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1. JOHDANTO 

Pelastussuunnitelma on toimintasuunnitelma, jonka avulla ehkäistään kaikkia onnettomuuksia, ei pelkästään tulipaloja. Lisäksi 

siinä annetaan ohjeet miten toimitaan, jos onnettomuus kuitenkin tapahtuu. Suunnitelman laadinta alkaa aina riskinarviolla: 

Toiminnanharjoittajan tulee arvioida riskit ja arvioinnin perusteella tehtävä mahdollisia turvallisuutta parantavia toimenpiteitä. 

Mikäli parantavan toimenpiteen jälkeen jää kuitenkin jäännösriskejä, tulee näihin laatia toimintaohjeistus. Suunnitelman tulee 

käsitellä rakennuksessa ja toiminnassa käytettävät turvallisuusjärjestelyt, jotka muodostuvat riskinarvion ja lainsäädännön pe-

rusteella. Toimintaohjeet ovat suunnitelman liitteitä, jotka syntyvät myös riskinarvion perusteella. Kohdekortti kehotetaan laa-

timaan kuitenkin aina suunnitelman liitteeksi. Pelastussuunnitelman laadinnasta säädetään Pelastuslaissa 379/2011 15 §:ssä 

ja Valtioneuvoston asetuksessa 407/2011. 

Pelastuslaitos antaa neuvoja suunnitelman laadintaan. Vastuu suunnitelman tarpeellisesta sisällöstä ja sen aiheuttamista toi-

menpiteistä on kuitenkin aina toiminnanharjoittajalla. Huom! Poista turhat lakitekstit omasta suunnitelmastasi! 

Tässä pohjassa käydään pelastussuunnittelua läpi käyttäen esimerkkinä teollisuus- ja varastorakennusta, missä käytetään ja 

varastoidaan kemikaaleja. Seuraavassa listassa on kohteet, joihin pelastussuunnitelma tulee laatia ja johon tätä pohjaa voi 

käyttää apuna: 

2) pelastuslain 18 §:ssä tarkoitettuihin kohteisiin; 

3) kouluihin, oppilaitoksiin ja muihin vastaaviin opetuksessa käytettäviin tiloihin; 

4) lastensuojelulaitoksiin ja koulukoteihin sekä päiväkoteihin, perhepäiväkoteihin ja muihin lasten ryhmämuotoisen hoidon 

järjestämisessä käytettäviin tiloihin lukuun ottamatta yksityisiä asuntoja; 

5) majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetussa laissa (308/2006) tarkoitettuihin majoitusliikkeisiin sekä ulkoilu-

laissa (606/1973) tarkoitetuille leirintäalueille ja tilapäisille leirintäalueille; 

6) tiloihin, joita käytetään vähintään 20 henkilön tilapäiseen joukkomajoitukseen; 

7) kirkkoihin, kirjastoihin, urheilu- ja näyttelyhalleihin, teattereihin, liikenneasemille, messualueille, moottoriradoille, huvipuis-

toille sekä edellä mainittuja vastaaviin kokoontumispaikkoihin; 

8) kauppakeskuksiin ja vastaaviin tiloihin sekä yli 400 neliömetrin myymälöihin; 

9) yli 50 asiakaspaikan ravintoloihin ja vastaaviin tiloihin; 

10) yli 1500 neliömetrin teollisuus-, tuotanto- ja varastorakennuksiin; 

11) ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 1 §:n mukaisiin ympäristölupaa edellyttäviin eläinsuojiin; 

12) kohteisiin, joissa vaarallisen kemikaalin vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia saa harjoittaa vain tekemällä siitä vaaral-

listen kemikaalien ja räjähteiden turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 24 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen; 

13) kulttuuriomaisuuden suojelua koskevissa Suomea sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa kulttuuriomaisuudeksi määritel-

tyihin ja sitä sisältäviin rakennuksiin ja kohteisiin sekä muihin lakien ja asetusten nojalla kulttuuriomaisuutena suojeltuihin 

rakennuksiin ja kohteisiin; 

14) työpaikkatiloihin, joissa työntekijöiden ja samanaikaisesti paikalla olevien muiden ihmisten määrä on yleensä vähintään 50; 

15) yli 100 metriä pitkiin yleisessä käytössä oleviin tunneleihin. 

