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Valtakunnallista Turvanasi-palvelua

Jokainen Turvanasi-liike on paloturvallisuuden asiantuntijayritys, josta saat 

kaikki paloturvallisuuteen liittyvät tuotteet sekä huoltopalvelut. Turvanasi-ket-

juun kuuluu jo 32 liikettä eri puolilta Suomea. Ne tarjoavat paikallisesti samoja 

laadukkaita tuotteita ja palveluja. Yhtenäisyyden takaa ISO 9001 -sertifi oitu 

Turvanasi-ketjukäsikirja. Koko ketjun toiminnasta vastaa paloturvallisuustuot-

teiden maahantuoja Turvata Oy Ab.

Käsisammuttimet, pikapalopostit, sammutuspeitteet, palovaroittimet ja turval-

lisuusmerkinnän tuotteet kuuluvat kaikkien Turvanasi-liikkeiden valikoimaan. 

Yksi tunnetuista brändeistämme on saksalainen Gloria, jonka sammuttimia on 

valmistettu jo vuodesta 1945. Sen tunnettuus on saavutettu tinkimättömällä 

tuotekehitystyöllä sekä laadukkaalla asiakaspalvelulla. Saman ideologian jaam-

me Turvanasi-ketjun palveluliiketoiminnassa asiakkaidemme hyväksi.

Turvanasi-liikkeiden palveluihin lukeutuvat esimerkiksi alkusammutusvälinei-

den tarkastukset ja huollot sekä usein myös väestönsuojien tarkastukset ja 

pelastussuunnitelmien laadinta. Niin teollisuusyrityksille, kuljetusliikkeille kuin 

kiinteistönomistajille löytyy sopiva palvelukokonaisuus. 

Moni asiakkaistamme toimii usealla paikkakunnalla. 

He arvostavat sitä, että sama palvelukokonaisuus 

on saatavana paikkakunnasta riippumatta. 

Sen takaa Turvanasi-ketjun valtakunnallinen 

palvelusopimus.

Mika Nilsson

Myynti- ja markkinointijohtaja

16
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Turva2013-ammattimessut Tampereella pe–la 22.–23.11. klo 11–17

TURVATA OY AB on palo- ja pelastusalan johtava toimija  

Suomessa. Turvata järjestää nyt ensimmäistä kertaa  

ammatti laisille  suun natut Turva2013-messut  Tampereen 

Messu- ja Urheilukeskuksessa. Turva2013-messut järjestetään 

 samaan  aikaan kuin auto- ja korjaamoalan Korjaamo2013-

ammattilais messut.

Lauantain messupäivä huipentuu messujen suljettua messukävijöille ja näytteille-

asettajille järjestettyihin vuoden kovimpiin  PIKKUJOULUIHIN messu keskuksen 

uudessa E-hallissa. Pikkujouluissa viihdyttävät Tigers-tanssiryhmä, taikuri  Keke 

   Pulliainen, Svoboda ja illan kruunaa todellinen bilebändi JeanS. Pikkujoulujen 

hintaan 64 € kuuluu tervetulojuoma, kolmen ruokalajin illallinen, lasi viiniä sekä 

näyttävä show. Lauantain Pikkujoulut ovat K18. Pikkujouluihin ja lauantain ilmaisiin 

messukuljetuksiin varataan paikat ennakkorekisteröitymisen yhteydessä.

Tervetuloa messuille! Rekisteröidy  messukävijäksi ennakkoon osoitteessa: 

www.lyyti.in/Turva2013

Ajankohtaisia seminaareja . Messutarjouksia . Rompetori . Tuoteuutuuksia
Mukana mm. Turvata Oy Ab, Palokamu, Turvanasi®,  MSA, Gloria®, PELI, AFT-mikropisarasammuttimet, Gumotex-ilmakaariteltat, Holik, SEMCO
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än 
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Palo- ja pelastusalan Turva2013-messut 

22.–23.11. ovat loistava tilaisuus tutustua 

alan tärkeimpiin tuotteisiin, palveluihin ja 

uutuuksiin sekä tehdä huippuhankintoja 

hulppeaan hintaan. Tule mukaan!

