
 

 

Asuintalon paloturvallisuuden itsearviointilomake 2018  

Vastatkaa merkitsemällä rasti sopivimman vaihtoehdon mukaiseen ruutuun tai kirjoittamalla kysytty tieto 

siihen varattuun tilaan. Osassa kysymyksiä on tarkempia vastausohjeita.  Täydentäviä tietoja voi kertoa 

vapaamuotoisesti erilliselle paperille. Joitain kysymysnumeroita puuttuu, mikä johtuu sähköisen ja 

paperilomakkeen toiminnallisista eroista.  

Pitäkää vastatessanne esillä Asuintalon paloturvallisuuden itsearviointi - taloyhtiön opas -lehtistä tai sen 

sähköistä versiota vastaamisen helpottamiseksi. Suosittelemme pyytämään itsearvioinnin tekemiseen 

apua tehtävään koulutetulta sopimuspalokunnalta. Yhteystiedot samoin kuin opas ovat saatavilla:  

https://www.hel.fi/omavalvonta 

Asuintalojen valvonta kohdistuu pelastussuunnitelmavelvollisiin taloyhtiöihin. Pelastussuunnitelma on 

laadittava asuintaloihin, joissa on kolme tai useampia asuinhuoneistoja.  Mikäli taloyhtiössä ei ole tällaista 

rakennusta, teidän ei tarvitse täyttää lomaketta. Ilmoittakaa asiasta osoitteeseen pel.omavalvonta@hel.fi 

tai päivystävälle palotarkastajalle 09 310 31203 (arkisin 8:30-11:30 ja 12:00-15:30).   

Taloyhtiötä koskevat taustatiedot 

Itsearvioinnissa käytetään termiä taloyhtiö. Kyseessä voi olla myös muu asuintalo tai -kiinteistö, mutta se ei 

vaikuta vastaamiseen.  

1) * Taloyhtiö: 

Nimi:  

Käyntiosoite:  

Postiosoite (jos eri):  

2)  * Millä alueella taloyhtiö sijaitsee? 

  Jätkäsaari 

  Pihlajamäki 

  Pihlajisto 

  Pohjois-Haaga 

  Puotila 

  Santahamina 

3) Kuinka monta erillistä rakennusta taloyhtiöön kuuluu? 

Kerrostaloja (kpl):                             Rivitaloja (kpl):                               Pientaloja (kpl):  

https://www.hel.fi/omavalvonta
mailto:pel.omavalvonta@hel.fi


 

 

4)  * Vastaajan tiedot: 

 * Nimi:  

 * Puhelin:  

* Sähköposti:  

Taloyhtiössä voidaan itsenäisesti päättää siitä, kuka täyttää itsearviointilomakkeen. Oleellista on 

huomioida, että vastuu turvallisuusasioista on viime kädessä taloyhtiön hallituksella, joten hallituksen 

tulee olla vähintään tietoinen itsearvioinnin tekemisestä ja sen tuloksista.    

5)  * Olen 

  taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja 

  taloyhtiön hallituksen jäsen 

  isännöitsijä 

  Muu, mikä?  

6)  * Taloyhtiön hallituksen puheenjohtajan tiedot (jos eri kuin vastaaja): 

* Nimi:  

 * Puhelin:  

 * Sähköposti:  

9) Taloyhtiön isännöitsijän tiedot (jos eri kuin vastaaja): 

 * Nimi:  

 * Puhelin:  

 * Sähköposti:  

11)  * Auttoiko jokin sopimuspalokunta teitä itsearvioinnin tekemisessä? 

  Haagan VPK   Pitäjänmäen VPK 

  Helsingin VPK   Puistolan VPK 

  Laajasalon VPK   Pukinmäen VPK 

  Malmin VPK   Tammisalon VPK 

  Marjaniemen VPK   Vanhan Käpylän VPK 

  Oulunkylän VPK   Ei 



 

 

Pelastussuunnitelma 

Jos asuintalossa on vähintään kolme asuinhuoneistoa, tulee sillä olla pelastussuunnitelma. Pelastuslaitos 

valvoo pistokoeluontoisesti taloyhtiöiden pelastussuunnitelmien sisältöä ja voi pyytää suunnitelman 

itselleen. 

12)  * Onko taloyhtiöön laadittu pelastussuunnitelma? 

