
Tarkistettava kohta tai asia
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Pelastusviranomainen täyttää

Lomake käsitelty

Oppaan 
sivu Korjattava 

Kunnossa
/korjattu

Ei koske 
rakennusta

Allekirjoitus ja nimen selvennys

Puhelin

Sähköposti

  Rakennuksessa on vähintään yksi oikein sijoitettu palovaroitin jokaista kerroksen alkavaa 60m² kohden

tulee suorittaa

ei suoriteta 

Pelastus-
viranomainen 

Palotarkastus 

Lisätietoja esim. tarkennuksia havaituista puutteista

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi

Päivämäärä

Pientalon paloturvallisuuden itsearviolomake  

Kiinteistön osoite

4-6

6

9
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10

13

 

Postinumero

Postitoimipaikka

Rakennus on asuinkäytössä

vapaa-ajan asuntona

asumaton/tyhjillään

rakennuksessa yritystoimintaa
(täytä tarkemmat tiedot lisätietoja kenttään)

Päivämäärä

Palovaroittimet testataan säännöllisesti, paristo vaihdetaan tarvittaessa ja vanhentuneet palovaroittimet uusitaan2

Sähkölaitteita käytetään ohjeiden mukaan ja turvallisesti

Saunaa käytetään paloturvallisesti

Rakennuksen jokaisesta asuinkerroksesta pääsee  poistumaan turvallisesti

Varateinä käytettävät ovet ja ikkunat ovat helposti avattavissa ja ne on varustettu kiinteillä avauskahvoilla

Katolla sijaitseville laitteille ja savupiipulle on turvallinen ja helppo kulku

Käytössä olevat tulisijat ja savuhormit on nuohottu 11

Tulisijan suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin on kunnossa11

Palavat nesteet ja kaasut säilytetään määräysten mukaisesti12

12 Pohjavesialueella olevat maanalaiset öljysäiliöt on tarkastettu määräajassa

12 Jäteastiat ja -katokset ovat riittävän etäällä rakennuksista tai asianmukaisesti palo-osastoitu

Helposti syttyvää materiaalia ei säilytetä rakennuksen välittömässä läheisyydessä12

Kiinteistön osoitemerkintä on riittävän suuri ja näkyy tielle myös pimeässä

13 Kattilahuoneen palo-osastointi on tiivis (palo-ovi, läpiviennit)

Vapaaehtoinen turvallisuuden parantaminen

2-3 P jokaisessa makuuhuoneessa salovaroitin on ekä ulos johtavalla reitillä

Häiriötilanteisiin on varauduttu ja pidetään yllä riittävää kotivaraa7

Rakennuksessa on alkusammutuskalustoa (sammutuspeite ja/tai käsisammutin)8

Kunnossa

Lisätietoja 

Lisätietoja erillisenä liitteenä  Itsearvioinnissa havaitut puutteet korjataan (ppkkvv) mennessä.

Itsearvioinnissa havaitut 
puutteet korjataan (ppkkvv)

mennessä.

Lisätietoja erillisenä 
liitteenä  
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