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Hyvä joukkuehenki
takaa laadukkaan palvelun
Meidän Turvanasi-ketjulaisten jokavuotinen ketjupäivä pidettiin tänä
vuonna 14. helmikuuta Hämeenlinnassa Aulangon kylpylässä. Iloiseen
tapaamiseen oli saapunut ilahduttavan runsaasti yrittäjiä, yrittäjien perheenjäseniä sekä työntekijöitä eri puolilta Suomea.
Ketjupäivän ohjelmaan kuului tuttuun tapaan mielenkiintoisia luentoja ja ajankohtaisia tuotetietoiskuja. Tapahtumarikkaan päivän päätteeksi miteltiin myös
sammutinhuoltajien käytännön taidoilla ja tiedoilla Taitaja-kilpailussa. Tällä kertaa tavoiteltu kiertopalkinto meni Lahteen, kun voittajaksi julistettiin pitkän
linjan sammutinhuoltaja Markku Kähkönen. Onnittelut upeasta suosituksesta!
Asiapitoisen ohjelman lisäksi ketjupäivillä on osallistujilleen myös toisenlaista
merkitystä. Hyvien ystävien – toisten Turvanasi-ketjulaisten – tapaaminen on jokaiselle tapahtumaan osallistujalle varmasti ainakin yhtä tärkeää kuin asiatiedon
kartuttaminen. Kuulumisten lisäksi ketjupäivillä vaihdetaan osallistujien kesken
usein myös vinkkejä esimerkiksi hyväksi havaituista toimintatavoista, joista on
monelle meistä iloa työssämme vuosiksi eteenpäin.

Tämä Turvanasi-ketjulaisten vahva joukkuehenki
jäi Aulangon päivästä tälläkin kertaa kirkkaana
mieleen. Samalla hengellä on rakennettu myös
koko Turvanasi-ketju. Hyvä joukkuehenki takaa
myös jatkuvasti laadukkaan ja asiantuntevan
palvelun asiakkaillemme, kaikille tämän Kipinälehden lukijoille!
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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Paloturvallinen koti
Kodin paloturvallisuus paranee yksinkertaisin keinoin. Lakisääteisten palovaroitinten lisäksi vaaratilanteita ehkäisevät
esimerkiksi huolellisuus ruoanlaitossa sekä
avotulen käsittelyssä.
Suuri osa suomalaiskotien tulipaloista liittyy keittiölieden käyttöön.
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen palotarkastaja Nina Söderholmin ei ole
vaikea luetella kolmea tavanomaisinta
tilannetta keittiössä.
– Tyypillinen vaaratilanne syntyy,
kun ruoanlaittajan toimintakyky on
alentunut esimerkiksi alkoholin käytön
vuoksi. Kokkailun jälkeen liesi jää päälle
ja pian käy käry. Tavallinen palovaaran
aiheuttaja voi olla myös vanhus, joka
unohtaa olevansa laittamassa ruokaa ja
lähtee touhuamaan jotakin muuta, mutta jättää lieden päälle. Aika tavallista on
myös se, että harvoin käytettävän lieden
päällä säilytetään tavaraa. Sitten vaikkapa lapsi tai lemmikki saa vahingossa kytkettyä lieden päälle.
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Lieden lisäksi myös valaisimet muodostavat yhden palovaarallisten esineiden ryhmän. Nina Söderholmin mukaan
niitä ei monesti edes osata pitää vaarallisina. Kodin paloturvallisuutta uhkaa
usein myös väärä tapa kuivata pyykkiä.

Vuosikausien varoittelusta huolimatta
pyykkiä levitellään yhä kuivumaan saunaan, kiukaan lähelle. Palamaan leimahtanut pyykki aiheuttaa säännöllisesti
palohälytyksiä.