  Kyllä  

  Ei => Siirtykää kysymykseen 17 

 

Pelastussuunnitelma tulee pitää ajan tasalla. Suosittelemme, että ajantasaisuus tarkistetaan vähintään 

vuosittain.  

13)  * Milloin olette viimeksi tarkistaneet, että pelastussuunnitelman tiedot ovat ajan tasalla? 

 

Pelastussuunnitelma on vapaamuotoinen, mutta sen tulee sisältää vähintään lakisääteiset asiat.  

Lisätietoa pelastussuunnitelman sisältövaatimuksista saa pelastuslaitoksen nettisivuilta: 

https://www.hel.fi/pela/fi/palaute/Ohjeet+ja+lomakkeet/ (Asuinrakennuksen pelastussuunnitelmapohja, 

Ohje pelastussuunnitelmapohjan käyttöön, Sisäasiainministeriön ohje asuinkiinteistön 

pelastussuunnitelman laadinnasta).  

14)  * Sisältääkö pelastussuunnitelma selostuksen seuraavista asioista: 

 Kyllä Ei 

Vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmät       

Rakennuksen turvallisuusjärjestelyt       

Asukkaille annettavat ohjeet onnettomuuksien ehkäisemiseksi       

Asukkaille annettavat ohjeet onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi       

Varautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin       

 

Myös asuinrakennuksen yhteydessä olevat liiketilat on huomioitava pelastussuunnitelmassa.  

15)  * Onko pelastussuunnitelmassa huomioitu rakennuksessa olevat liiketilat ja niiden riskit? 

  Kyllä 

  Ei 

  Rakennuksen yhteydessä ei ole liiketiloja 

https://www.hel.fi/pela/fi/palaute/Ohjeet+ja+lomakkeet/


 

 

 

Pelastussuunnitelmasta on tiedotettava talon asukkaille, liiketilojen toiminnanharjoittajille ja muille 

taloyhtiössä toimiville. Tiedottamista kannattaa tehdä säännöllisesti, jotta asiat pysyvät muistissa ja koska 

asukkaat/toimijat voivat vaihtua.  

16)  * Pelastussuunnitelmasta on tiedotettu  

 
Kyllä Ei 

Ei koske 

meitä 

Asukkaita          

Liiketilojen toiminnanharjoittajia          

Muita talossa toimivia (esimerkiksi huoltoyhtiö)          

 

18)  * Käykää läpi edelliset vastauksenne. Lähtökohtaisesti Ei-vastaus tarkoittaa, että asia edellyttää korjaavia 

toimenpiteitä. Jos osioon tuli ei-vastauksia, käykää pelastussuunnitelman sisältö läpi taloyhtiön hallituksen kanssa ja 

varmistakaa, että suunnitelma on ajan tasalla, se sisältää tarvittavat asiat ja siitä on tiedotettu kaikille asianosaisille.  

Jos pelastussuunnitelma puuttuu kokonaan, sopikaa sen laatimisesta ja käsittelystä taloyhtiössä.  

Asettakaa itsellenne aikataulu. Sopiva aikataulu on yleensä 1-3 kk kuluessa itsearvioinnin tekemisestä.  

Käymme pelastussuunnitelman läpi ja päivitämme sen tarvittavin osin. Tiedotamme pelastussuunnitelmasta 

tarvittaessa TAI mikäli pelastussuunnitelma puuttuu kokonaan, laadimme sen. Teemme toimenpiteet viimeistään: 

 

  



 

 

Piha- ja ulkoalueiden turvallisuus 

Hätätilanteessa on tärkeää, että apu löytää ja pääsee perille mahdollisimman nopeasti. Jos kulkureitit 

eivät muuten ole selvästi hahmotettavissa, tulee tontille johtavien ajoväylien alkupäässä tarvittaessa olla 

opastetaulu. Rakennusten osoitenumeroiden tulee näkyä selkeästi ja niiden pitää olla pimeällä valaistuja. 

Porrashuoneiden ulko-ovella tulee olla yhteystieto, jonka avulla pääsee sisään rakennukseen kaikkina 

vuorokauden aikoina. Mahdollinen pelastustie on merkittävä ja pidettävä ajokuntoisena.  Piha- ja 

ulkoalueiden turvallisuudesta tulee huolehtia niin, että tapaturmariskit ja ilkivalta pyritään estämään.  

