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RITVA LAUNESKOSKI
opastaa.

Pelastuslaitos tekee 
edelleen myös perinteisiä 
palotarkastuksia. Näitä teh-
dään vuosittain mm. koului-
hin ja teollisuuslaitoksiin, ja 
perinteinen palotarkastus on 
myös palannut kerrostaloi-
hin.

— Omavalvonta ei ole 
tavoittanut kerrostalojen 
asukkaita sillä tavoin kuin 
toivoimme, Harrila toteaa.

— Rivitaloissa omaval-
vonta sen sijaan tuntuu toi-
mivan hyvin. Tavoittelemme 
rivitaloissa taloyhtiöiden pu-
heenjohtajia, ja heidän kaut-
taan laitamme jakoon riittä-
vän määrän ohjemateriaalia 
niin, että sitä riittää jokaisel-
le asukkaalle.

Rivitalojen paloturval-
lisuusoppaat tulee jakaa jo-
kaiseen asuntoon. Oppaan 
takakannesta löytyy kysely 
koskien yksittäisten asunto-
jen turvallisuutta. Asukkaan 
tulee täyttää lomake, mutta 
sitä ei tarvitse palauttaa.

— Sen sijaan kirjeen 
kääntöpuolella oleva rivita-
lon omavalvontalomake on 
palautettava kaikki kohdat 
täytettynä pelastusviran-
omaiselle.

Kun nyt omavalvon-
talomakkeita on jaettu 
Lyöttilään, tarkoitus on, että 
maatilan omistajat täyttävät 
omavalvontalomakkeen ai-
noastaan asuinrakennuksen 
osalta.

— Perinteiset palotarkas-
tukset jatkuvat myös tuotan-
totiloissa.

Alueille, joille omaval-
vontakirje on lähetetty, saa-
tetaan tehdä myös ns. pisto-
palotarkastuksia.

— Saamme kiinteistöjen 
tiedot väestörekisterikes-
kuksesta, joten tiedot eivät 
välttämättä ole aivan ajan ta-
salla; voi olla, että aiemmin 
vakituinen asunto on voinut 
tarkastusten välillä muuttua 
vapaa-ajan asunnoksi. Tuol-
loin toivomme, että kiinteis-
tön omistaja merkitsee rastin 
lomakkeessa ko. ruutuun, 
allekirjoittaa ja palauttaa lo-

makkeen, Harrila opastaa.
— Mikäli asunnon omis-

taja ei ylipäätään palauta 
lomaketta, kiinteistöön teh-
dään perinteinen palotarkas-
tus, ja tällaisessa tapauksessa 
se on maksullinen, 50 euroa.

Jaalaankin on äskettäin 
lähetetty omavalvontakirjei-
tä. Palotarkastaja Kauko He-
ralan mukaan kirjeitä lähti 

64 kappaletta, ja ne suunnat-
tiin Jaalan keskustaan, Paha-
saareen sekä muutama kirje 
myös Nisukseen ja Verlaan.

— Jaalassa on tällä tie-
toa 608 asuinkiinteistöä eli 
samalla noin 10 prosentin 
tahdilla edetään, Herala mai-
nitsee.

Palomestari Ari Särkkä 
toivoo, että omavalvontalo-
makkeeseen suhtaudutaan 

positiivisella ja rehellisellä 
mielellä.

— Loppujen lopuksi 
talon omistaja on vastuus-
sa, jos jotakin tapahtuu sen 
vuoksi, että ei ole ottanut 
omavalvontalomakkeen 
täyttämistä tosissaan. 

— Jos mahdollista, oli-
si hienoa, jos lomakkeen 
täyttäminen otettaisiin koko 
perheen yhteiseksi asiaksi.

Jaalan EL:n väen kerhossa katsottiin Puun Henki

EL-Jaalan väki kansoitti ker-
hotilat Vanhassa päiväkes-
kuksessa, kun katsottavana 
oli Seppo Laatusesta kertova 
elokuva Puun Henki. (Kuva: 
Mauri Lindberg.)

