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Pelastuslain
muutosehdotus

• Lausuntokierros 8.4.–20.5.2022
https://intermin.fi/hankkeet/hankesivu?tunnus=S
M019:00/2021
• Asuntojen palovaroittimien hankinta- ja
kunnossapitovelvollisuutta ehdotetaan
muutettavaksi niin, että vastuut kohdentuisivat
asukkaan sijasta rakennuksen omistajalle
̶ muutosten tavoitteena velvoitteiden nykyistä
parempi toteutuminen ja sääntelyn selkeys
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Palovaroittimet
Nykyinen 17 §

Muutosehdotus 17 §

Huoneiston haltija on velvollinen huolehtimaan siitä, että asunto
varustetaan riittävällä määrällä palovaroittimia tai muita laitteita,
jotka mahdollisimman aikaisin havaitsevat alkavan tulipalon ja
varoittavat asunnossa olevia.

Rakennuksen omistaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että
asunto varustetaan riittävällä määrällä palovaroittimia tai muita
laitteita, jotka mahdollisimman aikaisin havaitsevat alkavan
tulipalon ja varoittavat asunnossa olevia.
Rakennuksen omistajan on huolehdittava, että palovaroittimet
pidetään toimintakunnossa. Huoneiston asukkaan on viipymättä
ilmoitettava omistajalle palovaroittimen vioista.

Majoitustiloissa sekä 18 §:ssä tarkoitetuissa hoitolaitoksissa ja
palvelu- ja tukiasumisessa 1 momentissa säädettyä vastaava
velvollisuus on toiminnanharjoittajalla.
Sisäministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 1
ja 2 momentissa tarkoitettujen laitteiden määrästä, sijoittamisesta
sekä toiminnasta.

Majoitustiloissa sekä 18 §:ssä tarkoitetuissa hoitolaitoksissa ja
palvelu- ja tukiasumisessa 1 ja 2 momentissa rakennuksen
omistajalle säädettyä vastaava velvollisuus on
toiminnanharjoittajalla.
Sisäministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä
palovaroittimien määrästä, sijoittamisesta sekä toiminnasta.

19.4.2022

3

Pelastustoimen laitelain
uudistaminen
19.4.2022
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Valmistelun tavoitteet ja aikataulu
• Uusi laki korvaamaan nykyinen pelastustoimen
laitteista annettu laki (10/2007)
̶ lausunnolle kesä 2022
̶ hallituksen esitys syksy 2022
• Valmisteluaineisto on hankeikkunassa
SM036:00/2017 (Pelastustoimen laitteista
annetun lain uudistaminen)
Säädösvalmisteluhankkeen
asettaminen
9.1.2018
• työryhmävalmistelu

Keskustelutilaisuudet
10.4.2019
16.5.2019
8.10.2019

• Tavoitteena nykyistä yksinkertaisempi ja
selkeämpi sääntelykokonaisuus
̶ lain rakennetta selkeytetään
̶ sääntelyä nostetaan asetuksista lain tasolle
̶ lain soveltamisala ei muutu
̶ sääntelyn keskeinen sisältö pääosin sama
̶ henkilörekistereitä ja muutoksenhakua
koskevia säännöksiä ajantasaistetaan

Lausuntokierros
touko-heinäkuu
2022
• jatkovalmistelu

Hallituksen esitys
syksy 2022

Laki ja asetukset
voimaan 2023

• asetusten
valmistelu

• valmistelu jatkuu

19.4.2022

5

Uuden lain rakenne
Luku 1: Yleiset säännökset

• Soveltamisala
• Suhde muuhun
lainsäädäntöön

Luku 2: Paloilmoittimet ja
automaattiset
sammutuslaitteistot

• Laitteiston toteutus
• Toiminnalliset
vaatimukset
• Dokumentointi
• Asennusliikkeen
toimintailmoitus
• Vastuuhenkilön
pätevyysvaatimukset
• Vastuuhenkilön koe
• Laitteiston tarkastus
• Tarkastuslaitoksen
hyväksymisen
edellytykset
• Tarkastuslaitoksen
tehtävät

Luku 3: Käsisammuttimien
tarkastus ja huolto

• Käsisammuttimien
huolto- ja tarkastustyöt
• Käsisammutinliikkeen
toimintailmoitus
• Vastuuhenkilön
pätevyysvaatimukset
• Vastuuhenkilön koe
• Käsisammuttimen
tarkastus- ja
huoltovelvoite ja
määrävälit

