
Kehitysryhmän vuosikatsaus 2021

PALONTORJUNTATEKNIIKAN
kehitysryhmä     



Palontorjuntatekniikkaa koskevia ohjeistavia julkaisuja on kerätty sivulle spek.fi/
vaikuttaminen/palontorjuntatekniikka/. Materiaalit löytyvät kohdasta toimintamallit.

SPEKin koordinoiman palontorjuntatekniikan kehitysryhmän laatimien toimintamallien lisäksi 
verkkosivuilta on löydettävissä muidenkin teknisten työryhmien ohjeistukset. Toimintamallit-
sivulla on myös paloilmoitinsuositustyöryhmän julkaisut. Ryhmän tehtävänä on käsitellä 
sille esitettyjä tulkintaongelmia aiheuttavia kysymyksiä ja antaa niistä suosituksia. Ryhmän 
kannanotot tukevat tarkoituksenmukaisten ratkaisujen tekemistä paloilmoitintöiden kannalta 
ongelmalliseksi koetuissa tilanteissa niin laitteistojen suunnittelun, toteutuksen kuin ylläpidonkin 
näkökulmasta. Lisäksi sivuilta on löydettävissä tarkastuslaitosten yhteistyöryhmien materiaalit, 
joiden tarkoituksena on yhtenäistää paloilmoittimiin ja sammutuslaitteistoihin liittyviä 
tarkastuskäytäntöjä ja lisätä tarkastuslaitosten yhteistyötä.
 

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö kiittää kaikkia toimintaan 
osallistuneita aktiivisesta työstä turvallisuuden edistämiseksi!

Vuoden 2021 toimintaan ovat osallistuneet:
• SPEK: Lauri Lehto sekä Ilpo Leino
• Finanssiala ry: Petri Mero
• TUKES: Jan Meszka
• Kumppanuusverkosto: Kimmo Kartano
• Palonilmaisualan yhdistys: Matti Helkamo
• Sprinkleritekninen yhdistys: Arja Rantala
• Tarkastuslaitosten aktiivinen osallistuja: Petri Puttonen
• Laitteistosuunnittelu: Timo Nevalainen
• Konsultointi: Jarmo Alaoja
• Loppukäyttäjän ja operaattorin edustus: Olli Aromaa

Palontorjuntatekniikan kehitysryhmä on SPEKin koordinoima asiantuntijaryhmä, 
jonka jäsenten yhteisiä tavoitteita ovat paloturvallisuuden edistäminen sekä 
paloturvallisuuden käytänteiden, laadun ja uusien teknisten mahdollisuuksien 
kehittäminen. Kehitysryhmä toimii käytössä olevaa ohjeistusta ja 
viranomaismääräyksiä tukevana osapuolena. Ryhmä ottaa huomioon palontorjuntaan 
vaikuttavien laitteistojen elinkaareen vaikuttavat tekijät ja sammutuslaitteistojen 
toteuttamisen kehittämistarpeet sekä käytettävän teknologian tulevaisuuden 
teknisen suuntautumisen ja laitteistorajapintojen yhdistymisen. 

Tekniikan kehittyessä on myös meidän ihmisten pystyttävä arvioimaan 
toimintaympäristössä tapahtuvaa muutosta. Tavoitteena on yhdistää osaamista 
sekä kehittää alalla toteutettavaa yhteistyötä. Tiedonvaihdolla voidaan kehittyä ja 
vastata parhaimmalla tavalla uusiin haasteisiin.
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Tilaa palontorjuntatekniikan uutiskirje! 

     Tilaa uutiskirje tästä

Kehitysryhmä julkaisee palontorjuntatekniikan uutiskirjeitä, joissa tuodaan esille 
ajankohtaisia aiheita palontorjuntatekniikan kehityksestä sekä esitellään alan 
toimintamalleja ja suosituksia. 

Uutiskirjeen tilaussivulta löytyy myös aiemmin julkaistut uutiskirjeet.

