OPAS ASUMISEN PALONVAAROJEN
JA MUIDEN ONNETTOMUUSRISKIEN
TUNNISTAMISEEN

- TUNNISTA – ARVIOI – ILMOITA -

Johdanto

Pelastuslaki 379/2011 42 §

Tämän oppaan tarkoitus on antaa lukijallensa tietoa pelastuslain 42 § mukaisesta
ilmoitusvelvollisuudesta koskien ilmeisiä palonvaaroja ja muita onnettomuusuhkia.
Oppaassa selvennetään, mistä pelastuslain mukaisessa ilmoitusvelvollisuudessa on
kyse ja ketä se koskee. Oppaassa annetaan käytännön esimerkkien kautta ohjeistusta
riskien ja uhkien tunnistamiseen sekä ohjeistetaan ilmoituksen tekemiseen Pirkanmaan pelastuslaitoksen alueella. Oppaassa on käsitelty yleisimpiä palonvaaroja ja
muita onnettomuusuhkia, jotka liittyvät asumisen turvallisuuteen. Opas antaa lukijalleen myös valmiuksia antaa asukkaille tai muille henkilöille ohjausta, opastusta ja
neuvontaa asumisen turvallisuuteen liittyen.

”Pelastuslaitoksen tulee onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja turvallisuuden ylläpitämiseksi toimia
yhteistyössä muiden viranomaisten sekä alueella olevien yhteisöjen ja asukkaiden kanssa sekä
osallistua paikalliseen ja alueelliseen turvallisuussuunnittelutyöhön.”

Opas on tarkoitettu ennen kaikkea apuvälineeksi eri toimijoille palonvaarojen ja muiden onnettomuusuhkien kartoitukseen ja tunnistamiseen. Oppaassa neuvotaan lukijaa arvioimaan ilmoituskynnyksen ylittymistä havaitusta palonvaarasta tai muusta
onnettomuusuhasta. Ilmoituskynnyksen ylittävästä palonvaarasta tai muusta onnettomuusuhasta tulee tehdä ilmoitus alueen pelastusviranomaiselle. Lähtökohtaisesti
on hyvä muistaa, että havaittu palonvaara tai muu onnettomuusuhka voidaan poistaa oma- aloitteisesti, jos se on olosuhteet huomioiden suinkin mahdollista.
Ilmoituskynnyksen ylittymistä kuvaavien asiasisältöjen edessä käytetään huomiomerkkisymbolia ja ohjauksen ja opastuksen piiriin kuuluvien asiasisältöjen edessä
käytetään hehkulamppusymbolia. On kuitenkin hyvä muistaa, että palonvaara tai
muu onnettomuusuhka voi olla myös tämän oppaan asiasisällön ulkopuoleltakin.
Oppaan liitteenä on ohjeita vaarallisten kemikaalien säilytykseen sekä palovaroittimen asennukseen ja käyttöön liittyen.

