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Esipuhe
Rakennuksissa on erilaisia laitteita ja järjestelyjä, joiden avulla parannetaan paloturvallisuutta sekä helpotetaan sammutus- ja pelastustyötä. Rakennuksiin asennetaan myös laitteita ja laitteistoja, joiden käyttämisestä voi
aiheutua palovaaraa. Tällaisia ovat erityisesti
tulisijat, savuhormit ja sähkölaitteistot. Näiden kaikkien jatkuva toimintakunnon ylläpito
on välttämätöntä ja palvelee kiinteistön paloturvallisuutta.

Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeesta käytetään tässä oppaassa nimitystä ”Rakennuksen huoltokirja”.
Rakennuksen huoltokirjan tulee sisältää tarvittavat tiedot rakennuksen asianmukaista
käyttöä ja kunnossapitoa varten. Tällöin tulee ottaa huomioon rakennuksen käyttötarkoitus ja ominaisuudet sekä rakennuksen ja
sen rakennusosien ja laitteiden suunniteltu
käyttöikä. Vastuu ohjeen laatimisesta on rakennushankkeeseen ryhtyvällä. Asiaa koskeva
määräys kokonaisuudessaan: maankäyttö- ja
rakennuslaki 3 132/19994 ,5 117 i §.

Ympäristöministeriön toimeksiannosta käynnistettiin vuonna 2003 rakennusten paloturvalaitteita koskeva hanke tavoitteena saada kyseisten laitteiden kunnossapitoasiat liitetyiksi rakennuksen huoltokirjaan sekä täydentää aikaisemmin julkaistuja rakennuksen
huoltokirjan laadintaoppaita, joissa paloturvallisuusasiat oli mainittu varsin suppeasti.
Hankkeen tuloksena saatiin tämä Suomen
Pelastusalan Keskusjärjestössä (SPEK) laadittu opasjulkaisu, jonka päivitettyä versiota
(2018) juuri parhaillaan luemme.

Vaikka rakennuksen huoltokirja ei ole pakollinen rakennuksissa, joiden rakennuslupa
on tullut vireille ennen maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/19996 ) voimaantuloa
(1.1.2000), hyvä kiinteistönpitotapa edellyttää sen laatimista.
Oppaassa esitetyt asiat ja toimenpiteet on
syytä sopia ja dokumentoida osaksi rakennuksen huoltokirjaa siten, että kaikki kiinteistössä olevat paloturvalaitteet ja -järjestelyt
on siinä kattavasti huomioitu. Tällöin niiden
huollossa ja ylläpidossa ei ole epäselvyyksiä.

Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje (rakennuksen huoltokirja) on laadittava:
• uudisrakennukselle, jota käytetään pysyvään asumiseen tai työskentelyyn tai
rakennusta varten tarvittavan rakennuspaikan tai tontin tekniseen hoitoon
tai kunnossapitoon,

Tarkoituksena on perehdyttää rakennuksen
omistajaa ja haltijaa, toiminnanharjoittajaa
ja eri tilojen haltijoita paloturvalaitteisiin ja
muihin vastaaviin järjestelyihin liittyvistä lakisääteisistä vastuista ja toimenpiteistä. Opas
on tarkoitettu käytännön toimenpiteitä ohjaavaksi käsikirjaksi erityisesti isännöitsijöille
ja isännöintiliikkeille sekä pelastusviranomai-

• rakennuksen korjaus- ja muutostyössä
tai käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä silloin, kun toimenpide edellyttää rakennuslupaa.
3

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#L17P117i
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sille.

döksistä on annettu vanhan kumotun pelastuslain (468/200310 ) perusteella, mutta ovat edelleen voimassa nykyisen pelastuslain (379/201111 ) 112 §:n perusteella. Näitä ovat SM:n asetukset palovaroittimien sijoittamisesta ja kunnossapidosta (239/200912 ), käsisammuttimien tarkastuksesta ja huollosta (917/2005)13 , rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja
valaisemisesta (805/200514 ), nuohouksesta
(539/200515 ) ja pelastustien merkitsemisestä (1384/200316 ). Pelastustoimen laitelain (10/200717 ) 25 §:n perusteella edelleen voimaan jääneitä keskeisiä säädöksiä ovat SM:n asetukset käsisammuttimista
(790/200118 ) ja automaattisista sammutuslaitteistoista (SM-1999-976/Tu-3319 ). Useat
asetukset ovat päivittymässä pelastuslain uudistuksen mukana.

Oppaaseen on kerätty rakennuksen palovaaraa aiheuttavien laitteiden (kuten tulisijojen)
sekä paloturvallisuutta parantavien laitteiden
(kuten automaattisen paloilmoittimen) ja järjestelyjen (kuten uloskäytävien, pelastustien
ja tuhopolttojen torjunnan) huoltoon, ylläpitoon ja tarkastuksiin liittyvät keskeiset säädökset ja ohjeet. Suorat lainaukset säädöksistä on kursivoitu. Säädöksiin voi tarkemmin tutustua valtionhallinnon internet-sivujen kautta (www.finlex.fi)7 . Painotuotteina
säädöksiä voi ostaa Edita Publishing Oy:stä
(www.editapublishing.fi8 ), joka on osa pohjoismaista Nordic Morning-konsernia.
Rakennukseen tai muuhun vastaavaan kiinteästi asennettavat palonilmaisulaitteistot ja
vastaavat järjestelmät, jotka lain tai sen nojalla annetun säännöksen taikka viranomaisen päätöksen mukaan on asennettava taikka jotka liitetään tiedonsiirtoyhteydellä hätäkeskukseen, sekä automaattiset sammutuslaitteistot on huollettava ja tarkastettava siten, että laitteistot täyttävät niille säädetyt
vaatimukset käyttöikänsä ajan. Käsisammuttimet on huollettava ja tarkastettava sammuttimien turvallisuuden ja toimintavarmuuden varmistavalla tavalla (Laki pelastustoimen laitteista 10/20079 ).

Ympäristöministeriön ylläpitämä Suomen
Rakentamismääräyskokoelma20
(lyhenne:
RakMK) koskee uudisrakentamista ja sen
palomääräyksiä koskeva asetus uudistettiin
vuoden 2018 alusta. Kyseinen uusi asetus
koskee rakennuksia, joiden rakennuslupaa
on haettu 1.1.2018 tai sen jälkeen. Tätä
vanhempien rakennusten kuntoa ja turvallisuutta arvioidaan niiden rakennusluvan
hakemisen hetkellä voimassaolleiden rakentamismääräysten mukaan. Siksi tässä
SPEK-oppaassa esitetään uudisrakentami-

Jotkut oppaassa mainituista keskeisistä sää7

http://www.finlex.fi
http://www.editapublishing.fi
9
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20070010
10
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2003/20030468?search[type]=pika&search[pika]=pelastuslaki 468
11
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110379?search[type]=pika&search[pika]=pelastuslaki
12
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090239
13
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050917?search[type]=pika&search[pika]=917/2005
14
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050805?search[type]=pika&search[pika]=805/2005
15
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050539?search[type]=pika&search[pika]=539/2005
16
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2003/20031384?search[type]=pika&search[pika]=1384/2003
17
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070010
18
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2001/20010790?search[type]=pika&search[pika]=790/2001
19
http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/200001/5667
20
http://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Rakentamismaarayskokoelma
8
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sen paloturvallisuusasetuksen yhteydessä
myös sen vanhempia versioita *-merkillä
varustettuina. Vanhentuneita RakMK:n
määräyksiä ja ohjeita voi lukea Ympäristöministeriön verkkosivuilta kohdasta kumotut
rakentamismääräykset21 .

deline No. 33:2015 F. SPEK on kyseisen järjestön jäsen.
Pelastusviranomaisen suorittaman palotarkastuksen rinnalle on tullut asuinrakennusten
omavalvonta, jossa kiinteistö suorittaa palotarkastuksen itse ja antaa tarvittavat tiedot
pelastuslaitokselle ilman viranomaisen käyntiä. Näiden lakiin perustuvien tarkastusten
(palotarkastus ja omavalvonta) lisäksi tässä
oppaassa kerrotaan kiinteistön omaehtoisesta tarkastuksesta, joka ei ole lakisääteinen,
mutta jonka toimittamisesta voi kiinteistölle
koitua huomattavaa hyötyä.

Moniin aihepiireihin on tehty tarkennuksia ja
päivityksiä. Tällaisia ovat erityisesti tulisijat,
sähkölaitteet ja kaapelit, palotarkastus, tulityöt, vaaralliset aineet, palovaroitin, autom.
paloilmoitin, savunpoistolaitteet sekä poistumisreittien merkitseminen ja valaiseminen.
Uusia asioita ovat myös EU:n rakennustuoteasetus, suoritustasoilmoitus ja CE-merkintä sekä maankäyttö- ja rakennuslain muutokset. Käsitteissä ja määritelmissä on noudatettu pääosin Sanastokeskus TSK:n 22 Paloja pelastussanastoa.

Palotarkastus perustuu pelastuslakiin ja sen
suorittaa pelastusviranomainen. Palotarkastus on kohteen henkilö- ja paloturvallisuuteen vaikuttavien seikkojen tarkastus, jonka
tavoitteena on onnettomuuksien ehkäisy. Siinä voidaan kiinnittää huomiota erityisesti paloturvallisuuden suunnitelmallisuuteen, henkilökunnan osaamiseen sekä turvallisuustason
täyttymiseen.

Tulipalon syttyessä myös liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden on päästävä turvallisesti ulos rakennuksesta. Heidän pelastautumisensa vaatii usein erikoisjärjestelyjä kuten evakuointihissejä tai pääsyä viereiseen palo-osastoon odottamaan varsinaista evakuointia. Liikkumis- ja toimimisesteiset on huomioitu Maankäyttö- ja rakennuslain (132/199923 ) 117 e §:ssä ja tämän nojalla annetussa Valtioneuvoston asetuksessa rakennuksen esteettömyydestä (241/201724 ).
Tulipalotilanteessa evakuointiin liittyviä menettelyjä on esitetty julkaisussa Liikkumisja toimimisesteisten henkilöiden evakuointi,
SPEK opastaa 35 (www.spek.fi/oppaat). Kyseinen julkaisu perustuu Euroopan palontorjuntaliittojen yhdistyksen The Confideration
of Fire Protection Associations in Europe
(http://cfpa-e.eu/25 ) oppaaseen “Evacuation of people with disabilities”, CFPA-E Gui-

Asuinrakennuksen omavalvonta on asuinrakennuksen palotarkastus, jossa kiinteistö
suorittaa palotarkastuksensa itse ja raportoi
siitä pelastuslaitokselle. Tämä kaikki tehdään
pelastuslaitoksen antamien ohjeiden mukaisesti.
Kiinteistön omaehtoinen tarkastus on
kiinteistön suorittamaa vapaaehtoista henkilö- ja paloturvallisuuteen vaikuttavien seikkojen tarkastusta sopivin aikavälein.
Automaattinen paloilmoitin on laitteisto,
joka antaa automaattisesti ja välittömästi ilmoituksen alkavasta palosta tai laitteiston
toimintavalmiutta vaarantavista vioista se-

21

http://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Rakentamismaarayskokoelma/Kumotut
http://www.tsk.fi/tepa/fi/
23
http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132
24
http://www.ym.fi/download/noname/{BCF040FC-C9A8-4859-B7B6-A2E8A40317AD}/127521
25
http://cfpa-e.eu/
22
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kä paikallisesti että hätäkeskukseen. Laitteisto muodostuu ilmoitinkeskuksesta, teholähteestä, paloilmaisimista, paloilmoituspainikkeista, palohälyttimistä ja automaattisesta ilmoituksensiirtojärjestelmästä.

Helsingissä, lokakuussa 2018

Automaattisesta paloilmoittimesta käytetään uudisrakentamisen palomääräyksissä
(Ymp.ministeriön asetus 848/201726 ) nimitystä Hätäkeskukseen kytketty paloilmoitin.
EU:n rakennustuoteasetus27 on tullut voimaan 1.7.2013 ja siinä annetaan yhdenmukaistetut eurooppalaiset määräykset rakennustuotteiden kelpoisuusvaatimuksista. Asetuksen keskeistä sisältöä ovat suoritustasoilmoitus ja CE-merkintä. Jotta rakennustuotetta voisi käyttää aiottuun tarkoitukseen, sen on täytettävä myös kyseisen tuotteen harmonisoituihin ominaisuuksiin liittyvät kansalliset määräykset. Lisätietoja rakennustuoteasetuksesta ja rakennustuotteiden
tuotehyväksynnästä saa ympäristöministeriön verkkosivuilta28 ja osoitteesta www.henhelpdesk.fi29 . Markkinavalvontaa suorittaa
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, www.tukes.fi30

Jarmo Majamaa, paloinsinööri
x Muistiinpanot Muistiinpanot:
•
•

26

http://www.ym.fi/download/noname/{66288BFB-A697-4FCB-B602-CE0316F2C37B}/134002
http://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Rakennustuotteita_koskeva_lainsaadanto
28
http://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Rakentamisen_ohjaus/Rakennustuotteiden_tuotehyvaksynta
29
http://www.henhelpdesk.fi
30
http://www.tukes.fi
27
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x Muistiinpanot Muistiinpanot:
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1. Rakennuksen palovaaraa aiheuttavat
laitteet
Tulisijat, savuhormit ja sähkölaitteet ja –laitteistot ovat rakennukseen kiinteästi asennettavia laitteita ja laitteistoja. Näiden virheellinen käyttö, toimintakunnosta huolehtimisen laiminlyönti sekä laitteiden vanhenemisesta aiheutuva kuluminen ja vikaantuminen
aiheuttavat rakennukseen palovaaraa. Tätä
vaaraa voidaan kuitenkin huomattavasti vä-

hentää jatkuvalla toimintakunnon tarkkailulla, riittävällä tarkastustoiminnalla ja korjaustoimenpiteillä, kun tarve sellaiseen havaitaan.
x Muistiinpanot Muistiinpanot:
•
•

12

1.1 Tulisijat ja savuhormit
Lainsäädäntö

Korjaus ja muutostöitä ovat savupiipun jälkiasentaminen, savupiipun tai savuhormin korjaaminen tai pinnoittaminen, tulisijan vaihtaminen tai muuttaminen sekä uuden savuhormin asentaminen savupiippuun tai muussa käytössä olleeseen rakennusosaan.

Pelastuslaki (379/201131 ), 5 §: Tulta sekä
syttyvää, räjähtävää tai muuta vaarallista ainetta on käsiteltävä huolellisesti ja riittävää
varovaisuutta noudattaen.

Perustelumuistio35 ympäristöministeriön
asetukseen savupiippujen rakenteista ja
paloturvallisuudesta

Laki
pelastustoimen
laitteista
32
(10/2007 ) antaa kiinteää polttoainetta käyttävien tehdasvalmisteisten ja kiinteästi hormiin liitettävien tulisijojen kansalliset
yleiset vaatimukset. Lain 5 §:n mukaisia yleisiä vaatimuksia ei ole toistaiseksi tarkennettu
Valtioneuvoston asetuksella.

E3* (2007) 36 Pienten savupiippujen rakenteet ja paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet,
on vastaava vanhempi määräys ja ohje.
Tulisijan muutoksissakin tulee noudattaa
säädöksiä, vaikka toimenpiteet eivät vaatisikaan lupaa. Muutosten johdosta rakennusten käyttäjien turvallisuus ei saa vaarantua
eivätkä heidän terveydelliset olonsa heikentyä. (MRL37 125 §).

RakMK E8 (1985) 33 Muuratut tulisijat,
antaa ohjeita muurattujen tulisijojen vaatimista suojaetäisyyksistä: Tulisijalle varataan
riittävä tila ottaen huomioon itse tulisijan
vaatima tila sekä tulisijan sekä tulisijan suojaetäisyyksien ja käytön ja huollon vaatima tila. Tulisija sijoitetaan irti muista rakenteista
siten, että estetään lämmön siirtyminen näihin.

Viranomaistarkastukset
Palotarkastus. Asuinrakennuksissa tehdään
omavalvontaa pelastusviranomaisen antamien ohjeiden mukaan. (ks. kohta 2.2.2).

Ympäristöministeriön asetus savupiippujen rakenteista ja taloturvallisuudesta 745/201734 koskee savupiippujen, joihin
liittyviin tulisijoihin viety lämpöteho on yhteensä enintään 120 kilowattia, suunnittelua,
rakentamista ja ylläpitoa sekä niiden ja niihin
vaikuttavien korjaus- ja muutostöiden suunnittelua ja rakentamista.

Muut ulkopuoliset tarkastukset
Nuohous (nuohouksesta tarkemmin kohdassa
1.1.4)

31

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070010
33
http://www.finlex.fi/data/normit/1940-e8.pdf
34
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170745
35
http://www.ym.fi/download/noname/{5B343CC4-2158-43E1-8ABB-91B095B6FF0E}/132702
36
http://www.finlex.fi/data/normit/30497-RakMk_E3_2007_FI.pdf
37
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132
32
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Omat tarkastukset

Vastuut
Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan tulee huolehtia yleisissä
tiloissa olevien tulisijojen kunnosta ja suojaetäisyyksistä syttymiskelpoisiin materiaaleihin.
Huoneiston haltijan tulee vastaavasti huolehtia huoneistossaan olevista tulisijoista.

Kiinteistön omaehtoisessa tarkastuksessa
(ks. luvun 2 alku) todetaan, että tulisijojen
suojaetäisyydet syttyviin materiaaleihin ovat
riittävät. Tehdasvalmisteisten tulisijojen
suojaetäisyydet löytyvät laitteen CE-merkintään liittyvästä suoritustasoilmoituksesta,
muurattujen tulisijojen vastaavasti RakMK
E838 :ssa esitetystä taulukosta (ks. kohta 1.1,
taulukko 1). Omaehtoisessa tarkastuksessa
todetaan myös, että jokainen tulisija on
silmämääräisesti tarkasteltuna hyväkuntoinen (ei halkeamia, metalliosat paikallaan
ja ehjät). Tulisijan haltijan tulee tarkkailla
jatkuvasti tulisijan kuntoa.
Tulisijan vaihdon yhteydessä (esim. takka tai
saunan kiuas) tulee huomioida uuden tulisijan vaatimat suojaetäisyydet syttymiskelpoisiin materiaaleihin sekä yhteensopivuus savupiipun kanssa. Uuden tulisijan teho ei saa ylittää savuhormille sallittua.

x Muistiinpanot Muistiinpanot:

Hoito ja huolto
•
Ks. kohta 1.1.4.

38

•

http://www.finlex.fi/data/normit/1940/e8.pdf
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1.1.1 Tehdasvalmisteiset tuotteet
Tehdasvalmisteisten (sarjavalmisteisten) tulisijojen ja savupiippujen on oltava CE-merkittyjä. Merkintä on ollut pakollinen tehdasvalmisteisille savupiipuille Suomessa vuodesta 2007 ja tulisijoille 1.7.2013 alkaen. Tätä
vanhemmilta vastaavilta tuotteilta merkintää
ei vaadita.

ta ja kannattaa hankkia laitehankintaa suunniteltaessa. Asennuksessa ja toimintakunnon
ylläpidossa on noudatettava valmistajan ohjeita.
Suojaetäisyyksiä ei saa pienentää laitteeseen
kuulumattomien lisäsuojauksien avulla, ellei
valmistaja ole antanut siitä ohjeita. Asennus
tulisi antaa ammattiasentajan tehtäväksi.

Suomessa joudutaan tehdasvalmisteisten tulisijojen ja savupiippujen vaatimustason osalta noudattamaan ympäristöministeriön asetusten lisäksi myös kansallisia soveltamisstandardeja. Tämä johtuu aiheeseen liittyvien eurooppalaisten standardien puutteellisuuksista, joista aiheutuu paloturvallisuusriskejä.

Savuhormeista ja tulisijoista on aiheutunut
runsaasti tulipaloja. SPEK on julkaissut näiden laitteiden hankintaan, asentamiseen ja
käyttöön liittyviä paloturvallisuusohjeita, jotka on saatavilla osoitteessa www.paloturvallisuus.info42 → Asuminen → Tulisijat ja savupiiput.

Kansalliset soveltamisstandardit SFS
701039 ja SFS 701140 antavat vaatimustason
suositukset tehdasvalmisteisille CE-merkityille metallisavupiipuille ja niiden osille. Muiden
savuhormien kansallisia soveltamisstandardeja ovat: SFS 7009, 7012, 7013, 7014 ja
7015.

Sellaisiin vanhoihin tehdasvalmisteisiin tulisijoihin, joita ei ole CE-merkitty, voidaan soveltaa vanhaa Sisäasiainministeriön ohjetta
Nro 11/011/93: ”Tehdasvalmisteiset tulisijat, joissa poltetaan kiinteää polttoainetta”
(sarja A:46, kumottu). Siinä olennainen paloturvallisuusasia on suojaetäisyyksien määrittäminen, joka tehdään laitteen pintalämpötilan mukaan vastaavalla tavalla kuin muuratuille rakenteille RakMK E843 :ssa (ks. kohta
1.1.2).

Tehdasvalmisteisille tulisijoille on kansallinen soveltamisstandardi SFS 702141 , joka
kattaa Kiinteällä polttoaineella lämmitettävät varaavat tulisijat, kamiinat, kotitalousliedet, takkasydämet ja jatkuvalämmitteiset
saunankiukaat.
CE-merkityn tulisijan ja savuhormin suojaetäisyydet ja muut ominaisuudet on ilmoitettu kyseisen tuotteen suoritustasoilmoituksessa. Tämä löytyy laitevalmistajan verkkosivuil39

https://sales.sfs.fi/fi/index/hakutulos.html.stx?searchword=sfs 7010
https://sales.sfs.fi/fi/index/hakutulos.html.stx?searchword=sfs 7010
41
https://sales.sfs.fi/fi/index/hakutulos.html.stx?searchword=sfs 7021
42
http://www.paloturvallisuus.info
43
http://www.finlex.fi/data/normit/1940/e8.pdf
40
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x Muistiinpanot Muistiinpanot:
•
•

16

1.1.2 Muuratut tulisijat ja savupiiput
Muuratut tulisijat ja savupiiput ovat perinteiseen tapaan muurarin toimesta paikalla rakennettavia rakennusosia, joita ei CE-merkitä. Yksittäiset muuraamisessa tarvittavat
rakennustarvikkeet, kuten tiilet ja sementti,
ovat kuitenkin CE-merkittyjä. Muurattujen
tulisijojen vaaditut suojaetäisyydet on annettu RakMK E844 :ssa, taulukko 1.

x Muistiinpanot Muistiinpanot:
•
•

44

http://www.finlex.fi/data/normit/1940/e8.pdf
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1.1.3 Tulisijan ja savuhormin muutostyöt
Tulisijan ja savuhormin muutoksissakin tulee noudattaa säädöksiä, vaikka toimenpiteet
eivät vaatisikaan lupaa. Rakennusten käyttäjien turvallisuus ei saa muutosten takia
vaarantua eivätkä heidän terveydelliset olonsa heikentyä. Korjaus- ja muutostyötä varten tarvitaan rakennuslupa, jos työllä voisi
olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin (MRL
125 §45 ). Tulisijan ja savupiipun rakentami-

45

nen/asentaminen ovat tällaisia töitä ja ne on
tehtävä käytössä olevassa kiinteistössä samojen säädösten mukaisesti kuin uudisrakentamisessa.
x Muistiinpanot Muistiinpanot:
•
•

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132
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x Muistiinpanot Muistiinpanot:
•
•
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1.1.3.1 Uusi tulisija vanhaan hormiin
Uuden tulisijan liittämisessä vanhaan hormiin
on varmistuttava siitä, että tulisijan maksimiteho ei ylitä hormin sallimaa tehoa. Yhdyshormin liitos sekä hormin yläpohjan läpivienti on myös tarkastettava. Hormin kunto
tulee selvittää nuohoojan tai muun asiantuntijan (kuten tulisija/savuhormiyritys) tarkastuksella. Ilmanvaihdon toimivuus tulee myös
varmistaa. Puutteellinen korvausilman saanti huonontaa veto-olosuhteita sekä aiheuttaa
häkäriskiä. Asennuksen suunnittelussa tulisi
olla mukana myös IV-suunnittelija.

ta rakennuslupahakemusta varten.
Vaihdettaessa tulisija uuteen tai asennettaessa vanhaan avotakkaan suuluukut tai
suuluukuilla varustettu takkasydän, on aina
varmistuttava savuhormin sopivuudesta uuteen käyttöön. Tällöin on syytä ottaa yhteys
rakennesuunnittelijaan (rakennusinsinööritoimisto).
Mikäli tulisija vaihdetaan muulla polttoaineella toimivaksi (vaihdetaan esimerkiksi
vanha öljykamiina puilla lämmitettäväksi tulisijaksi), tulee ottaa yhteys nuohoojaan hormin soveltuvuuden ja kunnon selvittämiseksi.

Menettelytavat uuden tulisijan liittämiseen
vanhaan hormiin vaihtelevat kuntakohtaisesti. Varsin yleisesti tarvitaan vähintään nuohoojan kirjallinen lausunto olemassa olevan
hormin käyttökelpoisuudesta. Kantavien rakenteiden kelpoisuudesta on syytä hankkia
rakennesuunnittelijan lausunto. Tämän perusteella tehdään suunnitelma perustamises-

x Muistiinpanot Muistiinpanot:
•
•
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1.1.3.2 Savupiippujen korjaukset
Nuohousasetuksen (539/200546 ) mukaan
kolme vuotta käyttämättä ollut tulisija ja savuhormi on nuohottava ennen käyttöönottoa. Tavoitteena on selvittää, liittyykö tulisijan ja savuhormin käyttöön palo- tai henkilöturvallisuusriskiä ja ovatko kyseiset laitteet
käyttökunnossa.

Yleisimmät savupiipuissa ilmenevät vauriot
ovat rapautumisvaurioita, jotka aiheutuvat
hormeihin tiivistyvistä savukaasuista ja kosteudesta. Tätä kosteutta on vaikea poistaa
kokonaan, mutta hormien kosteudenkestoominaisuuksia voidaan parantaa. Vaurioiden
korjaamiseksi savuhormiin voi asentaa haponkestävän teräspiipun tai hormin sisäpinnan voi pinnoittaa tätä tarkoitusta varten kehitetyllä horminkorjausmassalla tai sukituksella. Huomattavasti rapautunut savupiippu
korjataan uusimalla sen vaurioitunut osuus.

46

x Muistiinpanot Muistiinpanot:
•
•

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050539
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1.1.3.3 Tulisijan korjaukset
Jos on aihetta epäillä tulisijan tiiveyttä, on
nuohoojan tai vastaavan tulisija-asiantuntijan syytä tehdä tiiveyskoe. Tulisijan vauriot
voivat aiheutua rakenteellisista virheistä, virheellisestä käytöstä tai ajan mittaan tapahtuvasta luonnollisesta kulumisesta.

Tehdasvalmisteisten tulisijojen korjauksesta
ei niiden käyttöohjeissa ole ohjetta, mutta
ohjeistusta voi kysyä valmistajalta.
Korjaustyön jälkeen tapahtuvaa käyttöönottoa varten tulee tilata käyttöönottotarkastus nuohoojalta tai vastaavalta alan ammattilaiselta. Jos korjaustyö on vaatinut rakennusluvan, käyttöönottotarkastuksesta laaditaan pöytäkirja, joka esitetään rakennusvalvonnalle. Tarkastettavista asioista on luettelo Nuohoojan käsikirjassa (www.nuohoojat.fi47 ).

Tyypillinen rakenteellinen vaurio on tulisijaluukun, tuhkaluukun tai nuohousluukkujen
kiinnityksen hajoaminen. Korjaus, joka on aina arvioitava tapauskohtaisesti, voi vaatia kivien purkua ja muuraamista uudelleen. Luukun kiinnittäminen voi onnistua myös muurauslangoilla.

x Muistiinpanot Muistiinpanot:

Korjaustyön tekijän tulee olla alan ammattilainen. Hän antaa myös käyttäjälle ohjeet
siitä, milloin ja millä polttoainemäärällä tulisijan voi ottaa taas käyttöön.

47

•
•

http://www.nuohoojat.fi
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1.1.4 Nuohous
Nuohouksella varmistetaan savuhormien toimivuus (veto) ja pienennetään oleellisesti nokipalon riskiä. Nokipalo voi vaurioittaa savuhormin rakenteita ja täten aiheuttaa tulipalon
syttymisen riskiä esim. savupiippuun muodostuneiden halkeamien kautta.

1. tuottaa nuohouspalvelut pelastuslaitoksen omana työnä;
2. hankkia nuohouspalvelut muulta palvelujen tuottajalta; tai
3. sallia rakennuksen omistajan tai haltijan sopia nuohouksesta palvelujen
tuottajan kanssa.
Alueen pelastustoimen järjestäessä nuohouspalvelut … se päättää myös nuohouksesta perittävästä maksusta.
”Rakennuksen omistajan, haltijan ja huoneiston haltijan… velvollisuus huolehtia siitä, että tulisijat ja savuhormit on huollettu ja puhdistettu, voidaan toteuttaa ainoastaan alueen pelastustoimen … päättämän palvelujen
tuottajan toimesta. Pelastuslaitos voi kuitenkin yksittäisen kohteen osalta antaa luvan siihen, että nuohouksen suorittaa joku muukin
kuin nuohooja.”
Nuohoojan on ilmoitettava nuohottavan kohteen edustajalle ja pelastuslaitokselle kirjallisesti havaitsemistaan tulisijojen ja savuhormien vioista ja puutteista, jos niistä aiheutuu palovaaraa sekä tikkaiden, kattokulkutien osien tai katon turvavarusteiden huonosta kunnosta, jos nuohoustyötä ei tämän takia
voida suorittaa turvallisesti (Pelastuslaki, 61
§).

Pelastuslain (379/201148 ) 13 § edellyttää,
että
– tulisijat ja savuhormit on nuohottu 59 §:n
mukaisella tavalla,
– tikkaat, kattokulkutien osat ja katon turvavarusteet pidetään sellaisessa kunnossa, että
nuohoustyö voidaan suorittaa turvallisesti.

Pelastuslain 63 § antaa nuohoojan kelpoisuusvaatimukset: ”Nuohoojan ammatin harjoittajalta, hänen palveluksessaan olevalta itsenäisesti nuohoustyötä tekevältä ja pelastuslaitoksen palveluksessa olevalta nuohoojalta
vaaditaan nuohoojan ammattitutkinto.”

