ILMOITUSLOMAKE

Ilmoitus asunnon tai asukkaan toiminnan aiheuttamasta palo- tai onnettomuusvaarasta.
Pelastuslaki (379/2011) 42 § Yhteistyö onnettomuuksien ehkäisemisessä
Asukkaan nimi

Osoite

Kunta

Ilmoittajan nimi

Puhelinnumero tai sähköposti

Ilmoittajan virka-/ammattinimike

Onko asunnossa muita asukkaita?

Onko asunnossa lemmikkejä?

Henkilö on kotipalvelun asiakas

Ei
Kyllä
Ei tietoa
Ei
Kyllä
Ei tietoa
Ei
Selostus havaitusta ilmeisestä palovaarasta tai muusta onnettomuudesta. Kohteen vapaamuotoinen kuvaus:

Asukkaan toimintakyky
Normaali
Lievästi heikentynyt
Palovaroittimet
Palovaroittimet on asennettu
Palovaroittimet on asennettu
oikein ja niitä on riittävästi
väärin tai niitä on liian vähän
Palovaroittimen tarkentavat tiedot
Toimii testattaessa
Ei toimi testattaessa
Palokuorma asunnossa
Asunnossa on normaaliin
asumiseen verrattava määrä
tavaraa
Materiaalin laatu
Palamiskelpoista kuten
paperia, muovia, pahvia
Yleinen järjestys
Tavarat ovat siististi
paikoillaan
Liesiturvallisuus
Unohtuu päälle

Asunnossa on lievästi normaalia
enemmän tavaraa

Elintarvikejätettä

Tavarat ovat lievässä
epäjärjestyksessä
Liedellä säilytetään palavaa
materiaalia

Sähkölaitteet
Sähkölaitteet ovat päälisin
Sähkölaitteet ovat palavan
puolin kunnossa
materiaalin peitossa
Asukkaan tupakointi
Asukas ei tupakoi
Asukas tupakoi sisällä
Palojälkiä
Lattiassa
Huonekaluissa
Asunnossa on tulisija
Ei
Kyllä
En osaa vastata
Muut huomionarvoiset asiat kuten voimakas päihteiden käyttö tms.

Onko asukkaalle kerrottu ilmoituksesta?
Kyllä
Ei
En osaa vastata
Ilmoittaja ei halua, että ilmoittajasta kerrotaan asukkaalle:
Päivämäärä ja allekirjoitus

Huomattavasti heikentynyt
Palovaroitin puuttuu
kokonaan

Syntymävuosi

Kyllä

En osaa vastata
En osaa vastata

Toimintakunnosta ei ole
tietoa
Asunnossa on erittäin paljon
tavaraa

En osaa vastata

Palamatonta kuten metallia,
lasia, posliinia

En osaa vastata

Tavarat ovat erittäin
epäjärjestyksessä

En osaa vastata

Pohjaan palaneita astioita

En osaa vastata

Kohteessa on vaarallisen
näköisiä sähköasennuksia

En osaa vastata

Asukas tupakoi ulkona

En osaa vastata

Tekstiileissä
Ei havaittu
Asunnossa poltetaan kynttilöitä
Ei
Kyllä
En osaa vastata

Onko asunnosta ilmoitettu muulle viranomaiselle?
Ei
Kyllä, kenelle:

Ei tietoa

ILMOITUSLOMAKE

ILMOITUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET
Ilmoitustietojen tarkoitus

Pelastuslaitos käyttää ilmoitustietoja onnettomuuksien ehkäisyn resurssien parempaan
kohdentamiseen erityisiin riskikohteisiin. Ilmoitustietojen avulla on tarkoitus ehkäistä ennalta
onnettomuuksia, jotka voivat aiheutua riskiryhmään kuuluvan asukkaan toiminnasta.
Ilmoittamalla kohteen mahdollisista palo- ja onnettomuusvaaroista työntekijä turvaa oman
oikeusturvansa täyttäen pelastuslain 42 § ilmoitusvelvollisuuden.