Pelastuslaitos valvoo asuintalojen ulkoalueita pistokoeluontoisesti. Paloautot kiertävät asuinalueilla 

tarkkailemassa tilannetta. Tarvittaessa tehdään palotarkastuksia tai pyydetään taloyhtiöiltä lisäselvityksiä 

turvallisuusjärjestelyistä.  

20)  * Löytyvätkö rakennukset, raput ja sisäänkäynnit helposti, kun tontille tulee ensimmäistä kertaa? 

  Kyllä, tontilla olevan opastetaulun avulla 

  Kyllä, reitit on helppo hahmottaa ilman opastetauluakin 

  Ei 

21)  * Onko rakennuksen tai rakennusten osoitenumero selkeästi havaittavissa ja pimeällä valaistu? 

  Kyllä 

  Ei 

22)  * Onko porrashuoneen ulko-oviin merkitty huoltoyhtiön, isännöitsijän tai muun henkilön yhteystiedot, jonka 

avulla pelastusviranomainen voi viipymättä ja korvauksetta päästä rakennukseen? 

  Kyllä 

  Ei 

  Taloyhtiössä ei ole porrashuoneita 

 

Kerrostalokiinteistöissä taloyhtiö vastaa kaikesta pihan kunnossapitoon liittyvästä. Rivitaloyhtiössä 

osakkaan rajattu piha-alue voi olla joko taloyhtiön tai osakkaan hallinnassa riippuen siitä, mitä 

yhtiöjärjestyksessä määrätään. Jäteastioiden sijoittelusta saa lisätietoa pelastuslaitoksen ohjeesta 

Jäteastioiden sijoittelu pihamaalla. Ohje on saatavilla 

https://www.hel.fi/pela/fi/palaute/Ohjeet+ja+lomakkeet/    

 

23)  * Piha- ja ulkoalueiden turvallisuudesta huolehtiminen  

 Kyllä Ei 

Huolehditaanko ulkoalueiden turvallisuudesta siten, että tapaturmariskit pyritään minimoimaan? 

Huomioikaa vastauksessanne esimerkiksi valaistus, leikkivälineet, lumenpudotus ja hiekoitus.       

https://www.hel.fi/pela/fi/palaute/Ohjeet+ja+lomakkeet/


 

 

 Kyllä Ei 

Onko jäteastiat, - katos tai -huone sijoitettu paloturvallisesti? Huomioikaa vastatessanne astioiden 

etäisyys rakennuksesta, mahdollinen palosuojaus ja lukitukset.        

Huolehditaanko siitä, että rakennuksen ulkoseinustoilla ei ole helposti syttyvää materiaalia?       

 

JOS KIINTEISTÖSSÄ EI OLE PELASTUSTIETÄ, OHITTAKAA KYSYMYS 25. 

Pelastustie on hälytysajoneuvoja varten varattu reitti, jonka sijainti on määritetty rakennusluvassa. 

Lisätietoa pelastusteistä saa pelastuslaitoksen nettisivuilta: 

https://www.hel.fi/pela/fi/palaute/Ohjeet+ja+lomakkeet/ (Pelastustieohje, Ohje kiinteistön omistajille 

pelastusteiden vapaana pitämisestä). Pelastustie on aina osoitettava pelastustie-merkillä. Se on pidettävä 

aina esteettömänä ja ajokuntoisena. Sitä ei saa tukkia esimerkiksi autoilla, ajoesteillä tai lumikasoilla. 

Luvatonta ajoa tai pysäköintiä pelastustiellä voidaan estää kolmioavaimella avattavalla puomilla.  

25)  * Pelastustie 

 Kyllä Ei 

Onko pelastustie määritetty rakennusluvassa?       
Onko pelastustie merkitty?       
Onko pelastustie aina esteetön ja ajokuntoinen?       

   

 

26)  * Käykää läpi edelliset vastauksenne. Lähtökohtaisesti Ei-vastaus tarkoittaa, että asia edellyttää korjaavia 

toimenpiteitä. Jos osioon tuli ei-vastauksia, varmistakaa, että taloyhtiössänne on huolehdittu tapaturma- ja 

ilkivaltariskien (kuten tuhopolton) torjunnasta sekä apu löytää ja pääsee perille helposti tarvittaessa.  

