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Toimintamallit
Toimintamallit on tarkoitettu suunnittelijoille työvälineeksi riskienhallintaan sekä hankintoi-
hin osallistuville tahoille ja alan asiantuntijoille ohjaavaan toimintaan, jotta uutta teknologiaa 
käyttävien sovelluskohteiden riskit sekä kehitystarpeet paloturvallisuudessa tunnistettaisiin. 
Palontorjunta on kokonaisuus, joka muodostuu perinteisen palontorjuntatekniikan lisäksi, ris-
kienhallinnasta ja ennakoivista toimenpiteistä. Toimintamalleihin koottu tieto on tarkoitettu 
alan toimijoille yleiseen laadun kehittämiseen, jotta haasteisiin pystytään vastaamaan ja eh-
käisemään tulipaloja.

Palontorjuntatekniikan kehitysryhmä
Palontorjuntatekniikan kehitysryhmä on asiantuntijaryhmä, jonka jäsenten yhteisenä tavoit-
teena on edistää turvallisuutta sekä kehittää palontorjuntatekniikan ylläpitoa, laatua ja tekni-
siä mahdollisuuksia. Ryhmään kuuluu alan asiantuntijoita sekä palontorjuntaan liittyvien tek-
nisten yhdistysten ja paloturvallisuuden organisaatioiden edustajia. 

Ryhmän julkaisemat toimintamallit ovat yleisiä neuvoa antavaksi tueksi ja informatiiviseen 
käyttötarkoitukseen kohdistettuja malleja, joista löytyy tarvittavia tietoja palontorjuntateknii-
kan parissa työskenteleville sekä alalla toimiville tahoille. 

Palontorjuntatekniikan 
kehitysryhmän julkaisut

Sähköautojen latauspiste, pysäköin-
tihalli, energy storage, 

 www.palontorjuntatekniikka.fi

http://palontorjuntatekniikka.fi
http://www.palontorjuntatekniikka.fi
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Lähtökohdat
Rakennuksissa on erilaisia laitteita ja järjestelyjä, joiden avulla parannetaan paloturvallisuutta 
sekä helpotetaan sammutus- ja pelastustyötä. Palontorjuntatekniikaksi voidaan katsoa sellai-
set laitteet, jotka havaitsevat ja/tai ilmoittavat tulipalosta, sammuttavat tai rajaavat tulipalon 
leviämistä tai muuten yhteistoiminnassa helpottavat ihmisten pelastautumista. Laitteistojen 
avulla voidaan merkittävästi vähentää palosta aiheutuvien henkilö- ja omaisuusvahinkojen 
määrää sekä liiketoiminnan katkoksia ja nopeuttaa tarvittavia toimenpiteitä, kuten palon syyn 
selvitystä, alkusammutusta sekä evakuointitoimenpiteitä.

Palontorjuntatekniikka on kehittynyt ja nykyinen tekniikka antaa mahdollisuuden toteuttaa 
kohteen luonteen ja arvioitujen riskitekijöiden avulla käyttöön soveltuvia vaihtoehtoja. Palon 
sammuttamisen ja rajaamisen lisäksi on arvioitava ennakoivia toimenpiteitä ja teknisiä mah-
dollisuuksia alkavan palon tunnistamiseksi riittävän ajoissa. Palontorjuntatekniikan rinnalla 
myös muu talotekniikka on arvioitava kokonaisuutena, jolla voidaan vaikuttaa paloriskeihin.

Lähtökohtana kuhunkin kohteeseen toimivan kokonaisuuden suunnittelussa on oltava asuk-
kaiden ja rakennuksessa työskentelevän henkilökunnan turvallisuus. Palontorjuntatekniikan 
suunnittelussa ja soveltuvuuden arvioinnissa on otettava huomioon rakenteiden palonkestä-
vyys, poistumistiet, muu palontorjuntatekniikka ja laitteistojen välinen yhteistoiminta. Lisäksi 
on huomioitava lisäsuojausta edellyttävät erityiset vaarakohteet, sammutuskalusto, turvalliset 
työmenetelmät ja tavaroiden käsittelytavat, työnjohdon valvonta, hyvä siisteys ja kunnossapi-
to. 

Tulipalo on aina vaarallinen. Se vaarantaa omaisuuden lisäksi ihmishenkiä sekä toiminnan jat-
kuvuuden. Palo halutaan havaita ja sammuttaa aina mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jot-
ta vahingot jäisivät mahdollisimman pieniksi. Paloturvallisuus on kokonaisuus, jossa teknisten 
ratkaisujen lisäksi tuetaan ihmisten toimintamahdollisuuksia lisäämällä turvallista toiminta-ai-
kaa. Tulipalo etenee nopeasti ja tilanteen hallintaan tarvitaan paloilmoitin, poistumishälytys- 
ja turvakuulutusjärjestelmä, automaattinen sammutuslaitteisto sekä savunpoisto. Tämän li-
säksi tarvitaan hyvin koulutettu henkilöstö toimimaan palotilanteessa.