Asiaa ammattilaisille

Tampereen Messu- ja urheilukeskukseen 

kannattaa 22.–23. marraskuuta tulla 

kauempaakin. Kaksipäiväisillä ammatti-

laisille suunnatuilla Turva2013-messuilla 

on tarjolla herkullinen kattaus palo- ja 

pelastusalan tuoteuutuuksia sekä muita 

ammattilaisten arvostamia tuiki tarpeel-

lisia tuotteita ja palveluja. Samalla voit 

tehdä myös huikeita hankintoja ja kar-

tuttaa tietojasi monipuolisilla osastoil-

la sekä ajankohtaisissa seminaareissa. 

Vuoden tärkeimmät ammattilaismessut 

Tervetuloa 

Turva2013-messuille!
järjestää Suomen johtava palo- ja pelas-

tusalan toimija Turvata Oy Ab. 

Villiä viihdettä

Tulikuuma Tigers-tanssiryhmä sekä 

taikuri Keke Pulliainen vastaavat mes-

suvieraiden viihdytyksestä. Luvassa on 

siis todella vauhdikasta menoa ja tiivis-

tää tunnelmaa. Samaan aikaan järjestet-

tävien Korjaamo2013-messujen puolella 

voit käydä hakemassa vielä lisävauhtia 

Formula 1 -simulaattorin kyydissä. Haas-

ta kaverisi kisaan ja testaa, kumpi on no-

peampi!

 Messujen juontajina ovat äänes-

sä monesta yhteydestä tutuksi tulleet 

Tommi Tuominen ja Heidi Suomi. 

Tomi Tuomista on kuultu tänä vuonna 

esimerkiksi Radio Novalla jääkiekon MM-

kisojen otteluselostajana. Heidi Suomi 

Turva2013 ovat vuoden 
tärkeimmät palo- ja 
pelastusalan messut. 
Tavataan Tampereella 
22.–23.11. klo 11–17!



   |  5  |

on tunnettu MTV3:n Tulosruudun ank-

kurina ja toimittajana. Ennen media- ja 

juontouraansa Heidi juoksi pikamatkoja 

ja edusti Suomea muun muassa Atlan-

tan olympialaisissa vuonna 1996. Hän on 

myös kaksinkertainen Suomen mestari 

400 metrillä.

Lauantaina ilmaiskuljetus

Lauantaina 23.11. Turva2013-messu-

vieraille tarjotaan ilmaiset kuljetukset 

yhdeksällä bussireitillä. Valitse ilmoittau-

tumisen yhteydessä itsellesi sopiva reitti 

ja pysäkki, josta hyppäät kyytiin. Muista 

varata paikka myös paluukuljetukseen.  

Parhaat pikkujoulut

Messukeskuksen ovet avautuvat mo-

lempina päivinä kello 11 ja sulkeutuvat 

kello 17. Lauantaina messujen sulkeu-

duttua ei kuitenkaan kannata kiiruhtaa 

kotiin. Silloin alkavat messukävijöille ja 

näytteilleasettajille järjestetyt vuoden 

kovimmat pikkujoulut. 

 Messukeskuksen uudessa E-hallissa 

esiintymislavoille nousevat ”naarastiike-

reiden” Tigers-tanssiryhmä, taikuri Keke 

Pulliainen ja tamperelaisen suomirockin 

helmen Popedan tribuuttibändi Svo-

poda. Illan kruunaa bilebändien vahva 

ykkönen JeanS.  

 Pikkujoulujen lippupakettiin kuuluu 

tervetulojuoma, kolmen ruokalajin illal-

linen, lasi viiniä ja kahvi sekä näyttävä 

show. Huikean illan hinta on vain 64 €/

hlö. Huomioithan, että pikkujoulut ovat 

K18. 
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Suomessa on käytössä noin 100.000 pika-

palopostia, mutta monet niistä eivät to-

dennäköisesti toimisi tositilanteessa huol-

lon ja ylläpitotarkastusten laiminlyöntien 

vuoksi. 

