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Keskustelutilaisuuden ohjelma
1) Lakihankkeen uudistamisen tavoitteet ja alustavat linjaukset

̶ Tuotesääntelyn linjaukset mm. palovaroittimet, käsisammuttimet, tulisijat
̶ Laitteistosääntelyn linjauksia mm. paloilmoittimet ja sammutuslaitteistot
̶ Käsisammuttimien tarkastaminen ja huoltaminen

2) Kahvitauko
3) Puheenvuoroja ja keskustelua
4) Miten tästä eteenpäin?
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Valmistelun tavoitteet ja aikataulu
• Sääntelyn tarpeen ja toimivuuden arviointi; nykyinen laitelaki yli 10 vuotta vanha, lain ja

asetusten sisältö pääosin 90-luvulta
• Sisältötarkistukset suhteessa muussa lainsäädännössä tapahtuneisiin muutoksiin,

erityisesti rakentamisen sääntely ja TEM:n toimialan tuotesääntely
• Säädöshuolto, säädöstekninen ajantasaistaminen
• Tavoitteena nykyistä yksinkertaisempi ja selkeämpi sääntelykokonaisuus
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Säädösvalmistelu-
hankkeen
asettaminen
9.1.2018
• työryhmä-

valmistelu

Keskustelu-
tilaisuudet
10.4.2019
(16.5.2019 tai
syyskuu 2019)
• valmistelu jatkuu

Lausuntokierros
kesällä 2019
• jatkovalmistelu

Hallituksen esitys
syksyllä 2019
• asetusten

valmistelu

Laki ja asetukset
voimaan keväällä
2020



Laitelain soveltamisala

Tuotesääntely

•Palovaroittimet
•Häkävaroittimet
•Paloilmoittimen komponentit
•Käsisammuttimet
•Alkusammutusvälineet
•Sammutuslaitteiston

komponentit
•Tehdasvalmisteiset tulisijat
•Poistumisopasteet
•Savunpoistolaitteet
•Väestönsuojien varusteet ja

laitteet

Paloilmoittimet ja automaattiset
sammutuslaitteistot

•Laitteiston toteutus
•Asennusliikkeet
•Tarkastuslaitokset

Käsisammuttimien huolto ja
tarkastus

•Käsisammuttimien huolto- ja
tarkastustyöt

•Käsisammutinliikkeet
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(Huom. laitteistojen kunnossapito
on pelastuslain soveltamisalaa)

(Huom. käsisammuttimien
tarkastus- ja huoltovelvoite on
pelastuslain soveltamisalaa)



Päälinjaukset
• Sääntelyn soveltamisalaa ei laajenneta nykyisestä

̶ laitelaki on erityissääntelyä, soveltamisala tarkkaan rajattu
• Selvennettävä suhdetta muuhun lainsäädäntöön ja yhtenäistettävä käsitteet

̶ rakentamisen sääntely
̶ EU rakennustuoteasetus
̶ muu tuotesääntely ja markkinavalvontalaki
̶ pelastuslaki

• Vanhojen asetusten osalta karsintaa mistä on tarve säätää ja kuinka yksityiskohtaisesti
̶ asetuksissa on lakitasolle nostettavia asioita
̶ säädetään laissa tuoteryhmäkohtaiset perusvaatimukset

• Tukesin rooli valvontaviranomaisena säilyy nykyisenä
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Palovaroitin
• palovaroittimen tekniset vaatimukset

̶ EU:n rakennustuoteasetuksen mukainen tuote eli on käytettävä
harmonisoitua tuotestandardia

̶ sähkö- ja säteilyturvallisuusvaatimukset säädetään jo toisaalla
VnA palovaroittimien teknisistä vaatimuksista (291/2009) kumotaan

• lakiin on kuitenkin tulossa vaatimuksia perusominaisuuksista (toiminnallisia)
̶ perusominaisuuksin liittyvä  asetuksenantovaltuutus siltä varalta, että

standardit muuttuvat ja tulee tarve säätää kansallisesti esim. palovaroittimen
äänen luokkavaatimuksesta

• palovaroittimien hankintavelvoite (riittävä määrä ja sijoittaminen) sekä
kunnossapitovelvoitteen vastuunjako säädetään pelastuslain kautta
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Käsisammutin
• käsisammuttimen tekniset vaatimukset

̶ painelaitesääntelyn mukainen tuote, harmonisoitu standardi, CE -merkintä
̶ on olemassa EN –standardit käsisammuttimen vaatimuksista

SM asetus käsisammuttimista (790/2001) uusitaan

• sääntelyä tarvittaneen perusvaatimuksista mm. sammutusominaisuuksista,
etiketistä, väristä

̶ tarkemmat tekniset vaatimukset tulevat standardeista, kuten nykyisinkin

• käsisammuttimen hankintavelvoite (riittävä määrä ja sijoittaminen) ei kuulu
soveltamisalaan

• käsisammuttimen tarkastus- ja huoltovelvoitteesta säädetään tarkemmin
pelastuslain nojalla
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Tulisijat
• tehdasvalmisteisten tulisijojen tekniset vaatimukset

̶ EU:n rakennustuoteasetuksen mukaisia tuotteita eli on käytettävä
harmonisoituja tuotestandardeja

̶ standardeissa on määritetty eri tuoteryhmien vaatimuksia mm.
paloturvallisuudesta, päästöistä, hyötysuhteesta, merkinnöistä jne.