Eläkeliiton Jaalan yhdistyk-
sen viikkokerhossa entisen 
Jaalan Päiväkeskuksen tilois-
sa oli 9. tammikuuta elokuva-
päivä, kun kerhossa esitettiin 
Marko Kiviojan kuvaama/
tekemä elokuva Puun Hen-
ki. Elokuvassa esitellään 
jaalalaisen Seppo Laatusen 
tarina 7-vuotiaan pojan en-
simmäisestä itse veistämästä 
kirveenvarresta nykypäivään 
Jaalan Pihkahovin patsas-
puiston puuveistosten kautta 
kerrottuna, kertoi mukana 
ollut Mauri Lindberg.

— Kerhotila täyttyi ää-
rimmilleen reilusta kolmes-
takymmenestä tämänkertai-

seen kerhoon saapuneesta 
kerholaisesta.

— Elokuva oli selkeä, 
johdonmukaisesti etene-
vä ja sen juoni oli nivottu 
aiheeseen sopivasti yhden 
kirveenvarren veistämisen 
ympärille. Elokuvan alussa 
oli kuorellinen pölli, joka 
veistäjän taitavissa käsissä 
elokuvan puolituntisen aika-
na muotoutui kauniiksi kir-
veenvarreksi, jota veistäjän 
karkea koura elokuvan lop-
pukuvissa hellästi hyväilee.  

— Kirveenvarren veistä-
misen lomassa kuva piipah-
teli Pihkahovin pihapiirin 
teoksiin ja niiden syntytari-
noihin. Jokaisella Pihkaho-
vin teoksella on tarinansa ja 
tarinoiden juuret ovat lähes 
aina jaalalaisessa metsäs-
sä sekä kirvestä ja pokasa-
haa käyttävässä metsurissa, 
Lindberg kokosi elokuvako-
kemuksen.

Omavalvontalomake on tupsahtanut vanhan Myllytöyryn alueen sekä Lyöttilän kylän vakituisten asuntojen postilaati-
koihin.

Kymenlaakson pelastuslaitos
on näinä päivinä lähestynyt
Iitissä vakituiseen asuttuja
taloja omavalvontakirjeillä.
Alueet, joille kirjeet on pos-
titettu, ovat Lyöttilä sekä ns.
vanha Myllytöyry. Nämä alu-
eet saavat omavalvontakir-
jeen nyt ensimmäistä kertaa,
kun viimeisestä perinteisestä
palotarkastuksesta tulee ku-
luneeksi 10 vuotta.

Iitin alueesta vastaava pa-
lotarkastaja Ari Harrila ker-
too lähettäneensä noin 200
omavalvontakirjettä, jotka
sisältävät pientalon omaval-
vontalomakkeen, sen täyt-
tämistä helpottavan Pienta-
lon paloturvallisuusoppaan
sekä palautuskuoren. Aikaa
vastaamiselle on 30 päivää.

Kymenlaakson pelastus-
laitos oli uranuurtaja aloit-
taessaan palotarkastusten
omavalvonnan vuonna 2011.
Iitti sai ensimmäiset omaval-
vontakirjeensä 2012, ja siitä
alkaen joka vuosi noin 10
prosenttia 1-2 asunnon vaki-
tuisen asumisen kiinteistöistä
pyritään tavoittamaan. Vas-
tausprosentti on ollut alusta
asti korkea, luokkaa 90 pro-
senttia ja enemmänkin.

Mikäli vastausta ei kuulu,
palotarkastaja ottaa yhteyttä
pääsääntöisesti puhelimitse,
mutta tarvittaessa myös käy
paikan päällä.

— Jos lomake ei meille
palaudu, usein syynä on asi-
an unohtuminen tai kirjeen
katoaminen. Tarvittaessa
lähetämme uuden kirjeen,
mutta lomake ja Pientalon
paloturvallisuusopas löyty-
vät myös pelastuslaitoksen
internet-sivuilta, Harrila

Omavalvontakirje ensi kertaa
Myllytöyryyn ja Lyöttilään
Palotarkastusten omavalvonta on laajentunut myös rivitaloihin