Pelastuslain 59 §:n mukaan ”Alueen pelastustoimi päättää nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Alueen pelastustoimi voi
alueellaan tai osassa sitä:
48

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379
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Nuohousta koskevat yksityiskohtaisemmat
määräykset on annettu Sisäasiainministeriön
asetuksessa nuohouksesta (539/200549 ).

distus seuraavasti (SM asetus nuohouksesta
539/200550 ).
2 §. Määrävälein nuohottavat tulisijat ja hormit
Käytössä oleva kiinteällä polttoaineella [puu,
pelletti,…], useammilla polttoaineilla tai raskasöljyllä toimiva tulisija hormeineen on nuohottava vuoden välein. Suuluukuttoman tulisijan [avotakka,…] tulipesää ei nuohota, ellei
siitä erikseen sovita. Yksinomaan kevytöljykäyttöinen tulisija hormeineen on nuohottava vuoden välein. Tämän momentin mukainen määräväli ei koske keskuslämmityskattilan tulipesää ja tulipintoja. Omaan yksityiseen käyttöön pääasiassa tarkoitetun vapaaajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit
on nuohottava kolmen vuoden välein. Muuhun kuin omaan yksityiseen käyttöön tarkoitetun, säännöllisessä käytössä olevan vapaaajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit
on nuohottava vuoden välein.

Nuohousala on vapautumassa kilpailulle pelastuslain uudistuksen yhteydessä.

Viranomaistarkastukset
Pelastusviranomainen tarkastaa tulisijat ja
savuhormit silmämääräisesti palotarkastuksen yhteydessä sekä toteaa, että niille on tehty asianmukainen nuohous. Asuinrakennuksen omavalvonnassa kiinteistö toimittaa tarkastuksen itse ja raportoi siitä pelastuslaitokselle. Asiasta tarkemmin, ks. kohta 2.2.2.

Omat tarkastukset
Kiinteistön omaehtoisessa tarkastuksessa tulisijojen ja savuhormien osalta todetaan, että

3 §. Nuohouksen ajankohta
Nuohous suoritetaan tarkoituksenmukaisena
ajankohtana. Kolme vuotta käyttämättä ollut tulisija ja hormi on nuohottava lisäksi ennen käyttöönottoa.

• Suojaetäisyydet syttyviin materiaaleihin ovat riittävät
• Tulisijan ja savupiipun kunto on hyvä
(ei halkeamia yms.)
• Hoito ja huolto on järjestetty

Nuohoustyöstä annettava todistus

• Hormit on nuohottu.

Hoito ja huolto

Nuohoojan tulee antaa kohteen edustajalle
tai haltijalle todistus tekemästään työstä. Todistuksesta tulee ilmetä:

Tulisijan tuhkapesästä on poistettava tuhkat
riittävän usein. Sen sijoittamisessa tulee huomioida paloturvallisuus, koska kuuma tuhka
voi sytyttää tulipalon.

1. nuohouskohde;
2. nuohouksen suorittaja;
3. nuohouksen ajankohta;

Tulisijat ja savuhormit tulee nuohota määrävälein ja nuohoustyöstä on annettava to49
50

4. tehdyt toimenpiteet;

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050539
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050539
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5. havaitut viat ja puutteet; sekä

palamisjätettä varten paloturvallisessa
paikassa palamaton kannellinen astia.

6. suoritetut lisätyöt.

Rakennuksen katolle pääsyn ja katolla liikkumisen turvallisuudesta on annettu vaatimukset ympäristöministeriön asetuksessa rakennuksen käyttöturvallisuudesta 1007/201753
ja RakMK F254 : ssa ”Rakennusten käyttöturvallisuus. Määräykset ja ohjeet 2001” (jälkimmäinen koskee rakennuksia, joiden rakennuslupa on haettu ennen 1.1.2018).

Nuohousalan Keskusliitto on antanut tarkemmat ohjeet nuohoustyön sisällöstä
(www.nuohoojat.fi51 .).
Tikkaiden, kattokulkutien osien ja katon turvavarusteiden toimintakunnosta tulee huolehtia.

Vastuut
Tulisijojen ja savuhormien nuohoustyön teettäminen ja tikkaiden kunnossapito on rakennuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan velvollisuus. Jokainen mainituista tahoista vastaa osaltaan velvoitteista määräysvaltansa piirissä ja asianomaisten kesken
mahdollisesti sovitun vastuujaon mukaisesti.
Huoneiston haltija vastaa velvoitteista hallinnassaan olevien tilojen osalta (lisätietoa, ks.
HE 257/2010 vp52 ).
Nuohouspalvelujen järjestäminen vaihtelee
eri alueilla. Aiheeseen liittyvää tietoa saa kunnasta tai pelastuslaitokselta.
Lisäksi on huolehdittava, että:
• tulisija voidaan esteettä nuohota,
• savuhormille on esteetön ja turvallinen
pääsy,
• tikkaat, kattokulkutien osat ja katon turvavarusteet pidetään sellaisessa kunnossa, että nuohoustyö voidaan
suorittaa turvallisesti,

x Muistiinpanot Muistiinpanot:
•
•

• rakennuksessa tai sen läheisyydessä on

51

http://www.nuohoojat.fi
https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiat/HE+257/2010
53
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20171007
54
http://www.finlex.fi/data/normit/6376/F2.pdf
52
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1.2 Sähkölaitteistot
teristä55 on tarkistettavissa tahot, joilla on
Suomessa oikeus tehdä sähkötöitä. Asennustöissä on huomioitava sähköturvallisuuslaki
(1135/201656 ) ja SFS 600057 (Pienjännitesähköasennukset) -standardisarja.

Kiinteistön sähkölaitteet ja -asennukset muodostavat yhdessä sähkölaitteiston. Niiden oikea sijoitus, käyttö ja kunnossapito ovat
keskeisiä turvallisuusasioita. Sähköasennukset kuluvat käytössä ja vaativat seurantaa,
huoltoa ja ylläpitoa.

Rakennuksessa voi olla usean vaatimustason
kaapeliasennuksia niiden palonkesto-ominaisuuksien, savunmuodostuksen ja palokuorman mukaan. Lisäasennuksia tehtäessä on
tiedettävä, että kaikkia kaapelireittejä ja
asennusarinoita ei saa käyttää yleisasennuksiin.

Sähkölaitteiston osiin kertynyt lika, pöly tai
kosteus lisää oikosulun, valokaaren ja sähköpalon syttymisen vaaraa. Mekaaniset vauriot, kuten rasioiden kansien rikkoontuminen
ja johtojen vauriot, aiheuttavat sähkötapaturman vaaran.
Kiinteistöissä saattaa olla hyvinkin vanhoja sähköasennuksia, jotka eivät kaikilta osin
vastaa uusien asennusten sähköturvallisuusvaatimuksia. Vanhoja asennuksia ei kuitenkaan tarvitse muuttaa, jos ne täyttävät asennusajankohdan määräykset ja jos asennusolosuhteisiin ja ympäristöön ei ole tullut muutoksia.

Oikein asennetut, tarkastetut, huolletut ja oikein käytetyt sähkölaitteet ovat käyttäjilleen
turvallisia. Laitteet voivat kuitenkin vikaantua ikääntymisen tai väärinkäytön seurauksena. Vaara aiheutuu periaatteessa kahdella
tavalla: sähköiskuna tai tulipalona. Sähkö aiheuttaa Suomessa vuosittain noin 1.500 tulipaloa, joissa kuolee kymmenkunta henkilöä.
Ainakin joka kuudes tulipalo ja arviolta kolmannes rakennuspaloista on sähkön aiheuttamia. Myös sähköiskuun kuolee vuosittain
muutama henkilö.

Vanhoja asennuksia voidaan uusia ja laajentaa esimerkiksi lisäämällä pistorasioita ja valopisteitä sen sijaan, että käytetään jatkojohtoja laitteiden liittämiseksi verkkoon. Muutosten yhteydessä on huolehdittava, että päivitetyt vanhat asennukset mitoitetaan ja dokumentoidaan, jotta voidaan varmistua asennuksen asianmukaisuudesta. Sähkölaitteiston
haltija on vastuussa siitä, että sähköasennukset ja -laitteet ovat turvallisia ja pysyvät käytössä turvallisina.

Huomattavin sähkön aiheuttama tulipalon
syttymissyy on oiko- tai maasulku. Oikosulun
taustalla on yleensä eristysvika, löysä liitos,
ylikuormitus, sähkölaitteen väärä käyttö tai
omat asennukset. Maasulku voi syntyä myös
kulumisen, hankautumisen tai hapertumisen
seurauksena.

Sähkölaitteiston asennuksia ja muutoksia
saavat tehdä vain sähköasennusliikkeet, joilla on sähköurakointioikeudet. Tukesin rekis55

http://rekisterit.tukes.fi/fi/Urakoitsijat/
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161135
57
https://sales.sfs.fi/fi/index/hakutulos.html.stx?searchword=sfs 6000
56
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Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistoista
21.12.2016/143459
Valtioneuvoston asetus sähkötyöstä ja käyttötyöstä 21.12.2016/143560
Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden ja laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta 21.12.2016/143661
Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden turvallisuudesta 21.12.2016/143762
Valtioneuvoston asetus Sähkö- ja hissiturvallisuuden
neuvottelukunnasta
21.12.2016/143863

Sähkölaitteistojen laitteistoluokat
Sähkölaitteistot jaetaan niiden varmennusja määräaikaistarkastusten vaatimusten, sekä
kunnossapito-ohjelmaa koskevien vaatimusten osalta luokkiin seuraavan taulukon mukaisesti:

Laki
CE-merkintärikkomuksesta
64
19.3.2010/187
Standardisarja SFS 600065 Pienjännitesähköasennukset
Kumottuja säädöksiä:
Sähköturvallisuuslaki (410/1996)
Sähköturvallisuusasetus (498/1996)
KTMp 517/96 sähkölaitteistojen käyttöönotosta ja käytöstä.
KTMp 516/96 Sähköalan töistä.
Sähköturvallisuutta koskevat säädökset löytyvät Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes66 ) verkkosivuilta (Tukes säädöstietopalvelu).

Lähde: Tukes (1.1.2017

Lainsäädäntö
Sähköturvallisuuslaki 16.12.2016/113558
58

http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20161135?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20161434?toc=1
60
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20161435?toc=1
61
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20161436?toc=1
62
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20161437?toc=1
63
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20161438?toc=1
64
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20100187?toc=1
65
https://sales.sfs.fi/fi/index/hakutulos.html.stx?searchword=sfs 6000
66
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/
59
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Viranomaistarkastukset

muita pääasiassa muuta käyttöä kuin asumista palvelevia tiloja, joiden suojalaitteena
toimivan ylivirtasuojan nimellisvirta on yli 35
ampeeria, on näiden tilojen sähkölaitteistolle tehtävä määräaikaistarkastus kymmenen
vuoden välein.

Sähkölaitteiden ja –asennusten asianmukaisuutta ja kuntoa arvioidaan silmämääräisesti
palotarkastuksissa.

Luokan 3 sähkölaitteistolle määräaikaistarkastus on tehtävä viiden vuoden välein.

Muut tarkastukset

Sähkölaitteiston haltijan tulee huolehtia laitteiston määräaikaistarkastuksesta.

Sähkölaitteistoille tehdään käyttöönottotarkastus, varmennustarkastus sekä määräaikaistarkastukset. Kiinteistön omaehtoisessa
tarkastuksessa tarkkaillaan silmämääräisesti
sähkölaitteiston kuntoa sopivin aikavälein.

50 § 69
Määräaikaistarkastuksen sisältö ja suorittaja

Käyttöönottotarkastus ja varmennustarkastus tehdään ennen laitteiston käyttöönottoa. Määräaikaistarkastukset tehdään käyttöön otetulle laitteistolle määrävälein. Käyttöönottotarkastuksen tekee sähkölaitteiston
asentanut sähköurakoitsija. Varmennustarkastuksen sekä määräaikaistarkastukset tekee ulkopuolinen Tukesin valtuuttama puolueeton tarkastaja tai laitos.

Määräaikaistarkastuksessa tulee riittävässä
laajuudessa pistokokein tai muulla soveltuvalla tavalla varmistua siitä, että:
1) sähkölaitteiston käyttö on turvallista, kunnossapito on riittävää turvallisuuden ylläpitämiseksi ja laitteistolle on tehty kunnossapitoohjelman mukaiset toimenpiteet;
2) sähkölaitteiston käyttöön ja hoitoon tarvittavat välineet, piirustukset, kaaviot ja ohjeet ovat käytettävissä;

Sähkölaitteistojen tarkastuksista määrätään
sähköturvallisuuslain (16.12.2016/113567 )
pykälissä 43 – 52 (käyttöönottotarkastus,
varmennustarkastus ja määräaikaistarkastus). Niissä säädetään määräaikaistarkastuksesta seuraavaa:
49 §

3) sähkölaitteiston laajennus- ja muutostöistä on asianmukaiset tarkastuspöytäkirjat.
Määräaikaistarkastukseen on aina sisällytettävä kohteessa mahdollisesti olevat lääkintätilat, räjähdysvaaralliset tilat ja palovaaralliset tilat.

68

Sähkölaitteiston määräaikaistarkastus
Käytössä olevalle luokan 1 ja 2 sähkölaitteistolle asuinrakennuksia lukuun ottamatta
on tehtävä määräaikaistarkastus kymmenen
vuoden välein.

Määräaikaistarkastuksen voi tehdä 75 §:ssä
tarkoitettu valtuutettu laitos tai valtuutettu
tarkastaja.
51 § 70

Jos asuinrakennuksen osana on liiketiloja tai
67

http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20161135?toc=1
http://plus.edilex.fi/content/tukes/fi/lainsaadanto/20161135/?toc=1#P121
69
http://plus.edilex.fi/content/tukes/fi/lainsaadanto/20161135/?toc=1#P121
70
http://plus.edilex.fi/content/tukes/fi/lainsaadanto/20161135/?toc=1#P121
68
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Määräaikaistarkastuksen tarkastuspöytäkirja ja tarkastustarra

lisuusviranomaiselle (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes), rekisteröityneet sähköurakoitsijat, jotka ovat alan asiantuntijoita ja
jotka täyttävät asetetut pätevyysvaatimukset. Sähkötöiden suorittajan pätevyyksistä,
ks. Valtioneuvoston asetus sähkötyöstä ja
käyttötyöstä 21.12.2016/143572 .

Tarkastuksen tekijän on laadittava määräaikaistarkastuksesta laitteiston haltijan käyttöön tarkastuspöytäkirja ja kiinnitettävä pääkeskukseen tai vastaavaan kohtaan tarkastustarra.

Asiantuntijoiden tekemien toimenpiteiden lisäksi sähkölaitteiston haltijan on jatkuvasti
tarkkailtava sähkölaitteiston kuntoa välittömien kunnossapito- ja korjaustoimenpiteiden
havaitsemiseksi. Tämän lisäksi tarkkailua voi
tehdä esimerkiksi rakennuksen turvallisuushenkilöstö. Vioittunut sähkölaite tulee kytkeä jännitteettömäksi, jos laitteesta voi aiheutua välitöntä vaaraa ja korjaustoimenpiteet on käynnistettävä välittömästi.

Laitteiston haltijan on säilytettävä tarkastuspöytäkirja sekä osoitus pöytäkirjassa esitettyjen puutteiden korjaamisesta vähintään seuraavaan määräaikaistarkastukseen saakka.
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin tarkastuspöytäkirjan ja tarkastustarran sisällöstä.
Hoito ja huolto
Sähkölaitteiston huollosta ja kunnossapidosta säädetään Sähköturvallisuuslain 48 §:ssä:

Sähkölaitteistojen käyttö edellyttää käyttöja huolto-ohjeiden noudattamista sekä luokkien 2 ja 3 sähkölaitteistojen osalta kunnossapito-ohjelman noudattamista.

48 § 71
Sähkölaitteiston huolto ja kunnossapitoohjelma

Vastuut

Sähkölaitteiston haltijan on huolehdittava siitä, että luokkien 2 ja 3 sähkölaitteistoille laaditaan sähköturvallisuuden ylläpitävä
kunnossapito-ohjelma. Sähkölaitteiston haltija vastaa siitä, että kunnossapito-ohjelmaa
noudatetaan. Kunnossapito-ohjelmaa laadittaessa tulee ottaa huomioon sähkölaitteiston
käyttöympäristöstä aiheutuvat tarpeet.

Sähköturvallisuuslaki73 velvoittaa kiinteistön
tai rakennuksen omistajaa tai muuta haltijaa
huolehtimaan sähkölaitteistojen kunnossapidosta. Vastaava huolehtimisen velvoite on
myös sellaisissa kiinteistöissä, joille ei tarvitse tehdä määräaikaistarkastuksia (TUKES).
Sähkölaitteistot ovat myös säännöllisen tarkastuksen alaisia laitteistoja, joiden tarkastuttamisesta vastaa omistaja ja haltija sekä
toiminnan harjoittaja.

Muiden sähkölaitteistojen osalta ohjelma voidaan korvata laitteiden ja laitteistojen käyttö- ja huolto-ohjeilla.
Sähkölaitteistojen asentaminen sekä korjaus,
huolto ja tarkastaminen ovat säänneltyä toimintaa. Sitä saavat harjoittaa sähköturval-

Sähköturvallisuuslain 47 §:
47 § 74

71

http://plus.edilex.fi/content/tukes/fi/lainsaadanto/20161135/?toc=1#P121
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20161435?toc=1
73
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20161135?toc=1
74
http://plus.edilex.fi/content/tukes/fi/lainsaadanto/20161135/?toc=1#P121
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Sähkölaitteiston haltijan vastuu sähkölaitteiston turvallisuudesta ja sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta

• jännitteettömäksi tehtyjen pistorasioiden ja kytkimien kansien irrottaminen
esim. maalaamisen ja tapetoinnin ajaksi ja rikkoutuneiden kansien vaihto.

Sähkölaitteiston haltija on vastuussa laitteiston turvallisuudesta, sen ylläpitämiseksi tarvittavasta kunnossapidosta ja siitä, että laitteisto täyttää tämän lain vaatimukset.

Seuraavia turvaohjeita on syytä noudattaa:
• Katkaise sähkö aina ennen töihin ryhtymistä pääkytkimestä tai poistamalla
sulakkeet,

Sähkölaitteiston haltijan on huolehdittava siitä, että laitteiston kuntoa ja turvallisuutta
tarkkaillaan ja että havaitut puutteet ja viat
poistetaan riittävän nopeasti.

• varmista, ettei kukaan pääse vahingossa kytkemään virtaa silloin, kun teet
sähkötöitä,

Joitakin pieniä sähkölaitteisiin liittyviä toimenpiteitä saavat tehdä myös muut kuin alan
ammattilaiset. Töiden tekijän on tällöinkin
oltava riittävän perehtynyt tai opastettu näihin tehtäviin ja turvallisuusvaatimuksiin. Näitä ”maallikoille” sallittuja toimenpiteitä on
lueteltu esimerkiksi Tukesin oppaassa Kodin
sähkölaitteiston kunnossapito:

• jos et osaa, älä tee, vaan käytä ammattilaista!
Lisätietoja saa
www.tukes.fi75 .

• yksivaiheisen jatkojohdon korjaus ja teko,
• sähkölaitteen rikkoutuneen yksivaiheisen liitäntäjohdon ja pistotulpan vaihto,

Mikäli tällaisen lämpökuvauksen perusteella
epäillään korjaus, huolto- ja tarkastustarvetta, kohteeseen kannattaa pyytää sertifioitu
sähkölaitteistojen lämpökuvaaja, joka suorittaa tarkastuksen. www.seti.fi76 .

• valaisimen liitäntäjohdon rikkoutuneen
välikytkimen vaihto,
• sisustusvalaisimen liittäminen valaisinliittimellä eli ”sokeripalalla”,
• kiinteässä asennuksessa valaisinliittimen eli ”sokeripalan” korvaaminen uuden järjestelmän mukaisella valaisinliitinpistorasialla sekä vioittuneen valaisinliitinpistorasian vaihto,
• valaisinpistotulpan asennus ja vioittuneen tulpan vaihto,

76

verkkosivuilta:

Vapaaehtoisia tarkastuksia voidaan tehdä
myös lämpökameraa hyödyntäen. Säännöllisellä kuvaamisella voidaan havaita poikkeamia esimerkiksi sähköpääkeskusten valvonnassa, jolloin lisäselvitystarpeeseen voidaan
reagoida ja tieto välittää eteenpäin turvallisuusorganisaatiossa.

• toimineen sulakkeen vaihto ehjään,

75

Tukesin

http://www.tukes.fi
http://www.seti.fi
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x Muistiinpanot Muistiinpanot:
•
•
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2. Palovaaraa ehkäisevät järjestelyt
Kiinteistössä on syytä tehdä sopivin väliajoin
vapaaehtoinen oma tarkastus. Pelastusviranomaisen toimittama palotarkastus, joka tapahtuu suhteellisen harvoin, ei poista kaikkia
paloturvallisuusriskejä erityisesti suurissa tarkastuskohteissa. Tarkastettavista asioista on
esimerkinomainen luettelo luvussa 4 (tauluk-

ko 4). Tästä käytetään jäljempänä nimitystä
”kiinteistön omaehtoinen tarkastus”.
x Muistiinpanot Muistiinpanot:
•
•
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x Muistiinpanot Muistiinpanot:
•
•
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2.1 Pelastussuunnitelma ja
poistumisturvallisuusselvitys
Rakennuksissa ja yleisötilaisuuksissa on henkilöturvallisuuden varmistamiseksi varauduttava omatoimisesti erilaisiin onnettomuustilanteisiin. Työkaluina tähän on pelastuslaissa määrätty pelastussuunnitelma. Kohteissa,
joissa olevien henkilöiden toimintakyky on tavanomaista heikompi tai muutoin rajoitettu,

on laadittava lisäksi poistumisturvallisuusselvitys.
x Muistiinpanot Muistiinpanot:
•
•
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2.1.1 Pelastussuunnitelma
Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan (ks. pelastuslaki 379/201177 , 14 §):

vallisuuden tai pelastustoiminnan kannalta
tavanomaista vaativampi tai jossa henkilötai paloturvallisuudelle, ympäristölle tai kulttuuriomaisuudelle aiheutuvan vaaran taikka
mahdollisen onnettomuuden aiheuttamien
vahinkojen voidaan arvioida olevan vakavat.

• ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja
muiden vaaratilanteiden syntymistä;
• varauduttava henkilöiden, omaisuuden
ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa;

Pelastussuunnitelmassa on oltava selostus:
• vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätöksistä;

• varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin sellaisiin toimenpiteisiin,
joihin ne omatoimisesti kykenevät;

• rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä;

• ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipalossa ja muissa vaaratilanteissa sekä toimenpiteisiin
pelastustoiminnan helpottamiseksi.

• asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi;

Edellä 1 momentissa säädetty koskee myös
muualla kuin rakennuksessa harjoitettavaa
toimintaa sekä yleisötilaisuuksia.

• mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä.

Näiden pelastuslaista tulevien velvoitteiden
täyttämiseksi on tehtävä pelastussuunnitelma, jonka laatimisesta vastaa rakennuksen
tai kohteen haltija. Jos rakennuksessa toimii yksi tai useampi toiminnanharjoittaja, rakennuksen haltijan tulee laatia pelastussuunnitelma yhteistyössä näiden kanssa. Kyseinen suunnitteluvelvollisuus koskee hyvin monenlaisia rakennuksia ja myös muualla kuin
rakennuksessa harjoitettavaa toimintaa sekä
yleisötilaisuuksia.

Jos rakennuksessa on paloturvalaitteita, kuten esim. automaattinen paloilmoitin (ks. luku 3), näitä koskevat yleiset järjestelyt (kuten
laitteiston hoitajan yhteystiedot) tulee kirjata
pelastussuunnitelmaan. Myös toimintaohjeet
mahdollisten vika- ja häiriötilanteiden varalta tulee suunnitella. Suunnitelmissa on oltava esitettynä toimenpiteet, joiden avulla voidaan saavuttaa vaadittu turvallisuustaso, mikäli automaattinen paloilmoitin tai sammutuslaitteisto ovat osittain tai kokonaan toimintakyvyttöminä. Tämä koskee myös toimintaa irtikytkentöjen yhteydessä.

Pelastussuunnitelman laadintavelvoite ja
keskeinen sisältö määrätään pelastuslain
379/201178 , 15 §:ssä. Sen mukaan pelastussuunnitelma on laadittava rakennukseen tai
muuhun kohteeseen, joka on poistumistur77
78

Palontorjuntatekniikan
laitteistokohtaiset
kunnossapito-ohjelmat sekä hoito- ja huolto-ohjelmat. on syytä kirjata rakennuksen

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379
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huoltokirjaan.

minen varautuminen toteutetaan poikkeusoloissa.
Pelastussuunnitelma on pitänyt laatia
1.7.2012 mennessä. Vanhan kumotun pelastuslain (468/2003) perusteella laaditut
pelastussuunnitelmat on pitänyt päivittää
nykyisen pelastuslain mukaisiksi 1.7.2013
mennessä (ks. pelastuslaki 379/201184 , 112
§, kohdat 4 ja 5).

Lainsäädäntö ja muut julkaisut
Pelastuslaki 379/201179 , 14 – 16 §
Valtioneuvoston
(407/201180 )

asetus

pelastustoimesta

SPEK: ”Pelastussuunnitelma, opas yrityksille ja muille työyhteisöille”. SPEK opastaa
30, sekä ”Pelastussuunnittelu, opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon”,
www.spek.fi/oppaat81 .

Viranomaistarkastukset
Palotarkastus. Pelastussuunnitelma tarkastetaan tavallisesti palotarkastuksen yhteydessä. Asuinrakennuksissa tehdään omavalvontaa pelastusviranomaisen antamien ohjeiden
mukaan. (ks. kohta 2.2.2).

Pelastussuunnitelman laatimiskohteista ja sisällöstä määrätään yksityiskohtaisesti Valtioneuvoston asetuksessa pelastustoimesta
(407/201182 , 1 § 1. mom.)
Jos samaa kohdetta varten tulee muun lain
kuin pelastuslain taikka toimivaltaisen viranomaisen antaman määräyksen nojalla laatia turvallisuus-, valmius- tai muu vastaava suunnitelma, erillistä pelastussuunnitelmaa ei tarvitse laatia, vaan vastaavat asiat
voidaan koota mainittuun muuhun suunnitelmaan. Tästä on mainittava suunnitelmassa
(407/201183 , 1 § 2. mom.)

Omat tarkastukset
Pelastussuunnitelman laatimisesta vastaavat
henkilöt pitävät suunnitelman tiedot ajan tasalla. Tietojen päivittäminen on erityisen tärkeää sellaisissa suurissa kohteissa, joiden pelastussuunnitelma on niin laaja, että sen tarkastaminen palotarkastuksen yhteydessä on
hankalaa.

2 § Pelastussuunnitelman sisältö
Pelastuslain 15 §:n 2 momentissa säädetyn
sisältövaatimuksen lisäksi pelastussuunnitelmassa on tarpeen mukaan otettava huomioon myös kohteen tavanomaisesta poikkeava
käyttö ja tilapäinen käyttötavan muutos.

Vastuut
Pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa rakennuksen tai kohteen haltija. Jos rakennuksessa toimii useita toiminnanharjoittajia,
rakennuksen haltijan tulee laatia pelastus-

Pelastussuunnitelmassa on selvitettävä myös,
miten pelastuslain 14 §:n mukainen omatoi79
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http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110407
83
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110407
84
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379
80

36

suunnitelma yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa. Rakennuksen haltijan tulee laatia rakennuksen pelastussuunnitelma kuitenkin aina yhteistyössä … hoitolaitoksen sekä
palvelu- ja tukiasumisen toiminnanharjoittajan kanssa (pelastuslaki85 , 15 §).

on osallistuttava pelastussuunnitelman toimeenpanoon. Pelastuslaitoksen tulee antaa
neuvontaa pelastussuunnitelman laadinnasta
(VN asetus pelastustoimesta 407/201186 , 2
§).
x Muistiinpanot Muistiinpanot:

Pelastussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja siitä on tiedotettava tarvittavalla tavalla
asianomaisen rakennuksen tai muun kohteen
asukkaille ja työntekijöille sekä muille, joiden

85
86

•
•

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110407
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2.1.2 Poistumisturvallisuusselvitys
Hoitolaitoksissa sekä palvelu- ja tukiasumisessa on varmistettava turvallinen poistuminen tulipalossa tai muussa vaaratilanteessa.
Tällaisiin rakennuksiin on pelastussuunnitelman lisäksi laadittava erityinen poistumisturvallisuusselvitys.

muun julkisoikeudellisen yhteisön kanssa tehdyn sopimuksen perusteella tai
muutoin vastaa tai huolehtii hoitolaitoksen ylläpidosta tai palvelu- ja tukiasumisen järjestämisestä.
Edellä mainitusta huolehtimisvelvoitteesta on
laadittava poistumisturvallisuusselvitys. Rakennusluvan yhteydessä kohteeseen laadittu
YM asetuksen 848/201788 mukainen turvallisuusselvitys vastaa tätä. Poistumisturvallisuusselvitys on laadittava ennen toiminnan
aloittamista ja päivitettävä vähintään kolmen
vuoden välein tai toiminnan muuttuessa olennaisesti (ks. pelastuslain 19 §).

Lainsäädäntö ja muut julkaisut
Pelastuslaki 379/201187 , 18 § – 21 §:
Sairaaloissa, vanhainkodeissa ja muissa laitoshuollossa, suljetuissa rangaistuslaitoksissa
ja muissa näihin verrattavissa kohteissa (hoitolaitokset) sekä asumisyksikön muotoon järjestetyissä palvelu- ja tukiasunnoissa ja muissa näihin verrattavissa asuinrakennuksissa ja
tiloissa, joissa asuvien toimintakyky on tavanomaista huonompi (palvelu- ja tukiasuminen), toiminnanharjoittajan on etukäteen
laadituin selvityksin ja suunnitelmin ja niiden
perusteella toteutetuin toimenpitein huolehdittava, että asukkaat ja hoidettavat henkilöt voivat poistua turvallisesti tulipalossa tai
muussa vaaratilanteessa itsenäisesti tai avustettuina. (18 § 1. mom.)

Valtioneuvoston asetus poistumisturvallisuusselvityksestä (292/201489 ) säätää
pelastuslain 379/201190 , 19 §:n nojalla, mitkä tiedot kohteen toiminnasta sekä asukkaiden ja hoidettavien turvalliseen poistumiseen
liittyvistä yksityiskohdista on esitettävä poistumisturvallisuusselvityksessä. Mukaan selvitykseen on liitettävä rakennuslupapäätös sekä asemapiirros ja toiminnassa käytettävien
tilojen pohjapiirros, joista käy ilmi huoneiden käyttötarkoitus, palo-osastot, osiin jako,
poistumisreitit ja pelastustiet. Asetus on tullut voimaan 1.5.2014.