Pikapalopostien ylläpito on huo-

nolla tolalla, vaikka huollosta ja tarkas-

tuksista laistaminen aiheuttaa vakavan 

turvariskin. Esimerkiksi vanhat ja hauraat 

pikapalopostiletkut tai tukkeutuneet 

venttiilit eivät välttämättä toimi palon 

sattuessa oikein tai lainkaan. Pikapa-

lopostit ovat tehokkaita alkupalojen 

sammuttamisessa, ja ne kuuluvat sekä 

rakennukseen kiinteästi asennettaviin 

sammutuslaitteisiin että alkusammu-

tuskalustoon. Niiden käyttöikä on pitkä, 

mutta käyttökelpoisuus on riippuvainen 

asianmukaisesta huollosta. 

 Kiinteistön omistajalla tai haltijalla 

on vastuu pikapostien toimintakunnos-

ta. SFS-EN 671-3 -standardin mukaan 

pikapalopostit tulee tarkastaa joka vuo-

si ja letkut koeponnistaa viiden vuoden 

välein. Pelastuslaki 29.4.2011/379 sanoo, 

että sammutus-, pelastus- ja torjuntaka-

lusto sekä sammutus- ja pelastustyötä 

helpottavat laitteet on pidettävä toimin-

takunnossa sekä huollettava ja tarkas-

tettava asianmukaisesti (12 § Laitteiden 

kunnossapito). 

Ongelmana 
huolto

Pikapalopostien kunto voi heiketä huol-

losta huolimatta.  Huoltopäällikkö Harri 

Kulpakko oululaisesta Pauli Moilanen 

Oy:stä tuntee tämän seuraukset. 

 – Esimerkiksi klemmarin kireys tai 

vesivuodot kielivät siitä, että kaikkia tar-

kastukseen kuuluvia kohtia ei ole tehty 

lainkaan. Joissakin kohteissa vain osa 

pikapaloposteista on ollut enää toimin-

takuntoisia.  

Huollon laiminlyönnin 
riskit

Lahden Palokalusto Oy:n Markku Käh-

könen törmää työssään valitettavan 

usein pikapaloposteihin, joiden huolto 

on täysin unohdettu. 

Pidä huoliPidä huoli  

pikapalopostistapikapalopostista
Pikapalopostin 
huolto 

Pikapalopostien ja palopostien 

huollon eurooppalainen SFS-EN 

671-3 -standardi määrittää, että 

kiinteistön käyttäjän tai omistajan 

tulee varmistaa säännöllisesti pika-

palopostien kunto. Huoltotoimia 

suorittavalla henkilöllä tulee olla 

tehtävään tarpeellinen koulutus 

ja kokemus. 

 Pikapalopostien jokavuoti-

sessa huollossa ammattilainen 

varmistaa muun muassa sen, että 

pikapalopostit ovat vahingoittu-

mattomia ja esteettömiä ja niiden 

sijoituspaikka on asianmukaisesti 

merkitty. Huoltoon kuuluu myös 

esimerkiksi veden virtaaman, pai-

nemittarin, letkun, suihkuputken, 

letkun liittimien sekä letkunoh-

jaimien ja -rumpujen tarkastus. 

Lisäksi huollossa varmistetaan 

venttiilien toiminta ja vesilähteen 

putkiston kunto. Letkut paineiste-

taan viiden vuoden välein. 

Jumiutunut sulkuventtiili
saattaa vaatia putkimiehen 
apua auetakseen.
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 – Usein pikapalopostin ovea ei ole 

koskaan edes avattu. Kun ovi sitten vih-

doin saadaan auki, paljastuu, että esi-

merkiksi suihkuputki on aivan jumissa. 