Vanhuksen kodin
paloturvallisuus
Väestön ikääntyminen vaikuttaa
Nina Söderholmin mukaan merkittävästi suomalaiskotien paloturvallisuuteen. Kotona asuvat vanhukset
ovat riskiryhmässä, sillä sekä muistin
että motoriikan heikkeneminen aiheuttavat vaaratilanteita. Vanhusten
paloturvallisuutta voidaan Söderholmin mukaan parantaa helposti, kun
kotiin hankitaan palovaroittimen lisäksi myös liesivahti.

Näin huollat kodin turvalaitteita
Palovaroittimen toiminta tulee testata kuukausittain ja silloin, jos
asunnossa ei ole oleskeltu pitkään aikaan. Toistuva testaus säilyttää sekä pariston että palovaroittimen pidempään toimintakykyisinä. Oikein toimiva laite
päästää testattaessa hälytysäänen. Vaihda rikkinäinen palovaroitin välittömästi uuteen!
Hävitettävät palovaroittimet tulee palauttaa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteisiin. Pölyttyneen palovaroittimeen ulkopintojen puhdistukseen sopii parhaiten pölynimuri. Jos palovaroitin alkaa hälyttää esimerkiksi
ruoanlaitossa syntyneen käryn vuoksi, älä koskaan vaimenna laitetta poistamalla pariston. Turha hälytys vaimenee nopeasti, kun tuuletat ilmaa palovaroittimen lähellä.
Käsisammutuslaitteen kunnon tarkistaminen vaatii ammattilaisapua. Vie sisätiloissa säilytettävä käsisammutin kahden vuoden välein tarkastettavaksi.

Kodin paloturvallisuus
kohenee, kun…
… palovaroittimia on asennettu
riittävästi ja niiden toimintakyky testattu säännöllisesti.
… käsisammutuskalusto on
helposti käytettävissä.
… poistumisteiden kunto
varmistetaan säännöllisesti.
… tulentekovälineet eivät ole
lasten ulottuvilla.

Palovaroittimet
pelastavat
Vaaratilanteista selvitään usein onneksi
pelkällä säikähdyksellä, jos koti on varustettu asianmukaisesti palovaroittimilla ja
käsisammuttimilla. Lakisääteisesti palovaroittimia pitää olla ainakin yksi 60 neliötä kohden, kodin jokaisessa kerroksessa. Nina Söderholmin mukaan yllättävän
monessa kodissa ei ole huolehdittu edes
tästä pakollisesta paloturvallisuusvarustelusta. Tulisijoilla varustettuihin koteihin
Nina Söderholm suosittelee lämpimästi
myös häkävaroitinta.
– Monella on yhä paha tapa sulkea
tulisijojen pellit liian aikaisin. Häkävaroitin on paikallaan varsinkin näille uhkarohkeille. Se on kätevä lisäturva.
Suosituksena on, että koti kannattaisi palovaroitinten lisäksi varustaa myös
käsisammuttimella sekä riittävän kokoisella sammutuspeitolla. Jos kodissa on
öljylämmitys, käsisammutusvarusteet
ovat pakolliset. Maaseudulla on Nina Söderholmin kokemusten mukaan yleensä
varauduttu vaaratilanteisiin kaupunkikoteja paremmin.
– Kunnollinen kotisammutuskalusto
on todella tarpeen esimerkiksi sähköpalossa. Jos esimerkiksi olohuoneessa sattuu sähkölaitepalo, eihän sitä voi vedellä edes sammuttaa. Käsisammuttimella
sammutus sen sijaan onnistuu hyvin,
Nina Söderholm muistuttaa.

Muistilista kodin
turvallisuudesta

… ensiapulaukkujen varusteet
ovat ajan tasalla.
… sisätiloissa ei tupakoida.
… ruoka ei jää ilman valvontaa
liedelle.
… pyykkejä ei kuivata saunassa.
Palotarkastaja Nina Söderholm
ja ”tulikukko”.

