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Valmistelun aikataulu

• HE-luonnos lausunnolla 27.6.–23.8.2022

• EU:n teknisten määräysten ilmoitusmenettelyn 

odotusaika päättyy 14.9.2022

• Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle 

marraskuussa 2022

• Asetusten valmistelu syksy 2022

• Valmisteluaineisto on hankeikkunassa 

SM036:00/2017 (Pelastustoimen laitteista 

annetun lain uudistaminen)
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Laki eräistä paloturvallisuuslaitteista

• Uusi laki korvaa nykyisen pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007)

̶ lain soveltamisala ei muutu
̶ sääntelyn keskeinen sisältö pääosin nykyinen
̶ sääntelyn rakennetta ja sisältöä selkeytetään

• Laissa kolme sääntelykokonaisuutta

̶ paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen asentaminen, huoltaminen ja tarkastaminen (luku 2)
̶ käsisammuttimien tarkastus ja huolto (luku 3)
̶ tuotteita koskevat vaatimukset (luku 4)
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Uuden lain rakenne

Luku 1: Yleiset 
säännökset

• Soveltamisala

• Suhde muuhun 
lainsäädäntöön

• Määritelmät

Luku 2: Paloilmoittimet 
ja automaattiset 

sammutuslaitteistot

• Laitteiston toteutus

• Toiminnalliset 
vaatimukset

• Dokumentointi

• Asennusliikkeen 
toimintailmoitus

• Vastuuhenkilön 
pätevyysvaatimukset

• Vastuuhenkilön koe

• Laitteiston tarkastukset

• Tarkastuslaitoksen 
hyväksyminen

• Tarkastuslaitoksen 
tehtävät

Luku 3: 
Käsisammuttimien 
tarkastus ja huolto

• Käsisammuttimen 
tarkastus- ja 
huoltovelvoite ja 
määrävälit

• Tarkastuksen ja huollon 
sisältö

• Käsisammutinliikkeen 
toimintailmoitus

• Vastuuhenkilön 
pätevyysvaatimukset

• Vastuuhenkilön koe

Luku 4: Tuotteita 
koskevat vaatimukset

• Yleiset vaatimukset

• Tuotteiden merkinnät, 
tiedot ja ohjeet

• Kielivaatimukset

• Väestönsuojan laitteet 
ja varusteet

• Tuotteiden 
vaatimustenmukaisuus

Luku 5: Valvonta

Luku 6: Erinäiset 
säännökset

• Valvontaviranomaiset

• Viranomaisen rekisterit 
ja julkinen tietopalvelu

• Viranomaisen 
toimivaltuudet

• Kiellot ja pakkokeinot

• Muutoksenhaku

• Voimaantulo ja 
siirtymäsäännökset

4.7.2022 4



Laitelain soveltamisalaa kuvaavia lukuja

• Tukesin rekisterissä liikkeen vastuuhenkilöitä

̶ paloilmoittimet 258
̶ automaattiset sammutuslaitteistot 168
̶ käsisammutinliikkeet 411

• Kolme hyväksyttyä paloilmoittimien ja automaattisten 

sammutuslaitteistojen tarkastuslaitosta, jotka tekivät 

vuonna 2020 

̶ 2010 paloilmoittimen varmennustarkastusta
̶ 6340 paloilmoittimen määräaikaistarkastusta
̶ 950 sammutuslaitteiston varmennustarkastusta
̶ 3770 sammutuslaitteiston määräaikaistarkastusta

• Vuonna 2021 markkinoille saatettiin

̶ 670 800 palovaroitinta
̶ 50 200 häkävaroitinta
̶ 319 200 käsisammutinta
̶ 79 600 sammutuspeitettä
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Lähde: Tukes



Luku 2
Paloilmoittimet ja 

automaattiset 
sammutuslaitteistot
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Paloilmoittimia ja automaattisia 
sammutuslaitteistoja koskevan 
sääntelyn päälinjaukset
• Laissa säädetään

