
Sisällys RTS 22:15 

RYL-ehdotus: TalotekniikkaRYL. Paloturvallisuus. 

1 Paloturvallisuusjärjestelmät .................................................................................................................... 11 

2 Lähtökohdat ............................................................................................................................................. 11 

3 Palontorjuntatekniikan yhteensovittaminen .......................................................................................... 15 

3.1 Palontorjuntatekniikan laitteistojen lähtötiedot ja suunnitteluperusteet ...................................... 16 

3.2 Palontorjuntatekniikan laitteistojen asennustodistus ja pöytäkirjat .............................................. 17 

3.3 Alusta- ja tietomalliratkaisujen huomiointi ..................................................................................... 18 

3.4 Kiinteistönpitokirja ja palontorjuntatekniikka ................................................................................. 18 

3.5 Palontorjuntatekniikan laitteistojen väliset ohjaus- ja valvontakokonaisuudet ............................. 19 

3.6 Palontorjuntatekniikan merkinnät rakennuksessa .......................................................................... 19 

3.7 Turvajärjestelemät ja palonkestävät johtojärjestelmät .................................................................. 20 

3.8 Palontorjuntatekniikan vaatimat tilat ............................................................................................. 21 

3.9 Palontorjuntatekniikan laitteistojen vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen .............................. 22 

4 Sammutuslaitteistot ................................................................................................................................ 23 

4.1 Automaattiset vesisammutuslaitteistot .......................................................................................... 24 

Yleiset vaatimukset .................................................................................................................. 25 

Tuotteet ................................................................................................................................... 26 

Laitteiston vaatimat tilat ......................................................................................................... 27 

Asennustyön suoritus .............................................................................................................. 27 

Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen ................................................................................ 28 

Valmis suoritus ........................................................................................................................ 29 

Korjaustyöt .............................................................................................................................. 29 

Työnaikaiset ympäristövaikutukset ......................................................................................... 30 

Keskusosat ............................................................................................................................... 30 

4.1.9.1 Yleiset vaatimukset .............................................................................................................. 30 

4.1.9.2 Tuotteet ............................................................................................................................... 30 

4.1.9.2.1 Sähkönsyöttö ja tehonlähteet .................................................................................................... 30 

4.1.9.2.2 Pumpun ohjauskeskus ................................................................................................................ 31 

4.1.9.2.3 Asennusventtiilit ......................................................................................................................... 32 

4.1.9.2.4 Pumppuyksiköt ........................................................................................................................... 32 

4.1.9.2.5 Vesilähteet .................................................................................................................................. 33 

4.1.9.2.6 Palokunnan syöttö ...................................................................................................................... 34 

4.1.9.2.7 Kivenerottimet ja roskansuotimet ............................................................................................. 34 

4.1.9.2.8 Sulkuventtiilit .............................................................................................................................. 34 

4.1.9.2.9 Ohjaus- ja laukaisuautomatiikka................................................................................................ 35 

4.1.9.2.10 Valvontatietojen välittäminen ................................................................................................. 35 

LAUSUNTOVERSIO



4.1.9.2.11 Testaus- ja koetuslaitteet ......................................................................................................... 36 

4.1.9.3 Keskusosien vaatimat tilat ................................................................................................... 37 

4.1.9.3.1 Sähkönsyöttö ja tehonlähteet .................................................................................................... 37 

4.1.9.3.2 Sammutuslaitteiston pumppujen ohjauskeskus ....................................................................... 38 

4.1.9.3.3 Asennusventtiilit ......................................................................................................................... 38 

4.1.9.3.4 Pumppuyksiköt ........................................................................................................................... 38 

4.1.9.3.5 Vesilähteet .................................................................................................................................. 39 

4.1.9.3.6 Palokunnan syöttö ...................................................................................................................... 39 

4.1.9.3.7 Kivenerottimet ja roskansuotimet ............................................................................................. 39 

4.1.9.3.8 Sulkuventtiili ............................................................................................................................... 39 

4.1.9.3.9 Ohjaus- ja laukaisuautomatiikka................................................................................................ 40 

4.1.9.3.10 Testaus ja koetuslaitteet .......................................................................................................... 40 

4.1.9.4 Työn suoritus ....................................................................................................................... 40 

4.1.9.5 Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen ............................................................................ 40 

4.1.9.6 Valmis suoritus .................................................................................................................... 41 

4.1.9.7 Korjaustyö ............................................................................................................................ 41 

4.1.9.8 Työnaikaiset ympäristövaikutukset ..................................................................................... 41 

Siirto-osat ................................................................................................................................ 42 

4.1.10.1 Yleiset vaatimukset .............................................................................................................. 42 

4.1.10.2 Tuotteet ............................................................................................................................... 42 

4.1.10.2.1 Putkisto ..................................................................................................................................... 42 

4.1.10.2.2 Kannakointi ............................................................................................................................... 43 

4.1.10.2.3 Johtojärjestelmät ...................................................................................................................... 43 

4.1.10.2.4 Ohjaukset .................................................................................................................................. 44 

4.1.10.3 Järjestelmien ja tuotteiden vaatimat tilat ........................................................................... 44 

4.1.10.3.1 Putkisto ..................................................................................................................................... 44 

4.1.10.3.2 Kannakointi ............................................................................................................................... 44 

4.1.10.3.3 Johtojärjestelmät ...................................................................................................................... 45 

4.1.10.3.4 Ohjaukset .................................................................................................................................. 45 

4.1.10.4 Työn suoritus ....................................................................................................................... 45 

4.1.10.5 Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen ............................................................................ 45 

4.1.10.6 Valmis suoritus .................................................................................................................... 45 

4.1.10.7 Korjaustyö ............................................................................................................................ 45 

4.1.10.8 Työnaikaiset ympäristövaikutukset ..................................................................................... 46 

Pääteosat ................................................................................................................................. 47 

4.1.11.1 Yleiset vaatimukset .............................................................................................................. 47 

4.1.11.2 Tuotteet ............................................................................................................................... 47 

4.1.11.2.1 Sprinklerit ................................................................................................................................. 47 

4.1.11.2.2 Hälyttimet ................................................................................................................................. 48 

LAUSUNTOVERSIO



 
 

4.1.11.2.3 Painemittarit ............................................................................................................................. 48 

4.1.11.3 Järjestelmien ja tuotteiden vaatimat tilat ........................................................................... 49 

4.1.11.3.1 Sprinklerit ................................................................................................................................. 49 

4.1.11.3.2 Hälyttimet ................................................................................................................................. 50 

4.1.11.3.3 Painemittarit ............................................................................................................................. 50 

4.1.11.4 Asennustyön suoritus .......................................................................................................... 50 

4.1.11.5 Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen ............................................................................ 50 

4.1.11.6 Valmis suoritus .................................................................................................................... 50 

4.1.11.7 Korjaustyö ............................................................................................................................ 51 

4.1.11.8 Työnaikaiset ympäristövaikutukset ..................................................................................... 51 

4.2 Kaasusammutuslaitteistot ............................................................................................................... 52 

 Yleiset vaatimukset .................................................................................................................. 52 

 Tuotteet ................................................................................................................................... 53 

 Tuotteiden vaatimat tilat ......................................................................................................... 54 

 Työn suoritus ........................................................................................................................... 55 

 Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen ................................................................................ 55 

 Valmis suoritus ........................................................................................................................ 56 

 Korjaustyöt .............................................................................................................................. 56 

 Työnaikaiset ympäristövaikutukset ......................................................................................... 57 

 Keskusosat ............................................................................................................................... 57 

4.2.9.1 Yleiset vaatimukset .............................................................................................................. 57 

4.2.9.2 Tuotteet ............................................................................................................................... 57 

4.2.9.2.1 Sähkönsyöttö ja tehonlähteet .................................................................................................... 57 

4.2.9.2.2 Laukaisukeskus ja -laitteet ......................................................................................................... 58 

4.2.9.2.3 Sammutevarasto......................................................................................................................... 59 

4.2.9.2.4 Sammutesäiliöt ........................................................................................................................... 59 

4.2.9.2.5 Venttiilit ...................................................................................................................................... 60 

4.2.9.3 Järjestelmien ja tuotteiden vaatimat tilat ........................................................................... 60 

4.2.9.3.1 Sähkönsyöttö ja tehonlähteet .................................................................................................... 60 

4.2.9.3.2 Laukaisukeskus ja laitteet .......................................................................................................... 61 

4.2.9.3.3 Sammutevarasto......................................................................................................................... 61 

4.2.9.3.4 Sammutesäiliöt ........................................................................................................................... 62 

4.2.9.3.5 Venttiilit ...................................................................................................................................... 62 

4.2.9.4 Työn suoritus ....................................................................................................................... 62 

4.2.9.5 Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen ............................................................................ 63 

4.2.9.6 Valmis suoritus .................................................................................................................... 63 

4.2.9.7 Korjaustyö ............................................................................................................................ 63 

4.2.9.8 Työnaikaiset ympäristövaikutukset ..................................................................................... 63 

 Siirto-osat ................................................................................................................................ 64 

LAUSUNTOVERSIO



 
 

4.2.10.1 Yleiset vaatimukset .............................................................................................................. 64 

4.2.10.2 Tuotteet ............................................................................................................................... 64 

4.2.10.2.1 Putket ja letkut ......................................................................................................................... 64 

4.2.10.2.2 Kannakointi ............................................................................................................................... 65 

4.2.10.2.3 Johtojärjestelmät ...................................................................................................................... 66 

4.2.10.2.4 Ohjausautomatiikka ................................................................................................................. 66 

4.2.10.2.5 Ilmoituksen siirto ...................................................................................................................... 67 

4.2.10.3 Järjestelmien ja tuotteiden vaatimat tilat ........................................................................... 68 

4.2.10.3.1 Putket ja letkut ......................................................................................................................... 68 

4.2.10.3.2 Kannakointi ............................................................................................................................... 68 

4.2.10.3.3 Johtojärjestelmät ...................................................................................................................... 69 

4.2.10.3.4 Ohjausautomatiikka ................................................................................................................. 69 

4.2.10.3.5 Ilmoituksen siirto ...................................................................................................................... 69 

4.2.10.4 Asennustyön suoritus .......................................................................................................... 69 

4.2.10.5 Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen ............................................................................ 70 

4.2.10.6 Valmis suoritus .................................................................................................................... 70 

4.2.10.7 Korjaustyö ............................................................................................................................ 70 

4.2.10.8 Työnaikaiset ympäristövaikutukset ..................................................................................... 70 

 Pääteosat ................................................................................................................................. 71 

4.2.11.1 Yleiset vaatimukset .............................................................................................................. 71 

4.2.11.2 Tuotteet ............................................................................................................................... 71 

4.2.11.2.1 Suuttimet .................................................................................................................................. 71 

4.2.11.2.2 Ilmaisutekniikka ........................................................................................................................ 72 

4.2.11.2.3 Hälyttimet ................................................................................................................................. 73 

4.2.11.2.4 Mitta ja paineenhallintalaitteet ............................................................................................... 73 

4.2.11.3 Järjestelmien ja tuotteiden vaatimat tilat ........................................................................... 74 

4.2.11.3.1 Suuttimet .................................................................................................................................. 74 

4.2.11.3.2 Ilmaisutekniikka ........................................................................................................................ 74 

4.2.11.3.3 Hälyttimet ................................................................................................................................. 74 

4.2.11.3.4 Mitta ja paineenhallintalaitteet ............................................................................................... 75 

4.2.11.4 Asennustyön suoritus .......................................................................................................... 75 

4.2.11.5 Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen ............................................................................ 75 

4.2.11.6 Valmis suoritus .................................................................................................................... 75 

4.2.11.7 Korjaustyö ............................................................................................................................ 75 

4.2.11.8 Työnaikaiset ympäristövaikutukset ..................................................................................... 75 

4.3 Muut erikoisjärjestelmät ................................................................................................................. 76 

 Vesivalelu ................................................................................................................................. 76 

 Vaahtosammutus ..................................................................................................................... 78 

 Happipitoisuutta alentavat laitteistot ..................................................................................... 79 

LAUSUNTOVERSIO



 
 

 Jauhesammutuslaitteistot ....................................................................................................... 80 

 Kondensoitunutta aerosolia tuottavat sammutuslaitteistot ................................................... 82 

 Keittiösammutuslaitteistot ...................................................................................................... 83 

5 Palonilmaisu ............................................................................................................................................ 84 

5.1 Paloilmoittimet ................................................................................................................................ 84 

 Yleiset vaatimukset .................................................................................................................. 85 

5.1.1.1 Tuotteet ............................................................................................................................... 86 

5.1.1.2 Järjestelmien ja tuotteiden vaatimat tilat ........................................................................... 86 

5.1.1.3 Asennustyön suoritus .......................................................................................................... 87 

5.1.1.4 Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen ............................................................................ 87 

5.1.1.5 Valmis suoritus .................................................................................................................... 88 

5.1.1.6 Korjaustyöt .......................................................................................................................... 89 

5.1.1.7 Työnaikaiset ympäristövaikutukset ..................................................................................... 89 

 Keskusosat ............................................................................................................................... 90 

5.1.2.1 Yleiset vaatimukset .............................................................................................................. 90 