Koko perheen
turvaksi
Kodin sammutuskalustoa pitää osata
hädän hetkellä käyttää. Sammuttimien
käyttöohjeet löytyvät tuotteiden kyljestä, mutta Nina Söderholm suosittelee
tutustumaan niihin jo etukäteen. Kodin
paloturvallisuudesta huolehtimisesta ja
vaaratilanteissa toimimisesta on hyvä
keskustella myös lasten kanssa lapsen
iän mukaan.
– Lapset voi ottaa mukaan esimerkiksi testaamaan palovaroittimet
kuukausittain. Kodin poistumistiet kannattaa myös käydä läpi lapsen kanssa.
Poistumistikkaiden kunto täytyy myös
säännöllisesti varmistaa. On hyvä harjoitella kulkemaan poistumisreiteillä myös
pimeässä.

… sähkölaitteet huollatetaan
ammattilaisilla.
… kynttilät sammutetaan aina,
kun huoneesta poistutaan.
… tulisijoja käytetään ja
huolletaan käyttöohjeiden
mukaisesti.
… tulisijat nuohotaan
säännöllisesti.
… kuumenevat sähkölaitteet
sijoitetaan niin, ettei niistä
koidu palovaaraa.
… tulisijojen tuhkat
tyhjennetään
palamattomaan astiaan.

Lähteet:
Palotarkastaja Nina Söderholm ja SPEK
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”Aika vähän kentällä tunnutaan
tiedettävän asiasta. Muutama yksittäinen asiakas on kysellyt uuden
standardin mukaisia opasteita.
Yleinen tuntuma on se, että näitä
uusia poistumistiesuosituksia vieroksutaan.”
Jari Havantola,
Sammutinhuolto E. Havantola

Uusi standardi
poistumisopasteista
hämmentää
Poistumisopasteiden ja muiden turvallisuuskilpien kuvatunnuksia koskeva uusi
standardi SFS-EN ISO 7010 aiheuttaa ihmetystä – noudatetaanko uutta standardia vai suomalaisia säännöksiä?
Kansainvälinen poistumisopasteiden ja muiden tulvallisuuskilpien
kuvatunnusten ISO-standardi vahvistettiin viime vuonna eurooppalaiseksi
eli myös suomalaiseksi standardiksi. Uusi standardi poikkeaa kuitenkin jonkin
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verran Suomen säädöksistä. Tämä on
herättänyt kysymyksiä sekä pelastuslaitoksissa että yrityksissä.
– Euroopassa käytettävät turvallisuusmerkit on säädetty EU:n turvamerkkidirektiivissä, jota ei vielä ole päivitetty
eurooppalaisen SFS-EN ISO 7010 -standardin mukaiseksi. Tämä on aiheuttanut
epäselvyyttä erityisesti poistumisopasteiden osalta.
Direktiivi on Suomessa pantu täytäntöön valtioneuvoston päätöksellä
(976/1994), johon poistumisopasteiden
osalta viitataan myös sisäministeriön

”Meillä on linjana se, että sekä vanhan että uuden mallin mukaiset
kuvatunnukset hyväksytään käytettäviksi. Meillä oli juuri yksi iso
kohde, joka piti varustaa uusilla
merkeillä. ”
Jarno Kivistö,
Keski-Uudenmaan
aluepelastuslaitoksen
palotarkastaja

asetuksessa (805/2005). Valtioneuvoston päätöksen muuttaminen on kytketty EU-direktiivin muuttamiseen, selittää
hämmingin syytä yli-insinööri Kirsi Rajaniemi sisäministeriön pelastusosaston
pelastustoimi ja varautuminen -yksiköstä.
– Tilanne on vasta osittain realisoitumassa. Tieto uudesta standardista tulee esimerkiksi kiinteistöjen omistajille
ajankohtaiseksi sitä mukaa, kun rakennusten poistumisopasteita uusitaan ja
päivitetään remonttien tai laajennusten
yhteydessä. Ongelmaan liittyviä kyselyjä