Tilaa uutiskirje tästä
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Palontorjuntatekniikan vuonna 2021 julkaistut ajankohtaiset uutiset

Paloturvallisuustekniikan kustannushyödyt laskettiin ensi kertaa Suomessa

Suositukset vuokratalojen turvallisuuden parantamisesta on julkaistu. Tämä on ensimmäinen 
kerta, kun paloturvallisuustekniikan kustannushyötyjä lasketaan Suomessa. Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestön ja ARAn tutkimusraportin mukaan liesivahdin asentaminen on hyvä ratkaisu erityistä 
tukea tarvitseville ihmisille. Lisääntyvät muistisairaudet ja väestön ikääntyminen tuovat tarpeen 
tarkastella asumisolosuhteiden turvallisuutta entistä tarkemmin.

Kiinteistöjen omistajat osaavat ylläpitää sammutus- ja paloilmoitinlaitteistoja 
yhä paremmin

Liiketiloihin, majoitustiloihin ja toimistotiloihin on asennettu sammutus- ja paloilmoitinlaitteistoja, 
joiden toimintaa tarkastuslaitokset tarkastavat säännöllisesti. Kiinteistöjen omistajat ymmärtävät 
palontorjuntalaitteistojen toiminnan tärkeyden yhä paremmin ja korjaavat tarkastusten 
yhteydessä ilmenevät epäkohdat kiitettävän nopeasti. Tämä käy ilmi automaattisia paloilmoitin- ja 
sammutuslaitteistoja koskevista tarkastusraporteista ja tarkastajien havainnoista vuodelta 2020.

Palontorjuntatekniikka huomioitava osana talotekniikkaa

Nykyaikaisissa rakennuksissa palontorjuntatekniikka on yhä vahvemmin integroitu rakennuksen 
muuhun tekniikkaan. Kauppakeskuksen palohälytyksestä tulee seurata automaattisesti toimintoja, 
joilla palo saadaan rajattua ja sammutettua. Lisäksi on äärimmäisen tärkeää, että ihmiset saadaan 
tarvittaessa ohjattua turvallisesti ulos ja liiketoiminnalle aiheutuvat riskit saadaan minimoitua. Tämä 
edellyttää teknisiä ratkaisuja, joissa erilaiset laitteistot on kytketty yhteen

Aurinkopaneelien paloturvallisuuteen voi itse vaikuttaa

Katolle asennettu aurinkopaneeli on säiden armoilla. Jotta aurinkopaneelista saatava sähkö 
saadaan turvallisesti talteen ja käyttöön, laitteistosta on pidettävä huolta. Viallinen aurinkopaneeli 
voi aiheuttaa sähköiskun ja tulipalon vaaran. Onneksi vahingot ovat vielä olleet tilastoissa vähäisiä, 
mutta ikääntyvät laitteet voivat muuttaa tilannetta.
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Palontorjuntatekniikan tarkastustilastokoonti 

Kehitysryhmä on koonnut paloilmoitin- ja sammutuslaitteistojen tarkastusten tilastot 
yhteen ja kartoittanut laitteistojen ylläpidon kehityssuuntaa. Tarkoituksena on, että 
myös jatkossa kyseiset tilastotiedot pystyttäisiin kokoamaan saataville ja tarkastella 
vuosittain käytteen otettavien ja ylläpidettävien laitteistojen laatua.

Katsaus tilastoihin ja paloilmoitin- ja sammutuslaitteistojen ylläpidon kehitykseen on 
löydettävissä: 
https://issuu.com/spek_ry/docs/vuosiraportti_2020?fr=sMWUwYzI0OTc2MjA

Kiinteistöjen omistajat osaavat ylläpitää sammutus- ja 
paloilmoitinlaitteistoja yhä paremmin

Vaikka palontorjuntatekniikan laitteistoja on vuosi vuodelta enemmän ja 
tarkastusraportteja tehdään yhä enemmän, puutteiden määrä ei ole kasvanut 
samassa suhteessa. Tämä tarkoittaa, että laitteistojen asennukset ja ylläpito on tehty 
yhä huolellisemmin.