Kuhunkin kohteeseen esisuunnittelussa tehtävä riskienarviointi ja tarveselvitys kuvaa mitä jär-
jestelmiä rakennukseen hankitaan ja mitä ominaisuuksissa ja laitevalinnoissa on huomioitava. 
On tärkeää, että loppukäyttäjä osallistutetaan suunnitteluun ja arviointiin mahdollisimman ai-
kaisessa vaiheessa, jotta hankintoja ohjaavat laadulliset kriteerit saadaan selville ja asennus 
vastaamaan parhaimmalla tavalla todellista käyttöä. Tarveselvitysvaiheessa tulee lisäksi ottaa 
huomioon lainsäädännön, viranomaisten ja vakuutusehtojen asettamat vaatimukset muun 
muassa henkilö- ja paloturvallisuudelle sekä muut laadulliset kriteerit, joilla otetaan huomioon 
ylläpidon ja elinkaaren aikaiset tarpeet.
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Yleinen
tarkkaavaisuus

Palon 
tunnistaminen

Hälytys

Ilmoituksen 
sii�yminen ja 
käsi	elyaika

Valmiusaika

Sii�yminen 
ja ajoaika

Tiedustelu

Sammutus ja 
hyökkäystoiminta 

kohteella

Osaava henkilökunta 
ja ennakointi:
• Henkilökunnan     
   osaaminen
• Asianmukainen    
  huolto ja ennakointi Lai	eiston toiminta:

• Palon havaitseminen
• Ennakoivat menetelmät kuten happipitoisuu�a   
  alentavat lai�eistot
• Nopea vaiku�aminen kuten kaasusammutuslai�eistot
• Vesisammutuslai�eiston tuo�ama turvallinen     
  toiminta- ja poistumisaika
• Savunhallinnan tarve

Muut tarvi	avat tukevat 
toimenpiteet:
• Alkusammutus
• Pelastuslaitoksen toiminta
• Ihmisten ohjaaminen turvaan

Jatkuvuuden hallinta ja 
toimenpiteet kohteessa 
palotapahtuman jälkeen:
• Lai�eistojen 
  palau�aminen ja huolto
• Tilanteen läpikäynti ja 
  toiminnan kehi�äminen
• Tilanteesta saatujen 
  oppien ja vahinkojen  
  arvioiminen 
• Lai�eistotekniikan 
  toiminnan arviointi ja 
  kehi�äminen

P A L O N  K E H I T T Y M I N E N
Palotilanteen 

jälkeen

Lai�eistojen 
ennakoiva 
toiminta ja 

turvallisuuden 
aktiivinen 

varmistaminen

Palon 
sammu�aminen 

ja rajaaminen

Palautus-
toimenpiteet 

ja huolto

Jälkioppiminen 
ja jatkuvuuden 

hallinta

Arvioinnissa on otettava huomioon

Suojaustapa
Minkälaisesta suojauksesta on kyse:

• onko kyse rakennuksen vai erityiskohteen kuten tilan tai kohteen suojaamisesta
• onko kyse henkilöturvallisuuden ja poistumisturvallisuuden varmistamisesta ja kuinka tämä tulee 

huomioida
• palosta aiheutuvien myrkyllisten kaasujen ja savun hallinta (savunhallinnan kokonaisuus)
• luotettava ja riittävän aikainen toiminta (oikeat ilmaisinvalinnat)
• ihmisten ohjaaminen turvaan (poistumishälytys tai äänikuulutus)
• muut ennakoivat suojaustavat, kuten happipitoisuutta alentavat laitteistot

Suojattavan kohteen tai tilan normaalista toiminnasta muodostuvat mahdolliset riskit:
• tyypilliset riskit ja riskikohteet
• mikä on tyypillinen palo tai tekijä, eli syy sen takana
• tilojen käytön vaikutus laitteistojen toimintaan
• olosuhdetekijöistä aiheutuvat riskit. Näitä voivat olla kosteus, lämpötilan vaihtelut tai kuumat tai 

kylmät tilat sekä räjähdysvaaran aiheuttava pöly. 
• sammutteen käyttöön liittyvät riskit. 

Palontorjuntatekniikan arviointimallikaavio
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Tekniikka
Missä kohtaa halutaan vaikuttaa paloon:

• Aikainen palon havaitseminen
• Sammuttamisen nopeus
• Palon rajoittamisen kesto esimerkiksi poistumisturvallisuuden kannalta

Toimintakriteerit
• miten havaita palo (ilmaisutekniikka)
• miten sammuttaminen tapahtuu (sammutuslaitteistot ja sammutteet)
• Kuinka henkilökunta voi reagoida paloon (alkusammutus ja evakuointi)
• Huollettavuus voidaan varmistaa

Soveltuvuuden arviointi
• henkilöturvallisuus
• vaikutus tilan olosuhteisiin (näkyvyys, rakenteet)
• ympäristövaikutukset
• vaikutukset toiminnan jatkuvuuteen
• laitteistotekniikan yhteensovittamisen tarpeet ja yhteensovittaminen muun talotekniikan kanssa

Laitteistojen hyväksynnät
• ulkopuoliset, riippumattoman laitoksen hyväksynnät
• standardien mukaiset laitteistototeutukset

Kokonaiskuva
Palotilanteen hallinta teknisin keinoin:

• Laitteistojen yhteistoiminnan arviointi
• Talotekniikka ja kiinteistön tehokas käyttö tukena (ennakoivat toimet, Muut turvajärjestelmät apuna 

palon ennakoinnissa)
• Etäkäytön mahdollisuudet

Tekniikka ei toimi itsestään, vaan:
• Laitteistojen kunnossapito-ohjelma on olemassa ja sitä noudatetaan
• Laitteistoja täytyy huoltaa osaavan henkilökunnan toimesta ja ylläpitoa tekevät koulutetut 

laitteistonhoitajat
• Koko henkilökunnan täytyy ymmärtää palontorjunnan merkitys
• Henkilökunnan tulee olla perehdytetty toimintaan hälytystilanteessa
• Laitteistojen yhteistoiminta varmistetaan yksittäisten huolto-ohjelmien lisäksi

Arvioinnin lopputulema on koonti, jossa:
Otetaan huomioon edellä mainittuja tekijöitä ja asiantuntijoiden tekemän arvioinnin loppu-
tuloksena on laitteistojen hankintaa ja toteuttamista ohjaava raportti, joka ottaa huomioon 
tasapuolisesti eri laitteistotekniikoiden vahvuudet, heikkoudet,  ja soveltuvuuden kussakin 
kohdekohtaisessa arviossa.

• Ymmärretään miksi laitteisto on olemassa ja huollon merkitys
• Mitä paloturvallisuus merkitsee kohteen oman toiminnan kannalta
• Turvallisuuskulttuuri on avainasemassa
• Henkilökunnan osaaminen ja tiedon jalkauttaminen ja perehdyttäminen
• Ymmärretään paloturvallisuus jatkuvuuden hallintana
• Tekniikka ei toimi itsestään vaan pidetään kunnossa ja se tukee ihmisten toimintaa 
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Palontorjuntatekniikan kokonaisuus
Palontorjuntatekniikka on suunniteltava kokonaisuutena, jossa useat paloturvallisuuteen vai-
kuttavat teknologiat muodostavat yhden turvallisuutta edistävän kokonaisuuden. Ratkaisevaa 
on, että ammattilaiset selvittävät kohteeseen tulevan laitteiston suunnitteluperusteet riittävän 
varhaisessa vaiheessa. Asianmukaisen esisuunnittelun ja lähtötietojen kartoituksen merkitys 
korostuu laadukkaassa laitteiston toteuttamisessa. Paloturvallisuuteen liittyvät riskit ovat aina 
kohdekohtaisia ja omat riskit on tunnistettava, jolloin tekniikka voidaan räätälöidä vastaamaan 
todellista tarvetta. 

Palontorjuntatekniikkaan voidaan katsoa kaikki sellaiset laitteet, jotka havaitsevat ja/tai ilmoit-
tavat tulipalosta, sammuttavat tai rajaavat tulipalon leviämistä tai muuten helpottavat ihmis-
ten pelastautumista. Laitteistojen avulla voidaan merkittävästi vähentää palosta aiheutuvien 
henkilö- ja omaisuusvahinkojen määrää ja nopeuttaa tarvittavien laitteiston toimintaa tuke-
vien toimenpiteiden aloittamista. Palontorjuntatekniikan kokonaisuuteen voidaan sisällyttää:

• palovaroittimet (yksittäinen paristokäyttöinen)
• sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet
• paikallinen paloilmoitin tai automaattinen paloilmoitin (liitetty hätäkeskukseen)
• automaattinen sammutuslaitteisto (yleensä myös ilmoittaa palosta paikallisesti ja 

paloilmoittimen välityksellä)
• savunhallintalaitteet
• sammuttamiseen tarkoitetut muut alkusammutusvälineet, joita käytetään asukkaan, 

henkilökunnan tai pelastuslaitoksen toimesta

Palontorjuntatekniikkaa koskeva riskianalyysi

Palontorjuntatekniikkaa valittaessa on aina huolehdittava, että niiden toimintatapa ja ominai-
suudet soveltuvat kohteeseen. Suunnittelussa tulee ottaa erityisesti huomioon suojattavan 
kohteen käyttötarkoitus, kohteessa harjoitettava toiminta sekä kohteen rakenteelliset tai muut 
palo- ja henkilöturvallisuuteen vaikuttavat tekijät. Palontorjuntaan vaikuttavat laitteistot on 
suunniteltava ja asennettava niin, että asetetut paloturvallisuutta koskevat vaatimukset täytty-
vät ja että laitteisto on tarkoitukseensa sopiva.

Kohteen paloturvallisuutta suunniteltaessa on otettava huomioon rakenteiden palonkestä-
vyys, poistumistiet, paloilmoitinjärjestelmät, lisäsuojausta edellyttävät erityiset vaarakohteet, 
sammutuskalusto, turvalliset työmenetelmät ja tavaroiden käsittelytavat, työnjohdon valvon-
ta, hyvä siisteys sekä kunnossapito.

Palontorjuntatekniikkaa koskevaan riskianalyysiin kuuluu tarkasteltavan kohteen määrittely, 
vaarojen- ja riskien tunnistaminen, sekä riskien merkityksen eli vakavuuden ja todennäköi-
syyden arvioiminen, jonka yhteydessä huomioidaan kohteen käytön ja olosuhteiden vaikutus.