tulee meille tipoittain. Tiedän, että meidän lisäksemme asiasta kysellään myös
palotarkastajilta ja rakennusvalvonnalta.
Sekavuutta aiheuttaa myös se, että eri
tahojen vastaukset voivat olla toisistaan
hieman poikkeavia, kertoo turvallisuuspäällikkö Ilpo Leino Suomen pelastusalan keskusjärjestöstä.
Direktiiviin on siis odotettavissa
muutos, mutta sen ajankohdasta ei ole
vielä selvyyttä. SPEK:n Ilpo Leino ei odota sitä tapahtuvaksi ainakaan tämän kevään aikana.
– Kunhan direktiivi ensin muuttuu,
ongelma lähtee purkautumaan. Siihen
asti tilanne on epäselvä, kun käytössä on
kaksi hieman eri normia, jotka kertovat
opasteiden ulkoasusta. Kumpaakin normia voi käyttää, mutta suositeltavaa on,
että käytetään tätä uusinta, SPEK:n Ilpo
Leino linjaa.
– Valtioneuvoston päätöstä ja sisäministeriön asetusta on edelleen noudatettava, mutta kuvatunnusten osalta
ei ole kuitenkaan säädösten vastaista
käyttää SFS-EN ISO 7010 -standardia,
koska säädökset antavat sen verran liikkumavaraa. Valtioneuvoston päätöksen
liitteen II kohdassa 1.3 säädetään, että
”Käytettävät kuvatunnukset voivat olla
jossain määrin erilaisia tai yksityiskohtaisempia kuin 3 jaksossa mainitut, edellyttäen että ne välittävät saman merkityksen
eikä ero tai sovellutus tee niiden merkitystä
vaikeammin ymmärrettäväksi.”
Sisäministeriön näkemyksen mukaan pääsääntö on, että Suomessa
käytetään standardin SFS-EN ISO 7010
mukaisia kuvatunnuksia. Standardi on
vahvistettu sekä kansalliseksi että eurooppalaiseksi standardiksi, joten kun
säädökset aikanaan muutetaan, vaatimukset tulevat joka tapauksessa perustumaan tähän standardiin, sisäministeriön Kirsi Rajaniemi täsmentää.
Sekä Rajaniemi että Leino painottavat, että tärkeintä on merkintöjen
selkeys. Näin säädetään myös sisäministeriön asetuksen 4 §:n 1 momentissa:
”Opasteet on pystyttävä havaitsemaan ja
niiden merkitys on kyettävä tunnistamaan
ja ymmärtämään vaivatta.”
Ilpo Leino painottaa yhdenmukaisuutta. Hänen mukaansa opasteiden
on suositeltavaa muodostaa selkeitä
kokonaisuuksia esimerkiksi niin, että
rakennuksen uudella puolella on uudet
kilvet ja vanhalla puolella vanhat – ei uusien ja vanhojen opasteiden sekametelisoppaa.

”Kyselyitä aiheesta on tullut vähäisissä määrin. Rakentajat eivät
ainakaan tunnu tietävän, minkä
standardin mukaan pitää mennä.
Paloviranomaisen näkemys on
tässä asiassa tietysti merkittävä.
Meillä on juuri nyt työn alla yksi
isompi kohde, johon on määrätty
uuden standardin mukaiset kyltit
ja opasteet. Sen myötä olen huomannut, että uusien kylttien saatavuus on vähäistä. ”
Merja Lindholm,
Hyvinkään Sammutinhuolto

– Vaikka uudet ja vanhat kilvet voivat
maallikon silmin näyttää kovin samankaltaisilta, on uusissa opasteissa kuitenkin paljon hyviä uudistuksia. Varatien
opaste ovat hyvä esimerkki parannuksesta. Sellaista ei vanhoissa kilvissä ollut
lainkaan. Opasteen suomenkielistä tekstiä on suomea osaamattoman henkilön
vaikea ymmärtää. Kuvallinen opaste on
aina parempi. Standardin myötä samaa
opastetta käytetään koko Euroopassa.

Jari Havantola esittelemässä uuden
ja vanhan standardin kilpien eroja.