5.1.2.2 Tuotteet ............................................................................................................................... 90 

5.1.2.2.1 Paloilmoittimen sähkönsyöttö ja tehonlähteet ........................................................................ 90 

5.1.2.2.2 Paloilmoitinkeskus ...................................................................................................................... 91 

5.1.2.2.3 Paloilmoittimen käyttölaitteet .................................................................................................. 91 

5.1.2.2.4 Muut paloilmoittimen näyttö- ja hallintalitteet ........................................................................ 92 

5.1.2.3 Järjestelmien ja tuotteiden vaatimat tilat ........................................................................... 92 

5.1.2.3.1 Paloilmoittimen sähkönsyöttö- ja tehonlähteet ....................................................................... 92 

5.1.2.3.2 Paloilmoitinkeskus ...................................................................................................................... 93 

5.1.2.3.3 Paloilmoittimen käyttölaitteet .................................................................................................. 93 

5.1.2.3.4 Muut paloilmoittimen näyttö ja hallintalitteet ......................................................................... 94 

5.1.2.4 Työn suoritus ....................................................................................................................... 94 

5.1.2.5 Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen ............................................................................ 95 

5.1.2.6 Valmis suoritus .................................................................................................................... 95 

5.1.2.7 Korjaustyö ............................................................................................................................ 95 

5.1.2.8 Työnaikaiset ympäristövaikutukset ..................................................................................... 95 

 Siirto-osat ................................................................................................................................ 96 

5.1.3.1 Yleiset vaatimukset .............................................................................................................. 96 

5.1.3.2 Tuotteet ............................................................................................................................... 96 

5.1.3.2.1 Paloilmoittimen ohjaus- ja valvontalaitteet .............................................................................. 96 

5.1.3.2.2 Johtojärjestelmät ........................................................................................................................ 97 

5.1.3.3 Järjestelmien ja tuotteiden vaatimat tilat ........................................................................... 97 

5.1.3.4 Työn suoritus ....................................................................................................................... 98 

5.1.3.5 Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen ............................................................................ 98 

5.1.3.6 Valmis suoritus .................................................................................................................... 98 

LAUSUNTOVERSIO



 
 

5.1.3.7 Korjaustyö ............................................................................................................................ 98 

5.1.3.8 Työnaikaiset ympäristövaikutukset ..................................................................................... 99 

 Pääteosat ................................................................................................................................. 99 

5.1.4.1 Yleiset vaatimukset .............................................................................................................. 99 

5.1.4.2 Tuotteet ............................................................................................................................... 99 

5.1.4.2.1 Ilmaisimet ................................................................................................................................... 99 

5.1.4.2.2 Hälyttimet ................................................................................................................................. 100 

5.1.4.2.3 Painikkeet ................................................................................................................................. 101 

5.1.4.2.4 Paloilmoittimen ohjaus- ja valvontalaitteet ............................................................................ 101 

5.1.4.3 Järjestelmien ja tuotteiden vaatimat tilat ......................................................................... 102 

5.1.4.3.1 Ilmaisimet ................................................................................................................................. 102 

5.1.4.3.2 Hälyttimet ................................................................................................................................. 103 

5.1.4.3.3 Painikkeet ................................................................................................................................. 103 

5.1.4.4 Asennustyön suoritus ........................................................................................................ 103 

5.1.4.5 Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen .......................................................................... 104 

5.1.4.6 Valmis suoritus .................................................................................................................. 104 

5.1.4.7 Korjaustyö .......................................................................................................................... 104 

5.1.4.8 Työnaikaiset ympäristövaikutukset ................................................................................... 104 

5.2 Paloilmoittimeen liitettävät osat ................................................................................................... 105 

 Ilmoituksen siirto ................................................................................................................... 106 

 Äänikuulutus ja poistumishälytysjärjestelmät ....................................................................... 107 

5.3 Sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet ...................................................................................... 108 

 Yleiset vaatimukset ................................................................................................................ 108 

5.3.1.1 Tuotteet ............................................................................................................................. 108 

5.3.1.2 Tuotteiden vaatimat tilat ................................................................................................... 109 

5.3.1.3 Asennustyön suoritus ........................................................................................................ 109 

5.3.1.4 Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen .......................................................................... 110 

5.3.1.5 Valmis suoritus .................................................................................................................. 110 

5.3.1.6 Korjaustyöt ........................................................................................................................ 111 

5.3.1.7 Työnaikaiset ympäristövaikutukset ................................................................................... 111 

 Keskusosat ............................................................................................................................. 111 

5.3.2.1 Yleiset vaatimukset ............................................................................................................ 111 

5.3.2.2 Tuotteet ............................................................................................................................. 111 

5.3.2.2.1 Tehonlähteet ............................................................................................................................ 112 

5.3.2.3 Tuotteiden vaatimat tilat ................................................................................................... 112 

5.3.2.4 Työn suoritus ..................................................................................................................... 112 

5.3.2.5 Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen .......................................................................... 112 

5.3.2.6 Valmis suoritus .................................................................................................................. 112 

5.3.2.7 Korjaustyö .......................................................................................................................... 113 

LAUSUNTOVERSIO



 
 

5.3.2.8 Työnaikaiset ympäristövaikutukset ................................................................................... 113 

 Siirto-osat .............................................................................................................................. 113 

5.3.3.1 Yleiset vaatimukset ............................................................................................................ 113 

5.3.3.2 Tuotteiden vaatimat tilat ................................................................................................... 113 

5.3.3.3 Tuotteet ............................................................................................................................. 113 

5.3.3.3.1 Johtojärjestelmät ...................................................................................................................... 113 

5.3.3.4 Työn suoritus ..................................................................................................................... 114 

5.3.3.5 Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen .......................................................................... 114 

5.3.3.6 Valmis suoritus .................................................................................................................. 114 

5.3.3.7 Korjaustyö .......................................................................................................................... 114 

5.3.3.8 Työnaikaiset ympäristövaikutukset ................................................................................... 114 

 Pääteosat ............................................................................................................................... 115 

5.3.4.1 Yleiset vaatimukset ............................................................................................................ 115 

5.3.4.2 Tuotteet ............................................................................................................................. 115 

5.3.4.2.1 Palovaroittimet ......................................................................................................................... 116 

5.3.4.3 Pääteosien vaatimat tilat ................................................................................................... 116 

5.3.4.4 Työn suoritus ..................................................................................................................... 116 

5.3.4.5 Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen .......................................................................... 117 

5.3.4.6 Korjaustyö .......................................................................................................................... 117 

5.3.4.7 Työnaikaiset ympäristövaikutukset ................................................................................... 117 

6 Savunhallinta ......................................................................................................................................... 118 

6.1 Savunhallintajärjestelmät .............................................................................................................. 118 

 Savunhallintajärjestelmien yleiset vaatimukset .................................................................... 118 

 Tuotteet ................................................................................................................................. 120 

6.1.2.1 Yleiset vaatimukset ............................................................................................................ 120 

6.1.2.2 Savunpoistotason I laitteet ................................................................................................ 121 

6.1.2.3 Savunpoistotason II laitteet ............................................................................................... 121 

6.1.2.4 Savunpoistotason III laitteet .............................................................................................. 121 

6.1.2.5 Paineistusjärjestelmän laitteet .......................................................................................... 122 

6.1.2.6 Suuntapainejärjestelmän laitteet ...................................................................................... 122 

 Savunhallintajärjestelmien ja tuotteiden vaatimat tilat ........................................................ 123 

 Savunhallintajärjestelmien työn suoritus .............................................................................. 123 

 Savunhallintajärjestelmien vaatimustenmukaisuuden osoittaminen ................................... 124 

6.1.5.1 Yleiset vaatimukset ............................................................................................................ 124 

6.1.5.2 Savunpoistotason I laitteet ................................................................................................ 125 

6.1.5.3 Savunpoistotason II laitteet ............................................................................................... 125 

6.1.5.4 Savunpoistotason III laitteet .............................................................................................. 126 

6.1.5.5 Paineistusjärjestelmän laitteet .......................................................................................... 126 

6.1.5.6 Suuntapainejärjestelmän laitteet ...................................................................................... 127 

 Savunhallintajärjestelmien valmis suoritus ........................................................................... 127 

LAUSUNTOVERSIO



 
 

 Savunhallintajärjestelmien korjaustyö .................................................................................. 128 

 Savunhallintajärjestelmien työnaikaiset ympäristövaikutukset ............................................ 128 

6.2 Savunhallinnan keskusosat ............................................................................................................ 129 

 Yleiset vaatimukset ................................................................................................................ 129 

 Tuotteet ................................................................................................................................. 129 

6.2.2.1 Yleiset vaatimukset ............................................................................................................ 129 

6.2.2.2 Savunhallintalaitteiden tehonlähteet ................................................................................ 129 

6.2.2.3 Savunhallintalaitteiden ohjauskeskukset ja laukaisukeskukset ........................................ 130 

6.2.2.4 Savunpoisto-, suuntapaine- ja alipaineistuspuhaltimet .................................................... 130 

6.2.2.5 Ylipaineistus- ja korvausilmapuhaltimet ............................................................................ 131 

 Järjestelmien ja tuotteiden vaatimat tilat ............................................................................. 132 

6.2.3.1 Yleiset vaatimukset ............................................................................................................ 132 

6.2.3.2 Savunhallintalaitteiden tehonlähteet ................................................................................ 132 

6.2.3.3 Savunhallintalaitteiden ohjauskeskukset ja laukaisukeskukset ........................................ 133 

6.2.3.4 Savunpoisto-, suuntapaine- ja alipaineistuspuhaltimet .................................................... 133 

6.2.3.5 Ylipaineistus- ja korvausilmapuhaltimet ............................................................................ 134 

 Työn suoritus ......................................................................................................................... 135 

6.2.4.1 Savunhallintalaitteiden tehonlähteet ................................................................................ 135 

6.2.4.2 Savunhallintalaitteiden ohjauskeskukset ja laukaisukeskukset ........................................ 135 

6.2.4.3 Savunpoisto-, suuntapaine- ja alipaineistuspuhaltimet .................................................... 135 

6.2.4.4 Ylipaineistus- ja korvausilmapuhaltimet ............................................................................ 135 

 Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen .............................................................................. 135 

6.2.5.1 Savunhallintalaitteiden tehonlähteet ................................................................................ 136 

6.2.5.2 Savunhallintalaitteiden ohjauskeskukset ja laukaisukeskukset ........................................ 136 

6.2.5.3 Savunpoisto-, suuntapaine- ja alipaineistuspuhaltimet .................................................... 136 

6.2.5.4 Ylipaineistus- ja korvausilmapuhaltimet ............................................................................ 136 

 Valmis suoritus ...................................................................................................................... 136 

6.2.6.1 Savunhallintalaitteiden tehonlähteet ................................................................................ 137 

6.2.6.2 Savunhallintalaitteiden ohjauskeskukset ja laukaisukeskukset ........................................ 137 

6.2.6.3 Savunpoisto-, suuntapaine- ja alipaineistuspuhaltimet .................................................... 137 

6.2.6.4 Ylipaineistus- ja korvausilmapuhaltimet ............................................................................ 137 

 Korjaustyö .............................................................................................................................. 137 

6.2.7.1 Savunhallintalaitteiden tehonlähteet ................................................................................ 137 

6.2.7.2 Savunhallintalaitteiden ohjauskeskukset ja laukaisukeskukset ........................................ 138 

6.2.7.3 Savunpoisto-, suuntapaine- ja alipaineistuspuhaltimet .................................................... 138 

6.2.7.4 Ylipaineistus- ja korvausilmapuhaltimet ............................................................................ 139 

 Työnaikaiset ympäristövaikutukset ....................................................................................... 139 

6.2.8.1 Savunhallintalaitteiden tehonlähteet ................................................................................ 139 

6.2.8.2 Savunhallintalaitteiden ohjauskeskukset ja laukaisukeskukset ........................................ 139 

6.2.8.3 Savunpoisto-, suuntapaine- ja alipaineistuspuhaltimet .................................................... 139 

LAUSUNTOVERSIO



 
 

6.3 Savunhallinnan siirto-osat ............................................................................................................. 140 

 Yleiset vaatimukset ................................................................................................................ 140 

 Tuotteet ................................................................................................................................. 140 

6.3.2.1 Yleiset vaatimukset ............................................................................................................ 140 

6.3.2.2 Savunhallintapellit ja korvausilmapellit ............................................................................. 140 

6.3.2.3 Savunhallintakanavat ja -kuilut.......................................................................................... 141 

6.3.2.4 Johtojärjestelmät ............................................................................................................... 142 

 Järjestelmien ja tuotteiden vaatimat tilat ............................................................................. 143 

6.3.3.1 Yleiset vaatimukset ............................................................................................................ 143 

6.3.3.2 Savunhallinta- ja korvausilmapellit .................................................................................... 143 

6.3.3.3 Savunhallintakanavat ja -kuilut.......................................................................................... 143 

6.3.3.4 Johtojärjestelmät ............................................................................................................... 144 

 Työn suoritus ......................................................................................................................... 144 

6.3.4.1 Yleiset vaatimukset ............................................................................................................ 144 