”Jos viranomaiset virkatoimiensa yhteydessä havaitsevat tai muutoin saavat tietää rakennuksessa, asunnossa tai muussa kohteessa ilmeisen palonvaaran tai muun onnettomuusriskin, heidän
tulee mahdollisten salassapitosäännösten estämättä ilmoittaa asiasta alueen pelastusviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös kuntaa, muuta julkisyhteisöä ja näiden palveluksessa olevaa henkilöstöä sekä 18 §:n 2 momentissa tarkoitettua hoitolaitoksen ylläpidosta ja palvelu- ja
tukiasumisen järjestämisestä huolehtivaa toiminnanharjoittajaa ja tämän palveluksessa olevaa
henkilöstöä.”
Pelastuslaki velvoittaa siis viranomaisia, kunnan työntekijöitä ja muissa julkisissa palvelutehtävissä työskenteleviä ilmoittamaan havaitusta ilmeisestä palonvaarasta tai muusta onnettomuusuhasta alueen pelastusviranomaiselle.
Ilmoitusvelvollisuuteen liittyen on hyvä muistaa, ettei mikään laki estä sinua tekemästä ilmoitusta alueen pelastusviranomaiselle havaitessasi ilmeisen palonvaaran tai muun onnettomuusuhan. Pelastusviranomainen käsittelee ilmoitukset luottamuksellisesti ja ilmoituksen
tekijän yksityisyydensuojan huomioiden.
Ketkä ovat ilmoitusvelvollisia
• Viranomaiset eli virassa työskentelevät
• Kunnan työntekijät (virka/toimi)
• Muut julkisyhteisöllisillä toiminnanharjoittajilla työskentelevät
• Kaikilla on oikeus ilmoittaa, vaikka ilmoittaja ei olisi pelastuslain
mukaan siihen velvollinen
Esimerkkejä ilmoitusvelvollisista:
• Ensihoitajat
• Sairaanhoitajat
• Kotisairaanhoitajat
• Sosiaalityöntekijät
• Rakennusvalvonta
• Palvelu- ja tukiasumisen
henkilökunta

•
•
•
•
•
•

Poliisit
Palomiehet
Terveystarkastajat
Lastensuojelun työntekijät
Yksityisen toimijan ensihoitajat
Lähihoitajat

Ilmoitusvelvollisuuden ja ohjauksen / opastuksen raja:
Ohjausta
opastusta
ja neuvontaa

Ilmoituskynnys
ylittyy

Jos mahdollista, niin pyri ensisijaisesti poistamaan havaitsemasi ilmeinen palonvaara tai muu
onnettomuusuhka! Jos tämä ei ole mahdollista ja palonvaara tai muu onnettomuusuhka on
ilmeinen, niin tee asiasta ilmoitus alueen pelastusviranomaiselle.
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Osoitemerkinnät ja pelastustie

Tavarat rakennuksen seinustalla

•

Rakennuksien ja porrashuoneiden tunnusta ilmaiseva
numero tai kirjain on oltava nähtävissä.

•

Opastetaulut ja viitoitukset helpottavat kohdeasunnon löytämistä.
Osoitemerkintöjen tulee olla havaittavissa myös pimeällä.

•

•

Pelastustiet ja palokunnan
nostopaikat on pidettävä käyttökuntoisina ja esteettöminä.
Pelastustieksi ei merkitä sellaista
kulkuväylää, joka siihen ei sovellu.
Pelastustien leveyden tulee olla
3,5 metriä ja vapaan korkeuden
4,2 metriä.

•

Helposti syttyvää tai palavaa materiaalia ei saa säilyttää rakennuksen
välittömässä läheisyydessä.

•

Mikäli piha-alueella tai rakennuksen seinustalla on tavaraa, on arvioitava
muodostavatko ne ilmeisen palonvaaran.

•

Tavarat rakennuksen seinustalla ovat tuhopolttoriski.

(kuva: Pelastusopisto oe-tiimi)
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Porrashuone

Ohje:

Kellarit, ullakot ja varastotilat

•

Porrashuonetta ei ole tarkoitettu tavaroiden säilytykseen.

•

Porrashuoneessa varastoidut tavarat muodostavat riskin
palo- ja poistumisturvallisuudelle.

Esimerkiksi yksittäisen tuolin tai kasvin ei katsota aiheuttavan vaaraa
palo- tai poistumisturvallisuudelle. Mikäli porrashuoneessa on säilytyksessä
isoja määriä erilaista tavaraa, esimerkiksi lastenvaunuja, ulkoiluvälineitä
tai muuta vastaavaa, katsotaan siitä puolestaan aiheutuvan riski paloja poistumisturvallisuudelle.
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•

Kellarien, ullakkojen ja varastotilojen kulkureitit on pidettävä
vapaana tavaroista.