16) turvetuotantoalueille. (3.5.2012/203) 

Jos samaa kohdetta varten tulee muun lain kuin pelastuslain taikka toimivaltaisen viranomaisen antaman määräyksen nojalla 

laatia turvallisuus-, valmius- tai muu vastaava suunnitelma, erillistä pelastussuunnitelmaa ei tarvitse laatia, vaan vastaavat asiat 

voidaan koota mainittuun muuhun suunnitelmaan. Tästä on mainittava suunnitelmassa 



2. TOIMINNAN TIEDOT 

Tässä pelastussuunnitelman kohdassa esitetään toiminnan tiedot seuraavan esimerkin mukaisesti: 

- Yrityksen nimi ja yhteystiedot: PAAVOLAN PINNOITE OY, PAAVOLANTIE 1 PAAVOLA 

o Turvallisuuspäällikkö Pasi Paavola, pasi.paavola@paavolanpinnoite.fi puh: 044 00 44xx 

- Yrityksen toimiala: PINTAKÄSITTELYLAITOS 

- Toiminnan tarkempi selostus lyhyesti ja ytimekkäästi: Kohde tekee pintakäsittelyä metallikomponenteille. Suurim-

mat riskit liittyvät vaarallisten kemikaalien käyttöön ja varastointiin. Yrityksessä työskentelee yhtäaikaisesti enintään 

15 henkilöä klo 6:00 – 22:00 välillä arkipäivisin. 

- Velvollisuus laatia pelastussuunnitelma: VNA 407/2011 1.12 § 

 

Jos yrityksiä on useita, esimerkiksi kyseessä on kauppakeskus, on järkevää, että toiminnanharjoittajat esitetään organisaationa. 

Ylimpänä organisaatiossa on rakennuksen omistaja. Omistajan vastuulla on laatia pääsuunnitelma. Pääsuunnitelman avulla eri 

toiminnanharjoittajat voivat täydentää suunnitelmaa tai laatia oman osasuunnitelman kokonaisuudesta. Esitystapa voi olla 

esimerkiksi seuraava: 

 

- Toiminnan tarkempi selostus: Kohde on Nivalassa toimiva kauppakeskus, johon sijoittuu kaksi eri myymälää sekä 

elokuvateatteri. Kiinteistön omistaja on laatinut rakennuksesta pelastussuunnitelman yhteistyössä toiminnanharjoit-

tajien kanssa. Kauppakeskus on avoinna välillä Ma – Pe 8:00 – 21:00, la 9:00 – 22:00 ja sunnuntaisin 12:00 – 18:00. 

Kauppakeskus on kooltaan 4000 m2 ja arvion mukaan siellä voi olla yhtä aikaa noin 1000 henkilöä. Suurimmat riskit 

liittyvät henkilöriskeihin esim. tulipalo- ja rikostilanteissa. 

 

- Velvollisuus laatia pelastussuunnitelma: VNA 407/2011 1.8 § 

Kauppakeskus Nivala

Pelastussuunnitelman laatija

Yhteyshenkilö 
turvallisuuspäällikkö

Urheiluliike Nivala

Täydentää suunnitelmaa oman 
toiminnan osalta.

Yhteyshenkilö 
myymäläpäällikkö

Ruokakauppa Nivala

Täydentää suunnitelmaa oman 
toiminnan osalta

Yhteyshenkilö 
myymäläpäällikkö

Elokuvateatteri Nivala

Täydentää suunnitelmaa oman 
toiminnan osalta

Yhteyshenkilö teatterin johtaja



3.  VAAROJEN JA RISKIEN ARVIOINTI 

Tässä osiossa käsitellään toiminnan vaarat ja riskit. Riskien arviointi prosessina etenee seuraavasti. Ensimmäisessä vaiheessa 

todetaan olemassa oleva riski, jolloin se sijoitetaan RISKI – laatikkoon. Toimenpiteet täytyy suunnitella niin, että kyseinen riski 

jää sellaiselle tasolle, että se ei vaaranna ihmisten, ympäristön eikä omaisuuden turvallisuutta. Toimenpiteet sijoitetaan TOI-

MENPITEET – laatikkoon. Toiminnanharjoittajan ja kiinteistön haltijan vastuulle jää arvioida, ovatko riskit tehtyjen toimenpitei-

den jälkeen hyväksyttävällä tasolla. Arviointia ei voi tehdä haltijan puolesta esim. turvallisuuskonsultti, vaan vastuu on kiinteis-

tön haltijalla ja/tai toiminnanharjoittajalla. Päätös kirjataan HYVÄKSYTTY TASO / EI HYVÄKSYTTY – laatikkoon. Mahdolliset toi-

mintaohjeet kirjataan viitteeksi TOIMINTAOHJE – laatikkoon. 

Riskienarviointi on pelastussuunnitelman tärkein osa. Ilman sitä suunnitelman merkitys on olematon, sillä toimintaa ei ole 

oikeasti arvioitu. Jokaisen toiminnan riskit poikkeavat toisistaan, joten siksi alla oleva esimerkkitaulukko ei ole missään nimessä 

tyhjentävä. Todellisuudessa riskinarviointi on huomattavasti esimerkkiä laajempi. Esimerkiksi lasten päiväkodissa tai vuoro-

hoitokohteessa tässä kohtaa tulisi ilmetä, paljonko lapsia tiloissa on päivä- ja yöaikaan ja kuinka on varmistettu, että he herää-

vät palotilanteessa ja kuinka heidät saadaan evakuoitua. Myös turvallinen evakuointipaikka on suunniteltava etukäteen. 

Taulukossa on esimerkin omaisesti kemikaalikohteen toimintaan liittyviä riskejä.  

VAARA / RISKI TOIMENPITEET HYVÄKSYTTY / EI 
HYVÄKSYTTY 

TOIMINTAOHJE 

Tulipalo: Yrityksen toi-
minta keskeytyy / loppuu. 
Mahdolliset henkilövahin-
got ja ympäristövahingot. 

Kohde on varustettu hätäkeskusyhteydelli-

sellä paloilmoittimella. Yritys laatii tämän li-

säksi pelastuslaitokselle kohdekortin pelas-

tuslaitoksen kohdekorttiohjeen mukaisesti. 

Kohteessa on käytössä laatujärjestelmä 

jonka yksi osa-alue on paloturvallisuus ja 

sitä pyritään kehittämään auditointien 

myötä. 

Muita pelastustoimintaa helpottavia lait-

teita on käsin laukaistava savunpoisto. 

Hyväksytty (Johto-

ryhmä 9.1.2019). 

Pelastuslaitoksen kohde-

kortti on laadittu ja lähe-

tetty palotarkastajalle 

10.1.2019. 

Laatujärjestelmä, palo-

turvallisuusosio. 

TUKES ohje; pienyritys-

ten kemikaali- ja turvalli-

suusriskien hallinta. 

Kunnossapito-ohjelma. 

Kemikaalivahinko. Suu-
rimpana yksittäisenä ris-
kinä mainitaan fluorivety-
hapon roiskeet. 

Riski myös pelastushenki-
löstölle tulipalo/ ensivas-
tetehtävillä. 

Kohteelle on tehty erillinen kemikaaliris-

kien arviointi sekä toimintaa arvioidaan TU-

KES ohjeen mukaisesti vuosittain. Pelastus-

laitokselta on lupa kemikaalien käyttöön ja 

varastointiin. 

Kemikaalit on sijoitettu omaan palo-osas-

toituun kemikaalivarastoon. Eri kemikaali-

ryhmät on omissa valuma-altaissaan. Imey-

tysaineet, ensiapuavälineet ja ohjeet vahin-

kotilanteita varten on hankittu. Fluorivety-

hapon käyttöpisteellä kalsiumglukonaatti-

geeli. 

Hyväksytty (Johto-

ryhmä 9.1.2019). 

Laatujärjestelmä, kemi-

kaaliosio. 

Kemikaalien käyttöpis-

teillä on käyttö- ja suo-

jautumisohjeet.  

TUKES ohje; pienyritys-

ten kemikaali- ja turvalli-

suusriskien hallinta. 

Murto. Vaarallisen materi-
aalin päätyminen vääriin 
käsiin. 

Murtosuojausjärjestelmä. Ei hyväksytty (odot-

taa investointipää-

töstä). 

 

Pelastustoimintaan käy-
tettävä laite vikaantuu 

Kunnossapito-ohjelmaan ohjeistus tilantei-

den varalle. 

Hyväksytty (kun-

nossapitopäällikkö 

11.9.2019) 

Päivitetty kunnossapito-

ohjelma 11.1.2019 



4. RAKENNUKSEN JA TOIMINNASSA KÄYTETTÄVIEN TILOJEN TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 

4.1 Rakennuksen palotekniset tiedot 

Rakennusvuosi: Pintakäsittelylaitoksen varsinainen tuotantotila on rakennettu vuonna 2002. Vieressä oleva kylmävarasto on 

tehty 2003.  

Rakennusten lukumäärä ja paloluokka (tiedot löytyvät rakennuslupakuvista): Pintakäsittelylaitos on P3- paloluokan raken-

nus. Samoin ulkovarasto. 

Palo-osastoinnit (tiedot löytyvät rakennuslupakuvista): Rakennuksen palo-osastoinnit löytyvät pelastuslaitoksen kohdekor-

tista. 

Väestönsuoja: Kohteessa ei ole väestönsuojaa 

4.2 Turvallisuutta parantavat opasteet, laitteet ja järjestelmät 

Tässä kohdassa esitettävät seikat ovat esimerkkejä pintakäsittelylaitoksesta. Lista ei ole tyhjentävä. 

- ALKUSAMMUTUSKALUSTO 

o Kohteen alkusammutuskaluston sijainti ja laatu on piirretty erilliseen pohjakuvaan, jotta sisäinen tarkastus 

olisi helpompaa. Alkusammutuskaluston huollosta on jatkuva sopimus yrityksen X kanssa. Alkusammutuska-

lustoa ei merkitä pelastuslaitokselle toimitettavaan kohdekorttiin. 

- PALOILMOITIN 

o Kohde on varustettu häke-yhteydellisellä paloilmoittimella. Keskuksen sijainti on osoitettu pelastuslaitoksen 

kohdekortissa sekä se on merkitty ulkoa päin. Laitteen vastuullinen hoitaja on huoltoyritys X. Tarkemmat 

tiedot löytyvät kohteen kunnossapito-ohjelmasta. Laitteelle on laadittu toimintaohje linjavikatilanteeseen. 

- AUTOMAATTINEN SAMMUTUSJÄRJESTELMÄ JA KOHDESUOJAUKSET 

o Kohdetta ei ole varustettu automaattisella sammutusjärjestelmällä.  

- SAMMUTUSVESIPUTKISTO 

o Kohteessa on B-hallin kattotikkaissa kuivanousu katolle ja se on merkitty pelastuslaitoksen ohjeen mukai-

sesti. 

- SAVUNPOISTO 

o Kohteessa on pelastuslaitoksen laukaistavissa olevat savunpoistoluukut. Käsilaukaisun sijainti on osoitettu 

pelastuslaitoksen kohdekortissa sekä se on merkitty ulkoa päin. Savunpoiston huoltoon ja testaukseen liitty-

vät tarkemmat tiedot löytyvät kohteen kunnossapito-ohjelmasta. 

- VAARALLISTEN KEMIKAALIEN MERKINNÄT 

o Vaaralliset kemikaalit on merkitty pelastuslaitoksen kohdekorttiin ja lisäksi varastopaikkoihin johtavilla ovilla 

on niistä varoittavat merkinnät. 