Sitä ei ole kukaan kääntänyt 20–30 vuo-

teen, Kähkönen päivittelee.

 Tavallisia ovat myös tapaukset, että 

suihkuputken pää on vaihdettu pois 

vaikkapa pesukonetta varten tai yh-

dysletku on murtunut. Jopa 40 vuotta 

samassa asennossa ollut sulkuvent-

tiili saattaa olla niin umpijumissa, että 

paikalle pitää kutsua putkiliike. Pikapa-

lopostien kaappeja maalataan myös 

surutta yli, jolloin oven väliin kuivuva 

maali liimaa sen visusti kiinni. Ovea voi 

olla mahdoton avata myös rikkinäisten 

lukkolaitteiden vuoksi. 

 – Onneksi ihmisten tietoisuus pika-

palopostien huollosta näyttää olevan 

kasvussa. Paloviranomaisetkin tuntuvat 

kiinnittävän asiaan yhä enemmän huo-

miota.

Letku rutussa.  Vanhat ja hauraat pikapalopostiletkut 
tai tukkeutuneet venttiilit eivät välttämättä toimi tulipalon 
sattuessa oikein tai lainkaan.

”Valitettavan usein törmään 
työssäni pikapaloposteihin, 
joita ei ole koskaan huollettu,” 
toteaa Markku Kähkönen.

   |  7  |
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Ihmisiä säteilyltä, kaasuilta ja tavan-

omaisilta aseilta suojaavat asuintalojen 

ja yleisten rakennusten väestönsuojat on 

pidettävä sellaisessa kunnossa, että ne voi-

daan ottaa käyttöön 72 tunnissa. Suojien 

varustetasosta määrätään lakisääteisesti. 

Kaikki suomalaiset väestönsuojat 

on varustettava ilmastointijärjestelmäl-

lä, joka suojaa radioaktiivisilta aseaero-

soleilta sekä biologisilta ja kemiallisilta 

haitta-aineilta. Väestönsuojassa on lain 

mukaan oltava lisäksi sisäänkäynnin 

suojateltta tai -huone, yksi tai useampi 

käsi- ja sähkökäyttöinen ilmanvaihtoko-

je suodattimineen, lankapuhelinliittymä, 

ainakin yksi varauloskäynti, kuivakäymä-

löitä, varavesisäiliöitä, säteilymittari, rai-

vaustyökaluja sekä ensiapuvälineet. 

 Väestönsuojan varusteiden tarve 

mitoitetaan suojaan mahtuvien henki-

löiden määrän mukaan. Suojan henki-

lömäärä lasketaan jakamalla varsinaisen 

suoja-alan neliöt 0,75:llä. Varsinaiseen 

suoja-alaan ei lasketa esimerkiksi ilman-

VäestönsuojaVäestönsuoja  
antaa turvan

Viranomaiset 
antavat ohjeita 
radiossa, jos on 
siirryttävä 
väestönsuojiin. 
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vaihtolaitteiden, kuivakäymäläkomeron 

tai varavesisäiliön viemiä neliöitä. Jos 

väestönsuojan varsinainen suoja-ala on 

esimerkiksi 53 neliötä, suojaan mahtuva 

henkilömäärä on 53:0,75=70,6. Väestön-

suojaan mahtuu siis 70 henkilöä.

 Jodin tarve on talosuojelukohteis-

sa on kaksi tablettia henkilöä kohden. 

Yrityksissä ja laitoksissa henkeä kohden 

jodia varataan neljä tablettia. Jokaista 

varsinaisen suoja-alan 20 neliötä koh-

den täytyy olla yksi kappale kuivakäy-

mälöitä. Varavesisäiliöitä vaaditaan 40 

litraa ja jäteastioita 15 litraa varsinaisen 

suoja-alan jokaista neliötä kohden. Väes-

tönsuojaan on lisäksi hyvä varata mu-

kaan taskulamppuja ja varaparistoja, 

vuodevaatteita, lukemista sekä pelejä ja 

kirjoitusvälineitä.