̶ laitteistojen toteutuksesta
̶ asennusliikkeiden tehtävistä ja Tukesille tehtävästä toimintailmoituksesta
̶ asennusliikkeen vastuuhenkilön pätevyysvaatimuksista ja pätevyystodistuksesta
̶ asennustyön dokumentoinnista
̶ tarkastuslaitosten vaatimuksista ja tehtävistä
̶ tarkastusten sisällöstä
̶ laitteistojen tarkastusvelvoitteesta ja määräväleistä

• Vaatimukset pääosin nykyiset, mutta selvennetään ja tarkennetaan

̶ paloilmoittimien ja automaattisten sammutuslaitteistojen sääntelyä yhdenmukaistetaan
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Luvun 2 soveltamisala (4 §)

• Soveltamisalaan kuuluvat rakennuksiin asennettavat paloilmoittimet ja automaattiset 

sammutuslaitteistot, joiden

̶ asentaminen perustuu laissa tai muussa säädöksessä olevaan velvoitteeseen
̶ asentaminen perustuu rakennuslupaan tai muuhun viranomaisen lupamenettelyyn
̶ paloilmoitukset liitetään hätäkeskukseen
̶ asentaminen edellyttää liittämistä vesihuoltolaitoksen verkostoon tai rakennuksen vesi- ja 

viemärilaitteistoon

• Soveltamisalaan ei kuulu

̶ ajoneuvoihin tai aluksiin asennettavat laitteistot
̶ prosessien ja laitteiden suojaamiseen tarkoitetut kohdesuojaukset
̶ palovaroitin-, turva- ja hälytinjärjestelmät
̶ kotieläinrakennuksiin asennettavat palonilmaisulaitteistot
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Laitteiston toteutus (5 §)

• Laitteisto on suunniteltava ja asennettava niin, että

̶ laitteisto toimii tarkoitetulla tavalla
̶ on sopiva käyttötarkoitukseen eli on huomioitava

» kohteessa harjoitettava toiminta
» kohteen rakenteelliset ja muut palo- ja henkilöturvallisuuteen vaikuttavat tekijät

̶ on turvallinen ihmisten, omaisuuden ja ympäristön kannalta
̶ laitteet ja komponentit ovat sopivia ja vaatimusten mukaisia

• Uutta laitteistojen toiminnalliset vaatimukset, joista säädetään tarkemmin asetuksella

̶ toiminnan luotettavuus ja laitteiston ominaisuudet, yhteensopivuus ja suojaus 
haittavaikutuksilta

̶ erheellisen toiminnan ehkäisy
̶ tarpeelliset merkinnät ja opasteet
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Paloilmoitin (asetusluonnos 2 §)

• havaitsee alkavan palon luotettavasti

• aktivoituu riittävän nopeasti

• kattaa koko suojattavan alan riittävällä tavalla

• antaa tarvittavat ilmoitukset ja hälytykset

• välittää suunnitellut ohjaukset

• komponentit ja laitteet ovat yhteensopivia

• toiminta on varmennettu sähkökatkojen varalta

• korroosio, lämpövaikutukset tai muut rakennuksen 

ympäristön olosuhteet eivät vaikuta laitteiston 

luotettavuuteen

Automaattinen sammutuslaitteisto (asetusluonnos 3 §)

• pystyy sammuttamaan palon tai pitämään palon 

hallinnassa suunnitellun ajan

• aktivoituu riittävän nopeasti

• kattaa suojattavan alan riittävällä tavalla

• antaa tarvittavat hälytykset

• komponentit ja laitteet yhteensopivia

• toiminta on turvattu palon vaikutuksilta

• sammutusaineen myrkylliset vaikutukset eivät 

vaaranna henkilöturvallisuutta

• ympäristön olosuhteet eivät vaikuta laitteiston 

luotettavuuteen

4.7.2022 10
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Laitteiston toteutuksen dokumentointi 
(6–7 §)

