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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.
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
Koskien Sisäministeriön asetusehdotusta tehdasvalmisteisista tulisijoista:
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Asetusluonnos tulee koskemaan CE- ja ei-CE-merkittyjä tulisijoja. Esim. kertalämmitteisille kiukaille
ei ole tuotestandardia.

2 § 2) tulisijan pintalämpötilat eivät nouse palo- ja käyttöturvallisuuden kannalta liian korkeiksi.
CE-merkityissä tulisijoissa tuotestandardit rajoittavat käyttölaitteiden lämpötiloja, täten on
huomioitu käyttöturvallisuus. Paloturvallisuus on huomioitu mittaamalla tuotestandardin mukaisesti
testitilanteessa ympäröivien rakenteiden lämpötiloja. Pintalämpötiloja ei tuotestandardien
mukaisesti mitata. Kohta ei ole oleellinen CE-merkityille tulisijoille, ja puhuttaessa pintalämpötiloista
aiheuttaa vain hämmennystä.

Ei-CE-merkityille tulisijoille voi toki vaatia mitä vaan, mutta osoittamisen kannalta tämä on epäselvä
kohta.

Ehdotus: poistetaan kohta 2) pykälästä 2 §, ja mainitaan turvallisuuden tulevan CE-merkinnän
myötä.
Vaihtoehtoinen ehdotus: rajataan 2 § 2) koskemaan vain ei-CE-merkittyjä tulisijoja
Toinen vaihtoehtoinen ehdotus: "tulisijavalmistajan ohjeen mukaisesti asennettuna ja käytettynä ei
saa aiheuttaa palo- tai käyttöturvallisuusvaaraa."

3 § 4) tulisijassa käytettävät polttoaineet sekä enimmäispolttoainemäärät aikayksikössä;
CE-merkityistä tulisijoista ilmoitetaan panoksen puumäärä, mutta ei palamisaikaa. Myös ei-CEmerkityille tulisijoilla paloajat vaihtelevat.

Ehdotus: muokkaus muotoon ”riittävät tiedot oikeaan polttoaineen lisäykseen”.
Vaihtoehtoinen ehdotus: "tulisijassa käytettävät polttoaineet sekä enimmäispolttoainemäärä"

3 § 5) hyötysuhde ja palamistuotteiden päästöt;
CE-merkityille tämä on selvä, koska tulee CE-merkinnän ja Ecodesign yhteydessä, tuotestandardin
mukaisesti. Mutta millä tavalla, ja millä mittausmenetelmällä hyötysuhde ja palamistuotteiden
päästöt määritellään ei-CE merkityille tulisijoille?
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Ehdotus: poistetaan kohta, koska CE-merkintä ja Ecodesign kattavat tämän kohdan. Ei-CE-merkityille
tulisijoille tämä kohta on nykyisellään liian epätarkka, koska se ei erittele päästöjä tai niiden
mittausmenetelmiä.

Ilomäki Ari
Rakennusteollisuus RT ry - CEN/TC295:n Suomen seurantaryhmä RTT/SR
023
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