
Lähin ensiapupakkaus:

Verenvuodon
tyrehdyttäminen

Elvyttäminen

ENSIAPU

Tämän paikan osoite:

Valitse  hätänumero:

Paikan koordinaatit:

Tyrehdytä verenvuoto painamalla 

sormin tai kämmenellä suoraan 

vuotokohtaan.

Avaa henkilön hengitystiet nostamalla 

leukaa. Tunnustele hengitystä. Jos 

hengitys ei ole normaalia, aloita elvytys.

Kerro lyhyesti mitä on tapahtunut ja 

missä (osoite ja koordinaatit).

Odota ohjeita.

Lopeta puhelu vasta kun saat luvan.

Hätäkeskus tekee tilanteesta 

riskiarvion, ohjaa sinua toimimaan 

oikein ja hälyyttää tarvittaessa apua.

Painele henkilön rintaa 30 kertaa 

reippaalla rytmillä. Tämän jälkeen 

puhalla hänen suuhunsa 2 kertaa.

Jatka elvystä kunnes apu saapuu.

Sido vuotokohtaan paineside joko 

käyttäen sidetarvikkeita tai muita  

välineitä, esimerkiksi huivia.

Auta loukkaantunut tarvittaessa 

istumaan tai makuulle.

112

Lähin sammutin:

Ensisammutusohje

ENSI-
SAMMUTUS

Tämän paikan osoite:

Valitse  hätänumero:

Paikan koordinaatit:

Kerro lyhyesti mitä on tapahtunut ja 

missä (osoite ja koordinaatit).

Odota ohjeita.

Lopeta puhelu vasta kun saat luvan.

Hätäkeskus tekee tilanteesta 

riskiarvion, ohjaa sinua toimimaan 

oikein ja hälyyttää tarvittaessa apua.

112
Irroita varmistussokka.

Ota tukeva ote sammutusletkun 

päästä.

Lähesty paloa tuulen suunnasta. 

Aloita sammutus riittävän etäältä 

suuntaamalla suihku liekkien 

juureen.

Soita hätänumeroon 112, jos 

arvioit tilanteen sitä vaativan.

OHJEITA TALON KÄYTTÄJILLE
Tarkista sammutusvälineiden ja ensiaputarpeiden sijainti. Huomioi varauloskäynnin 
sijainti ja huolehdi, ettei poistumisteillä ei ole esteitä. 

Lajittele roskat alueen 
jäteyhtiön ohjeiden 
mukaisesti.

Vie lajitellut roskat 
asianmukaiseen jäte-
pisteeseen.

Tupakointi on sallittu vain 
ulkona.

Siivoa tila seuraavaa 
käyttäjää varten.

Käytä vettä säästäen.

Älä pidä ovia tai ikkunoita 
tarpeettomasti auki 
talvella.

Sammuta valot ja lukitse 
ovet tapahtuman lopuksi.

Palauta avain sovittuun 
paikkaan.

Ilmoita huomaamistasi 
puutteista.

Irroita varmistussokka 
sammuttimesta.

Ota tukeva ote sammutus-
letkun päästä.

Aloita sammutus riittävän 
etäältä suuntaamalla 
suihku liekkien juureen. 

Verenvuodon tyrehdyttäminen

Tyrehdytä verenvuoto paina-
malla sormin tai kämmenellä 
suoraan vuotokohtaan. 

Sido vuotokohtaan paineside 
käyttäen joko sidetarvikkeita 
tai muita välineitä, esimer-
kiksi huivia. 

Auta loukkaantunut tarvitta-
essa istumaan tai makuulle.

 
Elvyttäminen

Soita hätänumeroon 112

Avaa hengitystiet nostamalla 
leukaa. Jos hengitys ei ole 
normaalia, aloita elvytys. 

Painele henkilön rintaa 
30 kertaa reippaalla rytmillä, 
puhallus ei ole pakollinen. 

Jatka elvytystä kunnes apu 
saapuu. 

HÄTÄTILANTEESSA 

Koordinaatit:

112
SOITA

Älä sulje puhelinta 
odota ohjeita!

KESTÄVÄ
KEHITYS

Yhteyshenkilö: Talon osoite:


