
tai ilmanvaihtokanavan läheisyys voi
häiritä varoittimen toimintaa. Varoittimen asennukseen ei myöskään sovi
paikka, jossa ilma ei liiku. Sellaisia ovat
esimerkiksi harjakaton korkeimmat
kohdat.
• Loisteputket tuottavat sähköistä
säteilyä, joka voi estää varoittimen
oikean toiminnan. Asenna varoitin yli
30 cm päähän loisteputkista.
• Asenna varoitin seinälle alle 30 cm
päähän katosta.
• Sijoita palovaroitin yli 30 cm päähän valaisimista ja muista katossa olevista esteistä.

Häkävaroitin
seinälle tai kattoon
Laitteen tulee olla vaakatasossa 1–3
metrin etäisyydellä mahdollisesta hään
lähteestä. Jos huoneessa on tilaa ja ilmankiertoa jakava paikka, asenna häkävaroitin samalle puolelle kuin mahdollinen hään lähde. Kaltevakattoisessa huo-
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Nuohous
10 x

polta puuta oikein
•
•
•

•

•

•
•

•

•

Näin käytät
sammutuspeitettä
Vedä sammutuspeite nauhoista ulos
pakkauksesta ja ota kiinni peitteen
nauhoista tai nurkista.
• Suojaa kätesi peitteen alle. Voit
suojata itseäsi myös astumalla jalalla
peitteen alareunan päälle niin, etteivät liekit pääse peitteen alta kasvoillesi.
• Ojenna kädet suoraan eteenpäin
ja lähesty paloa peitteen takana suojassa, ulkona tuulen suunnasta.
• Levitä peite rauhallisesti ja tiiviisti
palon päälle tai ympärille.
• Pidä peitettä tiiviisti paikoillaan,
kunnes olet varma, että tuli on tukahtunut.
Lähde: Sisäministeriön pelastusosasto,
pelastustoimi.fi

| 8 | KIPINÄ

Hyvinkäällä ja sen lähikunnissa toimivalla nuohooja Ville Lehdolla on tulisijojen
turvalliseen käyttöön selkeät sävelet.
– Pesissä pitää polttaa kovalla vedolla varmasti kuivaa puuta, hän summaa.
Vähäinen veto sekä kostean puun ja
roskien polttaminen kerryttävät hormeihin likaa ja voivat aiheuttaa esimerkiksi
vaarallisen nokipalon. Yleisiä tulipalojen
syitä ovat myös savuhormien ja uunien
halkeamat. Ne saattavat johtua esimerkiksi siitä, että kylmiä tulisijoja on lämmitetty liian rajusti ja nopeasti talven
jälkeen.
Nuohooja Lehdon mukaan hormeista kyllä näkyy, kuinka hyvin tulipesiä talossa osataan käyttää. Jos asiakkaan taidoissa on huomauttamisen varaa, hyvä
nuohooja antaa mielellään vinkkejä oikeista käyttötavoista.
– Säännöllinen, riittävän usein tehty
nuohous varmistaa, että tulisijat säilyvät
hyväkuntoisina, hän muistuttaa.
Nuohooja Lehto muistaa yhä pahimman kesämökkikeikkansa tulipesät. Hänen laskujensa mukaan niitä oli käytetty
noin 700 kertaa viimeisen nuohouksen
jälkeen – ja sen kyllä huomasi.

Kuvat: Juuso Aranko

•

Säilytä polttopuut kuivassa ja
ilmavasti.
Käytä vain puhdasta, kuivaa
puuta.
Sytytä puut päältä. Hyviä sytykkeitä ovat tuohi sekä puutikut ja
-lastut.
Älä polta liikaa puita kerralla.
Täytä tulisija korkeintaan
puolilleen.
Vältä kitupolttoa eli puun
polttamista liian pienellä
ilmamäärällä.
Pidä piipunpellit auki.
Poista tuhkat säännöllisesti
arinan alta ja tulipesästä.
Puhdista tulipesä noesta
säännöllisesti.
Älä polta roskia tai kierrätyskelpoista materiaalia, kuten
maitotölkkejä tai pahveja.
Vältä savujen joutumista
naapuriin.