Toiminnanharjoittajana voi olla tässä tapauksessa:

Poistumisturvallisuusselvitys on pitänyt
toimittaa alueen pelastusviranomaiselle
1.7.2012 mennessä. Kuitenkin sellaisissa hoitolaitoksissa sekä palvelu- ja tukiasumiseen
kuuluvissa rakennuksissa ja tiloissa, joihin
on tehty ja pelastusviranomaiselle toimitettu
edellisen pelastuslain (468/2003) mukainen

• kunta ja muu julkisoikeudellinen yhteisö, joka huolehtii hoitolaitoksen ylläpidosta ja palvelu- ja tukiasumisen järjestämisestä,
• yritys ja muu yhteisö, joka kunnan tai
87
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pelastussuunnitelma ja sen osana edellisen
pelastusasetuksen (787/2003) 10 §:ssä tarkoitettu selvitys siitä, miten rakennuksessa
tai tilassa olevien heikentynyt toimintakyky
otetaan huomioon vaaratilanteisiin varautumisessa, tulee poistumisturvallisuusselvitys
laatia ensimmäisen kerran vasta toiminnanharjoittajan vaihtuessa tai toiminnan
muuttuessa olennaisesti. Selvitys on pitänyt kuitenkin laatia kuitenkin viimeistään
1.7.2014 mennessä, jollei alueen pelastusviranomainen erityisestä syystä ole määrännyt
sitä tehtäväksi aiemmin (ks. pelastuslaki
379/201191 , 112 §:n kohdat 6 ja 7).

tumisturvallisuusselvitys. Tämä on laadittava
ennen toiminnan aloittamista ja päivitettävä
vähintään kolmen vuoden välein tai toiminnan muuttuessa olennaisesti.
Poistumisturvallisuusselvitys ja sen muutokset on toimitettava pelastusviranomaiselle arviointia varten. Alueen pelastusviranomainen
voi velvoittaa toiminnanharjoittajan määräajassa täydentämään selvitystä ja toteuttamaan yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa
kohteessa poistumiskokeen (ks. pelastuslaki93 , 19 § 3. mom. ja 20 §).
Jos toiminnanharjoittajan toimenpiteillä ei
saavuteta vaatimusten mukaisuutta, alueen
pelastusviranomaisen on annettava pelastuslain 81 §:n mukainen korjausmääräys ja tarvittaessa voidaan määrätä 82 §:n mukaisia
erityisiä turvallisuusvaatimuksia (ks. pelastuslaki94 , 21 §).

SPEK: Poistumisturvallisuusselvityksen laadintaopas, www.spek.fi/oppaat92

Viranomaistarkastukset:
Palotarkastus.

Uudisrakentamisessa tehdään vastaavanlaisiin kohteisiin turvallisuusselvitys, ks. YM
asetus 848/201795 , 37 §.

Omat tarkastukset:
Kiinteistön omaehtoinen tarkastus.

x Muistiinpanot Muistiinpanot:

Vastuut

•
•

Toiminnanharjoittajan on edellä mainitusta huolehtimisvelvoitteesta laadittava pois-
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2.1.3 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma
Monia yleisötilaisuuksia varten on laadittava pelastussuunnitelma. Pelastuslain96 16 §:n
mukaan:

suunnitelma on laadittava yleisötilaisuuteen
tai tapahtumaan, jossa:
• arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä;

Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän tai
muun erityisen syyn vuoksi sisältyy merkittävä henkilö- tai paloriski, tilaisuuden järjestäjän on laadittava pelastussuunnitelma.

• käytetään avotulta, ilotulitteita tai
muita pyroteknisiä tuotteita taikka erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja;

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmassa on
selvitettävä ja arvioitava tilaisuuden vaarat
ja riskit. Niiden perusteella määritellään tilaisuuden turvallisuusjärjestelyt sekä tilaisuuden toteuttamisesta vastaavalle henkilöstölle
ja tilaisuuteen osallistuvalle yleisölle annettavat ohjeet onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja
onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi.

• tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt
poikkeavat tavanomaisesta; tai
• tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä
vaaraa ihmisille.
Erillistä yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmaa ei tarvitse laatia, jos samaa yleisötilaisuutta tai tapahtumaa varten tulee laatia turvallisuus-, valmius- tai muu vastaava suunnitelma jonkin muun lain kuin pelastuslain tai toimivaltaisen viranomaisen antaman määräyksen perusteella. Suunnitelman
sisältöä koskevat seikat voidaan tällöin koota mainittuun muuhun suunnitelmaan. Tästä
on mainittava suunnitelmassa (Ks. VN asetus
pelastustoimesta 407/201199 , 3 §).

Suunnitelma on toimitettava viimeistään 14
vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista tiedoksi alueen pelastusviranomaiselle. Tämä
voi tarvittaessa palauttaa suunnitelman täydennettäväksi.
Räjähteiden tai palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien käytöstä erikoistehosteena
tulee ilmoittaa etukäteen alueen pelastusviranomaiselle, ks. Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta
(390/200597 ), 81 §.

Muut julkaisut:
”Ekologisen ja turvallisen yleisötilaisuuden järjestämisopas” (www.ymparistojaterveys.fi100 ).

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelman tarpeesta ja sisällöstä määrätään yksityiskohtaisemmin VN asetuksessa pelastustoimesta
(407/201198 ). Sen 3 §:n mukaan pelastus-

x Muistiinpanot Muistiinpanot:
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•

•
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2.2 Palotarkastus ja asuinrakennusten
omavalvonta
antamien ohjeiden mukaisesti. Omavalvonta
on uusi tapa tehdä lakisääteisiä palotarkastuksia, ks. kohta 2.2.2.101

Palotarkastus perustuu pelastuslakiin ja sen
suorittaa pelastusviranomainen. Palotarkastus on kohteen henkilö- ja paloturvallisuuteen vaikuttavien seikkojen lakisääteinen tarkastus, jonka tavoitteena on onnettomuuksien ehkäisy. Siinä voidaan kiinnittää huomiota erityisesti paloturvallisuuden suunnitelmallisuuteen, henkilökunnan osaamiseen sekä turvallisuustason täyttymiseen.

Kiinteistön omaehtoinen tarkastus on
kiinteistön suorittamaa vapaaehtoista henkilö- ja paloturvallisuuteen vaikuttavien seikkojen tarkastusta sopivin aikavälein.
x Muistiinpanot Muistiinpanot:

Asuinrakennuksen omavalvonta on asuinrakennuksen palotarkastus, jonka kiinteistö
suorittaa itse ja raportoi siitä pelastuslaitokselle. Tämä kaikki tehdään pelastuslaitoksen

101

•
•
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x Muistiinpanot Muistiinpanot:
•
•
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2.2.1 Pelastusviranomaisen palotarkastus
Vastuut

Pelastusviranomainen (palotarkastaja) suorittaa alueellaan lakisääteisiä palotarkastuksia ja muita valvontatehtäviä. Pelastuslaitos laatii näitä tehtäviä varten valvontasuunnitelman, joka perustuu alueen pelastustoimen palvelutasopäätökseen sekä alueella
olevien riskien arviointiin. Valvontasuunnitelmassa määritellään muun muassa erilaisissa
tarkastuskohteissa toimitettavien palotarkastuksien aikavälit. Palotarkastuksessa valvotaan, että kiinteistössä on noudatettu pelastuslain ja muiden paloturvallisuussäädösten
velvoitteita.

Pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman mukaisia palotarkastuksia ei tilata erikseen,
mutta sellainen on tilattava, jos kiinteistössä
havaitaan tarve ylimääräiselle palotarkastukselle. Vastuu palotarkastuksen toimittamisesta on alueen pelastusviranomaisella. Tämän
on tehtävä tarkastuksesta pöytäkirja, josta
kiinteistölle annetaan oma kopio. Pöytäkirjassa on oltava mukana myös ohjeet valituksen tekemisestä.
Palotarkastuksen suorittaja on päästettävä
kaikkiin tarkastettaviin tiloihin ja kohteisiin.
Tarkastettavan kohteen edustajan on esitettävä tarkastuksen kannalta oleelliset asiakirjat ja järjestelyt. Kiinteistön omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on pyynnöstä toimitettava alueen pelastusviranomaiselle
maksutta pelastussuunnitelma ja mahdolliset
muut asiakirjat, joita alueen pelastusviranomainen tarvitsee valvontatehtävässään. Jos
palotarkastaja antaa korjausmääräyksen, on
sitä heti noudatettava (ks. pelastuslaki103 80
§ ja 81 §).

Jos rakennuksessa on paloturvallisuutta parantavia laitteita (esimerkiksi automaattinen paloilmoitin), palotarkastuksessa tarkastetaan, että laitteiden toimintakunnosta on
huolehdittu ja että niille on tehty asianmukaiset säädöksissä vaaditut huollot ja tarkastukset. Huomiota voidaan kiinnittää myös kohteessa toimivien henkilöiden osaamiseen ja
perehdytykseen.

x Muistiinpanot Muistiinpanot:

Lainsäädäntö
•
Pelastuslaki 379/2011

102
103

102

, 78 – 85 §

•
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2.2.2 Asuinrakennusten omavalvonta
Perinteisistä palotarkastuksista on asuinrakennusten osalta monin paikoin siirrytty omavalvontaan. Tällöin kiinteistö tekee palotarkastuksensa itse pelastusviranomaisen antamien ohjeiden mukaan.

Kiinteistölle annetaan tarvittaessa korjausmääräys ja korjauksen toteuttamiselle määräaika. Taloyhtiö joko velvoitetaan lähettämään kirjallinen dokumentti korjauksista tai
tarvittaessa tarkastaja tekee maksullisen palotarkastuksen, Taloihin tehdään myös valvontakäyntejä pistokoeluontoisesti, jotta varmistutaan vastausten todenperäisyydestä.

Omavalvonnalla pyritään tavoittamaan
asuinkiinteistöt aikaisempaa kattavammin
ja lisäämään asukkaan turvallisuustietoa.
Tavoitteena on auttaa asukasta havainnoimaan riskejä ja paloturvallisuuspuutteita
sekä huolehtimaan niiden korjaamisesta.

Maksullinen palotarkastus voidaan suorittaa
myös kohteisiin, jotka eivät palauta omavalvontalomaketta.

Kiinteistöt saavat omavalvontaa varten pelastuslaitokselta tarkastuslomakkeen, joka
palautetaan täytettynä määräajassa pelastuslaitokselle. Lomakkeen perusteella arvioidaan
mahdolliset jälkivalvontatarpeet.

x Muistiinpanot Muistiinpanot:
•
•
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2.3 Uloskäytävät, käyttöullakot, varasto- ja
kellarikäytävät
Lainsäädäntö

Rakennuksesta on voitava poistua turvallisesti tulipalon sattuessa. Pelastuslaki vaatii pitämään rakennuksen ympäristöineen sellaisessa
kunnossa, että siinä olevat ihmiset pystyvät
tarvittaessa poistumaan tai voivat tulla pelastetuiksi.

Pelastuslain (379/2011105 ) 10 §:n mukaan:
”Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan huolehdittava siitä, että uloskäytävät ja kulkureitit niille pidetään kulkukelpoisina ja esteettöminä
ja muutenkin sellaisessa kunnossa, että niitä voidaan käyttää turvallisesti ja tehokkaasti. Uloskäytävillä sekä ullakoiden, kellarien ja
varastojen kulkureiteillä ei saa säilyttää tavaraa. Uloskäytävät ja kulkureitit niille tulee
tarvittaessa merkitä ja valaista asianmukaisesti.

Määritelmät
Uloskäytävällä tarkoitetaan poistumisalueelta suoraan ulos johtavaa ovea taikka rakennuksessa tai sen ulkopuolella olevaa tilaa,
jonka kautta turvallinen poistuminen on palon sattuessa mahdollista maan pinnalle tai
muulle turvalliselle paikalle;

Porraskäytävän ulko-ovella saa pitää kuramattoa ja kerrostaso-ovissa tavanomaisia
ovikoristeita (esimerkiksi pienehköjä kransseja ja vastaavia).

varatiellä tarkoitetaan uloskäytävää vaikeakulkuisempaa reittiä, jota pitkin on mahdollisuus päästä turvaan palolta; (YM asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017104 :
Määrittelyt)

Muita pelastuslain kohtia: 9 § kohta 2 ja 14
§ kohta 4.
YM asetus 848/2017106 , 31 §: ”Rakennuksesta on voitava poistua turvallisesti tulipalossa. Rakennuksessa on oltava riittävästi sopivasti sijoitettuja, tarpeeksi väljiä ja helppokulkuisia uloskäytäviä niin, että poistumisaika rakennuksesta ei ole vaaraa aiheuttavan
pitkä. Uloskäytävän on johdettava ulos maan
pinnalle tai muulle palon sattuessa turvalliselle paikalle.

Tyypillinen uloskäytävä on kerrostalon porraskäytävä tai yksikerroksisen rakennuksen
ulko-ovi.
Tyypillinen varatie on kerrostaloasunnon parveke tai omakotitalon yläkerran pelastautumistikkaat.
104
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Viranomaistarkastukset

Poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta, ks. kohta 3.7.108

Palotarkastus. Asuinrakennuksissa tehdään
omavalvontaa pelastusviranomaisen antamien ohjeiden mukaan. (ks. kohta 2.2.2107 ).

Omat tarkastukset
Rakennuksen omaehtoisessa tarkastuksessa
todetaan, että:
• Kulkureitit uloskäytävään sekä itse
uloskäytävät ovat tavaroista vapaat
• Ovet kulkureiteillä uloskäytävään ja
ulos ovat avattavissa
• Kulkureitit on merkitty asianmukaisesti
• Poistumisohjeet on saatettu rakennuksen käyttäjien tietoon
• Hätäpoistumistikkaat ovat kunnossa
(pientalot, pienet teollisuusrakennukset ym.)

Vastuut
Rakennuksen omistaja, haltija ja toiminnanharjoittaja huolehtivat osaltaan, että uloskäytävät ja ullakoiden, kellarien ja varastojen
käytävät pidetään kulkukelpoisina ja turvallisina käyttää ja että niillä ei säilytetä tavaraa.

108

x Muistiinpanot Muistiinpanot:
•
•
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2.4 Ovien lukitus/avaus palotilanteessa
Ovien lukitukseen liittyvät asiat ovat osa
poistumisturvallisuutta. Pelastuslaki vaatii
pitämään rakennuksen ympäristöineen sellaisessa kunnossa, että siinä olevat ihmiset pystyvät tarvittaessa poistumaan tai voivat tulla
pelastetuiksi. Poistumisreittejä ja niillä olevien ovien lukitusta koskevat yksityiskohtaiset määräykset ja ohjeet on annettu Suomen
Rakentamismääräyskokoelmassa. Ne koskevat uuden rakennuksen rakentamista, mutta muutostöidenkään johdosta rakennuksen
käyttäjien turvallisuus ei saa vaarantua eikä
heidän terveydelliset olonsa heikentyä.

oven kautta poistuvien henkilöiden määrä on
yli 60.
YM asetus 848/2017, Perustelumuistio111 ,
35 §: Uloskäytävien ja niihin johtavien tilojen ovissa ei tule yleensä käyttää lukkoja, jotka avaimetta voi takalukita siten, ettei niitä
sisäpuolelta saa auki ilman avainta. Lukkoja, jotka voidaan sisäpuolelta aina avata ilman avainta, käytetään uloskäytävien ja niihin johtavien tilojen ovissa:
– majoitustiloissa sekä
– hoitolaitoksissa, joiden toiminnan luonne ei
edellytä eristämistä.

Teknisiin ratkaisuihin liittyen on myös selvitettävä, vaikuttaako palontorjuntatekniikka ja erityisesti paloilmoitin lukitusten toimintaan. Paloilmoittimen ohjaukset on voitu toteuttaa suunnitelmissa määritellyille tiloille ja lukituksille erikseen. Kohteen omissa
tarkastuksissa onkin varmistettava, että lukituksiin vaikuttavien ohjausten toiminta on
varmistettu kunnossapito-ohjelmassa ja että
toimintaan liittyvät dokumentit ovat päivitettyinä.

Lukkoja, jotka voidaan huoneiston normaalin
käytön aikana avata hätätilanteessa sisäpuolelta ilman avainta, käytetään:
– kokoontumis- ja liiketiloissa,
– työpaikkatiloissa sekä
– tuotanto- ja varastotiloissa.
Kulunvalvonnan järjestelyt eivät saa estää
turvallista poistumista rakennuksesta.
Uloskäytävien ja niihin johtavien tilojen ovien
tulee olla hätätilanteessa helposti avattavissa. Ovi on voitava avata työntämällä tai helppokäyttöisellä painikkeella.

Lainsäädäntö
Pelastuslaki (379/2011109 ), 9 §: kohta 2 ja
14 §, kohta 4).

Poistumiseen tarvittavan oven tulee avautua
poistumissuuntaan, jos sen kautta poistuvien
henkilöiden määrä on yli 60. Tällaisissa uloskäytävissä ja uloskäytäviin johtavilla kulkureiteillä ei yleensä voi käyttää pelkästään liu-

YM asetus 848/2017110 , 35 § 2.mom: Uloskäytävien ja niihin johtavien tilojen ovien tulee olla hätätilanteessa helposti avattavissa.
Ovien on avauduttava poistumissuuntaan,
jos kyseessä on asunnon kerrostaso-ovi tai
109
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kuovia, pyöröovia, pikarullaovia, nosto-ovia
tai vastaavia, joissa ovi ei aukea poistumissuuntaan. Jos kuitenkin liukuovia tai pyöröovia käytetään poistumisen käytettävinä ovina, ne on varustettava erikseen tähän tarkoitukseen hyväksytyllä hätäavausjärjestelmällä,
jonka toiminta on riittävän selvästi merkitty
ja ymmärrettävissä. Tällainen on esimerkiksi paniikkisaranointi, jossa ovi työnnettäessä
avautuu ulospäin. Käyttökelpoisia ovat myös
leveydeltään riittävät käyntiovet joko suoraan
liukuoveen tai sen viereen sijoitettuna.
Poistumisovien lukkolaitteista on julkaistu
kaksi standardia:
• SFS-EN 179 112 , jonka mukaan ovi
aukeaa poistumissuuntaan painikkeella
tai työntölevyllä; ns. poistumisreittiheloitus
• SFS-EN 1125 113 , jonka mukaan ovi aukeaa poistumissuuntaan puomilla; ns.
paniikkiheloitus.
Tiloissa, joissa on suuret väkimäärät, helpon avattavuuden varmistamiseksi soveltuvat
käytettäväksi standardien mukaiset avausmekanismit seuraavasti:
• Y li 60 hengen kokoontumis- ja liiketilasta uloskäytävään johtavat ovet ja
uloskäytävän ovet, SFS-EN 179 mukainen lukkolaite.
• Yli 800 hengen kokoontumis- ja liiketilasta uloskäytävään johtavat ovet ja
uloskäytävän ovet, SFS-EN 1125 mukainen lukkolaite.

Viranomaistarkastukset
Palotarkastus. Asuinrakennuksissa tehdään
omavalvontaa pelastusviranomaisen antamien ohjeiden mukaan. (ks. kohta 2.2.2114 ).
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Omat tarkastukset

Omaehtoisessa tarkastuksessa todetaan, että ulos sekä uloskäytäviin johtavat ovet ovat
avattavissa ilman avainta seuraavasti:
• Majoitustiloissa aina
• Hoitolaitoksissa aina, jos niiden toiminnan luonne ei edellytä hoidettavien
eristämistä
• Kokoontumis- ja liiketiloissa, työpaikkatiloissa, tuotanto- ja varastotiloissa
sekä autosuojissa niiden normaalin käytön aikana. Muina aikoina kyseiset ovet
saa pitää takalukittuina.

Vastuut

Rakennuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan tulee osaltaan huolehtia, että uloskäytävien ja niihin johtavien tilojen
ovet ovat hätätilanteessa helposti avattavissa. SPEK suosittelee, että silloin, kun asunnossa oleskelee ihmisiä, asunnon ulko-ovea ei
takalukittaisi siten, että sieltä päästään ulos
vain avaimen avulla.

x Muistiinpanot Muistiinpanot:
•
•
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2.5 Pelastustiet ja pelastustoiminta
Määritelmiä

va siitä, että rakennus, rakennelma ja sen ympäristö pidetään sellaisessa kunnossa, että: …
3) pelastustoiminta on tulipalon tai muun onnettomuuden sattuessa mahdollista; 4) pelastushenkilöstön turvallisuus on otettu huomioon. (9 §)

Pelastustie on ennalta suunniteltu reitti, jota käyttäen hälytysajoneuvot pääsevät palon
sattuessa tai muussa hätätilanteessa riittävän
lähelle kohdetta ja sammutusveden ottopaikkoja (TSK115 -sanasto).

Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan: … 4) ryhdyttävä toimenpiteisiin … pelastustoiminnan helpottamiseksi. (14 §)

Pelastustoiminta on toiminta, joka tapahtuu onnettomuuden satuttua ja jolla pyritään
estämään tilanteen paheneminen ja pitämään
vahingot mahdollisimman pieninä (TSK-sanasto). Pelastustoimintaan kuuluvat muun
muassa: uhkaavan onnettomuuden torjuminen, vaarassa olevien ihmisten, ympäristön
ja omaisuuden suojaaminen ja pelastaminen,
palojen sammuttaminen ja muiden vahinkojen torjuminen ja rajoittaminen.

Pelastuslain 14 §:n vaatimukset koskevat
myös muualla kuin rakennuksessa harjoitettavaa toimintaa sekä yleisötilaisuuksia.
Pelastustie esitetään rakennuslupahakemuksen liitteenä olevassa asemapiirroksessa
(YMa 216/2015117 , 6 §) sekä merkitään
tekstillisellä lisäkilvellä, jossa on keltainen
pohja ja jossa lukee:

Lainsäädäntö ja muut ohjeet

1) Pelastustie; tai
2) Pelastustie Räddningsväg; tai
3) Räddningsväg.

Pelastuslaki 379/2011116 : Kiinteistön
omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan huolehdittava siitä,
että hälytysajoneuvoille tarkoitetut ajotiet ja
muut kulkuyhteydet (pelastustiet) pidetään
ajokelpoisina ja esteettöminä ja että ne
on merkitty asianmukaisesti. Pelastustielle
ei saa pysäköidä ajoneuvoja eikä asettaa
muutakaan estettä. (11 §)

Kilpeä käytetään sellaisenaan tai liikennemerkin lisäkilpenä. Vastaavanlaisia kilpiä on esitetty tieliikenneasetuksen (182/1982; muut.
328/1994) 21 §:118 ssä.
Sisäasiainministeriön asetus pelastustien merkitsemisestä (1384/2003119 ) on
saman sisältöinen, mutta viittauksiltaan vanhentunut ja on uusittavana.

Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan huolehditta-

YM asetus 848/2017120 , 40 §: Palon sam-

115

http://www.tsk.fi/tepa/fi/
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379
117
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150216
118
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1982/19820182#L3P21
119
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2003/20031384
120
http://www.ym.fi/download/noname/{66288BFB-A697-4FCB-B602-CE0316F2C37B}/134002
116
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Hoito ja huolto

muttamisen ja henkilöiden pelastamisen edellytykset rakennuksessa ja sen läheisyydessä
on otettava suunnittelussa huomioon. Paloja pelastuskalustolla on oltava mahdollisuus
päästä riittävän lähelle rakennusta (pelastustie).

Tarpeellisia toimenpiteitä kiinteistön alueella ovat lumityöt, pelastustien kulkukelpoisuuden tarkkailu sekä kiinteistön käyttäjien valistaminen pelastustien merkityksestä.

RakMK E1*/2011: 11.2.1: ”Palo- ja pelastuskalustolle tulee suunnitella mahdollisuus
päästä riittävän lähelle rakennusta ja alueella olevia sammutusveden ottopaikkoja (pelastustie).”

Vastuut

Muut julkaisut:

Kiinteistön omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan tulee huolehtia siitä, että:

Kerrostalon paloturvallisuus, SPEK-opastaa
13, www.spek.fi/oppaat121 .

• pelastustiet ovat jatkuvasti kulkukelpoisia pelastusajoneuvoille (paloauto,
ambulanssi),

Viranomaistarkastukset

• pelastustoiminta
mahdollista,

Palotarkastus. Asuinrakennuksissa tehdään
omavalvontaa pelastusviranomaisen antamien ohjeiden mukaan. (ks. kohta 2.2.2122 ).

Kiinteistön omaehtoisen tarkastuksen yhteydessä varmistetaan, että pelastustiet ovat vapaat ja hälytysajoneuvot (esimerkiksi paloautot) pääsevät kulkemaan esteettä. Erityisesti
tulee kiinnittää huomiota siihen, että pelastustielle ei kasata lunta eikä sijoiteta mitään
muitakaan kulkuesteitä (esimerkiksi istutuksia) eikä pysäköidä ajoneuvoja.
Lisäksi varmistetaan, että pelastuslaitoksen
toiminta rakennuksessa ja sen ympäristössä on mahdollista ja että pelastushenkilöstön turvallisuutta vaarantavia tekijöitä ei ole.
Epäselvissä tapauksissa on syytä ottaa yhteys
pelastuslaitokseen.
122

on

• pelastushenkilöstön turvallisuus pelastustyön aikana ei ole uhattuna.

Omat tarkastukset

121

rakennuksessa

http://www.spek.fi/oppaat
https://edu.spek.fi/koulutus/zine-article/palovaaraa-ehkai…sten-omavalvonta/
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x Muistiinpanot Muistiinpanot:
•
•
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x Muistiinpanot Muistiinpanot:
•
•
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2.6 Palo-osastointi
Viranomaistarkastukset

Rakennus jaetaan tavallisesti palo-osastoihin,
jotka on merkitty rakennuslupa-asiakirjoihin.
Osastoinnin tarkoituksena on estää tulipalon laajempi leviäminen rakennuksessa. Ullakon palokatkot toteuttavat vastaavaa tehtävää ullakkotilassa. Tyypillisiä palo-osastoja
ovat porrashuone, asuinhuoneisto, autosuoja,
kattilahuone, tuotantorakennuksen tuotantotila ja tuotevarasto. Palo-osastojakoa ei saa
muuttaa ilman rakennusluvan muutosta.

Palotarkastus. Asuinrakennuksissa tehdään
omavalvontaa pelastusviranomaisen antamien ohjeiden mukaan. (ks. kohta 2.2.2124 ).

Omat tarkastukset
Omaehtoisessa tarkastuksessa todetaan, että:

Palo-osastointi toteutetaan osastoivilla rakennusosilla (kuten väliseinillä ja välipohjilla). Osastoivassa seinässä olevan oven on oltava palo-ovi, ja mahdollisten ikkunoiden ja
luukkujen on oltava palo-osastoivia. Ilmanvaihtolaitteiston palo-osastointia toteuttavat
palonrajoittimet (kuten palopellit) ja kanavien paloeristykset. Kaikkien osastoivien rakennusosien on oltava riittävän tiiviitä, koska
niiden tulee estää kuumien palokaasujen leviäminen palo-osastosta toiseen. Tällöin ilmanvaihtokanavien, putkien ja kaapeleiden läpivientikohdat on tiivistettävä.

• palo-ovet sulkeutuvat ja salpautuvat itsestään
(Paloilmoitin- tai sammutuslaitteiston toiminta voi kohdekohtaisesti ohjata palo-ovia,
jolloin oviohjauksen toimintakunto on varmistettava kunnossapito-ohjelmassa määritellyin tarvittavin toimenpitein)
• auki viritetyt automaattiset palo-ovet
pystyvät sulkeutumaan palotilanteessa
• osastoivissa rakennusosissa olevat kaapeli- ja putkiläpiviennit on tiivistetty
• ilmanvaihtolaitteiston palonrajoittimet
(palopellit ym.) ovat paikoillaan
• ullakon palokatkot ovat paikallaan ja
niiden liittyminen vesikattoon on tiivis.

Lainsäädäntö
Pelastuslaki, 9 §: ”…rakennus, rakennelma
ja sen ympäristö pidetään sellaisessa kunnossa, että tulipalon … leviämisen vaara on vähäinen;”
YM asetus 848/2017

123

Vastuut
Rakennuksen omistaja ja haltija sekä toiminnanharjoittaja huolehtivat osaltaan, että:

: 14 – 21 §

RakMK E1*/2011, luvut 5 ja 7
123
124

• palo-osastoivat rakennusosat ovat eh-

http://www.ym.fi/download/noname/{66288BFB-A697-4FCB-B602-CE0316F2C37B}/134002
https://edu.spek.fi/koulutus/zine-article/palovaaraa-ehkai…sten-omavalvonta/
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jät,
• palo-ovet ovat ehjät ja toimintakuntoiset ja ne pidetään kiinni,
• rakennuksen palo-osastointia ei muuteta ilman rakennuslupakäsittelyä,
• korjaus- ja muutostöiden aiheuttamat
läpiviennit palo-osastoivissa rakennusosissa on tiivistetty.

x Muistiinpanot Muistiinpanot:
•
•
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2.7 IV-kanavat
Tulipalon kuumat savukaasut voivat levitä
ilmanvaihtokanavia pitkin ja voivat aikaan
saada palon ja savun leviämistä rakennuksen sisällä palo-osastosta toiseen. Ilmanvaihtolaitteiden suunnittelulla ja toimintakunnon
ylläpidolla huolehditaan siitä, ettei laitteisto
olennaisesti heikennä RakMK E1:ssä tarkoi-

tettua rakenteellisin keinoin aikaansaatua paloturvallisuuden tasoa.
x Muistiinpanot Muistiinpanot:
•
•
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2.7.1 Ilmanvaihtokanavien puhdistus
Määritelmiä:

RakMK E7 * /2004: Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuus

Ilmanvaihtokonehuone on huonetila, johon
erilaiset ilmastointi- ja/tai ilmansiirtolaitteet
on sijoitettu. (RakMK E7*)

Ilmanvaihtolaitteistojen
paloturvalli127
suusopas
Suomen LVI-liitto, julkaisu
1.2012. (saatavilla sähköisessä muodossa
(pdf) maksuttomasti ympäristöministeriön
nettisivuilta)

Lainsäädäntö ja muut ohjeet

Ympäristöministeriön
asetus
1009/2017128
uuden
rakennuksen
sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta

Pelastuslaki 379/2011125 , 13 §: ”Rakennuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyjen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen
osalta huolehdittava, että: …

RakMK D2 * /2010: Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto. ”Ilmanvaihtojärjestelmä on suunniteltava ja rakennettava siten,
että sen toiminta voidaan hälytystilanteissa kokonaisuudessaan pysäyttää selvästi merkityllä pysäytyskytkimellä. Pysäytyskytkimen
tulee olla helposti saavutettavassa paikassa”
(D2:3.1.5).

… 2) ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot on
huollettu ja puhdistettu siten, että niistä ei
aiheudu tulipalon vaaraa;”

Ilmanvaihdon hätäpysäytysvaatimus on ollut
uudisrakentamisessa voimassa vuodesta 1987
lähtien.