6.3.4.2 Savunhallintapellit ja korvausilmapellit ............................................................................. 144 

6.3.4.3 Savunhallintakanavat ja -kuilut.......................................................................................... 145 

6.3.4.4 Johtojärjestelmät ............................................................................................................... 145 

 Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen .............................................................................. 146 

6.3.5.1 Savunhallintapellit ja korvausilmapellit ............................................................................. 146 

6.3.5.2 Savunhallintakanavat ja -kuilut.......................................................................................... 146 

6.3.5.3 Johtojärjestelmät ............................................................................................................... 147 

 Valmis suoritus ...................................................................................................................... 147 

6.3.6.1 Savunhallintapellit ja korvausilmapellit ............................................................................. 147 

6.3.6.2 Savunhallintakanavat ja -kuilut.......................................................................................... 147 

6.3.6.3 Johtojärjestelmät ............................................................................................................... 147 

 Korjaustyö .............................................................................................................................. 147 

6.3.7.1 Savunhallintapellit ja korvausilmapellit ............................................................................. 148 

6.3.7.2 Savunhallintakanavat ja -kuilut.......................................................................................... 148 

6.3.7.3 Johtojärjestelmät ............................................................................................................... 148 

 Työnaikaiset ympäristövaikutukset ....................................................................................... 148 

6.3.8.1 Savunhallintapellit ja korvausilmapellit ............................................................................. 149 

6.3.8.2 Savunhallintakanavat ja -kuilut.......................................................................................... 149 

6.3.8.3 Johtojärjestelmät ............................................................................................................... 149 

6.4 Pääteosat ....................................................................................................................................... 149 

 Yleiset vaatimukset ................................................................................................................ 149 

 Tuotteet ................................................................................................................................. 149 

6.4.2.1 Yleiset vaatimukset ............................................................................................................ 149 

6.4.2.2 Korvausilmaluukut ja -säleiköt ........................................................................................... 149 

6.4.2.3 Savusulut ........................................................................................................................... 150 

6.4.2.4 Savunpoistoluukut ............................................................................................................. 150 

LAUSUNTOVERSIO



 
 

 Järjestelmien ja tuotteiden vaatimat tilat ............................................................................. 151 

6.4.3.1 Yleiset vaatimukset ............................................................................................................ 151 

6.4.3.2 Korvausilma-luukut ja säleiköt ........................................................................................... 151 

6.4.3.3 Savusulut ........................................................................................................................... 152 

6.4.3.4 Savunpoistoluukut painovoimaisessa ja koneellisessa savunpoistossa ............................ 153 

 Työn suoritus ......................................................................................................................... 153 

6.4.4.1 Yleiset vaatimukset ............................................................................................................ 153 

6.4.4.2 Korvausilmaluukut ja -säleiköt ........................................................................................... 153 

6.4.4.3 Savusulut ........................................................................................................................... 154 

6.4.4.4 Savunpoistoluukut ............................................................................................................. 155 

 Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen .............................................................................. 156 

6.4.5.1 Korvausilmaluukut ja -säleiköt ........................................................................................... 156 

6.4.5.2 Savusulut ........................................................................................................................... 156 

6.4.5.3 Savunpoistoluukut ............................................................................................................. 156 

 Valmis suoritus ...................................................................................................................... 156 

6.4.6.1 Korvausilmaluukut ja -säleiköt ........................................................................................... 156 

6.4.6.2 Savusulut ........................................................................................................................... 157 

6.4.6.3 Savunpoistoluukut ............................................................................................................. 157 

 Korjaustyö .............................................................................................................................. 157 

6.4.7.1 Korvausilmaluukut ja -säleiköt ........................................................................................... 157 

6.4.7.2 Savusulut ........................................................................................................................... 158 

6.4.7.3 Savunpoistoluukut ............................................................................................................. 158 

 Työnaikaiset ympäristövaikutukset ....................................................................................... 158 

6.4.8.1 Korvausilmaluukut ja -säleiköt ........................................................................................... 159 

6.4.8.2 Savusulut ........................................................................................................................... 159 

6.4.8.3 Savunpoistoluukut ............................................................................................................. 159 

7 Alkusammutuskalusto ........................................................................................................................... 160 

7.1 Sammutuspeitteet ......................................................................................................................... 160 

7.2 Käsisammuttimet ........................................................................................................................... 160 

 Käsisammuttimien luokat ja soveltuvuus eri palojen sammuttamiseen ............................... 160 

 Käsisammuttimissa käytettävät sammuteaineet .................................................................. 161 

 Sammuttimen valinta ............................................................................................................ 161 

7.3 Liikuteltavat sammuttimet ............................................................................................................ 161 

7.4 Palopostit ....................................................................................................................................... 162 

 Pikapalopostit ........................................................................................................................ 162 

 Palopostivarusteet ................................................................................................................. 162 

7.5 Alkusammutuskaluston merkitseminen ........................................................................................ 163 

7.6 Pelastustoimen kalusto ................................................................................................................. 163 

 Seinä-, maan päälliset- ja maanalaiset palopostit ................................................................. 163 

 Sammutusvesiputkistot (Kuivanousut) .................................................................................. 164 

LAUSUNTOVERSIO



11 
 

1 Paloturvallisuusjärjestelmät 

Paloturvallisuusjärjestelmät muodostavat kokonaisuuden, joka käsittää useampia eri laitteisto- tai laitetekniikoita. Koska 
nämä paloturvallisuuteen vaikuttavat laitteistot ja laitteet ovat toiminteiltaan vahvasti sidoksissa toisiinsa käsitteellään 
tässä yhteydessä myös eri laitteistojen hyviä toteutustapoja, eri teknologioita ja laadullisia tekijöitä. 

2 Lähtökohdat  

Vaatimus 

Kansallisen lainsäädännön ja asetusten lisäksi Suomessa noudatetaan harmonisoituja eurooppalaisia tuotestandardeja, 
joiden avulla täytetään direktiivien vaatimukset.  

Ohje 

Palontorjuntatekniikan laitteistojen suunnitteluperusteissa esitetään kunkin laitteiston eurooppalainen hyväksytty 
standardi, jota suunnittelija noudattaa toteutuksen aikana. 

Lakia pelastustoimen laitteista, pelastuslakia ja laitteistoista annettuja asetuksia ja määräyksiä noudatetaan, jotta laitteet 
ja laitteistot olisivat vaatimuksenmukaisia sekä merkinnät ja laitteiden mukana toimitettavat tiedot ohjeet olisivat 
riittävät. Lakia sovelletaan myös palonilmaisu- ja sammutuslaitteistoja asentaviin ja huoltaviin liikkeisiin, käsisammuttimia 
huoltaviin ja tarkastaviin liikkeisiin, vaatimustenmukaisuuden arviointia suorittaviin arviointilaitoksiin sekä 
palonilmaisulaitteistojen ja automaattisten sammutuslaitteistojen tarkastuksia suorittaviin tarkastuslaitoksiin.  

Automaattisen sammutuslaitteiston ja paloilmoittimen toteutuksesta, tarkastuksista ja kunnossapidosta säädetään 
pelastustoimen laitelaissa (10/2007) ja pelastuslaissa (379/2011). Näiden nojalla on aiemmissa säädöksissä annettu 
tarkempia vaatimuksia sammutuslaitteistoasetuksessa (A65) ja paloilmoitinmääräyksessä (A60). Sammutuslaitteistoasetus 
on osin voimassa ja paloilmoitinmääräys kumoutui 1.1.2007. Kumoutuneita säännöksiä ja niiden osia on osin yhä käytetty 
ohjeellisena niiltä osin, kun nykyinen voimassa oleva säädäntö ei ota kantaa riittävällä tarkkuudella eri osapuolten 
toimintaan tai dokumentointiin. 

Rakennuksissa on erilaisia laitteita ja järjestelyjä, joiden avulla parannetaan paloturvallisuutta sekä helpotetaan sammu-
tus- ja pelastustyötä. Paloturvallisuuden parantaminen tekniikan avulla kohdistuu poistumiseen tarvittavan ajan 
tuottamiseen henkilöturvallisuuteen, rakenteelliseen palonkestävyyteen sekä sammutus- ja pelastustyön helpottamiseen.  

Paloturvallisuusosan käsittelemät teknologiat ovat palontorjuntaan vaikuttavia laitteistoja, joten muita pelkästään 
poistumisturvallisuuteen liittyviä järjestelmiä ei oteta huomioon, muuten kuin niiltä osin, jos ne on nähty merkittäviksi 
liitetyiksi osiksi laitteiston toimintatavoitteiden täyttymiseksi. Lähtökohtana on myös, että lukijalla on taustalla riittävä 
ymmärrys laitteistokohtaisesti standardien vaatimuksista. 

Ympäristöministeriön asetuksilla säädetään rakenteellisen paloturvallisuuden ja henkilöturvallisuuden lähtökohdista 
paloilmoittimien ja automaattisten sammutuslaitteistojen määräytymisperusteet. Laitteistojen määräytymisen taustalla 
voi olla myös muita tekijöitä, kuten historialliset arvot tai vakuutusyhtiöiden vaatimukset. 

Sisäministeriö säätää lakitasolla laitteistojen osalta asennusten vaatimusten mukaisuudesta ja toimijoiden vastuista. 
Laitteistoasetukset ja määräykset määrittelevät myös eri toimijoiden ja osapuolten osaamis- ja pätevyysvaatimukset sekä 
suunnittelun ja ylläpidon kriteerit. 

 
Viite  

Ajantasainen lainsäädäntö 
Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu. 
https://www.finlex.fi/fi/  
Ympäristöministeriön hallinnonalan lait, asetukset ja ohjeet sekä valmisteilla  
olevat lainsäädäntöhankkeet on koottu osoitteeseen: 
http://www.ym.fi/fi-FI/Lainsaadanto  

Harmonisoidut EN-tuotestandardit 
Pelastustoimen laitelain (10/2007) soveltamisalueeseen liittyvät, voimassa olevat yhdenmukaistetut  
(harmonisoidut) standardit löytyvät hEN Helpdeskin sivuilta tai SFS:n sivuilta. http://www.henhelpdesk.fi/ 
Tukes, pelastustoimen laitteet: https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/pelastustoimen-laitteet 
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Käsitteet ja määritelmät 
 
Asennusliike: Automaattisia sammutuslaitteistoja ja paloilmoittimia voi asentaa ja huoltaa pelastustoimen laitelaissa esitetty 
asennusliike. Liikkeen toiminnan vaatimuksista on esitetty vaatimukset tarkentavissa asetuksissa ja määräyksissä. 
Vesisammutuslaitteistojen asennus- ja huoltotöitä saavat tehdä vain vaatimukset täyttävät asennusliikkeet, joilla pätevyydet 
omaava liikkeen vastuuhenkilö. Vastuuhenkilöille on säädetty koulutusta, tutkintoa ja työkokemusta koskevia 
pätevyysvaatimuksia. Tukes voi myöntää tutkinnon läpäisseille ja muut pätevyysvaatimukset täyttäville alaan liittyvän 
pätevyystodistuksen. 

Asennusliikkeen suunnittelijalla tarkoitetaan pelastustoimen laitteen urakointiin valitun asennusliikkeen suunnittelijaa. 

Palontorjuntatekniikan laitteistoa suunnittelevalla suunnittelijalla tulee olla tehtävän vaativuuden edellyttämä koulutus ja 

kokemus. Asennusliikkeellä on oltava vastuuhenkilö. Tukes voi hakemuksesta myöntää laitteistoihin ja kutakin alaa koskevan 

pätevyystodistuksen tutkinnon läpäisseille.  

Asennustodistus on asennusliikkeen tekemä selvitys asennustöiden säädöstenmukaisuudesta ja niiden dokumentoinnista. 
Asennustodistuksella asennusliikkeen vastuuhenkilö ilmoittaa asennustyön vastaavan suunnitteluperusteita. 

Automaattinen vesisammutuslaitteisto on laitteisto, joka havaitsee tulipalon ja sammuttaa sen alkuvaiheessaan tai pitää palon 
hallinnassa, kunnes lopullinen sammutus saadaan suoritetuksi muilla laitteiston toimintaa tukevilla toimenpiteillä, viimeistään 
pelastuslaitoksen suorittamilla sammutustoimenpiteillä. 

Erityissuunnittelija laatii tietyn erityisalan osa-alueen erityissuunnitelman, jossa määritellään palontorjuntatekniikan 

laitteistolle kriteerit rakennusvalvonnan kanssa läpikäytäviin suunnitteluperusteisiin. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä suunnittelutehtävän vaativuusluokan määräytymisestä. 
Laitteistoasetuksilla (A:60 ja A:65) on säädetty paloilmoittimia ja automaattisia sammutuslaitteistoja koskien 
asennusliikkeen vastuuhenkilön ja vastaavan suunnittelijan osaamisvaatimuksista ja suunnittelijalta on voitu vaatia 
suoritettavaksi liikkeen vastaavan henkilön tutkinto.   

Happipitoisuutta alentavalla laitteistolla suojattavan tilan happipitoisuus pidetään tai tarvittaessa alennetaan tasolle, jossa 
palon syttyminen ja leviäminen avoliekillä ei ole mahdollista.  