•

Nestekaasun ja palavien nesteiden säilytys on kielletty kellarissa,
ullakolla ja taloyhtiön yhteisissä varastotiloissa.

•

Kerrostalon yleisistä tiloista porrashuoneeseen johtavat palo-ovet
tulee pitää suljettuna.
7

Tekniset tilat

Autosuoja ja autotalli

Autotalli, jossa on liikaa palokuormaa

•

•

•

Teknisissä tiloissa ei saa säilyttää tavaraa
(kattilahuoneet, sähköpääkeskukset yms).

Kattilahuoneet muodostavat oman palo-osastonsa ja niiden
ovien tulee olla itsestään salpautuvia.

Autotalli, jossa on oikea käyttötapa
(kuva: Pelastusopisto oe-tiimi)

•

Autosuojat ja -tallit on tarkoitettu ajoneuvojen säilytykseen.
Mikäli tilaa käytetään yksinomaan varastointiin tai muuhun kuin
ajoneuvojen säilytykseen, tulee tilan rakennusluvan mukaiseen
käyttötapaan hakea muutosta.

•

Liian suurella palokuormalla tai vääränlaisella tilan käytöllä
vaarannetaan tilan paloturvallisuus.

•

Tulityöt eivät ole sallittuja.

•

Autokatokset ovat vain ajoneuvojen säilytystä varten.

•

Autosuojassa tai autotallissa saa säilyttää yhden rengassarjan
autopaikkaa kohden (4 kpl renkaita).

•

Yksittäisessä autotallissa saa säilyttää lisäksi venettä ja perämoottoria,
moottorisahaa tms., ruohonleikkuria, huoltoihin tarvittavia varaosia
ja työkaluja sekä ulkoiluun ja liikuntaan liittyviä välineitä.

•

Autosuojassa saa säilyttää moottoriajoneuvon lisäksi tyhjää perävaunua,
matkailuvaunua, taakkatelineitä, suksiboksia sekä kiinteistön huoltamiseen
tarkoitettua moottoriajoneuvoa.

Tavarat sähkötaulun edustalla muodostavat paloriskin.

Vaarallisten kemikaalien säilytyksestä tarkemmin liitteessä n:o 1.
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Asunnon tai huoneiston palokuorman arviointi

Olohuone

Asuntojen palokuormien arviointiin käytetään International OCD Foundation, Hoarding Centerin luomaa yhdeksänportaista arviointijärjestelmää. Arviointijärjestelmässä esitellään palokuorma esimerkkejä olohuoneesta, keittiöstä ja makuuhuoneesta. Kuvasarjojen kuvia ja kohdeasunnon palokuorman määrää vertaamalla voidaan arvioida ilmoituskynnyksen ylittymistä.

Makuuhuone

Keittiö

Ilmoituskynnyksen katsotaan ylittyvän
4.-5. kuvan mukaisista tavaramääristä.

Kuvat:
hoarding.iocdf.org

Palovaroitin

•
•
•

•
•
•

Keittiön paloturvallisuus

Jokaisessa asunnossa on pelastuslain mukaan oltava palovaroitin.
Palovaroittimet tulee sijoittaa jokaiseen asunnon kerrokseen
tai tasoon siten, että palovaroittimia on vähintäänkin
yksi alkavaa 60m2 kohden jokaisessa kerroksessa tai tasossa.
Palovaroittimet on pidettävä toimintakuntoisena.

Palovaroittimen tulee olla sellainen, jonka aktivoitumisen
asukas pystyy havaitsemaan.
Palovaroitinta suositellaan eteiseen tai aulaan, olohuoneeseen
ja jokaiseen makuuhuoneeseen.
Tarpeen mukaan kohteeseen tulee asentaa häkä- tai kaasuvaroitin.

•

Liesi ja sen ympäristö tulee pitää vapaana tavaroista.

•

Tapauskohtaisesti voidaan arvioida onko liesi riski ikäihmisen,
lasten tai lemmikkien turvallisuudelle.