• työn alla kartoittaa, mitä teknisiä vaatimuksia tulisijoille tulisi säätää
kansallisesti turvallisen asentamisen ja käytön kannalta

̶ näihin perusominaisuuksin liittyvä  asetuksenantovaltuutus, jotta
tarvittaessa voidaan säätää kansallisesti esim. standardien
sisältämistä luokkavaatimuksista

• tulisijan asentaminen ei kuulu soveltamisalaan
̶ on osa rakentamista



Paloilmoittimet ja sammutuslaitteistot
• Laissa säädettävät asiat

̶ tuotteiden perusvaatimukset
̶ laitteistojen toiminnalliset vaatimukset
̶ asennusliikkeiden ilmoitusmenettely ja

vastuuhenkilön pätevyysvaatimus
̶ tarkastuslaitosten hyväksyminen ja tehtävät

• Uusi asetus paloilmoittimien ja automaattisten
sammutuslaitteistojen toteutuksesta ja kunnossapidosta

̶ toteutuksen dokumentointi
̶ kunnossapidon vaatimukset (liittyy pelastuslakiin)
̶ käyttöönottotarkastus/varmennustarkastus
̶ määräaikaistarkastukset 1 + 3 vuotta
̶ tarkastustarra
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Asennusliikkeen vastuuhenkilö
• Asennusliikkeellä oltava jatkossakin

vastuuhenkilö
̶ vaatimus palvelussuhteesta yritykseen

• Pätevyystodistus vaadittaisiin jatkossakin
̶ tentti ja työkokemus
̶ pätevyystodistuksen määräaikaisuus

poistetaan
• Nykyiset pätevyystodistukset säilyisivät

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

(ehdotus)

Työkokemus
(asennus- ja

huoltotoiminta)

Tentti

10.4.2019 10



Käsisammuttimien tarkastus ja  huolto
• koskee käsisammuttimen toimintakunnon varmistavia tarkastuksia ja huoltotöitä

̶ ei säädetä käsisammuttimelle tehtävistä painelaitesääntelyn mukaisista
painelaitetarkastuksista

̶ oletus, että käsisammutin on toimintakunnossa
• tarkastus- ja huoltotöitä saa tehdä vain käsisammutinliike

̶ oltava vastuuhenkilö, joka vastaa töiden tekemisestä ja joka on
palvelussuhteessa yritykseen

̶ vastuuhenkilön tulee suorittaa tentti + työkokemus
̶ liikeilmoitusten ja vastuuhenkilön määräaikaisuudet poistetaan
̶ tarkastettujen käsisammuttimien luettelointivelvoite poistetaan
̶ tarkennetaan tarkastus- ja huoltotyön sisältöä ml. tarran liimaaminen
̶ kiinteä huoltopaikka > huoltopaikka
̶ tarkastus- ja huoltoväleistä säädetään pelastuslain nojalla

• sääntelyä ei laajenneta muihin alkusammutusvälineisiin
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Savunpoistolaitteet
• Kaikki sisäministeriön antamat ohjeet, määräykset ja

päätökset ovat kumoutuneet (viimeistään 31.8.2001)
• EU:n rakennustuoteasetuksen soveltamisalaa

̶ harmonisoidut tuotestandardit savunpoistoluukut,
savusulut, savunpoistopuhaltimet (SFS-EN 12101
sarja)

̶ kansalliset soveltamisstandardit (NAS)
• Lakiin yleiset perusvaatimukset tuotteille

̶ ei tarvetta tarkemmalle tuotesääntelylle
• Savunpoiston toteutus ei kuulu laitelain

soveltamisalaan
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Poistumisopasteet
• Sisäasiainministeriön asetus rakennusten

poistumisreittien merkitsemisestä ja
valaisemisesta (805/2005)

̶ päivitetään, ei merkittäviä muutostarpeita
̶ liittyy pelastuslakiin
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Väestönsuojien varusteet ja laitteet
• Valtioneuvoston asetus väestönsuojan

laitteista ja varusteista (409/2011)
̶ tarkistetaan myöhemmin

• Väestönsuojan rakentamisessa ja
varustamisessa käytettävät laitteet ja
tuotteet
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Miten tästä eteenpäin
• Valmisteluaineisto verkkosivuilla

https://intermin.fi/hankkeet/hankehaku
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Kirkkokatu 12, Helsinki
PL 26, 00023 Valtioneuvosto

Vaihde 0295 480 171
kirjaamo@intermin.fi


