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KOHDEKORTTI
Pelastuslaitoksen kohdekortin tietolomake
(Kohdekortin ja kohdepiirustuksen ohjeet sivuilla 5-7)

✔

- valitse muuttuneet kohdat
KOHTEEN TIEDOT (täytä kaikki kohdat)
Muutokset astuvat voimaan pvm
Muutosilmoitus
Laitteisto laitetaan päälle pvm
Uusi kohde
Lisätietoja asiasta (muutoksesta tai uuden kohteen aikataulusta ja avainsäilön tilanteesta)

Kohdepiirustus on laadittu
Kyllä

Kohdepiirustus on liitteenä

Ei

Kyllä

Ei

Hätäkeskukseen liitetyn välittimen laitetunnus

Kohteen nimi

Kohteen käyntiosoite

KOHTEEN TIEDOT (täytä muuttuneet kohdat)
Kiinteistön nimi

Kiinteistön lähiosoite, postiosoite ja postitoimipaikka

Kohteen pääkäyttötarkoitukset

Kohteessa on hätäkeskukseen liitetty paloilmoitin
Kyllä

Kohteessa on hätäkeskukseen liitetty sammutuslaitos

Ei

Kyllä

Ei

Paloilmoitin (pelastuslaitoksen käyttölaite) - osoite ja sijainti
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Pelastustoimen avainsäilöt – osoite ja sijainti sekä avaimien tyypit ja cliq-avainpesän yksilöivä tunnus (tai
kuvaus kulkujärjestelyistä, jos ei avainsäilöä)

Sammutuslaitoksen sijainti

Sammutusaine

Sprinklerin lisävesisyötön sijainti

Savunpoiston ohjauskeskuksen (SPOK) sijainti

Savunpoistolaitteistolla varustetut tilat ja toimintaperiaate sekä kuvaus muista savunpoistojärjestelyistä

Muut pelastustoimen laitteet, jotka tarkoitettu pelastuslaitoksen käyttöön (mm. sammutusvesiputkistot,
palomieshissi, operaatiohissi) ja sijainti

Sähkön pääkytkin, sijainti

Veden pääsulku, sijainti

Ilmanvaihdon hätäpysäytys, sijainti

Kaasun pääsulku, sijainti

Vaaralliset aineet
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Lisätietoja (tarvittaessa tiivis kuvaus kohteesta ja sen järjestelyistä sekä pelastustoiminnassa huomioon
otettavista asioista)

Yhteyshenkilö 1 - nimi, yritys

Puh. 1

Puh. 2

Yhteyshenkilö 2 - nimi, yritys

Puh. 1

Puh. 2

Yhteyshenkilö 3 - nimi, yritys

Puh. 1

Puh. 2

Yhteyshenkilö 4 - nimi, yritys

Puh. 1

Puh. 2

Paloilmoittimen hoitaja - nimi, yritys

Puh. 1

Puh. 2

Kiinteistöstä vastaava / isännöitsijä – nimi, yritys

osoite, postinumero ja -toimipaikka

puhelin

sähköposti

Kiinteistön omistaja / haltija – nimi, yritys

osoite, postinumero ja -toimipaikka

puhelin

sähköposti
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ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN LASKUTUSOSOITE
Hätäkeskukseen liitetty paloilmoitinkohde täyttää laskutustiedot.
Pelastuslaitos lähettää vuoden sisään tulleesta toisesta erheellisestä paloilmoituksesta korjauskehotuksen
kohteen yhteyshenkilölle yleensä sähköpostilla (kiinteistöstä vastaava / isännöitsijä) ja kolmannesta lähtien
laskun laskutusosoitteeseen. Tarkastelujakso on aina vuosi taaksepäin tapahtumapäivästä.
Anna ensisijaisesti sähköinen laskutusosoite.
Asiakas (omistaja/haltija/toiminnanharjoittaja – yrityksistä YTJ:n mukaiset tiedot)