•

Mikäli lieden tahaton päälle kytkeminen tai virran katkaisun unohtaminen
on mahdollista, niin on suositeltavaa hankkia kohteeseen lieden
turvallisuutta parantavia apuvälineitä. Tarjolla on erilaisia liesisuojia,
liesivahteja, kellokytkimiä ja lapsilukkoja.

•

Pidempiaikaisesti käyttämätön liesi on suositeltavaa kytkeä
virrattomaksi sulaketaulusta.

Tarkempia ohjeita palovaroittimista on liitteessä n:o 2.
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Tulisijat ja hormit

Nestekaasu ja palavat nesteet

•

Nestekaasua tai palavia nesteitä saa säilyttää asuinhuoneistossa
enintään 25 kg tai 25 litraa.

•

Kaasupullojen säilytyksessä ja kaasutoimisten laitteiden käytön
yhteydessä tulee huomioida, että tilassa on riittävä ilmanvaihto.
Nestekaasuletkujen eheys tulee tarkistaa vuosittain ja suositeltu
vaihtoväli on viisi vuotta.
Sijoita nestekaasupullot ja palavat nesteet niin, että ne ovat helposti
siirrettävissä tulipalon sattuessa turvaan.

•
•

Tulisijan edustalla helposti syttyvää materiaalia

•

Tulisijassa rakenteellinen puute

Mikäli tulisijoissa tai hormeissa on nähtävillä rakenteellisia puutteita,
tulee ne korjata.

•

Tulisijojen edustan tulee olla palamatonta materiaalia.

•

Tulisijojen läheisyydessä ei saa olla helposti syttyviä materiaaleja.

•

Tuhkat tulee säilyttää metallisessa astiassa ulkona.

•

Savuhormit tulee nuohota asuinrakennuksissa vuosittain.

•

Hormin peltiä ei saa sulkea, jos tulisijassa on vielä palamista tai kytemistä.
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Vaarallisten kemikaalien säilytyksestä tarkemmin liitteessä n:o 1.

Lisälämmittimet

Lisälämmittimien läheisyyteen ei saa
laittaa tavaraa niin, että siitä
aiheutuu ilmeinen palonvaara.

Huomioi lisälämmittimien etäisyydet
palaviin materiaaleihin.
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Sähkölaitteet ja valaisimet

Tupakointi ja kynttilät

•

Vialliset sähköjohdot ja laitteet tulee poistaa käytöstä.

•

Avoimet sähköjohdot tulee kosketussuojata.

•

Irralliset valokatkaisimet ja pistorasiat tulee kiinnittää asianmukaisesti.

•

Sähkölaitteet tulee puhdistaa säännöllisesti pölystä.

•

Laturi ja muuntajat voivat kuumentua voimakkaasti.

•

•

•
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Valaisimien
päällä ei tule
pitää tavaraa.

•

Arvioi, muodostaako tupakointi
kohteessa paloriskin.

•

Asunnossa havaitaan palojälkiä.

•

Tupakointi sohvalla ja sängyssä
ei ole suositeltavaa.

•

Tuhka-astian tulee olla
palamatonta materiaalia.

•

Arvioi, aiheuttavatko kynttilät
kohteessa ilmeisen tai välittömän
palonvaaran.

•

Jos havaitset kynttilöistä johtuvan
välittömän palonvaaran niin
sammuta kynttilät heti.

Arvioi, aiheuttaako asukkaan toimintakyky yhdessä
kynttilöiden kanssa riskin paloturvallisuudelle.

Viallisten loisteputkien kuristimet
kuumenevat
voimakkaasti.
Huomioi
valaisimista
syntyvä
lämpösäteily.
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•

Kynttilöiden läheisyydestä tulee
poistaa helposti syttyvä tai palava
materiaali.

•

Kynttilöiden alustana tulee käyttää
ainoastaan palamattomia
materiaaleja.