• Uuden sääntelyn tavoitteena on selventää ja vahvistaa 

dokumentointia

• Toteutuksen teknisissä yksityiskohdissa tukeudutaan 

standardeihin ja yleisiin suunnitteluohjeisiin

• Laitteiston perusmäärittelyissä kuvataan, millainen laitteisto 

kohteeseen toteutetaan

̶ laaditaan myös laajoissa muutoksissa
̶ selvitys perusmäärittelyistä tiedoksi 

pelastusviranomaiselle

• Asennustodistuksessa kuvataan laitteiston tekninen 

toteutus

̶ laitteiston omistajan käyttöön
̶ laaditaan kaikista asennuksista
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Paloilmoitin   
(vanha A:60)

Toteutuspöytäkirja

•perusmäärittelyt

•muut vaatimukset

•omistajan 
velvollisuudet

•yksityiskohtaiset 
järjestelmätiedot

•ohjeet

•suunnittelu- ja 
asennusasiakirjat

•liittäminen 
hätäkeskukseen

•käyttöönotto ja 
luovutus

•huolto- ja korjaustiedot

Sammutuslaitteisto 
(vanha A:65)

Selvitys 
suunnittelu-
perusteista

Asennustodistus

Paloilmoitin ja 
sammutuslaitteisto 

(luonnos) 

Laitteiston 
perusmäärittelyt

•suojauksen laajuus

•laitteiston 
mitoitusperusteet

•muut määrittelyt

Asennustodistus

•tekninen toteutus

•tehdyt testaukset

•muut toimenpiteet

•käytössä ja 
kunnossapidossa 
tarvittavat tiedot ja 
ohjeet



Asennusliikkeet (8–10 §)

• Asennusliikkeen on

̶ varmistettava, että asennus- ja huoltotyöt tehdään asiantuntevasti ja huolellisesti
̶ varmistettava, että laitteisto on 5 §:n vaatimusten mukainen
̶ tehtävä kattavat toimintatestaukset (100 % oman työn tarkastus)
̶ huolehdittava laitteiston varmennustarkastuksesta (tilata tarkastus tarkastuslaitokselta)
̶ laadittava asennustodistus, jonka vastuuhenkilö allekirjoittaa

• Ennen toiminnan aloittamista asennusliikkeen on tehtävä ilmoitus Tukesille

̶ toiminnan voi aloittaa Tukesin vahvistuksen jälkeen
̶ tiedot toiminnanharjoittajasta ja nimetystä vastuuhenkilöstä nykyiseen tapaan
̶ vastuuhenkilöllä oltava tosiasiallinen mahdollisuus huolehtia tehtävästään

» vastuuhenkilön ei enää edellytetä olevan päätoimisessa palvelussuhteessa
̶ asennusliikkeen toimintailmoituksen määräaikaisuus poistuu
̶ ilmoitettava muutoksista 1 kk:n kuluessa ja nimettävä uusi vastuuhenkilö 3 kk:n kuluessa
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Asennusliikkeen vastuuhenkilö (10–13 §)

• Asennusliikkeellä oltava vähintään yksi vastuuhenkilö

̶ asennusliikkeen palveluksessa

• Edellytetään pätevyystodistusta asennusliikkeen 

harjoittamalta asennus- ja huoltotoiminnan alalta

̶ vastuuhenkilön koe ja 2 vuoden työkokemus
̶ ei enää koulutusvaatimusta
̶ pätevyystodistuksen määräaikaisuus poistuu

• Nykyiset pätevyystodistukset säilyvät voimassa 

(siirtymäsäännös)

Paloilmoitin   
(vanha A:60)

Sähkö- tai telealan 
teknikon tutkinto tai 

sitä vastaava

Tentti

Sammutuslaitteisto 
(vanha A:65)

Työkokemus 
(asennus- ja 

huoltotoiminta) 2v

Tehtävään soveltuva 
teknillisen 

oppilaitoksen  tai 
AMK-tutkinto

Tentti

Paloilmoitin ja 
sammutuslaitteisto 

(luonnos) 