Asettakaa itsellenne aikataulu. Sopiva aikataulu on yleensä 1-3 kk kuluessa itsearvioinnin tekemisestä.   

Teemme tarvittavat toimenpiteet piha- ja ulkoalueiden turvallisuuden parantamiseksi viimeistään: 

 

https://www.hel.fi/pela/fi/palaute/Ohjeet+ja+lomakkeet/


 

 

Yleisten ja yhteisten tilojen turvallisuus 

Taloyhtiön yleisillä ja yhteisillä tiloilla tarkoitetaan muun muassa porrashuoneita, kerhohuoneita, yhteisiä 

sauna- ja pesutiloja, pyykkitupia, kuivaushuoneita, varastotiloja, ajoneuvosuojia sekä teknisiä tiloja. 

Taloyhtiössä on huolehdittava, että tulipalo- ja onnettomuusriskit pyritään estämään ja että poistuminen ja 

pelastustyöt voidaan toteuttaa turvallisesti onnettomuustilanteessa. Pelastuslaitos valvoo taloyhtiöitä 

pistokoeluontoisesti palotarkastuksilla tai pyytämällä tarkempia selvityksiä taloyhtiöltä 

turvallisuusjärjestelyistä.  

28)  * Yleisten ja yhteisten tilojen turvallisuus  

 Kyllä Ei 

Ovatko kaikki rakennuksen tilat rakennusluvan mukaisessa käyttötarkoituksessa?       

Onko sähköpääkeskus sekä veden ja kaasun (jos on kaasu) linjasulut merkitty selkeästi ulkoa aina 

kohteelle saakka?       

Pidetäänkö palo-ovet suljettuna tai onko ne varustettu automaattisella suljinlaitteistolla?       

Onko palo-osastojen välillä kulkevat läpiviennit tiivistetty vastaamaan ympäröivien rakenteiden palo-

osastointia?       

29)  * Pitävätäkö seuraavat väittämät paikkansa taloyhtiönne kohdalla? 

 Pitää  Ei pidä  Ei koske meitä 

Uloskäytävillä, kuten porrashuoneessa tai luhtikäytävällä EI  säilytetä 

tavaraa          

Ullakon, kellarin tai varaston käytävillä EI säilytetä tavaraa          

Teknisissä tiloissa EI säilytetä tavaraa          

Kellari- tai ullakkotiloissa EI säilytetä nestekaasua          

Yhteisissä varastotiloissa EI säilytetä palavia nesteitä tai syttyviä kaasuja          

Yli 60 m² autosuojassa säilytetään VAIN ajoneuvoja          

 

30)  * Käykää läpi edelliset vastauksenne. Lähtökohtaisesti Ei-vastaus tarkoittaa, että asia edellyttää korjaavia 

toimenpiteitä. Jos osioon tuli ei-vastauksia, varmistakaa, että tavaraa säilytetään vain niille tarkoitetuissa paikoissa, 

rakennuksen palo-osastointi on kunnossa ja tarvittavat merkinnät näkyvillä. Jos tilojen käyttötarkoitus on epäselvä 

tai ette ole varmoja, onko toiminta käyttötarkoituksen mukaista, on asia selvitettävä Helsingin kaupungin 

rakennusvalvontapalveluiden kanssa: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/palvelut/palvelukuvaus?id=3202  

Asettakaa itsellenne aikataulu. Sopiva aikataulu on yleensä 1-3 kk kuluessa itsearvioinnin tekemisestä.  

Teemme tarvittavat toimenpiteet yleisten ja yhteisten tilojen turvallisuuden parantamiseksi viimeistään : 

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/palvelut/palvelukuvaus?id=3202


 

 

Tekniikka 

Mikäli rakennuksessa on turvallisuustekniikkaa, tulee laitteet pitää kunnossa ja testata valmistajan 

ohjeiden mukaisesti. Ilmanvaihtokanavien, tulisijojen ja hormien säännöllisestä nuohouksesta tulee myös 

huolehtia. Pelastuslaitos valvoo pistokoeluontoisesti teknisten laitteistojen kunnossapitoa ja saattaa 

esimerkiksi pyytää niihin liittyvää dokumentaatiota nähtäväkseen.  