Sauna

Parveke
•

Kiukaan läheisyydessä ei
saa säilyttää helposti
syttyviä tai palavia
materiaaleja. Esimerkiksi
pyykkien kuivatus
saunatiloissa on iso riski.

•

Kiukaan tulee olla
tukevasti kiinnitettynä ja
kiukaaseen horjahtaminen
tulee estää suojakaiteella.

•

Sauna ei ole tarkoitettu
tavaran säilytykseen.

•

Ohje:

(Kuva, Pelastusopisto oe-tiimi)

•

Mikäli sauna ei ole saunomiskäytössä, kytke kiukaan sulake 0-asentoon.
Jos asunnossa on vanhanmallinen sulake, niin poista tulppasulake
sähkötaulusta ja laita varokekansi takaisin paikalleen.
18

Parveketta ei ole tarkoitettu varastointikäyttöön. Arvioi, muodostuuko
parvekkeen palokuormasta ilmeinen palonvaara.

Parvekekalusteet ja pienimuotoinen tavaroiden säilytys eivät vielä muodosta
ilmeistä palonvaaraa.
•

Grillaaminen parvekkeella tapahtuu taloyhtiön sääntöjen mukaisesti.

•

Parvekkeella ei saa polttaa ulkotulia ja kynttilöiden käytössä tulee
noudattaa varovaisuutta.
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Lääkkeet ja muut vaaralliset aineet

Asukkaan toimintakyky
Toimintakyvyn arvioinnissa paloturvallisuuden kannalta:

1. Havaintokyky - pystyykö asukas havaitsemaan tulipalon tai palovaroittimen signaalin?
2. Ymmärryskyky - pystyykö hän reagoimaan havaitsemaansa signaaliin järkevästi?
3. Liikkumiskyky - pääseekö asukas riittävän nopeasti ulos asunnosta omin jaloin tai
avustettuna? Asukkaan tulisi pystyä poistumaan asunnosta tai huoneistosta 3 min
kuluessa palon syttymisestä.
Mikäli asukkaan toimintakyvyssä havaitaan sellaisia puutteita, jotka ilmeisesti vaarantaisivat
asukkaan turvallisuuden, tulee siitä tehdä ilmoitus alueen pelastusviranomaiselle.
Mikäli asukaan toimintakyvyssä havaittu ilmeinen puute vaikuttaa asukkaan turvallisuuteen,
tekee alueen pelastusviranomainen yhteistyötä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa
asiaan liittyen.

Poistumisturvallisuus
•
•
•
•

•

•

•

Jokaisesta asunnosta tulee olla kaksi toisistaan
riippumatonta poistumisreittiä.
Poistumisreittien tulee olla sellaisia, joita asukas
toimintakyky huomioiden pystyy käyttämään.
Poistumiseen käytettävät ovet on voitava avata
helposti ilman avainta.
Avaimella avattavien turvalukkojen
käyttäminen poistumisreiteillä on kielletty,
kun asunnossa oleskellaan.
Toinen poistumisreitti voi olla varatie,
esimerkiksi ikkuna yläkerrasta ja varatietikkaat.
Varatietikkaita edellytetään, jos parvekkeen tai
ikkunan korkeus maanpinnasta on yli 3,5 metriä.

Lääkkeet, kemikaalit ja muut vaaralliset aineet tulee säilyttää niin, etteivät
lapset tai lemmikit pääse niihin käsiksi.

•

Säilytä lääkkeet lukitussa kaapissa.

•

Varatieikkunan tulee olla aina varustettuna
kiinteillä avauskahvoilla.

•

Kerrostaloissa varatienä toimii usein parveke
tai ikkuna, josta pelastaminen on mahdollista
palotikkailla, varatieluukun kautta tai
pelastuslaitoksen alustolla.