- PELASTUSLAITOKSEN KOHDEKORTTI 

o Pelastuslaitoksen kohdekortti on laadittu. Kohdekortti koostuu tekstiosasta ja kohdekuvasta, joissa on esi-

tetty kaikki tarpeellinen pelastuslaitoksen toimintaa varten. Yritys päivittää kohdekortin vuosittain. 

- PIHAOPASTETAULU JA HÄTÄILMOITUSOHJE 

o Kohteessa on pihaopastetaulu. Vastaava opastetaulu on sijoitettu pienemmässä koossa rakennuksen sisälle 

jokaisen ulko-oven läheisyyteen. Siinä on lisäksi ilmoitettu osoite, koordinaatit ja hätänumero. 



5. OHJEET ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISEMISEKSI SEKÄ ONNETTOMUUS- JA VAARATILANTEISSA TOI-
MIMISEKSI 

Yleisesti kaikkia onnettomuustilanteita johtaa yrityksen vuorotyönjohtaja tai muu työjohdollinen esimies, kunnes pelastuslaitos 

saapuu kohteeseen. Vuorotyönjohtaja voidaan erottaa esim. huomioliivillä ja valkoisella kypärällä (molemmissa tunniste esim. 

”VUOROTYÖNJOHTAJA”) muusta henkilöstöstä. Tämä asia on yrityskohtainen, mutta se on järkevää ilmoittaa suunnitelman 

tässä luvussa. Toimintaa johtavan henkilön yhteystiedot voi liittää pelastuslaitoksen kohdekorttiin ja toimintaa johtavalla hen-

kilöllä kannattaa olla kohdekortti käytössään (esim. laminoituna työasun taskussa). 

Otsikon mukaiset ohjeet on järkevä pitää suunnitelman liitteinä. Tässä esimerkkikohteessa on viitattu suunnitelmassa seuraa-

viin dokumentteihin, joten ne ovat suunnitelman liitteitä. Lista ei ole tyhjentävä ja tarvittavat liitteet määräytyvät aina suunni-

telmakohtaisesti. 

1. Laatuasiakirjan sisällysluettelo 

2. Sammuttimien sijainnit 

3. Kunnossapito-ohjelman sisällysluettelo 

- Toimintaohjeet paloteknisen laitteen vikaantumiseen, esim. toimintaohje paloilmoittimen linjavikatilantee-

seen tulee löytyä huolto-ohjelmasta tai erillisinä liitteinä pelastussuunnitelmasta. 

4. Pelastuslaitoksen kohdekortti 

 

Muut ohjeet jotka toimivat suunnitelman liitteinä (tällaiset liitteet voivat olla muiden organisaatioiden tuottamia ohjeita, 

jotka ovat yleisesti hankittavissa). Ne on kuitenkin syytä ilmoittaa suunnitelmassa jotta niiden ajantasaisuus muistetaan 

tarkastaa suunnitelman päivittämisen yhteydessä. Ohessa tässä suunnitelmassa käytettyjä esimerkkejä: 

1. TUKES: pienyritysten kemikaali- ja turvallisuusriskien hallinta. internetdokumentti. https://tukes.fi/docu-

ments/5470659/6406815/Pienyritysten+kemikaali-+ja+turvallisuusriskien+hallinta/df5f4904-da5b-4780-924f-

e84cf6f9ad41?version=1.1 

2. Finanssialan keskusliiton ohje: ISO 9001:2008. Laatukäsikirjan laatimismalli. internetdokumentti. http://www.finans-

siala.fi/vahingontorjunta/dokumentit/ISO_9001_2008_Laatukasikirjan_laatimismalli_FK2009.pdf 

 

 



ESIMERKKILIITE 1 LAATUASIAKIRJA 

Pelastussuunnitelman liitteenä voi olla esim. sisällysluettelo laatuasiakirjasta. Laatuasiakirja on huomattavasti pelastussuunni-

telmaa laajempi kokonaisuus ja siinä käsitellään paljon sellaisia seikkoja, jotka liittyvät yrityksen kokonaisturvallisuuteen. Täl-

löin on helpompi viitata pelastussuunnitelmassa johonkin tiettyyn laatuasiakirjan lukuun suoraan. Koko laatuasiakirjaa ei ole 

järkevää kopioida pelastussuunnitelmaan. 

