
Pelastusviranomainen tallentaa tarvittavat tiedot pelastuslain 93 §:n mukaiseen valvontarekisteriin. 

 

                        Rivitaloyhtiön paloturvallisuuden itsearviolomake 

       
 
     
 
 
     
           
 

 
 
 

s. 2-3 Pelastussuunnitelma ajantasainen ja asukkaiden tiedossa    

s. 4-5 Osoitemerkintä ja tarvittaessa tonttiopastetaulu    

s. 5 Pelastustiet ja ajoyhteydet merkitty, ajokelpoisia ja esteettömiä    

s. 5 Veden ja kaasun pääsulun sekä sähköpääkeskuksen opasteet     

s. 6 Rakennuksen ja sen ympäristön paloturvallisuus    

s. 6 Autotallien ja -katosten paloturvallisuus    

s. 6 Palavien nesteiden ja kaasujen säilytys    

s. 7 Talo- ja lapetikkaat sekä kattosillat    

s. 7 Varatietikkaat (>3,5m korkeudella olevat varatiet)    

s. 8-9 
Vastuu tulisijojen, savuhormien ja ilmanvaihtokanavien puhdistamisesta 
kaikilla tiedossa 

   

s. 9 Kattilahuoneen ja polttoainevaraston palo-osastoinnit    
s. 9 Öljysäiliö tarvittaessa määräaikaistarkastettu ja kunnossa    

s. 10 Väestönsuoja ja sen varusteet sekä laitteet    

s. 11 Alkusammutuskalusto ja kunnossapito    

s. 12 Vastuu palovaroittimien huolloista ja testauksista kaikilla tiedossa    

s. 13-15 Yleinen palo- ja henkilöturvallisuus sekä kunnossapito    

 
 

Itsearvion laatija: 
        Hallituksen puheenjohtaja            Isännöitsijä 
   Nimi: 

   Puhelinnumero: 

   Sähköposti:  

 

Taloyhtiön nimi: 

 

Osoite, postinumero ja -toimipaikka: 

 

Asuinhuoneistojen yhteenlaskettu lukumäärä: 

               kpl 

Rivitalon 

paloturvallisuusopas 
Taloyhtiössä tarkistettava kohta tai asia Korjattava 

Kunnossa 

/korjattu 

Ei koske 

taloyhtiötä 

Tarkennukset havaituista puutteista ja tarvittaessa muita lisätietoja: 

Itsearviossa havaitut 
puutteet korjataan (ppkkvv) 
                          mennessä. 

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi: 

           Päivämäärä  Allekirjoitus 

Lisätietoja liitteenä 
(paperi tai tiedosto). 

Pelastusviranomainen täyttää                       Palotarkastus 

Itsearviolomake käsitelty, pvm:                                                suoritetaan 

Pelastusviranomainen:                              ei suoriteta 
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