pitää tulisijat kunnossa

Usein käytettävien
vapaa-ajan asuntojen
tulisijat saattavat
tarvita nuohousta
jopa vuoden välein.
Kesämökkikäyttöön tarkoitettujen
vapaa-asuntojen ja saunojen tulisijat
tulee nuohota kolmen vuoden välein.
Piirinuohousalueilla nuohoojat ottavat asiakkaaseen yleensä itse yhteyttä,
mutta nuohouksen hoitaminen on kuitenkin aina kiinteistön omistajan omalla
vastuulla. Usein käytettävien vapaa-ajan
asuntojen tulisijat saattavat tarvita nuohousta jopa vuoden välein.
– Moni ajattelee yhä, että ei kai sillä nuohouksella ole niin väliä. Nuohous
on kuitenkin pieni hinta omaisuuden ja
oman henkikullan turvallisuudesta.

Häkä

on salakavala tappaja
Ilmassa oleva häkä on erityisen vaaral-

Häkämyrkytyksen ehkäisy

lista siksi, että väritöntä, hajutonta ja

Valtaosa osa häkämyrkytyksistä olisi helposti vältettävissä. Riskipaikkoja häkämyrkytyksille ovat autot, asuntovaunut
ja kesämökit. Häkämyrkytyksiä voidaan
tehokkaasti ehkäistä, kun vältetään auton tyhjäkäyntiä suljetuissa tiloissa ja
käytetään kaasua tai polttoainetta käyttäviä lämmittimiä vain hyvin tuuletetuissa tiloissa. Lämmityslaitteet tulee myös
huoltaa asianmukaisesti.
Pelastusopiston vuonna 2011 ItäSuomessa tekemissä mittauksissa löytyi
häkäpitoisuuksia joka kymmenennen
asunnon ilmasta. Suurin syy tähän oli se,
että pellit oli suljettu vaikka uunissa oli
vielä kekäleitä. Palamista saatettiin myös
pitkittää sulkemalla peltiä hiljalleen.

mautonta kaasua on mahdotonta aistia.
Tulisijojen virheelliset ja huolimattomat
käyttötavat ovat suuri syy suomalaisten
häkämyrkytyksiin.
Suomessa tapahtuu vuosittain
noin sata kuolemaan johtanutta
häkämyrkytystä. Suuri osa niistä aiheutuu tulipaloista sekä uunien tai lämmityslaitteiden vioista tai virheellisestä
käytöstä. Lievempien häkämyrkytysten
määrä on huomattavasti suurempi.
Yleisimmin häkämyrkytykset johtuvat
bensiinikäyttöisen auton tyhjäkäynnistä
suljetussa tilassa sekä polttoaineella tai
kaasulla hiljaa käyvistä lämmitinlaitteista. Taitamaton puulämmitys kasvattaa
myös häkämyrkytyksen riskiä. Myös kova
tupakointi sekä runsaat liikennepäästöt
voivat johtaa lieviin häkämyrkytyksen
oireisiin.
Hiilimonoksidia eli häkää syntyy epätäydellisessä palamisessa aina, kun tuli
ei saa riittävästi happea. Hiukan ilmaa
kevyempi häkä kulkeutuu yleensä lämpimien ilmavirtojen mukana ylöspäin.
Ilmasta häkä siirtyy helposti keuhkojen
kautta vereen, jossa häkä sitoutuu 220
kertaa happea hanakammin punasolujen hemoglobiiniin, jolloin syntyy karboksihemoglobiinia. Se ei pysty sitomaan happea, joten elimistöön syntyy
hapenpuutetta. Kun karboksihemoglobiinin osuus on 20 prosenttia veren hemoglobiinista, alkaa henkilöllä esiintyä
häkämyrkytyksen oireita.
Pienikin häkäpitoisuus saattaa tappaa hyvin nopeasti. Jos hengitysilman
häkäpitoisuus on 0,1 prosenttia, tunnin
altistus kasvattaa veren karboksihemoglobiinin pitoisuuden 50–80 prosenttiin,
mikä on hengenvaarallista.

Tulisijojen pellit
suljetaan vasta,
kun hiilet ovat täysin
tummuneet.

