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ILMOITUS PALOVAARASTA TAI MUUSTA 
ONNETTOMUUSRISKISTÄ ASUNNOSSA
Ilmoitusosa
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Asukkaan nimi (mikäli tiedossa) Osoite Kunta

Ilmoittajan nimi

Onko asunnossa muita asukkaita?

Onko asukkaalle kerrottu ilmoituksesta?

Kohteen vapaamuotoinen kuvaus

Ilmoituksen tekijä on yksityishenkilö, joka kieltää antamasta tietoja ilmoittajasta asianosaiselle.

Syy:

Muut huomionarvoiset asiat

Asukkaan 
toimintakyky

Asukkaan 
tupakointi

Palojäljet

Palovaroittimet

Palovaroittimen 
tarkentavat
tiedot

Asunnon 
yleinen järjestys

Sähkölaitteet

Tulen käyttö 
asunnossa

Liesiturvallisuus

Materiaalin 
laatu

Tavaran määrä
kohteessa

Ei

Kyllä EiEi Kyllä, kenelle/keille?Ei tietoa

Normaali

Asukas ei tupakoi.

Lattiassa

Palovaroittimet asennettu 
oikein ja niitä on riittävästi.

Palovaroitin toimii 
testattaessa.

Tavarat ovat siististi 
paikoillaan.

Sähkölaitteet ovat 
päällisin puolin kunnossa.

Kyllä KylläEi Ei
Asunnossa on tulisija Asunnossa poltetaan kynttilöitä

Onko asunnosta ilmoitettu muulle viranomaiselle?

Liedellä ei ole palavaa 
materiaalia tai pohjaan 
palaneita astioita.

Paperia ja 
pahvia

Vaatteita ja 
kankaita

Roskia ja 
romua

Elintarvike-
jätettä

Lasia, posliinia 
ja metallia

Asunnossa on vain välttämättömät 
tavarat ja lattioilla on paljon tilaa.

Asunnossa on lievästi normaalia 
enemmän tavaraa.

Palovaroittimet on asennettu 
väärin tai niitä on liian vähän.

Palovaroitin puuttuu kokonaan.

Palovaroitin ei toimi 
testattaessa.

Tavarat ovat lievässä 
epäjärjestyksessä.

Sähkölaitteet ovat palavan 
materiaalin peitossa.

Liedellä tai muualla on 
pohjaan palaneita astioita.

Asunnossa on normaaliin asumiseen 
verrattava määrä tavaraa.

Asunnossa on erittäin paljon tavaraa.

Palovaroittimen 
toimintakunnosta ei ole tietoa.

Tavarat ovat erittäin 
epäjärjestyksessä.

Kohteessa on epämääräisen 
näköisiä sähköasennuksia.

Liedellä on palavaa 
materiaalia.

Lievästi heikentynyt

Asukas tupakoi ulkona.

Huonekaluissa

Huomattavasti heikentynyt

Asukas tupakoi sisällä.

Tekstiileissä

EiKyllä, määrä: Kyllä, mitä:

Ilmoittajan virka-/ammattinimikePuhelinnumero tai sähköposti

Onko asunnossa lemmikkieläimiä?

ILMOITUSOSA             Avaa lomake Abode Readerissa  

Pelastuslaki 29.4.2011/379 42 § yhteistoimintavelvoite.
§:ään liittyvä ilmoitus asunnon tai asukkaan toiminnan aiheuttamasta palo- tai onnettomuusvaarasta.

Ilmoitus annettu (pvm)
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Sticky Note
Lähetä lomake sähköpostilla, paina Lähetä lomake -painiketta.Valitse ensin sähköpostiohjelma ja paina OK
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ILMOITUSLOMAKKEEN TÄYTTÖ

Ilmoitusvelvollisuuden ja lomakkeen säädösperusta

  Pelastuslaki (379/2011) 42 §, laki yhteistyöstä onnettomuuksien ehkäisyssä

Ilmoitustietojen käyttö Pelastuslaitos käyttää ilmoitustietoja onnettomuuksien ehkäisyn resurssien parempaan 
kohdentamiseen erityisiin riskikohteisiin. Ilmoittamalla kohteessa mahdollisesti olevista 
palo- ja onnettomuusvaaroista, ilmoittaja turvaa oman oikeusturvansa, ja täyttää pe-
lastuslain 42 §:ssä mainitun ilmoitusvelvollisuuden. 

Ilmoituslomakkeen täyttö Ilmoittaja täyttää lomakkeen parhaan mahdollisen kykynsä ja käytettävissä olevan tie-
don perusteella. Kyseessä on aina ilmoittajan oma arvio tilanteesta. Mikäli lomakkeessa 
olevaan kohtaan ei varmuudella tiedetä vastausta, tulee kohta jättää tyhjäksi. Lomaketta 
ei tarvitse täyttää jokaisen kohdan osalta – myös osittain täytetyt lomakkeet otetaan 
vastaan ja käsitellään. Lomakkeen tietojen perusteella ilmoituksen käsittelijä muodos-
taa kohteesta alustavan riskinarvion sekä kiireelli-syysluokan

Lomakkeen palautus:  Täytä lomake ja paina ”Lähetä lomake”. Voit myös tallentaa lomakkeen tietokoneellesi.

