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Valmistelun tavoitteet ja aikataulu

• Sääntelyn tarpeen ja toimivuuden arviointi; 

nykyinen laitelaki yli 10 vuotta vanha, lain ja 

asetusten sisältö pääosin 1990-luvulta

• Sisältötarkistukset suhteessa muussa 

lainsäädännössä tapahtuneisiin muutoksiin, 

erityisesti rakentamisen sääntely ja työ- ja 

elinkeinoministeriön toimialan tuotesääntely

• Säädöshuolto, säädöstekninen ajantasaistaminen

• Tavoitteena nykyistä yksinkertaisempi ja 

selkeämpi sääntelykokonaisuus

• Valmisteluaineisto on hankesivuilla 

https://intermin.fi/hankkeet/hankehaku --> 

Pelastustoimen laitteista annetun lain 

uudistaminen (SM036:00/2017)
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Säädösvalmistelu-
hankkeen 
asettaminen 
9.1.2018

• työryhmä-
valmistelu

Keskustelu-
tilaisuudet 
10.4.2019 
16.5.2019 
8.10.2019

• valmistelu jatkuu

Lausuntokierros 
maalis-huhtikuu 
2020

• keskustelu-
tilaisuus 7.4.2020

• jatkovalmistelu

Hallituksen esitys 
elokuu 2020

•asetusten 
valmistelu

Laki ja asetukset 
voimaan 1.1.2021



Uuden lain rakenne

Yleiset säännökset

• Soveltamisala

• Suhde muuhun 
lainsäädäntöön

Paloilmoittimet ja 
automaattiset 

sammutuslaitteistot

• Laitteiston toteutus

• Toiminnalliset 
vaatimukset

• Dokumentointi

• Asennusliikkeen 
toimintailmoitus

• Vastuuhenkilön 
pätevyysvaatimukset

• Vastuuhenkilön koe

• Laitteiston tarkastus

• Tarkastuslaitoksen 
hyväksymisen 
edellytykset

• Tarkastuslaitoksen 
tehtävät

Käsisammuttimien 
tarkastus ja huolto

• Käsisammuttimien 
huolto- ja tarkastustyöt

• Käsisammutinliikkeen 
toimintailmoitus

• Vastuuhenkilön 
pätevyysvaatimukset

• Vastuuhenkilön koe

Tuotteita koskevat 
vaatimukset

• Yleiset vaatimukset

• Tuotteiden merkinnät, 
tiedot ja ohjeet

• Kielivaatimukset

• Vaatimustenmukaisuuden 
osoittaminen

• Tuoteryhmäkohtaiset 
vaatimukset

Erinäiset säännökset

• Valvonta

• Viranomaisen rekisterit ja 
julkinen tietopalvelu

• Viranomaisen 
toimivaltuudet

• Kiellot ja pakkokeinot

• Rangaistukset

• Muutoksenhaku

• Voimaantulo ja 
siirtymäsäännökset
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Lain työnimi: Laki eräistä paloturvallisuuslaitteista
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Paloilmoittimet ja 
sammutuslaitteistot

• Säädettävät asiat 

̶ tuotteiden perusvaatimukset
̶ laitteistojen toiminnalliset vaatimukset
̶ toteutuksen dokumentointi
̶ asennusliikkeiden ilmoitusmenettely ja 

vastuuhenkilön pätevyysvaatimukset
̶ kunnossapidon vaatimukset (liittyy 

pelastuslakiin)
̶ varmennustarkastuksen sisältö
̶ määräaikaistarkastusten sisältö ja määrävälit 

(1 + 3 vuotta)
̶ tarkastuslaitosten hyväksyminen ja tehtävät
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Käsisammuttimien 
tarkastus ja huolto

• Säädetään nykyiseen tapaan

̶ käsisammutinliikkeiden vaatimuksista ja Tukesille 
tehtävästä toimintailmoituksesta

̶ vastuuhenkilön pätevyysvaatimuksista
̶ tarkastus- ja huoltotyön vaatimuksista ja 

sisällöstä
̶ tarkastus- ja huoltoväleistä ja tarkastustarrasta

→ vaatimukset pääosin nykyiset, mutta 
selvennetään ja tarkennetaan
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Käsisammuttimen 
tuotevaatimukset
• Painelaitesääntelyn mukainen tuote, harmonisoitu standardi, 

CE-merkintä

• EN-standardit käsisammuttimen vaatimuksista

• Sääntelyä tarvitaan perusvaatimuksista kuten 

sammutusominaisuuksista, etiketistä, väristä

̶ tarkemmat tekniset vaatimukset tulevat standardeista, 
kuten nykyisinkin

→SM asetus käsisammuttimista (790/2001) uusitaan

• Käsisammuttimen hankintavelvoite (riittävä määrä ja 

sijoittaminen) ei kuulu soveltamisalaan
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Alkusammutusvälineiden 
sijoittaminen
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Tulisijat

• Tehdasvalmisteisten tulisijojen tekniset vaatimukset

̶ EU:n rakennustuoteasetuksen mukaisia tuotteita 
eli on käytettävä harmonisoituja 
tuotestandardeja

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

• Mitä tuotevaatimuksia tulisijoille tarvitaan kansallisesti 

turvallisen asentamisen ja käytön kannalta

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

• Tulisijan asentaminen ei kuulu soveltamisalaan, vaan 

on osa rakentamista
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Muuta ajankohtaista
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Nuohousuudistuksen toimeenpano on 
sujunut hyvin

• Ei ole tullut ilmi mitään sellaista, joka kertoisi 

isoista ongelmista nuohouspalveluissa. 

Nuohouspalvelut näyttäisivät toimivan 

pääsääntöisesti niin kuin ennenkin

• nuohouspalvelujen saatavuus pysynyt 

ennallaan

• kustannukset pääosin samalla tasolla 

kuin aiemmin

• asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa 

palveluun

• Kokemukset kertyvät vähitellen ja mahdolliset 

vaikutukset paloturvallisuuteen näkyvät 

viiveellä mm. nokipalotilastoissa

5 %

54 %22 %

5 %

14 %

Nuohouksen kustannusten muutos 
vuodesta 2018 vuoteen 2019

[N=4732, Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton kyselyt]

Kustannukset pienenivät

Kustannukset pysyivät
ennallaan

Kustannukset nousivat
hieman

Kustannukset nousivat
selvästi

En osaa sanoa
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Palokuolemien määrä pysynyt 
ennätyksellisen alhaisena
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Lähteet: Tilastokeskus 1997-2006, Pelastusopisto 2007-2019
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