OPAS VIDEOIDEN
KÄYTTÖÖN

Ransu ja Valtteri opastavat
välttämään vaaratilanteita ja
toimimaan oikein onnettomuuksissa.
Valtteri Väyrynen on Tampereen aluepelastuslaitoksen koulutussuunnittelija.
Tämä opas sekä siihen liittyvät videot ovat vapaasti käytettävissä opetustarkoituksiin.

HÄTÄNUMERO 112
Hätänumeroon soitetaan aina, kun on vaaratilanne tai hätä. Hätäpuhelu on ilmainen. Siihen
voi soittaa ilman saldoa ja SIM-korttia.
Soitettaessa kerrotaan
- kuka soittaa
- mikä on osoite ja paikkakunta
- mitä on tapahtunut.
Puhelun aikana vastataan kaikkiin kysymyksiin
ja puhelun voi lopettaa vasta, kun saa siihen luvan. Näin pelastajat saavat tarvittavat ennakkotiedot pelastustehtäviin.
Odota pelastajia ja opasta heidät paikalle. Kerro
mitä on tapahtunut ja onko joku vielä vaarassa.

LASTEN TULENKÄSITTELY
Lapsi ei saa yksin käsitellä tulta. Tämä on perussääntö. Tulentekovälineet on säilytettävä niin,
ettei lapsi pääse niihin käsiksi.
Aikuisen on syytä opettaa ja totuttaa lasta oikeaan tulenkäsittelyyn. On hyvä pitää mielessä,
että vahinkopalon sytyttäjä on korvausvelvollinen.
Kaikesta opastuksesta huolimatta onnettomuuksia tapahtuu. On tärkeää, että lapsi uskaltaa
kertoa aikuiselle vahingosta, vaikka seuraukset
pelottaisivatkin.
Piiloon ei saa mennä.
Lapsen kanssa kannattaa opiskella myös hälytyksen perusasiat. Hätänumero on 112. Maltti on
säilytettävä. Soittajan on osattava opastaa pelastajat paikalle.

SAVUA ASUNNOSSA
TAI RAPPUKÄYTÄVÄSSÄ
Periaate on se, että on aina pyrittävä pois savusta, eli
- jos savua on asunnossa, poistutaan asunnosta ja laitetaan ovi kiinni
- jos savua on rappukäytävässä, jäädään asuntoon ja laitetaan ovi kiinni.

SAVUA ASUNNOSSA
Jos savua on asunnossa, poistu asunnosta ja
muista laittaa ovi kiinni.
Varmista, että kaikki pääsevät ulos palavasta
asunnosta, ennenkuin suljet oven.
Soita hätänumeroon 112 vasta, kun olet turvallisessa paikassa. Ilmoita nimesi ja osoitteesi, ja
kerro mitä on tapahtunut.
Ulkona opasta pelastajat kohteeseen, kerro missä palaa, ja onko joku on vielä sisällä.

SAVUA RAPPUKÄYTÄVÄSSÄ
Jos savua on rapussa, jää asuntoon, sulje ovi
ja laita vielä väliovi kiinni. Jos asuntoon tunkee
savua, voit tilkitä postiluukun ja oven saumat esimerkiksi märillä pyyhkeillä ja teipillä.
Soita 112. Kerro nimesi ja osoitteesi ja myös sen,
että olet asunnon sisällä. Tarvittaessa voit heiluttaa ikkunassa pelastajille pyyheliinaa tai vilkuttaa
asunnon valoja. Tärkeintä on, että pelastuslaitos
tietää sinun olevan asunnossa.
Jos tarvitset raitista ilmaa, voita avata ikkunan tai
parvekkeen oven.
Jos asuntoon kuitenkin tulee paljon savua, pysy
matalana. Voit myös maata lattialla.
Säilytä malttisi.

TULIPALO OMAKOTITALOSSA
Harjoittele
Varmista, että palohälyttimet ja sammutusvälineet ovat paikoillaan. Harjoittele alkusammuttimien käyttöä etukäteen.
Tutustu hätäpoistumisteihin ennakkoon ja harjoittele poistumista.
Sopikaa perheen kanssa paikka, jossa kokoonnutte mahdollisen onnettomuuden sattuessa.

TOIMI NÄIN
Pelasta

Soita 112

Tulipalon sattuessa säilytä malttisi. Pelasta kaikki Soita hätänumeroon 112 vasta turvallisesta paivaarassa olevat. Huuda, herätä ja kerro tilanne. kasta. Savu tainnuttaa, älä siis soita savun kesAuta ihmiset ulos. Kaikille rakennuksessa olevil- keltä.
le on ilmoitettava tulipalosta.
Opasta
Sammuta
Opasta pelastushenkilö paikalle. Kerro missä
Sammuta tulipalo, kun se on vielä hallittavissa. palaa ja onko ihmisiä vaarassa. Jos sivulla on
Omalla toiminnalla on mahdollista pelastaa pal- palavan asunnon avain, anna se palokunnalle.
jon. Älä ole uhkarohkea. Älä koskaan sammuta
rasvapaloa tai jännitteistä sähköpaloa vedellä.
Rajoita
Jos et enää voi sammuttaa paloa, voit aina rajoittaa sitä. Sulje ovat ja ikkunat. Sulje myös ilmastointi. Näin estät tulipalon ja savun leviämisen ja
palon ilmansaannin. Tulipalon rajaaminen antaa
palokunnalle tärkeitä lisäminuutteja.
Poistu
Poistu tilasta, jossa on tulipalo tai palon aiheuttama savu.

VEDEN VAARAT
Rantaelämän säännöistä täytyy sopia lapsen
kanssa etukäteen. Lupa rantaan menosta on
aina kysyttävä omilta vanhemmilta.
Laiturilla ja veneessä lapsen on aina käytettävä pelastusliivejä. Veneessä aikuisillakin täytyy
tietysti olla liivit. Aikuisen esimerkki veneessä tai
veden äärellä on todella tärkeää.
Aikuisten on aina seurattava lapsen oleilua veden äärellä tai vedessä.
Pieni lapsi ei voi auttaa toista veteen pudonnutta
lasta, koska vaarana on, että hänkin putoaa.
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Mahdollisesta onnettomuudesta on heti kerrottava vanhemmille/aikuisille.
Hätänumeroon 112 soitetaan heti.
Kun ihminen on vedessä, on tärkeää, että joku
rannalla olijoista laittaa paikan itselleen muistiin.
Näin tiedetään, missä veden varassa olija on,
tai missä hänet on viimeksi nähty.
Pelastajien opastus onnettomuuspaikalle on
näissä tapauksissa erityisen tärkeää, koska
rantojen ja rantapaikkojen osoitteet ovat välillä
hankalia ja epämääräisiä.