  Ilmoituksen voi lähettää myös postitse osoitteeseen Varsinais-Suomen pelastuslaitos/
riskienhallinta, Eerikinkatu 35, 20100 Turku. 

  Ilmoituksen voi tehdä pelastuslaitokselle myös puhelimitse numeroon 050 433 0260 tai 
henkilökohtaisesti käymällä pelastuslaitoksen toimipisteessä. 

  Lisätietoja asiasta verkkosivuilla www.vspelastus.fi tai päivystävä palotarkastaja 
050 433 0260 tai pelastuslaitos.palotarkastaja@turku.fi
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LOMAKKEEN TÄYTTÄMINEN JA KYSYMYSTEN MERKITYS

Harmaalla väritetyt alueet
Asukkaan nimi (jos tiedossa) ja osoite.

Ilmoittajan nimi, yhteystiedot ja virkanimike
Ilmoituksen tekijä yhteystietoineen tarvittavaa jatkoyhteydenpitoa varten. (Nimettömiä ilmoituksia ei käsitellä)

Kohteen muut yleistiedot
Asuuko asunnossa useita henkilöitä tai eläimiä. Jos huoneistossa asuu myös lapsia, olisi se hyvä ilmoittaa muissa 
huomionarvoisissa asioissa.

Kohteen vapaamuotoinen kuvaus
Mikä on herättänyt huolen asukkaan palo- tai onnettomuus-vaarasta.

Asukkaan toimintakyky
Ilmoittajan oma rehellinen arvio siitä, pystyykö asukkaat itse huolehtimaan omata turvallisuudestaan sekä poistumaan 
asunnosta omatoimisesti onnettomuuden sattuessa. (Huomioitava erityisesti erityisryhmät, ikäihmiset ja päihde- tai 
mielenterveysongelmaiset.)

Palovaroitin
Asunnossa tulee olla toimintakuntoinen palovaroitin jokaisessa asuinkerroksessa ja jokaista alkavaa 60 m2 kohti. 
Palovaroittimen on oltava asukkaalle soveltuva, esim. kuulovammaiselle vilkkumajakalla ja täristintyynyllä varustettu. 
Palovaroittimen toiminta pitäisi varmistaa testinapista painaen kuukausittain.

Tavara määrä, materiaalin laatu sekä asunnon yleinen järjestys
Mikäli asunnossa on runsaasti tavaraa tai se on muuten epäjärjestyksessä, tulisi siitä ilmoittaa. Tavaramäärän olles-
sa niin suuri, että se estää sujuvan liikkumisen sisällä tai sulkee toisen poistumistie, on kohteessa usein liian paljon 
tavaraa (suuri palokuorma).
Pelastusviranomainen toivoo, että myös mahdollisesta elintarvikejätteestä ilmoitetaan, mikäli jätteestä on selkeitä 
haju- tai muita haittoja. Tällöin pelastusviranomainen voi tarvittaessa konsultoida alueen terveystarkastajaa mahdol-
lisesta yhteistarkastuksesta asuntoon. 

Liesiturvallisuus
Mikäli lieden päällinen toimii säilytyspaikkana, se tulisi tyhjentää ja mikäli se on toistuvaa, ilmoittaa pelastuslai-tokselle.

Sähkölaitteet
Mikäli kohteen sähkölaitteet näyttävät epäkuntoisilta tai niiden päällä on palavaa materiaalia merkitään se tähän.

Tulen käyttö asunnossa
Mikäli asunnossa on tulisija tai siellä poltetaan runsaasti kynttilöitä merkitään ne tähän. 

Asukkaan tupakointi
Mikäli asunnossa tupakoidaan merkitään se tähän. Sisällä tupakointi on aina riski, josta on hyvä ilmoittaa etenkin 
yhdistettynä muihin palo- ja onnettomuusriskeihin.

Muut huomionarvoiset asiat
Esimerkiksi mikäli ilmoitukseen liittyy lapsia tai mikäli asukkaan toiminnassa tai ympäristössä on muita asioita, jotka 
voivat aiheuttaa palo- tai onnettomuusvaaran, niin ne tulee kertoa tässä kohdassa. 

Onko asukkaalle kerrottu ilmoituksesta?
Mikäli ilmoittaja on itse kertonut asukkaalle tekevänsä kohteesta ilmiotuksen.

Onko asunnosta ilmoitettu muulle viranomaiselle?
Mikäli asunnosta on ilmoitettu myös muulle kuin pelastusviranomaiselle tulee se merkitä tähän.
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