Sisäasiainministeriön asetus ilmanvaihtokanavien ja –laitteistojen puhdistamisesta (802/2001) koskee painovoimaisesti tai koneellisesti ilmaa vaihtavien ilmanvaihtolaitteistojen sekä kammioiden, puhaltimien, paloeristeiden, palorajoittimien ja
muiden ilmanvaihtolaitteistoon kuuluvien paloturvallisuuteen vaikuttavien laitteiden ja
ilmanvaihtokanavien puhdistamista. Säädös
on vanhentunut, mutta sitä voidaan käyttää
edelleen ohjeena tapauskohtaisesti soveltuvin
osin.

Viranomaistarkastukset
Palotarkastus. Asuinrakennuksissa tehdään
omavalvontaa pelastusviranomaisen antamien ohjeiden mukaan. (ks. kohta 2.2.2129 ).

YM asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017126 , 19 §
125

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379
http://www.ym.fi/download/noname/{66288BFB-A697-4FCB-B602-CE0316F2C37B}/134002
127
http://www.ym.fi/download/noname/{54E08A3C-E78E-4F7F-88C7-DD6F6CE5F652}/118709
128
http://www.ym.fi/download/noname/{AAD7DB92-F571-4766-A3F1-BFF63383191B}/133875
129
https://edu.spek.fi/koulutus/zine-article/palovaaraa-ehkai…sten-omavalvonta/
126
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Omat tarkastukset

Kerran vuodessa tulee puhdistaa:
1) ammattimaisten ruuanvalmistuspaikkojen
ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot;

Kiinteistön omaehtoisessa tarkastuksessa todetaan, että:

2) ruiskumaalaamon, puusepäntehtaan ja liikkeen, tekstiilitehtaan, pesulan, leipomon
ja savustamon ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot sekä ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot, jotka ovat sellaisessa teollisuus- tai
muussa tilassa, missä ilmanvaihtokanaviin
kerääntyy runsaasti herkästi paloa levittäviä
aineita;

• ilmanvaihdon hätäpysäytys on merkitty
ja käyttö ohjeistettu ja toimivuus testattu.
• ilmanvaihdon puhdistustarve on kartoitettu
• ilmanvaihtolaitteiden toimintakunto
on tarkastettu. Myös mahdolliset
kohdekohtaiset laitteistoyhteydet ja
toiminta ovat varmistettuina. Paloilmoittimen ja ilmanvaihtolaitteiden
toimintakokonaisuudesta
löytyvät
tarvittavat päivitetyt dokumentit

3) ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot huonetilassa, jossa teollisesti valmistetaan tai teknisesti käytetään palavaa nestettä.
3 §. Viiden vuoden välein puhdistettavat ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot
Vähintään viiden vuoden välein tulee puhdistaa:

Hoito ja huolto
Ilmanvaihtolaitteiden puhdistuksesta säädetään pelastuslaissa vain yleisellä tasolla. Kiinteistön turvallisuudesta tai huollosta vastaavat henkilöt voivat harkita ja päättää puhdistustarpeen aikavälistä sekä voivat valita, kenellä puhdistustyö teetetään. Kiinteistön on
syytä tehdä huoltoliikkeen kanssa sopimus
näistä menettelyistä.

1) sairaalan, vanhainkodin ja suljetun rangaistuslaitoksen ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot;

Sisäasiainministeriön vanhentunutta asetusta
802/2001voidaan käyttää suuntaa antavana
ohjeena. Asetuksessa sanotaan ilmanvaihtokanavien ja –laitteistojen puhdistuksesta seuraavaa:

Puhdistuksessa tarkastetaan kanavien tiiviys
ja palorajoittimen toiminta. Kanavien tiiviys
tarkastetaan painekokeella, jos kohteen toiminnot edellyttävät erityistä tiiviyttä ja muutoin siltä osin kuin on syytä epäillä tiiviyden
tasoa.

2) päivähoitolaitoksen, koulun, hotellin, lomakodin, asuntolan ja ravintolan ilmanvaihtokanavat ja laitteistot.
4 §. Puhdistustyö

1 §. Soveltamisala

5 §. Puhdistuspöytäkirja

…Kunnan pelastusviranomainen voi yksittäisessä kohteessa määrätä pelastustoimilain …
nojalla ilmanvaihtolaitteiston puhdistamisesta.

Puhdistustyön suorittamisesta laaditaan pöytäkirja, josta on annettava kappale rakennuksen omistajalle ja haltijalle tai huoneiston haltijalle.

2 §. Vuosittain puhdistettavat ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot
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6 §. Puhdistuspöytäkirjan sisältö

kennusta palvelevien järjestelyjen osalta sekä
huoneiston haltija hallinnassaan olevien tilojen osalta huolehdittava, että … ilmanvaihtokanavat ja –laitteet on huollettu ja puhdistettu siten, että niistä ei aiheudu tulipalon
vaaraa; (ks. pelastuslaki, 13 §)

Puhdistuspöytäkirjaan on merkittävä:
1. kohteen tiedot;
2. työn suorittaja;
3. työsuorituksen ajankohta;
4. tehdyt puhdistustoimenpiteet ja niiden
laajuus;
5. työmenetelmät
6. havaitut puutteet ja tehdyt korjaukset.
Ilmanvaihtokanavien ja -laitteistojen puhdistaminen voidaan merkitä kiinteistön käyttöja huolto-ohjeeseen.
Ilmanvaihdon pysäytyskytkimen toimintakunto tulee testata laitevalmistajan ohjeen mukaan.

x Muistiinpanot Muistiinpanot:

Vastuut

•

Rakennuksen omistajan, haltijan sekä toiminnanharjoittajan on yleisten tilojen ja koko ra-

•
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x Muistiinpanot Muistiinpanot:
•
•
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2.7.2 Palopellit ja muut palonrajoittimet
Lainsäädäntö
Pelastuslaki 379/2011130 vastaavasti kuten
kohdassa 2.7.1.
Sisäasiainministeriön asetus ilmanvaihtokanavien ja –laitteistojen puhdistamisesta (802/2001, vanh.) koskee ilmanvaihtolaitteistojen lisäksi kammioiden, puhaltimien,
paloeristeiden, palonrajoittimien ja muiden ilmanvaihtolaitteistoon kuuluvien paloturvallisuuteen vaikuttavien laitteiden ja ilmanvaihtokanavien puhdistamista.

Viranomaistarkastukset
Palotarkastus. Asuinrakennuksissa tehdään
omavalvontaa pelastusviranomaisen antamien ohjeiden mukaan. (ks. kohta 2.2.2131 ).

Omat tarkastukset
Kiinteistön omaehtoisessa tarkastuksessa todetaan, että ilmanvaihtolaitteiston palonrajoittimet ovat paikoillaan.

Hoito ja huolto
Kuten kohdassa 2.7.1.
x Muistiinpanot Muistiinpanot:

Vastuut

•
•

Kuten kohdassa 2.7.1.
130
131

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379
https://edu.spek.fi/koulutus/zine-article/palovaaraa-ehkai…sten-omavalvonta/
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2.8 Tuhopolttojen torjunta
Tuhopoltto on eräs yleisimmistä tulipalon
syttymissyistä ja sen torjuntaan tulee kiinnittää yhä enemmän huomiota. Tyypillisimmät
paikat, joihin tuhopolttaja pääsee, ovat pihan jäteastiat ja -katokset sekä rakennuksen
porraskäytävät, ullakko- ja kellaritilat.

myös ulkoisen syttymisen vaara.”
Muut julkaisut:
Vakuutusyhtiöiden suojeluohjeet
Tuhopolttojen torjunta135 , Finanssiala, 2017
Pihan jäteastiat ja tuhopolttojen torjunta.
SPEK opastaa 17. www.spek.fi/oppaat136

Lainsäädäntö
Pelastuslaki 379/2011132 , 9 §: ”Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan huolehdittava siitä, että
rakennus, rakennelma ja sen ympäristö pidetään sellaisessa kunnossa, että: 1) tulipalon
syttymisen, tahallisen sytyttämisen sekä leviämisen vaara on vähäinen;”
Helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa ei saa säilyttää ullakolla, kellarissa, rakennuksen alla tai sen välittömässä läheisyydessä niin, että siitä aiheutuu tulipalon syttymisen tai leviämisen vaaraa tai että tulipalon
sammuttaminen vaikeutuu.”

Viranomaistarkastukset

Ks. myös. pelastuslaki (379/2011), 14 §
Omatoiminen varautuminen.

Palotarkastus. Asuinrakennuksissa tehdään
omavalvontaa pelastusviranomaisen antamien ohjeiden mukaan. (ks. kohta 2.2.2).

YM asetus 848/2017133 , 10 §: Palon syttymisen vaaran rakennuksessa on oltava mahdollisimman vähäinen.

Omat tarkastukset

134

RakMk E1 * /2011 : 4.1.1: ”Rakennus on
suunniteltava, rakennettava ja varustettava
niin, että palon syttymisen vaara on mahdollisimman pieni. Tällöin on otettava huomioon

Kiinteistön turvallisuudesta vastaavat henkilöt selvittävät, miten torjutaan luvaton pääsy rakennukseen (esimerkiksi ullakko, kellari,

132

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379
http://www.ym.fi/download/noname/{66288BFB-A697-4FCB-B602-CE0316F2C37B}/134002
134
http://www.ym.fi/download/noname/{3F13F34D-47C8-4031-8FAE-FB2A948AB03B}/134284
135
http://www.finanssiala.fi/vahingontorjunta/dokumentit/Tuhopolttojen_torjunta.pdf
136
http://www.spek.fi/oppaat
133
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lastauslaituri, porraskäytävä). Apuna kannattaa käyttää vakuutusyhtiön aiheeseen liittyvää suojeluohjetta.

Vastuut
Rakennuksen omistaja, haltija ja toiminnanharjoittaja vastaavat osaltaan siitä, että tulipalon tahallisen sytyttämisen vaara on vähäinen. Tuhopolttojen riskit on kartoitettava ja
toimenpiteet niiden torjumiseksi tulee sisällyttää rakennuksen pelastussuunnitelmaan.
Rakennuksen omistajan ja haltijan on syytä
tiedottaa lasten leikkeihin liittyvistä tulipaloriskeistä. Lasten aiheuttamista paloista seuraa korvausvastuu heidän huoltajilleen.
x Muistiinpanot Muistiinpanot:
•
•
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x Muistiinpanot Muistiinpanot:
•
•
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2.9 Tulitöiden järjestelyt
Tässä esitetään lainsäädäntöä ja yksityiskohtaisempia ohjeita, joita noudattamalla vähennetään tulitöistä aiheutuvaa omaisuusriskiä
erityisesti tilapäisellä tulityöpaikalla. Tulityöt
on tehtävä vakituisella tulityöpaikalla aina,
kun se on mahdollista. Vakituisella tulityöpaikalla ei edellytetä tulityölupaa eikä tulityökorttia, mutta tilapäisellä tulityöpaikalla ne
vaaditaan. Tulityöluvan myöntäjällä ja tulityöntekijällä on tällöin oltava voimassa oleva
tulityökortti.

kovakuutuksessa
Vakuutussopimukseen voidaan ottaa määräyksiä laitteesta, menettelytavasta tai muusta järjestelystä, jolla on tarkoitus estää tai rajoittaa vahingon syntymistä, tai määräyksiä
siitä, että vakuutuksen kohdetta käyttävällä tai siitä huolehtivalla henkilöllä tulee olla
määrätty kelpoisuus (suojeluohjeet).
Vakuutetun tulee noudattaa suojeluohjeita.
Vakuutusyhtiöiden suojeluohjeet. Tulitöissä noudatetaan vakuutusyhtiökohtaisia
suojeluohjeita. Nämä auttavat vakuutuksenottajaa vähentämään vakuutettuun omaisuuteen kohdistuvaa riskiä ja rajaavat vakuutusyhtiön vastuuta onnettomuustapauksessa,
jos ohjetta ei ole noudatettu.

Lainsäädäntö ja muu ohjeistus
Pelastuslaki 379/2011137 , 5 § edellyttää, että tulta sekä syttyvää, räjähtävää tai muuta
vaarallista ainetta on käsiteltävä huolellisesti
ja riittävää varovaisuutta noudattaen:

Finanssiala ry (FA) laatii turvallisuusohjeita, joita vakuutusyhtiöt voivat käyttää hyväkseen laatiessaan omia suojeluohjeitaan.
Vakuutusyhtiöt laativat ohjeensa kuitenkin
täysin itsenäisesti ja niissä voi olla yhtiökohtaisia eroja. Myöskin yritykset voivat vaatia
FA:n ja vakuutusyhtiöiden ohjeisiin nähden
tiukempia turvallisuusvaatimuksia, joita heidän tiloissaan ja toiminnassaan on tulitöissä
noudatettava.

Ryhdyttäessä tulityöhön tai sellaiseen korjaustyöhön tai muuhun työhön, jonka johdosta tulipalon tai muun onnettomuuden vaara
tuntuvasti lisääntyy, on huolehdittava riittävistä varotoimista.
Työturvallisuuslaki (738/2002138 ) edellyttää työpaikan vaarojen selvittämistä ja arviointia. Ensisijaisesti vaara pyritään poistamaan kokonaan. Mikäli tämä ei ole mahdollista, tapaturman tai onnettomuuden todennäköisyyttä ja seurausten vakavuutta pienennetään teknisin ratkaisuin, henkilösuojaimin
sekä tiedotuksen ja opastuksen avulla.

On myös olemassa töitä, joissa käsitellään
tulta tai lämpöä, mutta joissa tulen syttymistai leviämisvaara on vähäinen. Nämä ovat vähäisen palovaaran töitä ja näissä käytettävän
työvälineen teoreettinen maksimilämpötila ei
saa ylittää työstettävän kappaleen ja sen lähiympäristössä olevan materiaalin syttymis-

Vakuutussopimislaki 543/1994139
31 §: Suojeluohjeiden noudattaminen vahin137

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738
139
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940543
138
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lämpötilaa. Vähäisen palovaaran töitä ovat
esimerkiksi sähköjuotostyö ja kuuman ilman
käyttö edellä kuvatuissa olosuhteissa.

pia sammuttimia, paineellisen paloletkun tai
erityissammutuskalustoa, mikäli tulityöstä aiheutuu erityistä vaaraa.

Eri vakuutusyhtiöiden vaatimukset tulitöiden
osalta voivat poiketa toisistaan ja ne kannattaa tarkistaa. Eroja voi olla esimerkiksi sammuttimien teholuokassa sekä suhtautumisessa vähäisen palovaaran töihin.

Tulityökoulutus on lyhytkestoinen kurssi,
joka antaa perustiedot tulitöistä aiheutuvien
palovahinkojen torjumiseksi: riskien arviointi, vaarojen ennaltaehkäisy, turvalliset työtavat ja toiminta onnettomuustilanteessa. Koulutus valmentaa tulitöiden turvallisuustutkintoa varten eikä sisällä minkään yksittäisen
työmenetelmän (esimerkiksi hitsaus) ammattikoulutusta.

Finanssiala ry:n julkaisussa ”Tulityöt-turvallisuusohje 2017140 ” on määritelty mm. käsitteet tulityö, katto- ja vedeneristysalan tulityöt, vähäisen palovaaran työt, vakituinen
tulityöpaikka, tilapäinen tulityöpaikka, tulityösuunnitelma, tulityölupa, tulityökortti, tulityökoulutus ja tulitöiden turvallisuustutkinto. Joitakin näistä käsitteistä esitellään myös
seuraavassa:

Tulityökoulutus sekä katto- ja vedeneristysalan tulityökoulutus yhdistettiin 1.1.2016.
Ennen vuotta 2016 suoritettu koulutus on
voimassa kortissa mainitun ajan ja oikeuttaa
tekemään tai myöntämään tulityölupia vain
kortin mukaisiin tulitöihin. Tällöin katto- ja
vedeneristysalan tulitöiden turvallisuustutkinto oikeuttaa tekemään vain katto- ja vedeneristysalan tulitöitä ja tulitöiden turvallisuustutkinto vain muita tulitöitä.

Tulityösuunnitelma on kirjallinen suunnitelma tulitöiden sekä katto- ja vedeneristysalan tulitöiden turvallisesta tekemisestä. Tulityö tehdään tilaajan tai urakoitsijan tulityösuunnitelman mukaan. Tulityösuunnitelman
sisällöstä ja sen käyttämisen muista ehdoista
kerrotaan yllä mainitun FA:n ohjeen141 luvussa 5.

Tulitöiden turvallisuustutkinto on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön hyväksymä tutkinto, jolla varmistetaan, että tulityöntekijällä ja tulityöluvan myöntäjällä on riittävä tieto tulityöturvallisuudesta. Tutkinnon
hyväksytysti suorittaneet henkilöt saavat tulityökortin.

Tulityöluvan myöntäjä määrää tilapäisellä tulityöpaikalla muun muassa tarvittavat
suojaukset ja sammutuskaluston tulityöstä
aiheutuvien vaarojen selvityksen ja arvioinnin perusteella. Sammuttimina tulee yleensä (kattotulityössä aina) olla vähintään kaksi 43A 183BC-teholuokan käsisammutinta
(jauhe). Joissakin tapauksissa tulityöluvan
myöntäjä voi vaarojen selvityksen perusteella määrätä sammuttimiksi myös hiilidioksiditai nestesammuttimia. Tällaisia tilapäisiä tulityöpaikkoja voivat olla esim. myymälä-, varasto- ja ATK-tilat. Luvan myöntäjä voi myös
määrätä esimerkiksi teholuokaltaan suurem140
141

Tulityökortti on määräaikainen todistus hyväksytysti suoritetusta tulitöiden turvallisuustutkinnosta. Katto- ja vedeneristysalan tulityökortti on määräaikainen todistus ennen
1.1.2016 hyväksytysti suoritetusta katto- ja
vedeneristysalan tulitöiden turvallisuustutkinnosta.
Vuonna 2016 tai sen jälkeen suoritettu tulitöiden turvallisuustutkinto ja siitä myön-

http://www.finanssiala.fi/vahingontorjunta/dokumentit/Tulityot_turvallisuusohje.pdf
http://www.finanssiala.fi/vahingontorjunta/dokumentit/Tulityot_turvallisuusohje.pdf
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netty tulityökortti kattavat kaikki tulityöt
– mukaan lukien katto- ja vedeneristysalan
tulityöt. Erillisiä kattotulityökortteja ei siis
enää myönnetä. Viimeiset ”vanhanmalliset”
tulityökortit ja kattotulityökortit myönnettiin
12/2015, joten nämä ovat voimassa 12/2020
asti.

ten tulityöpaikkojen työntekijöillä ja tulityöluvan myöntäjillä on voimassa oleva kyseiseen
tulityöhön oikeuttava tulityökortti145 .

Tulityöluvan myöntäjällä ja tulityön tekijällä
tulee tilapäisellä tulityöpaikalla olla voimassa
oleva tulityökortti. Katto- ja vedeneristysalan
tulitöissä saa tulityöluvan myöntäjällä ja tulityön tekijällä olla vielä voimassa oleva katto- ja vedeneristysalan tulityökortti (ennen
1.1.2016 myönnetyt kortit ovat voimassa 5
vuotta).
SFS 5900142 ”Tulitöiden paloturvallisuus” ja
SFS 5991143 ” Katto- ja vedeneristystöiden
tulitöiden paloturvallisuus” ovat tulitöitä koskevat kansalliset standardit. Nämä sisältävät
yksityiskohtaisia teknisiä ohjeita ja täydentävät vakuutusyhtiöiden suojeluohjeita.
SPEK on tehnyt julkaisun ”Ryhdyttäessä tulitöihin144 …” (2015), jota käytetään oppikirjana tulityökoulutuksessa.

Viranomaistarkastukset
Palotarkastaja tarkastaa mm. kiinteistön pelastussuunnitelman.

Omat tarkastukset
Kiinteistön omaehtoinen tarkastus: todetaan,
että tulityösuunnitelma on tehty ja että sitä
noudatetaan. Valvotaan myös, että tilapäis142

https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/SFS/ID2/5/404891.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/SFS/ID2/5/404894.html.stx
144
http://verkkokauppa.spek.fi/tulityokoulutukseen
145
http://verkkokauppa.spek.fi/tulityokoulutukseen
146
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738
143
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Vastuut

Urakoitsija hankkii tavallisesti tilapäiselle
tulityöpaikalle tarvittavan alkusammutuskaluston. Hankinnasta sovitaan tulityöluvassa.

Työturvallisuuslain 738/2002146 perusteella
vastuu vaarojen arvioinnista on työn tilaajalla. Jos urakkasopimuksessa on kuitenkin sovittu, että noudatetaan urakoitsijan tulityösuunnitelmaa, vastuu on urakoitsijalla. Tämä
joutuu tällöin vahinkotilanteessa vastuuseen,
jos vaaran arviointia ei ole tehty.

Koska tulityön tekemisestä mahdollisesti syttyvä tulipalo voi aiheuttaa huomattavia vahinkoja, kannattaa korvausvastuu sopia ennakolta. Jos erityisiä sopimuksia ei ole tehty,
ratkaistaan vastuukysymykset yleisen oikeuskäytännön mukaisesti. Työn suorittajan vastuu on erityisen ankara: tekijä vastaa vahingosta, ellei hän pysty osoittamaan, että hän
on pyrkinyt estämään vahingon kaikilla hänen
käytössään olevilla keinoilla tai jos vahingon
on aiheuttanut rakenteellinen heikkous, joka
ei ole ollut hänen tiedossaan.

FA:n Tulityöt turvallisuusohjeen147 2017 sisällöstä voidaan johtaa seuraavat vastuut:
Yrityksen johto vastaa tulityösuunnitelman
laatimisesta ja ylläpitämisestä, sekä nimeää
tulityöturvallisuudesta vastaavan henkilön.
Tulityöturvallisuudesta vastaava henkilö
vastaa, että työpaikalla on tulityöluvan myöntäjä. Hän voi myös itse toimia tulityöluvan
myöntäjänä. Tulityöturvallisuudesta vastaava
henkilö ei saa delegoida vastuutaan kenellekään toiselle.

Koska tulitöitä sisältävät rakennus- ja korjaustyöt teetetään usein ulkopuolisella urakoitsijalla, ja koska työturvallisuuslaki edellyttää, että vaaraa tuottava työ pitää suunnitella ennakolta, työstä kannattaa tehdä kirjallinen sopimus. Siihen tulee sisällyttää ainakin
seuraavat asiat:

Tulityöluvan myöntäjä myöntää tulityöluvan tilapäiselle tulityöpaikalle ja vastaa siitä, että luvassa edellytetyt turvatoimet toteutuvat. Hänellä tulee olla voimassa oleva
kyseiseen tulityöhön oikeuttava tulityökortti. Tulityöluvan myöntäjä nimetään yrityksen
tulityösuunnitelmassa. Nimeämisestä huolehtii yrityksen tulityöturvallisuudesta vastaava
henkilö.

• tehtäväjako tulitöissä
• korvausvastuun jakautuminen vahinkotapauksessa ja sen euromääräinen yläraja
• keskeytys- ym. välillisten vahinkojen rajaus
• noudatettavat ohjeet (Vakuutusyhtiön suojeluohje, tulityöstandardit SFS
5900 ja 5991, tulityösuunnitelma, tulityölupakäytäntö).

Tulityövartijan on tiedettävä tulityöstä aiheutuvat vaarat, osattava tehdä hätäilmoitus ja käyttää tulityöpaikalle varattua alkusammutuskalustoa. Tarvittaessa tulityövartijan on keskeytettävä tulityö.

x Muistiinpanot Muistiinpanot:

Tulityön tekijä on vastuussa siitä, että hän
tekee tulityön paloturvallisesti. Hänellä tulee
olla voimassa oleva kyseiseen tulityöhön oikeuttava tulityökortti.
147

•
•

http://www.finanssiala.fi/vahingontorjunta/dokumentit/Tulityot_turvallisuusohje.pdf

69

2.10 Vaarallisten aineiden varastointi ja
säilytys
Vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja
varastointi jaetaan niiden määrän ja vaarallisuuden mukaan laajamittaiseen ja vähäiseen toimintaan. Kemikaalimäärien laskemisesta ja luvan- tai ilmoituksenvaraisuudesta
annetaan määräykset Valtioneuvoston asetuksessa vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja
varastoinnin valvonnasta (685/2015148 ).

rastointia sekä jos näiden toiminta muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto myöntää luvat ja
tekee ilmoituksen perusteella päätökset. Toimintaa koskevista merkittävistä muutoksista
tulee tehdä ilmoitus tai hakea lupa.
Vaarallisen kemikaalin vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia saa harjoittaa vain tekemällä siitä ilmoituksen. Toiminnanharjoittajan tulee tehdä ilmoitus pelastusviranomaiselle, jollei ilmoitusta lain 23 §:n 2 momentin
nojalla tule tehdä Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. Toimintaa koskevista merkittävistä
muutoksista tulee tehdä ilmoitus.

Varastoinnilla tarkoitetaan vaarallisen kemikaalin ja räjähteen hallussapitoa tuotantolaitoksessa kiinteässä varastosäiliössä tai –
siilossa, irtosäiliössä, pakkauksessa tai kuljetusvälineessä tai muulla tavoin varastoituna.
Säilytyksellä tarkoitetaan vaarallisen kemikaalin ja räjähteen vähäisien määrien hallussapitoa. Teollisella käsittelyllä tarkoitetaan
vaarallisten kemikaalien valmistusta, käyttöä
sekä muuta vastaavaa käsittelyä; (Ks. Laki
vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005149 , 6 § ja 22
§).

Edellä mainitut laajamittaista ja vähäistä toimintaa koskevat kohdat, ks. Laki
390/2005150 , 23 – 24 §.
Laajamittaisen toiminnan laajuudesta riippuen voidaan edellyttää lisäksi toimintaperiaateasiakirja ja kaikkein laajimmissa tapauksissa turvallisuusselvitys. Näiden asiakirjojen
laadinnasta sekä lupahakemuksen tekemisestä on asetuksessa ohjeet.

Vaarallisen kemikaalin laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia saa harjoittaa
vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston luvalla. Toiminnanharjoittajan tulee tehdä tätä
varten hakemus.

Lainsäädäntöä

Jos samalla toimipaikalla toimii useita toiminnanharjoittajia, joista osa harjoittaa laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia ja osa vähäistä teollista käsittelyä ja va-

Pelastuslaki 379/2011151 , 5 §
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden

148

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150685
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050390
150
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050390
151
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379
152
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050390
153
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130599
149
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käsittelyn turvallisuudesta (390/2005152 )

sittelyn ja varastoinnin valvonnasta
(685/2015163 ) sisältää 45 – 50 §:ssä
yksityiskohtaisemmat vaarallisten kemikaalien säilytykseen liittyvät määräykset ja
kiellot erilaisissa tiloissa. Näitä ovat erityisesti hoitolaitokset, majoitus-, työpaikkaja kokoontumistilat sekä yleisötilaisuudet,
asuinrakennukset, moottoriajoneuvosuojat ja
myymälärakennukset.

Kemikaalilaki (599/2013153 )
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta
(685/2015154 ).
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (856/2012155 )

Aiheeseen liittyvä lainsäädäntö ja muu ohjeistus löytyvät myös Tukesin164 verkkosivuilta.

KTM: n päätös öljylämmityslaitteistosta
(314/1985156 )

Lisätietoja: www.kemikaalineuvonta.fi165 .

KTM: n päätös maanalaisten öljysäiliöiden
määräaikaistarkastuksista (344/1983157 )

Vaarallisten kemikaalien sallituista säilytysmääristä myymälässä on taulukko tämän oppaan liitteessä 1.

Valtioneuvoston asetus nestekaasulaitosten
turvallisuusvaatimuksista (858/2012158 )
KTM:n päätös palavista nesteistä 313/85159 ,
(kumoutunut, 5. ja 6. luvut jätetty voimaan).
KTM: n päätös vaarallisten kemikaalien
käytöstä ja varastoinnista jakeluasemilla
(415/1998160 )
Valtioneuvoston asetus maakaasun käsittelyn
turvallisuudesta (551/2009161 )
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta
390/2005162 antaa 35 – 36 §:ssä yleiset vaatimukset vaarallisten kemikaalien
säilytyksestä ja säilytysmääristä.
VNa

vaarallisten

kemikaalien

kä-

154

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150685
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120856
156
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/19850314?toc=1
157
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/19830344?toc=1
158
https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2012/20120858
159
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/19850313?toc=1
160
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/19980415?toc=1
161
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20090551?toc=1
162
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050390
163
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150685
164
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/
165
http://www.kemikaalineuvonta.fi
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niiden merkinnät ovat ohjeiden mukaiset ja
hyvin havaittavissa.

Vastuut
Rakennuksen omistaja ja haltija sekä toiminnanharjoittaja huolehtivat osaltaan, että vaarallisten aineiden käsittelyä ja varastointia
koskevat vaadittavat luvat ja suunnitelmat on
tehty Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes), jos toiminta on asetuksen 685/2015166
mukaisesti laajamittaista. Samoin menetellään, jos samalla toimipaikalla toimii useita toiminnanharjoittajia, joista osa harjoittaa
laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia ja osa vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia sekä jos näiden toiminta muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden.

Viranomaistarkastukset
Palotarkastus. Asuinrakennuksissa tehdään
omavalvontaa pelastusviranomaisen antamien ohjeiden mukaan. (ks. kohta 2.2.2).

Rakennuksen omistaja ja haltija sekä toiminnanharjoittaja huolehtivat, että vaarallisten
aineiden käsittelyä ja varastointia koskevat
ilmoitukset on tehty pelastusviranomaiselle,
jos toiminta on asetuksen 685/2015167 mukaisesti vähäistä.

Omat tarkastukset

x Muistiinpanot Muistiinpanot:

Kiinteistön omaehtoisessa tarkastuksessa todetaan, että vaarallisten aineiden säilytys tapahtuu ohjeiden ja lupien mukaisesti ja että

166
167

•
•

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150685
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150685
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2.11 Väestönsuojan järjestelyt
Lainsäädäntö

naisuudet eivät heikkene hoidon, huollon tai
väärän käytön johdosta. Hoidossa ja kunnossapidossa tulee erityisesti kiinnittää huomiota
kuorisuojaukseen, oven ja läpivientien tiiviyteen, ilmanvaihtoon sekä vesi- sekä jätehuoltoa koskevien varusteiden kuntoon.

Pelastuslaki 379/2011168 , 71 – 77 §
Valtioneuvoston
(408/2011169 )

asetus

väestönsuojista

Väestönsuojien pakollisista varusteista ja niiden teknisistä ominaisuuksista säädetään sisäasiainministeriön asetuksessa väestönsuojien teknisistä vaatimuksista ja laitteiden
kunnossapidosta (506/2011172 ). S1-luokan
suojassa tulee olla mahdollisuus varastoida
juomavettä 40 litraa varsinaisen suojatilan
yhtä neliömetriä kohti tai jos suojassa on vesipiste, 15 litraa per neliömetri. Suojaan kuuluu sulkuhuone tai sulkuteltta. Lisäksi jätehuolto tulee järjestää tarkoituksenmukaisella
tavalla.