Finanssialan ohjeessa ”laatukäsikirjan laatimismalli” on käsitelty yrityksen turvallisuutta. Pelastustoimet on yksi osa kokonai-
suutta turvallisuusosiossa, jota varten laaditaan pelastussuunnitelma. 

Laatuasiakirjassa käsiteltäviä asioita voi olla esimerkiksi tulityöohjeet, työsuojelun toimintaohjelma ja vaikkapa turvallisuushar-

joitukset joissa ns. paloharjoitukset ovat yksi osa kokonaisuutta. TUKES:n valvomissa kemikaalikohteissa sisäisen pelastussuun-

nitelman harjoitussuunnitelma on aina pakollinen osio. Nämä edellä mainitut voivat olla myös pelastussuunnitelman erillisiä 

liitteitä (luvussa 5 ilmoitettuja dokumentteja), mikäli yrityksellä ei ole laatuasiakirjaa. 



ESIMERKKILIITE 2 SAMMUTTIMIEN SIJAINNIT JA LAATU 

Tässä esimerkkiliitteessä on kuvattu laitoksen sammuttimet ja laatu. Sammutuskaluston määrä ja laatu riippuu kohteesta. Pe-

lastusviranomainen antaa neuvoja alkusammutusvälineistöön liittyen. Pelastussuunnitelmassa kannattaa pitää kuva sammut-

timista erityisesti suurissa kohteissa, jolloin niiden huoltoa ja oikeaa sijoittelua on helpompi seurata. 

 

Kuvan lähde: Pohjanmaan Pelastuslaitos. Kohdekorttiohje. 

Sammuttimet on sijoitettu jokaisen ulko-oven läheisyyteen 5 kpl. Jokaisessa palo-osastossa on 1 kpl 12 kg 55A233BC sammut-

timia (yhteensä 3 kpl). Lisäksi herkkien laitteiden viereen on sijoitettu hiilidioksidisammuttimet (2 kpl). 



ESIMERKKILIITE 3 KUNNOSSAPITO-OHJELMA (PAKOLLINEN JOS KOHTEESSA ON PALOTEKNIIKKAA) 

Koska kohteen kunnossapitojärjestelmään liittyy usein muitakin laitteita kuin palotekniikkaa, ei palotekniikkaa kannata eritellä 

pelastussuunnitelmaan. Pelastussuunnitelmassa onkin järkevämpää viitata olemassa olevaan kunnossapito-ohjelmaan, jossa 

palotekniikka on osana. Tässä liitteessä voidaan esittää kunnossapito-ohjelman sisällysluettelo jolloin pelastussuunnitelmassa 

on helpompi viitata suoraan johonkin kunnossapito-ohjelman lukuun. Käsiteltäviä asioita voi olla esim. 

- Paloilmoitin sekä toimintaohjeet linjavikatilanteeseen: 

o Seuraavassa esimerkissä on esitetty toimintaohjeen runko paloilmoittimen linjavikatilanteeseen: Linjavikati-

lanteessa paloilmoitus ei todennäköisesti välity mistään kiinteistön osasta hätäkeskukseen ja sitä kautta pe-

lastuslaitokselle. Linjavian sattuessa laitteisto ilmoittaa siitä hälytysyhteyden tilaajaan osoittamaan valvo-

moon (esim. hälytyskeskukseen). Tämä valvomo edelleen ilmoittaa linjavikatapauksesta laitteistonhoitajalle, 

joka on nimetty vastuuhenkilöksi ko. yhteysvian sattuessa. Laitteistonhoitajan on ilmoituksen saatuaan ryh-

dyttävä ennalta määriteltyihin toimenpiteisiin. Ohje sisältää vähintään seuraavat seikat: 

� kuvauksen tilanteesta (esim. yläpuolella mainittu kuvaus tilanteesta) 

� kohteen tiedot (mm. laitetunnus, osoite jne.) 