Paloriskien tunnistaminen auttaa tunnistamaan toimenpiteitä, joilla kohteen henkilö- ja omai-
suuden turvaa voidaan parantaa. Palontorjuntatekniikkaan liittyvät riskit ovat kohdekohtaisia 
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ja omat riskit on tunnistettava, jolloin tekniikka voidaan räätälöidä vastaamaan todellista tar-
vetta. 

Paloriskit on selvitettävä kohdekohtaisesti ottaen huomioon toiminnan luonne ja ympäristö. 
Riskienhallinta rakentuu:

• Riskien tunnistamisesta ja arvioinnista
• Toimenpiteistä ja päätöksistä riskien ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi
• Varautuminen vahinkoon

Palontorjuntatekniikan kehitystyöryhmä:

Palontorjuntatekniikan toimintaan 
vaikuttava riskien hallinta ja 
lähtötietojen kokoaminen

LUE LISÄÄ

https://issuu.com/spek_ry/docs/toimintamalli_-_palontorjuntatekniikan_toimintaan_?fr=sN2RjNzg5NzEwNA
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Huomioon otettavia tekijöitä 
soveltuvuutta arvioitaessa

Turvallisuus
Palontorjuntatekniikkaa suunniteltaessa on laitteistojen suunnitteluperusteissa otettava huo-
mioon henkilöturvallisuuteen kohdistuvat vaatimukset. Arvioinnissa käytettään tapauskohtai-
sesti hyödyksi myös riskianalyysin johtopäätelmiä sekä poistumisturvallisuusselvitystä. Lait-
teistot on suunniteltava, rakennettava, valmistettava ja korjattava niin sekä niitä on huollettava 
ja käytettävä käyttötarkoituksensa mukaisesti niin, että niistä ei aiheudu kenenkään hengelle, 
terveydelle tai omaisuudelle vaaraa.

Riskienarvioinnissa ja laitteistojen soveltuvuutta arvioitaessa on huomioitava myös ympäris-
tön, terveyteen sekä turvallisuuteen vaikuttavat tekijät (EHS). Tämä tarkoittaa, että organisaa-
tioiden tehtävänä on varmistaa, että kohteessa harjoitettava toiminta ja sitä ylläpitävä koko-
naisuus ei aiheuta vahinkoa kenellekään.

Käytetyn sammutteen terveysvaikutusten arviointi on pystyttävä arvioimaan luotettavasti. Ar-
viointi tulee olla saatavilla jokaiselle käytetylle sammuteaineelle. Sammuteaineen tulee täyt-
tää pelastustoimen laitteista annetun lain 5 §:n vaatimukset, jotka koskevat sammutusominai-
suuksia ja henkilö-, omaisuus- sekä ympäristöturvallisuutta.

Sammutteen soveltuvuudessa on huomioitava, että:
• Henkilöturvallisuuden asettamat vaatimukset täyttyvät 
• Sammutuslaitteiston toiminta ja sammute soveltuu tilassa esiintyvien palojen 

sammuttamiseen 
• Sammutuslaitteisto on tilojen käyttöön sopiva, ja sammutteen vaikutukset 

omaisuudelle jäisivät riskienhallintasuunnitelmassa hyväksytylle tasolle
• Jälkivahinkojen torjunnan asettamat vaatimukset on selvitetty 
• Kemialliset vaikutukset suojattavaan tilaan asennuksiin ja materiaaleihin, kuten 

korrosoiva vaikutus tilassa olevien materiaalien kanssa

Miehitetyissä tiloissa, mikäli sellaiseen suunnitellaan muita sammutuslaitteistoratkaisuja kuin 
vesisammutuslaitteistoa, on otettava huomioon tarvittavat tekniset ratkaisut henkilöturvalli-
suuden kannalta. Tällöin on arvioitava otettavaksi käyttöön esimerkiksi laukaisunestoja. 
 

Toiminnan jatkuvuus
Ihmisten terveyden ja turvallisuuden tulisi aina olla ensimmäinen huolenaihe suojausta suun-
niteltaessa, mutta paloturvallisuussuunnittelussa on huomioitava myös toiminnan jatkuvuus.
Esimerkiksi yritystoiminnalle ja varasto- sekä tuontantotoiminnalle on tärkeää, että niillä on 
suojaus liiketoiminnalleen kriittisille laitteille, jotta toiminnan pysähtyminen ja vaikutukset niin 
ajallisesti kuin taloudellisetsi jäisivät mahdollisimman pieniksi. Tulipalon aiheuttamat vahingot 
voivat ylittää rajan, josta toimijat menettävät tilauksia, sopimuksia ja avainhenkilöitä keskey-
tyksen aikana ja voivat jopa lopettaa liiketoiminnan. Erityisiä menetyksiä voivat olla toiminnan 
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kannalta tärkeät paljon tietoja sisältävät tietokone- ja palvelintilat. 

Palosta syntyvät savu ja palokaasut aiheuttavat useimmat paloissa tapahtuvat henkilövahin-
got, levittävät paloa tehokkaasti sekä aiheuttavat omaisuudelle savuvahinkoja. Ne rajoittavat 
myös huomattavasti näkyvyyttä ja siten haittaavat pelastautumista ja palokunnan sammutus- 
ja pelastustyötä. 