Y- tai henkilötunnus

Viite

Verkkolaskuosoite

Välittäjätunnus / välittäjä

Muu laskutusosoite tarvittaessa

LAATIJA
Nimi, asema / tehtävä ja yritys

Laadittu pvm

Sähköposti

Puhelin

Kohdekortti toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen paloilmoitin(at)hel.fi.
(Kohdekortin ja kohdepiirustuksen ohjeet sivuilla 5-7)
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KOHDEKORTTI
Kaikista paloilmoitin- ja avainsäilökohteista tulee toimittaa pelastuslaitokselle kohdekortti ja kohdepiirustus.
Kohdepiirustus tulee sijoittaa paloilmoitinkohteissa paloilmoittimelle esim. paikantamiskaaviokoteloon tai –
kansioon sekä avainsäilökohteissa hyökkäyreitille muun pelastustoimen laitteen tai sisäänkäynnin yhteyteen.
Piirustus tulostetaan yleensä A3-kokoisena ja laminoidaan.
Kohdekortin ja kohdepiirustuksen tiedot on pidettävä ajantasalla ja muuttuneet tiedot on ilmoitettava
pelastuslaitokselle. Huom. Laitetunnuksen ja kohteen käyttötarkoituksen muutokset tulee myös ilmoittaa.
Kohdekortin tietolomakkeen tiedot ja kohdepiirustuksen pelastuslaitos tallentaa tietojärjestelmään, josta ne ovat
pelastuslaitoksen käytössä. Tarvittaessa pelastuslaitos tarkentaa tietoja omatoimisesti.
Kohdekortti on tehty pelastuslaitoksen operatiivisen toiminnan tueksi. Kohdekortista tulee selvitä olennaiset
asiat, jotka pelastuslaitos tarvitsee onnettomuustilanteen hoitamiseksi. Tietojen perusteella pelastuslaitoksen
pitää pystyä muodostamaan yleiskuva kohteesta ja sen järjestelyistä sekä löytää helposti laitteistot, jotka ovat
tarkoitettu pelastuslaitoksen käyttöön.
Täytetty kohdekorttilomake ja kohdepiirustus toimitetaan pelastuslaitokselle sähköpostilla erillisinä
liitetiedostoina. Sähköpostin aiheotsikossa on esitettävä asia (esim. kohdekortin päivitys, kohdekortin
yhteystietojen päivitys, uusi kohdekortti/paloilmoitin) ja kohteen yhteystiedot (nimi, osoite ja laitetunnus). Laita
tarvittaessa viestiin ja kohdekortille lisätietoa asiasta. Toimita vähintään sivut 1-4 ja muutosten osalta voit
täyttää vain muuttuneet tiedot.
Pelastuslaitos ei välitä tietoja hätäkeskukselle. Hätäkeskukseen liitetyn kohteen osalta tulee erikseen olla
yhteydessä hätäkeskukseen ja toimia hätäkeskuksen ohjeiden mukaisesti. Uuden paloilmoittimen osalta tulee
tehdä hätäkeskukseen liittymishakemus ja hätäkeskuksen tietojen muuttuessa muutosilmoitus. Lisätietoja 112.fi.
Paloilmoituksesta hätäkeskus hälyttää pelastuslaitoksen kohteeseen hätäkeskuksen tiedoilla ja soittaa
yhteyshenkilöille. Samalla myös pelastuslaitos käyttää kohteen kohdekortin tietoja, joten on tärkeää, että tiedot
ovat yhtenevät. Muista päivittää tiedot erikseen pelastuslaitokselle ja hätäkeskukseen.