Standardiin ei liity vaatimuksia jo
olemassa olevien opasteiden vaihtamisesta eikä ole todennäköistä, että sellaista vaatimusta tulee myöhemminkään.
Sisäministeriön näkemys on, että uudiskohteissa käytetään uutta standardia, ellei ole jotain erityistä syytä toimia toisin.
Vanhoissa kohteissa voi harkita, mikä on
tarkoituksenmukaista.
– Uudesta standardista ei koidu yllättäviä kustannus- ja työeriä kiinteistöjen omistajille. Jossakin vaiheessa uudet
kilvet tulevat kuitenkin joka tapauksessa
käyttöön. Siihen voi varautua niin, että
kilpiä päivitetään pikku hiljaa osana rakennusten normaalia huoltotoimintaa,
Ilpo Leino neuvoo.

| 7|

Turvanasi-yritys

Tähtäimessä toiset 40 vuotta
– Sammutinhuolto J. Lankinen Oy
kestää isältä pojalle
Neljäs joulukuuta vuonna 1975, siitä kaikki alkoi. Sammutinhuolto J. Lankisen perustaja Juhani Lankinen muistaa
tarkasti päivämäärän, jolloin hänestä tuli
yrittäjä. Nuori koneteknikko oli valmistumisestaan saakka haaveillut myyntityöstä, mutta unelman toteutuminen
vei muutaman vuoden.
Ennen yrityksensä perustamista
Lankinen toimi jonkin aikaa paloturvallisuustuotteiden myyntiedustajana.
Työssä syntyneet kontaktit olivat hyvä
alku omalle yritystoiminnalle.
– Sain vuokraisäntämme autotallin
nurkasta itselleni pienen sopen, jossa
mahtui tekemään sammutinten huoltotöitä. Pari vuotta myöhemmin rakensimme omakotitalon. Sen autotallissa
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työskentelytilaa oli jo 10 neliötä, Juhani
Lankinen muistelee.
Siitä lähtien Sammutinhuolto J. Lankinen on muuttanut noin kymmenen
vuoden välein, ja aina tilaa on tullut lisää.
Nykyään yrityksellä on käytössään oma
450 neliön teollisuushalli Porvoossa.

Isältä pojalle
Ensimmäiset kymmenen vuotta Juhani Lankinen työskenteli yrityksessään
yksin, sitten oli aika palkata työntekijä
avuksi. Lankisen poika Jari on ollut yritystoiminnassa mukana jo 1990-luvulta
lähtien. Vuonna 2003 perheyrityksessä
tehtiin sukupolvenvaihdos, ja Jari siirtyi
vetovastuuseen.

– Tulevaisuudessakin yrityksen nimi pysynee samana Sammutinhuolto
J. Lankisena. Minä annoin pojalleni nimen, joka alkaa samalla kirjaimella kuin
omani, ja niin teki Jarikin. Hänen Jannepoikansa on 7-vuotias, Juhani Lankinen
hymyilee.

Porvoolainen
perheyritys
Sammutinhuolto
J. Lankinen Oy juhlii
tänä vuonna
40 vuotta täyttävää
yritystoimintaansa.

Turvanasi-yritys

Sammutinhuolto
J. Lankinen Oy
Omistajat:
Jari Lankinen ja Juhani Lankinen
Perustettu:
Vuonna 1975. Jari Lankinen
jatkoi sukupolven vaihdoksen
myötä isänsä Juhani Lankisen
aloittamaa yritystoimintaa.
Henkilökunnan määrä: 4
Tänä vuonna Sammutinhuolto J.
Lankisen yritystoiminta täyttää 40 vuotta. Vuosikymmenten aikana yritystoiminta on sekä laajentunut ja monipuolistunut.