Viime vuonna palontorjuntalaitteistojen käyttöönottotarkastuksia tehtiin noin 900 ja 
määräaikaistarkastuksia noin 2000. Käyttöönottotarkastuksissa ongelmat johtuivat 
useimmiten siitä, että tarkastuslaitos oli kutsuttu paikalle liian aikaisin. Työmaan ja 
urakoinnin aikataulut eivät olleet riittäneet tarvittaviin töihin, laitteistojen asennustyöt 
olivat kesken ja näin ollen raportteihin kirjattiin runsaasti puutteita. Näissä tapauksissa 
keskeneräisistä asennustöistä on jätetty raporttiin huomio, jotta korjaustyöt on voitu 
varmistaa tehdyiksi seuraavalla tarkastuskerralla ja ennen käyttöönottoa.

https://issuu.com/spek_ry/docs/vuosiraportti_2020?fr=sMWUwYzI0OTc2MjA


Tutkittua tietoa

Kehitysryhmän jäsenet osallistuivat myös vuonna 2021 tutkitun tiedon tukemiseen ja 
asiantuntijatiedonvaihtoon eri hankkeissa. Lisää materiaalia löydät kehitysryhmän sivuilta:
https://www.spek.fi/palontorjuntatekniikka-tutkittua-tietoa/

Automaattinen sammutuslaitteisto on hyvä valinta, jos ihminen ei voi 
itse pelastautua palosta
 
Kustannustehokkaita paloturvallisuusratkaisuja selvitettiin ARAn Yhdyskuntien uudistaminen 
-projektissa. Selvitys kohdistui erityisesti olemassa olevaan vanhaan ARA-asuntokantaan. 
Ehdotettavat toimenpiteet ovat todennäköisesti hyödynnettävissä laajemminkin muissa 
1970–90-luvuilla rakennetuissa asuinrakennuksissa samankaltaisten rakenteiden vuoksi. 
Tutkimuksen tulosten perusteella Suomessa kannattaa vakavasti harkita palovaroittimien 
siirtämistä asukkaalta taloyhtiön vastuulle. Se on kustannustehokkain tapa ehkäistä tulipaloja 
vuokra-asunnoissa ja varmistaa, että jokaisella asukkaalla on toimiva palovaroitin.

Riskien kasvaessa kasvaa myös kalliimpien tekniikoiden hyödyt. Automaattinen 
sammutuslaitteisto voi olla perusteltu korkeariskisissä vuokrarakennuksissa esimerkiksi 
palvelutaloissa, joissa henkilön itsenäinen toimintakyky ei todennäköisesti riitä poistumiseen 
palon sattuessa.

https://www.spek.fi/vaikuttaminen/tutkimukset/julkaisut/

https://issuu.com/spek_ry/docs/spek_tutkii_24?fr=sYTYzZDMyNjUxODg

Rakennusten paloturvallisuuden varmistaminen ja hallinta tietomallien 
avulla

Työn tarkoituksena oli muodostaa kuvaus paloturvallisuuden esiintymisestä 
tietomallipohjaisissa rakennushankkeissa. Työn tuloksena saatiin laadittua kattava selvitys 
siitä, kuinka paloturvallisuuteen liittyvää sisältöä esitetään tai voitaisiin esittää tietomalleissa, 
kuinka paloturvallisuus ja tietomallinnus ovat yhteydessä toisiinsa rakennushankkeen 
ja sen elinkaaren eri vaiheissa, kuinka paloturvallisuuteen liittyvää tietomallisisältöä on 
mahdollista hyödyntää sekä miten tietomallipohjainen paloturvallisuuskokonaisuus saadaan 
muodostettua.