Paloon vaikuttaminen
Palon sammuttamisen nopeus voi olla myös merkittävä tekijä vahinkojen torjunnassa, jonka 
takia erityiskohteissa voidaan harkita vesisammutuslaitteistojen sijasta kaasumaisia sammut-
teita.

Palon ketjussa on ymmärrettävä, että palon pysäyttävät toimenpiteet on tarkoitus aloittaa 
mahdollisimman aikaisin, jotta vahingot jäisivät niin pieniksi kuin mahdollista. Paloilmoitin ha-
vaitsee palon ja antaa henkilöille aikaa selvittää palon sijaintia ja tehdä tarvittavaa alkusammu-
tusta, mutta ei sellaisenaan rajoita paloa. Paloilmoitin tuo aikaa reagoida alkaneeseen paloon 
sekä sammutuslaitteisto mahdollistaa turvallisen poistumisen ja pelastustoiminnan kohteessa. 
Sammutus- tai paloilmoitinlaitteisto eivät koskaan korvaa toisiaan vaan molemmilla on tärkeä 
rooli palontorjunnassa. Mikäli paloa ei havaitsemisen jälkeen saada sammutettua alkusammu-
tuksella ja palo pääsee kehittymään, havaitsee myös sammutuslaitteisto palon ja aktivoituu. 
Sammutuslaitteiston toiminta tapahtuu heti palon alkuvaiheessa. 

Tästä syystä on vahinkojen arvioinnissa suhteutettava realistisesti sammutuslaitteiston veden 
aiheuttamien vahinkojen suuruus vapaasti leviävään paloon ja sen aiheuttamiin vahinkoihin 
omaisuudelle ja rakenteille. Vahinkojen arvioinnissa on ymmärrettävä myös mitä palo voisi 
aiheuttaa vapaasti kehittyessään ilman, että rakennuksissa on käytössä sen sammuttavia ja 
vähintään rajoittavia laitteistoja. Näissä tapauksissa pelastuslaitoksen sammuttamiseen käyt-
tämä vesimäärä on suurempi kuin sammutuslaitteiston tuottama vesimäärä.  Ilman toimivaa 
palontorjuntatekniikkaa palon aiheuttamat vahingot johtavat toiminnan hetkelli seen keskey-
tymiseen tai jopa päättymiseen.

Tekniset vaihtoehdot
Jokaisessa kohteessa on eroja, jotka voivat vaikuttaa laitteistovalintoihin. Erityissuunnittelijan 
on arvioitava tilojen normaalista käytöstä aiheutuvia häiriötekijöitä, jotka voivat vaikuttaa lait-
teiston luotettavuuteen ja myös ilkivaltaisen käytön mahdollisuus tulee aina huomioida. Lisäk-
si tilassa vallitsevat ympäristöolosuhteet, kuten lämpö tai esiintyvä kosteus voi vaikuttaa siihen 
minkälaisia laitevalintoja voidaan tehdä.

Huomioon on otettava myös henkilökunnan osaamisen ja toiminnan tarve laitteistojen akti-
voituessa. Toimintaa voidaan myös tukea teknisillä valinoilla. Palontorjuntatekniikan laitteis-
toissa, kuten paloilmoittimissa voidaan käyttää myös esimerkiksi yö- ja päivätoiminteita tai 
erilaisia viivelaitteita, joilla voidaan tehostaa henkilökunnan toimintaa ja välttyä ei toivotuilta 
erheellisiltä hälytyksiltä. Näiden toteuttaminen vaati kuitenkin asianmukaista osaamista suun-
nittelijalta ja riskien arviointia ja erityisesti henkilökunnan teknistä osaamista ja perehdyttämi-
sen tarvetta.

Teknisiä valintoja voivat olla erilaiset ilmaisinvalinnat. Tällöin löydetään kuhunkin tilaan par-
haiten soveltuva vaihtoehto, jolla luotettavasti tunnistetaan alkava palo riittävän aikaisin ja ha-
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Palontorjuntatekniikan kehitystyöryhmä:

Tekniset toimintamallit   
(sammutuslaitteistot)

LUE LISÄÄ

vaitaan laitteiston huollettavuuteen, likaantumiseen sekä erheellisten hälytysten mahdollisuu-
teen vaikuttavat tekijät. Ilmaisun lisäksi lisäksi on arvioitava minkälainen sammute soveltuu 
käytettäväksi kuhunkin suojattavaan tilaan. Automaattisessa vesisammutuslaitteistossa sam-
mutteena on vesi. Vesi on tehokas sammute, jonka sammutusvaikutus pääosin perustuu pa-
lokaasujen ja palavan materiaalin jäähdytykseen. Joissakin tapauksissa vesisammutuslaitteis-
tojen sijasta voidaan harkita muitakin sammutusvaihtoehtoja. Harkinnan on perustuttava aina 
tapauskohtaiseen arviointiin ja huomioon on otettava rakenteelliset tekijät ja ympäristötekijät 
sekä sammutteen vaikutus suojattaville materiaaleille ja henkilöturvallisuudelle. Suunnittelijan 
on arvioitava myös muita teknisiä vaihtoehtoja ja sammutteiden käyttöä. esimerkiksi kaasujen 
käytössä sammutteena on otettava huomioon myös erityisen vahvasti henkilöturvallisuuden 
varmistamiseen käytettävät menetelmät. Eri sammutteiden käyttö vaikuttaa myös mahdolli-
siin kemiallisiin reaktioihin ja toiminnan jälkeisiin palautus ja puhdistustoimenpiteisiin.