Häkämyrkytyksen
oireet
Pakokaasuille tai palokaasuille altistumisen yhteydessä on syytä epäillä häkämyrkytystä, jos siitä seuraa
päänsärkyä, huimausta, oksentelua,
korvien soimista, näköhäiriöitä, heikotusta tai levottomuutta. Keuhkoja sydänsairaille voi koitua hengenahdistusoireita jo pienistäkin häkämääristä.
Häkämyrkytyksessä hengitys kiihtyy ja sydän sykkii tiheämmin, ihoja limakalvot saattavat olla tavallista
punaisemmat. Vaikean häkämyrkytyksen oireita ovat tajuttomuus tai
heikentynyt tajunnantaso, kouristukset, hengitysvaikeudet ja harva
pulssi. Oireet johtuvat pääasiassa
hapen puutteesta, mutta hiilimonoksidi voi myös suoraan vaurioittaa
kudoksia.
Häkämyrkytysoireita saanut henkilö on ensiapuna toimitettava välittömästi raittiiseen ilmaan. Lievät oireet
häviävät muutaman tunnin aikana
itsestään. Jos on syytä epäillä häkämyrkytystä ja potilaalla on selviä
oireita, hänet pitää toimittaa välittömästi ambulanssilla sairaalaan.
Lähde: Terveyskirjasto.fi

Häkää syntyy
epätäydellisessä
palamisessa aina,
kun tuli ei saa
riittävästi happea.
Häkävaroitin piippaa
Asuntojen turvallisuus paranee, kun
savuhormit tarkistetaan ja nuohotaan
säännöllisesti ja tulisijojen pellit suljetaan vasta, kun hiilet ovat täysin tummuneet. Pellin sulkemisen jälkeen pitää
vielä varmistaa, ettei tulisijan tuhkatilaankaan ole pudonnut hehkuvaa hiiltä.
Kuumat hiilet voivat kyteä tuhkan seassa
jopa päiviä.

Laadukas häkävaroitin on hyvä turva
häkämyrkytyksen ehkäisyyn. Se ilmoittaa hälytysäänellä, jos huoneen hengitysilmassa on häkää. Se ei kuitenkaan
korvaa pakollista palovaroitinta eikä häkälähteiden asianmukaisia huoltotoimia.
Palo- ja häkävaroitinten toiminta pitää
testata vähintään kerran kuussa ja vaihtaa laitteiden paristot säännöllisesti.
Lähteet: Terveyskirjasto.fi ja
www.nuohoojat.fi
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Messutunnelmia
Tampereelta

Ensimmäiset Turva 2013 -messut Tampereella vetivät
puoleensa sekä turva-alan rautaisia ammattilaisia
että kotinsa ja muun omaisuutensa turvallisuudesta
kiinnostuneita yksityishenkilöitä.

Turvallisuuden tähden
Lahtelaiset Markku Laipio ja Jorma
Höyteinen tutkailivat Turva 2013 -messujen laajaa tarjontaa autoalan ammattilaisten näkökulmasta. Sekä autopuolella opettajana toimivaa Höyteistä että
Lahdessa autokorjaamoa pyörittävää
Laipiota kiinnostivat erityisesti ammattilaiskäyttöön suunnitellut tuotteet, jotka
parantaisivat ovan työpaikan turvallisuutta. Esimerkiksi ensisammutuskalustoa, hälyttimiä ja ensipelastusvälineitä
oli messuilla esillä monipuolisesti.

Onni onnettomuudessa
Lasin sirpaleiden keskellä nököttävä pieni Honda oli kiepsahtanut katolleen onnettomuuspaikan ensipelastustuotteita esittelevällä osastolla. Nopeasti käytettävän pumpun avulla palokunta saa autettua autoon loukkuun jääneet matkustajat kiireesti ulos.
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Varoittavat valot
Magneeteilla kiinnittyvät Gloria-vilkkuvalot ovat käteviä esimerkiksi varoittamaan ja ohjaamaan muuta liikennettä
onnettomuuspaikalla. Ne voi lätkäistä
nopeasti kiinni vaikkapa auton kylkeen
tai konepeltiin.

Paljon paloturvallisuutta
Messuväen joukossa näkyi runsaasti palokuntalaisia ja vapaapalokuntalaisia, jotka tutkivat keskittyneesti paloalan tuoterunsautta. Työasujen sekä erilaisten sammuttimien
ja hälyttimien lisäksi kiinnostusta herättivät esimerkiksi kaasumittarit, joilla voi hään
lisäksi mitata myös muiden terveydelle haitallisten kaasujen pitoisuuksia.