Työkokemus 
(suunnittelu-, 

asennus- ja 
huoltotöistä) 2 v

Vastuuhenkilön koe 
tietyltä asennus- ja 
huoltotoiminnan 

alalta
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Vastuuhenkilön koe (14–15 §)

• Vastuuhenkilön kokeesta ja kokeen järjestämisestä säädetään nykyistä tarkemmin

̶ perustuu vakiintuneeseen käytäntöön

• Kokeella osoitetaan osaaminen vastuuhenkilön tehtäviin

̶ koskee yksilöityä asennus- ja huoltotoiminnan alaa
̶ kokeen hyväksytysti suorittaneelle annetaan todistus, joka voimassa 3 vuotta

• Tukes huolehtii kokeiden järjestämisestä joko itse tai tekee sopimuksen kokeen järjestämisestä

̶ kokeen järjestäjän tulee olla riippumaton ja olla tarvittava osaaminen
̶ sopimuksessa asetetaan ehdot mm. arvostelun yhdenmukaisuudesta
̶ sopimuksessa määritetään kokeen sisältö, toteutustapa, arvosteluperusteet sekä todistuksen 

sisältö
̶ kokeen järjestäjä raportoi Tukesille, joka valvoo sopimuksen noudattamista
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Laitteistojen tarkastukset (16–17 §)

• Tukesin hyväksymä tarkastuslaitos tekee tarkastukset

• Varmennustarkastus tehdään ennen rakennuksen tai rakennuksen osan käyttöönottoa

̶ asennusliike huolehtii, että varmennustarkastus tehdään
̶ tehtävä myös laajoihin muutoksiin ja laajennuksiin

• Määräaikaistarkastus tehtävä 3 vuoden välein

̶ tavoitteena varmistaa, että laitteistot pidetään toimintakunnossa ja vaatimusten mukaisina koko 
käyttöiän

̶ laitteiston haltija huolehtii, että määräaikaistarkastukset tehdään

• Erikseen säädetään, että uuden laitteiston ensimmäinen määräaikaistarkastus on tehtävä 12–18 kk kuluessa 

laitteiston varmennustarkastuksesta

• Määräaikaistarkastusvelvoite ei koske paloilmoittimia, joita ei ole liitetty hätäkeskukseen (4 §)
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Tarkastusten sisältö (16–17 §)

Varmennustarkastus

• laitteisto täyttää toteutukselle asetetut 
vaatimukset, vastaa toiminnallisia vaatimuksia ja 
perusmäärittelyjä

• laitteistosta on laadittu asennusliikkeen 
vastuuhenkilön allekirjoittama asennustodistus ja 
laitteisto on todistuksen mukainen

• asennusliike on tehnyt laitteistolle tarvittavat 
toimintatestaukset ja tarkastukset

• laitteisto on tarkoitukseen sopiva ja 
toimintakuntoinen

• laitteisto antaa ja välittää tarvittavat hälytykset ja 
ilmoitukset

Määräaikaistarkastus

• laitteisto on tarkoitukseen sopiva ja 
toimintakuntoinen

• edellisessä tarkastuksessa havaitut puutteet on 
korjattu

• laitteisto antaa tarvittavat hälytykset ja 
ilmoitukset

• laitteiston muutokset ja korjaukset on teetetty 
asennusliikkeellä ja laitteisto vastaa 
asennustodistuksia

• laitteistolla on ajantasainen huolto- ja 
kunnossapito-ohjelma

• laitteiston kunnossapito on asianmukaista ja 
riittävää
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Tarkastuksen tulos (18–20 §)

• Varmennustarkastus keskeytetään, jos laitteiston toimintakunnosta ei voida varmistua

