
                                  16.3.2016 Omavalvontalomake 
 
Kohteen tiedot 
As Oy:n nimi:      
As Oy:n Osoite:      
Vastaajan tiedot 
Nimi :       Yrityksen nimi:      
Puhelinnumero :      
Sähköposti:      
 
Ohje: Täyttäkää lomake 30.4.2016 mennessä ja lähettäkää se osoitteeseen Jokilaaksojen 
pelastuslaitos Raahen paloasema Pajuniityntie 1, 92130 Raahe, tai sähköpostin liitteessä 
osoitteeseen palotarkastaja@jokipelastus.fi 
 
Tutustukaa huolella saamaanne ohjekirjaseen ja täyttäkää alla oleva lomake.  
Tarvittaessa voitte ottaa yhteyttä arkisin klo 8:00 - 16:00 seuraaviin puhelinnumeroihin: 
0444296362 tai 0444296110. 
 
Omavalvontalomake 
 
1. Tarkastettavan kohteen rakennustyyppi: Rivitalo ☐Kerrostalo☐ 
 
 
2. Pelastussuunnitelma on laadittu. Se on ajan tasalla ja jaettu asukkaille (Opas s.2):  
Kunnossa ☐Korjattavaa ☐ Ei koske kiinteistöä☐ 
 
3. Kiinteistön riskit on tunnistettu ja arvioitu pelastussuunnitelmassa (Opas s.2): 
Kunnossa ☐Korjattavaa ☐ Ei koske kiinteistöä☐ 
 
4. Asukkaiden, hallituksen, kiinteistönhuollon ja isännöitsijän roolit ja vastuut on 
taloyhtiössä tiedostettu (Opas s.2-3): 
Kunnossa ☐Korjattavaa ☐ Ei koske kiinteistöä☐ 
  
5. Taloyhtiössä tehdään säännöllisesti omatoimista turvallisuusarviointia (Opas s.3): 
Kunnossa ☐Korjattavaa ☐ Ei koske kiinteistöä☐ 
 
6. Taloyhtiössä on nimetty ja koulutettu turvallisuushenkilöstö (Opas s.2): 
Kunnossa ☐Korjattavaa ☐ Ei koske kiinteistöä☐ 
 
7. Osoitenumero näkyy ajotielle ja on pimeälläkin nähtävissä (Opas s.4): 
Kunnossa ☐Korjattavaa ☐ Ei koske kiinteistöä☐ 
 
8. Pelastustie on merkitty ja käytettävissä (Opas s.5): 
Kunnossa ☐Korjattavaa ☐ Ei koske kiinteistöä☐ 
 
9. Opastaulu on sisääntulon yhteydessä (Opas s.5): 
Kunnossa  ☐Korjattavaa ☐ Ei koske kiinteistöä☐ 
 
10. Helposti syttyvää materiaalia ei säilytetä rakennuksen välittömässä läheisyydessä (Opas s.5): 
Kunnossa ☐Korjattavaa ☐ Ei koske kiinteistöä☐ 
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11. Jäteastiat ovat riittävän etäällä (8m) rakennuksista, tai ne ovat palo-osastoituja (Opas s.6): 
Kunnossa ☐Korjattavaa ☐ Ei koske kiinteistöä☐ 
 
 
12. Kiinteistössä on palovaroittimet yleisissä tiloissa: 
Kunnossa ☐Korjattavaa ☐ Ei koske kiinteistöä☐ 
 
Mikäli vastasit myöntävästi kohtaan 12, vastaa myös kohtaan 12.1 

12.1 Yleisissä tiloissa olevat palovaroittimet ovat kunnossa ja ne testataan 
        säännöllisesti: 

                              Kunnossa ☐Korjattavaa ☐ Ei koske kiinteistöä☐ 
 

13. Porrashuoneessa on savunpoistoluukut (Opas s.11): 
Kunnossa ☐Korjattavaa ☐ Ei koske kiinteistöä☐ 
 
Mikäli vastasit myöntävästi kohtaan 13, vastaa myös kohtaan 13.1 

13.1 Savunpoiston laukaisulaite on merkitty ja toiminta testataan vähintään kerran 
        vuodessa (Opas s.11): 

                             Kunnossa ☐Korjattavaa ☐ Ei koske kiinteistöä☐ 
 

14. Ilmanvaihdon hätäpysäytys on merkitty ja se on toimintakunnossa: 
Kunnossa ☐Korjattavaa ☐ Ei koske kiinteistöä☐ 
 
15. Taloyhtiön alkusammutuskalusto on merkitty, tarkastettu ja huollettu: 
Kunnossa ☐Korjattavaa ☐ Ei koske kiinteistöä☐ 
 
16. Talo -ja kattotikkaat, sekä kattosillat ovat kunnossa: 
Kunnossa ☐Korjattavaa ☐ Ei koske kiinteistöä☐ 
 
17. Porrashuoneessa, uloskäytävillä eikä kellari- tai ullakkovarastojen kulkureiteillä säilytetä mitään 
tavaraa (Opas s. 7,11): 
Kunnossa ☐Korjattavaa ☐ Ei koske kiinteistöä☐ 
 
18. Kellari- tai ullakkovarastossa ei säilytetä palavia nesteitä eikä kaasuja (Opas s.6): 
Kunnossa ☐Korjattavaa ☐ Ei koske kiinteistöä☐ 
 
19. Palavien nesteiden ja kaasujen säilytys muissa tiloissa on määräysten mukaista eivätkä 
säilytysrajat ylity (Opas s.6): 
Kunnossa ☐Korjattavaa ☐ Ei koske kiinteistöä☐ 
 