Hoito- ja huolto-ohje on asennusliikkeen, laitteiston mukana tai asennustodistuksen liitteenä, toimittama ohjelma 
säännöllisistä hoitoon ja huoltoon liittyvistä toimenpiteistä, jotka käyttäjän on tehtävä palontorjuntatekniikan laitteiston 
asianmukaisen toimintakunnon säilyttämiseksi.   

Hätäkeskukseen liitetty (automaattinen) paloilmoitin on laitteisto, joka antaa automaattisesti ilmoituksen alkavasta palosta ja 

laitteiston toimintavalmiutta vaarantavista vioista sekä paikallisesti että hätäkeskukseen.  

Jauhesammutuslaitteistoa voidaan käyttää palavien nesteiden varastoissa ja tuotantoprosessien yhteydessä tapahtuviin kaasu- 
tai metallipaloihin. Jauheen sammutuskyky perustuu sekä jäähdytysvaikutukseen että sen palamisreaktioon aiheuttamaan 
antikatalyyttiseen vaikutukseen. 

Kaasusammutuslaitteisto on laitteisto, jonka tavoitteena on automaattisesti sammuttaa alkava palo heti sen alkuvaiheessa ja 
ylläpitää riittävä sammutepitoisuus uudelleen syttymisen estämiseksi. Kaasusammutuslaitteiston sammutusvaikutus perustuu 
joko tilan tai kohteen happipitoisuuden alentamiseen tai palamisen ketjureaktion katkaisuun.  

Kondensoitunutta aerosolia tuottavan laitteiston sammutusvaikutus perustuu palamisen ketjureaktion katkaisuun. 
Sammutusmekanismi on vastaava kuin sammutusjauheiden. Aerosolisammuttimien toiminta käynnistyy pienen pyroteknisen 
räjähdyspanoksen avulla. Panosta ohjataan joko aktiivisesti paloilmoitusjärjestelmällä tai passiivisesti itsesytytyksen kautta. 

Kuiva-asennus on vesisammutuslaitteiston tyyppi, jossa putkisto on yleensä täytetty paineilmalla tai kaasulla. 

Paineentäydennysjärjestelmän tulee olla automaattinen. Vesisammutuslaitteiston suuttimen lauettua ilman poistuu 

putkistosta. Hälytysventtiili laukeaa paineen laskiessa ja vesi pääsee sprinkleriputkistoon. 

Laukaisukeskus aktivoi erilaisia palontorjuntatekniikan laitteistoja tai niiden toimilaitteita, esimerkiksi paloilmaisimilta tai 

laukaisupainikkeelta tulleen ilmoituksen perusteella. Laukaisukeskus voi esimerkiksi laukaista savunpoisto- tai 

sammutuslaitteistoja, sulkea palo-ovia tai laskea savusulkuja. 

Märkäasennus on vesisammutuslaitteiston tyyppi, jossa paineenalainen vesi täyttää koko verkoston. Järjestelmä soveltuu 

tiloihin, jotka eivät ole alttiina jäätymiselle, eivätkä korkeille lämpötiloille. Vesisammutuslaitteiston suuttimen lauettua vesi 

pääsee palokohteeseen ja märkähälytysventtiilin laukeaminen päästää veden hälytyskellolle ja hälytyspainekytkimelle. 

Ohjauskeskus on sammutuslaitteiston toimintaan liittyvä keskus, jossa on tietyn laitteen tai laitteiston ohjauksessa ja 

suojauksessa tarvittavia sähköisiä komponentteja ja jolla ohjataan ja valvotaan sammutuslaitteistojen toimilaitteita. 
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Paikallinen paloilmoitin on laitteisto, joka antaa automaattisesti ja välittömästi ilmoituksen alkavasta palosta ja laitteiston 
toimintavalmiutta vaarantavista vioista sekä paikallisesti että jatkuvasti valvottuun paikkaan. 
 
Palontorjuntatekniikkaan 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. 
 
Paloturvallisuusjärjestelmä käsittää useampia eri palontorjuntatekniikan laitteistoja tai laitetekniikoita sekä niiden 
yhteistoiminnan muun talotekniikan kanssa. 
 
Palovaroitin on laite, joka havaitsee alkavan palon ja antaa paikallisen akustisen hälytyksen herättäen paikalla olijat. Varoitin 

voi olla paristokäyttöinen tai kytketty sähköverkkoon, jolloin sen sähkövirran saanti on varmistettu myös sähkökatkon aikana. 

Sammutuslaitteisto on pelastustoimintaa helpottava laitteisto, jonka tarkoituksena on sammuttaa ja/tai rajoittaa 
havaitsemansa palo. Laitteiston laukeaminen osoitetaan kiinteistöissä akustisin tai optisin merkinannoin. Yleensä hälytystiedot 
välittyvät myös hätäkeskukseen. 

Savunpoiston laukaisukeskus (SPLK) sisältää laitteet, jotka ohjaavat ohjauskeskuksesta tai paloilmoittimesta tulevan signaalin 
perusteella voimavirran savunpoistoluukkujen avauslaitteille tai puhaltimien moottoreille. Koneellisessa savunpoistossa 
laukaisukeskuksesta käytetään myös nimitystä moottorikeskus, moottorilähtökeskus tai savunpoistokeskus. 

Savunpoiston ohjauskeskus (SPOK) sisältää kytkimet ja painikkeet, joista pelastushenkilöt käynnistävät savunpoiston sekä 
merkkivalot, jotka ilmoittavat laitteiden tilan. Keskuksen yhteyteen sijoitetaan helposti luettavat ohjauskaaviot, joiden 
perusteella voidaan laukaista tai käynnistää oikea savunpoistolaite. Ohjauskeskuksesta käytetään myös nimitystä ohjauspiste. 

Sprinklerilaitteisto on automaattinen vesisammutuslaitteisto, joka muodostaa kohteen sprinklerisuojauksen, käsittäen yhden 

tai useamman sprinkleriasennuksen. Jokainen sprinkleriasennus koostuu asennusventtiilistä laitteineen, vesilähteineen sekä 

putkistosta ja sprinklereistä. 

Suunnitteluperusteet ovat mm. suunnittelun lähtökohtana käytetty kutakin palontorjuntatekniikan laitteiston suunnittelua, 
asentamista ja huoltoa käsittelevä eurooppalainen harmonisoitu standardi. Suunnitteluperusteet antavat tarvittavat tiedot 
käytetyistä tuotteista, mitoituksista ja asennuksesta sekä toimivat myös vertailupohjana kokonaisuutta arvioitaessa tai 
kolmannen osapuolen tarkastuslaitoksen tekemässä käyttöönottotarkastuksessa.  

Tila- ja kohdesuojausasennuksella tarkoitetaan tilan suojaamista siten, että suojattava tila täytetään täysin sammutteella palon 
sattuessa. Tilasuojauksella siis pyritään estämään palon leviäminen muihin tiloihin ja kohdesuojauksella tarkoitetaan joidenkin 
tiettyjen pisteiden tai toimintojen suojaamista. Tarkoituksena estää palon leviäminen suojattavasta pisteestä sen ympäristöön.  
 
Toteutuspöytäkirja on yleisnimitys. Toteutuspöytäkirjaan merkitään kyseisen laitteiston lähtö- ja mitoitustiedot, suunnitteluun 

ja asennukseen osallistuvat tahot ja vastuuhenkilöt. Toteutuspöytäkirjasta on voitu käyttää laitteistokohtaisesti käytettyjen eri 

ohjeiden mukaisesti nimityksiä kuten sammutuslaitteiston lähtötietolomake tai paloilmoittimen elinkaarikirja. 

Vastuuhenkilö: Asennusliikkeen on nimettävä asennus- ja huoltotöitä varten vastuuhenkilö ja hänelle tarvittaessa varahenkilöt. 
Asennusliikkeen vastuuhenkilön tehtävänä on huolehtia siitä, että asennus- ja huoltotöissä noudatetaan pelastustoimen 
laitelain nojalla annettuja säännöksiä ja että asennus- ja huoltotöitä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoisia ja saaneet riittävästi 
opastusta tehtäviinsä. Vastuuhenkilöllä tulee olla tosiasiallinen mahdollisuus huolehtia töiden ohjauksesta ja valvonnasta. 

Vaahtosammutuslaitteistolla voidaan automaattisesti sammuttaa alkavia kiinteiden aineiden ja nesteiden paloja ja estää niiden 
uudelleen syttyminen. Sammutusvaahto on kaasusta ja vaahtoliuoksesta valmistettu sammute. Sammutusvaahdot jaetaan 
vaahtoluvun perusteella kolmeen ryhmään: raskasvaahto, keskivaahto ja kevytvaahto.  

Vesisammutuslaitteiston sprinklerin laukeaminen perustuu sprinklerissä olevaan lämpöherkkään elementtiin, joka on nesteellä 
täytetty lasikapseli tai juotosliitos. Lämpötilan noustessa lasikapseli rikkoutuu tai juotosliitos sulaa, jolloin vesi pääsee 
purkautumaan sprinklerin kautta. Vesisammutuslaitteiston sprinklerit voivat olla suljettuja tai avoimia. Sprinklerisuutin on yksi 
suutintyyppi. 

Vesisumulaitteisto on automaattinen vesisammutuslaitteisto, joka vastaa lähtökohtaisesti toimintatavoiltaan 

sprinklerilaitteistoa, mutta sammutusmekanismi perustuu veden pienen pisarakokoon ja suojattavan tilan täyttämiseen 

kolmiulotteisesti vesisumulla. Laitteisto koostuu vesilähteestä ja pumppu- sekä ohjauskeskuksesta laitteineen, putkistosta, 

vesisumusuuttimista ja muista laitteistoon liitetyistä laitteista.  

Vesivalelulaitteistoa käytetään kohdesuojauksessa. Vesivalelulaitteistossa sammutteena on vesi.  
Laitteisto laukaistaan paloilmaisujärjestelmästä saadun ohjauksen perusteella. Putkistoon liitetyillä avosuuttimilla vesi 
suunnataan palavaan kohteeseen, muodostetaan vesiverho eristämään palava kohde tai aikaansaadaan vesikalvo suojattavaan 

LAUSUNTOVERSIO



14 
 

pintaan. Vesi jäähdyttää palavaa kohdetta, vesiverho absorboi säteilylämpöä ja vesikalvo estää lämmön nousun suojattavassa 
kohteessa.  
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3 Palontorjuntatekniikan yhteensovittaminen 

Ohje 

Tässä osassa käsiteltäviä tulipalon havaitsemiseen ja hallintaan tarkoitettuja palontorjuntatekniikan laitteita ovat: 
 

• palovaroitin (yksittäinen paristokäyttöinen) 

• sähköverkkoon kytketty palovaroitin 

• paloilmoitin tai hätäkeskukseen liitetty (automaattinen) paloilmoitin  

• automaattinen sammutuslaitteisto (yleensä myös ilmoittaa palosta paikallisesti ja paloilmoittimen välityksellä) 

• savunhallintalaitteet 

• sammuttamiseen tarkoitetut muut alkusammutusvälineet, joita käytetään asukkaan, henkilökunnan tai 
pelastuslaitoksen toimesta 

 
Muilta osin tässä osassa käsitellään asennuksia, jotka osin täydentävät palontorjuntatekniikan toimintaa tai muuten 
oleellisesti vaikuttavat palontorjuntatekniikan toimintatavoitteiden täyttymiseen, kuten ilmoituksen välittämiseen tai 
turvalliseen poistumiseen.  
 
Paloturvallisuusjärjestelmä on kokonaisuus, jossa on otettava huomioon eri osa-alueiden suunnittelun 
yhteensovittaminen ja osaaminen. Teknisellä tasolla on yhteensovitettava automaatio-, lvi-, sähkö ja palotekninen 
suunnittelu. Paloturvallisuuden kannalta kriittiset laitteet ovat nykyaikaisessa rakennuksessa yhteydessä vahvasti myös 
muuhun talotekniikkaan, jonka takia palontorjuntatekniikan suunnittelussa on pystyttävä laaja-alaiseen tiedonvaihtoon ja 
koordinointiin eri osa-alueiden asiantuntijoiden ja erityissuunnittelijoiden välillä. Eri osa-alueiden erityissuunnittelijoiden 
on yhteistyössä muodostettava toimiva kokonaisuus rakenteiden, rakennusosien ja palontorjuntatekniikan laitteistoja 
koskevien suunnitelmien kanssa. 

Esimerkiksi paloilmoittimille ja automaattisille sammutuslaitteistoille on myös asetettu tarkempia määräyksiä ja asetuksia, 
joissa kuvataan eri toimijoiden vastuita ja vaatimustasoja suunnittelulle, asentamiselle, dokumentoinnille, ylläpidolle ja 
tarkastustoiminnalle. 

 

 

 

  

LAUSUNTOVERSIO



16 
 

3.1 Palontorjuntatekniikan laitteistojen lähtötiedot ja suunnitteluperusteet 

Vaatimus 

Asennustyön tilaajan ja vastaavan urakoitsijan eli asennusliikkeen väille on määriteltävä sopimuksissa menetelmät, joilla 
varmistetaan kutakin palontorjuntatekniikan laitteiston asennusta koskevien suunnitteluperusteiden ja 
asianmukaisuuden täyttyminen.  