SPEK Puheenvuoroja julkaisu on nyt saatavilla: https://www.spek.fi/vaikuttaminen/
palontorjuntatekniikka/palontorjuntatekniikka-tutkittua-tietoa/

https://www.spek.fi/wp-content/uploads/2021/12/SPEK_puheenvuoroja_11.pdf
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Toimintamallit

Työryhmien materiaalit

Kehitysryhmän toimintamallit sivulla voit perehtyä useamman eri työryhmän julkaisemiin 
palontorjuntatekniikan materiaaleihin:
• kehitysryhmän toimintamallit
• koonti paloilmoitinsuositusryhmän materiaaleista
• koonnit tarkastuslaitosten tarkastuskäytäntöjen yhtenäistämistyöryhmän julkaisuista.

Kehitysryhmän vuonna 2021 julkaisemat toimintamallit

Palontorjuntatekniikan soveltuvuuden ja toiminnan arviointi

Rakennuksissa on erilaisia laitteita ja järjestelyjä, joiden avulla parannetaan paloturvallisuutta 
sekä helpotetaan sammutus- ja pelastustyötä. Palontorjuntatekniikaksi voidaan katsoa sellaiset 
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.

Palontorjuntatekniikan rinnalla myös muu talotekniikka on arvioitava kokonaisuutena, jolla 
voidaan vaikuttaa paloriskeihin. Palontorjuntatekniikka on kehittynyt ja nykyinen tekniikka 
antaa mahdollisuuden toteuttaa kohteen luonteen ja arvioitujen riskitekijöiden avulla käyttöön 
soveltuvia vaihtoehtoja.

Palontorjuntatekniikka on suunniteltava kokonaisuutena, jossa useat paloturvallisuuteen 
vaikuttavat teknologiat muodostavat yhden turvallisuutta edistävän kokonaisuuden. 
Ratkaisevaa on, että ammattilaiset selvittävät kohteeseen tulevan laitteiston 
suunnitteluperusteet riittävän varhaisessa vaiheessa.
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Palontorjuntatekniikan laitteistojen yhteistoiminnan varmistaminen ja 
dokumentointi

Palontorjuntatekniikka on yhä vahvemmin integroitu rakennuksen muuhun tekniikkaan. Jotta 
rakennuksesta ja sen sisältämästä tekniikasta saadaan toimiva paloturvallinen kokonaisuus, 
tarvitaan sähkösuunnittelusta ja palontorjuntatekniikasta vastaavien ammattilaisten välistä 
koordinointia ja tiedonvaihtoa.

Toimintamalli on tarkoitettu nimenomaan sähköalan ja palontorjuntatekniikan ammattilaisille. 
Tavoitteena on saada yhdenmukaistettua palontorjuntatekniikkaa koskevaa dokumentaatiota, 
joka helpottaisi sekä palontorjuntatekniikan laitteistojen tarkastamista, käyttöönottoa että 
käyttöä.
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Yhteystiedot – Kehitysryhmän jäsenet vuonna 2021

Lauri Lehto, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
lauri.lehto@spek.fi
+358 40 358 3810

Ilpo Leino, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
ilpo.leino@spek.fi
+358 45 657 7290

Petri Puttonen, Tarkastuslaitokset – Aktiivinen edustus 2021
petri.puttonen@alco.fi
+358 50 528 1491

Henri Jokinen, Tarkastuslaitokset
henri.jokinen@kiwa.com
+358 50 361 5770

Timo Nevalainen, Laitteistosuunnittelu
timo.nevalainen@granlund.fi
+358 50 3232908

Jan Meszka, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
jan.meszka@tukes.fi
+358 29 505 2061

Kimmo Kartano, Kumppanuusverkosto
kimmo.kartano@hel.fi
+358 9 310 31348

Arja Rantala, Sprinkleritekninen yhdistys
arja.rantala@firecon.fi
+358 400 811 734

Petri Mero, Finanssiala ry
petri.mero@finanssiala.fi
+358 20 793 4232

Matti Helkamo, Palonilmaisualan yhdistys
matti.helkamo@siemens.com
+358 50 469 5051
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