Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
Lausunto
02.08.2022

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.
Paloilmoittimet ja automaattiset sammutuslaitteistot
Voitte kirjoittaa huomionne luvun 2 sisällöstä alla olevaan kenttään.
1. Ym:n asetuksessa 848/2017 38§:ssä mainitaan paloilmoitin ja hätäkeskukseen kytketty
paloilmoitin. Asetuksen perustelumuistiossa mainitaan, että ” paloilmoittimella tarkoitetaan
palovaroitinjärjestelmää, joka on tehty EN54 standardisarjan mukaisista komponenteista.
Järjestelmän asennukselle ja ylläpidolle ei aseta erityisiä vaatimuksia. Hätäkeskukseen kytketylle
paloilmoittimille asetettavista vaatimuksista, muun muassa niiden asennuksen ja ylläpidon osalta,
tultaneen säätämään (valmistuvassa olevassa) sisäministeriön asetuksessa”.
- onko ko. asetusluonnos ”ristiriitainen” asetuksen 848/2017 38§:n kanssa?
- tuleeko ko. asetuksen voimaantulon jälkeen asennettavilta paloilmoittimilta (asetuksen 848/2017
mukaiselta) vaatia samat vaatimukset (asennus ja ylläpito), kuin hätäkeskukseen kytketyltä
paloilmoittimelta?
2. Lain mukaan pelastusviranomainen valvoo paloilmoittimen ja automaattisen sammutuslaitteiston
tarkastusvelvoitetta koskevien 17 §:n (määräaikaistarkastus) ja 18 §:n 3 momentin (vakavien
puutteiden uusintatarkastus) noudattamista. Tämä selkeyttää etenkin paloilmoittimien osalta asiaa,
kun ei ole ollut voimassa olevaa säädöstä. Toki ko. pöytäkirjoissa mainitaan nytkin ”Laitteisto täyttää
sille asetetut vaatimukset kun seuraavat puutteet korjataan”, jonka perusteella olen määrännyt
puutteet korjattavaksi. Huomioitavaa on kuitenkin, ettei varmennustarkastuksen asioiden
valvominen ole lakiesityksen mukaan pelastusviranomaisen vastuulla, vaan Tukesin.
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Käsisammuttimien tarkastus ja huolto
Voitte kirjoittaa huomionne luvun 3 sisällöstä alla olevaan kenttään.
1. Kohta 6§ lisäys: käsisammuttimen etiketti oltava suomen ja ruotsin kielillä.
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.
Asetusehdotukset
Voitte kirjoittaa huomionne asetusehdotuksista alla olevaan kenttään
Sisäministeriön asetus rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta;
1. Poistumisvalaistuksen kunnossapitoon riittää säännöllisyys uuden asetuksen mukaan eli
kunnossapito-ohjelmaa ei tarvitse laatia? Toki Pelastuslain 12 §:n perusteluissa on mainittu kaikkien
laitteiden osalta mm. käyttöohjeet ja standardit.

Sisäministeriön asetus tehdasvalmisteisista tulisijoista;
1. Asetusluonnoksen §3:een tulisi lisätä velvoite toimittaa ohjeet niistä rakennusmateriaaleista ja osista, joita käyttämällä suojaetäisyyksiä palaviin materiaaleihin voitaisiin pienentää.
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