Esimerkiksi sähkötilojen, kuten muuntamotilojen, suojauksessa voidaan harkita myös erilai-
sia teknisiä menetelmiä, mutta ennen sammutuslaitteistojen vesivahingonestoasennusta, on 
määriteltävä perusteet toteutuksen tarpeellisuudelle. Suunnitelmista on oltava esitettyinä mil-
lä kriteereillä vesivahingonestoon on päädytty ja kuinka se toteutetaan. 

Huomiotta usein suunnitteluvaiheessa jää se, että sammutuslaitteistoilla sekä palonilamisu-
laitteilla mahdollistetaan tilojen tehokasta ja ja monipuolista käyttöä, jolloin rakenteellisen pa-
loturvallisuuden ratkaisuihin, sallittuihin osastokokoihin, henkilömääriin tai poistumisreittien 
määrään voidaan tehdä muutoksia.

https://issuu.com/spek_ry/docs/toimintamallit_-_tekniset_toimintamallit_v8?fr=sYjZkMTEyMjA3MTc
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Palontorjuntatekniikka on suunniteltava joustavaksi, jottei tekninen toteutus toimi elinkaaren 
aikaisten muutostarpeiden rajoittavana tekijänä. Rajoitukset voivat kohdistua rakenteellisen 
paloturvallisuuden ratkaisuihin, sallittuihin osastokokoihin, henkilömääriin tai poistumisreit-
tien määrään. Muuntojoustavuutta parantaa myös integroidun palontorjunattekniikan ja kiin-
teistötekniikan keskitetty hallinta ja ohjelmallinen päivitettävyys.

Muu teknologia tukena
Erityissuunnittelussa on otettava huomioon palontorjuntatekniikan yhteyksistä muuhun talo-
tekniikkaan. Palontorjuntatekniikka on entistä enemmin sidoksissa ja integroituna taloteknii-
kan osiin ja laitteistokohtaisen erityissuunnittelun on tehtävä yhteistyötä sähkö- ja automaa-
tiosuunnittelijoiden kanssa, jotta toiminnallinen yhteensopivuus saadaan varmistettua. Lisäksi 
on varmistettava riittävät yhteiskokeet, jotta varmasti kaikki tarvittavat ohjaukset ja valvonnat 
laitteistojen välillä varmasti toimivat, kun kohde otetaan käyttöön.

Palontorjuntatekniikkaa suunniteltaessa on arvioitava myös käytettävyyttä ja harkittava muun 
talotekniikan ohella myös palontorjuntatekniikan osaksi valvontajärjestelmiä. Myös kiinteis-
tön käytöstä saatavat tiedot voivat olla osa paloturvallisuuden toteutumista ja tiedot poik-
keavista olosuhteista tai toiminnasta ovat osa kiinteistön tehokasta käyttöä, mutta voivat olla 
myös toimenpiteitä, joilla voidaan tunnistaa riskejä. Myös etävalvonta tehostaa laitteistojen 
käyttöä ja mahdollistaa laitteistojen tehokkaan valvonnan ja huollon. Etäyhteydellä pystytään 
huoltotoiminnassa tarjoamaan tukea sekä analysoimaan mahdollista huoltotarvetta.

Ilmoituksen siirto on toiminnallisesti tärkeässä roolissa, että paloilmoittimen tunnistaessa pa-
lon, tieto palosta saadaan välitettyä edelleen paloilmoittimelta hätäkeskukseen ja hälytys pa-
losta tavoittaa pelastuslaitoksen mahdollisimman nopeasti.

Poistumishälytys- ja äänikuulutusjärjestelmän toteutus on aina yhteensovitettava yhdessä 
paloilmoitinsuunnitelmien kanssa. Poistumishälytys- ja äänikuulutusjärjestelmät voivat olla it-
senäisiä tai eri tavoin liitettyinä paloilmoittimeen ja niillä voidaan ohjeistaa kiinteistössä olevia 
ihmisiä palontorjuntatekniikan tukevana osana. Poistumishälytys- ja äänikuulutusjärjestelmät 
ovat merkittävässä asemassa palotilanteessa ja turvallisen poistumisen varmistamisessa.

Valvontaan liittyvät järjestelmät ovat kehittyneet viimeisen vuosikymmenen aikana merkittä-
västi. Kameravalvonta on tehokas ratkaisu valvoa ja turvata omaisuutta ja eliminoida häiriö-
tekijöitä. Kameravalvonta paitsi auttaa tarvittaessa rikoksen tai vahingonteon selvittämisessä 
toimii myös ennaltaehkäisevänä tekijänä.

