
KERROSTALOYHTIÖN OMAVALVONTALOMAKE
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Kiinteistön nimi

Kiinteistön osoite

Kiinteistön omistajan, haltijan tai toimivaltaisen edustajan nimi

Osoite

Sähköpostiosoite Puhelin

Kiinteistössä on
(kpl) asuinhuoneistoja

Oppaan 
sivu
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Korjattava Kunnossa/
korjattu

Ei koske
kiinteistöä

Tarkistettava kohta tai asia

Pelastussuunnitelma on laadittu ja ajan tasalla
Pelastussuunnitelma on kaikkien asukkaiden tiedossa
Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien kunnossapito
Alkusammutuskaluston kunnossapito
Osoitemerkinnät
Alueopastaulu
Porrashuoneessa ei säilytetä tavaraa
Poistumisreitit ja poistuminen rakennuksesta
Porrashuoneen savunpoisto
Väestönsuoja, sen varusteet ja laitteet
Rakennuksen ja sen ympäristön paloturvallisuus
Autotallien ja -katosten paloturvallisuus
Kemikaalien, bensiinin ja nestekaasun säilytys
Ilmanvaihtolaitteiden ja -kanavien puhdistus
Sähkölaitteiden käyttöturvallisuus ja kunnossapito
Saunan paloturvallisuus
Omatoiminen varautuminen ja turvallinen asuminen

Yhteystiedot

Yhteystiedot 
jäävät vain 
pelastus-
viranomaisen 
käyttöön

Lisätietoja

Esim. korjaus-
aikataulu 
havaituille 
puutteille

Allekirjoitus

Pelastus-
viranomainen 
täyttää

Allekirjoitus

Nimenselvennys ja asema taloyhtiössä

Lomakkeen palautus
Täytä lomake ja paina ”lähetä”. Voit myös tallentaa lomakkeen tietokoneellesi.
Palauttaessasi lomakkeen sähköisesti, jätä allekirjoituskenttä tyhjäksi. 
Ilmoituksen voi lähettää myös postitse osoitteeseen Varsinais-Suomen pelastuslaitos/riskienhallinta, Eerikinkatu 35, 20100 Turku. 
Lisätietoja asiasta verkkosivuilla www.vspelastus.fi/omapalotarkastus tai p. 02 263 3111, pelastuslaitos.riskienhallinta@turku.fi

____ /____ 20____

____ /____ 20____

Vakuutan antamani tiedot oikeaksi

Omavalvontalomake käsitelty

Palotarkastus

Pelastusviranomainen

Viranomaisen merkintöjä

Hallitus- tai yhtiökokouksen pöytäkirja tai vahvistettu pöytäkirjaote liitteenä

Lisätietoja 
eri paperilla

suoritetaan ____ /____ 20____ ei suoriteta, peruste

tuotanto1
Sticky Note
Lähetä lomake sähköpostilla, paina Lähetä lomake -painiketta.Valitse ensin sähköpostiohjelma ja paina OK

http://www.vspelastus.fi/omapalotarkastus
mailto:pelastuslaitos.riskienhallinta@turku.fi

	Tyhjennys: 
	Tulostus_2: 
	Tallenna_2: 
	Lähetä lomake: 
	Kenttä5: 
	Kenttä6: 
	Rasti1: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off
	6: Off
	7: Off
	8: Off
	9: Off
	10: Off
	11: Off
	12: Off
	13: Off
	14: Off
	15: Off
	16: Off

	Kenttä7: 
	Rasti2: Off
	Kenttä8a: 
	Kenttä8b: 
	Kenttä8c: 
	Rasti3: Off
	Rasti4: Off
	Kenttä10a: 
	Kenttä10b: 
	Kenttä10c: 
	Kenttä11a: 
	Kenttä11b: 
	Kenttä11c: 
	Kenttä12: 
	Kenttä9: 
	Kenttä13: 
	Kenttä14: 
	Kenttä0: 
	Kenttä1: 
	Kenttä2: 
	Kenttä3: 
	Kenttä4: 