Mukana
Turvanasi-ketjussa
Vuonna 2007 yritys liittyi Turvanasi-ketjuun. Lankisen mielestä ketjun etuina
ovat esimerkiksi yhteiset tavoitteet ja
ISO 9001 -laatujärjestelmä, jotka antavat asiakkaille takeet toiminnan laadusta. Tärkeää Lankiselle on myös se, että
jokainen Turvanasi-ketjun jäsenistä on
itsenäinen yrittäjä. Vuonna 2013 yritys
liittyi myös Palokamu-ketjuun, mikä
tietää lisää yhteistyötä paikallisten palokuntien kanssa.
– Olemme aina kuunnelleet tarkalla
korvalla asiakkaidemme toiveita. Toimintaamme kuuluvat sammutinhuollon lisäksi esimerkiksi laadukkaiden paloturvallisuustuotteiden myynti, alkusammutus-, työturvallisuus- ja tulityökoulutukset sekä savuluukkujen, palopostien
ja väestösuojien tarkastukset, Lankinen
luettelee.

Myymälän puolta ja toimistotöitä
hoitaa Jarin vaimo, lisäksi yritys työllistää yhden työntekijän. Asiakaskuntaan kuuluu sekä erikokoisia yrityksiä
että yksityishenkilöitä. Lakimuutosten
vuoksi myös yksityishenkilöt hankkivat
sammuttimia nykyään yhä useampiin
kohteisiin, esimerkiksi veneisiin ja asuntovaunuihin.
Lankisen mielestä myös yleinen ilmapiiri on muuttunut paloturvallisuuden kannalta paremmaksi.
– Meillä käy usein asiakkaita, jotka
haluavat ostaa järkevän lahjan vaikkapa
pois kotoa pois muuttavalle lapselleen
tai lapsenlapselleen. Laadukas paloturvallisuustuote, esimerkiksi sammutin,
sammutuspeite tai palovaroitin, on tosi
fiksu lahja!

Erityispiirre:
Paloturvallisuuden erikoisosaaja
Porvoon seudulla.

Yrityksen tulevaisuus näyttää Juhani
Lankisen mukaan vakaalta. Hän ei pidä
esimerkiksi paloturvallisuustuotteiden
halpatuontia suurena uhkana toiminnalle, vaikka se myyntiä nakertaakin. Lankinen toteaa tyynesti, että asiakkaat kyllä
palaavat tuttuihin laatutuotteisiin muita
kerran kokeiltuaan.
– Meillä on onneksi mahtava ja vakiintunut asiakaskunta. Joukossa on ilahduttavan paljon sellaisiakin, jotka ovat
olleet mukana tämän koko 40-vuotisen
matkan. Kyllä sitä on syytäkin juhlistaa!