20. Palo-ovet ovat itsestään sulkeutuvia ja salpautuvia (Opas s.3): 
Kunnossa ☐Korjattavaa ☐ Ei koske kiinteistöä☐ 
  
21. Väestönsuoja on merkitty, määräaikaistarkastus on suoritettu ja kunnossapidosta sekä huollosta 
on huolehdittu (Opas s.12): 
Kunnossa ☐Korjattavaa ☐ Ei koske kiinteistöä☐ 
 
22. Palo-osastojen läpiviennit on tukittu (Opas s.3): 
Kunnossa ☐Korjattavaa ☐ Ei koske kiinteistöä☐ 
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23. Autosuojassa ei säilytetä yhdessä auton kanssa ylimääräistä palavaa materiaalia (Opas s.6): 
Kunnossa ☐Korjattavaa ☐ Ei koske kiinteistöä☐ 
 
24. Jos autosuojasta on kulku asuintiloihin, on se palo-ovella rajattu: 
Kunnossa ☐Korjattavaa ☐ Ei koske kiinteistöä☐ 
 
25. Teknisissä tiloissa ei varastoida sinne kuulumatonta tavaraa (Opas s.8): 
Kunnossa ☐Korjattavaa ☐ Ei koske kiinteistöä☐ 
 
26. Jos taloyhtiössä on yhteissauna, sen kiukaan kiinnitys on turvallinen, suojaetäisyyksistä on 
huolehdittu, eikä kiukaan yläpuolella kuivata pyykkiä (Opas s.9): 
Kunnossa ☐Korjattavaa ☐ Ei koske kiinteistöä☐ 
 
27. Taloyhtiön asukkaille on tiedotettu, että pyykkien kuivaaminen huoneistosaunassa on 
kielletty.  
Kunnossa ☐Korjattavaa ☐ Ei koske kiinteistöä☐ 
 
 
 
Lisätietoja (esim. korjattavista asioista ja niiden kuntoon saattamisesta): 
      
 
Haluan palotarkastajan ottavan yhteyttä ☐ 
 
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi:☐ 
 

Paikka ja aika:       

Allekirjoitus ja nimen selvennys:      


	1 Tarkastettavan kohteen rakennustyyppi Rivitalo: Off
	Kerrostalo: Off
	Kunnossa: Off
	Korjattavaa: Off
	Ei koske kiinteistöä: Off
	Kunnossa_2: Off
	Korjattavaa_2: Off
	Ei koske kiinteistöä_2: Off
	Kunnossa_3: Off
	Korjattavaa_3: Off
	Ei koske kiinteistöä_3: Off
	Kunnossa_4: Off
	Korjattavaa_4: Off
	Ei koske kiinteistöä_4: Off
	Kunnossa_5: Off
	Korjattavaa_5: Off
	Ei koske kiinteistöä_5: Off
	Kunnossa_6: Off
	Korjattavaa_6: Off
	Ei koske kiinteistöä_6: Off
	Kunnossa_7: Off
	Korjattavaa_7: Off
	Ei koske kiinteistöä_7: Off
	Kunnossa_8: Off
	Korjattavaa_8: Off
	Ei koske kiinteistöä_8: Off
	Kunnossa_9: Off
	Korjattavaa_9: Off
	Ei koske kiinteistöä_9: Off
	Kunnossa_10: Off
	Kunnossa_11: Off
	Kunnossa_12: Off
	Kunnossa_13: Off
	Kunnossa_14: Off
	Kunnossa_15: Off
	Kunnossa_16: Off
	Kunnossa_17: Off
	Kunnossa_18: Off
	Kunnossa_19: Off
	Kunnossa_20: Off
	Kunnossa_21: Off
	Korjattavaa_10: Off
	Korjattavaa_11: Off
	Korjattavaa_12: Off
	Korjattavaa_13: Off
	Korjattavaa_14: Off
	Korjattavaa_15: Off
	Korjattavaa_16: Off
	Korjattavaa_17: Off
	Korjattavaa_18: Off
	Korjattavaa_19: Off
	Korjattavaa_20: Off
	Korjattavaa_21: Off
	Ei koske kiinteistöä_10: Off
	Ei koske kiinteistöä_11: Off
	Ei koske kiinteistöä_12: Off
	Ei koske kiinteistöä_13: Off
	Ei koske kiinteistöä_14: Off
	Ei koske kiinteistöä_15: Off
	Ei koske kiinteistöä_16: Off
	Ei koske kiinteistöä_17: Off
	Ei koske kiinteistöä_18: Off
	Ei koske kiinteistöä_19: Off
	Ei koske kiinteistöä_20: Off
	Ei koske kiinteistöä_21: Off
	Kunnossa_22: Off
	Korjattavaa_22: Off
	Ei koske kiinteistöä_22: Off
	Kunnossa_23: Off
	Korjattavaa_23: Off
	Ei koske kiinteistöä_23: Off
	Kunnossa_24: Off
	Korjattavaa_24: Off
	Ei koske kiinteistöä_24: Off
	Kunnossa_25: Off
	Korjattavaa_25: Off
	Ei koske kiinteistöä_25: Off
	Kunnossa_26: Off
	Korjattavaa_26: Off
	Ei koske kiinteistöä_26: Off
	Kunnossa_27: Off
	Korjattavaa_27: Off
	Ei koske kiinteistöä_27: Off
	27 Taloyhtiön asukkaille on tiedotettu että pyykkien kuivaaminen huoneistosaunassa on: Off
	Korjattavaa_28: Off
	Ei koske kiinteistöä_28: Off
	Kunnossa_28: 
	Haluan palotarkastajan ottavan yhteyttä: Off
	undefined: Off


