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19.09.2022

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.
Ab Alarm Control Alco Oy:n kommentit ja muutosehdotukset:

§4
Kommentti: Lakiluonnos ei kohtele tasapuolisesti viranomaisen vaatimuksista olevia paloilmoittimia.
Muutosehdotus: Paloilmoittimeen, johon ei ole liitetty viranomaisen vaatimuksista laitteita eikä sen
paloilmoituksia ole liitetty hätäkeskukseen, ei kuitenkaan 17 §:ssä säädettyjä määräaikaistarkastusta
koskevia vaatimuksia.

§10
Kommentti: Nykyiset laitteistot edellyttävät laitevalmistajan lisenssillä toimivia ohjelmistoja.
Muutosehdotus: Asennusliikkeen käytössä on oltava asennus- ja huoltotyön edellyttämät laitteet,
välineet, järjestelmät ja laitekohtaiset ohjelmistot.

§11 2)
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Kommentti: Laadukkaan työn suorittaminen edellyttää myös laitetoimittajan ohjeiden mukaan
toimimista.
Muutosehdotus: Laitteisto on suunnitelman, tarkastuksen ja tehdyn asennus- tai huoltotyön osalta
laitevalmistajan/-toimittajan ohjeiden sekä lain vaatimusten mukainen.

§12 2)
Kommentti: Kahden vuoden kokemus on aivan liian lyhyt, vähintään 5 vuotta kuten Ruotsissa.
Muutosehdotus: yhteensä vähintään viiden vuoden pituinen ja vastuuhenkilön tehtäviin nähden
riittävän laaja-alainen työkokemus paloilmoittimien tai automaattisten sammutuslaitteistojen
suunnittelu-, asennus- tai huoltotöistä.

§12 3)
Kommentti: Lakiehdotuksesta puuttuu vaahtosammutuslaitteisto omana laitteistotyyppinä.
Muutosehdotus: Lisätään “vaahtosammutuslaitteistojen asennus- ja huoltotyöt;”

§17
Kommentti: Sprinklerilaitteiston tarkastusväli on nyt 2 vuotta. “Laitteistohoitajat” vaihtuvat hyvin
usein kohteissa ja jättävät laitteiston kuukausikokeilut tekemättä mikäli tätä ei valvota.
Määräaikaistarkastuksilla joudutaan usein opastamaan hoitajia laitteiston käyttöön.
Määräaikaistarkastuksen ollessa 3 vuotta saattaa laitteisto jäädä heitteille. Kiinteistönhuoltoyhtiön
vaihduttua sammutuslaitteiston jatkohälytykset jäävät usein siirtämättä uuteen valvomoon.

§19
Kommentti: Varmennustarkastuspöytäkirja pitää myös toimittaa asennusliikkeelle.
Muutosehdotus: Tarkastuslaitoksen on toimitettava varmennustarkastuksen tarkastuspöytäkirja
asennusliikkeelle.

§19 3)
Kommentti: Hyvä että tarkastuksen kulku kirjataan. On tärkeää että laitteiston haltija näkee
tarkastuksen osa-alueet, mitä tarkastus on sisältänyt, joka vuorostaan edistää kiinteistö- ja
henkilöturvallisuutta.

§22
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Kommentti: Mitä tarkoittaa “tarkastustehtävien osatoimenpiteitä”? Tulkitaanko ettei alihankkija saa
tehdä kokonaista varmennus- tai määräaikaistarkastusta, vain tietyn osan?

Käsisammuttimien tarkastus ja huolto
Voitte kirjoittaa huomionne luvun 3 sisällöstä alla olevaan kenttään.
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
-
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