Kahta samanlaista
päivää ei ole
Tavallinen työpäivä kestää 12–16 tuntia. Toista samanlaista työpäivää ei ole
Juhani Lankisen muistin mukaan vielä
koskaan tullut vastaan. Haastattelupäivänä hän on työskennellyt niin Lahdessa
kuin Mäntsälässä, Jari viipyy iltaan asti
Espoon Otaniemessä.
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Palokaluston esittelypäivä
veti väkeä Kokkolassa
Suurteollisuusalueen kupeessa järjestetty
palokaluston tuoteuutuuksien esittelypäivä oli menestys. Paikalle saapui runsaasti
alan ammattilaisia sekä lähiseudulta että
muualta Pohjanmaalta.
Tyytyväisyys paistoi Sammutinhuolto S. Saaren yrittäjän Henry Heinuan
kasvoilta, kun hän kertasi Kokkolassa
3. helmikuuta järjestetyn palokaluston
esittelypäivän saldoa.
– Kävijöitä oli paljon, joten tunnelmat ovat tosi upeat! Halusimme tarjota alan ammattilaisille mahdollisuuden
tutustua Turvata Oy:n tuoreimpiin uutuuksiin sekä vaihtaa samalla ajatuksia
ja kuulumisia kollegojen kanssa. Paikalle
saapui kaikkiaan noin 60 avainasiakastamme, paikallinen Turvanasi- ja Palokamu-kauppias iloitsi.
Heinuan mukaan sataman ja suurteollisuusalueen välittömässä läheisyydessä kohoava Port Tower osoittautui hyväksi tapahtumapaikaksi sekä sijainniltaan että puitteiltaan. Läheisen suurteollisuusalueen yrityksiltä tuli positiivista
palautetta siitä, että lyhyen välimatkan
ansiosta esittelypäivään pystyttiin osallistumaan niistä isollakin porukalla. Tapahtuma onnistuikin vetämään paikalle
väkeä niin suurteollisuusalueen yrityksistä kuin huomattavasti kauempaakin,
Pietarsaarta ja Raahea myöten.
Glorian uusi metallipalosammutin
sekä palopostikaapit herättivät yleistä innostusta. Esimerkiksi oululaisen
Turvanasi-liikkeen Pauli Moilanen Oy:n
myyntipäällikkö Maunu Laikari piti tuoteuutuuksia houkuttelevina.
SSAB:n Raahen tehtaalta Kokkolaan
olivat saapuneet Ville Okkonen ja Keijo
Haka-Risku. Miehiä kiinnostivat muun
muassa paloalan laitekehitys sekä työturvallisuuteen liittyvät uutuudet.
– Tosi mielenkiintoiselta näytti ratkaisu, jossa putoamissuojaus ja paineilmalaitevaljaat oli yhdistetty samaan
valjaaseen. Samoin kaasumittareiden
kalibrointiasemat ovat erittäin tervetullut uutuus. Lisäksi meitä kiinnostivat esimerkiksi teollisuuskäyttöön tarkoitetut
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aktiiviset kuulosuojaimet, ja suojalaseja
otimme testiin useita malleja, raahelaiset kertoivat.
Kokkolan suurteollisuusalueella
toimivan KIP Service Oy:n turvallisuuspäälliköllä Jussi Lång oli päivän annista
hyvillään.

– Tänään pääsimme näkemään esimerkiksi laitepuolen uusimpia suuntauksia. Ehdimme myös vaihtaa kokemuksia ja tietoa eri tahoja edustaneiden
ihmisten kesken. Tällaisia esittelypäiviä
pitäisi ehdottomasti järjestää enemmän!

Samuli Heinua ja Juha Kattilakoski olivat paikalla kertomassa Glorian sammuttimista
ja pikapaloposteista.

Ville Okkonen, Maunu Laikari ja Keijo Haka-Risku.

Henry Heinua toivottaa Sakari Lehdon tervetulleeksi.

Palokamu auttaa myös kaasunmittaustuotteissa.

Peter Kallio Turvatalta (oikealla) esittelemässä pelastuslaitoksen väelle uutuustuotteita.

Petteri Kivioja Turvatalta (keskellä) toimii Palokamujen tukena pelastusalan tuoteasioissa.

Jussi Lång ja Henry Heinua.
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Palokaluston esittelypäivä
3. helmikuuta Port Towerissa

Peli-valaisimet tuovat pelastusalan ja teollisuuden ammattilaisille valon pimeään.

Palokaluston esittelypäivä järjestettiin
Kokkolan suurteollisuusalueen kupeessa
sijaitsevan PortTowerin tiloissa.
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Tilaisuuden järjestäjinä toimivat Turvata Oy
sekä Palokamu- ja Turvanasi-ketjuihin kuuluva
Sammutinhuolto S. Saari Kokkolasta.

Komposiitti-paineilmapullot herättivät
kiinnostusta.

Palokamu Henry Heinuan ponnisteluiden
ansiosta palokaluston esittelypäivä oli
erittäin onnistunut.

Uutuutena markkinoilla MSA:n putoamissuojainvaljas ja paineilmalaitteen valjas
integroituna samaan valjaaseen.

Paratechin nosto- ja tuentakalustoa.

MSA:lta löytyy myös kattava valikoima putoamissuojaimia.
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Käytä oikein GLORIA®-käsisammutinta
.

.