Asut hankinnassa
Sopimuspalomiehet Timo Tuominen ja Erkko Vaskuu Lempäälän VPK:sta tulivat
Turva 2013 -messuille erilaisten paloturvallisuuden tuote-esittelyiden houkuttelemina. Kaksikko pysähteli lähes jokaisella osastolla pitkäksi toviksi, mutta erityisen kauan
miehet viipyivät palotyöasujen luona. Niiden valmistukseen käytetyt kevyet materiaalit
herättivät heissä kovasti kiinnostusta.
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Turvanasi-yritys

Positiivisella asenteella
– Lahden Palokaluston tulevaisuus näyttää kirkkaalta
Lahden Palokalusto Oy:ssä otetaan yrittämisen haasteet positiivisesti vastaan.
Ne potkivat kasvavaa yritystä eteenpäin,
uskoo yrittäjä Ville Peltomaa.
Suurin onnistumisemme ja haasteemme on jatkuvan kasvun ylläpitäminen. Haasteet eivät ole huono juttu,
vaan ne potkivat meitä eteenpäin. Notkahduksia ei ole tullut tästä niin sanotusta talouslamasta huolimatta. Olemme
onnistuneet saavuttamaan 5–10 prosentin vuosittaisen kasvun, yrittäjä Ville
Peltomaa iloitsee.
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Hän osti kolmen muun vanhan
työntekijän Kari Keipin, Tommi Huttusen ja Mikko Masalinin kanssa yrityksen liiketoiminnan vuonna 2011, kun
yrityksen perustaja Juha Peltomaa, Ville
Peltomaan setä, halusi siirtyä hyvin ansaitsemalleen eläkkeelle.
Vanhempi Peltomaa perusti yrityksen vuonna 1976. Vuosien saatossa
Lahden Palokaluston toimiala on laajentunut sammutinhuollosta kokonaisvaltaiseksi paloturvallisuuden erikoisliikkeeksi.
Liikkeen tarjontaan kuuluvat esimerkiksi tikkaat ja telineet, pelastuslaitosten
ammattilaiskalusto sekä monipuolinen

ja laadukas paloturvallisuustuotteiden
valikoima sammuttimia, sammuttimien
varusteita, ensisammutustuotteita, paloja häkävaroittimia sekä turvaopasteita ja
liikennemerkkejä. Yritys on myös Agan
palvelupiste. Vakituisia työntekijöitä yrityksessä on tällä hetkellä seitsemän.
– Olemme optimistista porukkaa.
Siitä kertoo esimerkiksi se, että tuplasimme hiljattain liiketilamme. Ostimme
koko kiinteistön ja tontin itsellemme.
Nyt meillä on 500 neliötä lämmintä tilaa
ja vielä 300 neliötä kylmää varastotilaa.
Hulppeiden puitteiden myötä meidän
on mahdollista vaikka palkata yritykseen
lisää väkeä.

Turvanasi-yritys
Työntekijöistä kolme on huoltomiehiä, jotka liikkuvat ja kiertävät kentällä
ennalta sovituissa kohteissa. Myyntisihteeri vastaa laskutuksesta ja kassasta,
kaksi henkilöä työskentelee pikahuollossa, jossa asiakas saa sutjakkaasti asiansa
hoidettua. Yksi henkilö on kokopäiväinen koeponnistaja. Lahden Palokalustossa koeponnistetaan vuosittain yli
5000 säiliötä. Asiakkaita ovat yritysten
ja pelastuslaitosten lisäksi myös esimerkiksi sukellus- ja ilma-aseharrastajat. Pikapalopostihuollot ovat Peltomaan mukaan kasvaneet hurjasti viime aikoina,
jopa 100-prosenttisesti. Nykyään palotarkastajat määräävät huonosti hoidettuja pikapaloposteja entistä herkemmin
huollettaviksi.
– Hittituotteitamme ovat sammuttimet ja paloturvallisuustuotteet muutenkin. Myyntitilastoissamme nestesammuttimet ovat aivan hiljattain syrjäyttänyt perinteisesti ykkössijalla killuneet
jauhesammuttimet.