 Jokaiselle väestönsuojalle tulee lain 

mukaan määrätä väestösuojanhoitaja ja 

mahdollisesti myös varahenkilö. Heidän 

odotetaan suorittavan väestönsuojan-

hoitajan kurssin.

Vaatimuksia väestönsuojille

• Väestönsuojan tulee suojata ihmisiä sortumilta, räjähdyspaineelta, sirpa-

leilta, kaasuilta, säteilyltä ja tulipaloilta. Suojien rakentaminen määritetään 

pelastuslaissa, valtion asetuksessa väestönsuojan laitteista sekä asetuksessa 

väestönsuojista (Pelastuslaki 379/2011, 12§ ja 74§). 

• Vähintään 1200 neliön uudisrakennukseen on tehtävä väestönsuoja, joka 

sijaitsee yleensä kellarissa tai alimmassa kerroksessa. Kerrostalon väestönsuoja 

voi olla myös usean talon yhteinen. Pientaloissa asukkaat vastaavat itse suo-

jatoimista. 

• Normaalioloissa väestönsuoja toimii yleensä esimerkiksi harrastustilana tai 

varastona. 

• Tarvittaessa kunta rakentaa yleisen väestönsuojan suojelukohteeseen, joka 

on todennäköinen hyökkäyskohde uhkatilanteessa. Niistä vastaavat viran-

omaiset. 

• Väestönsuojan oveen kiinnitetään väes-

tönsuojelun merkki, jossa on oranssilla poh-

jalla oleva sininen kolmio.

• Rakennukseen nimettävän väestönsuo-

janhoitajan on opeteltava käyttämään suo-

jan laitteita ja laittamaan suoja käyttökun-

toon. Suoja pitää pystyä ottamaan käyttöön 

kolmessa vuorokaudessa.

• Isot väestönsuojat rakennetaan pieniä 

suojia vahvemmiksi, sillä isolla suojalla on 

suurempi todennäköisyys saada suora osu-

ma pommista. 

• Väestönsuojat jaetaan luokkiin K, S1, S3 ja S6. K-luokan suoja on rakenteel-

taan muita kevyempi pienkerros- ja rivitalojen väestönsuoja. Se rakennetaan 

joko teräksisenä tai teräsbetonisena. Teräsbetonia oleva S1-luokan suoja on 

tavanomainen kerrostalon väestönsuoja. Luokan S3 suoja on kevytrakenteinen 

kalliosuoja tai raskas teräsbetoninen väestönsuoja. S6-luokan väestönsuojat 

ovat suuria kalliosuojia, jotka kestävät rakenteiltaan kuuden barin räjähdys-

kuormituksen. 

• Väestönsuojan on oltava kooltaan vähintään kaksi prosenttia rakennuksen 

kerrosalasta. Minimikoko on 12 neliötä. Lisäksi suojassa on oltava asianmukai-

set aputilat.

Lähteet: 

Kodin turvaopas http://turvaopas.pelastustoimi.fi 

Pelastuslaki 379/2011, 12§ ja 74§
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Erikoisliike menestyy vahvalla osaamisella 

ja laadukkaalla palvelulla, Turvanasi-ket-

juun kuuluvan Rauman Sammutin Oy:n 

yrittäjä Kai Vainio uskoo. 

Aurinkokuningas Juhani Tammi-
sen Turvanasi-ketjupäivillä lausumat 

sanat upposivat Kai Vainion mieleen. 

 – Tami sanoi, että jos ei muutu, niin 

kuolee pois. Se kolahti. Jos homma ei 

toimi, meidän täytyy miettiä, mitä voim-

me tehdä toisin. Yrittäjän ei koskaan pi-

dä tuudittautua ajatukseen, että näin on 

tehty viimeiset 40 vuotta, ja näin tullaan 

tekemään seuraavatkin 40 vuotta, Vainio 

huomauttaa. 