Säilytä kemikaalit ja muut vaaralliset aineet mahdollisuuksien mukaan
erillisissä varastotiloissa.
20
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Liite 1. Vaarallisten kemikaalien säilytys

Liite 2. Palovaroitin

Nestekaasun ja palavien nesteiden säilyttäminen

Jokaisessa asunnossa on pelastuslain mukaan oltava palovaroitin.

Yleisiä periaatteita:

Palovaroittimen hankinnasta ja sen toimintakunnossa pitämisestä vastaa asukas itse.
Uusissa rakennuksissa rakennusluvan perusteella asennetuista sähköverkkoon kytketyistä
palovaroittimista vastaa omistaja tai sopimuksen mukaan asunnonhaltija. Näiden testauksista
tulee sopia omistajan ja haltijan kesken.

Ullakko-, kellari ja taloyhtiön yhteiskäytössä olevissa varastotiloissa ei saa säilyttää
• nestekaasua
• palavia nesteitä ja kaasuja
• helposti syttyvää tavaraa

Asunnon jokainen kerros sekä niihin yhteydessä olevat kellarikerrokset ja ullakot on varustettava
vähintään yhdellä palovaroittimella. Asunnon jokaisen kerroksen tai tason alkavaa 60m2
kohden on oltava vähintään yksi palovaroitin. Hyvä periaate on asentaa palovaroitin jokaiseen
makuuhuoneeseen sekä reitille, jota pitkin mahdollisessa tulipalotilanteessa poistutaan ulos.

Asuinhuoneistoissa saa säilyttää:
• yhteensä enintään 25 litraa palavia nesteitä
• enintään 25 kg nestekaasua

Asuinrakennuksen yhteydessä olevassa erillisessä palo-osastoidussa
varastotilassa saa säilyttää:
• enintään 50 litraa palavia nesteitä
• enintään 50 kg nestekaasua

Palavien nesteiden ja syttyvien kaasujen säilytys
moottoriajoneuvosuojassa:
Moottoriajoneuvosuojassa saa säilyttää palavaa nestettä ja syttyvää kaasua ajoneuvoon,
työkoneeseen ja niihin verrattavaan laitteeseen kuuluvassa, moottoriin kiinteästi liitetyssä
polttoainesäiliössä sen tilavuuden mukaisen määrän. Tämän lisäksi saa säilyttää:
• kategorioiden 1-3 syttyviä nesteitä tai aerosoleja (kategoria 1-2) yhteensä enintään
60 litraa

Kategoria

Syttyvät nesteet

Aerosolit

1

erittäin helposti syttyvä

erittäin helposti syttyvä

(esim. pienkonebensiini)

(esim. maalisprayt)

2

helposti syttyvä

helposti syttyvä

(esim. lasinpesuneste -30..-70°C)

(esim. tehostesavu-spray)

3

syttyvä
(esim. lasinpesuneste -20°C)

•

enintään 200 litraa palavia nesteitä, joiden leimahduspiste on yli 60°C
(esimerkiksi diesel).
• enintään 25 kg nestekaasua
(Valtioneuvoston asetusvaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta
685/2015 45, 47, 48 §; CLP- asetus)
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Kuinka monta palovaroitinta tarvitaan?

Mihin palovaroitin sijoitetaan?
Palovaroitin sijoitetaan kattoon huoneen keskivaiheille, vähintään 50 cm etäisyydelle
seinästä, kattopalkeista tai muista esteistä siten, että savu pääsee mahdollisimman
esteettömästi varoittimeen, sillä savu ja lämpö nousevat ylöspäin. Turhien hälytysten
välttämiseksi palovaroitinta ei pidä sijoittaa lieden, uunin, keittolevyn, leivänpaahtimen,
saunan, kylpyhuoneen, tulisijan tai takan läheisyyteen. Myös palovaroittimeen kerääntyvä pöly
aiheuttaa herkästi turhia hälytyksiä. Varoitin puhdistetaan imuroimalla tai kevyesti pyyhkimällä
esim. pariston vaihdon yhteydessä. Noudata asennusohjeita!
Esimerkiksi ikääntyneiden kotona asumisen turvallisuutta voidaan parantaa palovaroittimen
lisälaitteilla. Lisälaitteen avulla paristokotelo ja testauspainike voidaan asentaa seinälle, jolloin
ne yhdistetään johdolla katossa olevaan palovaroittimeen. Näin palovaroittimen testaus ja
pariston vaihto onnistuu helposti.