̶ tarkastuspöytäkirja laaditaan vasta valmiista laitteistosta

• Jos määräaikaistarkastuksessa laitteistossa havaitaan vakavia puutteita, tarkastuslaitos määrää 

uusintatarkastuksen

̶ uusintatarkastus on tilattava 3 kk:n kuluessa
̶ asiasta ilmoitetaan pelastusviranomaiselle, joka voi ryhtyä valvontatoimenpiteisiin

• Tarkastuksesta laaditaan tarkastuspöytäkirja

̶ varmennustarkastuksen pöytäkirja säilytettävä 5 vuotta
̶ määräaikaistarkastuksen pöytäkirja ja osoitus tarkastuksessa havaittujen puutteiden 

korjaamisesta säilytettävä vähintään seuraavaan määräaikaistarkastukseen
̶ tarkastuspöytäkirjat toimitetaan tiedoksi pelastusviranomaiselle

• Toimintakuntoiseen laitteistoon kiinnitetään tarkastustarra
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Tarkastuslaitokset (21–23 §)

• Tukes hyväksyy tarkastuslaitokset hakemuksesta

̶ vahvistaa pätevyysalueen ja valvontaan liittyvät järjestelyt
̶ asettaa tarvittaessa vaatimuksia, rajoituksia ja ehtoja

• Tarkastuslaitoksen hyväksymisen edellytykset pääosin nykyiset

̶ uutena vaatimuksena akkreditointi
̶ alihankkijoiden käytöstä säädetään nykyistä tarkemmin

• Tarkastuksia tehdessään tarkastuslaitos hoitaa julkista hallintotehtävää eli noudatettava hallinnon 

yleislakeja

• Tarkastuslaitosten keskinäinen yhteistyövelvoite

• Annettava vuosittain toimintakertomus Tukesille
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Luku 3
Käsisammuttimien 
tarkastus ja huolto
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Käsisammuttimien tarkastusta ja huoltoa 
koskevan sääntelyn päälinjaukset

• Laissa säädetään

̶ käsisammutinliikkeiden vaatimuksista ja Tukesille tehtävästä toimintailmoituksesta
̶ vastuuhenkilön pätevyysvaatimuksista ja pätevyystodistuksesta
̶ tarkastus- ja huoltotyön vaatimuksista ja sisällöstä
̶ tarkastus- ja huoltoväleistä sekä tarkastus- ja huoltotarroista

• Vaatimukset pääosin nykyiset, mutta selvennetään ja tarkennetaan

̶ rakenteellisena muutoksena nostetaan sääntelyä nykyisestä asetuksesta lakiin
̶ säädetään nykyistä tarkemmin tarkastus- ja huoltotyön sisällöstä
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Käsisammuttimien tarkastus- ja 
huoltovelvoite (25 §, 27 §) 

• Käsisammuttimet on tarkastettava kahden vuoden välein

̶ tarkastus tehtävä vuoden välein, jos käsisammutin on alttiina kosteudelle, tärinälle, lämpötilojen 
vaihtelulle tai pakkaselle

• Käsisammuttimet on huollettava vähintään 10 vuoden välein

̶ valmistajan ilmoittamaa lyhyempää määräväliä on noudatettava
̶ käsisammutin on huollettava jokaisen käyttökerran jälkeen tai poistettava käytöstä

• Ensimmäisen tarkastuksen ja huollon ajankohta lasketaan käsisammuttimen valmistusajankohdasta

• Käsisammuttimien tarkastus- ja huoltovelvoite ei koske 

̶ koteihin hankittuja sammuttimia
̶ liikennevälineiden ja vesikulkuneuvojen käsisammuttimia (säädetty muualla)
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• Käsisammuttimen tarkastuksessa tarkastetaan 

käsisammuttimen toimintakunto eli ettei ole 

toimintaa haittaavia vikoja tai puutteita, etiketti 

on luettavissa, sammute ei ole menettänyt 

sammutustehoa

̶ otettava huomioon käsisammuttimen 
ominaisuudet (tyyppi)