32)  * Onko kiinteistössä 

  Koneellinen ilmanvaihto, vain poistoilma 

  Koneellinen ilmanvaihto, myös tuloilma 

  Painovoimainen ilmanvaihto 

33)  * Onko ilmanvaihtokanavien puhdistustarve kartoitettu säännöllisesti ja puhdistus toteutettu tarvittaessa?  

  Kyllä 

  Ei 

34)  * Onko koneellisen tuloilman pysäytysmekanismi merkitty (esimerkiksi pelastussuunnitelmaan ja 

pysäytyslaitteen viereen)? 

  Kyllä 

  Ei 

36)  * Onko rakennuksessa toimivan ravintolan tai ammattimaisen keittiön rasvakanavien nuohoustarve 

kartoitettu säännöllisesti ja nuohous toteutettu tarpeen mukaan? 

  Kyllä 

  Ei 

  Rakennuksessa ei ole ravintolaa tai ammattimaista keittiötä 

 

38)  * Onko taloyhtiön yleisissä ja yhteisissä tiloissa olevat käytössä olevat tulisijat ja savuhormit nuohottu 

vuosittain? 

  Kyllä 

  Ei 

  Yleisissä ja yhteisissä tiloissa ei ole käytössä olevia tulisijoja 

 

Rakennuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan tulee huolehtia siitä, että tikkaat, kattokulkutien 

osat ja katon turvavarusteet pidetään sellaisessa kunnossa, että nuohoustyö voidaan suorittaa 

turvallisesti.  

 



 

 

39)  * Onko taloyhtiössä huolehdittu siitä, että nuohoustyö voidaan suorittaa turvallisesti? 

  Kyllä 

  Ei 

  Yleisissä ja yhteisissä tiloissa ei ole käytössä olevia tulisijoja 

40)  * Onko kiinteistössä käytössä seuraavaa tekniikkaa? 

 Kyllä Ei 

Savunpoistoluukut tai -laitteisto       

Poistumisreittien merkintä- ja valaistusjärjestelmä       

Automaattinen paloilmoitin       

Automaattinen sammutuslaitteisto       

Sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet       

Palovaroitinjärjestelmä       

Alkusammutuskalustoa yleisissä ja yhteisissä tiloissa       

 

Edellä mainittuja teknisiä laitteita / laitteistoja tulee huoltaa ja testata valmistajan antamien ohjeiden 

mukaisesti. Osalle laitteista on asetettu huoltoon ja testaukseen liittyviä vaatimuksia myös säädöstasolla. 

Näistä vaatimuksista ei voi poiketa noudattamalla valmistajan ohjeita. Vaadittuja asioista kysytään 

erikseen lomakkeella. 

 

VASTATKAA TÄMÄN OSION KYSYMYKSIIN AINOASTAAN NIILTÄ OSIN, KUIN RAKENNUKSESSA ON KO. TEKNIIKKAA 
KÄYTÖSSÄ.  

41)  * Onko edellä (kysymys 40) mainittuja laitteita huollettu ja testattu valmistajan antamien huolto - ja 

kunnossapito-ohjeiden mukaisesti? 

  Kyllä 

  Ei 

42 A)  * Onko poistumisreittien merkintä- ja valaistusjärjestelmälle laadittu huolto- ja kunnossapito-ohjelma? 

  Kyllä 

  Ei 

42 B)  * Noudatetaanko poistumisreittien merkintä- ja valaistusjärjestelmän huolto- ja kunnossapito-ohjelmaa? 

  Kyllä 

  Ei 



 

 

43 A)  * Onko paloilmoittimelle laadittu huolto- ja kunnossapito-ohjelma? 

  Kyllä 

  Ei 

43 B)  * Noudatetaanko paloilmoittimen huolto- ja kunnossapito-ohjelmaa? 

  Kyllä 

  Ei 

44)  * Onko paloilmoittimen toiminta ja hätäkeskusyhteys testattu kuukausittain? 

  Kyllä 

  Ei 

45)  * Onko paloilmoittimelle tehty määräaikaistarkastus kuluneen kolmen vuoden aikana? 

  Kyllä 

  Ei 

46 A)  * Onko sammutuslaitteistolle laadittu huolto- ja kunnossapito-ohjelma? 

 

  Kyllä 

  Ei 

46 B)  * Noudatetaanko sammutuslaitteiston huolto- ja kunnossapito-ohjelmaa? 

  Kyllä 

  Ei 

47)  * Onko sammutuslaitteiston hätäkeskusyhteys testattu kuukausittain? 