Luku 4: Tuotteita koskevat
vaatimukset
• Yleiset vaatimukset
• Tuotteiden merkinnät,
tiedot ja ohjeet
• Kielivaatimukset
• Vaatimustenmukaisuuden
osoittaminen
• Tuoteryhmäkohtaiset
vaatimukset

Luku 5: Valvonta
Luku 6: Erinäiset
säännökset
• Valvonta
• Viranomaisen rekisterit ja
julkinen tietopalvelu
• Viranomaisen
toimivaltuudet
• Kiellot ja pakkokeinot
• Muutoksenhaku
• Voimaantulo ja
siirtymäsäännökset
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Laitelain soveltamisalaa kuvaavia lukuja
• Tukesin rekisterissä liikkeen vastuuhenkilöitä
̶ paloilmoittimet 258
̶ automaattiset sammutuslaitteistot 168
̶ käsisammutinliikkeet 411

• Vuonna 2021 markkinoille saatettiin
̶ 670 800 palovaroitinta
̶ 50 200 häkävaroitinta
̶ 319 200 käsisammutinta
̶ 79 600 sammutuspeitettä

• Kolme hyväksyttyä paloilmoittimien ja automaattisten
sammutuslaitteistojen tarkastuslaitosta, jotka tekivät
vuonna 2020
̶ 2010 paloilmoittimen varmennustarkastusta
̶ 6340 paloilmoittimen määräaikaistarkastusta
̶ 950 sammutuslaitteiston varmennustarkastusta
̶ 3770 sammutuslaitteiston määräaikaistarkastusta

Lähde: Tukes
19.4.2022
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Paloilmoittimet ja
automaattiset
sammutuslaitteistot
• Laissa säädetään laitteistojen toteutuksesta,
asennusliikkeistä, tarkastuslaitoksista ja
laitteistojen tarkastusvelvoitteesta
• Soveltamisalaan kuuluvat rakennuksiin
asennettavat laitteistot, joiden
1) asentaminen perustuu laissa tai muussa
säädöksessä olevaan velvoitteeseen
2) asentaminen perustuu rakennuslupaan tai
muuhun viranomaisen lupamenettelyyn
3) paloilmoitukset liitetään hätäkeskukseen
4) asentaminen edellyttää liittämistä
vesihuoltolaitoksen verkostoon tai
rakennuksen vesi- ja viemärilaitteistoon
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Käsisammuttimien
tarkastus ja huolto

• Laissa säädetään käsisammuttimien tarkastuksesta
ja huollosta, käsisammutinliikkeistä ja
käsisammuttimien tarkastus- ja
huoltovelvoitteesta
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Tuotteita koskevat vaatimukset
• Soveltamisalaan kuuluvat
̶ käsisammuttimet
̶ sammutuspeitteet ja muut
alkusammutustuotteet
̶ palovaroittimet ja häkävaroittimet
̶ paloilmoittimen osaksi tarkoitetut laitteet
̶ automaattisen sammutuslaitteiston
komponentit
̶ rakennukseen asennettavat
sammutuslaitteet
̶ rakennukseen asennettavat
savunpoistolaitteet
̶ poistumisopasteet ja -valaisimet
̶ tehdasvalmisteiset tulisijat
̶ väestönsuojien varusteet ja laitteet

• Laissa säädetään
̶ yleinen käyttöturvallisuusvaatimus
̶ vaatimus merkinnöistä, tiedoista ja
käyttöohjeista
̶ liittymät EU:n rakennustuoteasetukseen
• Markkinavalvontaa koskeva sääntely
markkinavalvontalaissa
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Asetukset

• HE-luonnoksen lausuntokierroksella mukana
luonnokset sisäministeriön asetuksista
̶ paloilmoittimista ja automaattisista
sammutuslaitteistoista
̶ käsisammuttimien tarkastus- ja huoltotöistä
̶ käsisammuttimista
̶ tehdasvalmisteisista tulisijoista
̶ rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja
valaisemisesta
• Valtioneuvoston asetus väestönsuojien laitteista ja
varusteista (409/2011) jäisi voimaan
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