• Tarkastuksen sisällöstä säädetään tarkemmin 

asetuksella (asetusluonnos 1–3 §)

̶ tarkastuksessa tarkastetaan vähintään
» etiketti on ehjä ja tiedot luettavissa
» merkintöjä ei ole peitetty
» säiliössä ei ole ulkopuolisia vaurioita
» käyttölaitteet ja letku ovat ehjiä ja 

käyttökunnossa
» sinetöinti on ehjä

̶ huollon sekä painelaitelain mukaisen 
määräaikaistarkastuksen toteaminen

̶ rikkoutuneen etiketin tai letkun vaihtaminen
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Käsisammuttimen tarkastus (26 §)



• Huollossa käsisammutin tarkastetaan ja 

huolletaan toimintakuntoiseksi 

̶ sisältää käsisammuttimen tarkastuksen 
toimenpiteet

̶ otettava huomioon käsisammuttimen 
ominaisuudet (tyyppi)

̶ käytettävä mallikohtaisia varaosia ja etiketin 
mukaisia tuotteita

• Huollon sisällöstä säädetään tarkemmin 

asetuksella (asetusluonnos 4–5 §)

̶ huollossa
» käsisammutin puretaan ja tyhjennetään
» säiliön kunto tarkastetaan sisäpuolelta
» osat puhdistetaan, kunnostetaan ja 

tarvittaessa uusitaan
» käsisammutin kootaan ja täytetään
» tiiveys tarkastetaan
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Käsisammuttimen huolto (28 §)



• Tarkastettuun ja toimintakuntoiseen käsisammuttimeen kiinnitetään tarkastustarra

̶ tarkastustarrassa tiedot käsisammutinliikkeestä sekä tehdyn tarkastuksen ja seuraavan tarkastuksen 
ajankohdat kuukauden tarkkuudella (käsisammuttimen sijoituspaikan mukaisesti)

̶ jos käsisammuttimen toimintakunnosta ei ole varmuutta, ei tarraa kiinnitetä, vaikka käsisammutin on 
tarkastettu

̶ huollon tarpeesta on kerrottava käsisammuttimen omistajalle (30 §)

• Huollettuun käsisammuttimeen kiinnitetään sekä tarkastus- että huoltotarra

̶ huoltotarrassa tiedot käsisammutinliikkeestä ja tehdyn huollon ajankohta

• Tarrat eivät saa peittää käsisammuttimen merkintöjä tai etikettiä

̶ huoltotarra voidaan kiinnittää sammuttimen takapuolelle
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Tarkastus- ja huoltotarrat (29 §)



Käsisammutinliikkeet (30–32 §)

• Käsisammutinliikkeen on 

̶ tehtävä tarkastus- ja huoltotyöt asiantuntevasti ja huolellisesti
̶ kerrottava asiakkaalle käsisammuttimen huoltotarpeesta
̶ tarkastusta ja huoltoa ei voi tehdä, jos käsisammuttimen painelaitesääntelyn mukainen 

määräaikaistarkastus on tekemättä

• Ennen toiminnan aloittamista tehtävä ilmoitus Tukesille

̶ toiminnan voi aloittaa Tukesin vahvistuksen jälkeen
̶ tiedot toiminnanharjoittajasta ja nimetystä vastuuhenkilöstä nykyiseen tapaan
̶ vastuuhenkilöllä oltava tosiasiallinen mahdollisuus huolehtia tehtävästään

» vastuuhenkilön ei enää edellytetä olevan päätoimisessa palvelussuhteessa
̶ oltava töiden tekemisen kannalta tarpeelliset työvälineet ja asianmukaiset tilat

» nimenomainen velvoite kiinteästä huoltotilasta poistetaan
̶ käsisammutinliikkeen toimintailmoituksen määräaikaisuus poistuu
̶ ilmoitettava muutoksista 1 kk:n kuluessa ja nimettävä uusi vastuuhenkilö 3 kk:n kuluessa
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Käsisammutinliikkeen vastuuhenkilö 
(33–36 §)