Rakennushankkeen alussa sopimusasiakirjoissa on määriteltävä palontorjuntatekniikan toteutukseen osallistuvat 
osapuolet. Rakennushankkeen aikana hankinnassa valittavan asennusliikkeen vastuuhenkilö vastaa, että hankittu ja 
toteutettava palontorjuntatekniikan laitteisto vastaa siitä rakennushankeen alussa esitettyjä suunnitteluperusteita. 

Ohje 

Palontorjuntatekniikan laitteistoista esitettävät suunnitteluperusteet ja toteutuspöytäkirja, toimivat kuinkin 
palontorjuntatekniikan laitteiston toteutuksen lähtötietoina ja niistä näkyy säädösten vaatimukset ja viranomaisten 
asettamat vaatimukset tarvittavan turvallisuustason varmistamiseksi. 

Suunnittelun sekä asennustyön vastuuhenkilöt ja kutakin palontorjuntatekniikan laitteistoa koskevat säädösten 
vaatimukset, toteutukseen tarvittavat laitteistokriteerit ja vaatimukset, käytettävä asennusohje ja standardi sekä 
mahdollisesti näistä tehtävät poikkeamat esitetään suunnitteluperusteissa. 

Suunnitteluperusteissa esitetään yksittäisten laitteistotietojen lisäksi palontorjuntatekniikan laitteistojen 
yhteensovittamisen vaatimukset ja yhteensovittamiseen liittyvät tekniset kriteerit, jotta eri osa-alueiden 
erityssuunnittelijat pystyvät valvomaan myös laitteistojen yhteistoiminnan varmistamista. Määrittelyissä esitetään 
palontorjuntatekniikan laitteistojen yhteistoimintaa toteuttavat laitteisto-osat ja niiden liitettävyys- ja 
yhteensopivuusvaatimukset.  

Suunnitteluasiakirjoissa ja toteutuspöytäkirjassa kerrotaan mitkä asiakirjat toteuttajan on esitettävä valmiista työn 
suorituksesta.  

Palontorjuntatekniikan laitteistojen suunnitelmien määrittelyissä esitetään liitettävyys- ja yhteensopivuusvaatimukset 
sekä eri laitteistojen ohjauskokonaisuuden toiminnasta laaditaan kuvaus ja arvio, jotta riittävän luotettava ja nopea 
toiminta voidaan varmistaa asianmukaiseksi.  

Suunnitteluperusteissa esitettävän yhteensopivuuden määrittelyn tulee koskea myös menetelmiä, joilla suunnitelmat 
laitteisto- ja sähkösuunnittelun välillä yhteensovitetaan sekä teknisiin vaatimuksiin, joilla varmistetaan yhteensopivat 
tuotteet ja laitteistojen sekä talotekniikan väliset liittymärajapinnat. Lisäksi tulee laatia suunnitelma riittävistä 
testausmenettelyistä, joilla laitteistojen välinen yhteistoiminta ja paloturvallisuusjärjestelmäkokonaisuus voidaan todeta 
asianmukaisesti toimivaksi kokonaisuudeksi. 

Mikäli asennustyön aikana asennusliike päivittää suunnitelmia on suunnitteluperusteet laatineen erityissuunnittelijan ja 
pääsuunnittelijan oltava tietoisia muutoksista sekä varmistettava, että palontorjuntatekniikan laitteistoille esitetyt 
vaatimukset täyttyvät ja että viranomaisten esittämät vaatimukset on huomioitu. 

Suunnitteluperusteet ja asennusliikkeen dokumentaatio asennuksesta toimivat myös lähtökohtana kolmannen 
osapuolen tarkastukselle, jotta säädösten täyttymisen ja suunnitteluperusteiden täyttyminen sekä laitteiston 
asianmukaisuus voidaan varmistaa. Vaikka kaikista palontorjuntatekniikan laitteistoista ei olisi säädetty vastaavia 
ohjeita, on laadunvalvonnassa silti suositeltavaa käyttää vastaavia dokumentointimenetelmiä kaikkien 
palontorjuntatekniikan laitteistojen kohdalla.  Kunnan pelastusviranomaisella on oikeus olla läsnä 
vesisammutuslaitteiston käyttöönottotarkastuksessa. Tarkastuksen tilaajan on ilmoitettava tarkastuksen ajankohdasta 
kunnan pelastusviranomaiselle 14 päivää ennen tarkastusta. 

Laitteistokohtaisesti suunnitteluperusteista tehtyä selvitystä voidaan käyttää osana rakennuslupakäsittelyä. Maankäyttö- 
ja rakennuslaissa tai sen nojalla säädetään erityissuunnitelmasta, suunnitelman laatijalle asetettavista 
kelpoisuusvaatimuksista ja suunnitelmien toimittamisesta rakennusvalvontaviranomaiselle. Jäljennös selvityksestä tulee 
toimittaa paikalliselle pelastusviranomaiselle. 

Vastuu palontorjuntatekniikan laitteistoa tai laitteita koskevan suunnitelman kelvollisuudesta on suunnitelman laatijalla 
sekä asennuksia koskien asennusliikkeen vastuuhenkilöllä. Suunnitelmien asianmukaisuuden arvioimiseksi 
rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttää esimerkiksi tarkastuslaitoksen lausuntoa tai hyödyntää rakentamisen 
käytäntöjä yhtenäistäviä Topten-kortteja. 

Säädöksiin perustuvat viranomaisen esittämät ja palontorjuntatekniikan laitteistojen suunnittelutietoihin kohdistuvat 
vaatimukset on esitettävä kirjallisina rakennuslupakäsittelyn yhteydessä. Rakennusluvassa voidaan edellyttää 
paloturvallisuutta parantavia laitteita, ns. turvajärjestelmiä ja niihin kohdistettuja vaatimuksia esitetyn turvallisuustason 
täyttymiseksi. Säädöksiin perustuvat viranomaisen esittämät ja palontorjuntatekniikan laitteistojen suunnittelutietoihin 
kohdistuvat vaatimukset on esitettävä kirjallisina rakennuslupakäsittelyn yhteydessä. 
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Suunnitteluperusteissa otetaan huomioon riskienarvioinnin johtopäätökset, jotka voivat vaikuttaa palontorjuntatekniikan 
laitteiston luotettavauuteen tai mitoitustietoihin, laitteiden käytettävyyteen, ilkivaltaiseen käyttöön tai ylimääräisiin 
hälytyksiin sekä palontorjuntatekniikan laitteistojen ja muun talotekniikan yhteistoimintaan ja osastointien vaatimuksiin 
palonkestävyydelle. 

Lähtökohtaisesti toteutuspöytäkirjaan merkitään: 

- Laitteiston perusmäärittely ja kuvaus yhteen liitettävistä osista 
- suunnitteluun osallistuvat vastaavat suunnittelijat 
- Viranomaisen, eli rakennusvalvonnan, esittämät kriteerit turvallisuustason varmistamiseksi ja laaditun 

riskienarvioinnin asettamat laadulliset kriteerit 
- Suunnittelun pohjana käytettävät suunnitteluperusteet 
- Mahdolliset tehdyt poikkeamat suunnitteluperusteina olevista standardeista sekä esitys riskienarvioinnista 
- Riskienarvioinnin pohjalta esitetään vaatimukset palonkestoisuudesta ja laitteistojen yhteensovittamisen 

vaatimuksista 
 

Viite  

Maankäyttö ja rakennuslaki 
Pelastuslaki 
Laki pelastustoimen laitteista 
Sisäasiainministeriön asetus automaattisista sammutuslaitteistoista Asetus A:65 N:o SM-1999-967/Tu-33 8.8.2000 
Sisäasiainministeriön määräys A:60 Paloilmoittimien hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto, ja tarkastus  
ISO 31000 
SFS-ISO 31000:2018 
SFS-EN 31010:2019 

3.2 Palontorjuntatekniikan laitteistojen asennustodistus ja pöytäkirjat 

Vaatimus 

Asennusliike laatii rakennuksen omistajan ja haltijan käyttöön asennustodistuksen, jonka liikkeen vastuuhenkilö allekirjoit-
taa.  Asennustodistuksella ja sen liitteillä palontorjuntatekniikan laitteiston toteuttanut asennusliike vakuuttaa laitteiston 
ja sen osien täyttävän säädösten ja esitettyjen suunnitteluperusteiden vaatimukset. 

Sähköasennuksista ja painelaitteisiin liittyvistä töistä laaditaan omat pöytäkirjat, jotka liitetään asennustodistukseen. 

Ohje 

Asennustodistuksella esitetään laitteiston vastaavan suunnitteluperusteissa annettuja tietoja ja täyttävän käytettyjen 
standardien vaatimukset. Asennustodistuksissa mainitaan kaikki yhteensopivuuteen liittyvät määritelmät ja vaatimukset 
sekä menetelmät asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi. Tuotteet, toimittajat, asennusliikkeet sekä testaukset ja 
tarkastukset on kirjattava asennustodistukseen. Asennustodistuksen liitteenä on oltava oman työn tarkastusasiakirja 
sekä laitteisto- ja kohdekohtainen hoito ja huolto-ohjelma. 

Laitteistokohtaisesti on voitu asetuksella tai määräyksellä säätää asennustodistuksen sisällöstä, jolloin 
asennustodistuksessa on esitettävä:  

• kohteen yksilöintitiedot  

• selvitys asennustöiden säännösten ja määräysten mukaisuudesta sekä noudatetuista muista vaatimuksista  

• yleiskuvaus laitteiston toimintakunnon todentamiseen käytetyistä menetelmistä  

• testausten ja vastaavien tulokset  

• mitoituslaskelmat 

• toteutuspiirustukset  

• selvitys suunnitteluperusteista  

• täydellinen sarja käyttö- ja huolto-ohjeita 
 

Laitteistokohtaisesti on voitu tarkentavalla asetuksella tai määräyksellä esittää vaatimus kolmannen osapuolen 
tarkastuksesta. Kolmannen osapuolen tarkastuslaitoksen käyttöönottotarkastuksessa varmistetaan, että laitteisto on 
toimintakuntoinen ja suunnittelusta ja asentamisesta annettujen vaatimusten mukainen ja että se vastaa 
asennustodistusta ja esitettyjä suunnitteluperusteita.  

Asennustodistuksella osoitetaan, että laadunvarmistamiseen sovitut menettelyt kuten laitteistokohtaiset 
sähköasennusten mitoitukset ja tekniset toimintakokeet sekä palontorjuntatekniikan laitteistojen yhteistestin on tehty. 
Sähköasennuksista on laadittava erillinen pöytäkirja. Tarvittavat menettelyt asennusten asianmukaisuuden 
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varmistamiseksi on määriteltävä suunnitteluperusteissa sekä asennusliike esittää asennustodistuksen liitteenä 
pöytäkirjojen lisäksi kuvauksen asianmukaisuuden varmistamiseksi ja mittaamiseksi käytetyistä menetelmistä. 

Viite  

Pelastuslaki 
Laki pelastustoimen laitteista 
Sisäasiainministeriön asetus automaattisista sammutuslaitteistoista Asetus A:65 N:o SM-1999-967/Tu-33 8.8.2000 
Sisäasiainministeriön määräys A:60 Paloilmoittimien hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto, ja tarkastus  

3.3 Alusta- ja tietomalliratkaisujen huomiointi  

Ohje 

Kunkin palontorjuntatekniikan laitteistoja asentavan asennusliikkeen suunnittelijan tietoon on saatava tietomalleja ja 
yhteisiä tietokantoja koskevat suunnitelmien tarkkuustasot, jotta erityissuunnittelijat tietävät kuinka eri osa-alueiden 
suunnitelmat tullaan siirtämään kiinteistön tietomalliin ja sähköiseen järjestelmään. 

Palontorjuntatekniikan erityissuunnittelun vaatimukset tulee esittää laitteistokohtaisissa suunnitteluperusteissa. 
Suunnitteluperusteista on esitetty tarkemmin kappaleessa 3.1 Palontorjuntatekniikan laitteistojen lähtötiedot ja 
suunnitteluperusteet.Sopimusasiakirjoissa määritellään suunnitelmia ja tietomalleja koordinoiva. Sopimuksilla 
määritellään tietomalleissa käsiteltävän laitteiston laajuudesta sekä palontorjuntatekniikkaa koskevista laite- tai 
rakenteellisten tietojen tarkkuuksista sekä suunnitelmien yhteensovittamisen koordinoinnista.  

Eri osa-alueiden erityissuunnittelijoille on oltava saatavissa tieto siitä millä tarkkuudella suunnitelmat tule kerätä yhteen 
tietokantaan ja kuka koordinoi tietojen päivittämistä. Tietomalleja koskevat yhteensopivuusvaatimukset on oltava 
esitettyinä kaikille suunnittelijoille, jotta tiedetään kuka vastaa kokonaisuuden hallinasta ja yhteensovittamisen 
koordinoinnista. 