Valtioneuvoston asetus väestönsuojan laitteista ja varusteista (409/2011170 )
SM asetus väestönsuojien teknisistä vaatimuksista ja väestönsuojien laitteiden kunnossapidosta (506/2011171 ).
Väestönsuojelu on osa rakennuksen omatoimista varautumista. Pelastussuunnitelmasta
tulee ilmetä miten toiminta poikkeusoloissa
on rakennuksessa järjestetty. Kiinteistöissä,
joissa on väestönsuoja, tämä tarkoittaa muun
muassa väestönsuojan käyttökuntoon laittamista ja tarvittaessa sinne suojautumista. Väestönsuoja sekä väestönsuojeluvälineet ja –
laitteet on pidettävä sellaisessa kunnossa, että väestönsuoja voidaan ottaa käyttöön 72
tunnissa (Pelastuslaki, 76 §).

Väestönsuojiin tulee varata tarvittava suojelumateriaali eli sellaisia työkaluja ja muita varusteita, jotka mahdollistavat suojautumisen,
ensiavun antamisen sekä tarvittaessa suojasta ulosmurtautumisen.

Väestönsuojan käyttöä normaalioloissa ei ole
rajoitettu. Siellä ei kuitenkaan saa varastoida palavia nesteitä, nestekaasuja, räjähdysaineita tai muuta helposti syttyvää materiaalia. Väestönsuoja on suositeltavaa pitää jatkuvassa käytössä, jolloin rakenteet ja laitteet
eivät pääse vahingoittumaan. Suojan lämpötila on hyvä pitää välillä + 10–25 C ja suhteellinen ilmankosteus enintään + 80 %:ssa.

Viranomaistarkastukset
Rakennusvalvontaviranomainen
tarkastaa
uuden väestönsuojan rakennuksen vastaanottovaiheessa ja pelastusviranomainen
palotarkastuksen yhteydessä. Tarkastuksen
voi myös suorittaa erikseen valtuutettu
henkilö tai yritys. Suojan tarkastus teh-

On tärkeää, että väestönsuojan suojausomi168

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110408
170
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110409
171
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110506
172
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110506
169
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Vastuut

dään enintään kymmenen vuoden välein
ja sen kohteena ovat mm. suojan tiiviys
sekä pakollinen varustus. Tarkastuksesta
laaditaan laitekohtainen tarkastuspöytäkirja,
joka on pyydettäessä esitettävä pelastusviranomaiselle (SM asetus 506/2011173 , 20
§).

Rakennuksen pelastussuunnitelman vastuuhenkilöiden tulee tarvittaessa sisällyttää pelastussuunnitelmaan selvitys siitä, miten väestönsuoja tyhjennetään ja otetaan varsinaiseen väestönsuojakäyttöön.

Palotarkastus. Asuinrakennuksissa tehdään
omavalvontaa pelastusviranomaisen antamien ohjeiden mukaan. (ks. kohta 2.2.2).

Väestönsuojan varusteisiin ja laitteisiin liittyvät vastuut kuuluvat pelastuslain 12 §:n mukaisesti rakennuksen omistajalle, haltijalle ja
toiminnanharjoittajalle.

Omat tarkastukset
Väestönsuojan laitteiston toimivuus ja
varusteet sekä tiiviys on suositeltavaa tarkastaa omatoimisesti kerran vuodessa.
Suojan tarkastajan tulee olla aiheeseen
riittävän perehtynyt. Tarkastuksessa voi
käyttää apuna SPEKin tuottamaa Väestönsuojan
tarkastuspöytäkirja-lomaketta.
www.spek.fi/oppaat174

Hoito ja huolto
Väestönsuojan laitteet on suositeltavaa koekäyttää ja huoltaa ainakin kerran vuodessa.
Laitetoimittajan laatimia käyttö- ja huoltoohjeita tulee noudattaa ja ne tulee säilyttää
väestönsuojassa. Niistä selviävät laitekohtaiset huoltotoimet, suojan kuntoon laitto ja
laitteiden käyttö eri tilanteissa. Suojan tiiviys
tulee tarkistaa myös vuosihuollon yhteydessä,
jos siitä ei aiheudu kohtuutonta haittaa.
Vuosihuollossa ja sen suunnittelussa voi käyttää apuna SPEKin tuottamaa Väestönsuojan
huolto ja käyttö –opasta. www.spek.fi/oppaat175
173
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x Muistiinpanot Muistiinpanot:
•
•
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3. Rakennuksen paloturvalaitteet
Rakennuksen paloturvalaitteiksi voidaan katsoa kaikki sellaiset laitteet, jotka havaitsevat
ja/tai ilmoittavat tulipalosta, sammuttavat
tai rajaavat tulipalon leviämistä tai muuten
helpottavat ihmisten pelastautumista. Laitteistojen avulla voidaan merkittävästi vähentää palosta aiheutuvien henkilö- ja omaisuusvahinkojen määrää ja nopeuttaa tarvittavien
laitteiston toimintaa tukevien toimenpiteiden
aloittamista.

• sammutus-, pelastus- ja torjuntakalusto;
• sammutus- ja pelastustyötä helpottavat laitteet;
• palonilmaisu-, hälytys- ja muut onnettomuuden vaaraa ilmaisevat laitteet;
• poistumisreittien opasteet ja valaistus;
• väestönsuojien varusteet ja laitteet.
Rakennuksen omistaja, haltija ja toiminnanharjoittaja vastaavat kukin osaltaan rakennuksen yleisistä tiloista ja koko rakennusta
palvelevista järjestelyistä. Huoneiston haltija
vastaa hallinnassaan olevista tiloista.

Tulipalon havaitsemiseen ja siitä edelleen ilmoittamiseen tarkoitettuja laitteita ovat:
• palovaroitin (yksittäinen palovaroitin,
palovaroitinryhmä, palovaroitinjärjestelmä)

Rakennuksen omistaja ja haltija sekä toiminnanharjoittaja ovat yleisten tilojen lisäksi velvollisia huolehtimaan pelastuslain 12 §:ssä
tarkoitetun kaluston, laitteiden ja muiden järjestelyiden toimintakunnosta, huollosta, tarkastuksesta ja muista vastaavista toimenpiteistä myös silloin kun kyseiset laitteet ja järjestelyt palvelevat koko rakennusta. Tällaisia
ovat esimerkiksi automaattiset paloilmoittimet ja sammutuslaitteistot. Jokainen edellä mainituista tahoista vastaa osaltaan velvoitteista määräysvaltansa piirissä. Huoneiston haltija on velvollinen huolehtimaan velvoitteista hallinnassaan olevien tilojen osalta.
Lisätietoa vastuun jakautumisesta löytyy pelastuslain perustelumuistiosta HE 257/2010
vp (www.eduskunta.fi177 ).

• paloilmoitin tai automaattinen paloilmoitin (joka on liitetty hätäkeskukseen)
• automaattinen
sammutuslaitteisto (yleensä myös ilmoittaa palosta
paikallisesti ja paloilmoittimen välityksellä)
• automaattinen savunpoistolaitteisto
Paloturvalaitteiden ja varusteiden kunnossapidosta on määrätty pelastuslain
379/2011176 12 §:ssä:
12 §. Laitteiden kunnossapito
Seuraavat tässä laissa tai muussa säädöksessä vaaditut tai viranomaisten määräämät varusteet ja laitteet on pidettävä toimintakunnossa sekä huollettava ja tarkastettava
asianmukaisesti:

176
177

Edellä mainittujen tahojen on varauduttava
myös paloturvalaitteiden vikaantumistilanteita varten ja suunniteltava etukäteen kyseisiä
tilanteita varten tarvittavat turvajärjestelyt.
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mukset käyttöikänsä ajan. (Laki pelastustoimen laitteista 10/2007178 , 7 §)

Paloturvalaitteiden toimintakunnossa pitäminen edellyttää yleensä säännöllistä huoltoa ja
tarkastusta. Tarvittavat toimenpiteet riippuvat laitteesta ja ne kerrotaan laitteen valmistajan laatimassa käyttö- ja huolto-ohjeessa.
Näitä ohjeita on myös standardeissa. Joidenkin tärkeiden laitteiden huollosta ja tarkastamisesta on säädetty myös asetuksella.

Yksityiskohtaiset paloturvalaitteiden kunnossapitoon ja huoltoon liittyvät ohjeet on kirjattava laitteiston kunnossapito-ohjelmaan. Ohjeet kirjataan myös rakennuksen huoltokirjaan.
x Muistiinpanot Muistiinpanot:

Palonilmaisulaitteistot ja niitä vastaavat järjestelmät sekä automaattiset sammutuslaitteistot on huollettava ja tarkastettava siten,
että laitteistot täyttävät niille säädetyt vaati-

178

•
•
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3.1 Palovaroitin
Määritelmiä:

Tulipalossa syntyvä savu on ihmisille hengenvaarallista. Savua muodostuu rakennus- ja
sisustusmateriaaleista ja kalusteista, ja erityisen runsaasti muoveista ja keinokuiduista.
Savu kulkeutuu katonrajaan lämmön vaikutuksesta.

SM asetuksessa palovaroittimien sijoittamisesta ja kunnossapidosta (239/2009181 ) tarkoitetaan:
• palovaroittimella laitetta, joka havaitsee savun ja antaa akustisen hälytyksen;

Palovaroitin hälyttää, kun sen sisään on
kulkeutunut savua. Palovaroitin on yleensä paristokäyttöinen. Jäljempänä, kohdassa
RakMK E1/2011179 kerrotut rakennukset,
jotka ovat saaneet rakennusluvan 1.1.2010
jälkeen, tulee olla varustettu sähköverkkoon
liitetyillä palovaroittimilla, ja niiden toiminta
tulee olla varmistettu paristolla tai akulla.

• muulla paloilmaisulaitteella laitetta, jota käytetään pelastuslain … mukaisen
palovaroittimen sijasta.
Palovaroitin on laite, joka havaitsee alkavan
palon ja hälyttää paikalla olijat (TSK182 -sanasto).

Toimiva palovaroitin herättää asukkaan ja
antaa aikaa pelastautua harjoitellun suunnitelman mukaisesti.

Muu paloilmaisulaite on laite, jonka avulla
saavutetaan vähintään sama turvallisuustaso kuin palovaroittimella. Kyseisen vaatimuksen täyttävät esim. savuilmaisimilla toteutettu automaattinen paloilmoitin ja savuilmaisimilla täydennetty automaattinen sammutuslaitteisto.

SPEK:in julkaisemassa Palovaroitinoppaassa kerrotaan yksityiskohtaisesti palovaroittimesta, sen rakenteesta ja toimintaperiaatteista sekä sijoittamisesta ja asentamisesta.
www.spek.fi/oppaat180

Palovaroitinryhmä muodostuu kahdesta tai
useammasta yhteen liitetystä palovaroittimesta. Palovaroitinryhmässä yhden palovaroittimen antama hälytys saa aikaan hälytyksen ryhmän kaikissa muissa palovaroittimissa.
Palovaroitinjärjestelmä koostuu keskusyksiköstä, palovaroitinryhmistä ja/tai palovaroittimista, jotka on yhdistetty keskusyksikköön,
joko langallisesti tai langattomasti. Langalliset palovaroittimet saavat yleensä energi179
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ansa keskusyksikön kautta. Järjestelmän jokainen ilmaisin pystyy havaitsemaan savun
ja hälyttämään siitä. Lisäksi sen keskusyksikkö antaa paikallisen hälytyksen tulipalosta
ja joissakin järjestelmissä myös laitteiston vikailmoituksen. Palovaroitinjärjestelmän keskusyksikkö voi olla osa monivalvontajärjestelmää, johon on liitetty murtohälyttimiä, vesivuotovalvontaa, lukituksia yms. Järjestelmän
suunnittelusta, asentamisesta ja tarkastamisesta ei ole säädöstä.

Palovaroitin, palovaroitinryhmä ja palovaroitinjärjestelmä eivät välitä hälytystä
hätäkeskukseen!

Lainsäädäntö ja muu ohjeistus
Palovaroittimet ovat Suomessa pakollisia kaikissa niissä tiloissa, joissa yövytään. Näitä
ovat asunnot, vapaa-ajanasunnot, majoitustilat ja hoitolaitokset. Ennen vuotta 2010
asuntoihin vaadittiin yksi pakollinen palovaroitin. Tämä ei ole enää riittävä määrä yli 60
m2:n asunnoissa.

Palovaroitinjärjestelmä ei ole sama kuin
automaattinen paloilmoitin! Näissä molemmissa laitteistoissa on keskusyksikkö,
mutta palovaroitinjärjestelmä antaa vain paikallisen ilmoituksen tulipalosta, kun taas automaattinen paloilmoitin välittää hälytyksen
myös hätäkeskukseen. (Paloilmoittimet täyttävät komponenttien ja yhteensopivuuksien
osalta harmonisoidun standardisarjan EN54183 mukaiset vaatimukset)

Pelastuslaki 379/2011184 , 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. Majoitustiloissa sekä … hoitolaitoksissa ja palveluja tukiasumisessa … vastaava velvollisuus on
toiminnanharjoittajalla.”

Palovaroitinjärjestelmän vaatimuksenmukaisuuden osoittamisesta ohjeistetaan tulevassa
vuoden 2018 aikana päivittyvässä ST-ohjeessa Paloilmoittimen suunnittelu, asennus ja ylläpito.

Valtioneuvoston
asetus
palovaroittimien
teknisistä
ominaisuuksista
(291/2009185 ). Asetus on tullut voimaan
1.1.2010 ja se koskee palovaroittimien
valmistajia, maahantuojia ja myyjiä sekä
muita, jotka luovuttavat palovaroittimia
markkinoille tai käyttöön.
Uusien myytävien palovaroittimien tulee olla standardin SFS-EN 14604186 vaatimustason mukaisia (vaatimus on ollut voimassa 1.1.2010 alkaen). Niiden tulee olla myös
CE-merkittyjä sekä ne on merkittävä Valtioneuvoston sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta antaman asetuksen 519/2014187 mukai-
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Sisäasiainministeriön asetus palovaroittimien sijoittamisesta ja kunnossapidosta (239/2009)

turvallisuudesta 848/2017189 , jonka 38 §:ssä
määrätään tiettyihin tiloihin asennettaviksi
sähköverkkoon kytkettävät palovaroittimet.
Tämän edellytyksenä on, että itse rakennus
on sähköverkkoon kytketty.

SM asetus 239/2009188 on tullut voimaan
1.1.2010 ja se koskee asuntojen haltijoita ja
omistajia sekä majoitustilojen ja hoitolaitoksien toiminnanharjoittajia.

Sähköverkkoon kytkettävät palovaroittimet
asennetaan huoneistoon osana sähköurakkaa
ja ne ovat osana kiinteistöön rakennettavaa
sähköverkkoa.

sesti.

Palovaroittimen sijoittamisesta määrätään
asetuksen 3 §:ssä:

Uudisrakennuksiin vaadittavat palovaroittimet ovat määräytyneet niiden rakentamismääräysten mukaisesti, jotka ovat olleet voimassa rakennusluvan vireillepanon ajankohtana. Seuraavassa esitetään kys. vaatimukset
alkaen vuodesta 1997.

Asunnon jokainen kerros sekä niihin yhteydessä olevat kellarikerrokset ja ullakot on varustettava vähintään yhdellä palovaroittimella. Asunnon jokaisen kerroksen tai tason alkavaa 60 m2 kohden on oltava vähintään yksi
palovaroitin.

RakMK E1/1997 ja 2002:
Rakennuksissa, joiden rakennuslupaa on haettu 1.9.1997 – 31.1.2009 välisenä aikana, palovaroittimien tulee olla sähköverkkoon
kytkettäviä seuraavissa tiloissa:

Majoitustilan ja hoitolaitoksen majoitushuone on varustettava vähintään yhdellä palovaroittimella. Majoitushuoneita sisältävän paloosaston yleiset tilat on varustettava kerroksittain vähintään yhdellä palovaroittimella.
Yleisten tilojen huoneistoalan jokaista alkavaa 60 m2 kohden on oltava vähintään yksi
palovaroitin.

• majoitustilat, joissa on enintään 50
majoituspaikkaa
• hoitolaitokset, joissa on enintään 25
vuodepaikkaa,

Palovaroitin on asennettava siten, että se reagoi tulipalosta aiheutuneeseen savuun mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

• päivähoitolaitokset, jotka on tarkoitettu yli 25 hoidettavalle
• P2-luokan 3-4-kerroksiset rakennukset
(sis. asuntoja ja/tai työpaikkatiloja).

Palovaroitin tulee ensisijaisesti asentaa kattoon. Asentaminen muualle kuin kattoon voidaan tehdä vain, jos asennusohjeet sen sallivat. Palovaroitin on sijoitettava ja asennettava niin, että tulipalon savu pääsee kulkeutumaan siihen esteettömästi, jolloin varoittimen ympärille on varattava vähintään 0,5 m
vapaata tilaa.

Erityisryhmiin kuuluvat henkilöt, joiden kyky
havaita alkava palo tai mahdollisuus poistua
ripeästi turvaan on heikentynyt. (E1, 11.3.1
ohje)

Uudisrakentamisessa noudatetaan ympäristöministeriön asetusta rakennusten palo-

Majoitustiloihin ja hoitolaitoksiin, jotka ovat
henkilömäärältään edellisessä kohdassa mai-
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• erityisryhmien asunnot,
vanhustentaloissa.

esimerkiksi
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nittuja suurempia, on asennettava automaattinen paloilmoitin. (E1, 11.3.2)

Palovaroittimien virransyöttö varmistetaan
esimerkiksi paristolla tai akulla.

RakMK E1/2002, muutos 2008:

Majoitustiloihin ja hoitolaitoksiin, jotka ovat
henkilömäärältään edellisessä kohdassa mainittuja suurempia, on asennettava automaattinen paloilmoitin.

Sähköverkkoon kytkettävät palovaroittimet
määrättiin pakollisiksi kaikkiin uusiin asuntoihin ja päivähoitolaitoksiin, joita varten rakennuslupaa oli haettu 1.2.2009 tai sen jälkeen. Palovaroittimien virransyöttö määrättiin myös varmistettavaksi esimerkiksi paristolla tai akulla.

Vaatimukset palovaroittimien sähköverkkoon
kytkemisestä selviävät edellä esitetyistä uudisrakentamisen asetuksista. Palovaroittimien lukumäärä asunnossa määräytyy SM
asetuksen 239/2009190 mukaan. Tällöin
esim. asunnon, joka on sähköverkkoon kytketty ja jonka rakennuslupaa on haettu
1.1.2010 tai sen jälkeen, kaikki säädösten
vaatimat palovaroittimet tulee olla sähköverkkoon kytkettyjä.

Asuntoihin, joiden huoneistoala on yli 60 m2
ja joihin oli haettu rakennuslupaa 1.2.2009
– 31.12.2009 välisenä aikana ja joissa tuli
olla sähköverkkoon kytketty palovaroitin, oli
vuoden 2010 alusta alkaen asennettava lisää
palovaroittimia siten, että asunnon kutakin
alkavaa 60 m2:ä kohden olisi vähintään yksi palovaroitin. Näiden lisäpalovaroittimien ei
tarvinnut olla sähköverkkoon kytkettyjä. Vastaavalla tavalla tuli menetellä majoitusliikkeiden ja hoitolaitoksien majoitushuoneita sisältävien palo-osastojen yleisten tilojen osalta
kerroksittain.

Seuraavassa on esitetty palovaroittimia koskevien säädösten historiaa 31.12.2017 asti janadiagrammin avulla (tilanne 31.12.2017 asti).
Lataa tiedosto (XLS, 45KB)191
YM asetus 848/2017192 :

RakMK E1/2011:

38 §: Palovaroitin ja paloilmoitin

Kun rakennuslupaa on haettu 15.4.2011 tai
sen jälkeen, palovaroittimien tulee olla sähköverkkoon kytkettäviä seuraavissa tiloissa:

Asuntojen, majoitustilojen, hoitolaitosten,
päivähoitolaitosten, päiväkotien ja muiden
varhaiskasvatuksen tilojen sekä koulujen on
oltava varustettu tarkoituksenmukaisella laitteistolla, joka varhaisessa vaiheessa ilmoittaa
alkavasta palosta.

• asunnot huoneistokohtaisesti,
• majoitustilat, joissa on enintään 50
majoituspaikkaa

Rakennuksen varustamiseen laitteistolla, joka varhaisessa vaiheessa ilmoittaa alkavasta
palosta, sovelletaan taulukkoa 12.

• hoitolaitokset, joissa on enintään 25
vuodepaikkaa,
• päivähoitolaitokset ja päiväkodit

YM asetus 848/2017193 : Taulukko 12. Tiloissa edellytetyt palosta ilmoittavat laitteistot

• P2-luokan 3-8-kerroksiset työpaikkarakennukset.
190
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Viranomaistarkastukset
Palotarkastus. Pelastusviranomainen tarkastaa palovaroittimien sijoitusta ja toimintakuntoisuutta palotarkastusten yhteydessä.
Asuinrakennuksissa tehdään omavalvontaa
pelastusviranomaisen antamien ohjeiden mukaan. (ks. kohta 2.2.2196 ).

Omat tarkastukset
Pelastuslaki 379/2011197 , 12 § velvoittaa
huolehtimaan palovaroittimen toimintakunnosta:
Taulukossa esitetyissä uudisrakentamisen
kohteissa on tarkoitukseen sopivaksi laitteistoksi määrätty henkilömäärästä riippuen
vähintään sähköverkkoon kytketty palovaroitin. Henkilömäärältään suuremmissa
kohteissa vaaditaan joko paikallisesti ilmoittava tai myös hätäkeskukseen liitetty
paloilmoitin.

”Seuraavat tässä laissa tai muissa säädöksissä vaaditut tai viranomaisten määräämät varusteet ja laitteet on pidettävä toimintakunnossa sekä huollettava ja tarkastettava asianmukaisesti:

Täydennyksenä aikaisempiin uudisrakentamisen vaatimuksiin myös päiväkoteihin ja varhaiskasvatuksen tiloihin vaaditaan laitteisto,
joka ilmoittaa palosta varhaisessa vaiheessa.
Tarkoitukseen sopivan laitteiston vaatimukset esitetään asetuksen 848/2017 perustelumuistion194 pykälässä 38.

Palovaroittimien toimintakuntoon liittyvien
velvoitteiden toteutuminen voidaan todeta
kiinteistön omaehtoisessa tarkastuksessa.

3) palonilmaisu-, hälytys- ja muut onnettomuuden vaaraa ilmaisevat laitteet;

Hoito ja huolto
Palovaroitin on pidettävä toimintakunnossa.
Palovaroittimen toimintakunto on varmistettava säännöllisellä testauksella.” (SM asetus
palovaroittimien sijoittamisesta ja kunnossapidosta 239/2009, 5 §).

Paloilmoittimia on kahdenlaisia, nämä ilmoittavat joko pelkästään paikallisesti tai paikallisen ilmoituksen lisäksi myös hätäkeskukseen. Aikaisempien uudisrakentamisen palomääräysten mukaan (kuten E1/2011195 ) on
suunniteltu vain sellaisia automaattista paloilmoitinta, jotka ovat yhteydessä hätäkeskukseen hälytyksensiirtojärjestelmällä.

Palovaroittimen asentamisesta, toimintakunnon ylläpitämisestä ja hävittämisestä on ohjeet palovaroittimen mukana tulevassa käyt-
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töohjeessa.

Käytöstä poistettua palovaroitinta ei saa hävittää talousjätteen mukana, vaan se on palautettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
kierrätyspisteisiin. Monissa käytössä olevissa palovaroittimissa on aikaisemman lainsäädännön mukainen teksti ”Voidaan hävittää
talousjätteen mukana”. Tätä ohjetta ei enää
saa noudattaa.

Asukkaille on annettava selkeät ohjeet siitä,
kuinka sähköverkkoon kytketyn palovaroittimen kanssa toimitaan eri tilanteissa.
Palovaroittimen ohjeissa on merkinnät sen
valmistuspäivämäärästä, käyttöiästä ja uusimistarpeesta. Kiinteistön kunnossapito-ohjelman tulee sisältää toimintaohjeet rikkoutuneen tai käyttöiältään vanhentuneen palovaroittimen korvaamisesta.

Vastuut

Asukas vastaa palovaroittimen toimintakunnon testaamisesta säännöllisesti testinappia painamalla. Toimintakunnon tarkistaminen on suositeltavaa tehdä vähintään kerran kuukaudessa. Tämä kannattaa tehdä kiipeilemättä, esimerkiksi siivouksen yhteydessä
vaikka harjan varrella.

Palovaroitin on palonilmaisulaite, jonka hankinnasta ja kunnossapidon vastuusta määrätään pelastuslain 379/2011198 pykälissä 12
ja17 (ks. luvun 3 alussa oleva teksti).
Asuinhuoneiston haltija on vastuussa huoneistoon vaadittavien palovaroittimien hankkimisesta, asentamisesta, toimintakunnon ylläpitämisestä ja hävittämisestä. Tämä ei koske kuitenkaan sähköverkkoon liitettäviä palovaroittimia, jotka asennetaan uudisrakentamisen yhteydessä osana sähköurakkaa. Vastaavat vastuut majoitustiloissa ja hoitolaitoksissa on toiminnanharjoittajalla.

Suositeltavia toimenpiteitä ovat:
• Selvitä ennen palovaroittimen asentamista siihen merkityistä tiedoista valmistuspäivämäärä, käyttöikä ja suositeltu uusimisajankohta. Kirjaa uusimisajankohta itsellesi muistiin.

Palvelu- ja tukiasumisessa toiminnanharjoittaja vastaa palovaroittimien hankkimisesta ja
asentamisesta, mutta niiden toimintakunnossa pitäminen on lähtökohtaisesti asukkaan
vastuulla. Palveluasunnoissa on kuitenkin tarkoituksenmukaista, että toiminnanharjoittaja
huolehtii myös palovaroittimen toimintakunnosta. Tästä voidaan sopia asukkaan ja toiminnanharjoittajan kesken.

• Kokeile toimintakunto kuukausittain
testinappia painamalla.
• Vaihda paristo määrävälein. Vaihtoväliksi suositellaan yhtä vuotta, mikäli
varoittimessa ei ole pitkäikäistä esimerkiksi 5 tai 10 vuoden paristoa.
• Palovaroittimen voi pyyhkiä päältäpäin
esimerkiksi suursiivouksen yhteydessä.
13.8.2005 voimaan astuneen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä ja jätehuoltoa
koskevan lainsäädännön mukaan palovaroitin
kuuluu sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksen piiriin.
198
199

Taloyhtiö on velvollinen pitämään sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet kunnossa, koska ne ovat osa rakennuksen kiinteää sähköjärjestelmää (Asunto-osakeyhtiölaki
1599/2009199 : 4 luku, 2 §). Sähköverkkoon
kytkettäviä palovaroittimia on monenlaisia,

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091599
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joten taloyhtiön on syytä selvittää paristonvaihtoväli ja järjestää paristojen säännöllinen vaihto sähköasentajan avulla. Näin voidaan välttää pariston varauksen alenemisesta aiheutuvat yllättävät hälytykset esim. yöaikaan. Asukkaille tulee antaa selkeät ohjeet
siitä, kuinka tällaisten laitteiden kanssa toimitaan eri tilanteissa. Asukas vastaa tällöin
vain palovaroittimen toimintakunnon säännöllisestä testaamisesta (testinapin painaminen). Asukkaan ei tule suorittaa sähköverkkoon kytketyn palovaroittimen pariston vaihtoa sähköiskuvaaran takia.

uusia palovaroittimet niiden mennessä rikki tai vanhennuttua (käyttöikä yleensä 8-10
vuotta, uusissa palovaroittimissa on oltava
“parasta ennen” -merkintä).

Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien
sijoittelu sisältyy rakennuksen sähkösuunnitteluun. Ne asennetaan kiinteästi jo rakentamisvaiheessa ja liitetään rakennuksen sähköverkkoon, jolloin kyse on kiinteästä sähköjärjestelmästä. Järjestelmän ylläpidossa on tällöin otettava huomioon myös sähköturvallisuuslain (1135/2016200 ) vaatimukset. Asennus- ja huoltotöitä toteuttavalla taholla on
oltava osoittaa sähköasennustyöhön tarvittava asiantuntemus- ja pätevyys.

Esimerkiksi kunnan ylläpitämissä majoitus- ja
hoitolaitoksissa sekä päiväkodeissa kunta on
toiminnanharjoittajana vastuussa myös palovaroittimien toimintakunnosta. Tällöin esimerkiksi päiväkodin johtaja toiminnanharjoittajan edustajana vastaa siitä, että palovaroittimet pidetään toimintakunnossa.

Vanhemmissa majoitushuoneistoissakin tulee
olla huoneistokohtaiset palovaroittimet, palovaroitinryhmä tai palovaroitinjärjestelmä. Palovaroitinjärjestelmän keskusyksikön tulee sijaita valvotussa paikassa. Toiminnanharjoittajan on pidettävä laitteet toimintakunnossa
ja laitteiden kuukausikokeilusta on pidettävä
pöytäkirjaa.

x Muistiinpanot Muistiinpanot:
•
•

Kunnossapitovelvoite sisältää myös tarpeen

200

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161135
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3.2 Hätäkeskukseen kytketty automaattinen
paloilmoitin
Rakennukseen voidaan henkilöturvallisuuden
varmistamiseksi asentaa paloilmoitin, joka
yhdistetään hätäkeskukseen. Tällaista laitteistoa kutsutaan myös nimellä automaattinen paloilmoitin. Laitteiston asentamisen pakollisuus tulee säädöksen tai viranomaisen
vaatimuksen kautta. Tällainen määräys tai
vaatimus voi tulla kyseeseen toiminnan vaarallisuuden takia tai silloin, kun rakennukseen on suunniteltu tavanomaista suurempia
palo-osastoja. Uudisrakentamisessa ei kuitenkaan enää sallita palo-osaston koon suurentamista sallituista taulukkoarvoista paloilmoittimen asentamisen perusteella.

päivitysluonnos 2018).
Hätäkeskukseen liittymisestä tehdään sopimus hätäkeskuksen kanssa. Automaattinen
ilmoituksensiirtojärjestelmä on paloilmoittimesta erillinen laitteisto, joka välittää paloilmoittimen havaitsemat ilmoitustiedot hätäkeskukseen. Myös liityntäyhteyden tarjoavan
operaattorin kanssa tulee tehdä sopimus toimenpiteistä yhteyden katkeamisen varalta.
Automaattinen paloilmoitin käynnistää
paikallishälytyksen ja ilmoittaa palosta
lisäksi myös hätäkeskukseen!

