
Palovaroitinjärjestelmällä tarkoitetaan keskusyksiköllä varustettua, asuinrakennuksen
yleisissä tiloissa käytettävää järjestelmää. Nämä järjestelmät ovat yleensä omaehtoisia.
Järjestelmä on testattava ja huollettava säännöllisesti. Asukkaille on annettava ohjeet siitä,
miten toimitaan järjestelmän hälyttäessä tai joutuessa epäkuntoon.

Järjestelmään kuuluvia palovaroittimia voidaan asentaa esimerkiksi käyttöullakoille,
kellareihin ja porrashuoneisiin. Sireenit on hyvä asentaa aina porrashuoneen puolelle, jotta
hälytys kuuluu asuntoihin.

Tulipalotilanteessa asukkaiden on osattava opastaa pelastajat laitteen luo. Keskusyksikön
sijainti rakennuksessa on merkittävä opasteilla ulkoa asti, jotta pelastajat pääsevät
keskusyksikölle tarvittaessa myös ilman opastajaa. Keskusyksikön luona on oltava ohjeet
laitteen käyttöön.

Rakennuksen omistaja on vastuussa järjestelmän ylläpidosta. Asennuksessa, huollossa ja
testauksissa suositellaan noudatettavan laitteiston valmistajan ohjeita. Huoltojen
tekemisestä sekä huoltoyhtiön toimenpiteistä laitteiston hälyttäessä on sovittava erikseen.

LISÄTURVAA PALOVAROITINJÄRJESTELMÄLLÄ
Palovaroitinjärjestelmä ei tee automaattisesti hätäilmoitusta hätäkeskukselle.

Tulipalotilanteessa soita hätänumeroon 112.

HAVAITSE VAARA AJOISSA!

Varmista seuraavat asiat:

Huolto ja kunnossapito
q Valmistajan antamaa huolto-ohjelmaa

noudatetaan
q Laitteistoille tehdyistä testi- ja

huoltotoimenpiteistä pidetään kirjaa
q Ilmaisimia ei ole peitettynä
q Kiinteistön käyttäjille on annettu selkeät

ohjeet siitä, miten toimitaan havaittaessa
puutteita laitteiston toiminnassa

Toimintamalli laitteiston hälyttäessä
q Kiinteistön käyttäjille on annettu selkeät

ohjeet siitä, miten laitteiston hälyttäessä
toimitaan

q Toimintamalli on dokumentoitu
pelastussuunnitelmaan (kts. Seuraava sivu)

Opastus ja pelastuslaitoksen
toimintamahdollisuudet
q Palovaroitinjärjestelmän keskusyksikön

sijainti on opastettu rakennuksen
ulkokuoresta asti koko matkalta

q Keskusyksikön luo on esteetön pääsy
(huom. lukitukset)

q Keskusyksikön luota käy ilmi, mitä
kiinteistön tiloja järjestelmä kattaa

q Keskusyksikön luona on laitteiston
käyttöohjeet

Lisäksi suosittelemme
q Ilmoitustaululle toimintaohjeita sekä

kuvausta kiinteistön
turvallisuusjärjestelyistä
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Jos havaitset savua
tai muita tulipalon
merkkejä

Esimerkki asukkaille annettavasta ohjeesta
Ohjeet on aina muokattava omaan kiinteistöön sopiviksi!

Jos kuulet
palovaroittimen
soivan yleisissä
tiloissa, pyri
selvittämään
hälytyksen syy

Poistu turvalliseen paikkaan. Huomaa,
että se voi tarkoittaa palaamista takaisin
asuntoosi. Älä kulje savun läpi!

Sulje ovet perässäsi

Lisätietoja löydät pelastuslaitoksen Internet-sivuilta www.hel.fi/pel
Päivystävä palotarkastaja (puh. 09 310 31203) vastaa paloturvallisuutta koskeviin kysymyksiin
arkisin 8:30-11:30 ja 12:00-15:30.
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Jos et havaitse savua tai
muita tulipalon merkkejä,
mene keskuslaitteelle.
Sijainti:

____________________________
____Tarkista keskuslaitteelta
hälyttävä ilmaisin ja selvitä
sen sijainti

Älä käytä hissiä! Voit joutua
savun keskelle tai hissi voi
mennä epäkuntoon
tulipalotilanteessa

Tarkista, mistä
hälytys johtuu. Jollet
pääse hälyttävän
ilmaisimen luo, soita
huoltoyhtiöön
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Jos hälytys on aiheeton,
vaimenna hälytys
keskuslaitteella olevan
ohjeen mukaisesti.
Hälytyksen syystä on aina
varmistuttava ennen
vaientamista!

Soita huoltoyhtiöön
ilmoittaaksesi aiheettomasta
hälytyksestä, jotta laitteiston
toimintakunto voidaan
tarvittaessa tulla
tarkistamaan

Soita hätänumeroon 112.

Osoitteemme on

_____________________________________________

Noudata saamiasi ohjeita. Opasta apu paikalle kadulta
asti tai mene ikkunan ääreen, mikäli olet asunnossasi. Jos
asuntoon tulee savua ovenraosta, tiivistä asunnon ovi.
Jos asunnossasi on savua, poistu parvekkeelle tai
avoimen ikkunan ääreen.
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