  Kyllä 

  Ei 

48)  * Onko sammutuslaitteistolle tehty määräaikaistarkastus kuluneen kahden vuoden aikana? 

  Kyllä 

  Ei 

49)  * Onko palovaroitinjärjestelmän keskusyksikön tai kuittausmekanismin sijainti merkitty? 

  Kyllä 

  Ei 

 

 

 



 

 

50)  * Onko palovaroitinjärjestelmän käyttö tai kuittausmekanismi ohjeistettu selkeästi? 

  Kyllä 

  Ei 

  

Käsisammuttimet tulee tarkastaa yleensä kahden vuoden välein. Mikäli sammuttimet ovat alttiina 

lämpötilojen vaihtelulle, pakkaselle tai kosteudelle, ne tulee tarkastaa vuoden välein.  

51)  * Onko käsisammuttimet tarkastettu kuluneen kahden (tai vaadittaessa yhden) vuoden aikana? 

  Kyllä 

  Ei 

  Yhteisissä tiloissa ei ole käsisammuttimia 

 

Pikapalopostit tulee testata ja huoltaa valmistajan ohjeen mukaisesti. Suositellaan, että  ne testataan 

vuosittain.  

52) Onko pikapalopostit testattu ja huollettu valmistajan ohjeen mukaisesti? 

  Kyllä 

  Ei 

  Rakennuksessa ei ole pikapaloposteja 

 

53)  * Käykää läpi edelliset vastauksenne. Lähtökohtaisesti Ei-vastaus tarkoittaa, että asia edellyttää korjaavia 

toimenpiteitä. Jos osioon tuli ei-vastauksia, varmistakaa, että ilmanvaihtokanavien sekä teknisten laitteistojen 

testaus, kunnossapito ja merkinnät ovat vaatimusten mukaisia.  

Asettakaa itsellenne aikataulu. Sopiva aikataulu on yleensä 1-3 kk kuluessa itsearvioinnin tekemisestä. 

Teemme tarvittavat toimenpiteet teknisten laitteistojen turvallisuuden varmistamiseksi viimeistään : 

 

  



 

 

Väestönsuoja 

Väestönsuoja tulee pitää sellaisessa kunnossa, että se voidaan ottaa käyttöön 72 tunnissa. Väestönsuojan 

vaatimuksista saa lisätietoa pelastuslaitoksen väestönsuojaohjeesta. Se on saatavilla 

https://www.hel.fi/pela/fi/palaute/Ohjeet+ja+lomakkeet/ Pelastuslaitos valvoo väestönsuojia 

pistokoeluontoisesti ja voi esimerkiksi pyytää toimittamaan viimeisimmän tiiveyskokeen pöytäkirjan.   

55)  * Onko taloyhtiössä vuonna 1959 rakennettu tai sitä uudempi väestönsuoja? 

  Kyllä 

  Ei => Siirtykää kysymykseen 59 

56)  * Väestönsuoja 

 Kyllä Ei 

Onko väestönsuojan laitteet huollettu ja testattu valmistajan ohjeiden mukaisesti?       

Onko väestönsuojalle tehty tiiveyskoe kuluneen 10 vuoden aikana?       

Onko taloyhtiöllä suunnitelma, jonka avulla väestönsuoja saadaan käyttökuntoon 72 tunnissa?       

Onko väestönsuojassa tarvittavat välineet ja materiaalit suojan käyttöönottamiseksi, henkilöiden 

suojaamiseksi ja sortumatilanteessa uloskaivautumiseksi?       

 

57)  * Käykää läpi edelliset vastauksenne. Lähtökohtaisesti Ei-vastaus tarkoittaa, että asia edellyttää korjaavia 

toimenpiteitä. Jos osioon tuli ei-vastauksia, varmistakaa, että väestönsuojalle ja sen laitteistoille on tehty tarvittavat 

testaus- ja huoltotoimenpiteet, suojassa on tarvittavat välineet ja materiaalit ja teillä on suunnitelma väestönsuojan 

käyttöönottamiseksi 72 tunnissa. Asettakaa itsellenne aikataulu. Sopiva aikataulu on yleensä 1-3 kk kuluessa 

itsearvioinnin tekemisestä.  

