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• Työ aloitettu s yks yllä  2020 ja  
ens immäinen toimikunnan kokous  
joulukuus s a 

• Käs ikirjoitus työn 1. kierros : 
Tammi - Heinäkuu 2021

• Käs ikirjoitus työn 2. kierros : 
Elokuu 2021 - Tammikuu 2022

• Seuraava toimikunnan kokous : 
Huhtikuu 2022

”Päivitys työn” 
Aikataulu



SPEKin näkökulma aiheeseen

Tutkimushankkeiden materiaalit on löydettävissä suomeksi ja tiivistykset englanniksi seuraavien linkkien takaa:
https://www.spek.fi/vaikuttaminen/palontorjuntatekniikka/palontorjuntatekniikka-tutkittua-tietoa/

Määräaikais- ja käyttöönottotarkastuksilla ja yläpidossa havaittuja 
yleisiä puutteita:
• Dokumentaatio ei ole ajan tasalla tai suunnitelmat puuttuvat
• Osaaminen ei kohteissa riitä
• Ohjauksista ja valvontatiedoista ei kuvausta tai niiden 

asianmukaisesta toiminnasta ei voida olla varmoja

SPEKin ja Tampereen yliopiston yhteishankkeissa havaittuja 
palontorjuntatekniikan laitteistoja koskevia yhteisiä haasteita:
Suunnitelmat tarkentuvat vasta rakennushankkeiden aikana eikä 
suunnitteluperusteet ole riittävällä tasolla

-> Tarveselvitys- ja hankintavaiheessa ei saada määriteltyä riittäviä 
laadullisia kriteereitä ja oleellisia teknisiä vaatimuksia
-> Laitteistojen yhteensovittaminen, suunnittelun koordinointi ja 
yhteistestit on puutteellista

Palontorjuntatekniikan kehitysryhmän materiaalit https://www.spek.fi/vaikuttaminen/palontorjuntatekniikka/

SPEKin tekninen opassarja myös päivityksessä

https://www.spek.fi/vaikuttaminen/palontorjuntatekniikka/palontorjuntatekniikka-tutkittua-tietoa/
https://www.spek.fi/vaikuttaminen/palontorjuntatekniikka/palontorjuntatekniikka-tutkittua-tietoa/


G7 
Palontorjuntajärjes telmät
• Edellinen julkaisu vuodelta 2002
• Tarkoituksena parantaa 

paloturvallisuusjärjestelmäkokonaisuuden laatua sekä nostaa 
esille hyviä käytänteitä

• Suunnataan erityisesti erityissuunnittelijalle
• Lähtökohtana, että lukija / suunnittelija tuntee 

laitteistokohtaiset eurooppalaiset standardit ja niissä esitetyt 
tekniset vaatimukset

• Ohje keskittyy suunnittelu- ja toteutusprosessin laadun 
parantamiseen, ei ylläpidon kysymyksiin

Työn taustalla toimikunta, joka muodostuu 
palontorjuntatekniikan alan asiantuntijoista



Yhteinen osa Sammutus la itteis tot



Uus i RYL 
Paloturvallisuus järjes telmät 
2022

Yhteinen osa  
& Yhteensovittaminen



Yhteinen osa  
& 
yhteensovitta
minen

Ves is ammutus la itteis tot Kaasusammutus la itteis tot

Erikois järjes telmät

Palonilmaisu
Paloilmoittimet & 
sähköverkkoon kytketyt 
varoittimet s ekä liitetyt osat

Savunhallinta

Alkusammutus



Yhteenveto % 
Uus i RYL Paloturvallisuus järjes telmät 2022 

Yhteinen osa  ~  12 %
Ves is ammutus la itteis tot ~  18,5 %
Kaasusammutus la itteis tot ~  15,5 %
Muut erikois järjes telmät ~  6 %
Savunhallinta ~  18 %
Paloilmoittimet ~  18 %
Sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet ~  9 %
Alkusammutuskalus to ~  3 %



Laadun kehittäminen ja suunnitteluperus teet



Suunnitteluproses s i ja 
suunnitteluperus teet

• Tavoite yhtenäistää käytänteitä ja yhdistää erityisalojen 
suunnittelua

• Nykyaikaisessa rakennuksessa talotekniikan integroituja 
ohjauksia on koko ajan enemmän

• Palontorjuntatekniikan yhteiset ohjaus- ja 
valvontatiedot yleistyvät - Harvoin enää erillisiä 
yksittäisiä laitteistoja

• Yleisiä puutteita ovat, että:
o Yhteistesteistä ei käyttöönottohetkellä ole riittäviä 

tietoja
o Luovutuksen jälkeen laitteistoyhteyksistä ei ole 

riittävää kuvausta tai osaamista niiden käytöstä ja 
ylläpidosta
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