� eri osapuolien yhteystiedot (linjavikaa valvova valvomo, teleoperaattorin vikapäivystys/valvomo, 

laitteistonhoitaja ja tämän varahenkilö, vartiointiliike)  

� sekä kohdekohtaiset toimenpiteet, joihin hoitajan tulee tilanteessa ryhtyä. Esim. 

• paloilmoituksen tullessa soitto Hätäkeskukseen ja ilmoitus kohteessa olevasta ”paloilmoi-

tinhälytyksestä” 

• yhteys teleoperaattorin vikapäivystykseen: vikailmoitus sekä varmistaminen että korjaus-

toimet ovat aloitettu 

• tilanteen informointi paikalla olevalle henkilökunnalle sekä ohjeistus (hälyttimien alkaessa 

soimaan soitto 112) 

• palovartioinnin järjestäminen. Esim. henkilökunnan paikalla ollessa aistin varainen havain-

nointi, yöaikaan palovartiointi. 

• Vikatilanteen poistumisen jälkeen on tehtävä yhteyskokeilu ja hälytyksensiirron toimivuu-

den varmistaminen sekä ilmoitus henkilökunnalle tilanteen normalisoitumisesta. 

- Automaattinen sammutusjärjestelmä 

- Savunpoisto 

- Sammutusvesiputkisto 

- Palomieshissit 

- Poistumisreittivalaistus 

- Alkusammutuskalusto 

 

Mikäli kohteessa ei ole erillistä kunnossapito-ohjelmaa, on paloteknisten laitteiden osalta laadittava erillinen kunnossapito-
ohjelma pelastussuunnitelmaan. 



ESIMERKKILIITE 4 KOHDEKORTTI (KOHDEKORTTI KEHOTETAAN TEKEMÄÄN AINA) 

Kohdekortti muodostuu kahdesta osasta, kuvasta ja etulehdestä. Ohessa on Pohjanmaan pelastuslaitoksen esimerkki kohde-

kortista. Jokilaaksojen pelastuslaitoksen ohjeistus löytyy internetsivuilta. 

 

 



 

 

Kohde | Objekt Osoite | Adress Kiinteistön käyttötarkoitus | Fastighetens användningsändamål Rakennuksen paloluokka 
Byggnadens brandklass 
 

☐ P1 

☐ P2 

x P3 

                     Paavolan Pinnoite                  Paavolantie 1 PAAVOLA                          Tuotanto- ja varastorakennus 
Kerrokset | Våningar Korkeus | Höjd Kerrosala | Våningsyta Lämmitys | Uppvärmning 
Maan päällä  
Ovan jord  1  

Maan alla  
Under jord                 7                             1000  Kaukolämpö         

 

 

Paloilmoitinkeskuksen sijainti | Placering av brandlarmcentral 

  

Avainsäilöjen määrä | Nyckelförvaringarnas antal 

   Pääsisäänkäynti                      1 kpl                   

Merkki ja malli | Märke och modell Avainsäilöjen sijainti | Placering av nyckelförvaringar 

  Esmi                        1 kpl, pääsisäänkäynti                  
1: Alakeskuksen sijainti | Placering av undercentral  

 
 

                      
2: Alakeskuksen sijainti | Placering av undercentral  

 

Veden pääsulun sijainti | Placering av huvudvattenkran 

                         B-halli, kts. kuva                   

    

 

Savunpoistokeskuksen sijainti | Placering av rökventilationscentral  

 

Sähkön pääkatkaisija sijainti | Placering av elhuvudbrytare 

 Pääsisäänkäynti     B-halli, kts. kuva                  

Alakeskuksen sijainti | Placering av undercentral  
 

 

                      
Savunpoistotason taso | Rökventilationens nivå  

 

Ilmanvaihtokonehuoneen sijainti | Placering av ventilationsmaskinrum 

☐ 

x 

☐ 

I: Ikkunat ja oviaukot | Fönster och dörröppningar 

II: Erilliset savunpistoluukut tai ikkunat | Enskilda rökventilationsluckor eller fönster 