• Käsisammutinliikkeellä oltava nykyiseen tapaan vähintään yksi vastuuhenkilö

̶ liikkeen palveluksessa

• Vastuuhenkilö huolehtii, että

̶ tarkastus- ja huoltotyöt tehdään säännösten mukaan
̶ tarkastus- ja huoltotöitä tekevillä on tarvittava osaaminen

• Edellytetään Tukesin myöntämää pätevyystodistusta

̶ vastuuhenkilön koe ja uutena vaatimuksena vähintään vuoden pituinen perehdyttävä 
työkokemus

̶ ylläpidettävä ammattitaitoaan
̶ pätevyystodistuksen määräaikaisuus poistuu

• Nykyiset pätevyystodistukset säilyvät voimassa (siirtymäsäännös)
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Luku 4
Tuotteita koskevat 

vaatimukset
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Tuotteita koskevan sääntelyn 
päälinjauksia

• Laissa säädetään tuotteita koskevat yleiset vaatimukset

̶ soveltamisala nykyisen lain mukainen
̶ vaatimukset pääosin nykyiset, mutta selvennetään ja tarkennetaan
̶ tuotteiden tekniset vaatimukset ja testausmenetelmät tulevat pääosin eurooppalaisista 

standardeista
̶ tuotteiden vaatimustenmukaisuus osoitetaan helpoiten esim. standardia noudattamalla

• Osaan tuotteista sovelletaan EU:n rakennustuoteasetusta

̶ harmonisoidut tuotestandardit ovat pakollisia
̶ ei ole tarvetta tai mahdollisuutta kansalliselle tuotesääntelylle

• Tuotteiden markkinavalvonnassa sovelletaan horisontaalista markkinavalvontalakia
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Lain soveltamisalaan kuuluvat tuotteet

• Vaatimuksia sovelletaan seuraaviin tuoteryhmiin (1 § )

̶ käsisammuttimet
̶ sammutuspeitteet ja muut alkusammutustuotteet
̶ palovaroittimet ja häkävaroittimet
̶ paloilmoittimen osaksi tarkoitetut laitteet
̶ automaattisen sammutuslaitteiston komponentit
̶ rakennukseen asennettavat sammutuslaitteet
̶ rakennukseen asennettavat savunpoistolaitteet
̶ poistumisopasteet ja -valaisimet
̶ tehdasvalmisteiset tulisijat
̶ väestönsuojien varusteet ja laitteet
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Tuotteita koskevat vaatimukset (37–40 §) 

• Tuotteiden yleinen käyttöturvallisuusvaatimus

̶ oltava käyttötarkoitukseen sopiva ja toimittava oletetulla tavalla, keskeistä toimintavarmuus
̶ rakennustuotteiden osalta noudatettava MRL:n sääntelyä

• Tuotteen mukana asianmukaisen ja turvallisen käytön edellyttämät tiedot, merkinnät ja ohjeet

̶ tarpeelliset tiedot ja ohjeet asentamista, käyttöä ja huoltoa varten

• Merkintöjen, tietojen ja ohjeiden oltava suomeksi ja ruotsiksi

̶ vaatimustenmukaisuutta osoittavat tekniset asiakirjat suomen tai ruotsin kielellä
̶ viranomaiselle toimitettavat asiakirjat viranomaisen hyväksymällä kielellä

• Väestönsuojan laitteista ja varusteista oma säännös

̶ teknisistä vaatimuksista säädetty asetuksella, joka jää voimaan

• Asetuksenantovaltuuksilla mahdollista tarkemman sääntelyn antaminen, jos se olisi tarpeellista EU-

sääntelyn toimeenpanemiseksi tai tuotestandardien soveltamisen tueksi
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Tuotteen vaatimustenmukaisuus (41 §)