Teemme tarvittavat toimenpiteet väestönsuojan turvallisuuden varmistamiseksi viimeistään : 

  

https://www.hel.fi/pela/fi/palaute/Ohjeet+ja+lomakkeet/


 

 

Asukkaat ja asuinhuoneistot 

Kaikkien asukkaiden on hyvä olla tietoisia turvallisuusasioista. Turvallisuus tehdään yhdessä!  

59)  * Onko asukkaille kerrottu, että he ovat vastuussa asunnon palovaroittimista ja niiden toimintakunnosta TAI 

jos asunnoissa on sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet, onko asukkaille kerrottu ylläpitoon ja 

toimintakunnosta huolehtimiseen liittyvät vastuut? 

  Kyllä 

  Ei 

61)  * Onko asuinhuoneistoissa tulisijoja? 

  Kyllä 

  Ei => Siirtykää kysymykseen 63 

62)  * Nuohous 

 Kyllä Ei 

Onko asukkaille kerrottu, että käytössä olevat tulisijat ja savuhormit pitää nuohota vuosittain?       

Onko asukkaille kerrottu, miten nuohous on järjestetty (kuka on vastuussa sen tilaamisesta)?       

63)  * Turvallisuuspoikkeamat ja läheltä piti -tilanteet 

 Kyllä Ei 

Onko asukkaille kerrottu, kenelle ja miten heidän kuuluu ilmoittaa havaitsemistaan 

turvallisuuspuutteista?       

Käsitelläänkö taloyhtiössä tapahtuneet läheltä piti –tilanteet?       

 

64)  * Käykää läpi edelliset vastauksenne. Lähtökohtaisesti Ei-vastaus tarkoittaa, että asia edellyttää korjaavia 

toimenpiteitä. Jos osioon tuli ei-vastauksia, varmistakaa, että turvallisuuteen liittyvistä asioista on tiedotettu 

asukkaita. Taloyhtiönne voi lisäksi pyytää helsinkiläistä sopimuspalokuntaa esimerkiksi yhtiökokoukseenne 

kertomaan turvallisuusasioista. Palokunnat järjestävät myös maksutonta alkusammutuskoulutusta. Palokuntien 

yhteystiedot: https://www.hel.fi/pela/fi/palaute/Ohjeet+ja+lomakkeet/. 

Mikäli taloyhtiössä on havaittu tavanomaista suurempi palo- tai onnettomuusriski (kuten vaarallisia aineita tai 

esineitä, ei turvallista poistumismahdollisuutta) jossain asunnossa, ensisijainen keino puuttua asiaan on neuvoa ja 

ohjata asukasta turvallisempiin toimintatapoihin. Taloyhtiöllä on käytössään myös pakkokeinoja, jos haitta on suuri 

eikä asiaa saada ratkaistua yhteistyössä asukkaan kanssa. Mikäli onnettomuus- tai tulipaloriski on ilmeinen, eikä asia 

korjaannu taloyhtiön omin toimenpitein, asiasta voi ilmoittaa pelastuslaitokselle. Onnettomuusriski-ilmoitus on 

saatavilla: https://www.hel.fi/pela/fi/Onnettomuuksien+ehkaisy/ Välittömässä vaaratilanteessa soitetaan aina 112.  

https://www.hel.fi/pela/fi/palaute/Ohjeet+ja+lomakkeet/
https://www.hel.fi/pela/fi/Onnettomuuksien+ehkaisy/


 

 

Asettakaa itsellenne aikataulu asukkaiden tiedottamiselle. Sopiva aikataulu on yleensä 1-3 kk kuluessa itsearvioinnin 

tekemisestä.  

Teemme tarvittavat toimenpiteet asukkaiden tiedottamiseksi viimeistään : 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Paloturvallisuuden itsearviointi on nyt valmis. Suosittelemme ottamaan siitä kopion itsellenne ennen kuin 

toimitatte sen pelastuslaitokselle osoitteella:  

 

Pelastuslaitos 

Asuintalojen valvonta 

PL 112 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

 

67)  * Vakuutan antamani tiedot oikeaksi. 

 

 

Allekirjoitus: 

 

 

Nimen selvennys:  
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