 Hän työskentelee yrittäjänä Rau-

man Sammutin Oy:ssä Riku Lundellin 

kanssa, joka on yksi kolmesta yrityksen 

alkuperäisistä omistajista. Vuonna 1998 

kolmikko osti Rauman sammutinhuol-

to Oy:n ja perusti uuden toiminimen, 

Rauman Sammutin Oy:n. Vielä tuolloin 

Kai Vainio työskenteli yrityksessä työn-

tekijänä. Viisi vuotta sitten Kaille tarjoutui 

tilaisuus lähteä mukaan yrittäjäksi. 

 – Kaksi alkuperäistä omistajaa oli 

jäänyt vähitellen pois kuvioista. Tunsin 

talon yli kymmenen vuoden ajalta, joten 

uskalsin lähteä mukaan, Kai muistelee 

yrittäjyyden alkuaikoja. 

Valttina 
muuntautumiskyky

Uusia toimintatapoja pohtiessaan Vainio 

sekä yhtiökumppani Riku Lundell otta-

vat mieluusti mukaan yrityksen kolme 

muutakin työntekijää. Yrityksen ketterä 

muuntautumiskyky vaatii henkilökun-

naltakin paljon osaamista ja sitoutumis-

ta. 

 Muuntautumiskyvyn lisäksi Kai Vai-

nio pitää Rauma Sammutin Oy:n valtti-

korttina asiantuntemusta. Riku Lundell 

työskentelee päätoimenaan paloesi-

miehenä, ja Vainio on pikkunaskalista 

lähtien ollut mukana vapaapalokun-

tatoiminnassa. Yleinen huolettomuus 

turvallisuusasioiden suhteen ihmetyttää 

ammattilaista, joka on vuosien saatossa 

nähnyt moneen kertaan, kuinka helpos-

ti vahinkoja sattuu. Monesti tuntuu siltä, 

että turvallisuudesta säästetään ensim-

mäisenä. 

 – Onneksi asiakkaamme arvosta-

vat eniten asiantuntemusta. Meidän 

henkilökuntamme osaa taatusti kertoa 

laitteista ja niiden käytöstä kaiken tar-

vittavan. 

 Palvelun laatu auttaa Vainion mu-

kaan myös kilpailussa esimerkiksi sam-

muttimia kauppaavien halpamarkettien 

kanssa. On tärkeää, että erikoisliikkeessä 

asiakkaalle osataan perustella ehdotet-

tuja ratkaisuja mahdollisimman syvästi. 

Jotain yritystä kohtaan tunnetusta luot-

tamuksesta kertoo se, että usein asiakas 

tulee liikkeeseen tiedustelemaan, miten 

joku asia kannattaisi hoitaa. Rauman 

Sammutin Oy auttaa asiakkaitaan myös 

esimerkiksi henkilöturvallisuuteen ja 

poistumisreitteihin liittyvissä asioissa. 

Kai Vainion mielestä myös yleisissä vaa-

ratilanteissa toimimisesta valistaminen 

kuuluu työnkuvaan, vaikkei yritys siitä ai-

na rahassa mitattuna mitään kostukaan.  

 – Tämä homma ei todellakaan ole 

pelkkää alkusammutuskalustojen myyn-

tiä. Juuri monipuolisuus tekee työstä 

mielenkiintoisen. Minulle tulee hyvä 

tunne, kun tiedän että minun toimieni 

vuoksi jonkun turvallisuus paranee, Kai 

Vainio hymyilee. 

AsiantuntemustaAsiantuntemusta
arvostetaan

Monipuolisuus tekee työstä mielenkiintoi-

sen, sanoo Turvanasi-yrittäjä Kai Vainio. 

Turvanasi-yritys
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Venekauden 
alku näkyy

Niin kauan kuin Rauman Sammutin Oy 

on ollut toiminnassa, yhteistyö sammu-

tinvalmistaja Glorian kanssa on ollut tii-

vistä. 

