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Pirkanmaan pelastuslaitoksen lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi eräistä
paloturvallisuuslaitteista sekä eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain
1§:n 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.
Lausuntopyynnössä on mukana luonnokset sisäministeriön asetuksiksi
•
paloilmoittimista ja automaattisista sammutuslaitteistoista
•
käsisammuttimien tarkastus- ja huoltotöistä
•
käsisammuttimista
•
tehdasvalmisteisista tulisijoista
•
rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta.
Uusi laki eräistä paloturvallisuuslaitteista vastaisi sisällöllisesti pääosin voimassa olevaa lainsäädäntöä.
Lain rakennetta kuitenkin selkeytettäisiin ja sääntelyä nostettaisiin asetuksista lain tasolle.
Esityksen tavoitteena on selkeyttää ja ajantasaistaa paloturvallisuuslaitteita koskevaa sääntelyä.
Nykyiseen lakiin verrattuna useat muutokset ovat luonteeltaan teknisiä tai sääntelyä täsmentäviä, eikä
esityksellä muutettaisi merkittävästi nykytilaa. Laissa säädettäisiin myös viranomaisen eli Turvallisuusja kemikaaliviraston tehtävistä ja toimivaltuuksista.
Sisäministeriö pyytää lausuntoa esitysluonnoksesta 23.8.2022 mennessä.
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Pirkanmaan pelastuslaitos kiittää mahdollisuudesta lausua päätösluonnoksesta ja esittää lausuntonaan
seuraavaa:
Laki eräistä paloturvallisuuslaitteista sekä sisäministeriön asetus paloilmoittimista ja
automaattisista sammutuslaitteistoista
Lakiluonnoksen §3:n määritelmissä tulisi selkeästi ilmetä se, koskevatko laki sekä asetus ja niissä
asetetut velvoitteet myös ilman hätäkeskusyhteyttä olevaa paloilmoitinta. Lakiluonnoksessa ja
muistiossa tulisi huolehtia eri ministeriöiden säädösten yhtenäisyys termien määrittelyssä ja
vaatimustasossa, tässä yhteydessä esimerkiksi koskien selvitystä laitteiston perusmäärittelyistä,
asennustodistusta, varmennustarkastusta ja kunnossapitoa.
Laki eräistä paloturvallisuuslaitteista
§18:ssa ehdotettu tarkastuslaitoksen velvoite määrätä uusi määräaikaistarkastus, kun paloilmoittimen
tai automaattisen sammutuslaitteiston määräaikaistarkastuksessa havaitaan vakavia puutteita, on
kannatettava. Lakia tulisi kuitenkin täsmentää esimerkiksi pakkokeinojen käyttövelvoitteen osalta
tilanteissa, joissa laitteiston haltija ei tilaa uusintatarkastusta.
Sisäministeriön asetus tehdasvalmisteisista tulisijoista
Asetusluonnoksen §3:een tulisi lisätä velvoite toimittaa ohjeet niistä rakennusmateriaaleista ja -osista,
joita käyttämällä suojaetäisyyksiä palaviin materiaaleihin voitaisiin pienentää. Tarve ohjeistukselle on
pelastusviranomaisille tulevien asiakaskyselyiden mukaan ilmeinen.
Sisäministeriön asetus rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta;
Asetusluonnoksen §5:een tulisi lisätä luettelo niistä rakennuksen käyttötarkoituksista, joissa
edellytettäisiin aina poistumisreittien valaisemista. Tällaisia kohteita olisivat muun muassa
majoitustilat, hoitolaitokset ja isommat kokoontumis- ja liiketilat. Muissa kohteissa tarvittava valaistus
määräytyisi kohdekohtaisesti poistumisjärjestelyistä riippuen.

vs.Pelastusjohtaja Matti Isotalo

vs.Valvontapäällikkö Tapio Sten
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