
    
   
 

 

Miten savunpoistolaitteistot pidetään toimintakuntoisena 
rakennuksen koko elinkaaren ajan? 
Toimiva savunpoistolaitteisto osana kiinteistön paloturvallisuutta ja turvajärjestelmiä 

 

Tilaisuus järjestetään online-seminaarina 

torstaina 18.3.2021 klo 8.45 – 15.45 

Savunhallintalaitteistot tulee testata osana rakennuksen käyt-
töönottovaihetta, dokumentoida sekä pitää toimintakuntoi-
sena rakennuksen koko elinkaaren ajan. Rakennuksen yllä-
pidosta vastaavien kiinteistöpäälliköiden ja isännöitsijöiden tu-
lee ymmärtää vastuullaan olevien rakennusten savunhallinnan 
periaatteet ja miten rakennuksen savunpoistolaitteistot on 
suunniteltu toimivaksi ja miten ne ylläpidetään toimintakuntoi-
sena.  

Seminaarissa saat ymmärryksen savunhallintajärjestelmään 
liittyvistä, säädöksiin perustuvista kiinteistön omistajan vas-
tuista. Rakennustieto ja Sähköinfo ovat laatineet ohjekortin 
RT 103310 / ST 96.31.01 Rakennusten savunhallinta- ja 
savunpoistolaitteistojen kunnossapito. Tämä ohjekortti toimii 
konkreettisena työkaluna savunhallintalaitteistojen huolto- ja 
ylläpitotarjousten laatimisessa sekä auttaa vertailukelpoisten 
tarjousten saamisessa ja vertaamisessa. Kuulet ohjekortin 
tekijöiltä uuden ohjekortin sisällöstä ja miten se auttaa 
huollon ja ylläpidon tilaamisessa. Keskustelemme myös savunpoistolaitteistojen ylläpitoon liittyvistä käytännön 
haasteista ja kehittämistarpeista. Seminaarissa sinulla on mahdollisuus esittää suoraan kysymyksiä alan 
asiantuntijoille. 

 
Seminaari on tarkoitettu kiinteistöjen omistajille, kiinteistöpäälliköille, isännöitsijöille, savunpoistojärjestelmien 
huoltoliikkeille, savunpoistolaitteistojen valmistajille ja maahantuojille, suunnittelijoille, rakennusvalvonnalle, 
viranomaisille ja koulutusorganisaatioille. 

Aika:   torstai 18.3.2021 klo 8.45 – 15.45 
Paikka:   Online-seminaari 
                                  Linkki tilaisuuteen lähetetään sähköpostilla viikkoa ennen seminaaria. 
 
klo 8.45 – 9.00  Liittyminen online-seminaariin. Suosittelemme liittymään hyvissä ajoin ennen  
                                      avauspuheenvuoroa. 

 
klo 9.00 – 9.15 Seminaarin avaus 

Jarkko Häyrinen, erityisasiantuntija, sisäministeriö, RT-/ST-ohjekortin toimikunnan puheenjohtaja 
 

klo 9.15 – 9.35 Rakennuksen kunnossapidon vastuut ja velvoitteet sekä mitä mahdollisia 
muutoksia uusi MRL tuo 
Tomi Marjamäki, erityisasiantuntija, ympäristöministeriö 

 

klo 9.35 – 9.50 Kiinteistön omistajan ja ylläpitäjän näkökulma: rakennuksen 
turvajärjestelmien ylläpito ja savunhallinta osana turvajärjestelmiä 
Thomas Stenius, kiinteistöpäällikkö Citycon Oyj 

 

klo 9.50 – 10.20 Rakennusten savunhallinnan tarkoitus ja savunhallinnan toimintaperiaate 
erilaisissa tiloissa 
Jani Jämsä, vanhempi opettaja, onnettomuuksien ehkäisyn opetustiimin vetäjä, Pelastusopisto 

 



    
   
 
klo 10.20 – 10.40 Mitä pelastusviranomainen valvonnassaan huomioi savunpoiston suhteen? 

Jani Jämsä, vanhempi opettaja, onnettomuuksien ehkäisyn opetustiimin vetäjä, Pelastusopisto 

 
klo 10.40 – 10.50 Tauko 

 
klo 10.50 – 11.10 Savunhallintajärjestelmän käytössä hyvä kohdekohtainen käytön opastus,  

merkinnät ja laukaisukaaviot ovat tärkeässä roolissa 
Kimmo Kartano, palotarkastaja, Helsingin kaupungin pelastuslaitos 

 
klo 11.10 – 11.30 Käytännön esimerkkejä savunhallintajärjestelmien suunnittelun ja 

toteutuksen haasteista 
Leif Sjöblom, vanhempi palotekninen suunnittelija, KK-Palokonsultit Oy 

