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Ilmoitus palovaarasta tai
muusta onnettomuusriskistä
asunnossa

KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS

Pelastuslaki 379/2011 42§ yhteistoimintavelvoite
Ilmoitus asunnon tai asukkaan toiminnan aiheuttamasta palo‐ tai onnettomuusvaarasta
Asukkaan nimi (mikäli tiedossa)

Osoite

Kunta

Ilmoittajan nimi

Puhelinnumero tai sähköposti

Ilmoittajan virka‐/ammattinimike

Onko asunnossa muita asukkaita?
ei
kyllä, määrä:
Kohteen vapaamuotoinen kuvaus:

Onko asunnossa lemmikkieläimiä?
ei
kyllä, mitä:

Asukkaan toiminta‐
kyky
Palovaroittimet

normaali

lievästi heikentynyt

huomattavasti heikenty‐
nyt

Palovaroittimet on asen‐
Palovaroittimet on asen‐
Palovaroitin puuttuu koko‐
nettu oikein ja niitä on riittä‐ nettu väärin tai niitä on liian naan.
västi.
vähän.
Palovaroittimen tar‐
Palovaroitin toimii tes‐
Palovaroitin ei toimi tes‐
Palovaroittimen toiminta‐
kentavat tiedot
tattaessa.
tattaessa.
kunnosta ei ole tietoa.
Tavaran määrä koh‐
Asunnossa on
Asunnossa on
Asunnossa on lie‐
Asunnossa on
teessa
vain välttämättömät
normaaliin asumi‐
västi normaalia
erittäin paljon tava‐
tavarat ja lattioilla on seen verrattava
enemmän tavaraa.
raa.
paljon tilaa.
määrä tavaraa.
Materiaalin laatu
paperia
vaatteita
roskia
elintarvike‐
lasia, poslii‐
& pahvia
& kankaita
& romua
jätettä
nia & metallia
Asunnon yleinen jär‐
Tavarat ovat siististi pai‐
Tavarat ovat lievässä
Tavarat ovat erittäin epä‐
jestys
kallaan.
epäjärjestyksessä.
järjestyksessä.
Liesiturvallisuus
Liedellä ei ole palavaa
Liedellä tai muualla on
Liedellä on palavaa mate‐
materiaalia tai pohjaan pala‐ pohjaan palaneita astioita.
riaalia.
neita astioita.
Sähkölaitteet
Sähkölaitteet ovat päälli‐
Sähkölaitteet ovat pala‐
Kohteessa on epämääräi‐
sin puolin kunnossa.
van materiaalin peitossa.
sen näköisiä sähköasennuksia.
Asunnossa poltetaan kynttilöitä.
Tulen käyttö asun‐
Asunnossa on tulisija.
kyllä
ei
kyllä
ei
nossa
Asukkaan tupakointi
Asukas ei tupakoi.
Asukas tupakoi ulkona.
Asukas tupakoi sisällä.
Palojäljet
lattiassa
huonekaluissa
tekstiileissä
Muut huomionarvoiset asiat:

Onko asukkaalle kerrottu ilmoituksesta?
kyllä
ei
ei tietoa

Onko asunnosta ilmoitettu muulle viranomaiselle?
ei
kyllä, kohteesta on ilmoitettu

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

Käyntiosoite
Kutalantie 1b
13210 Hämeenlinna

Puh. vaihde (03) 6211
Fax. (03) 621 2373

www.pelastuslaitos.fi
etunimi.sukunimi@pelastuslaitos.fi

Käsittely‐ tai toimenpiteet (pelastusviranomainen täyttää)
Ilmoitus on vastaan‐
otettu, pvm.
Ilmoituksen vastaanot‐
taja
Ilmoituksen käsittelijä:
Kohdetta koskevat ai‐
kaisemmat ilmoitukset
Kohteessa on ollut tuli‐
palo tai palonvaara
Palotarkastus on suori‐
tettu kohteessa edelli‐
sen kerran.
Kohde on tarkastettu il‐
moituksen johdosta
(42§)
Toimenpiteet, joihin il‐
moituksen ja tarkastuk‐
sen perusteella on ryh‐
dytty

ei

kyllä, lisätiedot:

ei

kyllä, lisätiedot:

ei ole suoritettu

kyllä, tarkastus suoritettu, pvm.

kyllä, tarkastettu, pvm.

Ilmoitus ei aiheuttanut toimenpiteitä, syy
Tarkastus ei aiheuttanut toimenpiteitä, syy
Kohteeseen annettiin korjausmääräys
Toiminta kohteessa keskeytettiin
Kohteesta ilmoitettiin muulle viranomaiselle
muu toimenpide, mikä

Tarkastuksesta on infor‐
moitu ilmoituksen teh‐
nyttä viranomaista
Kohteeseen tullaan suo‐
rittamaan jälkivalvon‐
taa.

kyllä, pvm.
ei, syy
kyllä
ei