Minkälainen palovaroitin valitaan kuulorajoitteisille asukkaille?
Huonokuuloisille on tarjolla palovaroitinjärjestelmiä, jotka antavat palon havaitessaan
hälytyksen ääni-, värinä- ja valosignaalilla. Lisätietoja ja ohjeistusta asiasta löytyy osoitteesta
www.kuuloavain.fi

Milloin häkävaroitin suositellaan hankittavaksi ja miten se sijoitetaan?
Häkävaroitin tulisi asentaa huonetilaan, jossa sijaitsee polttoainetoiminen laite (esim. takka,
kaasuhella tai muu tulisija). Häkävaroittimen hälytysääneen tulisi kuulua tiloihin, joissa
oleskellaan. Kattoon asennetun varoittimen ympärillä tulisi olla vähintään 30 cm vapaata tilaa.
Seinään asennetun varoittimen ympärillä tulisi olla vähintään 15 cm vapaata tilaa. Jos kyseessä
on palovaroittimen ja häkävaroittimen yhdistelmä, se on syytä asentaa kattoon palovaroittimen
asennusohjeiden mukaisesti.
(Sisäasiainministeriön asetus palovaroittimien sijoittamisesta ja kunnossapidosta;
Pirkanmaan pelastuslaitos; www.tukes.fi; www.kuuloavain.fi)
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Toiminta havaitessasi ilmeisen palonvaaran
tai muun onnettomuusuhan
Kerro havaitsemastasi uhasta tai riskistä asukkaalle.
Jos mahdollista niin, poistakaa havaittu riski tai uhka yhteistyössä asukkaan kanssa,
Jos paikalla on asukkaan omaisia tai kohteen edustajia (esimerkiksi isännöitsijä),
kerro heille havaitsemastasi riskistä tai uhasta.
Jos riskiä tai uhkaa ei voida poistaa, tulee asiasta tehdä ilmoitus alueen
pelastusviranomaiselle.
Kerro kohteen asukkaalle, että asiasta tehdään ilmoitus pelastusviranomaiselle,
mikäli se olosuhteet huomioon ottaen on turvallista.
Jos havaitsemasi riskin tai uhan tietoon saattaminen asukkaalle aiheuttaa uhan
työturvallisuudellesi, niin tee vain ilmoitus pelastusviranomaiselle.
Pelastuslaki 379/2011 velvoittaa tekemään ilmoituksen salassapitosäännösten estämättä
eli julkisuuslaki, henkilötietolaki tai mikään muukaan laki ei estä ilmoituksen tekemistä.

Ilmoitukseen tarvittavat tiedot
1.
2.
3.
4.

Kohteen osoitetiedot
Asukkaan tai kohteen edustajan yhteystiedot
Kuvaus havaitsemastasi riskistä tai uhasta
Muut asiaan liittyvät tiedot
esimerkiksi: työturvallisuuteen vaikuttavat tekijät

Ilmoituksen tekeminen Pirkanmaan pelastuslaitoksen alueella
Ilmoitus ilmeisestä palovaarasta tai muusta onnettomuusuhasta tehdään internetissä
osoitteessa www.pirkanmaanpelastuslaitos.fi -> Lomakkeet -> Ilmoitus ilmeisestä
palonvaarasta tai muusta onnettomuusuhasta.
Pelastusviranomainen käsittelee tiedot luottamuksellisesti.