Kaikki asiakkaat ovat Peltomaan mielestä yritykselle yhtä tärkeitä. Yritysasiakkaita ovat niin yhden miehen firmat,
maatilayrittäjät kuin satojen työntekijöiden suuryritykset. Päijät-Hämeen alueen
kunnat ovat myös merkittäviä asiakkaita.
Yksityisasiakkaisiin kuuluu esimerkiksi
veneilijöitä ja karavaanareita.
– Olemme vielä kaukana muista
Pohjoismaista, joissa palosammuttimet
ovat pakollisia kaikissa omakotiasunnoissa. Yksityishenkilöiden kiinnostus
turvallisuusasioihin on parin viime vuoden aikana kasvanut, mutta valitettavan
usein kiinnostus syttyy yhä vasta sitten,
kun lähipiirissä on sattunut joku vahinko
tai läheltä piti -tilanne. Eräskin asiakas
tuli ostamaan sammutinta sen jälkeen,
kun naapurissa oli riehunut tulipalo. Uuden pelastuslain myötä palotarkastajat
eivät enää kierrä yksityisasunnoissa, joten asunnon paloturvallisuus on täysin
asukkaan omalla kontolla.

Lahden Palokalusto Oy
Omistajat:
Tommi Huttunen, Kari Keipi,
Mikko Masalin ja Ville Peltomaa,
Perustettu:
Vuonna 1976. Vuonna 2011
nykyiset omistajat siirtyivät
jatkamaan toimintaa yrityksen
perustajan Juha Peltomaan
jälkeen.
Henkilökunnan määrä: 7
Erityispiirre:
Monipuolisen asiakaskunnan
omaava paloturvallisuustalo
Päijät-Hämeen alueella.

Lahden Palokaluston asiakkaita
ovat yritysten ja pelastuslaitosten
lisäksi myös esimerkiksi sukellus- ja
ilma-aseharrastajat.
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Käytä oikein GLORIA®-käsisammutinta
.

.

Valtakunnallinen paloturvallisuuden asiantuntija
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www.turvanasi.fi

CO-9D
Häkävaroitin
Yleiset ominaisuudet
Kehittynyt sähkökemiallinen sensori, joka on suunniteltu
mittaamaan tarkasti häkää aina pienistä pitoisuuksista alkaen.
Tämä mahdollistaa ennakkovaroituksen jo ennen häkäpitoisuuden
n
nousemista kotonasi.
t Tunnistaa häkää jatkuvasti
t Suoja väärille halytyksille
t Testi/tila-painike
t Säännöllinen omatoiminen toimintatarkastus, jotta varoitin toimii
oikealla tavalla
t Liikuteltava. Sopii myös matkustamiseen
t Monitoiminen LCD-näyttö
t Virta ja hälytin valot

Tekniset tiedot

CO-9D

Virtalähde

Seitsemän vuotta kestävä lithium akku

Tunnistin tyyppi

Sähkökemiallinen

Hälytyksen äänitaso

85dB (1 metri hälyttimestä)

Asennus

Seinä / katto / hylly

Toiminta lämpötila

-10 ˚C - +40 ˚C

Toiminta kosteus

30-90% RH%

Takuu

7 vuotta

Hyväksynnät

BS EN 50291-1: 2010

Korkeus x leveys x syvyys

74 x 125 x 40 mm

Paino

120g
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SI-601
Ionisoiva palovaroitin
Tuote ominaisuudet
Palovaroittimia on kahdenlaisia. SI-601 on ionisaatioon
perustuva kodin perusvaroitin. SI-601-FI:n tekniikka perustuu
savun tunnistamiseen ionisaatiolla. Ionisaatiolla toimivat
varoittimet ovat yleensä hyviä tunnistamaan nopeasti leviävät ja
a
liekehtivät tulipalot.
t Helppokäyttöinen, iso, keskitetty testi- ja hiljennyspainike
t Varoittaa alhaisesta paristojen tehosta
t Sertifioitu BS En 14604:2005

