Oletko menossa kesällä omalle tai tuttavien mökille?
Suomen kesään kuuluu mökkeily. Yksi turvallisen kesäloman kulmakivistä on tarkistaa mökin
paloturvallisuustilanne. Haasta itsesi tai läheisesi alla olevaan visaan.

1. Tiedätkö, mitkä ovat paloturvallisuusvarautumisen kulmakivet mökkeilyssä?
- No ei ole kyllä hajuakaan. Menee ihan fiilispohjalta kesät.
- Tämä on helppo kysymys. Se olen minä, joka huolehtii omalla ja kavereiden mökeillä
1) palovaroittimien ja 2) alkusammutusvälineiden määrästä ja kunnosta sekä 3) kohteen
osoitetietojen paikkansapitävyydestä ja näkyvyydestä.
Palovaroittimista:
2. Toimivatko rakennuksen palovaroittimet?
- Kyllä, testasin joka ainoan palovaroittimen tukevalle jakkaralle nousten. Hyvin kiljuivat. Nyt vähän
tinnitus vaivaa, mutta ei niin pahasti kuin Metallican keikan jälkeen toukokuussa.
- Eivät toimi. Paristot ovat uupuneet. Täytyypä lisätä paristot tämän päivän kauppalistaan. Ai niin ja
possunfileet myös.
3. Olihan palovaroittimia tarpeeksi kaikissa huoneissa, joissa nukutaan?
- Tietenkin, palovaroitin löytyy jokaisesta makuuhuoneesta ja eteisestä. Täällä mökillä on yksi myös
siinä erillisessä aitassa, jossa appiukko kuorsaa päivät ja yöt.
- Hitsi, yksi löytyi, mutta en tullut ajatelleeksi, että myös piharakennukset vaativat palovaroittimen.
No, täytyypä käydä kaupoilla ja etsiä ruuvimeisseli.

Alkusammutusvälineistä:
4. Ovatko alkusammutusvälineet helposti otettavissa käyttöön?
- No eivätpä ole. Sammutuspeite on hukassa ja muita välineitä ei näytä olevan missään.
- Toki. Täällä on näppärä sammutuspeite keittiössä lieden vieressä ja siisti nestesammutin eteisessä
oven vieressä. Oman väen ja vieraiden on ne helppo huomata. Pihalla on vielä sankoruiskukin. Siellä
saa olla tarkkana, etteivät lapset pääse yllättämään vesisuihkulla.

5. Tiedätkö kuinka merkittävä paloturvallisuusriski liesi on?
- Tiedän hyvin, että palokunnat pyyhältävät Suomessa pari-kolme kertaa päivässä sammuttamassa
liesipaloja. Meillä käytetään liettä vain vastuullisesti. Se ei jää yksin hauduttamaan palapaistia
kalareissun ajaksi eikä sitä käytetä tavaran varastointialustana.
- Enpä ole ajatellut koko asiaa. Täytyypä olla entistä tarkempi hellan kanssa. Käyn vielä kurkkaamassa
sähkölaitteiden turvallisuusvinkkejä SPEKin sivuilta: https://bit.ly/2GXx0Cy

Mökin sijaintitiedot ja opasteet:
6. Tiedätkö muuten missä olet?
- Ei mitään hajua. Olen lomalla tuntemattomassa paikassa juhlimassa juhannusta. En tiedä edes
paikkakuntaa, kun niidenkin rajat muuttuvat koko ajan.
- Tiedän täysin, sillä tuossa ulko-oven vieressä on laminoitu lappu, jossa lukee paikan tarkka osoite.
Siitä näkevät sijainnin omat lapset ja vieraat, jos itselle tapahtuisi jotain.
7. Löytääkö pelastushenkilöstö perille hädän hetkellä?
- Olen ainakin helpottanut asiaa varmistamalla, että katujen nimet ja mökkinumero ohjaavat tulijan
helposti perille asti. Portinpielessä on vielä vanha ruosteinen polkupyörä merkkinä.
- Hups, tästä on ollut naapureiden kanssa puhetta jo kolme vuotta. Merkinnöissä olisi paljon
korjaamista. Tänä kesänä pitää oikeasti viitoitus korjata yhdessä.