Rakennushankkeen tarveselvitysvaiheessa erityissuunnittelijat auttavat oman vastuualueensa osalta 
rakennushankkeeseen ryhtyvää ja tilaajaa asettamaan tarpeeseen nähden sopivat vaatimukset. Tietomalleihin liittyvät ja 
suunnittelussa käytettävät dokumentoinnin muodot on hyvä kirjata suunnitteluperusteisiin.  

Viite  

Maankäyttö ja rakennuslaki 1999/132 

Rakennusten digitaalinen turvallisuus, Suunnittelijan ohje RT 103207  

Rakennusten digitaalinen turvallisuus. Tilaajan ohje RT 103206  

Rakennusten digitaalinen turvallisuus. Kiinteistönpidon ohje RT 103208 

https://ym.fi/rakennetunymparistontietojarjestelma 

https://mrluudistus.fi/rakentaminen-ja-luvat/  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 3.1 

3.4 Kiinteistönpitokirja ja palontorjuntatekniikka 

Vaatimus 

Huoltokirjassa esitetään rakennusosien, järjestelmien ja laitteiden (ml. alkusammutuskalusto) arvioidut kunnos-
sapitojaksot rakennusosien, järjestelmien ja laitteiden käyttöiät, käyttöikätavoitteet ja kunnossapitovelvollisuudet sekä 
toteutuneet korjaus- ja muutostyöhankkeet.  

Asennusliikkeen suunnittelija vastaa, että hän toimittaa asennustodistuksen liitteessä tarvittavat tiedot kunkin 
palontorjuntatekniikan laitteiston hoito- ja huolto-ohjelman. 

Ohje 

Maankäyttö ja rakennuslain mukaisesti kunkin palontorjuntatekniikan erityissuunnittelijan on huolehdittavat, että oman 
osa-alueen erityissuunnittelun ja palontorjuntatekniikan laitteistototeutuksen ja asennustodistuksen liitteenä 
toimitettujen tietojen siirtämisestä huoltokirjaan (kiinteistönpitokirjaan). 

Huoltokirjan laadinta aiheuttaa tehtäviä ja velvoitteita hankkeen kaikille osapuolille: rakennuttajille, suunnittelijoille, 
valvojille, urakoitsijoille ja laitetoimittajille. 

Erityissuunnittelijan on laadittava Maankäyttö ja rakennuslain 117 i §:n mukainen rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje 
oman erityisalansa osalta. Erityissuunnittelijan on varmistettava, että hän saa tietoonsa tarvittavat laadulliset kriteerit, 
jotta loppukäyttäjän tarpeet tulevat huomioiduiksi ja kustakin palontorjuntatekniikan laitteistosta kootaan asianmukaiset 
kunnossapito-ohjelmat ja hoito- ja huolto-ohjelmat yläpitoa ja huoltokirjaa varten.  
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Viite  

Maankäyttö ja rakennuslaki 1999/132 i 117§ (21.12.2012/958) Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje 

RT 18-11240 Kiinteistönpitokirja kiinteistön elinkaaren hallinnassa 

RT 93-11232 Muuntojousto Tila- ja pääsuunnittelu 

RT 103164 Elinkaarimalli hankkeen toteutusmuotona 

RT 103144 PPP-malli rakennushankkeen hankinnan mallina 

3.5 Palontorjuntatekniikan laitteistojen väliset ohjaus- ja valvontakokonaisuudet 

Vaatimus 

Asennusliike ja liikkeen vastuuhenkilö vastaa, että lopputulos vastaa suunnitteluperusteita ja että laitteistojen väliset 
yhteistoimintakokeet tulee varmistettua ja dokumentoitua oman työn tarkastuksessa ja että koestuksista löytyvät 
asianmukaiset pöytäkirjat asennustodistuksen liitteenä. 

Toteutuspöytäkirjakäsittelyssä ja aloituskokouksessa on otettava huomioon eri tekniikoiden yhteensovittaminen.  

Paloilmoittimeen liitettävien valvonta- ja ohjauskokonaisuuksien on täytettävä EN 54-13 osan mukaiset 
yhteensopivuusvaatimukset.  

Ohje 

Suunnitteluperusteissa on esitettävä erillinen kuvaus ja arvio tarvittavista ohjaus- ja valvontakokonaisuuksista, jotta 
riittävän luotettava ja nopea toiminta voidaan varmistaa asianmukaiseksi. Kuvauksessa on esitettävä mitä standardia on 
käytetty suunnittelun lähtökohtana ja perusteissa sekä kuinka yhteistoiminta varmistetaan ennen käyttöönottoa ja 
luovutusta.  

Ohjaus- ja valvontatoiminteiden kuvauksesta on eri osapuolille käytävä riittävän selväksi, mitkä ovat olleet suunnittelun 
perusteet ja kuinka ohjaus ja valvontakokonaisuus on toteutettu, ja mitkä ovat järjestelmien väliset rajapinnat.  

Ohjattavat toiminnot tulee suunnitella siten, että todennäköisimmässä vikatilanteessa ne jäävät tilaan, joka ei heikennä 
paloturvallisuutta. 

Palontorjuntatekniikan laitteistojen teknisessä yhteensopivuuden määrittelyssä on määriteltävä: 

- yhteiset yhteensopivuusvaatimukset 
- laitteistojen väliset rajapinnat 
- toimintaperiaate (I/O-ohjaus vai ohjelmallinen) 
- vikavalvontavaatimukset 
- riskienarvion ja suunnitteluperusteiden mukaisen palonkestävyyden asettamat vaatimukset asennukselle 
- menettelyt asennuksen suunnitteluperusteiden täyttymisen varmistamiseksi  
- ohjauskeskukselta vaadittavat toiminnot 
- ohjauskeskuksen ja käytettävien kenttälaitteiden tekniset vaatimukset  
- ohjauskeskuksen sijainti ja käyttövaatimukset 
- virrankulutuslaskelma (mukaan lukien keskus ja kenttälaitteiden vaatimat tehot) 
- vaadittava varateholähde tai erillisen sähkönsyöttö 

Kustakin palontorjuntatekniikan laitteistosta tehdyt määrittelyt kuvataan riittävällä tarkkuudella yhteistoimintaan 
osallistuvien laitteistojen suunnitteluperusteissa. Suunnitteluperusteista on esitetty vaatimukset kappaleessa 3.1. 

Viite 

SFS-EN 54 Standardisarja, paloilmoittimet 

SFS-EN 54-13:2017 Paloilmoittimet. Osa 13: Laitteiston osien yhteensopivuuden ja yhdistettävyyden arviointi.  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 3.1 

3.6 Palontorjuntatekniikan merkinnät rakennuksessa 

Vaatimus 

Toteutuspöytäkirjoissa voidaan ottaa kantaa myös osoitteiden merkintätapaan tai kilpien kokoon.  

Palontorjuntatekniikan laitteistojen opaskilvet tai merkinnät sijoitetaan rakennuksen ulkoseinälle mahdollisimman 
lähelle keskustilaan johtavaa sisäänkäyntiä ja reitti keskustilaan on oltava selkeästi merkittynä. 
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Sähköasennukset merkitään kutakin laitteistotekniikkaa koskevan standardin tai suunnitteluohjeen mukaisesti siten, että 
ne ovat tunnistettavissa kunkin palontorjuntatekniikan laitteiston toimintaan liittyväksi. 

Ohje 

Palontorjuntatekniikan laitteistojen ja laiteosien merkinnät määritellään laitteistokohtaisissa suunnitteluperusteissa.  

Kohteen asemapiirustus on sijoitettava pääsisäänkäynnin läheisyyteen tai kohtaan, jossa se on pelastuslaitoksen tai 
muiden paikalle hälytettyjen helposti havaittavissa).  

Asemapiirustuksesta on käytävä ilmi: 

• asennuksen numero sekä vastaavan asennusventtiilin ja hydraulisen hälytyskellon sijainti 

• eri sprinkleriluokkiin kuuluvat alueet, alueen sprinkleriluokka ja jos on tarkoituksenmukaista, suurin sallittu 
varastointikorkeus 

• värityksellä tai varjostuksella merkityt kunkin asennuksen kattamat alueet sekä, jos palokunta niin vaatii, 
reittimerkinnät näille alueille 

• asennusventtiilien jälkeisten sulkuventtiilien sijainti. 

 
Muista paloturvallisuuteen liittyvistä merkinnöistä löytyy tietoa SPEKin oppaasta rakennuksen turvamerkit. 

Viite 

Sähköturvallisuuslaki 1135/2016  

https://www.spek.fi/turvallisuus/oppaat/ 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 3.1 

3.7 Turvajärjestelemät ja palonkestävät johtojärjestelmät 

Vaatimus 

Palontorjuntatekniikan asennusten, joiden edellytetään toimivan palon aikana, on toteutettava siten, että niiden 
toimintakyky säilyy tarvittavan ja suunnitteluperusteissa esitetyn ajan. 

Asennusliikkeen on puolestaan noudatettava laitteistokohtaisesti laitevalmistajan esittämiä asennusohjeita ja esitettyjä 
suunnitteluperusteita. Asennuksessa käytetään paloilmoittimen laitetoimittajan asennusohjeissaan määrittelemiä 
kaapeleita ja johtoja. Käytettävien kaapeleiden tyypit, poikkipinta-alat ja kaapelointiohjeet tulee tarkistaa 
laitetoimittajalta ennen asennustyön aloittamista.  

Ohje 

Rakennusvalvonta voi antaa ohjeita sähkönsaannin varmistamisesta, laitteiden ja johtojärjestelmän suojaamisesta 
palolta, tai turvajärjestelmän luotettavuudesta tai toimintavarmuudesta.   

Johtojärjestelmän toteutus ja toiminnallinen palonkestävyys on määriteltävä sähkösuunnitelmissa, 
suunnitteluperusteissa ja laitteistokohtaisessa toteutuspöytäkirjassa. Palonkestävyys ja palontorjuntatekniikan 
toimintavarmuus on suunniteltava niin, että vaurion sattuessa mahdollisimman vähän toimilaitteita jäisi pois 
toiminnasta ja toiminta vikaantuessa varmistetaan turvalliseen suuntaan. 

Mikäli kohdekohtaisissa asiakirjoissa edellytetään käyttämään paloilmoittimen sähköteknisissä asennustöissä ja 
kaapeloinneissa palokestoisia asennustapoja, sähkötekniset toimintavarmuus- ja luotettavuusvaatimukset täyttyvät 
noudattamalla soveltuvin osin standardissa SFS 6000-5-56 esitettyjä sähköasennusten teknisistä vaatimuksista annettuja 
standardeja ja määräyksiä. 

Standardin SFS 6000-5-56 vaatimukset palonkestävistä johtojärjestelmistä ovat voimassa vain, jos palonkestävän 
johtojärjestelmän käyttöön päädytään riskiarvioinnin perusteella tai käyttövaatimus on esitetty jossain muualla. 
Tarvittava toiminta-aika määritellään riskikartoituksen perusteella. 

Viite 

SFS 6000-5-56. Sähkölaitteiden valinta ja asentaminen. Turvajärjestelmät 

ST-käsikirja Kaapelit ja paloturvallisuus.  

ST 51.06 Palonkestävä johtojärjestelmä palon aikana toimiviksi tarkoitetuille järjestelmille. 

ST 51.17 Sähkökaapelit ja paloturvallisuus  

LAUSUNTOVERSIO

https://www.spek.fi/turvallisuus/oppaat/
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3.8 Palontorjuntatekniikan vaatimat tilat 

Vaatimus 

Palontorjuntatekniikalle varattavien tilojen on täytettävä TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.2 vaatimukset. 

Palontorjuntatekniikan laitteistojen sijoittelussa on huomioitava, että niihin päästään turvallisesti käsiksi myös palon 
aikana ja että ilkivaltainen käyttö on estettävissä. Tällaisia palontorjuntatekniikan laitteistoja ovat esimerkiksi: 

• Sammutuslaitteiston ohjaukseen ja laukaisuun tarkoitetut asennukset ja järjestelmät 

• paloilmoitin  

• palopeltien- ja palo-ovien ohjausjärjestelmä sekä  

• savunhallinta 

Ohje 

Palontorjuntaa palvelevien laitteistojen käyttölaitteet ja käyttöpainikkeiden sijoittelua arvioidaan suunnitteluperusteissa 
tehdyn riskienarvioinnin johtopäätösten pohjalta. 

Keskus- ja käyttölaitteiden sijoittamisessa ja suunnitteluasiakirjoissa on määriteltävä:  

• vaatimukset tilan valvonnalle ja suojaukselle 

• tilan osastointivaatimukset 

• tila on helposti luokse päästävissä tulipalon aikana ja hätäpoistuminen on turvallista 

• tekniikan asettamat vaatimukset käyttölämpötiloille (ensisijaisesti oltava suojassa jäätymiseltä) 

• tilan pitää olla puhdas ja kuiva sekä jäätymiseltä suojassa (Huomioon on otettava myös laitevalmistajan 
antamat ohjeet) 

• tilan normaalikäyttö ei saa aiheuttaa vaurioita laitteistolle 

• Ilkivaltaisen käytön mahdollisuus ja tarvittavat menetelmät laitteiston ja keskuksen suojaamiseksi 

• Tilassa on riittävä tuuletus ja ilmanvaihto sekä huoltotoimenpiteiden tarpeet on huomioitu suunnittelussa 

• Tilassa valaistus on riittävä turvallista käyttöä ja indikaattoreiden havaitsemista varten. Eikä tilassa ole käyttöä 
häiritseviä tekijöitä tai ilkivallan vaaraa sekä sähkökatkosten ajalle. 