 – Se on kulkenut sellaisena veren-

perintönä jo Rauman Sammutinhuollon 

ajoilta. Sen myötä tuntui luonnolliselta 

liittyä myös Turvanasi-ketjun jäseneksi, 

Vainio kertoo.

 Ketjuun kuulumista on hänestä kiit-

täminen esimerkiksi liikkeen ulkoisesta 

ilmeestä. Turvanasi-ketjun laaja organi-

saatio takaa Vainion mukaan myös pie-

nelle yritykselle mahdollisuuden käyttää 

palveluita, joista muuten saisi vain haa-

veilla. 

 – Tärkeää on myös tuotteiden laatu. 

Esimerkiksi Gloria on tunnettu merkki, 

johon asiakkaatkin luottavat, Vainio ke-

huu. 

 Asiakaskunta on kirjavaa – henki-

löasiakkaita, erikokoisia yrityksiä, pe-

lastuslaitos ja vapaapalokunta. Yhä 

useammat yritysasiakkaat ovat Vainion 

mukaan kiin nostuneita ulkoistamaan 

turvallisuus asioista huolehtimisen alan 

yritykselle. Alkusammutuskalustosta, 

en si apu- ja väestönsuojatarvikkeet ha-

lutaan yhä useammin hankkia valmiina 

avaimet käteen -pakettina. 

 Merenrantakaupungin erikoisuu-

tena ovat satamakeikat, kun Rauman 

satamaan saapuvat laivat tilaavat sam-

mutintarkastuksia. Keväisin suuri osa 

asiakkaista on veneilijöitä, jotka hakevat 

pieniä kahden kilon sammuttimia tur-

vakseen vesille. Silloin raumalaisliikkeen 

ovipumppu laulaa. 

Rauman Sammutin Oy
Omistajat: 

Riku Lundell ja Kai Vainio

Perustettu: 

Vuonna 1998 jatkamaan Rauman 

Sammutinhuolto Oy:n 

toimintaa

Henkilökunnan määrä: 5

Erityispiirre: 

Merenrantakaupungissa yrityksen 

palveluita tarvitsevat sekä 

huviveneet että rahtilaivat. 

Turvanasi-ketju lisää 
pienen yrityksen palvelutarjontaa, 
ja ketjua on kiittäminen myös 
liikkeen ulkoisesta ilmeestä.



 |  12  |  KIPINÄ

Turvanasi-ketjun asiakastyytyväisyyskysely
Viime numerossamme kannustimme 

Kipinän lukijoita osallistumaan Turva-

nasi-ketjun kehittämiseen vastaamalla 

asiakastyytyväisyyskyselyyn. Kyselyllä 

saimme kerättyä arvokasta tietoa asia-

kaskuntamme tarpeista sekä Turvanasi-

liikkeiden tarjoamasta palvelukokemuk-

sesta. 

 Vastaajien kesken arvottiin Gloria F6 

-nestesammutin ja palkinnon voitti Kan-

nuksesta Markku Joensuu. Markku vas-

taa Korpelan Voima Oy:n toimipisteiden 

sekä ajoneuvojen alkusammutuskalus-

ton kunnosta ja on pitkäaikainen asiakas 

Sammutinhuolto S. Saarelle Kokkolasta.

TUOTETUOTEUUTISET     UUTISET     TUOTETUOTEUUTISET     UUTISET     TUOTETUOTEUUTISETUUTISET
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Ohjaa kulkua turvallisesti

Varmista kulkijoiden turvallisuus rajaamalla vaaranpaikat ja kulkureitit selkeästi 

toisistaan. Ympäristöstään selkeästi erottuvat sulkupylväät, työmaa-aidat ja kiinteistö-

puomit ehkäisevät tehokkaasti tapaturmia.  

Maailman eniten turvallisuussertifi -

ointeja keränneet Peli-valaisimet ovat 

myös markkinoiden kirkkaimpia ja kestä-

vimpiä. Luotettavat Peli-valaisimet ovat 

nousseet esimerkiksi palomiesten ja po-

liisien suosikeiksi – kriittisissä tilanteissa 

ne auttavat jopa pelastamaan ihmisiä.

