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

1.
24 § Esityksen mukaan luvun 25 ja 27 §:ää ei sovellettaisi kotitalous- tai muuhun vastaavaan
yksityiseen käyttöön hankittuun käsisammuttimeen.
Kaksi erilaista esitystä, joista A vaihtoehto ensisijainen B esitys minimissään
huomioitava

A.

Kotitalouskäyttöön hankitut käsisammuttimet jäisivät tarkastus- ja huoltovelvoitteen piiriin.
Perustelut:


Kotitalouksille ei ole vaadittu alkusammutuskaluston hankintaa, vaikka sammuttimen
hankinnan kustannus on mitätön vuositasolla. Mielestämme kotitalouksiin voitaisiin laatia jopa
sammuttimen hankinta velvollisuus. Nykypäivänä ja varsinkin lähitulevaisuudessa kotien tekniikka
moninkertaistuu ja näistä tulee jopa pienimuotoisia energian tuotanto/lämpölaitoksia sekä isojen
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akku varastojen latauslaitoksia (autot, aurinkosähkö, lämminvesijärjestelmät viimeistään ja
tulisijojen ym. poltto laitokset kuten pelletti yms.), Tämä on seurausta energian hinnasta ja käytön
lisääntymisestä.

Vapaaehtoisesti koteihin hankittujen sammuttimien tarkastusvelvoitteen puute nähdään riskinä
sammuttimien käyttökunnon säilymiselle. Kyseessä on myös paineastia, jonka vioittuminen voi
aiheuttaa vaaratilanteita. Hankittu käsisammutin pitäisi pitää käyttökunnossa, Jos asukas olettaa
virheellisesti käsisammuttimen olevan toimintakuntoinen, voi palotilanteessa syntyä vaaratilanne ja
henkilö turvallisuus vaarantuu.
B.
Kotitalouskäyttöön hankitut käsisammuttimet jäisivät tarkastus- ja huoltovelvoitteen piiriin,
jos sammutin on viranomaisen tai vakuutusyhtiöiden suojeluohjeiden vaatimus.

Emme voi olla varma lähitulevaisuudesta mitä vaatimuksia kotitalouksilta vaaditaan ja jos laki
rajaa yksiselitteisesti kodit tarkastus velvollisuuden ulkopuolelle on viran omaisen mahdoton tehdä
riittävän turvallisuustason vaatimia ohjeistuksia.

2.

27 §

Esitämme huoltoväliksi enintään 10 vuotta ja on noudatettava valmistajan ohjeistusta.

Perustelemme sanamuodon tärkeyttä, sillä ettei 10 vuoden huoltoväli ole yksiselitteinen vaan
aina on noudatettava valmistajan huolto-ohjetta.

3.

29 §
Kaksi erilaista esitystä, joista A vaihtoehto ensisijainen B esitys huonompi vaihtoehto

A.
Esitämme että sammutin tarkastus tarran sisältö pidetään vanhan vaatimusten mukaisena eli
tekijän nimikirjoitus säilytetään tarrassa.


Perusteluissa viitattiin viranomaisen valvontaan mutta näemme tämän ensisijaisesti
Sammutinhuolto yritysten oman laadunvalvonnan asiana. Nykyään tarrat tulostetaan pää asiassa
huoltoliikkeiden omilla tulostimilla ja nimikirjoitusten lisääminen tulostamisen yhteydessä ei luo
lisävaivaa tai kustannuksia. Emme näe mitään syytä miksi nimikirjoitus pitäisi poistaa, kun tästä
ulkopuliset tahot eivät voi helposti päätellä henkilön nimeä.

B.
Vähintään esitämme tekstin sisältöön seuraavaa muutosta; ”toimintakuntoiseen
käsisammuttimeen tarkastustarra, josta on vähintään käytävä ilmi………
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Vähintään sanan lisäämistä perustelemme sillä, että Sammutinhuolto yritykset voivat
halutessaan lisätä heille oleellisia ja tärkeitä muutoksia tarraan kuten nimikirjoitus jne.

4.

29 §

Esitämme että tähän säilytetään vaatimus dokumentoinnista eli
tarkastus/huolto
pöytäkirjasta. Pöytäkirjoja ei vaadittaisi yksityishenkilöiden teettämistä sammutintarkastuksista.

Perusteluna on pöytäkirjojen monipuolinen käyttö sammutinhuoltoliikkeiden omassa
käytössä, tilaajat myös tarvitsevat dokumentaatiota viranomais- ja vakuutusasioiden parissa
asioidessa. Pöytäkirjoihin kirjataan monesti myös havaitut toimintakuntoon, sijoitukseen tai
sammutteen ominaisuuksiin havaitut puutteet. Näiden tietojen säilyttäminen
sammutinhuoltoliikkeen omissa tiedoissa seuraavaan tarkastukseen asti on ilman pöytäkirjoja
haastavaa. Puutteiden korjaamisen seuraaminen tai niiden asiakkaan tietoon saattaminen ilman
pöytäkirjaa on mahdotonta. Pöytäkirjan puute laskee oleellisesti myös turvallisuus tasoa.

5.

32 §

3 kpl muutos esitystä


Esitämme että vastuuhenkilön on oltava käsisammutinhuoltoliikkeen palveluksessa, yrittäjä
tai päätösvaltainen yhtiömies.


Esitämme että Käsisammutinliikkeen käytössä on oltava yrityskäyttöön tarkoitettu kiinteä
toimitila (ei kaavoitetulla pienasutus alueella), jossa on oltava töidentekemisen kannalta tarpeelliset
työvälineet ja asianmukaiset tilat.



Esitämme, että kiinteä huoltopaikka tulisi säilyttää vaatimuksena myös tulevaisuudessa.

Mikäli kiinteää huoltopaikkaa ei enää vaadittaisi, niin missä silloin tehtäisiin käsisammuttimien
kierrätys ja purkutyöt työtuvallisesti ja ympäristövaatimukset huomioiden.
Käsisammuttimen tai sammutejauheen kierrätykseen ei ole mitään yhtenäistä toimintamallia. Mikäli
kiinteä huoltopaikka vaatimuksena poistetaan, tulisi laatia yhteinen toimintamalli alalle, jossa
luotaisiin valmius kehittää järjestelmä, miten ottaa vastaan käsisammuttimet ja kehittää
sammutteiden kierrätetystä asianmukaisesti.
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Haluamme myös liittona kannustaa liikkeitä huoltamaan sammuttimia ympäristösyistä. Monessa
tilanteessa, vaikka hinta olisikin korkeampi, olisi ympäristön kannalta järkevämpää huoltaa
sammutin, kuin vaihtaa se uuteen.

Kunnostavasti 29.9.2022
Puheenjohtaja Pekka massinen ja liiton hallitus
Paloturvallisuusliikkeiden liitto Ry

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
-

Massinen Pekka
Paloturvallisuusliikkeiden liitto Ry
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