


 
Palostandardisointi SFS:ssä 

 
Standardisointiryhmät: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• ISO/TC 21 Palontorjuntalaitteet ja sammutuskalusto 

työtä seurataan, ei osallistuta kokouksiin 
 



Palostandardisointi SFS:ssä 

Yhteistyötä Sisäministeriön kanssa 
 SFS vastaa työn koordinoinnista (kati.heiskanen@sfs.fi)  
 rahoittajana SM 

 
Asiantuntijoiden määrä ryhmissä 100 henkilöä 

 uudet asiantuntijat tervetulleita! 
 https://www.sfs.fi/standardien_laadinta/sfs_n_standardisointiryhmat 
 SFS:n delegaattivalmennukset 

 
Suomen kannalta merkittäviin standardeihin vaikutetaan aikaisessa 
vaiheessa 

 kokousmatkoja Eurooppaan vuosittain 20-30 
 

Tärkeät standardit suomeksi  
 vuonna 2017 suomeksi 4 palostandardia, 2018 käännetään 4-5 



Sammutuslaitteet ja savunhallinta 
Suomalaisia asiantuntijoita osallistuu eurooppalaisiin sprinklereitä, 
kaasusammutuslaitteistoja, happipitoisuutta laskevia järjestelmiä,  
savunhallintalaitteistoja sekä vesisumulaitteistoja standardisoiviin työryhmiin. 
 
 valmisteilla ovat mm. sprinklerien suunnittelu- asennus- ja 

huoltostandardin revisio, aerosolisammutuslaitteistostandardi sekä 
asuntosprinkleristandardi, jonka odotetaan valmistuvan 2018.  
 

 happipitoisuutta laskevia järjestelmiä käsittelevä standardi EN 16750 on 
valmis. Myös vaahdotestandardisarjan EN 1568 päivitystyö on saatu 
valmiiksi.  
 

 uudeksi työkohteeksi on esitetty ”commercial kitchen fire protection 
systems” 
 

 vesisumulaitteistostandardisointi on jatkunut aktiivisena uuden työryhmän 
alla.  
 

 savunhallinnassa  työn alla useita kohteita (Markus Häme esittelee) 
 



Palontorjunta 
Suomesta on asiantuntijoita mukana käsisammutinsarjaa  
"EN 3", aerosolisammuttimia, sammuttimien huoltoa ja 
sammutuspeitteitä standardisoivissa työryhmissä.  
 
 käsisammutinstandardin uudistamistyö käynnissä  

• sammutusaineet, sammuttimen värivaatimukset, etikettiä koskevat 
merkintävärit ja kielivaatimukset.  
 

 sammutuspeitestandardin päivittäminen aktiivisessa  
vaiheessa, yksi tapaaminen järjestettiin Suomessa 

• käyttötarkoitus, kokoasia, testaustarpeet ja sinetti 
 

 käsisammuttimien huolto  
• käytännöt eri maissa hyvin erilaisia. Työn alla nyt mm.  

laatuvaatimusten ja pätevän henkilön määrittäminen. 
 

 aerosolisammutinstandardi on parhaillaan  
lausuntokierroksella.  
 



Paloilmoittimet 
Suomi on mukana vikailmoitusten välitinlaitteita koskevan  
standardin (EN 54-21) uudistustyössä ja seuraa kokonaisuudessaan 
EN 54-sarjan standardisointia 
 
EN 54-sarja 
 päivittäminen rakennustuoteasetuksen vaatimusten mukaiseksi  

on käynnissä  
 paloilmoittimien suunnittelu- asennus ja huoltostandardin odotetaan 

valmistuvat tänä vuonna. 
 
palovaroitinstandardi 
 päivitystyö jatkuu uutena työkohteena, sillä käsiteltävänä on vielä 

paljon edellisellä lausuntokierroksella esiin tulleita asioita  
 
 



Palokuntakalusto 

• Suomi on aktiivisesti mukana hydraulisten pelastustyökalujen 
uudistamisessa 
 

• “Hand-held branchpipes for fire service use”-sarjan päivittäminen 
on käynnistynyt 
 

• Palo- ja pelastusajoneuvostandardeja  
odotetaan uusimiskyselyyn 2018.  
Jos päivitystyö alkaa 
on Suomi mukana kehitystyössä. 

  



Kyltit ja opasteet 

ISO/TC 145/SC2 Safety identification, signs, shapes, symbols and 
colours 
 
SFS EN ISO 7010 Kuvatunnukset ja piirrosmerkit. Turvallisuusvärit ja 
turvallisuusmerkit. Rekisteröidyt turvallisuusmerkit 
 
ISO 16069 Graphical symbols - Safety signs  
- Safety way guidance systems (SWGS) 
 käännetään 2018 ja vahvistetaan SFS-ISO-standardiksi 
 tiedotustilaisuus pelastuskäyttöön tarkoitetuista opasteista ja 

poistumismerkeistä. 
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