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LAUSUNTO
13.9.2022

LAUSUNTO – ESITYSLUONNOS LAIKSI ERÄISTÄ PALOTURVALLISUUSLAITTEISTA
SEKÄ ERÄIDEN TUOTTEIDEN MARKKINAVALVONNASTA ANNETUN LAIN 1§:n MUUTTAMISESTA
ASIA:
Sisäministeriö pyytää lausuntoa liitteen luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräistä
paloturvallisuuslaitteista sekä eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain
muuttamisesta.
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki eräistä paloturvallisuuslaitteista. Samalla
kumottaisiin voimassa oleva pelastustoimen laitteista annettu laki (10/2007). Lisäksi laki
eräistä paloturvallisuuslaitteista lisättäisiin eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun
lain (1137/2016) soveltamisalaan.
AIKATAULU JA VASTAUSOHJEET:
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun
lausuntopyyntöön. Vaihtoehtoisesti lausunnon voi myös lähettää sähköpostitse
sisäministeriön kirjaamoon, osoitteeseen kirjaamo.sm(at)govsec.fi. Lausunnoissa pyydetään
käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/6170/2021.
Lausuntoaikaa on pidennetty 19.9.2022 asti.
Satakunnan pelastuslaitos on tutustunut lausuntopyyntöön liitteineen
Huomiot on jaettu neljän asiakokonaisuuden välillä
Laki eräistä paloturvallisuuslaitteista sekä sisäministeriön asetus paloilmoittimista ja
automaattisista sammutuslaitteistoista;
-

-

Paloilmoitin –termin määritelmä tulisi olla täsmällisempi. Eri ministeriöiden säädöksissä viitataan, että paloilmoitin tulisi rakentaa EN54- standardin mukaisesi. Näin tulisi toimia myös
tässä asiakokonaisuudessa. Lisäksi tulisi pohtia, että aiheuttaako mahdollinen hätäkeskusyhteys joitakin erityisvaatimuksia paloilmoittimelle verrattuna niihin, joita ei hätäkeskukseen ohjata. Suosittelemme että paloilmoittimet rakennettaisiin ja ylläpidettäisiin samanarvoisesti riippumatta siitä, onko hälytyksen siirto hätäkeskukseen tai muuhun valvottuun
paikkaan.
Pidämme varmennustarkastus -termin lisäystä (/palauttamista) hyvänä uudistuksena.
2§ ja 3§ vertailu: Näistä vain sammutuslaitteistot ovat automaattisia. Pitäisikö hälytyksen
siirto määritellä tarkemmin asetuksessa tai paremmin avata vertailtavuus ympäristöministeriön asetukseen rakennusten paloturvallisuudesta (848/2017)
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Kaipaamme taulukkoa tarkastusvelvollisuuksista, määräajoista ja laitteistojen määrittelystä.

Sisäministeriön asetus käsisammuttimien tarkastus- ja huoltotöistä
-

Myös pikapalopostien tarkastusvelvoite tulisi ulottaa lainsäädäntöön. Tällä hetkellä se on
vain standardissa.

Sisäministeriön asetus tehdasvalmisteisista tulisijoista;
-

Ei huomauttamista

Sisäministeriön asetus rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta;
-

Ei huomauttamista
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