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OBJEKTSKORT OCH OBJEKTSRITNING SOM SKA LÄMNAS TILL RÄDDNINGSVERKET 

 

Anvisning för utarbetande av ett objektskort och en objektsritning 

Inom området för Räddningsverket i Östra Nyland upprättas ett objektskort och en 

objektsritning för sådana objekt som har en automatisk brandlarmanläggning, automatisk 

släckningsanordning och/eller brandtekniskt rökventilationssystem som är kopplade till 

nödcentralen. Räddningsverket använder objektskortet i olyckssituationer.  

 

Objektsinformationen består av två dokument: ett objektskort och en objektsritning.  

Objektskortet som ska fyllas i kan laddas ner som en separat fil på räddningsverkets webbplats 

på https://pelastustoimi.fi/sv/ita-uusimaa/lomakkeet/sv 

 

Ritningarna i och anvisningarna för objektsritningen presenteras i detta dokument.  

 

Leverans av objektskortet och objektsritningen 

Objektskortet och objektsritningen skickas till adressen palotarkastaja.iu@pelastustoimi.fi 

 

Rättslig grund 

Räddningslagen (379/201) 12 § och 14 §, Lagen om anordningar inom räddningsväsendet 

(10/2007). 

 

Uppgifterna som ska anges i objektsritningen 

När man utarbetar en objektsritning ska följande beaktas: 
- Objektsritningen ska vara av storlek A4 eller A3.  

Som font används till exempel ”Arial” med stora bokstäver. Fonten ska vara av sådan 

storlek att den kan läsas med beaktande av arkets storlek. 

- Objektskortet ska sparas så att texterna är rättvända när kortet öppnas. 

- Objektsritningen kan basera sig på en situationsplan eller motsvarande, men alla 

överflödiga streck (arkitekturanteckningar) ska raderas (framför allt ska man komma 

ihåg att kortet ska kunna öppnas snabbt). 

- Gator eller vägar som tangerar byggnaden ska märkas ut (vägnamn) eller alternativt 

ska objektet identifieras exempelvis på en områdeskarta. 

- I ritningen ska ingå en måttskala för att kunna uppskatta avstånd. 

- Nordlig riktning uppåt/snett uppåt. 
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Mer information 

Mer information om objektskortet eller objektsritningen ges av objektets brandinspektör eller 

den jourhavande brandinspektören. Kontaktuppgifterna finns på räddningsverkets webbplats. 

 
 
 

Symbol Symbolförklaring Tilläggsinformation 

 

Räddningsverkets nyckelförvar. 

Nyckel till ytterdörren på ytterhöljet och 
ruttnyckel till vindfånget eller bredvid 
brandlarmanläggningen (FA:s anvisning om 
räddningsverkets nyckelförvar). 

 

Brandlarmcentral/ 
 brandlarmets undercentral 

I samband med bilden ska det specificeras om 
det är fråga om huvudcentralen eller en 
undercentral.  

 

Områdena skyddade med brandlarm 
Områdena skyddade med brandlarm färgas 
med blågrått.  

 

Sprinklercentral  Alternativ symbol 

 

Sprinklermatning  Alternativ symbol 

 

Områdena skyddade med 
släckningsanordningar 

Områdena skyddade med 
släckningsanordningar ringas in med en rosa 
linje, om fastigheten delvis är skyddad. 

 

Utlösningscentral för rökventilation  
/-knapp 

I samband med symbolen ska betydelsen av 
utlösning av rökventilation preciseras, om det 
finns risk för missförstånd. 

 

Röklucka 
Olika rökventilationsområden eller -sektorer kan 
skiljas åt med olika beteckningar, t.ex. SL1, SL2 
osv.  

 

Områdena skyddade med 
gassläckningsanläggningar 

 

 
Brandsektionsgräns 

I samband med symbolen ska det läggas till en 
text om brandsektionens egenskaper, t.ex. EI30 
eller EI60 

 

Lyftplats som har planerats för skylift 

På den plats som reserverats för skylift ska det 
beaktas att konstruktionerna under platsen tål 
skyliftens vikt och punktlast. Platsen ska 
fastställas tillsammans med räddningsverket.  

 

Norriktningspil  

 

Räddningsvägens trafikled  

 

Räddningsväg  

 

Räddningsverkets släckningsväg 
Inom pilen preciseras vid behov ”Y” = uppåt 
(ylös) och ”A” = nedåt (alas). 
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Brandpost (tilläggsvatten för släckning) 

I fastigheten finns brandposter och kommunala 
brandvattenkällor som är avsedda för att 
användas av brandkåren. I samband med 
symbolen ska ges en mer detaljerad beskrivning 
av vattenkällan.  

 

Stigarledning (torr/våt)  

 

Samlingspunkt  

 

Skyddsrum  

 

Fasta stegar T.ex. ytterstegar som leder till taket 

 

Ventilation – maskinrum  

 

Ventilation – nödstopp  

 

Elhuvudcentral/elcentral  

 

Huvudbrytare: el  

 

Solelsystem 
Placeringen av avbrytarna för både 
solpanelerna och solelsystemet ska märkas ut. 

 

Huvudavstängningsventil: gas 
Bredvid märket ska specificeras den gas vars 
avstängning ventilen gäller.  

 

Huvudavstängningsventil: olja  

 

Huvudavstängningsventil: vatten  

 

Huvudavstängningsventil: tryckluft  

 

Huvudavstängningsventil: syre  

 

Vatten kan inte användas för släckning 
Objekt där det inte är tillåtet att använda vatten 
för släckning.  

 
Texter, andra som vanligtvis påverkar 
räddning 

Om skylt inte finns bland ovannämnda. Röd 
kant, vit bakgrund och text med stora svarta 
bokstäver. 
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 Farliga ämnen  

 

Brandfarligt 

 

Oxiderande 

 

Gaser under tryck 

 

Miljöfarliga kemikalier 

 

Sprängämne 

 

Frätande 

 

Akut toxicitet 

 

Hälsoskadligt 

 

Strålrisk 
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