Palontorjunta on muutakin kuin vain palon tunnistamista ja pysäyttämistä sekä niistä ilmoit-
tamista. Paloturvallisuus on myös ennakointia, jota voidaan tukea ja kehittää muilla nykyaikai-
silla integroiduilla ratkaisuilla, kuten kamerateknologialla. Kuten perinteiset talotekniikan rat-
kaisut niin myös kameravalvontajärjestelmän integroiminen yhteiseen hallintajärjestelmään 
mahdollistaa tiedon keräämisen ja hyödyntämisen myös muissa järjestelmissä, kuten palotur-
vallisuusjärjestelmissä ja auttaa vahinkojen ennakoinnissa sekä analysoinnissa mahdollistaen 
jälkioppimisen tapahtumien jälkeen.
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    Lataa ilmainen Turva-alan yrittäjien kameravalvontaopas:  
    https://www.turva-alanyrittajat.fi/kameravalvontaopas

Myös kulun- tai ovilukitusten valvonta taikka kameravalvonta voivat antaa merkkejä toimin-
nasta tai tapahtumasta palon taustalla. Palon takana on jokin tekijä ja normaalista käytöstä 
poikkeava toiminta voi olla merkki jostain minkä ei tiettyyn kellonaikaan kuuluisi tapahtua. 
Myös sähköjärjestelmien ja muun olosuhdeanturoinnin antamat huoltoilmoitukset ja kiinteis-
tön tehokas käyttö edistää paloturvallisuutta.

Henkilökunnan rooli
Nykyaikaiseen tekniikkaan investointi ei ole yksinään riittävä ratkaisu. Tämän lisäksi tarvitaan 
hyvin koulutettu henkilöstö toimimaan palotilanteessa. Erityisen tärkeitä ovat laitteistojen 
asianmukainen ylläpito sekä  sekä henkilökunnan säännöllinen perehdyttäminen tulipalon va-
ralta harjoituksineen, jotta palotilanteessa pystytään toimimaan riittävän nopeasti.
Harjoittelu, ennakointi, varautuminen sekä itse laitteistojen että niiden ylläpidon osaaminen 
ovat palotilanteessa tarvittavan toiminnan kannalta on tärkeitä seikkoja. Kohteessa toimivien 
henkilöiden on ensimmäisenä pystyttävä reagoimaan alkaneeseen paloon. Ensisijaisen tär-
keäitä ovat alkusammutustaidot ja säännöllinen poistumisharjoittelu.

Henkilökunnan on myös ymmärrettävä palosta syntyvien myrkyllisten palokaasujen vaikutus 
paikalla olevien ihmisten turvallisuudelle ja pystyttävä ohjaamaan heidät tarvittavin keinoin 
turvaan. Henkilökunnan tukena tarvittavassa informaatiossa voidaan käyttää infotauluja sekä 
äänikuulutuksia. 

Alkusammutuskalusto on tarkoitettu kenen tahansa paikalla olevan käytettäväksi palonalun 
sammuttamiseen ja sen on oltava helposti saatavilla ja merkitty siten, että lähin sammutusväli-
ne on hyvin havaittavissa. Alkusammutuskaluston käytön tulee olla harjoiteltua ja henkilökun-
nalle tulee antaa tarvittava perehdytys siihen mitä kalustoa rakennuksessa ja missä sekä miten 
sitä käytetään. Palotilanteessa paikalla oleva henkilökunta on se tekijä, joka voi ensimmäisenä 
alkusammutuksella pysäyttää palon ketjun.

Tulipalon syttyessä myös liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden on päästävä turvallises-
ti ulos rakennuksesta. Heidän pelastautumisensa vaatii usein erikoisjärjestelyjä kuten evaku-
ointihissejä tai pääsyä viereiseen palo-osastoon odottamaan varsinaista evakuointia. Tähän 
tarvitaan henkilökunnan apua. Tarvittaessa on laadittava poistumisturvallisuusselvitys, joka  
vaadi taan hoitolaitoksissa. Myös palvelu- ja tukiasumisessa on varmistettava turvallinen pois-
tuminen tulipalossa tai muussa vaaratilanteessa.

https://www.turva-alanyrittajat.fi/kameravalvontaopas
https://www.turva-alanyrittajat.fi/doc/Kameravalvontaopas_2020/Kameravalvontaopas-2020.pdf
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Ylläpito
Laitteistoja tulee ylläpitää, ja haastavat olosuhteet eivät saa olla huoltamisen este. Nämä sei-
kat on otettava huomioon jo aiemmin oppaassa käsitellyssä kohdekohtaisessa riskinarvioinnis-
sa, joka vaikuttaa laitteistovalintoihin. Teknisten ratkaisuiden lisäksi on suunniteltava huollet-
tavuuden ja turvallisen työskentelyn edellytykset. 

Huollon tekijälle on annettava tarvittavat tiedot ja kohdekohtainen perehdytys, jotta hän pys-
tyy turvallisesti toimimaan tehtävässään. Suunnittelematon ylläpito ja huolto saattaa edellyt-
tää kalliita poikkeusjärjestelyitä tai huollon toteuttaminen voi olla jopa mahdotonta. 

