
                             

LAPIN PELASTUSLAITOS 

        
Pelastuslaki (379/2011) 42 § yhteistoimintavelvoitteeseen liittyvä ilmoitus asunnon tai asukkaan toiminnan aiheut-
tamasta palo- tai onnettomuusvaarasta. 
 
Asukkaan nimi 
      

Syntymäaika  
      

Osoite  
      

Postinumero 
      

 Kunta 
      

 Henkilö on  
kotipalvelun asiakas 
 Ilmoittajan nimi 

      
Puhelinnumero 
      

Toimipaikka 
      

Kohteen vapaamuotoinen kuvaus 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poistumisturval-
lisuus 

 Asukas kykenee 
poistumaan itse 

 Asukas ei kykene omatoimiseen poistumiseen. Miksi ei?       

Palovaroitin  Toimii ja niitä on 
riittävästi     

 Palovaroittimia on 
liian vähän     

 Palovaroitin ei toimi tai 
sovellu asukkaalle    

 Palovaroitin puuttuu koko-
naan 

Liesiturvallisuus 
 

Unohtuu päälle 
  

 Toimii säilytyspaikkana 
 

 Pohjaan palaneita astioita 
 

Lämmitys  Kaukolämpö 
 

 Öljykeskus  Puutakka / 
uuni 
 

 Sähkö  Muu,       

Palojälkiä Lattiassa 
 

  Huonekaluissa  Tekstiileissä  Muuta huomioitavaa       

Muut huomionarvoiset asiat 
      
 
 
 
 
 
 
 

Asunnossa on suuri palokuorma joka koostuu: 
      
 
 
 
 
 
 Päivämäärä ja ilmoittajan allekirjoitus, sekä sähköpostiosoite haluttaessa tieto asian etenemisestä pelastuslaitoksella 
 

ILMOITUSLOMAKE 

 



                             

LAPIN PELASTUSLAITOS 

 

ILMOITUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET 
Ilmoitustietojen tarkoitus Ilmoitustietojen avulla on tarkoitus ehkäistä ennalta onnettomuuksia jotka voivat aiheutua riski-

ryhmään kuuluvan asukkaan toiminnasta. Tieto ohjataan paikalliselle toimivaltaiselle viranomai-
selle. 

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

 
Ilmoitustietojen toimitus Säännöllisten kotikäyntien tekijä täyttää tiedot ja toimittaa pelastuslaitokselle postitse osoitteel-

la Lapin Pelastuslaitos, onnettomuuksienehkäisy, Koskikatu 61, 96100 Rovaniemi.   
Paikallinen viranomainen tarkistaa ilmoituksen oikeellisuuden yhteystietojen kautta. 

Tietojen täyttäminen ja niiden merkitys 

Harmaalla väritetyt alueet 
Asukkaan nimi ja syntymäaika tai henkilötunnus merkitään 
tähän kohtaan. 
 
Osoite  
Kohteen käyntiosoite, joka sisältää osoitenumeron. 

Ilmoittajan nimi, yhteystiedot ja toimipaikka 
Ilmoituksen tekijä yhteystietoineen. Esimerkiksi kotihoidon 
työntekijä/ -tiimi. 

Kohteen vapaamuotoinen kuvaus 
Mikä on herättänyt huolen asukkaan palo- tai onnetto-
muusvaarasta. 
Tyypillisiä riskitekijöitä 
• Kodinhoitotarpeen arvioinnissa 

- henkilöiden rajoittunut, heikentynyt tai poikkeava 
toimintakyky 

• Fyysinen ympäristö: 
- ruuanlaitto (liesi) 
- sähkölaitteet 
- avotuli 
- sauna 
- roskakatokset 
- palojäljet 
- suuri palokuorma ”hamstraaja” 
 

• Jos on epävarma siitä, tulisiko tietyissä tilanteissa tehdä 
ilmoitus, voi kysyä neuvoa kunnan pelastusviranomaiselta 
henkilöimättä kohdetta. 
 
Poistumisturvallisuus 
Kykeneekö asukas omatoimiseen poistumiseen 2-3 minuu-
tin kuluessa palovaroittimen hälytyksestä.  Jos ei, miksi ei? 
 
Palovaroitin 
Asunnossa tulee olla toimintakuntoinen palovaroitin jokai-
sessa asuinkerroksessa ja jokaista alkavaa 60 m2 kohti. Jos 
asunto on 60,5 m2, asunnossa on oltava 2 palovaroitinta.  
Palovaroittimen on oltava asukkaalle soveltuva.  
 
Liesiturvallisuus 
Mikäli asukkaalta jää liesi helposti päälle, eikä liedessä ole 
turvavarusteita (lieden ajastin, lieden palovaroitin, sammu-
tuslaitteisto liesituulettimessa), on liesi hyvä kytkeä irti 

sähköverkosta. Mikäli lieden päällinen tai vierusta toimii 
säilytyspaikkana, se tulisi tyhjentää ja mikäli se on toistu-
vaa, on liesi hyvä kytkeä irti sähköverkosta. Aloitettaessa 
ateriapalvelu on mikroaaltouunilla mahdollista lämmittää 
ateria ja keittää aikakatkaisimella varustetulla kahvinkeit-
timellä kahvit.  
 
Saunan sähkökiukaan turvallisuus 
Mikäli sähkökiukaalla varustetussa saunassa tavaroilla tai 
vaatteilla on mahdollisuus pudota/ kaatua sähkökiukaan 
päälle ja tilannetta ei saada turvalliseksi, on saunan kiuas 
hyvä kytkeä irti sähköverkosta. 
 
Lämmitys 
Tulisijojen käyttöön tulee kiinnittää huomiota hormin, tuli-
pesän ja savupellin sulkemisen osalta. Hormi on nuohottava 
vuosittain.  Tulipesän edessä ei voi säilyttää tavaraa joka 
voi syttyä pesästä lentävästä kipinästä.  Suljettaessa savu-
peltiä liian varhain on häkämyrkytyksen vaara.  Savupellistä 
on mahdollista ottaa nurkasta pala pois niin, että se ei kos-
kaan kokonaan sulkeudu kiinni pantaessa, jolloin häkämyr-
kytyksen vaara vähenee. 
 
Sähköiset lisälämmittimet ja jatkojohdot ovat aina huomioi-
tava riski joidenka kunto ja tarpeellisuus on tarkistettava.   
 
Palojäljet 
Mikäli asunnossa on näkyviä palojälkiä, siitä tulisi ilmoittaa. 
 
Asunnon palokuorma 
Mikäli asukas on keräilijä ns ”hamstraaja”, joka keräilee 
esimerkiksi sanomalehtiä tai roskiksia, tulee siitä tehdä 
ilmoitus. Mikäli tavaramäärä on niin suuri, että se estää 
sujuvan liikkumisen sisällä tai sulkee toisen poistumistie, on 
kohteessa usein liian suuri palokuorma. 
 
Muut huomionarvoiset asiat 
Mikäli asukkaan toiminnassa tai ympäristössä on muita 
asioita, jotka voivat aiheuttaa palo- tai onnettomuusvaa-
ran, niistä kerrotaan tässä kohdassa. Mikäli kohteessa on 
muita paloturvallisuuteen vaikuttavia laitteita, niistä ilmoi-
tetaan tässä kohdassa (esim. paloilmoitin, sammutuslaitos.)  
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