
Ohjeita asumiseen  
Väestönsuojelu ja turvallisuus  
Tässä muutamia yleiseen turvallisuuteen liittyviä asioita. Pelastussuunni-
telma1 ja muuta turvallisuusmateriaalia löytyy talopesulassa olevasta IN-
FO-pisteestä (B-talon kellarikerros).

Väestönsuojat:

Taloyhtiössä ei ole erillistä väestönsuojaa vaan asukkaiden on tarvittaessa
hakeuduttava lähimpään YLEISEEN suojaan. Lähin yleinen väestönsuoja 
sijaitsee Nuottasaaren koulun yhteydessä (Isokatu 94).

Ensiapu ja ensihoitotilat sekä suojapaikat onnettomuuden 
sattuessa:

Suuremmassa onnettomuustilanteessa taloyhtiön talopesulatilat otetaan 
ensiapukäyttöön. Tiloihin järjestetään tarvittavat ensiapuvälineet.
Jos asukkaat joudutaan jostain syystä evakuoimaan taloista, ovat kokoon-
tumispaikat seuraavat (ensisijainen paikka / varapaikka):

A-talo: Takapihan P-alue / Rommakkokatu-Nahkurinpuisto

B- ja C-talot: Nurmikkoalue tontin Hollipuiston puoleisella sivulla /
Hollipuisto-Rommakkokatu

Väestönsuojelusta vastaavat tahot

Oulu-Koillismaan 
pelastusliikelaitos 

As Oy Rommakko 
Taloyhtiön hallitus

Pikkukankaantie 2 
90015 Oulun kaupunki hallitukseen pj  0445790120
Puhelin: 08-5584 8611 (vaihde) isännöitsijä  0207480203

(tarkemmat yhteydet taloyhtiön ilmoitustaululla)

1 Pelastussuunnitelma 2013

Toiminta tulipalossa  
Palavasta huoneesta on itse pystyttävä poistumaan nopeasti - viimeistään 
2-3 minuutin kuluttua palon havaitsemisesta

Jos oma asuntosi palaa

• poistu ulos
• sulje ovet perässäsi poistuessasi asunnosta
• auta muitakin poistumaan
• voit yrittää sammuttaa tulen sammutuspeitteellä tai käsisammutti-

mella, mikäli mahdollista
• tarvittaessa konttaa tai ryömi, lattianrajassa savua ja lämpöä on vä-

hiten
• soita 112 turvallisesta paikasta
• opasta palokunta paikalle
• poistuessasi käytä rappuja, hissiin voit jäädä loukkuun

Jos naapurissa tai rappukäytävässä palaa

• pysy omassa asunnossasi ja pidä ovi kiinni - savu on hengen-
vaarallista ja se tappaa nopeasti

• älä koskaan mene savuiseen rappukäytävään
• soita 112
• tiivistä oven raot esimerkiksi kostealla pyyhkeellä
• odota pelastajia parvekkeella tai avoimen ikkunan äärellä
• herätä pelastajien huomio huutamalla tai heiluttamalla käsiäsi
• kerrostalossa jokainen asunto muodostaa oman palo-osastonsa,

joka estää palon ja haitallisten savukaasujen leviämisen palo-osas-
tosta toiseen

Lähde: www.pelastustoimi.fi/turvatietoa/   

Hätä?  Soita:

☎ 112 
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Huoneiston turvallisuus  
Palovaroittimet
Huoneistossa tulee olla vähintään yksi, mieluiten kaksi palovaroitinta. Yk-
sittäinen varoitin kannattaa sijoittaa makuuhuoneeseen ja toinen keskei-
sen poistumistien yhteyteen (eteinen). Palovaroittimien sijoittelusta ja mää-
rästä huoneistotyypeittäin on tarkempia ohjeita INFO -pisteessä sekä talo-
yhtiön kotisivun turvallisuusosiossa.
Palovaroittimet on huollettava ja testattava säännöllisesti, 1-2 kertaa vuo-
dessa. 

Sammutuspeite / sammutin.
Keittiöön voi hankkia erillisen sammutuspeitteen jolla on turvallista tukah-
duttaa esim. hellalla alkaneet palot. Isompaa peitettä voi käyttää myös 
muiden palojen alkusammutuksessa. Alkusammutustarvikkeiden mukana 
on tarkat käyttöohjeet, joihin on syytä tutustua ennakkoon. Alkusammutus-
välineitä ei ole tarkoitettu varsinaisten tulipalojen sammuttamiseen. Jos 
joudut tilanteeseen, jossa välineitä on käytettävä, toimi heti alkusammutuk-
sen jälkeen kuten edellisellä sivulla on opastettu toimimaan tulipalon sat-
tuessa!

Sähkölaitteet
Huomattava osa huoneistopaloista alkaa jostain sähkölaitteesta. Televisio-
palot ovat vähentyneet huomattavasti uusien litteiden tv-näyttöjen tultua 
markkinoille. Televisioita enemmän tulipaloja aiheuttavat mm liedet, astian-
ja pyykinpesukoneet sekä kylmälaitteet. Myös vialliset valaisimet tai muut 
sähkölaitteet aiheuttavat ison osan huoneistopaloista. MITÄÄN SÄHKÖ-
LAITTEITA EI SAA JÄTTÄÄ YKSIN PÄÄLLE. 
Huoneiston sähköverkon rakenteet kuuluvat taloyhtiön vastuulle. 
Asukas/osakas vastaa siitä että rikkoutuneista osista ilmoitetaan aina talo-
yhtiölle. 

Turvallisuus on jokaisella korvien välissä!

As Oy Rommakko
2013 

Turvaohje 
taloyhtiön 
asukkaille

Turvallisuus huoneistoissa
Tutustu näihin ohjeisiin.

Kysy, jos jokin asia on epäselvä.
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