Säädösperusta

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

Ilmoitustietojen toimitus

Ilmoituksen tekemiseksi toivotaan ensisijaisesti käytettävän tätä lomaketta.
Ilmoituksen voi tehdä sähköpostilla osoitteeseen: kymenlaakso.pelastuslaitos@kympe.fi tai
kirjeitse osoitteeseen: Kymenlaakson pelastuslaitos Takojantie 4, 48220 Kotka.
Ilmoituksen voi tehdä pelastuslaitokselle myös puhelimitse alueen päivystävälle palomestarille
Kotka 044 702 6211 (Kotka, Hamina, Pyhtää, Miehikkälä, Virolahti)
Kouvola 044 702 6313 (Kouvola, Iitti)
Ilmoituksen sisältäessä tietosuojan alaista tietoa (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta
(621/1999) 24§) toimitetaan ilmoitus pelastuslaitokselle kirjeitse.

Tietojen täyttäminen ja niiden merkitys
Ilmoittaja täyttää lomakkeen käytettävissä olevan tiedon perusteella. Kyseessä on ilmoittajan oma arvio tilanteesta. Lomakkeen
tietojen perusteella ilmoituksen käsittelijä muodostaa kohteesta alustavan riskiarvion sekä kiireellisyysluokan.
Selostus kohteessa havaitusta ilmeisestä palovaarasta tai muusta onnettomuusriskistä
Havainnot useasti toistuneista vaaratilanteista, poikkeuksellisen suuresta tulipalon syttymisriskistä, asukkaan toimintakyvyn
rajoitteista, jotka aiheuttavat onnettomuusriskiä ja/tai estävät tarkoituksenmukaisen toiminnan onnettomuustilanteessa, muut
havainnot.
Poistumisturvallisuus
Ilmoittajan arvio siitä, pystyykö asukas itse huolehtimaan omasta turvallisuudestaan sekä poistumaan
asunnosta omatoimisesti onnettomuuden sattuessa. (Huomioitava erityisesti erityisryhmät, ikäihmiset ja päihde- tai
mielenterveysongelmaiset.) Turvallisena edellytyksenä voidaan tulipalotilanteessa pitää 2-3 minuuttia palon alkamisesta.
Palovaroitin
Asunnossa tulee olla toimintakuntoinen palovaroitin jokaisessa asuinkerroksessa ja jokaista alkavaa 60 m2 kohti.
Palovaroittimen on oltava asukkaalle soveltuva, esim. kuulovammaiselle vilkkumajakalla ja täristintyynyllä varustettu.
Palovaroittimen toiminta pitäisi varmistaa testinapista painaen kuukausittain. Virhehälytysten ehkäisemiseksi ja
toimintavarmuuden takaamiseksi palovaroittimet suositellaan uusittavaksi 5-10 vuoden välein. Uusissa palovaroittimissa tulee
olla valmistuspäivämäärän (tai eränumeron) lisäksi valmistajan suosittelema uusimisajankohta.
Palokuorma ja materiaalin laatu
Suuri määrä tavaraa voi estää turvallisen liikkumisen tai turvallisen poistumisen asunnosta. Suuri määrä palamiskelpoista
materiaali lisää tulipalon riskiä.
Muut huomionarvoiset asiat
Kohdassa voidaan ilmoittaa tietoja mitä viranomaisen olisi hyvä tietää onnettomuusriskiä arvioitaessa. On hyvä ilmoittaa myös
esimerkiksi voimakkaasta päihteiden käytöstä.
Onko asunnosta ilmoitettu muulle viranomaiselle?
Mikäli asunnosta on ilmoitettu muulle viranomaiselle, esimerkiksi terveystarkastajalle merkitään tieto tähän kohtaan. Tieto
helpottaa viranomaisyhteystyötä.