 
klo 11.30 – 11.50 Savunhallintajärjestelmän tuotteiden CE-merkintä ja tuotekelpoisuuden 

osoittaminen 
Paula Porkola, ylitarkastaja, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES 

klo 11.50 – 12.00 Keskustelua ja ajatustenvaihtoa aamupäivän esitysten pohjalta 

klo 12.00 – 12.45 Lounastauko 

klo 12.45 – 13.15 Savunhallintajärjestelmän laitteet ja niiden ylläpidossa huomioitavat asiat 
   - toimintavarmuutta heikentävät tekijät erityyppisissä laitteissa  
 Martin Mitikka, toimitusjohtaja, Uudenmaan palo- ja turvapalvelut Oy 

klo 13.15 – 13.45 Savunhallintajärjestelmän kohdekohtaisen kunnossapito-ohjelman laadinta 

RT/ST-ohjekortin mukaisesti 

Pentti Härkönen, ST-kortiston kehityspäällikkö, Sähköinfo 

klo 13.45 – 14.05 Kuinka saan savunhallintajärjestelmien kunnossapidosta vertailukelpoisia 

tarjouksia? 

Martin Mitikka, toimitusjohtaja, Uudenmaan palo- ja turvapalvelut Oy 

klo 14.05 – 14.20 Kahvitauko 

klo 14.20 – 14.50 Ylläpidon palveluntarjoajien näkökulmia ylläpidossa huomioon 

otettavista asioista 

Tero Haapaniemi, aluepäällikkö, Presto 

Anders Hurmerinta, Porvoon Sammutinhuolto 

Tapio Järvinen, huoltopäällikkö, Lassila & Tikanoja 

klo 14.50 – 15.05 Etäohjattujen paloilmoitin- ja savunpoistojärjestelmien 

digitaalinen turvallisuus 

Hanna Pikkusaari, SmartTech Advisor, Osaango Oy ja 

Juha Viinikka, yritysturvallisuus ja riskienhallinta, Kesko Oyj 

klo 15.05 – 15.35 Paneeli: Miten parannamme kiinteistöjen elinkaaren hallinnassa 

savunpoistojärjestelmien ylläpitoa ja toimintavarmuutta?  

 Paneelin puheenjohtaja: Jarkko Häyrinen, erityisasintuntija, sisäministeriö 
Kiinteistön omistajan ja ylläpitäjän näkökulma: Thomas Stenius, kiinteistöpäällikkö, Citycon Oyj 
Taloyhtiön ja isännöitsijän näkökulma: Kari Lairila, aluejohtaja, Granlund Isännöinti Oy 
Pelastusviranomaisen näkökulma: Kimmo Kartano, palotarkastaja, 
Helsingin kaupungin pelastuslaitos 
Paloturvallisuuden asiantuntijan näkökulma: Martin Mitikka, toimitusjohtaja, Uudenmaan 
palo- ja turvapalvelut Oy 
Savunhallintajärjestelmien asiantuntijan näkökulma: Antti Kontkanen, savunhallintaratkaisujen 
myyntipäällikkö, Sodeca Finland Oy 



    
   
 

Suunnitelmallisen ylläpidon näkökulma: Pentti Härkönen, ST-kortiston kehityspäällikkö, 
Sähköinfo Oy 
Paloturvallisuussuunnittelijan näkökulma: Leif Sjöblom, vanhempi palotekninen suunnittelija, 
KP-Palokonsultit Oy 
 

klo 15.35 – 15.45 Mistä uudet sisällöt on saatavissa käyttöön? 

Jaana Matilainen, johtaja, Yhteiskuntasuhteet, Rakennustieto Oy 

Osallistumismaksu 270 eur + alv 24 % / henkilö. 

Kurssiin osallistumisen voi perua veloituksetta viimeistään viikkoa ennen kurssipäivää. Muussa tapauksessa 

laskutetaan 100 % kurssin hinnasta 

 

ILMOITTAUDU TÄSTÄ »   

https://kauppa.sahkoinfo.fi/product/43 

Ilmoittautumislinkin kautta pääset Sähköinfon verkkokauppaan, jossa voit ilmoittautua webinaariin valitsemalla 

Paikka-välilehdeltä haluamasi toteutuspäivän ja siirtämällä sen ostoskoriin. Voit ilmoittautua myös 

tilaukset@sahkoinfo.fi tai 09 54761422.  

Voit jakaa kutsua sekä ilmoittautumislinkkiä kollegoillesi. 

Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia. 

 
Lisätietoja:  
 
Jaana Sinkkonen, jaana.sinkkonen@rakennustieto.fi 
Veijo Kauppi, veijo.kauppi@sahkoinfo.fi 
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