Pientalon omapalotarkastuslomake
Osoitteessa sijaitseva
kohde on:
ILMOITUS
Asuinkiinteistö

KULOTUKSESTA

Vapaa-ajan asunto

Tyhjennä kentät

Muu, mikä? ___________________

Tulosta lomake

Lähetä lomake

Tallenna lomake

Ilmoitus kulotuksesta perustuu Pelastuslakiin
(379/2011),
8 § kulotuksesta ilmoittaminen. Kulotuksen suorittajan on ilmoite
Kiinteistön
yhteystiedot
tava kulotuksesta ennakolta pelastuslaitokselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös muuta tulenkäyttöä, josta muodostu
Kiinteistön osoite
merkittävää savua.
Ilmoitus tulee toimittaa vähintään kaksi viikkoa ennen kulotuksen aloittamista sen kunnan pelastusviranomaiselle, jossa kulotu
Postinro ja -paikka
suoritetaan.
Omistajan nimi
Pelastuslaitos, johon ilmoitus jätetään
Puhelinnumero
Kirjoita puhelinnumerosi ILMAN väliviivaa vieressä oleviin ruutuihin.

Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Sähköpostiosoite
Pelastuslaitoksen yhteystiedot

Yhteystiedot jäävät vain pelastusviranomaisen käyttöön

pelastuslaitos.palotarkastaja@turku.fi, www.vspelastus.fi
Oppaan
sivu nro:

Kunta, jonka alueella
kulotus suoritetaan
Tarkistettava
kohde

2

Tunnen
hätänumeron
ja osaan
tehdä
hätäilmoituksen
Kulotuksen
suorittajan
nimi,
osoite
ja yhteystiedot

tai asia

Korjattava

Kunnossa

Ei koske
kiinteistöä

2,
Olen varautunut ja tutustunut kotini mahdollisiin vaaroihin sekä häiriötilanteisiin
10–12
3

Palovaroittimia min. 1kpl / kerroksen alkavaa 60m2 kohden ja toimintakunto on
Kulotuksen aloitusajankohta (päivämäärä ja kellonaika)
Kulotuksen arvioitu kesto (h)
testattu säännöllisesti

4

Asunnossani on suositeltavat alkusammutusvälineet ja osaan käyttää niitä
Kulotuksen sijainti WGS-84 koordinaattijärjestelmällä
Poistuminen
rakennuksen
kerroksesta on mahdollista ja varateiden
Pohjoinen
leveys,toisesta
latitudi
Itäinen pituus, longitudi
avattavissa ikkunoissa on kiinteästi asennetut kahvat sekä tikkaat
N
° talotikkaat,
‚ kattotikkaat ja
’ kattosillat ovat kunnossa
E
°
‚
Kattoturvalaitteet,
kiinteät
ja
huollettu
Kulotuksen sijainti KKJ 3, karttakoordinaattijärjestelmällä
Talon osoitemerkintä
on kunnossa ja näkyy selkeästi tielle
Pohjoinen (X)(numerointi)
koordinaatti
Itäinen (Y) koordinaatti

5
6
6

9

Autosuoja on siihen tarkoitetussa käytössä eikä siellä säilytetä ylimääräistä palokuormaa lisäävää tavaraa. (Palavien nesteiden rajoitukset)
Kulotuspaikan
kunnan ja
osoitejärjestelmän
osoite
Palavat
nesteet, nestekaasu
vaaralliset aineetmukainen
ovat säilytetty
määräysten
mukaisesti
Tuhopolttovaara on huomioitu. Helposti syttyvää materiaalia ei säilytetä
Ajo-ohje kulotuspaikalle (kunnan taajamasta kulotuspaikalle)
rakennuksen läheisyydessä.
Tulisijat ja hormit on nuohottu nuohoojan toimesta vuosittain
(Vapaa-ajan asunnot kolmen vuoden välein)

9

Tulisijojen edustat on suojattu kiinteällä, palamattomalla suojalla

7
8
8

10–11
11,
liite
11

Kulotusalueen koko (ha)

’

Puhelin kulotuspaikalle

Sähkölaitteiden käyttö tapahtuu niin että niistä ei aiheudu vaaraa hengelle, terveydelle Kulotuksen
tai omaisuudelle.
Sähköpalojen
on minimoitu.
(Huomioi sulaketaulu)
vastuuhenkilön
nimi,uhka
ammatti
ja yhteystiedot
Saunan paloturvallisuus, suojaetäisyydet palavaan materiaaliin täyttyvät
eikä saunassa kuivata pyykkiä.
Kodin Päiväys
lääkkeetjaovat
poissa pienten lasten ja kotieläinten ulottuvilta
allekirjoitus

____
/____ 20____ KOHDAT OVAT KUNNOSSA
KAIKKI
YLLÄMAINITUT

Allekirjoitus
Kulotuksesta vastaavan nimenselvennys
Korjattavien kohtien
korjausliitteet
aikataulu:
Tarvittavat
Lisätietoja:
Lähestymiskartta kulotusalueelle (GT-karttaote (1:200 000) tai kunnan osoitekarttaote)
Kulotettavan alueen kartta (peruskarttaote (mittakaava 1:10 000)
Yleiset kulotusohjeet

Pelastuslaitoksen ilmoitukset muille viranomaisille
Lisätietoja liitteenä
Hätäkeskus
Ei
Kyllä
Allekirjoituksellani
Paikka ja aika: Tiedoksiantopäivä
ja antotapa vakuutan antamani tiedot oikeiksi:
Nimi ja nimenselvennys

11.127s Painatuspalvelut

Palovalvontalentokoneelle/-koneille
Lisätietoja aiheesta verkkosivuilla www.vspelastus.fi/omapalotarkastus tai palotarkastajalta arkisin klo 9-14 p. 040 5462189

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/vike, Eerikinkatu 35, 20100 Turku.
Lisätietoja asiasta verkkosivuilla www.vspelastus.fi/kulotus tai p. 02 263 3111, pelastuslaitos.palotarkastaja@turku.fi
35.116s V-S Pelastuslaitos