Valtakunnallinen paloturvallisuuden asiantuntija
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www.turvanasi.fi

Alco-Sensor FST
Alkometri alkoholipitoisuuden mittaukseen hengitysilmasta

Tuotekoodi: INT-FST-0056
Mittaus:

Mittaa alkoholipitoisuuden väliltä
0.00 ja 2.00 mg/L tai 0.00–4.00 promillea

Lämpötila:

Suositeltava mittauslämpötila –5°– +50°C

Virtalähde:

2 kpl LR6 (AA) alkalineparisto.
Pariston kesto 500–1000 näytettä

Koko:

121 x 64 x 32 mm

Paino:

193 g kumipanssaroitu runko

Anturin ikä:

n. 10 v

Hyväksynnät:

CE (EU)
UK Home Office
US DoT
Dutch NMi
French LNE

&^dƚŽŝŵŝƚƵƐƐŝƐćůƚƂ

Monissa maissa viranomaishyväksytty FST-alkometri on
taskukokoinen ja luotettava työkalu alkoholipitoisuuden
mittaukseen hengitysilmasta
FST-alkometri tarjoaa yksinkertaisen, helpon ja taloudellisen tavan havaita alkoholi.
Automaattinen, manuaalinen ja passiivinen mittaustapa soveltuu monenlaiseen
käyttöön. Automaattinen mittaus suurien massojen mittaukseen, esim.
puhallusratsiat, manuaalinen mittaus yksittäisten kohteiden ja passiivinen mittaus
alkoholin havaitsemiseen esim. juomalasista. Kehittäjä ja valmistaja Intoximeters Inc.
USA on alansa johtava toimija.

ƵƚŽŵĂĂƫŶĞŶŵŝƩĂƵƐ

WĂƐƐŝŝǀŝŶĞŶŵŝƩĂƵƐ

Analysointimetodi
Intoximeters Inc. patentoima katalyyttinen mittauskenno aikaansaa elektronisen
signaalin, joka on suhteessa ilman alkoholipitoisuuden kanssa ja näin ollen helposti
mitattavissa.

ůŬŽŚŽůŝŶŚĂǀĂŝƚƐĞŵŝŶĞŶĞƐŝŵ͘ũƵŽŵĂƐƚĂ

Käsiteltävyys
Mittauslaitteen symmetrinen muoto mahdollistaa laitteen käytön sekä vasemmalla
että oikealla kädellä.
FST on täysin automaattinen. Virtausanturi ilmaisee äänellä milloin puhallus on
riittävän voimakas mittaukseen.

▶ Monien maiden
poliisien käyttämä

▶ Todistusvoimainen
mittaustulos

FST ilmaisee mittausarvon 5–10 sekunnin kuluessa ja seuraavan näytteen voi ottaa
jo 20 sekunnin kuluttua edellisestä.

▶ Katalyyttinen

LCD-näyttö suurella kontrastilla ja taustavalolla auttaa näkemään lukemat
vaikeissakin valaistusolosuhteissa (pimeys, kirkas auringonpaiste jne.)

▶ Näppärä koko

Kalibrointi
FST-mittalaite suositellaan kalibroitavaksi 12 kuukauden välein. Turvata Oy Ab:n
valtuuttamat huoltoliikkeet kattavat koko Suomen.

kennotekniikka

▶ Automaattinen,

manuaalinen
ja passiivinen näyte
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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

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
Salo
Varsinais-Suomen Turvallisuuskoulutus
045 105 4155
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
Vaasa
Kyrönmaan Sammutinhuolto Ky
(06) 322 3465

ÄÄNEKOSKI

Varkaus
Suomen Pointex Oy
(017) 552 4383
Ylivieska
Tulipoijes Oy
040 520 0098

SASTAMALA

Äänekoski
Turvataitajat Oy
040 1350 500

Maarianhamina
Hamsafe
(018) 22 860

Valtakunnallinen paloturvallisuuden asiantuntija

HÄMEENLINNA
HYVINKÄÄ
SALO
ESPOO

RAASEPORI

LAPPEENRANTA