Siksi huoltotarpeen ennakoiva arviointi on edullisempi vaihtoehto kuin ylläpidon aikana äkilli-
sesti vastaan tulevan ongelmatilanteen ja korjaustarpeen aiheuttamat kustannukset ja niiden 
ratkaisemiseksi vaadittavat muutostyöt. Myös laitteiston tai sen osien päivitystarpeeseen kan-
nattaa varautua ennalta, jotta ongelmatilanteissa vältytään vaikkapa toiminnan keskeyttämi-
siltä.

Asianmukainen ylläpito ottaa huomioon, että:
• palontorjuntatekniikan ylläpidolla varmistetaan niiden asianmukainen toiminta 

mahdollisessa palotilteessa
• tekniikkaa tulee huoltaa ja ylläpitää säännöllisesti, kunnossapito-ohjelmien 

mukaisesti 
• ylläpidossa vastuu on kiinteistön omiastajalla ja toiminnanharjoittajalla
• laitteistoja päivitetään elinkaaren aikana, jotta pysyvät toimintakunnossa ja vastaavat 

kohteella tapahtuneita niin rakenteellisia kuin myös tilojen käyttötapaa koskevia 
muutoksia.

Ylläpidossa on huomioitava myös mahdolliset muutokset, jotka voivat vaikuttaa laitteistojen 
toimintaan. 

Tällaisia muutoksia voivat olla:
• huonetilojen käyttötapojen muutokset 
• tilan käyttötarkoituksen muutoksen vaikutus tilan olosuhteisiin
• rakenteelliset muutokset, jotka vaikuttavat esimerkiksi valvonnan ja suojauksen 

kattavuuteen

Kaikkien muutostöiden yhteydessä on huomioitava myös paloilmoittimen ja sammutuslaitteis-
ton mahdollinen päivitystarve. Ja laitteistojen elinkaaren aikana ympäristöä on tarkkailtava.

Pelastustoimen laitteiden pitää olla toimintavarmoja ja käyttötarkoitukseensa sopivia. Laitteis-
tojen asianmukaisuus on aina pystyttävä varmistamaan. Kunnossapito koostuu kaikista koh-
teen eliniän aikaisista teknisistä, hallinnollisista ja liikkeenjohdollisista toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on ylläpitää tai palautta kohteen toimintakyky sellaiseksi, että kohde pystyy suo-
rittamaan vaaditun toiminnon.

Palontorjuntatekniikan tiedot on kerättävä kiinteistön huoltokirjaan, joka koskee 1.1.2000 
rakennettuja uudisrakennuksia. Huoltokirjan tarkoituksena on toimia käyttöohjeena, jonka 
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perusteella tarvittavat huollot, turvalliset menetelmät sekä laitteistojen päivitystarpeet sekä 
muut elinkaareen liittyvät tekijät ovat suunniteltuina ja toteutettavissa asianmukaisella tavalla. 
Jokaiselle palontorjuntatekniikan laitteistolle tulee olla laadittuna kunnossapito-ohjelma, jota 
noudatetaan. Yksittäisten laitteistojen kuukausikoestusten ja huoltotoimenpiteiden lisäksi on 
erityisen tärkeää, että säännöllisesti varmistetaan palontorjuntatekniikan yhteisesti, myös oh-
jaus ja valvontatoimenpiteiden toimivuus. 

Palontorjuntatekniikan asianmukaisuuden varmistaminen
Jos laitteistohankintaan tai päätöksentekoon osallistuvilla ei ole tietoa tai taitoa käsitellä tur-
valaitteisiin liittyviä asioita, on käännyttävä ajoissa ulkopuolisen avun puoleen. Toteutuksessa 
on tärkeää alusta asti käyttää asiantuntevaa esisuunnittelijaa.

Suunnittelua ja laitevalintoja tekevillä on oltava riittävä ymmärrys rakennuksen ja hankkeen 
vaativuudesta. Heillä tulee myös olla käytettävissään pätevä henkilöstö, joka pystyy toiminnal-
laan tukemaan toteutuksen etenemistä.  Erityissuunnittelijalla tulee olla riittävä osaaminen ja 
omattava riittävän osaaminen laitteiston suunnitteluun. Lisäksi on otettava huomioon mahdol-
lisesti laitteistokohtaisissa standardeissa ja säädöksissä esitetyt vaatimukset. 

Suunnittelussa on käytettävä alusta alkaen kuhunkin kohteeseen räätälöityä materiaalia.  Esi-
suunnittelijoilla tulee myös olla tarvittavat työkalut ja tiedot, jotta suunnittelu täyttää tavoit-
teet. 

Laitteistohankinnoissa tulee ottaa huomioon kohteen olosuhteet ja toiminta sekä ajatella tu-
levaisuutta ja muutostarpeita sekä elinkaaren aikaisia kustannuksia mahdollisimman pitkällä 
aikavälillä. Laitteiston elinkaari, laitteistovalinnasta johtuvat ylläpidon haasteet ja muutos- ja 
korjaustarpeet jäävät usein käyttöönoton jälkeiseltä ajalta arvioimatta. 
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Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö,
Ratamestarinkatu 11, 00520 Helsinki
p. 09 476 112, spekinfo@spek.fi
www.spek.fi
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