Paloilmoitinlaitteiston suunnittelusta ja asennuksesta on olemassa yksityiskohtaiset ohjeet. Laitteistot on tarkastettava säännöllisesti ja tarkastuttamisesta vastaa niiden
omistaja ja haltija sekä toiminnan harjoittaja.
Valtuutettu tarkastuslaitos tarkastaa laitteiston sekä uutena että määräajoin. Laitteistolla on oltava myös asiansa osaava koulutettu
vastuuhenkilö. Huolto, kunnossapito ja toimintakunnon ylläpito on järjestettävä säädetyn menettelyn mukaisesti ja dokumentoitava.

Määritelmiä
ST-ohje Paloilmoittimien suunnittelu,
asennus, huolto ja kunnossapito 2010
(Päivittyy v. 2018, Paloilmoittimen suunnittelu, asennus ja ylläpito 2018)
Automaattinen paloilmoitin on laitteisto, joka antaa automaattisesti ja välittömästi ilmoituksen alkavasta palosta tai laitteiston toimintavalmiutta vaarantavista vioista sekä paikallisesti että hätäkeskukseen.
Automaattinen paloilmoitin muodostuu ilmoitinkeskuksesta, teholähteestä, paloilmaisimista, paloilmoituspainikkeista, palohälyttimistä ja automaattisesta ilmoituksensiirtojärjestelmästä. Paloilmoittimessa pitää olla vähintään kaksi toisistaan riippumatonta teholähdettä, kuten sähköverkko ja akusto.

Laitteistolla pitää olla nimetty, koulutettu hoitaja. Laitteiston hoitajaksi nimettävän
henkilön on osoitettava tarvittava pätevyys
osoittamalla tunnistavansa laitteistokokonaisuuden, toiminnan perusteet sekä ylläpitoon
liittyvät vastuut ja tehtävät. Kunnossapitoohjelmassa on selvitettävä toteutus laitteistovastaavan uudelleen nimeämisestä henkilövaihdoksen yhteydessä. (ST-ohje ”Paloilmoittimen suunnittelu, asennus ja ylläpito”,

Automaattinen paloilmoitin on laitteisto, joka on suunniteltu tämän ohjeiston vaati-
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musten mukaisesti SFS-EN 54-standardisarjan mukaisesti sertifioiduista komponenteista. Laitteisto antaa automaattisesti ja välittömästi ilmoituksen alkavasta palosta ja laitteiston toimintavalmiutta vaarantavista vioista sekä paikallisesti että hätäkeskukseen.
Automaattinen paloilmoitin muodostuu ilmoitinkeskuksesta, teholähteestä, paloilmaisimista, paloilmoituspainikkeista, hälyttimistä ja automaattisesta ilmoituksensiirtojärjestelmästä. Paloilmoittimeen voi liittyä palonrajoitus- ja sammutuslaitteistojen ja pelastustöitä helpottavien laitteiden toimintailmoituksia ja/tai henkilöturvallisuutta ja palonilmaisua palvelevien laitteistojen ohjaustoimintoja. Sisäministeriön laitelaissa käytetään yleisnimitystä palonilmaisulaite.

Paloilmoittimen haltija on yhteisö, yritys tai luonnollinen henkilö, jolla on hallintaoikeus paloilmoittimeen. Paloilmoittimen
haltijan on pidettävä paloilmoitin jatkuvasti toimintakuntoisena. Haltijalta
edellytetään sopimusta hätäkeskuksen
kanssa paloilmoittimen liittämisestä hätäkeskukseen. (SM-1999-440/Tu33, sarja A:60)
Paloilmoittimen hoitaja on laitekohtaisesti nimetty ja koulutettu. Paloilmoittimen hoitaja toimii myös paloilmoittimen yhteyshenkilönä. (SM-1999-440/Tu33, sarja A:60)

Paloilmoittimen toteutuspöytäkirja on
kohdekohtainen, vaiheittain etenevä paloilmoittimen suunnittelua, asennusta, käyttöönottoa luovutusta ja kunnossapitoa koskeva asiakirja.
Tulevasta ST-ohjeesta:
Paloilmoittimen elinkaarikirja (ent. toteutuspöytäkirja)
Rakennushanketta aloitettaessa laaditaan paloilmoittimen elinkaarikirja, johon kirjataan
kaikki paloilmoittimeen liittyvät perustiedot: paloilmoittimen määräytymisen perusteet, kohteen sijainti, haltija sekä hätäkeskusyhteyteen liittyvät tiedot.
Laitteistomäärityksiin sisältyy ennakoitavien
muutostarpeiden ja laitteiston elinkaarenhuomioiminen.

Lainsäädäntö ja muut ohjeet
Pelastuslaki 379/2011201

Kunnossapito-ohjelma on paloilmoittimen
päivittäistä käyttöä sekä huoltoa ja ylläpitoa
käsittelevä asiakirja.
201
202

Laki pelastustoimen laitteista ( 10/2007 202 )
Paloilmoittimen hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto ja tarkastus. Sisäasiain-

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070010
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ministeriön pelastusosasto. Määräys SM1999-440/Tu33, sarja A:60 (vanhentunut,
mutta käytetään edelleen soveltuvin osin).
Säädös päivittyy: Asetukset paloilmoittimista ja automaattisista sammutuslaitteistoista,
SM018:00/2017 SÄÄDÖSVALMISTELU 203
)

olla suunniteltua ja esitettynä kohteen pelastussuunnitelmassa sekä tämän osana kunnossapito-ohjelmassa. Kohteessa toimivat henkilöt tulee perehdyttää toimimaan oikein laitteiston hälyttäessä.
Paloilmoittimen ja hätäkeskuksen välinen tietoliikenneyhteys on vikavalvottu. Tieto linjaviasta on operaattorin lisäksi aiemmin välitetty hätäkeskukseen ja hätäkeskukset ovat ilmoittaneet tietoliikennehäiriöistä asiakkaalle.
Hätäkeskus ei ole vuoden 2009 jälkeen ilmoittanut tietoliikennehäiriöistä asiakkaalle, vaan
asiakkaan ja operaattorin on pitänyt tehdä
sopimus toimenpiteistä linjavian varalta. Pelastussuunnitelmassa on esitettävä sellaisen
poikkeustilanteen vaatimat järjestelyt, jossa
laitteiston toteuttama valvonta on vikaantumisen tai esimerkiksi irtikytkentöjen vuoksi
osittain tai kokonaan estynyt.

ST1-ohje: Paloilmoittimien suunnittelu,
asennus, huolto ja kunnossapito 2009.
Sähkötieto ry.
ST-ohjeisto 1: PALOILMOITTIMEN SUUNNITTELU, ASENNUS JA YLLÄPITO 2018.
Sähkötieto ry. (päivittyy vuonna 2018)
Paloilmoitinlaitteiston keskusyksikön yhteyteen suositellaan alkusammutuskalustoa,
jotta tarvittavat alkusammutustoimenpiteet
voidaan aloittaa mahdollisimman nopeasti ja
turvallisesti. Alkusammutuskaluston käytön
tulee olla harjoiteltua.

Asiakkaan ja operaattorin välisessä sopimuksessa olisi huomioitava ainakin seuraavaa:

Paloilmoittimen käyttö ja ylläpito, SPEK
opastaa 24. Oppaan luvussa 6 kerrotaan ilmoitusyhteydestä hätäkeskukseen seuraavaa
(www.spek.fi/oppaat204 ):

Kiinteistö/Rakennuksen paloturvallisuudesta vastaava henkilö:
• Tekee sopimuksen operaattorin kanssa

Paloilmoittimen palo- ja vikailmoitukset johdetaan hätäkeskukseen. Tämä tapahtuu sopimusoperaattorin kytkemän automaattisen ilmoituksensiirtojärjestelmän avulla.

• Ilmoittaa operaattorille tarvittavien yhteyshenkilöiden tiedot (”soittorinki”)
• Päivittää yhteystiedot

Hätäkeskuksen on tunnistettava, tuleeko paloilmoittimesta palo- vai vikailmoitus. Paloilmoituksessa palokunta lähtee heti liikkeelle,
kun taas vikailmoituksessa otetaan ensin yhteys paloilmoittimen hoitajaan. Tämän vuoksi on tärkeää, että ilmoitukset menevät perille oikein. Laitteistolla aktiivisena oleva vikailmoitus ei saa estää paloilmoituksen välittymistä kohteelta.

• Valmistelee ennakoivat toimenpiteet
rakennuksen pelastussuunnitelmaan
• Sopii paloviranomaisen kanssa vianaikaisista menettelyistä
• Soittorinkiin kuuluva kuittaa tiedon
häiriöstä vastaanotetuksi
Operaattori:
• Vastaa ilmoituksensiirron luotettavuudesta standardin EN 54-21 edellyttä-

Hälytystilanteissa tarvittavan toiminnan tulee
203
204

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=SM018:00/2017)
http://www.spek.fi/oppaat
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mällä tavalla

olla täytetty:

• Mikäli paloilmoitinta ei ole kytketty hätäkeskukseen, on suunnitelmissa esitettävä, kuinka hälytystilanteissa toimitaan ja kuinka mahdollinen vaaratilanne (palohälytyksen syy) varmistetaan
kohteella ennen kuin tieto varmistetusta palosta muulla tavoin välitetään
hätäkeskukseen. Tällöin vältetään sellainen tilanne, jossa operaattori olisi
yhteydessä hätäkeskukseen ennen kuin
hälytyksen syy on tiedossa ja ilmoituksen tiedot paloilmoitinkeskukselta sekä todellinen tilanne on varmistettuina.
Näin vältettäisiin myös pelastuslaitoksen turha käynti kohteessa.

• paloilmoittimelle on suoritettu määräaikaistarkastukset,
• määräaikaistarkastuksessa
puutteet on korjattu,

havaitut

• laitteistolle on kunnossapito-ohjelma ja
sitä noudatetaan,
• laitteistolle on nimetty ja koulutettu
hoitaja,
• paloilmoittimen asiapaperit ja yhteystiedot ovat oikein.
Asuinrakennusten osalla ollaan siirtymässä
omavalvontaan, joka tehdään pelastusviranomaisen antamien ohjeiden mukaan. (ks. kohta 2.2.2).

• Järjestää linjaviasta tiedottamispalvelun itse tai yhteistyökumppaninsa avulla
• Vahvistaa häiriön seuranta-ajan ennen
kuin palvelu käynnistetään
• Laatii menettelyt laajemman alueen
häiriöistä

Muut tarkastukset

• Ilmoittaa häiriön poistumisesta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) pitää luetteloa paloilmoitintarkastukseen toimiluvan saaneista tarkastuslaitoksista, ks.
www.tukes.fi206 .

• Sopii asiakkaan kanssa toimenpiteet
siltä varalta, jos kohteen ketään yhteyshenkilöä ei tavoiteta.
Vakuutettujen rakennusten automaattisen
paloilmoittimen
ilmoituksensiirtoyhteyden
valvonnasta on Finanssialan205 ohje.

Paloilmoittimen haltijan tulee huolehtia siitä,
että paloilmoittimelle tehdään ennen sen kytkemistä hätäkeskukseen käyttöönottotarkastus (entinen varmennustarkastus) ja säädetyt
määräaikaistarkastukset.

Viranomaistarkastukset

Paloilmoittimen haltija vastaa määräaikaistarkastuksen teettämisestä. Tekemällä tarkastuslaitoksen kanssa sopimuksen, tarkastuslaitos huolehtii siitä, että tarkastukset tehdään ajallaan. Paloilmoittimen määräaikaistarkastusväli on pääsääntöisesti 3 vuotta.

Pelastusviranomainen tarkistaa palotarkastuksen yhteydessä, että sopimusta automaattisen paloilmoittimen liittämisestä hätäkeskukseen noudatetaan. Seuraavat ehdot tulee
205
206

http://www.finanssiala.fi/vahingontorjunta/materiaalipankki/Sivut/Turvallisuusohjeet.aspx
http://www.tukes.fi
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Omat tarkastukset
440/Tu33)

(SM-1999- normaalina työaikana, on neuvoteltava päivystävän paloviranomaisen kanssa siitä, mihin korvaaviin toimenpiteisiin ryhdytään irtikytkennän ajaksi. Tästä syystä ennen töiden aloittamista on hyvä laatia poikkeustilan suunnitelma, jossa on esitettynä tarvittavat korvaavat toimenpiteet, jotta vaadittu
turvallisuustaso saavutetaan muilla menetelmillä. Näin toimitaan siihen asti, kunnes laitteisto on jälleen toiminnassa sekä sen asianmukainen toiminta on varmistettu tarvittavin
menetelmin.

Kiinteistön omaehtoisessa tarkastuksessa todetaan, että laitteistolle on nimetty ja koulutettu hoitaja ja hänellä on tarvittavat varahenkilöt. Todetaan myös, että määräaikaistarkastus on tehty laitteiston kunnossapito-ohjelmaa noudattaen. Omaehtoisissa
tarkastuksissa on hyvä säännöllisesti varmistaa myös laitteistojen ylläpitoon liittyvien sopimusten kuten päivystys- ja huoltosopimusten kattavauus ja että nämä ovat ajan tasalla.

Hälyttimiä ja paloilmoituspainikkeita ei tule kytkeä irti rakennuksessa tehtävien korjaustöiden aikana, jotta ne ovat toiminnassa mahdollisen palon sattuessa. Painikkeiden
ja hälyttimien irtikytkentöjä tulee tehdä vain
komponentteja koskevien huoltotoimenpiteiden aikana. Mahdollisista irtikytkennöistä on
aina ilmoitettava tarvittavalla tavalla asianomaisille.

Menetelmät toimintahäiriöiden varalle kirjataan pelastussuunnitelman liitteeksi.

Irtikytkentä
Irti- ja päälle kytkentöjä tekee vain tehtävään
koulutettu paloilmoittimen hoitaja. Laitteistosta vastaavalla on aina oltava tieto laitteiston tilasta sekä toimintaa vaarantavista toimenpiteistä. Vastuu laitteiston asianmukaisesta kunnosta on omistaja- haltijataholla.

Hoito
ja
440/Tu33)

huolto

(SM-1999-

Paloilmoittimelle laaditaan kunnossapito-ohjelma, joka on osa kiinteistön kunnossapitoa.

Kun paloilmoitin on osittain vioittunut tai
valvotulla alueella tehdään töitä, joissa syntyy savua, lämpöä, pölyä, tärinää tms., tulee paloilmoitin kytkeä tilapäisesti pois toiminnasta (=irtikytkentä). Irtikytkennän tarkoitus on estää erheelliset ilmoitukset.

Paloilmoittimen haltija vastaa siitä, että
paloilmoittimelle on olemassa sille laadittu kunnossapito-ohjelma ja että huolto ja korjaustoiminta on järjestetty laitekohtaisen huolto-ohjeen mukaisesti siten, että laitteistot täyttävät niille säädetyt vaatimukset käyttöikänsä ajan.

Irtikytkentäalue ja aika rajoitetaan niin pieneksi kuin se toiminnan luonne ja laajuus
huomioiden on mahdollista.
Irtikytkettyä aluetta on valvottava muulla tavalla. Yleensä irtikytkennän pyytäjä on velvollinen vastaamaan alueen valvonnasta yhdessä paloilmoittimen hoitajan kanssa.

Paloilmoittimen haltijan tulee nimetä paloilmoittimen hoitaja ja huolehtia siitä, että tämä saa tehtävän hoidon kannalta tarpeellisen koulutuksen. Hoitaja vastaa kunnossapito-ohjelman läpiviennistä.

Jos irtikytkentöjä on käytössä muulloin kuin

Paloilmoittimen
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hoitajalle

kuuluvat

Paloilmoittimen hoitajan tulee vastata tapahtuneeseen paloilmoitukseen ja selvittää ilmoituksen syy, saapua palotilanteessa paikalle ja
opastamaan kiinteistössä olevia ihmisiä sekä
palokuntaa.

muun muassa seuraavat tehtävät:
Kunnossapito-ohjelmassa esitetään nimetyt
vastuu- ja hoitohenkilöt ja heidän yhteystiedot sekä henkilöt ja tahot jotka huolehtivat
käyttö-, huolto- ja kunnossapitotoimenpiteistä. Rakennuksen omistaja, haltija ja toiminnanharjoittaja vastaavat kuitenkin kaikesta
turvallisuudesta ja laitteiden kunnosta.

Vastuut (SM-1999-440/Tu33)

Paloilmoittimen hoitajan tehtäviä ovat:

Automaattinen paloilmoitin on rakennuksen palonilmaisulaite, jonka kunnossapidosta,
huollosta ja tarkastuksista määrätään pelastuslain207 12 §:ssä (ks. luvun 3 alussa oleva
kehystetty teksti).

Toimenpiteet paloilmoituksen sattuessa
Toimenpiteet vikailmoituksessa
Erheellisten ilmoitusten välttäminen

Paloilmoittimen haltijan tulee huolehtia siitä, että paloilmoittimelle tehdään käyttöönottotarkastus (aik. varmennustarkastus)
ja määräaikaistarkastus ja vastata kaikista
tarkastuksiin liittyvistä kustannuksista.

Irtikytkentöjen suorittaminen/valvonta
Tulitöiden tekijöiden opastus
Korjausmiesten ja talon oman henkilöstön
opastus

Kunnossapito-ohjelmassa määritellyt muut
tehtävät

Paloilmoittimen haltijan tulee huolehtia, että tarkastuksista tehdyt pöytäkirjat liitetään rakennuksen huoltokirjaan, kohtaan
”automaattinen paloilmoitin”. Määräaikaistarkastukset taulukoidaan rakennuksen huoltokirjaan, jolloin pystytään tarkistamaan jo
suoritetut ja tulevat tarkastukset. Sopimusteknisistä vastuuasioista on kerrottu kohdassa lainsäädäntö ja muut ohjeet.

Määräaikaistarkastuksissa avustaminen

x Muistiinpanot Muistiinpanot:

Kuukausikokeilu ja laitteiston toimintakunnon ylläpito
Paloilmoittimen päiväkirjanpito
Paikantamiskaavion ja lukitusten päivittäminen

Kiinteistöön laaditussa pelastussuunnitelmassa on määritelty toimenpiteitä palohälytyksen sattuessa.

207

•
•

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379
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3.3 Savunpoistolaitteet
Palossa syntyy palamistuotteina sekä täydellisesti että epätäydellisesti palaneita savukaasuja, jotka voivat syttyä palamaan tai räjähtää sopivissa olosuhteissa. Savukaasut aiheuttavat useimmat paloissa tapahtuvat henkilövahingot, levittävät paloa tehokkaasti sekä aiheuttavat omaisuudelle savuvahinkoja.
Ne rajoittavat myös huomattavasti näkyvyyttä ja siten haittaavat pelastautumista ja palokunnan sammutus- ja pelastustyötä.

den suhteen alimman kolmasosan kohdalta.
Huom! Savunpoistolaitteet ovat eri laitteita kuin ilmanvaihtolaitteet! Markkinoilla on kuitenkin myös tuotteita, jotka
soveltuvat molempiin tarkoituksiin. Pelkästään ilmanvaihtoon tarkoitetut laitteet eivät kestä tulipalon rasituksia eivätkä toimi savunpoistolaitteena.
Erilaisten savunpoistolaitteiden toimintaperiaatteet voidaan yleisesti esittää seuraavasti:

Rakennuksen kaikista tiloista pitää olla mahdollisuus savukaasujen poistoon. Savunpoisto järjestetään usein ikkunoiden tai kattoikkunoiden kautta, jotka pelastuslaitos avaa
tai rikkoo palotilanteessa. Näitä ovat monet asuinrakennukset ja usein myös toimistot, majoitusliikkeet, hoitolaitokset ja päiväkodit. Tietyissä rakennuksissa joudutaan kuitenkin asentamaan savunpoistoluukkuja, -puhaltimia, -kanavia jne. Näitä ovat erityisesti
laajarunkoiset rakennukset ja maanalaiset tilat.

Savunpoistomahdollisuus ikkunoiden tai
vastaavien kautta. Tämä on tavallisin järjestely esimerkiksi toimistoissa, asunnoissa,
kouluissa, hotelleissa ja sairaaloissa.
Savunpoisto erillisten savunpoistoluukkujen avulla. Käytetään laajoissa yksikerroksisissa rakennuksissa, joissa savuja ei voida poistaa pelkästään yläikkunoiden kautta.
Luukuissa voi olla automaattinen laukaisulaite tai ne laukaistaan manuaalisesti, usein savulohkoittain.
Automaattinen savunpoistolaitteisto savunpoistoluukuin. Käytetään usein esimerkiksi suurissa teollisuushalleissa. Luukkujen
laukaisuun käytetään tavallisesti paloilmoitinta tai vastaavaa järjestelmää.

Määritelmä:
”Savunpoisto on palossa syntyvän savun ja
lämmön poistamista rakennuksesta. Savunpoistolla pyritään palon rajoittamiseen, mahdollistamaan turvallinen poistuminen rakennuksesta sekä helpottamaan sammutus- ja
pelastustoimia” (Sanastokeskus TSK208 ).

Koneellinen savunpoisto. Erityisesti monikerroksisissa laajarunkoisissa rakennuksissa
ja kellareissa savunpoistoluukkujen tekeminen ei onnistu. Tällöin savunpoistoon voidaan käyttää savunpoistopuhaltimia. Koneellisen savunpoiston ohjaus voi olla joko manuaalinen tai automaattinen.

Savunpoisto tarvitsee toimiakseen myös korvausilmaa, jota rakennukseen saadaan esimerkiksi avattavien ovien, luukkujen tai korvausilmapuhaltimien avulla. Korvausilma tulee johtaa rakennukseen rakennuksen korkeu208

http://www.tsk.fi/tepa/fi/
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seen on suunniteltava ja rakennettava sen
eri tiloihin soveltuva mahdollisuus savunpoistoon.
RakMK E1212 *: 11.4: Rakennukseen tulee
suunnitella ja rakentaa sen eri tiloihin soveltuva ja riittävä mahdollisuus savunpoistoon.
Aiheeseen liittyviä ohjeita:
Rakennusten savunpoisto. Suunnittelu, toteutus ja ylläpito, RIL 232-2012. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. www.ril.fi213 .
Eurooppalainen standardisarja – EN 12101
Eurooppalainen standardi SFS-EN 13306
(määrittelee peruskäsitteet ja määritykset
kunnossapidon teknisille, hallinnollisille ja
johtamisen alueille)
Suunnittelu- ja asennusstandardit TR ja TS

Lainsäädäntö ja muut julkaisut

NFPA 92 Standard for Smoke Control Systems

Savunpoistolaitteet ovat sammutus- ja pelastustyötä helpottavia laitteita. Niiden kunnossapidosta, huollosta ja tarkastuksista määrätään pelastuslain209 12 §:ssä. Savunpoistolaitteet kuuluvat pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007210 ) soveltamisalueelle.

ST-Julkaisut savunpoistolaitteiden osalta
Eurolux ohje 02, painovoimaisen savunpoistojärjestelmän kunnossapito, Suomi Kesäkuu
2017
OHJE, Helsingin kaupunki, SAVUNPOISTO
RAKENNUKSISTA

Savunpoistolaitteistoa varten ei ole erillistä
voimassa olevaa säädöstä, joten myöskään
säädökseen perustuvaa laitteiston toimintakunnon ylläpitämiseen liittyvää yksityiskohtaista menettelyäkään ei ole. Laitteisto on
kuitenkin pelastuslain 12 §:n perusteella pidettävä toimintakunnossa sekä huollettava ja
tarkastettava asianmukaisesti.

Stig Wahlström, Savunpoiston ohje-, huoltoja kunnossapito-ohjelma
Sähköasennuksiin liittyvät SFS standardit
• CEA ohjeet, soveltamisala savunpoiston osalta (Huomioitava, että käytettäessä CEA ohjetta, joka ei ole velvoittava, noudettava viimeistä päivitettyä

YM asetus 848/2017211 , 42 §: Sammutus- ja
pelastustoiminnan tehostamiseksi rakennuk209

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070010
211
http://www.ym.fi/download/noname/{66288BFB-A697-4FCB-B602-CE0316F2C37B}/134002
212
http://www.ym.fi/download/noname/{3F13F34D-47C8-4031-8FAE-FB2A948AB03B}/134284
213
http://www.ril.fi
210
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versiota)

man mukaan. Tällaisena voi toimia esim. savunpoistolaitteistoja asentava liike.

• Muut vakuutusalan ohjeet

Savunpoistolaitteistolle (erityisesti automaattiselle) tulisi tehdä määrävälein myös
riippumattoman ”kolmannen” osapuolen tarkastus. Tällaisena voi toimia jokin riippumaton yhteisö, laitos tai muu järjestö. Tällainen
tarkastustoiminta on vapaaehtoista ja sen
tekijöiltä ei vaadita viranomaishyväksyntää.

Viranomaistarkastukset
Palotarkastuksissa käydään läpi savunpoistolaitteiden dokumentaatio (asiakirjat). Seuraavat asiat todetaan:
• savunpoistolaitteiden huollot ja koelaukaisut (onko tehty?)

Hoito ja huolto

• opastus keskukselle
• savunpoiston kaaviokuva ja operatiiviset ohjeet

Hoito-, huolto- ja kunnossapitotehtävät on
esitetty laitetoimittajan käyttö- ja huolto-ohjeessa. Huoltojen ja testauksien kirjaukset
tehdään rakennuksen huoltokirjaan.

• hoitajan nimeäminen ja koulutus
• varaosat

Savunpoistolaitteita voivat huoltaa kiinteistön omat kyseiseen tehtävään koulutetut
henkilöt tai savunpoistolaitteiston asennusja huoltoliike, jolloin huoltotehtävistä laaditaan sopimus. Laitteiston huoltoon, korjauksiin ja muutostöihin liittyviä asiakirjoja voidaan säilyttää esim. ohjauskeskuksen yhteydessä.

• päiväkirja
• käyttö- ja huolto-ohjeet (kunnossapito-ohjelma)
Asuinrakennuksissa tehdään omavalvontaa
pelastusviranomaisen antamien ohjeiden mukaan. (ks. kohta 2.2.2214 ).

Asennusliikkeen tulee kouluttaa kiinteistön
henkilöstöstä valittuja edustajia laitteiston
vastaaviksi hoitajiksi.

Muut tarkastukset
Tarkastuksia koskevia ohjeita on julkaisussa
RIL 232-2012. Sen mukaan

Savunpoistolaitteiston kunnossapitopäiväkirjan ylläpito kuuluu laitteiston vastaavalle hoitajalle. Kiinteistön muuta henkilökuntaa tulee perehdyttää savunpoistolaitteiston toimintaan ja ylläpitoon.

Savunpoistolaitteiston huollosta vastaavan
henkilön tulee suorittaa säännöllisesti valvontatarkastuksia laitteiston tarkastusohjeen
mukaisesti. Tarkastusten välin tulisi olla enintään puoli vuotta. www.ril.fi215

Jos savunpoistolaitteiden huolto on ollut epäsäännöllistä tai huoltopäiväkirjaa ei ole pidetty, järjestelmän toimintakunto on syytä selvittää laitteiston kartoituksella savunpoistolaitteiden asennusliikkeen toimesta. Laitteis-

Savunpoistolaitteiston huollosta vastaava
huoltoliike tekee tarkastukset laitevalmistajan laatiman tarkastus- ja huoltosuunnitel214
215

https://edu.spek.fi/koulutus/zine-article/palovaaraa-ehkai…sten-omavalvonta/
http://www.ril.fi
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tolle on syytä tehdä tällöin myös tarkastus ja
kokeilu.
RIL 232-2012 -julkaisussa on annettu lisäksi turvallisuusohjeita liittyen laitteiston irtikytkentään tai laitteiston laukeamisen varalle. www.ril.fi216

Vastuut
Rakennuksen omistaja ja haltija sekä toiminnanharjoittaja huolehtivat osaltaan pelastuslain 12 §:n perusteella, että säädöksissä vaaditut tai viranomaisten määräämät sammutus- ja pelastustyötä helpottavat laitteet (kuten savunpoistolaitteet) ovat toimintakunnossa sekä huollettu ja tarkastettu asianmukaisesti.

216

x Muistiinpanot Muistiinpanot:
•
•

http://www.ril.fi
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3.4 Käsisammutin ja paloposti
Rakennusten sammutuslaitteet voidaan jakaa
kolmeen ryhmään:

taan tavallisesti paloposteja, jotka yleensä sijaitsevat maan alla lähellä rakennuksia. Ne
voidaan sijoittaa myös rakennukseen. Kuivanousut eli kuivanousujohdot on tarkoitettu kerrostaloissa nopeuttamaan palokunnan
sammutusveden saantia yläkerrosten paloissa. Kuivanousu on porraskäytävässä oleva
kiinteä putki, joka on varustettu palokunnan
kalustolle sopivin liittimin.

• alkusammuttimet (käsisammutin, pikapaloposti, sankoruisku, sammutuspeite)
• palokuntaa varten olevat kiinteät laitteet (paloposti, kuivanousujohto)
• automaattiset
sammutuslaitteistot
(sprinklerilaitteistot)

x Muistiinpanot Muistiinpanot:

Alkusammuttimet on tarkoitettu paikalla olevien henkilöiden käyttöön.

•

Palokunnan sammutusveden saantia varten vesijohtoverkoston yhteyteen rakenne-

•
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3.4.1 Käsisammutin
Määritelmä:

Käsisammutin voi olla paineeton tai paineinen, pakkasenkestävä tai pakkasta kestämätön. Käsisammuttimet voidaan jakaa hiilidioksidi-, jauhe-, kalvovaahto-, vesi- ja vaahtosammuttimiin (TSK-sanasto).
Käsisammuttimella tarkoitetaan ”kannettavaa, käsin laukaistavaa sammutinta, jonka
paino toimintakuntoisena on korkeintaan 20
kg”. (SM asetus käsisammuttimen tarkastuksesta ja huollosta 917/2005)

Lainsäädäntö ja muut ohjeet

Käsisammuttimen tarkastus määritellään
asetuksessa toimenpiteiksi, joilla todetaan
laitteen toimintakunto sekä käsisammuttimen huoltotoimenpiteiksi, joilla laite
saatetaan toimintakuntoon.

Pelastuslaki 379/2011, 12 § määrää rakennuksen sammutuskaluston toimintakunnosta
huolehtimisesta.
SM asetus käsisammuttimista 790/2001
(koskee käsisammuttimien käyttö- ja sammutusominaisuuksia sekä niiden perusteella
sammuttimiin tehtäviä merkintöjä). Asetus
on edelleen voimassa pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) perusteella.
Käsisammuttimien käyttö-, sammutusominaisuuksien sekä merkintöjen tulee olla vähintään SFS-EN 3-7+A1-standardin vaatimustason mukaisia. Kyseinen standardi kuuluu
eurooppalaiseen EN 3 –standardisarjaan, johon SM asetuksessa 790/2001 viitataan.
SM asetus käsisammuttimien tarkastuksesta
ja huollosta (917/2005).
ST Ohje (2018): Alkusammutuskalusto
Paloilmoitinlaitteiston pääasiallisen käyttölaitteen yhteyteen suositellaan tarkoituksen
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mukaista alkusammutuskalustoa, jotta tarvittavat alkusammutustoimenpiteet voidaan
aloittaa mahdollisimman nopeasti ja turvallisesti. Alkusammutuskaluston käytön tulee olla harjoiteltua.
Alkusammutuskalusto-opas,
(www.spek.fi/oppaat).

