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Kynttilät • Liekki on kuuma. 
• Älä jätä yksin. 
• Aiheuttaa helposti tulipalon

valvomatta/ yksin jätettynä.
• Palaessa syntyy

pienhiukkaspäästöjä ilmaan.

• Palamaton alusta, jolla
kynttilää poltetaan. 

• Alusta lasia, keramiikkaa, 
metallia tai kiveä.

• https://www.youtube.com/watch?v=CmPFy5-
kTBE&t



Led-kynttilät/patterikynttilät
• Ei kuumene. 
• Ei sytytä tulipaloja, ei oikeaa liekkiä.
• Voi jättää valvomatta palamaan.
• Erilaisia, osa toimii ajastimella tai 

hämäräkytkimellä.
• Toimii pattereilla. 
• Vaihtaessasi uudet patterit, teippaa käytetyn 

patterin navat ja vie paristot keräysastiaan. 
https://www.youtube.com/watch?v=3-N95V3Ji_g



Ulkotulet
• Ulkotulet aina 

syttymättömälle alustalle.
• Kauan syttyvistä 

materiaaleista.
• Valvo ulkotulta, älä jätä 

paikkaan, johon ei näe.
• Tuuli ei saa kuljettaa 

ulkotulta pois paikoiltaan.
https://www.youtube.com/watch?v=YSyI5Ga
eCzc

3 – 10 metriä



Jouluvalot
• Kuumenevat lamput kauas syttyvistä 

materiaaleista.
• Jatkojohtoja ei kytketä toisiinsa.  Virta 

suoraan seinäpistorasiasta.
• Ulkokäyttöön vain ulkokäyttöön 

tarkoitettua valosarjoja, merkintä IP44.
• Sisälle tarkoitettujen valojen luokka on 

IP20. Jos merkintä puuttuu, valot on  
tarkoitettu sisäkäyttöön. 

• Kastele elävä joulukuusi, jos sinulla on.
• https://www.youtube.com/watch?v=26

A-49Wb2F4



Jatkojohdot

• Jatkojohtoja ei kytketä toisiinsa.  
Virta suoraan seinäpistorasiasta.

• Sisäpistorasiasta ei johdeta 
virtaa ulos.



Turvallinen lieden 
käyttö

• Lieden ympärys tyhjä



Liesipalon
sammuttaminen

• Ruoan syttyessä liedellä palamaan, laita 
rauhallisesti kattilan kansi tai 
sammutuspeite tiiviisti kattilan/padan 
pannun päälle

• Sammuta liesi ja liesituuletin. 

• Jos lieden päällä on syttynyt tulipalo, 
kutsu palokunta 112-numerosta 
tarkistamaan palon sammuminen.

• ÄLÄ laita palavaan rasvaan vettä!



Vuokramökissä 

• Varmista toimiiko palovaroitin!

• Pääseekö makuuhuoneesta ulos 
ikkunasta tai toisesta ovesta? 

• Onko sammutuspeite?

• Lue kaasu- ja muiden 
laitteiden käyttöohjeet 
ennen käyttöä.



Tulisijan käyttö 



Tulisijojen turvallisuus

- Peltien käyttö, ei liian aikaisin 
kiinni.

- Nuohous
- Kattoturvatuotteet, tikkaat ja 

kattosillat ovat kunnossa.
- Tuhka siirretään kunnolla 

jäähtyneenä kannellisessa, 
jalallisessa metalliastiassa ulos.

- Häkävaroitin
- https://www.youtube.com/watch?v=Ww9tP-

UluC4



Suojaetäisyys syttyvästä materiaalista ja 
ilmankiertotila
• Riittävä etäisyys kuuman laitteen 

ja syttyvän materiaalin väliin.
• Ilmakiertoaukkoja ei tukita.
• Kuumenevia laitteita ovat 

esimerkiksi lämpöpatterit 
(sähköpatterit) sekä 
lämmittimet, halogeeni- ja 
hehkulamput, vedenkeitin ja 
kahvinkeitin, vanhat televisiot, 
muuntajat ja tietokoneet 



Liikenne

• Joulun ja uuden vuoden aikaan 
on paljon liikennettä.

• Keli voi olla huono. Sataa lunta, 
räntää tai vettä.

• Tiet voivat olla jäisiä ja liukkaita.
• Ihmiset ovat lomalla. Auraajia on 

vähän töissä. 
• On pimeää.
• Käytä heijastinta.



Lämmin pukeutuminen

• Monta eri vaatekerrosta 
lämmittämässä.

• Hattu tai pipo päässä 
suojaamassa päätä kylmältä, 
myös korvat suojataan.

• Lämpöiset kengät.
• Rukkasissa kädet pysyvät 

lämpöisempinä kuin käsineissä. 

• Pue lapselle tarpeeksi vaatteita.



Ilotulitus

• Suojalasit päähän.
• Raketit tukevasti alustalle.
• Ei kädestä. 
• Ammu ilotulitteet tukevalta 

alustalta.
• Poispäin ihmisistä. 
• Vain aikuiset ampuvat raketteja. 

Älä luovuta raketteja alle 18-
vuotiaalle. 



Ilotulituksen järjestäminen

• Vain ajalla 31.12. klo 18- 1.1. klo 02
• Eri kaupungeissa eri ohjeet:

• Keskustassa ei aina saa ampua raketteja.
• Varmista oman asuinpaikan ohjeet.
• Pelastuslaitos antaa käyttörajoitukset.
• Ilotulitteet suunnataan pois ihmisistä ja 

rakennuksista.
• Jos ilotulite ei laukea, odota ainakin 10 

minuuttia, ennen kuin kosket siihen. 
Viallisen ilotulitteen voi palauttaa 
kauppaan.