KOHDEKORTIN TÄYTTÖOHJEET
Uuden kohteen osalta täytä kohdetta koskevat tiedot. Muutosilmoituksessa merkitse muuttuneet tiedot ja voit
myös täyttää vain muuttuneet tiedot. Seuraavassa on esitetty huomioita osasta toimitettavista tiedoista.
Huom. varmista kohdekortissa esitettyjen asioiden osalta, että tarvittavat laitteet ja järjestelyt on selkeästi
merkitty ja ne on havaittavissa helposti sekä rakennuksessa on vastaavat merkinnät ja tarvittaville laitteille on
opastettu reitti ulkoa/kadulta.
Hätäkeskukseen liitetyn välittimen laitetunnus: Operaattorilta saatava laitetunnus (numerosarja, muodossa
operaattoritunnus/kohdetunnus).
Kohteen nimi: Nimi, jolla se yleisesti tunnetaan. Nimeä voi tarkentaa käyttötarkoituksella esim. hotelli,
hoitolaitos, pysäköintilaitos.
Kohteen käyntiosoite: Kohteen käyntiosoite esim. pääsisäänkäynti.
Kiinteistön nimi ja yhteystiedot: Kiinteistön virallinen nimi.
Kohteen pääkäyttötarkoitukset: Rakennuksen pääkäyttötarkoitukset tai/ja laitteistolla varustettujen tilojen
käyttötarkoitus.
Paloilmoitin (pelastuslaitoksen käyttölaite): Pelastuslaitoksen käyttölaitteen katuosoite ja tarkka sijainti esim.
katu, katunro, porrash. tunnus ja paikka/tila (huom. varmista, että rakennuksessa on vastaavat merkinnät ja reitti
ulkoa/kadulta paloilmoittimelle on opastettu).
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Pelastustoimen avainsäilöt: Numeroi säilöt 1), 2) jne. – tarkenna osoite, paikka/tila, avaimien tyypit ja cliqavainpesän yksilöivä tunnus sekä tarvittaessa lyhyt kuvaus avainsäilöistä esim. sisäsäilöt avataan ulkosäilön
reittiavaimella. Jos ei avainsäilöä, niin kuvaus kulkujärjestelyistä esim. avaimet respasta, 24/7 turvavalvomo ja
vartija tulee paikalle palohälytyksestä.
Sammutuslaitoksen sijainti: Sammutuslaitteiston keskuksen sijainti (opastus ulkoa asti).
Sammutusaine: Esim. vesi, kaasu, vaahto.
Sprinklerin lisävesisyötön sijainti: Osoite ja sijainti.
Savunpoiston ohjauskeskuksen (SPOK) sijainti: Savunpoiston ohjauskeskuksien ja –kytkimien sijainti, esim.
”paloilmoittimen vieressä” tai ”A-porrash. katutaso”.
Savunpoistolaitteistolla varustetut tilat ja toimintaperiaate sekä kuvaus muista
savunpoistojärjestelyistä: Merkitään tilat, jotka ovat varustettu savunpoistolaitteistolla ja savunpoiston
toimintaperiaate (esim. painovoimainen, koneellinen ja automaattinen). Jos kohteessa ei ole
savunpoistolaitteistoa, niin kuvaa tässä savunpoiston järjestelyt.
Muut pelastustoimen laitteet, jotka tarkoitettu pelastuslaitoksen käyttöön (esim. sammutusvesiputkistot,
palomieshissi, operaatiohissi): Kuvaus laitteesta ja sijainti. Esim. Kuivanousu A-porrash K2-8.krs.
Pääsulkujen sijainti (Sähkö, Vesi, Kaasu): Pääsulkujen sijainti (opastus ulkoa asti).
Ilmanvaihdon hätäpysäytys, sijainti: IV-hätäseiskytkimen sijainti esim. paloilmoittimen vieressä. Jos ei
hätäpysäytystä, niin merkitään ilmanvaihtokoneen sijainnit.
Vaaralliset aineet: Merkitään sijainti, määrä ja aine sekä tarvittaessa yleiskuvaus järjestelyistä.
Lisätietoja (tarvittaessa tiivis kuvaus kohteesta ja sen järjestelyistä sekä pelastustoiminnassa huomioon
otettavista asioista): Muut pääsulut ja katkaisijat esim. sähköautojen lataus, aurinkosähkövoimalaitos. Muut
huomiot kohteesta, jotka auttavat pelastustoiminnassa tai on otettava huomioon. Tarvittaessa myös lyhyt
kuvaus kohteesta ja sen toiminnasta ja henkilömääristä.
Yhteyshenkilöt 1-4, yhteystiedot: Hätäkeskukseen liitetyn kohteen osalta yhteyshenkilöksi ilmoitetaan
yhteyshenkilö tai organisaatio, joka saapuu kiinteistöön automaattisesta paloilmoituksesta. Jonkun henkilöistä
pitää olla aina tavoitettavissa. Yhteystietojen perässä on hyvä ilmoittaa tavoitettavuusajat esim. ark 7-15 tai
24/7. Hätäkeskus soittaa hälytyksen sattuessa yhteyshenkilöille soittojärjestyksessä (1-4). Huom. muista
ilmoittaa samat henkilöt myös hätäkeskukseen. Avainsäilökohteessa, jossa ei ole hätäkeskukseen liitettyä
paloilmoitinta, ilmoitetaan esim. huoltoyhtiön ja/tai vartiointiliikkeen tiedot.
Paloilmoittimen hoitaja - nimi, yritys: Paloilmoittimen nimetyn hoitajan (henkilö) yhteystiedot.
Kiinteistöstä vastaava / isännöitsijä yhteystiedot: Kohteen vastuuhenkilö. Toimii myös erheellisten
paloilmoitusten yhteyshenkilönä, jolle korjauskehotukset lähetetään.