Kestävää valoa 

– Peli-valaisimet



   |  13  |

TAPAHTUMIA TAPAHTUMIA TAPAHTUMIA TAPAHTUMIA

www.turvanasi.fi

®

Käytä oikein GLORIA®-käsisammutinta
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SDP 6 ja SDPE+ 6 
paineelliset  

vaahtonestesammuttimet 6 l 

Vaahtonestesammutinta on helppo käyttää ja sen 
käyttö rajoittaa jälkivahinkoja. 

 

Vaahtonestesammuttimet yleistyvät jauhesammuttimen korvaajina 

niiden teholuokkien noustessa. Vaahtonestesammuttimen laukai-

susta seuraavat jälkivahingot rajoittuvat huomattavasti  pienemmälle 

alueelle kuin jauhesammuttimen laukaisusta. Hyöty tulee esille  

esimerkiksi kohteissa, joissa on olemassa ilkivaltaisen tyhjentämisen 

uhka. 

 SDP 6  SDPE+ 6

Palo- ja teholuokka: 43A 233B   34A 183B  

Sammute vaahtoneste: Imprex S -neste  Imprex Eco+ -neste

Käyttölämpötila: 0 °C – +60 °C  0 °C – +60 °C

Korkeus x leveys x syvyys: 541 x 275 x 182 mm 541 x 275 x 182 mm

Hyväksynnät: EN3, CE EN3, CE

Paino:  10,6 kg 10,6 kg
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FTR50
alkusammutusharjoituslaite

Gloria FTR50 on kompakti alkusammutusharjoituslaite, joka 
antaa mahdollisuuden turvalliseen ja yksinkertaiseen  koulutus- 
tai näytöstilaisuuteen. Perusmoduuli koostuu tukiasemasta 
ja kaasu- sekä sähköliitännöistä kaukosäätimellä. Laitteen 
toimintaan tarvitset kaasupullon sekä verkkovirran.  

 

FTR50 antaa mahdollisuudet järjestää näyttäviä alkusammutus-

harjoituksia. Tarvittaessa perusyksikköä täydentävät seitsemän eri 

palomoduulia, joiden avulla voidaan havainnollistaa eri tyyppisiä 

palotilanteita. 

mitat mm paino kg
FTR50 Perusyksikkö 235 x 505 x 505 28,2

1. Rasvapalo moduuli 580 x 230 x 280 5
2. Monitoripalo moduuli 430 x 370 x 350 9
3. Nuotio moduuli k. 80 halk. 500 18
4. Paineastian räjäytys moduuli 600 x 220 x 220 8
5. Sähkömoottoripalo moduuli 360 x 380 x 240 9
6. Putkipalo moduuli 340 x 280 x 160 4,5
7. Roskakoripalo moduuli 300 x 300 x 300 5,5

1.

7.5.3.

2. 4. 6.
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Paloturvallisuuden valtakunnallinen asiantuntija

JYVÄSKYLÄ

HÄMEENLINNA

HYVINKÄÄ

ESPOO

MAARIANHAMINA

RAASEPORI

SASTAMALA

KAJAANI

TURKU

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

Jyväskylä

ELDREX Oy 

(014) 337 0300

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

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

Savonlinna

Savonlinnan Sammutinhuolto Oy 

(015) 522 227

Tampere

Tamrex Oy 

(03) 3142 1500

Turku

Suomen Turvakauppa Oy 

(02) 438 4350

Uusikaupunki

Vakka-Suomen Sammutinhuolto Ky 

(02) 842 4220

Vaasa

Kyrönmaan Sammutinhuolto Ky 

(06) 322 3465

Sastamala

Vamsafe Oy 

(03) 514 1777

Varkaus

Suomen Pointex Oy 

(017) 552 4383

Turvanasi-verkostokartta 