• tilassa on oltava riittävä kentänvoimakkuus matkaviestimille  

• Muu mahdollinen melu on otettu huomioon, jotta käyttö myös ilmoitustilanteessa on mahdollisimman 
häiriötöntä 

• Tilassa ei säilytetä ylimääräistä palokuormaa tai muuten helposti syttyvää tavaraa. 

• Ylläpito ja tarkastus ovat helposti suoritettavissa 

• Riittävät merkinnät hyvin erottuvin kyltein 

Tiloihin kohdistuvista merkinnöistä on voitu esittää vaatimuksia myös laitteistokohtaisesti lähtötiedoissa ja 
toteutuspöytäkirjassa. 

Viite 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 3.6 
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3.9 Palontorjuntatekniikan laitteistojen vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen 

Vaatimus 

Vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.4 vaatimuksia. 

Sammutuslaitteiston asennusliike vastaa sammutuslaitteiston asennuksesta kohteessa. Asennusliikkeen vastuuhenkilö 
huolehtii, että sammutuslaitteiston rakentamiselle asetetut vaatimukset täyttyvät siten kuin suunnitteluperusteista 
laadittuun selvitykseen ja lupaehtoihin on rakennusvalvonnansuunnitelmien käsittelyn yhteyden kirjattu. 

Valittu urakoitsija ja asennusliike vastaa, että ennen käyttöönottoa laitteistojen käyttöön annetaan riittävä koulutus, jotta 
hoito- ja huolto-ohjelmien sekä kiinteistön huoltokirjassa esitettyjen ylläpitovaatimusten mukaiset toimenpiteet pystytään 
tekemään asianmukaisesti ja turvallisesti. Lisäksi koulutettavat saavat laitteiston toiminnan perusteista sekä ymmärtävät 
tarvittavat toimenpiteet vika- ja palotilanteessa sekä sen jälkeen, jotta palautustoimenpiteet saadaan tehdyiksi. 

Ohje 

Rakennustyön aloituskokouksessa voidaan myös päättää, mitä selvityksiä tai tarkastuksia eri työvaiheisiin liittyen 
edellytetään töiden asianmukaisen suorituksen varmistamiseksi.  

Asennustodistuksella ja dokumentoinnilla asennusliike ja vastuuhenkilö osoittavat, että asennetut laitteet, tarvikkeet ja 
järjestelmät täyttävät lainsäädännön, viranomaisten ja suunnitteluperusteissa esitetyt vaatimukset. Dokumentoinnin 
pitää olla niin yksityiskohtainen, ettei ole epäselvyyksiä vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa eikä tehdyistä töistä ja 
käytetyistä tuotteista. 

Palontorjuntatekniikan laitteistosta vastaavan tilaajan ja toteutuksesta vastaavan urakoitsijan välille määritellään 
sopimuksissa vastuualueet ja vastuuhenkilöt. Sopimus- ja suunnitelma-asiakirjoissa määritellään ne toimenpiteet, joilla 
vaatimuksenmukaisuus osoitetaan sekä dokumentit, joiden avulla voidaan todentaa järjestelmän suunnitelmien 
mukainen toiminta.  

Rakennustyötä ei saa aloittaa tai jatkaa, ennen kuin rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt 
laadunvarmistusselvityksen. Laadunvarmistusselvitykseen merkitään olennainen tieto niistä toimista, joilla 
rakennushankkeeseen ryhtyvä osoittaa varmistavansa rakentamisen suunnitelman mukaisuuden sekä säännökset ja 
määräykset ja hyvän rakennustavan täyttävän lopputuloksen. 

Laitteistokohtaisesti on säädöksissä voitu vaatia toteutettavasta käyttöönotto tai varmennustarkastuksesta. 
Paloilmoitinta ja sammutuslaitteistoa koskeva käyttöönottotarkastus on tehtävä ennen maankäyttö- ja rakennuslaissa 
132/1999 tarkoitettua käyttöönottokatselmusta ja suojatun rakennuksen tai rakennusosan käyttöönottoa. Tarkastuksen 
tekijän tulee olla turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) hyväksymä tarkastuslaitos. 

Viite 

Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 

Laki pelastustoimen laitteista 10/2007 

Sisäasiainministeriön asetus automaattisista sammutuslaitteistoista Asetus A:65 N:o SM-1999-967/Tu-33 8.8.2000 

Sisäasiainministeriön määräys A:60 Paloilmoittimien hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto, ja tarkastus  

Ympäristöministeriön ohje rakennustyön suorituksesta ja valvonnasta. Ympäristöministeriö. 2015. 

ST 711.04 Rakennusautomaatiourakan valvonta- ja vastaanottomenettelyohjeita. 

RT 10-11302, LVI 03-10631, KH X4-00665 Talotekniikan laadunvarmistus ja vastaanottomenettely. Tehtävät ja 

dokumentointi 
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4 Sammutuslaitteistot 

Ohje 

Sammutuslaitteisto-osa keskittyy käsittelemään Ympäristöministeriön asetuksen rakennusten paloturvallisuudesta YM/848 
sekä pelastuslaissa ja laissa pelastustoimen laitteista esitettyjä sammutuslaitteistoja. 

Tässä ohjeessa käsitellään vain eurooppalaisten harmonisoitujen standardien mukaisia laitteistototeutuksia. 

Laitteistot ryhmitellään säädöksissä automaattisiin vesisammutuslaitteistoihin, kaasusammutuslaitteistoihin ja muihin 
yksilöitävissä oleviin sammutuslaitteistoihin, joita käsitellään sammutuslaitteistot osan kohdassa muut erikoisjärjestelmät. 

Automaattiset vesisammutuslaitteistot ovat pääasialliset suojaustavat, kun tarkoituksena on suojata rakennus 
kokonaisuudessaan sekä turvata ihmisten poistuminen. Muut ohjeessa käsitellyt sammutuslaitteistot on tarkoitettu esimerkiksi 
erityistilojen tai erityiskohteiden suojaamiseen. 
 
Sammutuslaitteiston suunnitelmissa ja asentamisessa on otettava huomioon rakenteiden palonkestävyys, poistumistiet, muu 
palontorjuntatekniikka ja laitteistojen välinen yhteistoiminta, lisäsuojausta edellyttävät erityiset vaarakohteet, 
sammutuskalusto, turvalliset työmenetelmät ja tavaroiden käsittelytavat, työnjohdon tekemä valvonta, hyvä siisteys ja 
kunnossapito. 

Turvatekniikan keskus pitää yllä rekisteriä sammutuslaitteistojen huolto- ja asennustöitä suorittavista liikkeistä.  

Viite 

Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta (848/2017) 

Pelastuslaki (379/2011) 

Laki pelastustoimen laitteista (10/2007) 

Linkki: Tukes Asennusliikkeet, vastuuhenkilöt, tutkinnot 

https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/pelastustoimen-laitteet/sammutuslaitteistot#asennusliikkeet,-vastuuhenkilot-ja-tutkinnot 
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4.1 Automaattiset vesisammutuslaitteistot 

Ohje 

Rakennukseen on suunniteltava ja asennettava automaattinen vesisammutuslaitteisto, mikäli se on rakennusluvan ehtona 

esitetty tai vaadittu maankäyttö- ja rakennuslain sekä ympäristöministeriön asetuksen rakennusten paloturvallisuudesta 

perusteella. 

Automaattisessa vesisammutuslaitteistossa sammutteena on vesi. Automaattiset vesisammutuslaitteistot ryhmitellään 
sprinkleri- ja vesisumulaitteistoiksi.  

Sammutuslaitteistotyyppiä valittaessa on otettava huomioon laitteistojen toiminnallinen ero ja paloluokkavaatimukset sekä 
sammutuslaitteiston hyväksyntä käyttökohteeseen. Vesisumun soveltuvuutta ja tehokkuutta käytettäväksi laitteistotekniikaksi 
voidaan tarvittaessa arvioida tapauskohtaisesti erillisillä palokokeilla 
 
Sammutuslaitteiston valintaan vaikuttavia asioita ovat:  

• Suojauksen laajuus ja käyttötarkoitus (esim. asuin-, toimisto-, liike- tai julkinen rakennus tai tuotanto- tai 
varastorakennus tai näiden yhdistelmä) 

• Palokuorma (materiaalit, palon oletettu leviämisnopeus, pinomaiskorkeudet) 

Soveltuvuudessa on huomioitava: 

• Henkilöturvallisuuden asettamat vaatimukset täyttyvät  

• Sammutuslaitteiston toiminta ja sen soveltuvuus tilassa esiintyvien palojen sammuttamiseen  

• Sammutteen vallinnassa on otettu huomioon riskienarvioinnin johtopäätökset 

Elinkaarikustannukset  

• Sammutuslaitteiston suunnittelusta, asennuksesta, mahdollisista liittymiskuluista, tarkastuksista, huolloista, käytöstä 
sekä käytöstä poistamisesta aiheutuvat kustannukset.  

Automattisia vesisammutuslaitteistoja ei tule asentaa esimerkiksi seuraaviin tiloihin tai kohteisiin, joissa veden purkautuminen 
saattaa aiheuttaa vaaraa:  

• aineet, jotka reagoivat voimakkaasti veden kanssa (esimerkiksi natrium) 

• siilot tai säiliöt, jotka sisältävät kastumisesta turpoavia aineita  

• teollisuusuunit, suolakylvyt, kuumat rasva- tai öljyaltaat  

• kuumat kohteet, joissa nopea jäähtyminen saattaa aiheuttaa vaurioita.  

Näihin tapauksiin on harkittava muita kohdassa 4.3 esitettyjä erikoisjärjestelmiä.  

Viite 

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta (848/2017) 

Laki pelastustoimen laitteista (10/2007) 

Sisäasiainministeriön asetus automaattisista sammutuslaitteistoista Asetus A:65 N:o SM-1999-967/Tu-33 8.8.2000 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.3 
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 Yleiset vaatimukset 

Vaatimus 

Vesisammutuslaitteistojen toteutuksessa noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.0 vaatimuksia. 

Asennuksissa on huomioitava, että vesisammutuslaitteistoja koskevien standardien vaatimukset on aina arvioitava 

kohdekohtaisesti ja että vesisammutuslaitteistoja koskevissa standardeissa on joukko velvoittavia standardiviittauksia, jotka on 

otettava huomioon kokonaisuutta arvioitaessa. Asennuksissa varmistetaan, että työ tehdään kutakin laitteistoa koskevien 

suunnitelmien mukaisesti. 

Ohje 

Vesisammutuslaitteiston suunnittelussa ja mitoituksessa on otettava huomioon rakennuksen käyttötarkoitus ja rakentamista 
valvovien viranomaisten mahdollisesti asettamat vaatimukset.  

Vesisammutuslaitteiston toteutus voi olla myös vakuutusyhtiön vaatimus tai omaehtoinen toteutus, jolla parannetaan kohteen 
turvallisuustasoa.  

Vesisammutuslaitteiston suunnitelmissa otetaan huomioon riskienarvioinnin johtopäätökset ja niiden vaikutukset asennuksissa 
käytettäviin tiloihin, laitteiston osiin ja toiminnan luotettavuuteen. 

Vesisammutuslaitteiston tyyppiä valittaessa on otettava huomioon laitteistojen toiminnallinen ero ja paloluokkavaatimukset 
sekä sammutuslaitteiston hyväksyntä käyttökohteeseen. Automaattisen vesisammutuslaitteiston asennuksen tapauskohtainen 
hyväksyntä käyttöön voidaan arvioida palokokeilla. 
 
Suunnitteluperusteissa määritetään valvonnan laajuus ja laitteiston sekä vesilähteiden lähtötiedot.  Myös kohteen 
sprinkleriluokka on määritettävä ennen suunnittelutyön aloittamista.  

Vesisammutuslaitteistojen osalta laitteistovalinta voi perustua tapauskohtaisiin palokokeisiin. Vesisumulaitteiston kuten 

muidenkin vesisammutuslaitteistojen on osoitettava suorituskykynsä sellaisissa täyden mittakaavan palokokeissa, joissa 

palokuorman laatu ja määrä sekä ympäristölliset olosuhteet ovat samankaltaisia kuin suojattavassa kohteessa. 

Vesisumujärjestelmältä vaadittava suorituskyky määrätään toiminnallisin perustein. Vesisumulaitteiston tulee olla hyväksytty 

käyttökohteeseensa. Hyväksyntämenettelyn kriteereitä on noudatettava hyväksynnässä mahdollisesti määritellyin rajoituksin. 