• Tuotteen valmistajan ja muun markkinoille saattajan on varmistettava, että tuote on vaatimusten 

mukainen

• Valmistajan on voitava osoittaa tuotteen vaatimustenmukaisuus

̶ tekniset asiakirjat
̶ tarpeelliset merkinnät
̶ käyttö- ja muut ohjeet

• Tuotteen ominaisuudet todetaan tuotteen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla

̶ huomioitava myös muu vaatimustenmukaisuuteen vaikuttava sääntely
» käsisammuttimissa painelaitesääntely
» rakennustuotteissa rakennustuoteasetus

• Jos valmistaja ei ole huolehtinut, asiasta vastaa se, joka saattaa tuotteen markkinoille tai luovuttaa 

tuotteen käyttöön ensimmäistä kertaa Euroopan talousalueella
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Asetusluonnokset

• Nykyisen laitelain nojalla annetut asetukset kumoutuvat

̶ VNa väestönsuojien laitteista ja varusteista (409/2011) 
jää voimaan

• Uusi sisäministeriön asetus käsisammuttimista

̶ säädetään tarkemmin käsisammuttimen tuote- ja 
käyttöominaisuuksista sekä etiketistä

̶ poikkeus säiliön punaiseen väriin koskien kotitalous- ja 
muuhun vastaavaan yksityiseen käyttöön tarkoitettua  
sammutinta

• Uusi sisäministeriön asetus tehdasvalmisteisista tulisijoista

̶ säädetään tarkemmin, mitä tietoja on annettava 
tuotteen ominaisuuksista
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Luvut 5 ja 6
Valvonta ja erinäiset 

säännökset
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Valvontaviranomaiset (44 §)

• Luvun 5 valvontaa koskevia säännöksiä sovelletaan lain lukujen 2 ja 3 valvontaan

̶ paloilmoittimien ja automaattisten sammutuslaitteistojen asennus- ja huoltotyöt
̶ käsisammuttimien tarkastus- ja huoltotyöt

• Luvun 4 valvonnasta eli tuotteiden markkinavalvonnasta ja valvontaviranomaisen toimivaltuuksista 

säädetään markkinavalvontalaissa ja CE-merkittyjen rakennustuotteiden osalta maankäyttö- ja 

rakennuslaissa 

• Tukes on valvontaviranomainen

• Pelastusviranomainen valvoo laitteistojen tarkastusvelvoitteen sekä käsisammuttimien tarkastus- ja 

huoltovelvoitteen toteutumista

̶ toimivaltuudet ja valvontakeinot on säädetty pelastuslaissa
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Valvontakeinot (47–52 §) 

• Tukesilla on oikeus saada valvontaa varten tarvittavat välttämättömät tiedot asennus- ja 

käsisammutinliikkeiltä ja vastuuhenkilöiltä, laitteistojen haltijoilta sekä tarkastuslaitoksilta (47 §)

• Salassa pidettäviä tietoja voidaan luovuttaa viranomaisten kesken (48 §)

• Tukesilla oikeus tehdä tarkastuksia paikoissa (49 §)

̶ joihin laitteistoja asennetaan tai joissa niitä korjataan tai huolletaan
̶ joissa käsisammutinliike tekee käsisammuttimien tarkastus- ja huoltotöitä

• Tukesilla oikeus tehostaa antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla tai teettämisuhalla
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Erinäiset säännökset

• Muutoksenhaku

̶ Tukesin tekemästä päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen (53 §)
̶ tarkastuslaitoksen tekemään päätökseen voi hakea oikaisua tarkastuslaitokselta ja valittaa 

hallinto-oikeuteen (54 §)

• Asennusliikkeen ja käsisammutinliikkeen vastuuhenkilön pätevyys voidaan osoittaa myös 

ulkomaisella pätevyystodistuksella

̶ Tukes tekee ammattipätevyyden tunnustamispäätöksen

• Pelastusviranomaisella ja kunnan rakennusvalvontaviranomaisella velvollisuus ilmoittaa Tukesille 

havaitsemistaan epäkohdista
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