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Paloturvallisuusohjeita A -Kruunun 
asukkaille 

Grillikausi 

Yleisesti ottaen sähkögrillillä grillaus on aina turvallisiin vaihtoehto 
grillaamiseen. 

Avotulen teko parvekkeilla, terasseilla ja asuntopihoilla on kielletty. 
Tämä tarkoittaa sitä, että et voi grillata näissä paikoissa hiili- puu- tai 
kertakäyttögrilleillä. Kaasugrillin käyttö on parvekkeilla kielletty. 

Kaasugrilliä voi käyttää rivitalo - ja terassipihoilla, kunhan muistaa 
huomioida paloturvallisuusasiat. 

Grillatessa tulee huomioida naapurit, ruuankäryt kantautuvat 
helposti naapurihuoneistoihin ja aiheuttaen asumishaittaa. Tästä 
syystä esimerkiksi sähkösavustimen käyttö on kokonaan kielletty 
parvekkeilla ja huoneistopihoilla. 

Yhteisillä pihoilla ei saa grillata muualla kuin grillaukseen osoitetuilla 
paikoilla. 

Kaasugrillin käyttöön ja turvallisuusohjeisiin tulee käyttäjien 
perehtyä huolella. Kaasupullojen säilyttämisessä tulee noudattaa 
viranomaismääräyksiä. Kaasupullojen sekä muiden paloherkkien, 
vaarallisten aineiden säilyttäminen irtaimistovarastoissa on kielletty. 
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Kynttilät ja ulkotulet 

Kynttilöitä ei saa polttaa kirjahyllyssä eikä sähkölaitteiden päällä 
eikä niin, että niiden lähellä on syttyvää materiaalia. Polta kynttilöitä 
vain palamattomalla alustalla, äläkä koskaan jätä kynttilöitä ilman 
valvontaa. 

Lapsia ja lemmikkejä ei tule jättää ilman valvontaa palavien 
kynttilöiden kanssa. 

Ulkotulia/ulkoroihuja ei ole tarkoitettu parvekekäyttöön, eikä niitä 
saa myöskään polttaa kuistilla tai katoksen alla. 

Huomioi myös sää olosuhteet niin grillaamisessa kuin ulkotulien ja 
kynttilöiden polttamisessa. Tuulisella säällä voi sattua helpommin 
vahinkoja. 

Kaikessa tulen käsittelyssä tulee noudattaa äärimmäistä 
varovaisuutta ja noudattaa paloturvallisuusohjeita! 
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