III: Erillinen savunpoistolaitteisto | Enskild rökventilationssystem 

  Toimistorakennus                    

 Ilmanvaihdon pysäytyskytkin / Avstängning av ventilation 

   Pääsisäänkäynti, kts. kuva                   

Toiminta | Funktion   

☐ 

x 

☐ 

Koneellinen savunpoisto | Mekanisk rökventilering 

Painovoimainen savunpoisto | Rökventilering med självdrag 

Helposti avattavat ikkunat | Lättöppningsbara fönster 

 

 

Sammutusjärjestelmä | Släckninssystem Suojatut tilat | Skyddade utrymmen 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

Sprinkleri | Sprinkler 

Inertti kaasu | Inert gas 

Vaahto | Skum  

Muu, mikä? | Annat, vad? 

                      

                      
                      

Korvausilman järjestelyt | Arragemang för ersättningsluft  

    Hallin ovet, avattavissa putkilukossa olevalla avaimella                  

Savunpoiston sähkönsyötön varmistus | Säkring av rökventilationens elmatning  Ohjauskeskuksen sijainti | Placering av styrcentral 

☐ 
Varmennettu palokunnan generaattorin syötöllä 

Säkrad med brandkårens matning via generator  

                      

☐ Kiinteistön sähkönsyöttö | Fastighetens elmatning  Sprinklerisyöttöjen sijainnit | Placering av sprinklermatning Syöttöpaine | Matningstryck 

☐ Jokin muu, mikä? | Annan, vilken?                                               
Sähkönsyötön vaatimus (kW) | Elmatningens effekt (kW)     

                          



VAARALLISET AINEET | FARLIGA ÄMNEN 
Vaarallisen aineen nimi | Namn på farligt ämne Määrä | Antal Sijainti | Placering Muuta huomioitavaa | Annat att beakta 

      Fluorivetyhappo                     60 litraa                    B-halli, kemikaalivarasto                     Kalsiumglukonaattigeeli ensihoitoon            

Vaarallisen aineen nimi | Namn på farligt ämne Määrä | Antal Sijainti | Placering Muuta huomioitavaa | Annat att beakta 

                                                                                        

Vaarallisen aineen nimi | Namn på farligt ämne Määrä | Antal Sijainti | Placering Muuta huomioitavaa | Annat att beakta 

                                                                                        

MUUT RISKITEKIJÄT | ANDRA RISKFAKTORER 
Sammutusta rajoittavat tekijät ja paikat | Faktorer och platser som begränsar släckningsarbete 

     Kemikaalivaraston sammutuksessa pyrittävä käyttämään mahdollisimman vähän vettä                 

LISÄTIEDOT TAI MUUTA HUOMIOITAVAA | TILLLÄGSINFORMATION ELLER ANNAT ATT OBSERVERA 
Lisätiedot | Tillägsinformation 

                      

Pelastustien rajoitukset | Räddningsvägens begränsningar 

                      

 
KOHDETIEDOT 
Kiinteistön omistaja | Fastighetens ägare Puh 1 / Tel 1 Puh 2 / Tel 2 

   Paavolan Pinnoittamo                                                               

Kiinteistön haltija | Fastighetens innehavare Puh 1 / Tel 1 Puh 2 / Tel 2 

                                                                  

Yhteyshenkilö 1 | Kontaktperson 1 Puh 1 / Tel 1 Puh 2 / Tel 2 

                                                                  

Yhteyshenkilö 2 | Kontaktperson 2 Puh 1 / Tel 1 Puh 2 / Tel 2 

                                                                  

Yhteyshenkilö 2 | Kontaktperson 3 Puh 1 / Tel 1 Puh 2 / Tel 2 

                                                                  

Vartiointi | Bevakning Puh 1 / Tel 1 Puh 2 / Tel 2 

                                                                  

Paloilmoitinlaitteiston hoitaja | Brandlarmanläggningens skötare 1 Puh 1 / Tel 1 Puh 2 / Tel 2 

                                                                  

Paloilmoitinlaitteiston hoitaja | Brandlarmanläggningens skötare 2 Puh 1 / Tel 1 Puh 2 / Tel 2 

                                                                  

 


