Turvata Oy Ab
Lausunto
22.08.2022

Asia: VN/6170/2021

Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laiksi eräistä
paloturvallisuuslaitteista sekä eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta
annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Lausunnonantajan lausunto
Voitte kirjoittaa yleiset huomionne HE-luonnoksesta alla olevaan kenttään.
Esitysluonnos on kokonaisuudessaan selkeä ja looginen. Koemme hyväksi, että useaa kohtaa oltaisiin
tarkentamassa ja sellaisia asioita tuomassa asetuksiin, joita ei siellä aiemmin ole ollut.

Paloilmoittimet ja automaattiset sammutuslaitteistot
Voitte kirjoittaa huomionne luvun 2 sisällöstä alla olevaan kenttään.
Käsisammuttimien tarkastus ja huolto
Voitte kirjoittaa huomionne luvun 3 sisällöstä alla olevaan kenttään.
1.
Esityksessä muutettaisiin käsisammutinliikkeen vaatimuksia kiinteästä huoltopaikasta. Mikäli
käsisammutinliikkeellä ei olisi kiinteää huoltopaikkaa, miten jätehuolto tulisi järjestää tällaisissa
liikkeissä? Käytöstä poistettujen käsisammuttimien kierrättäminen ja jauheen kerääminen
toimitettavaksi jätehuoltoon, tarvitaan erillinen jauheen käsittelytila ja siihen tarkoitetut laitteet.
Mikäli käsisammutinliikkeeltä ei enää jatkossa vaadittaisi kiinteää huoltopaikkaa, tulisi kunnallisen
jätehuollon järjestää sammuttimien vastaanotto ja kierrättäminen.

Mikäli jatkossa käsisammutinliike voisi tehdä vain tarkastuksia, tämä ajaisi markkinat vaihtamaan
käsisammuttimen uuteen sammuttimeen huollon tullessa vastaan. Tämä vähentäisi
käsisammuttimien huoltoa merkittävästi ja tarkoittaisi sitä, että jo nykyisin ongelmallinen
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käsisammuttimen kierrätys/hävittäminen lisääntyisi arviolta tuhansilla sammuttimilla vuodessa.
Sammutejauheelle ei nykyisellään ole mitään jatkokäyttö mahdollisuutta ja se luokitellaan
vaaralliseksi jätteeksi. Vaarana on myös se, että liikkeet, jotka tekisivät vain sammuttimien
tarkastuksia ilman kiinteää huoltopaikkaa joutuisivat keräämään sammuttimet ensin esimerkiksi
yrittäjän kotipihalle. Tämä ei liene lainsäätäjän tavoite. Onko lakimuutoksella tarkoitus ajaa
markkinat toimimaan ympäristön kannalta negatiivisesti? Mielestämme näitä ympäristövaikutuksia
ei ole otettu riittävästi huomioon esitystä valmistellessa.

Esitämme, että esityksessä otettaisiin paremmin huomioon käsisammuttimien kierrätyksen
ympäristövaikutukset ja että esitystä muutetaan niin, että myös jatkossa käsisammutinliikkeeltä
vaadittaisiin kiinteä huoltopaikka jauheen käsittelytiloineen ja laitteineen.

2.
Käsisammutinliikkeitä velvoitetaan nykyisellään pitämään luetteloa tarkastetuista
käsisammuttimista. Tätä on aiemmin perusteltu vain valvonnalla.
Palotarkastukset ovat monella alueella siirtyneet niin sanottuihin etätarkastuksiin, jossa
tarkastuksen kohde toimittaa pelastusviranomaiselle vaadittavat dokumentit ja mikäli
dokumentaatio on kunnossa, ei kohteessa tarvitse välttämättä käydä paikan päällä ollenkaan. Mikäli
tarkastettuja käsisammuttimia ei tarvitsisi enää luetteloida, kuinka palotarkastuksen suorittava
pelastusviranomainen voi todentaa käsisammuttimien tarkastuksen olevan kunnossa.
Luettelointi velvoitteen poisto tulisi lisäämään perinteisiä paikan päällä suoritettavia
palotarkastuksia ja tämä luonnollisesti vaatisi lisää resursseja ja kuormittaisi myös ympäristöä
enemmän.

Esitämme, että luettelointi velvoite säilytetään.

Tuotteita koskevat vaatimukset
Voitte kirjoittaa huomionne luvun 4 sisällöstä alla olevaan kenttään.
Valvonta ja lain yhteiset säännökset
Voitte kirjoittaa huomionne lukujen 5 ja 6 sisällöstä alla olevaan kenttään.
Eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annettuun lakiin ehdotettavat muutokset
Voitte kirjoittaa huomionne markkinavalvontalakiin liittyen alla olevaan kenttään.
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Asetusehdotukset
Voitte kirjoittaa huomionne asetusehdotuksista alla olevaan kenttään
-
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