Tekniset tiedot

SI-601

Virtalähde

9V tai lithium paristo

Tunnistin tyyppi

Ionisoiva

Herkkyys

EN 14604 tuotestandardin mukainen

Hälytyksen äänitaso

85dB kolmen metrin päässä

Asennus

Katto- tai seinäasennus

Toiminta lämpötila

+4 ˚C - +38 ˚C

Toiminta kosteus

Korkeintaan 90% RH%

Takuu

Viisi vuotta

Hakaisija x korkeus

131 x 41 mm

Paino

169g
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ST-620
Thermoptek™ palovaroitin
Thermoptek anturiteknologia
Thermoptek-teknologia yhdistää uusimman optisen
tunnistamisen lämpöön reagoivaan teknologiaan. Tällä tavoin
hälyttimen kyky ja nopeus tunnistaa niin hitaasti palavia kuin
nopeasti palavia tulipaloja parantuu huomattavasti.
Tuote ominaisuudet
t Helppokäyttöinen, iso, keskitetty testi- ja hiljennyspainike
t Paranneltu kiinnitysrauta takaa nopean ja helpon kiinnityksen
t BSI Kitemark sertifioitu BS En 14604

Tekniset tiedot

ST-620

Virtalähde

10 vuotta kestävä lithium-paristo

Tunnistin tyyppi

Thermoptek™ optinen sensori

Herkkyys

EN 14604 tuotestandardin mukainen

Hälytyksen äänitaso

85dB kolmen metrin päässä

Asennus

Katto- tai seinäasennus

Toiminta lämpötila

+4 ˚C - +38 ˚C

Toiminta kosteus

Korkeintaan 90% RH%

Takuu

10 vuotta

Hakaisija x korkeus

134 x 41 mm

Paino

162g
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Turvanasi-verkostokartta
Alahärmä
Sammutinhuolto ja Myynti
Kauko Kangas Oy
(06) 4848 326
Espoo
Sammutinhuolto E Havantola Oy
(09) 295 3021
Hamina
Kymen Sammutinhuolto Ky
(05) 344 6130
Hyvinkää
Hyvinkään Sammutinhuolto Oy
(019) 488 002
Hämeenkyrö
Kyrön Sammutin ja Pienkone Oy
(03) 3714 666
Hämeenlinna
Kanta-Hämeen Sammutinhuolto Oy
(03) 653 2333
Iisalmi
Sammutinhuolto Aarno Marin Ky
(017) 824 991
Imatra
Teknosafe Oy
(05) 680 7700
Joensuu
Eltamix Oy / Turvatalo
010 666 6390
Kajaani
Kajaanin Sammutinhuolto
(08) 6140 464
Kitee
Eltamix Oy / Turvatalo
010 666 6380
Kokkola
Sammutinhuolto S. Saari Ky
(06) 831 1488
Kotka
Kotkan Sammutinkeskus Oy
(05) 260 1580
Kouvola
Turvatarvike Oy
(05) 312 2215
Kuopio
Savon Palokalusto Ky
017 264 7220
Lahti
Lahden Palokalusto Oy
(03) 873 0150
Lappeenranta
Lappeenrannan Sammutinhuolto Oy
040 515 4625

www.turvanasi.fi

Maarianhamina
Hamsafe
(018) 22 860
Mikkeli
Savon Sammutinhuolto Oy
(015) 368 981
Oulu
Pauli Moilanen Oy
(08) 534 0600
Pori
Porin Sammutinhuolto Ky
(02) 646 3160
Porvoo
Sammutinhuolto J. Lankinen Oy
(019) 524 9790
Raasepori
Tekno-Test T & G Lindberg
(019) 241 3429
Rauma
Rauman Sammutin Oy
(02) 822 0230
Rovaniemi
Sammutinhuolto Avap Oy
(010) 4252 100
Sastamala
Vamsafe Oy
(03) 514 1777
Savonlinna
Savonlinnan Sammutinhuolto Oy
(015) 522 227
Tampere
Tamrex Oy
(03) 3142 1500

YLIVIESKA

KAJAANI

Turku
Suomen Turvakauppa Oy
(02) 438 4350
Uusikaupunki
Vakka-Suomen Sammutinhuolto Ky
(02) 842 4220

ÄÄNEKOSKI

Vaasa
Kyrönmaan Sammutinhuolto Ky
(06) 322 3465
Varkaus
Suomen Pointex Oy
(017) 552 4383
Ylivieska
Tulipoijes Oy
040 520 0098
Äänekoski
Turvataitajat Oy
040 1350 500

Valtakunnallinen paloturvallisuuden asiantuntija

SASTAMALA
LAPPEENRANTA

HÄMEENLINNA
HYVINKÄÄ

ESPOO

RAASEPORI