SM asetuksessa (917/2005) sanotaan käsisammuttimen tarkastuksesta seuraavaa:
9 § Käsisammuttimen tarkastusvälit
Käsisammuttimen tarkastus on tehtävä vuoden välein, jos käsisammutinta säilytetään
paikassa, jossa se on alttiina sammuttimen
toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille kuten
kosteudelle, tärinälle, lämpötilojen vaihtelulle
tai pakkaselle.

SPEK

Viranomaistarkastukset

Käsisammuttimen tarkastus on tehtävä kahden vuoden välein, jos käsisammutinta säilytetään kuivissa ja tasalämpöisissä sisätiloissa.

Palotarkastuksessa tarkastetaan, että käsisammuttimelle on tehty asianomaiset huollot ja tarkastukset käsisammutinliikkeessä.
Huolto- ja tarkastustiedot ovat luettavissa käsisammuttimeen kiinnitetystä huoltoja tarkastuslipukkeesta. Asuinrakennuksissa
tehdään omavalvontaa pelastusviranomaisen
antamien ohjeiden mukaisesti. (ks. kohta
2.2.2217 ).

Ensimmäisen tarkastuksen ajankohta määräytyy käsisammuttimen valmistusajankohdasta.
Tarkastuksen jälkeen käsisammuttimeen kiinnitetään tarkastuslipuke (ks. tarkemmin SM
asetuksen 11 §).

Omat tarkastukset

Hoito ja huolto

Kiinteistön omaehtoisessa tarkastuksessa todetaan, että käsisammuttimet ovat paikoillaan, merkittyinä ja että ne on huollettu ja
tarkastettu.

Käsisammuttimet huolletaan Turvallisuusja kemikaaliviraston (Tukes) rekisteröimässä käsisammutinliikkeessä, jolla on palveluksessaan käsisammuttimien huollon ja tarkastuksen vastuuhenkilö (SM asetus 917/2005).
Asetuksessa sanotaan huoltoväleistä seuraavaa:

Muut tarkastukset

10 § Käsisammuttimen huoltovälit
Käsisammuttimet tarkastetaan Turvallisuusja kemikaaliviraston (Tukes) rekisteröimässä käsisammutinliikkeessä, jolla on palveluksessaan käsisammuttimien huollon ja tarkastuksen vastuuhenkilö (SM asetus 917/2005).
Tarkastus on pakollista kaikille niille käsisammuttimille, jotka ovat viranomaisten määräämiä tai säädöksissä vaadittuja.
217

Nestesammuttimien enimmäishuoltoväli on
viisi vuotta. Muiden käsisammuttimien enimmäishuoltoväli on kymmenen vuotta. Ensimmäisen huollon ajankohta määräytyy käsisammuttimen valmistusajankohdasta.
Lisäksi käsisammutin on huollettava jokaisen
käyttökerran jälkeen. Käsisammutin on huol-

https://edu.spek.fi/koulutus/zine-article/palovaaraa-ehkai…sten-omavalvonta/

97

tarkemmin SM asetuksen 11 §).

lettava myös silloin, kun tarkastus antaa siihen aihetta, kuitenkin vähintään valmistajan
tai maahantuojan ohjeissa mainituin huoltovälein.

x Muistiinpanot Muistiinpanot:
•

Huollon jälkeen käsisammuttimeen kiinnitetään sekä tarkastus- että huoltolipuke (ks.

•
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3.4.2 Paloposti
Paloposteista ei ole säädetty ministeriön asetuksella, mutta niitä koskevaa teknillistä ohjeistusta löytyy SFS-standardeista. Palopostien ja pikapalopostien hoidossa ja huollossa voidaan noudattaa standardia SFS-EN
671-3218 ”Kiinteät palopostijärjestelmät. Palopostit. Osa 3: ”Pikapalopostien ja palopostien huolto”.

Vastuut
Käsisammuttimet ja palopostit ovat rakennuksen sammutuskalustoa, joiden kunnossapitoon, huoltoon ja tarkastuksiin liittyvistä vastuista määrätään pelastuslain
379/2011219 12 §:ssä (ks. luvun 3 alussa oleva kehystetty teksti).

Pikapalopostien kunnossapitoa varten suositellaan vuosittaista kokeilua letkuliitosten
pitävyyden sekä vedentulon varmistamiseksi.
Kunnossapitokokeilut voidaan tehdä omatoimisesti tai tehtävä voidaan antaa asennusliikkeelle (esimerkiksi käsisammutinhuoltoliike).
Toimenpiteistä on syytä pitää päiväkirjaa.

Omistaja ja haltija sekä toiminnanharjoittaja huolehtivat osaltaan myös, että käsisammuttimet (kuten kaikki muukin alkusammutuskalusto) ovat niille määrätyillä paikoillaan,
merkittyjä sekä helposti havaittavissa ja käyttöön otettavissa.

Palopostien, palokunnan syöttölaitteiden ja
kuivanousujohtojen toimintakunnon varmistamiseksi tarvittavista toimenpiteistä on syytä neuvotella paikallisen pelastusviranomaisen kanssa.

x Muistiinpanot Muistiinpanot:
•
•

218
219

https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/6/137109.html.stx
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379
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x Muistiinpanot Muistiinpanot:
•
•
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3.5 Automaattinen sammutuslaitteisto
Automaattiset sammutuslaitteistot voidaan
jakaa kahteen pääryhmään, jotka ovat:
• vesisammutuslaitteistot (sprinklerit ja
vesisumut)
• erityissammutuslaitteistot
vaahdot, jauheet)

(kaasut,

Lainsäädäntö ja muut ohjeet
Pelastuslain 379/2011221 12 §:ssä on määrätty laitteiden kunnossapidosta, huollosta ja
tarkastuksista.

Määritelmä

Automaattinen sammutuslaitteisto on sammutuslaitteisto, joka automaattisesti havaitsee palon tai laitteiston vian, välittää tiedon edelleen ja aloittaa palon sammuttamisen (TSK220 -sanasto).
Automaattinen vesisammutuslaitteisto on
suunniteltu ilmaisemaan ja sammuttamaan
tulipalo vedellä alkuvaiheessaan, tai pitämään palo hallinnassa kunnes lopullinen sammutus saadaan suoritetuksi muilla menetelmillä. Kyseinen laitteisto ei tee muita sammutustoimenpiteitä tarpeettomiksi.

Sisäasiainministeriön asetus automaattisista sammutuslaitteistoista, N:o SM-1999967/Tu-33222 (sarja A:65). Asetus koskee automaattisten sammutuslaitteistojen suunnittelua, asentamista, tarkastamista, huoltoa ja
kunnossapitoa. Asetus on vanhentunut, mutta sitä voidaan edelleen käyttää soveltuvin
osin.
Muita julkaisuja:
Finanssiala ry:n turvallisuusohjeet223 , ks. Finanssialan verkkosivujen kohta ”Muut ohjeet”.
Asuntosprinkleriopas,

220

http://www.tsk.fi/tepa/fi/
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379
222
http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/200001/5667
223
http://www.finanssiala.fi/vahingontorjunta/materiaalipankki/Sivut/Turvallisuusohjeet.aspx
224
http://www.spek.fi/oppaat
225
http://www.spek.fi/oppaat
221

102

SPEK.

www.spek.fi/oppaat224
Automaattinen sammutuslaitteisto asunnoissa ja hoitolaitoksissa, SPEK opastaa 26.
www.spek.fi/oppaat225

Viranomaistarkastukset
Palotarkastukset. Asuinrakennuksissa tehdään omavalvontaa pelastusviranomaisen antamien ohjeiden mukaisesti. (ks. kohta
2.2.2226 ).

Muut tarkastukset
Automaattisten sammutuslaitteistojen toimivuutta tarkastavat Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymät sammutuslaitteistotarkastusliikkeet. Suoritettavat tarkastukset ovat käyttöönottotarkastus ja määräaikaistarkastukset. Lisäksi laitteiston haltijan huollosta ja kunnossapidosta vastaavat
henkilöt tekevät kunnossapito-ohjelman mukaisia hälytysyhteyskokeiluja ym. toimenpiteitä.

Automaattisen sammutuslaitteiston määräaikaistarkastus on tehtävä kahden vuoden välein. Asuinrakennuksiin asennetuille automaattisille sammutuslaitteistoille sekä kaasusammutuslaitteistoille tarkastusväli
voi kuitenkin olla neljä vuotta. Ensimmäisen määräaikaistarkastuksen ajankohta määräytyy laitteiston käyttöönottoajankohdasta.
Laitteistoille on myös tehtävä kuntotutkimuksia niin kuiva- kuin märkäasennuksille asetuksessa määritellyin aikavälein: kuivaasennukset 15 vuoden, märkäasennukset 25
vuoden välein. Kuntokartoituksen toimenpiteitä on hyvä sisällyttää myös kohteen omiin
tarkastuksiin sekä kunnossapito-ohjelmaan.
Kohteen olosuhteista riippuen laitteisto voi
altistua eri tavoin korroosion vaikutuksille,
jonka takia on hyvä varmistaa asennettujen
ja käytössä olevien putkistojen sekä suuttimien kunto säännöllisin väliajoin. Korroosiota
aiheuttavat erityisesti kuiva-asennuksissa toiminnan jälkeen putkiin jäänyt vesi, rauta sekä ylläpitopaineena käytettävä paineilma eli
happi.
Määräaikaistarkastuksen aikavälit on esitetty seuraavassa taulukossa (numeroarvot tarkoittavat vuosia):

Tukesin hyväksymän sammutuslaitteistotarkastusliikkeen tekemistä tarkastuksista sanotaan asetuksessa SM-1999-967/Tu-33227
muun muassa seuraavaa:
10 § Sammutuslaitteiston tarkastukset
Automaattinen sammutuslaitteisto on tarkastettava ennen laitteiston käyttöönottoa
(käyttöönottotarkastus) ja tämän jälkeen
määrävälein (määräaikaistarkastus). Tarkastuksen tekijän tulee olla … turvatekniikan keskuksen hyväksymä tarkastuslaitos.
12 § Määräaikaistarkastusvälit
226
227

https://edu.spek.fi/koulutus/zine-article/palovaaraa-ehkai…sten-omavalvonta/
http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/200001/5667
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2. tehdyt tarkastustoimenpiteet;
3. selvitys laitteistoon sovellettujen säännösten ja määräysten mukaisuudesta;
sekä
4. havaitut laitteistoon ja sen toimintakuntoon liittyvät puutteet.
Tarkastetussa kohteessa tulee säilyttää käyttöönottotarkastuksen tarkastustodistus sekä kaksi viimeisintä määräaikaistarkastuksen
tarkastustodistusta. Tarkastustodistusten on
oltava tarkastuslaitoksen käytettävissä määräaikaistarkastuksen tekemistä varten.

Omat tarkastukset
14 § Määräaikaistarkastuksessa havaitut
puutteet
Määräaikaistarkastuksessa havaitut puutteet
on korjattava mahdollisimman pian. Puutteet, jotka eivät vaikuta laitteiston toimintakuntoon, on korjattava kuuden kuukauden
kuluessa, jollei kunnan pelastusviranomainen
erityisestä syystä määrää korjaamiselle lyhyempää aikaa.
Jos tarkastuksessa on havaittu laitteiston toimintakuntoon vaikuttavia puutteita, on sovittava määräaika niiden korjaamiselle, minkä jälkeen tehdään uusintatarkastus.
15 § Tarkastustodistus
Käyttöönotto- ja määräaikaistarkastuksesta
on annettava rakennuksen omistajalle, haltijalle tai muulle kohteen edustajalle tarkastustodistus, jonka tarkastuksen tekijä allekirjoittaa. Tarkastustodistuksesta tulee käydä ilmi tai sen liitteenä tulee olla:
1. kohteen yksilöintitiedot;
228

Laitteiston kunnossapito-ohjelman sekä hoito- ja huolto-ohjelman mukaiset hälytysyhteyden kokeilut ja muut tarkastustoimenpiteet.

Hoito ja huolto
Sammutuslaitteiston huollosta ja kunnossapidosta määrätään Sisäasiainministeriön asetuksessa SM-1999-967/Tu-33228 :
19 § Huollon ja kunnossapidon yleiset vaatimukset
Automaattinen sammutuslaitteisto tulee pitää toimintakunnossa ja suojatun kohteen
käyttötarkoitusta vastaavana koko sen käyttöiän ajan.
Laitteistossa havaitut viat ja puutteet on korjattava viipymättä.
Kunnan pelastusviranomaiselle tulee
etukäteen ilmoittaa, jos laitteisto aiotaan tehdä määrättynä ajankohtana

http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/200001/5667

104

osittain tai kokonaan toimintakyvyttömäksi. Kunnan pelastusviranomainen voi
määrätä tarvittavista tilapäisistä suojaustoimenpiteistä.
Jos laitteiston hälytysjärjestelmä on yhdistetty hätäkeskukseen, on laitteiston irtikytkemisestä ja päällekytkemisen ajankohdasta ilmoitettava myös hätäkeskukseen.
20 § Kunnossapito-ohjelma
Sammutuslaitteistolla varustetussa kohteessa tulee olla kunnossapito-ohjelma
säännöllistä huoltoa ja kunnossapitoa
vaativia laitteiston osia varten. Kunnossapito-ohjelmaa laadittaessa tulee ottaa
huomioon 4 §:ssä tarkoitettuihin julkaisuihin [sprinkleri-, hiilidioksidi- ja inerttikaasusammutuslaitteistojen standardit CEA 4001,
4007 ja 4008] sisältyvät ohjeet laitteistojen
huollosta ja kunnossapidosta Ohjelman tulee
sisältää myös ohjeet toimintahäiriöiden sekä
laitteiston laukeamisen varalta.
Huolto- ja kunnossapitotöitä tekevien henkilöiden tulee olla ammattitaitoisia ja heillä tulee olla tarvittavat tiedot. Huoltotöitä, jotka ovat tekniseltä vaativuudeltaan rinnastettavissa uuden laitteiston asennustöihin tai …
laajennus-, muutos- ja korjaustöihin, voi tehdä vain … asennusliike.
21 § Kunnossapitopäiväkirja
Laitteistolle tehdyistä huolto- ja kunnossapitotoimenpiteistä, ohjelman mukaisista hälytysyhteyden kokeiluista sekä havaituista vioista ja puutteista on pidettävä asianomaisessa kohteessa säilytettävää kunnossapitopäiväkirjaa. Kunnossapitopäiväkirja tulee
pyydettäessä esittää kunnan pelastusviranomaiselle.
229
230

Kunnossapitopäiväkirjan on oltava myös tarkastuslaitoksen käytettävissä määräaikaistarkastuksen tekemistä varten.
22 § Laitteiston hoitaja
Laitteistolle on nimettävä kunnossapitotöistä huolehtiva laitteiston hoitaja ja hänelle
tarvittavat varahenkilöt. Laitteiston hoitajille on annettava tarvittavat tiedot laitteiston
kunnossapitotöistä.
Laitteiston hoitajien nimet ja puhelinnumerot
sekä muut tarvittavat yhteystiedot on merkittävä laitteiston kunnossapitopäiväkirjaan sekä ilmoitettava ne hätäkeskukseen ja kunnan
pelastusviranomaiselle. Tiedot on pidettävä ajan tasalla ja myös muutoksista on
ilmoitettava hätäkeskukseen ja kunnan
pelastusviranomaiselle.
Standardit CEA 4001, 4007 ja 4008 löytyvät
FA:n turvallisuusohjeista229 , kohta ”Muut ohjeet”. Kyseiset standardit eivät ole velvoittavia. Niitä sovellettaessa tulee käyttää viimeisimpiä päivitettyjä versiota, jotka voivat olla
englanninkielisiä.

Vastuut
Automaattisen sammutuslaitteiston kunnossapidosta, huollosta ja tarkastuksista määrätään pelastuslain 12 §:ssä. (ks. luvun 3 alussa
oleva kehystetty teksti).
Sisäasiainministeriön määräyksen SM-1999967/Tu-33230 (sarja A:65) mukaan rakennuksen omistajan ja haltijan tulee, siten
kuin he ovat tehtävien hoidosta keskenään
sopineet:
• säilyttää asennustodistus liitteineen
laitteiston käyttöiän ajan;

http://www.finanssiala.fi/vahingontorjunta/materiaalipankki/Sivut/Turvallisuusohjeet.aspx
http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/200001/5667
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• huolehtia, että laitteistolle on tehty
käyttöönottotarkastus;

tä sitä noudatetaan; sekä
• huolehtia, että laitteistolla on 22 §:ssä
tarkoitetut hoitajat ja että laitteistolle
pidetään 21 §:ssä tarkoitettua kunnossapitopäiväkirjaa.

• teettää laitteistolle määräaikaistarkastukset 12 §:n mukaisesti;
• säilyttää tarkastustodistukset 15 §:n
mukaisesti;

x Muistiinpanot Muistiinpanot:

• pitää laitteisto toimintakunnossa 19
§:n mukaisesti;
• laatia laitteistolle 20 §:ssä tarkoitettu
kunnossapito-ohjelma ja huolehtia, et-

106

•
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3.6 Palo-ovien sulkijalaitteet
Palo-ovi on palossa osastoiva ovi ja sen tärkein tehtävä on olla suljettuna tulipalon sattuessa. Tästä syystä palo-oven sulkeutuminen varmistetaan sulkijalaitteella, joka sulkee
ja salpaa oven (mutta ei kuitenkaan lukitse). Palo-oven sulkemistapoja on periaatteessa kolme:

sä auki pidettävän palo-oven sulkeutuminen
järjestää paloilmoittimen ohjaustoimintona.
Tällöin paloilmoittimen ilmaisimen reagointi
savuun katkaisee jännitteen ovea auki pitävältä magneetilta, ja ovi sulkeutuu.

Määritelmä

• Ovipumppu
• Automaattinen suljinlaitteisto (savutai lämpöilmaisimella toimiva suljinlaite)

YM asetus 848/2017231 : Osastoiva ovi on
asetetun luokan vaatimukset täyttävä ovi (=
palo-ovi).

• Automaattinen suljinlaitteisto (paloilmoittimen tai sammutuslaitteiston ohjauksella toimiva suljinlaite)
Ovipumppua käytetään sellaisissa palo-ovissa, jotka voidaan rakennuksen normaalikäytön aikana pitää kiinni. Jos tilan käyttö vaatii palo-oven pitämistä jatkuvasti auki, käytetään savuilmaisimella toimivaa suljinlaitteistoa, joka automaattisesti sulkee ja salpaa
oven tulipalon sattuessa. Tällaisella suljinlaitteistolla on oma verkkovirrasta riippumaton
virtalähde (akku). Ovi sulkeutuu sulkijalaitteen vetämänä, kun savuilmaisin on havainnut savua ja aiheuttanut virtalähteeseen sähkökatkon, jolloin ovea auki pitävä sähkömagneetti lakkaa toimimasta. Sulkeutuminen varmistetaan kelloautomatiikalla tai käsinlaukaisulaitteella. Lämpöilmaisimia käytetään lähinnä vain sellaisissa tiloissa, joihin savuilmaisimet eivät sovellu (esimerkiksi virhelaukeamisten vuoksi) ja joissa henkilöturvallisuuden
vaarantuminen tulipalossa on vähäistä.
Jos rakennukseen on asennettu automaattinen paloilmoitin, voidaan normaalikäytös231

Lainsäädäntö
Rakennus, rakennelma ja sen ympäristö on
pidettävä sellaisessa kunnossa, että rakennuksessa olevat henkilöt pystyvät tulipalossa

http://www.ym.fi/download/noname/{66288BFB-A697-4FCB-B602-CE0316F2C37B}/134002

107

tai muussa äkillisessä vaaratilanteessa poistumaan rakennuksesta tai heidät voidaan pelastaa muulla tavoin. Pelastustoiminta on tulipalon tai muun onnettomuuden sattuessa oltava mahdollista (ks. PelastusL, 9.§).
YM asetus 848/2017232 , 17 §: Osastoivan
oven on oltava itsestään sulkeutuva ja salpautuva. Suljinta ei kuitenkaan edellytetä alle 56
metriä korkeiden rakennusten asuinhuoneistojen kerrostaso-ovissa. Jos osastoivaa ovea
pidetään auki normaalikäytössä, se on varustettava laittein, jotka sulkevat oven palon
sattuessa. Majoitustilojen osiin jakavat ovet
on varustettava sulkimella.
RakMK E1/2011233 *: 7.3:”Osastoivan oven
tulee yleensä olla itsestään sulkeutuva ja salpautuva. Jos ovea pidetään auki normaalikäytössä, se on varustettava laittein, jotka sulkevat oven palon sattuessa” (7.3.2). ”Suljinta
ei tarvita asuinhuoneistojen kerrostaso-ovissa” (7.3.2 ohje). ”Majoitusliikkeiden osastoa
osiin jakavat ovet on varustettava sulkimella”
(7.3.3).
Osastoa osiin jakavat ovet ovat käytännössä
majoitushuoneiden ovia.
YM asetuksen 848/2017234 vaatimukset koskevat uudisrakentamista. Vaatimus majoitushuoneiden ovien sulkimista on ollut voimassa
1.7.2002 lähtien. Niissä majoitusliikkeissä,
joiden rakennuslupa on haettu tätä aikaisemmin, ei majoitushuoneiden ovia yleensä tarvitse varustaa sulkijalla. Jos rakennuksessa kuitenkin tehdään uudisrakentamiseen
rinnastettava toimenpide (esimerkiksi laajennus), joudutaan koko rakennuksen paloturvallisuutta ja sen vaatimia järjestelyitä tarkastelemaan uudestaan tapauskohtaisesti.

Viranomaistarkastukset
Palotarkastus. Asuinrakennuksissa tehdään
omavalvontaa pelastusviranomaisen antamien ohjeiden mukaan. (ks. kohta 2.2.2).

Omat tarkastukset
Rakennuksen turvallisuudesta vastaavien
henkilöiden tulee huolehtia siitä, että itsesulkeutuvia palo-ovia ei kiilata auki vaan
ne pidetään kiinni eikä oviautomatiikalla
varustetun palo-oven eteen kasata tavaraa,
joka estäisi palotilanteessa oven sulkeutumisen. Vähänkin auki olevan palo-oven tulee
sulkeutua ja salpautua itse ilman ihmisen
apua. Savuilmaisimella toimivan suljinlaitteen virransyöttö tulee säännöllisesti todeta
eli on tarkistettava, että akussa on virtaa.

Hoito ja huolto
Sulkijalaitteiden säännöllisen kunnossapidon
tulee sisältyä rakennuksen huolto-ohjelmaan.
Yksityiskohtaisten laitetoimittajan huoltoohjeiden tulee olla rakennuksen huoltokirjassa.

232
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Jos palo-oven toimintaa ohjataan paloilmoittimen tai sammutuslaitteiston avulla, palooven toimintakunto on varmistettava kyseisen laitteiston kunnossapito-ohjelmassa määritellyillä toimenpiteillä.

Vastuut

Rakennuksen omistaja ja haltija sekä toiminnanharjoittaja ovat osaltaan vastuussa rakennuksen yleisissä tiloissa olevien palo-ovien
ja niiden sulkijalaitteiden toimintakunnosta.
Huoneiston haltija on vastuussa hallinnassaan olevien tilojen palo-ovista.

x Muistiinpanot Muistiinpanot:
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•
•

3.7 Poistumisreittien merkitseminen ja
valaiseminen
Kulkemisen helppous rakennuksessa ja sen
läheisyydessä on tärkeätä pelastamisen, pelastautumisen ja sammutuksen onnistumisen kannalta. Kulkukelpoisuudesta on annettu määräyksiä sekä rakentamismääräyksissä
että pelastuslaissa. Poistumisreittien merkitsemistä ja valaisemista on aikaisemmissa säädöksissä käsitelty otsikolla ”Merkki- ja turvavalaistus sekä poistumisopasteet”.

Määritelmät
SM asetuksessa rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta
(805/2005235 ) tarkoitetaan:
poistumisreitillä rakennuksen kustakin kohdasta ulos maan pinnalle tai muulle turvalliselle paikalle johtavaa poistumiseen tarkoitettua reittiä;
poistumisopasteella erityistä kilpeä, jota
käytetään uloskäytävän sijainnin ja poistumiseen käytettävän kulkureitin osoittamiseen;
SM asetuksessa määritelty ”hoitolaitos” kattaa myös liikuntarajoitteisten ja muiden erityisryhmien palvelu- ja asuinrakennukset.
SM 147/01/87, ”Ohjeet merkki- ja turvavalaistuksesta sekä poistumisopasteista”, sarja
A:20 (kumottu 1.9.2001), www.spek.fi/normikirjasto236

Merkkivalaistus on valaistus, joka osoittaa
poistumistiet. Merkkivalaistus toimii tavallisen valaistuksen kanssa yhtä aikaa ja siitä
riippumatta.
Turvavalaistus on valaistus, joka tavallisen valaistuksen häiriötilanteessa valaisee
huoneistoa tai sen osaa ja poistumistietä
riittävän henkilöturvallisuuden saavuttamiseksi. Turvavalaistuksen avulla helpotetaan
ulospääsyä, pelastustoimenpiteitä ja tietyissä tapauksissa töiden turvallista lopettamista. Turvavalaistusta käytetään tarvittaessa
merkkivalaistuksen lisäksi.
Poistumisopaste on merkkivalaistus sekä
opastetaulu ja suuntanuoli.
Lainsäädäntö ja muu ohjeistus
Pelastuslaki 379/2011237 : ”Uloskäytävät ja
kulkureitit niille tulee tarvittaessa merkitä ja
valaista asianmukaisesti” (10 §).
Pelastuslaissa tai muissa säädöksissä vaaditut tai viranomaisen määräämät poistumisreittien opasteet ja valaistus on pidettävä toimintakunnossa sekä huollettava ja tarkastettava asianmukaisesti (12 §).
Työturvallisuuslaki (738/2002238 ), 32 §:
”Työpaikalla tulee olla asianmukaiset turvaja muut merkinnät.” Lain 45 § mukaan ”Työpaikka on työolosuhteiden niin edellyttäessä varustettava tarpeellisilla hälytys-, paloturvallisuus-, hengenpelastus- ja pelastautumis-
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laitteilla ja –välineillä”.
VN asetus työpaikkojen turvallisuus- ja
terveysvaatimuksista (577/2003239 ), 16 §
3.mom.: ”… Tarvittaessa uloskäytäville ja niille johtaville kulkureiteille on järjestettävä asianmukainen varavalaistus.”
SM asetus rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta
(805/2005240 ). Asetus on tullut voimaan
1.1.2006 ja se koskee poistumisopasteiden ja
poistumisreittien valaistuksen teknisten ominaisuuksien osalta uudisrakentamista ja luvanvaraista korjausrakentamista, johon on
haettu lupaa asetuksen voimaantulopäivänä
tai sen jälkeen. Tätä vanhempien rakennusten osalta voidaan soveltaa aikaisempia säädöksiä. SM asetuksessa esitetyt poistumisreittien merkintöjen ja valaistuksen kunnossapidon vaatimukset (=kunnossapito-ohjelma) koskevat kuitenkin kaikkia käytössä olevia rakennuksia.
Asetuksen mukaan poistumisopasteiden on
oltava aina valaistuja. Poistumisreitin muun
valaistuksen on käynnistyttävä, kun tavallinen valaistus joutuu epäkuntoon. Valaistuksen on toimittava turvalliseen poistumiseen
ja evakuointiin vaadittavan ajan.