KOHDEPIIRUSTUS
Kohdekortin liitteenä toimitetaan kohteen laatima kohdekorttipiirustus. Piirustuksesta tulee selvitä mm. kohteen
sijainti alueella, yleiskuva kohteesta/rakennuksista ja ajoreitit kohteeseen sekä pelastustoimintaa palvelevat ja
onnettomuuden ehkäisemiseksi tehdyt järjestelyt.
Piirustuksen mittakaava valitaan siten, että se on luettavissa A4-kokoisena. Tarvittaessa asiat voidaan esittää
useammalla sivulla. Piirustus voi olla esim. pelkistetty asemapiirustus tai vastaava, jossa on esitetty tarvittavat
alla mainitut asiat kohteesta. Esitystavan tulee olla pelkistetty ja on erityistä huomiota on kiinnitettävä
luettavuuteen ja esittää vain tarpeelliset asiat. Laitteista esitetään viiteviivalla sijainti/paikka (tarkenteessa
laitteisto, sijaintikerros, muu huomio).

onnettomuuksien ehkäisy | pelastustoiminta | ensihoito | väestönsuojelu | varautuminen
PL1, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
PB 112, 00099 HELSINGFORS STAD

+358 9 310 1651

Helsingfors stads räddningsverk
Helsinki City Rescue Department

HELSINGIN KAUPUNKI
Pelastuslaitos
KOHDEKORTTI - tietolomake

7/7

(PI/KK/PLn 4.2.2022)

Laajemmista kohteissa tulee laatia pelastuslaitosta varten erilliset kohdepiirustukset, joiden laatimisesta ja
sisällöstä sovitaan erikseen pelastuslaitoksen kanssa.
Piirustuksessa esitettäviä asioita esim.


Kohteen rakennukset ja laajat maanalaiset tilat



Kadut ja ympäröivien katujen nimet



Rakennusten kerrosluvut/korkeus



Pääkäyttötarkoitukset



Ajoreitti kohteeseen ja kiinteistön alueella rakennuksille



Rakennusten osoitenumerot ja porrashuoneet tunnuksineen sekä rakennusosat tunnuksineen



Ajoyhteydet rakennuksiin



Piirrosmerkkien selitykset



Pohjoisnuoli ja mittajana



Nimiössä esitettävä kohteen nimi, osoite ja paloilmoittimen laitetunnus



Pelastustiet nostopaikkoineen



Sammutus- ja hyökkäysreitit rakennukseen



Avainsäilöt



Pelastuslaitoksen paloilmoittimen käyttölaite (PALOILMOITIN, osoite ja laitetunnus)



Paloilmoittimella valvotut rakennukset/alueet (voidaan esitttää myös tekstikuvauksena)



Sprinklerikeskus ja lisäveden syöttö



Muiden sammutuslaitteistojen keskukset



Sammutuslaitoksella suojatut rakennukset/alueet (voidaan esitttää myös tekstikuvauksena)



Savunpoiston ohjauskeskus (SPOK)



Savunpoiston pääperiaate (voidaan esitttää myös tekstikuvauksena)



Sammutusvesiputkistot (sijainti, toimintaperiaate, veden syöttöpisteet ja veden ulosotot)



Kiinteistön alueella olevat palopostit



Pääsulut (mm. Ilmanvaihto, sähkö, vesi, kaasu)



Vaaralliset kemikaalit (kemikaali, määrä, sijainti)



Sähköpääkeskus, muuntamo



Aurinkosähkövoimalaitokset (paneelit sekä AC- ja DC-kytkimet)



Sähköautojen lataus (latauspaikat ja pääkytkimet)

onnettomuuksien ehkäisy | pelastustoiminta | ensihoito | väestönsuojelu | varautuminen
PL1, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
PB 112, 00099 HELSINGFORS STAD

+358 9 310 1651

Helsingfors stads räddningsverk
Helsinki City Rescue Department