Huom! VN päätös (976/1994242 ) on kumottu 1.9.2015 VN asetuksella (687/2015243 ).
Päätöksen kumoaminen ei kuitenkaan vaikuta poistumisopasteitten yleisten ominaisuuksien vaatimuksiin.
VN asetus työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden vähimmäisvaatimuksista
(687/2015244 ). Asetus määrää työnantajalle huolehtimisvelvollisuuden siitä, että työpaikalla on työn turvallisen tekemisen kannalta tarpeelliset turvamerkit ja että työntekijät
saavat opetusta ja ohjausta turvamerkeistä ja
niiden edellyttämistä toimenpiteistä.
Poistumisreittien merkkeinä käytetään asetuksen liitteessä 1 esitettyjä pysyviä kilpiä.
Merkkeinä käytettävien kilpien kuvatunnukset voivat kuitenkin olla erilaisia tai yksityiskohtaisempia kuin asetuksen liitteessä 1 kuvatut edellyttäen, että ne välittävät saman
merkityksen eikä ero tee niiden merkitystä
vaikeammin ymmärrettäväksi.
Oheisessa
valokuvassa
245
687/2015 :n mukainen
te.

on
VNa
poistumisopas-

Poistumisopasteiden on yleisiltä ominaisuuksiltaan oltava työpaikan turvamerkeistä ja
niiden käytöstä annetun VN päätöksen
(976/1994241 ) mukaisia. Poistumisopasteiden on lisäksi täytettävä turvavalaistusta koskevassa standardissa SFS-EN 1838 turvallisuuskilville määritellyt vaatimukset.
SFS-EN
239
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ISO

7010+A1+A2+A3+A4+A5:
Kuvatunnukset ja piirrosmerkit. Turvallisuusvärit ja turvallisuusmerkit. Rekisteröidyt
turvallisuusmerkit.
SFS-EN ISO 7010+A1+A2+A3+A4+A5246
standardin ja standardin SFS 5715247 kuvatunnukset poikkeavat VNa 687/2015 esitetyistä, mutta niitä voi käyttää, koska niiden
katsotaan täyttävän asetetut vähimmäisvaatimukset (ks. VN asetus 687/2015248 , 9 §).
Uudisrakentamisessa on suositeltavaa käyttää standardin SFS-EN ISO 7010 A1-A5
mukaisia kuvatunnuksia. Kyseisen standardin
mukaiset poistumisopasteet on esitetty oheisissa kuvissa

246
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asetus 805/2005249 , 4 § 1 mom.).
RakMK E1/2011250 määrää, että ”Majoitustilojen, hoitolaitosten sekä kokoontumisja liiketilojen uloskäytävät ja kulkureitit niille
tulee yleensä varustaa poistumisopasteilla ja
poistumisreittivalaistuksella” (E1: 10.6.4).
”Poistumisopasteilla tai poistumisreittivalaistuksella tai molemmilla varustetaan muutkin sellaiset tilat, joista poistuminen muutoin
saattaa olla ilmeisen vaikeata.” (E1: 10.6.4.
ohje).
”Mikäli uloskäytävien ovet ja pääsy niille eivät ole selvästi nähtävissä tai muut ovet voivat harhauttaa ulos pyrkijöitä, uloskäytävät
ja pääsy niille tulee tarvittaessa merkitä.”
(E1: 10.6.5).
SM ohje 147/01/87: ”Sisäasiainministeriön
ohjeet merkki- ja turvavalaistuksesta sekä
poistumisopasteista” (Sarja A:20/1987). Ohje on kumottu 1.9.2001 lukien, mutta sitä
voidaan edelleen käyttää soveltuvin osin käytössä olevissa rakennuksissa, joiden rakennuslupaa on haettu ennen 1.1.2006. Ohje löytyy
osoitteesta www.spek.fi/normikirjasto.251
Poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta kerrotaan yksityiskohtaisemmin oppaassa ”Rakennuksen turvamerkit”(SPEK
opastaa 22). www.spek.fi/oppaat252
Samassa tilassa käytettävien poistumisopasteiden tulisi olla samanlaisia. Jos opasteita lisätään tai uusitaan, voi olla perusteltua
käyttää vanhoja kuvatunnuksia. Vanhojen ja
uusien kuvatunnusten käyttö sekaisin ei ole
kuitenkaan säädösten vastaista, jos opasteet
pystytään havaitsemaan ja niiden merkitys
tunnistamaan ja ymmärtämään vaivatta (SM

Oheisessa taulukossa on esitetty SPEK:n
suositukset poistumisreittien opasteiden ja
valaistuksen tarpeellisuudesta rakennuksen
käyttötavasta riippuen. Taulukossa esiintyvillä sanoilla ”yleensä” ja ”tarvittaessa” on
omat merkityksensä:

249

• ”Yleensä” tarkoittaa, että kyseessä
on pääsääntö, josta kuitenkin voidaan
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Viranomaistarkastukset

tietyissä tilanteissa poiketa.
• ”Tarvittaessa” tarkoittaa, että kyseisiä opasteita tai valaisimia ei pääsääntöisesti tarvita, mutta niitä tarvitaan
kuitenkin silloin, kun poistuminen rakennuksesta on jostakin syystä tavanomaista vaikeampaa.
Uloskäytävän ja/tai sinne johtavan reitin tehostettu merkintä tarkoittaa, että huonetilan
yläosaan sijoitettujen opasteiden lisäksi käytetään täydentävinä opasteina:
• jälkivalaisevia, lattian rajaan asennettuja uloskäytävän sijainnin osoittavia
merkintöjä,
• ulos tai uloskäytävään johtavan oven
ympärille asennettuja jälkivalaisevia
merkintöjä (esimerkiksi oven karmeihin
kiinnitetty jälkivalaiseva tarranauha).
Merkintöjä suositellaan käytettäväksi varsinkin kohteissa, joissa on runsaasti tiloja tuntemattomia henkilöitä tai tiloissa, joissa poistumisreitit ovat tavanomaisista poikkeavat, vaikeakulkuiset tai ovat vaikeasti hahmotettavissa / monimutkaisia.

Taulukkoa tarkentavia esimerkkejä on oppaassa ”Rakennuksen turvamerkit” (SPEK
opastaa 22). www.spek.fi/oppaat253

Palotarkastukset. Asuinrakennuksissa tehdään omavalvontaa pelastusviranomaisen antamien ohjeiden mukaisesti. (ks. kohta
2.2.2).

Omat tarkastukset
Ks. kohta ”Hoito ja huolto”.

Hoito ja huolto
Rakennuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan sekä huoneiston haltijan on
osaltaan huolehdittava, että viranomaisten
määräämät tai säädöksissä vaaditut poistumisteiden opasteet ja turvamerkinnät pidetään toimintakunnossa sekä huolletaan ja
tarkastetaan asianmukaisesti (ks. Pelastuslaki 379/2011254 , 12 §).
Merkit ja merkinantolaitteet on puhdistettava, huollettava ja tarkastettava säännöllisesti sekä korjattava ja tarvittaessa korvattava
uusilla, jotta ne säilyttäisivät ominaispiirteensä ja toiminnalliset ominaisuutensa. Virtalähteellä varustettuja merkkejä varten on oltava varavoiman lähde sähkökatkoksen varalta, jos vaara ei poistu virran katkaisemisella
(VNa 687/2015255 ).
Jatkuvasti käytössä olevan led-valaisimien
valoteho vähenee ajan kuluessa. Tämä tulee ottaa huomioon suunniteltaessa led-valaisimella varustetun opasteen huoltoväliä ja
korvaamista uudella.
”Poistumisreittien merkintöjen ja valaistuksen toimintakunnossa pysyminen on var-
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mistettava säännöllisellä kunnossapidolla …
Kunnossapitoa varten on laadittava kunnossapito-ohjelma, jossa selostetaan tarvittavat huoltotoimenpiteet. Tehdyt toimenpiteet merkitään joko kunnossapito-ohjelmaan
tai erilliseen päiväkirjaan. Kunnossapito-ohjelma ja -päiväkirja on pyydettäessä esitettävä alueen pelastusviranomaiselle valvontaa
varten” (SM asetus 805/2005256 , 9 §).
Kunnossapito-ohjelman tarkempaa sisältöä ei
SM asetuksessa ole määrätty, mutta siihen
liittyvää ohjeistusta on esim. standardissa
SFS-EN 50172257 ”Poistumisvalaistusjärjestelmät”.
Kumotussa SM ohjeessa 147/87 esitetään
merkki- ja turvavalaistukseen liittyviä yksityiskohtaisia hoitotoimenpiteitä, joita voi
edelleen hyödyntää etenkin niissä vanhemmissa rakennuksissa, joissa kyseisen ohjeen
mukaiset laitteet ovat käytössä. Tällaisia toimenpiteitä ovat:
”Merkki- ja turvavalaistuksen hoidosta huolehtii huoneiston omistaja tai haltija tai hänen nimeämänsä hoitaja”.
”Merkki- ja turvavalaistusta on hoitajan toimesta kokeiltava huolto- ja käyttöohjeiden
mukaisesti vähintään neljä kertaa vuodessa”.
”Merkki- ja turvavalaistuksessa havaitut viat
tulee korjata viivytyksettä. Jatkuvan toiminnan varmistamiseksi tulee kiinteistössä olla
tarpeellisia varaosia kuten lamppuja ja sulakkeita”.
”Suoritetuista tarkastuksista, huolloista, kokeiluista ja käyttöhäiriöistä tulee pitää päiväkirjaa, johon on merkitty myös hoitajan nimi.
Tapahtumista on eriteltävä ajankohta ja laji
sekä havainnon tekijä ja toimenpiteen suo-

rittaja. Hoitajan on säilytettävä päiväkirja ja
pyydettäessä esitettävä se paloviranomaiselle”.
Rakennuksen omistaja, haltija tai huoltaja
huolehtivat siitä, että tehdyt toimenpiteet
kirjataan rakennuksen huoltokirjaan.
Kumotussa SM:n ohjeessa 147/01/87 sanotaan muutoksista ja irtikytkemisestä seuraavaa:
”Mikäli kiinteistössä tehdään sellaisia rakenteellisia muutoksia, että merkki- ja turvavalaistusjärjestelyt oleellisesti muuttuvat, mutta rakennusteknisille töille ei vaadita rakennuslain tarkoittamaa lupaa, on muutoksista
ilmoitettava kirjallisesti rakennusvalvontaviranomaiselle.”
”Jos merkki- ja turvavalaistus kokonaan tai
osittain kytketään irti, voidaan turvavallisuus varmistaa paloviranomaisen hyväksymällä järjestelyllä.”
”Mahdolliset muutostyöt on pyrittävä suorittamaan ajankohtana, jolloin merkki- ja turvavalaistuksen vajaatoiminnasta on henkilöturvallisuuden kannalta mahdollisimman vähän
haittaa”.

Vastuut
Poistumisreittien opasteiden toimintakuntoon, huoltoon ja tarkastuksiin liittyvistä vastuista määrätään pelastuslain 12 §:ssä (ks.
luvun 3 alussa oleva kehystetty teksti).
Poistumisreittien merkintöjen ja valaistuksen toimintakunnossa pysyminen on varmistettava säännöllisellä kunnossapidolla. Kunnossapidosta huolehtimisesta vastaavat ra-
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kennuksen omistaja ja haltija (SM asetus
805/2005258 , 9 §). Tehdyt toimenpiteet kirjataan myös rakennuksen huoltokirjaan.

x Muistiinpanot Muistiinpanot:

Kiinteistön omistajan ja haltijan on huolehdittava siitä, että palo- ja muidenkin turvallisuuskilpien havaittavuus säilyy.

116

•
•

x Muistiinpanot Muistiinpanot:
•
•
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3.8 Varatiejärjestelyt
Määritelmät

Varatiellä tarkoitetaan uloskäytävää vaikeakulkuisempaa reittiä, jota pitkin on mahdollisuus päästä turvaan palolta (YM asetus
848/2017259 , 2 §: Määritelmät).
Rakennuksen jokaiselta poistuisalueelta on
yleensä oltava hätätilanteessa pelastautumista varten vähintään kaksi reittiä ulos maan
pinnalle (uloskäytävät). Tietyissä tapauksissa riittää, että poistumisalueelta on vain yksi
varsinainen uloskäytävä ja tämän lisäksi varatie. Näitä tapauksia ovat enintään 8-kerroksisissa rakennuksissa olevat:
• Asunnot
• Työpaikkatilat, joiden pinta-ala on
enintään 300 m2,
• Tuotanto- tai varastotilat, joiden pinta-ala on enintään 300 m2.
259
260

Enintään 2-kerroksisissa rakennuksissa varatienä voivat toimia maan pinnalle johtavat
kiinteät tikkaat (varatietikkaat). Korkeammissa rakennuksissa (enintään 8 kerrosta) varatienä on parveke tai helposti avattava ikkuna, josta pelastautuminen jatkuu pelastuslaitoksen toimenpitein. Kaupunkipientalon varatienä voi toimia tarkoitukseen sopiva kiinteä porras (kaupunkipientalolla tarkoitetaan
P2-paloluokan enintään 4-kerroksista asuinrakennusta, jonka kaikki kerrokset kuuluvat
asunnoittain samaan huoneistoon). Tarkoituksenmukainen kiinteä porras on joissakin
tapauksissa mahdollinen varatienä myös korkeammissa P1- ja P2-luokan rakennuksissa.
Varatienä voidaan pitää tarkoituksenmukaisesti sijoitettua parveketta tai ikkuna-aukkoa,
joiden kautta pelastautuminen on mahdollis-

http://www.ym.fi/download/noname/{66288BFB-A697-4FCB-B602-CE0316F2C37B}/134002
http://www.ym.fi/download/noname/{68F439B3-9D6E-44C4-8618-34FE9387FCE8}/132701

118

ta joko pelastamistoimenpitein tai kiinteitä
tikkaita/portaita pitkin taikka muita sopivia
rakennusosia hyväksi käyttäen maanpinnalle
tai muulle palotilanteessa turvalliselle paikalle. Turvallinen kulku ikkuna-aukosta varatietikkaalle tulee ottaa suunnittelussa huomioon.
Hyväksyttäviä varatiejärjestelyjä on esitetty YM asetuksen 848/2017 perustelumuistion260 taulukossa PM 1 (muistion sivu 36, koskee asetuksen pykälää 33). Kyseinen taulukko
ja siihen liittyvät tekstit esitetään tässä:
Taulukko PM 1. Varatiejärjestelyt (YM asetus 848/2017, Perustelumuistio, 33 §)

Maanpinnan ohella riittävän turvallisena
paikkana voidaan pitää esimerkiksi A1-luokan tarvikkeista tehtyä osastoivaa ja riittävän
pitkän palonkestävyysajan tasoa, jolta voidaan päästä esteettä kulkemaan ulkotilassa
kauemmaksi palokohteesta.
Jos 2-kerroksisen P3- tai P2-paloluokan rakennuksen varatienä käytettävältä parvekkeelta tai ikkunalta pudottautumiskorkeus
maanpinnalle tai muulle palossa turvalliselle
paikalle on yli 3,5 m, pääsy turvaan varmistetaan kiinteillä tikkailla.
Jos 3–4-kerroksisen asuinrakennuksen, jonka kaikki päällekkäiset kerrokset kuuluvat
asunnoittain samaan asuinhuoneistoon (kaupunkipientalo), varatienä käytettävältä parvekkeelta tai ikkunalta pudottautumiskorkeus
maanpinnalle tai muulle palossa tur-vallisel-

le paikalle on yli 3,5 m, pääsy turvaan varmistetaan riittävän helppokulkuisella kiinteällä portaalla, jota ei ole sijoitettu ulkoseinän
aukkojen välittömään läheisyyteen tai joka on
suojattu riittävästi aukoista tulevalta säteilyltä.
Seinään sijoitetun varatien vapaan aukon korkeus on vähintään 600 mm ja leveys 500
mm siten, että korkeuden ja leveyden summa
on vähintään 1500 mm. Vaakasuoran luukun,
esimerkiksi parvekeluukun, vapaan aukon vähimmäismitat ovat 600 mm x 600 mm
Varatienä käytettävä ikkuna tehdään helposti avattavaksi, mikä edellyttää yleensä sen
varustamista kiinteällä painikkeella. Helposti
avattavien ikkunoiden käyttöturvallisuudesta
on säädetty ympäristöministeriön asetuksella. Edellä mainitussa asetuksessa säädetään
aukeamisrajoittimella varustetun aukon, jonka lapsi voi helposti saada avatuksi, suurin
sallittu avautuma. Varatienä käytettävän ikkunan rajoittimen on oltava nuorten ja aikuisen helposti vapautettavissa, mutta sellainen,
että pieni lapsi ei saa sitä helposti auki, tai
rajoitinsalpa sijoitetaan pienten lasten ulottumattomiin.
Mikäli varatienä käytettävän ikkunan alareunan etäisyys lattiasta on yli 1,2 m, varatien käyttö varmistetaan sisäpuolisin rakentein, joiden avulla poistuminen on mahdollista.
Palonkestävässä seinässä, jonka osastoivuusvaatimus on enintään EI 60, olevalta varatieikkunalta tai -aukolta ei edellytetä palonkestävyyttä, jos sen vapaan aukon korkeuden ja
leveyden summa on enintään 1600 mm ja aukon etäisyys vastakkaisesta rakennuksesta on
vähintään 2,0 metriä
Jos ikkunaa tai luukkua, jolle on asetettu
palonkestävyysvaatimus, käytetään varatienä, sen on oltava itsestään sulkeutuva ja sal-
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pautuva.
Varatien järjestämisestä kuullaan paikallista pelastusviranomaista, jos varatien käyttö
edellyttää palokunnan toimenpiteitä.

Lainsäädäntö
YM asetus 848/2017261 , 33 §, taulukko 11.
RakMK E1*:10.3.2 ohje: ”Varatienä voidaan
pitää … kiinteitä tikkaita … maanpinnalle tai
muulle palossa turvalliselle paikalle.”
YM asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta 1007/2017262 , 15 §: Turvavarusteet:
Rakennus on varustettava sen käyttöön soveltuvilla tarkoituksenmukaisilla ja kestävillä
turvaratkaisuilla ja -varusteilla.
Asunnoissa ja muissa lasten käyttämissä tiloissa ikkunoihin ja muihin aukkoihin, joissa
voi olla putoamisen vaara, on oltava rajoittimet, jotka sallivat enintään 100 millimetrin
helppokäyttöisen avautuman. Varatienä käytettävän ikkunan rajoittimen on kuitenkin oltava aikuisen helposti vapautettavissa.
Varateiden ja huoltoreittien tikkaiden sekä
muiden rakenneosien on oltava myös hätätilanteessa käyttökelpoisia.
Varatien pystysuuntaisen luukun tai ikkunan
vapaan aukon on oltava korkeudeltaan vähintään 600 millimetriä ja leveydeltään 500 millimetriä, kuitenkin näiden summan on oltava
vähintään 1 500 millimetriä. Vaakasuuntaisen luukun aukon on oltava vähintään 600 x
600 millimetriä.

Vanhemmissa määräyksissä ja ohjeissa sanotaan:
RakMK F2263 /2001*: 3.8.4 määräystekstin
mukaan Varateiden tikkaat sekä muut rakennusosat ja laitteet tulee suunnitella ja rakentaa siten, että ne ovat hätätilanteessa käyttökelpoiset.
Saman kohdan ohjetekstin mukaan Varatien
tikkaan rakentamisessa noudatetaan soveltuvin osin ohjeita talotikkaista, kohta 5.2.2. Sivuttaista siirtymistä varten (kulku esimerkiksi tikkaalle kahden ikkunan välissä) seinälle
asennetaan tarkoituksenmukainen käsijohde
tai muu sopiva tuki.
RakMK F2264 /2001*: 5.2.2 määräystekstin
mukaan Talotikkaan tulee olla kestävä, kiinteästi asennettu sekä turvallinen ja tarkoituksenmukaisesti sijoitettu.
Saman kohdan ohjetekstin mukaan Tikas
tehdään yleensä syöpymistä vastaan suojatusta metallista. Tikas kiinnitetään pystysuoraan tai noususuunnassa eteenpäin kaltevaksi ja rakennetaan yhtenäisenä myös mahdollisen sivusuuntaisen siirtymän kohdalla. Talotikkaan sivujohteiden vapaa sisäpuolinen väli
on vähintään 400 mm ja puolien keskinäinen
väli on enintään 300 mm. … Enintään kaksikerroksisessa rakennuksessa talotikas voi olla myös lahosuojattua puuta. Puisen tikkaan
puolien väli saa olla keskeltä keskelle 400 mm
ja johteet saadaan katkaista 600 mm ylimmän puolan yläpuolelta.
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Viranomaistarkastukset

Vastuut

Palotarkastus. Asuinrakennuksissa tehdään
omavalvontaa pelastusviranomaisen antamien ohjeiden mukaan. (ks. kohta 2.2.2).

Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan huolehdittava siitä, että rakennus, rakennelma ja sen ympäristö pidetään sellaisessa kunnossa, että …
rakennuksessa olevat henkilöt pystyvät tulipalossa tai muussa äkillisessä vaaratilanteessa poistumaan rakennuksesta tai heidät voidaan pelastaa muulla tavoin; (Pelastuslaki265
9 §).

Omat tarkastukset
Sisäisessä palotarkastuksessa todetaan varatietikkaiden kunto.

x Muistiinpanot Muistiinpanot:

Hoito ja huolto
•
Varatietikkaat tulee pitää toimintakuntoisena (toimintakunnon tarkkailu, lumen ja jään
poisto).

265

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379
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•

4. Tarkastuksien ja huollon taulukot
Tässä luvussa esitetään taulukkomuotoinen
yhteenveto erilaisten rakennusten paloturvallisuutta parantavien laitteiden ja laitteistojen tarkastamisesta sekä kunnossapidosta
ja huoltamisesta. Vastaavat asiat esitetään
myös ilmanvaihtokanavien, nuohouksen, sähkölaitteiden ja väestönsuojien osalta. Taulukko 1 koskee tarkastuksia, joissa useimmiten
on kiinteistön ulkopuolinen tarkastaja. Taulukossa 2 esitetään huollon ja kunnossapidon vaatimuksia. Useammin (jopa päivittäin)
toistuvia tarkistettavia asioita on koottu taulukkoon 3 ja kiinteistön omaehtoisesta tarkastuksesta on taulukko 4.

• Käsisammuttimet on huollettava ja
tarkastettava sammuttimien turvallisuuden ja toimintavarmuuden varmistavalla tavalla.
• RakMK E1268 /2011*: kohta 11.1.5
edellyttää, että uudisrakennusten paloturvallisuutta palvelevien laitteiden toimintakunnosta huolehditaan.
Asuinrakennusten palotarkastuksessa on alettu soveltaa omavalvontaa, jossa kiinteistö tekee itse palotarkastuksen pelastuslaitoksen
ohjeiden mukaisesti (aiheesta on yksityiskohtaisemmin kerrottu kohdassa 2.2.2).

Säädöksistä saadaan aiheeseen liittyvät yleiset vaatimukset:
• Pelastuslaki 379/2011266 , 12 § vaatii
rakennuksen paloturvallisuutta parantavien laitteiden toimintakunnossa pitämistä, huoltamista ja tarkastamista.
• Laki
pelastustoimen
laitteista
267
(10/2007 ), 7 § määrää, että
rakennuksiin kiinteästi asennettavat
palonilmaisulaitteistot ja niitä vastaavat järjestelmät sekä automaattiset
sammutuslaitteistot on huollettava
ja tarkastettava siten, että laitteistot
täyttävät niille säädetyt vaatimukset
käyttöikänsä ajan.

x Muistiinpanot Muistiinpanot:

266

•
•
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Taulukko 1. Tarkastukset
Lataa tiedosto (DOC, 51KB)269

säilytetään paikassa, jossa se on alttiina sammuttimen toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille, kuten kosteudelle,
tärinälle, lämpötilojen vaihteluille tai
pakkaselle. Käsisammuttimen tarkastus on tehtävä kahden vuoden välein,
jos sammutinta säilytetään kuivissa ja
tasalämpöisissä sisätiloissa. Ensimmäisen tarkastuksen ajankohta määräytyy käsisammuttimen valmistusajankohdasta.

Huom. Rakennuksessa olevien tilojen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan sekä
huoneiston haltijan on tilattava taulukossa
esitetyt tarkastukset (palotarkastusta lukuunottamatta), ks. pelastuslaki (379/2011), 12
ja 13 §. Velvollisuus koskee kaikkia sellaisia
paloturvallisuuslaitteita ja järjestelyitä, jotka ovat säädöksissä vaadittuja tai viranomaisen määräämiä. Myös omaehtoisesti hankitut
laitteet on suositeltavaa tarkastaa.

1. Automaattisen paloilmoittimen tarkastusväli on 3 v. henkilöturvallisuuden
kannalta tärkeissä kohteissa, joihin liittyy huomattava tai suuri palovaara
(esimerkiksi majoitustilat ja hoitolaitokset, tilat, joissa paloilmoitin on rakennusluvan ehtona). Muissa kohteissa tarkastusväli on 5 v. ja poikkeustapauksissa harkitaan kohdekohtaisesti.

5. SM asetus rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta (805/2005) on tullut voimaan
1.1.2006 ja se koskee poistumisopasteiden ja poistumisreittien valaistuksen
teknisten ominaisuuksien osalta uudisrakentamista ja luvanvaraista korjausrakentamista, johon on haettu lupaa
1.1.2006 tai sen jälkeen. Tätä vanhempien rakennusten osalta voidaan soveltaa aikaisempia säädöksiä.

2. Asennustodistus annetaan ja käyttöönottotarkastus tehdään ennen paloilmoittimen käyttöönottoa.

6. Käyttöönottotarkastus ja varmennustarkastus tehdään ennen sähkölaitteiston käyttöönottoa.

TAULUKON 1 SELITYKSET:

3. Asuinrakennusten sammutuslaitteistot
sekä kaasusammutuslaitteistot 4 vuoden välein

x Muistiinpanot Muistiinpanot:

4. Käsisammuttimen tarkastus on tehtävä vuoden välein, jos käsisammutinta

269

•
•

https://edu.spek.fi/koulutus/wp-content/uploads/sites/2/2016/02/Taulukko-1-Tarkastukset.doc
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Taulukko 2. Kunnossapito ja huolto
Lataa tiedosto (DOC, 54KB)270
Huom. Rakennuksessa olevien tilojen
omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan sekä huoneiston haltijan on osaltaan tilattava taulukossa esitetyt sellaiset huollot, joita rakennuksen oma henkilöstö ei saa tehdä. Velvollisuus koskee kaikkia sellaisia paloturvallisuuslaitteita, jotka ovat säädöksissä vaadittuja
tai viranomaisen määräämiä. Myös omaehtoisesti hankitut laitteet on suositeltavaa
kunnossapitää ja huoltaa. Velvollisuus koskee
myös kaikkien tulisijojen ja savuhormien nuohousta.
TAULUKON 2 SELITYKSET:
1. Nestesammuttimien enimmäishuoltoväli on 5 vuotta. Muiden käsisammuttimien enimmäishuoltoväli on 10
vuotta. Ensimmäisen huollon ajankohta määräytyy käsisammuttimien valmistusajankohdasta. Lisäksi käsisammutin on huollettava jokaisen käyttökerran jälkeen. Käsisammutin on huollettava myös silloin, kun tarkastus antaa siihen aihetta, kuitenkin vähintään
valmistajan tai maahantuojan ohjeissa
mainituin huoltovälein.
2. SM asetus rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta (805/2005) on tullut voimaan
1.1.2006 ja se koskee poistumisopasteiden ja poistumisreittien valaistuksen
sijoituksen ja teknisten ominaisuuksien
osalta uudisrakentamista ja luvanvaraista korjausrakentamista, johon on
270

haettu lupaa 1.1.2006 tai sen jälkeen.
Tätä vanhempien rakennusten osalta
voidaan soveltaa aikaisempia säädöksiä. SM asetuksessa (805/2005) esitetyt poistumisreittien merkintöjen ja
valaistuksen kunnossapidon vaatimukset (= kunnossapito-ohjelma) koskevat
kuitenkin myös kaikkia käytössä olevia
rakennuksia.
3. Kunnossapito-ohjelmaan liittyvää ohjeistusta on esim. standardissa SFSEN 50172 ”Poistumisvalaistusjärjestelmät”. Kumotun SM ohjeen 147/01/87
mukaan merkki- ja turvavalaistusta on
kokeiltava huolto- ja käyttöohjeiden
mukaisesti vähintään 4 kertaa vuodessa. Kyseistä kumottua ohjetta voi edelleen hyödyntää soveltaen.
4. IV-kanavat ja laitteistot puhdistetaan
kiinteistön oman harkinnan mukaisella
aikavälillä. Vanhentunutta SM:n asetusta 802/2001 voidaan käyttää suuntaa antavana ohjeena, ks. tarkemmin
tämän oppaan kappaleesta 2.7.1 ”Ilmanvaihtokanavien puhdistus” kohta
”Hoito ja huolto”.
5. Käytössä olevalla kiinteällä polttoaineella, useammilla polttoaineilla tai
raskasöljyllä toimiva tulisija on nuohottava vuoden välein. Suuluukuttoman
tulisijan (avotakka) tulipesää ei nuohota, ellei siitä erikseen sovita. Yksinomaan kevytöljykäyttöinen tulisija hormeineen on nuohottava vuoden välein
(ei koske keskuslämmityskattilan tulipesää ja tulipintoja). Omaan yksityi-

https://edu.spek.fi/koulutus/wp-content/uploads/sites/2/2016/02/Taulukko-2-Kunnossapito-jahuolto.doc
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seen käyttöön pääasiassa tarkoitetun
vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit on nuohottava kolmen
vuoden välein. Muuhun kuin omaan
yksityiseen käyttöön tarkoitetun, säännöllisessä käytössä olevan vapaa-ajan
asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit on nuohottava vuoden välein. Nuohous suoritetaan tarkoituksenmukaisena ajankohtana. Kolme vuotta käyttämättä ollut tulisija ja hormi on nuohottava lisäksi ennen käyttöönottoa.
Kaasukäyttöisten tulisijojen ja hormien
kunto voidaan tarkistaa palotarkastuksissa ja tarvittaessa määrätä nuohot-

taviksi. Rakennuksen omistajan, haltijan, toiminnanharjoittajan ja huoneiston haltijan tulee osaltaan huolehtia
siitä, että tulisija voidaan esteettä nuohota, että savuhormille on esteetön ja
turvallinen pääsy ja että rakennuksessa
tai sen välittömässä läheisyydessä on
palamisjätettä varten paloturvallisessa
paikassa palamaton astia.
x Muistiinpanot Muistiinpanot:
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•
•

Taulukko 3. Jatkuvasti tarkastettavat kohteet
Lataa tiedosto (DOC, 33KB)271

•

x Muistiinpanot Muistiinpanot:

•

271

https://edu.spek.fi/koulutus/wp-content/uploads/sites/2/2016/02/Taulukko-3-Jatkuvastitarkastettavat-kohteet.doc
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x Muistiinpanot Muistiinpanot:
•
•
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Taulukko 4. Kiinteistön paloturvalaitteiden ja
-järjestelyiden omaehtoinen tarkastus
Lataa tiedosto (DOCX, 20KB)272

•

x Muistiinpanot Muistiinpanot:

•

272

https://edu.spek.fi/koulutus/wp-content/uploads/sites/2/2016/02/Taulukko-4-Kiinteistön-sisäinenpalotarkastus.docx
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Lyhenteitä ja valtionhallinnon
internet-osoitteita
Lataa tiedosto (DOCX, 13KB)273

www.kemikaalineuvonta.fi280

www.finlex.fi274

www.vahingontorjunta.fi281

www.nuohoojat.fi275

www.ym.fi282

www.pelastustoimi.fi276

www.isannointiliitto.fi283

www.sfs.fi277

x Muistiinpanot Muistiinpanot:

www.spek.fi278
•

www.tukes.fi279

•

273

https://edu.spek.fi/koulutus/wp-content/uploads/sites/2/2016/02/Lyhenteet.docx
http://finlex.fi/fi/
275
http://www.nuohoojat.fi/
276
http://www.pelastustoimi.fi
277
http://www.sfs.fi
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http://www.spek.fi
279
http://www.tukes.fi
280
http://www.kemikaalineuvonta.fi
281
http://www.vahingontorjunta.fi
282
http://www.ym.fi
283
http://www.isannointiliitto.fi
274
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Liite 1: Vaarallisten aineiden sallitut määrät
myymälähuoneessa
Kemikaalien enimmäismäärät myymälähuoneessa riippuvat myymälän suojausratkaisusta. Tukes-ohjeen ”Palavien nesteiden säilytys kaupassa” mukaiset sallitut määrät ovat
oheisessa taulukossa. Yksityiskohtaisemmat
ohjeet löytyvät kyseisestä Tukes-ohjeesta284 :
Myymälän kemikaali- ja paloturvallisuuteen vaikuttavat palavien nesteiden ja syttyvien kaasujen määrä, laatu, pakkaustapa, sijoittelu sekä tilan suojausratkaisut. Mitä paremmin tila on suojattu, sitä suurempia määriä siellä voi turvallisesti säilyttää tai varastoida. Seuraavassa taulukossa on esitetty palavien nesteiden, aerosolien ja nestekaasun sallitut enimmäismäärät erilaisilla suojaus- ratkaisuilla myymälähuoneessa.

x Muistiinpanot Muistiinpanot:
•
•

284

https://tukes.fi/documents/5470659/6410641/Palavien nesteiden säilytys kaupassa/28df66af-cb71-41068724-3eb686972914
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