Vesiammutuslaitteistoa koskevien suunnitelmien arviointivaiheessa on rakennusvalvonnalle oltava koottuna ainakin seuraavat 
tiedot: 

• laitteiston yleismäärittely 

• kohteen pääpiirustukset, joista käy ilmi asennusten tyypit sekä luokat ja varastokategoriat eri rakennuksissa 

• laitteiston laajuus ja suojaamattomien alueiden yksityiskohdat 

• päärakennuksen käyttötarkoitus ja rakennustapa ja siihen liittyvien rakennusten sekä naapurirakennusten 
käyttötarkoitus ja rakennustapa 

• rakennusten leikkauskuvat täyteen korkeuteen saakka. Kuviin on merkittävä korkeimman sprinklerin sijainti 
referenssikorkeudesta mitattuna 

• yleiset tiedot vesilähteistä ja mitoitustiedot. Jos kyseessä on yleinen vesijohto, esitetään myös mittaustulokset, joista 
käy ilmi virtaama ja vastaava paine sekä mittauskohdan sijainti, mittauksen päivämäärä ja kellonaika 

• kannakoinnin vaatimukset 

• käytettävien putkimateriaalien kriteerit 

• lausunto siitä, että esisuunnittelu tai arvio perustuu eurooppalaisen standardin mukaisen vesisammutuslaitteiston 
hankintaan saatavilla olevien tietojen perusteella. 

Viite  

Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017 

Pelastuslaki 379/2011 

Laki pelastustoimen laitteista 10/2007 

Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011 (Pelastusviranomainen voi tarvittaessa asettaa lisävaatimuksia 

pelastustoimilain 31§ 2 momentin perusteella) 

Sisäasiainministeriön asetus automaattisista sammutuslaitteistoista Asetus A:65 N:o SM-1999-967/Tu-33 8.8.2000 

RT 63-10990, LVI 65-10475 ja KH 55-00436 Sprinklerilaitteistot. 2010, 2011.  

http://www.tukes.fi/fi/Palvelut/Usein-kysyttya-UUSI/Pelastustoimen-laitteet/Automaattiset-sammutuslaitteistot/  

 

LAUSUNTOVERSIO



26 
 

 Tuotteet 

Vaatimus 

Vesisammutuslaitteistojen tuotteiden on täytettävä TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.1 vaatimukset. 

Vesisammutuslaitteistoasennuksissa on otettava huomioon, että laitteistoasennus ja sen yksittäiset komponentit ovat 
keskenään yhteensopivia ja vesisammutuslaitteistoa koskevissa suunnitelmissa esitetyt ja suunnitteluperusteiden mukaiset 
vaatimukset täyttyvät.  

Kaikkien sammutuslaitteistojen ja paloilmoittimen yhteistoimintaan vaikuttavien osien yhteensopivuus tulee toteuttaa 
standardin SFS-EN 54-13 mukaisesti.  

Ohje  

Vesisumulaitteistosta on suunnitteluasiakirjoissa oltava esitettynä riittävän selkeästi laitteistokokonaisuuden yhteensopivuus ja 
käytettävät vesisammutuslaitteistoja koskevat standardit. Huomioon on otettava myös vesisammutuslaitteistoja koskevissa 
standardeissa esitetyt velvoittavat standardiviittaukset, jotka koskevat asennuksen osia. 

Sprinkleriasennuksiin ja vesisumulaitteistoihin käytetyissä osissa on eroja, jotka asiantuntevan suunnittelijan on otettava 
huomioon. Erityissuunnittelijan ja asennusliikkeen suunnittelijan on otettava huomioon standardeissa ja velvoittavissa 
viittauksissa esitetyt vaatimukset kullekin vesisammutuslaitteistotyypille ja noudatettava laitetoimittajan ohjeita. 

Vesiammutuslaitteistoja koskevat standardit sisältävät kohteiden sprinkleriluokitusta ja vesilähteitä, käytettäviä komponentteja 
koskevat vähimmäisvaatimukset. Standardeissa on joukko velvoittavia standardiviittauksia, jotka on otettava huomioon 
kokonaisuutta arvioitaessa. 

Viite  

SFS-EN 12845:2015 + A1:2019/Korjaus:2020 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Automaattiset sprinklerilaitteistot. 

Suunnittelu, asennus ja huolto 

CEN/TS 14816 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Vesivalelulaitteistot, Suunnittelu, asentaminen ja huolto. 

SFS-EN 16925:2018 + AC:2020 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Asuntosprinklerilaitteistot. Suunnittelu, asentaminen ja 

huolto 

Standardisarja SFS-EN 14972-1:2020:en Fixed firefighting systems. Water mist systems 

Standardisarja SFS-EN 12259 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Sprinkleri- ja vesivalelulaitteistojen komponentit.  

SFS-EN 54 standardisarja, paloilmoittimet 

SFS-EN 54-13:2017 Paloilmoittimet. Osa 13: Laitteiston osien yhteensopivuuden ja yhdistettävyyden arviointi.  

Painelaitelaki 1144/2016 

Sähköturvallisuuslaki 1135/2016  

SFS 6000-5-56. Sähkölaitteiden valinta ja asentaminen. Turvajärjestelmät 
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 Laitteiston vaatimat tilat 

Vaatimus 

Laitteistoille varattavien tilojen on täytettävä TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.2 vaatimukset. 

Ohje 

Sijoittelussa on huomioitava asennuskohteen käyttötarkoitus ja mahdollinen ilkivaltainen toiminta sekä palontorjuntatekniikan 
yhteensopivuus ja että vesisammutuslaitteistoa koskevien suunnitelmien sekä asennusta koskevien suunnitteluperusteiden 
vaatimukset täyttyvät. 

Tuotteiden sijoittamisessa on huomioitava kunkin tuotteen laitevalmistajan esittämät teknisten käyttötiedot, jotka asettavat 
vaatimuksia esimerkiksi laiteosien käyttölämpötiloille sekä asennuksessa on varmistettava, että suunnitteluperusteissa käytetyn 
standardin asettamat vaatimukset täyttyvät. 

Vesisammutuslaitteiston keskustilan on oltava reittien ja merkintöjen osalta kappaleen 3.6 mukainen ja tilan on oltava valaistu 
ja käyttöön liittyvien paine- ja hallintalaitteiden tulee olla helposti käytettävissä ja luettavissa. Tilassa on myös oltava riittävä 
ilmanvaihto ja valaistus.  

Tilat tulee suojata jäätymiseltä.  

Keskustila on yleensä erillinen tekninen tila, jolloin tilaan pääsevät henkilöt ovat tiedossa ja se on suojattu asiattomilta henkilöiltä. 
Poikkeuksellisesti, suunnitteluperusteissa esitetysti, keskus voidaan sijoittaa muuhun tilaan edellyttäen, että se erotetaan 
esimerkiksi vankalla teräsverkkoseinällä ja sisäänpääsy on lukituksen takana. 

Riskienarvioinnin johtopäätökset ja niiden vaikutus asennusten sijoittamiseen on esitettävä suunnitteluasiakirjoissa ja 
painelaiteille on laadittava sijoitussuunnitelma, jos laite voi aiheuttaa sijoituspaikkansa takia merkittävää vaaraa. Painelaitelain 
mukaisesti on huolehdittava, että painelaitetta ympäröivät tilat ja rakenteet suunnitellaan ja toteutetaan niin, että vaurio- tai 
käyttöhäiriötilanteessa aiheutuva vaara on mahdollisimman vähäinen. 

Tarvittavilta osin on huomioitava sähkölaitteistojen turvallisuutta tai räjähdysvaarallisia tiloja koskevat vaatimukset sekä 
painelaitteita koskevat vaatimukset. 

Viite  

SFS-EN 12845:2015 + A1:2019/Korjaus:2020 

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Automaattiset sprinklerilaitteistot. Suunnittelu, asennus ja huolto 

SFS-EN 16925:2018 + AC:2020 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Asuntosprinklerilaitteistot. Suunnittelu, asentaminen ja 

huolto 

SFS-EN 14972-1:2020:en Fixed firefighting systems. Water mist systems. Part 1: Design, installation, inspection and 

maintenance 

Painelaitelaki 1144/2016 

Sähköturvallisuuslaki 1135/2016 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 3.6 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 3.8 

 Asennustyön suoritus 

Vaatimus 

Automaattisen vesisammutuslaitteiston työn suorituksessa noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.3 vaatimuksia. 

Automaattisen vesisammutuslaitteiston toteutukselle on nimettävä vastaava asennusliike ja henkilö. Vesisammutuslaitteiston 
asennusliikkeellä on oltava vastuuhenkilö, jolla on voimassa oleva Tukesin myöntämä pätevyystodistus.  

Asennusliike ja vastuuhenkilö varmistavat, että asentamisessa noudatetaan suunnitteluperusteissa esitettyjä vaatimuksia, 
laitetoimittajan ohjeita ja asianmukaisia turvallisia työskentelytapoja. 

Asentamisessa on otettava huomioon sähköasennustöiden ja painelaitteiden asettamat vaatimukset asentajan pätevyyksille ja 
asennustyön turvallisuudelle. Asennus- ja huoltotöitä toteuttavalla taholla on oltava sähköasennusten ja painelaitteisiin 
liittyvien töiden osalta osoittaa tarvittava asiantuntemus- ja pätevyys. 

Asennusliike ja vastuuhenkilö varmistaa, että työskentelyssä käytetään asianmukaisia turvallisia työskentelytapoja. 
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Ohje 

Asennustyön tilaajan ja asennusliikkeen tehtävänjaosta on sovittava riittävän aikaisessa vaiheessa ennen urakoinnin 
aloittamista. Kohdekohtainen tehtäväluettelo on liitettävä kohteen laitteiston toteutus- ja sopimusasiakirjoihin.  

Asennusliikkeen vastuuhenkilön tehtävänä on varmistaa, että asennettu laitteisto on kaikilta osin hyvän teknisen käytännön 
mukainen sekä lähtötietolomakkeeseen tehtyjen perusmäärittelyjen mukainen. 

Asennusliikkeen suunnittelija tarkentaa yhdessä erityissuunnittelijan kanssa tarvittaessa asennustyön aikana tehtyjä 
suunnitelmia, mikäli urakoinnin aikana esille nousee suunnittelun lähtötiedoista poikkeavia tekijöitä, kuten rakenteita, jotka 
voivat vaikuttaa sammutuslaitteiston toimintaan ja suojaukseen 

Viite  

Sisäasiainministeriön asetus automaattisista sammutuslaitteistoista Asetus A:65 N:o SM-1999-967/Tu-33 8.8.2000 

Sähköturvallisuuslaki 1135/2016 

Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistoista (1434/2016) 

Painelaitelaki 1144/2016 

Linkki: Tukes Asennusliikkeet, vastuuhenkilöt, tutkinnot 

https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/pelastustoimen-laitteet/sammutuslaitteistot#asennusliikkeet,-vastuuhenkilot-ja-tutkinnot 

 Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen 

Vaatimus 

Vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa tulee noudattaa TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.4 vaatimuksia. 

Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen tehdään sopimus- ja suunnitelma-asiakirjoissa määrätyssä laajuudessa.  

Automaattiselle vesisammutuslaitteistolle tulee tehdä ojennusliikkeen suorittama käyttöönottotarkastus sekä kolmannen 
osapuolen. tarkastuslaitoksen tekemä varmennustarkastus. 

Asennusliike laatii omasta työstään pöytäkirjan ja mukaan on liitettävä myös sähköasennusten ja liitettyjen laitteistojen ja 
niiden osien kanssa tehdyt yhteensopivuustestien pöytäkirjat sekä huuhtelu ja koeponnistuspöytäkirjat.  

Vesisammutuslaitteiston asennustodistuksen liitteenä on oltava oman työn tarkastus sekä laitteisto- ja kohdekohtainen hoito ja 
huolto-ohjelma. Vesisammutuslaitteiston mukana tulee toimittaa sen asianmukaisessa asentamisessa, käytössä ja 
kunnossapidossa tarvittavat tiedot ja ohjeet. Asennustodistuksissa mainitaan kaikki yhteensopivuuteen liittyvät määritelmät ja 
vaatimukset asianmukaisuuden varmistamiseksi.   

Asennusliike toimittaa asennuksen luovutusmateriaaleissa tiedot käytetyistä tuotteista ja tarvittavista sertifikaateista, joilla 
osoitetaan käytettävien tuotteiden ja mitoitusperusteiden vastaavuus. 

Ohje 

Asennusliikkeen laatimalla dokumentoinnilla pitää pystyä osoittamaan, että asennetut laitteet, tarvikkeet ja järjestelmät 
täyttävät lainsäädännön, viranomaisten ja rakennuttajan vaatimukset.  

Osoituksena vaatimuksenmukaisuuden täyttymisestä asennusliike toimittaa luovutusasiakirjat, joissa on mainittava vähintään:  

• kuvaus tuotteista 

• merkintä tuotteen yksilöimiseksi 

• valmistajan ja/tai maahantuojan ja/tai markkinoille asettajan nimi ja osoite 

• tuotteen ominaisuuksien testaus ja niiden tulokset 

• viittaus sovellettuihin standardeihin 

• kuinka toimintavarmuus on todettu 

• tuotteen yhteensopivuudesta varmistuminen liitännäisten laitteiden kanssa 

• tuotteen käytölle asetetut rajoitteet 

• asennuksessa, käytössä ja kunnossapidossa tarvittavat tiedot ja ohjeet on laadittu 

• vastuuhenkilön allekirjoitus ja nimen selvennys 

• allekirjoittajan asema yrityksessä 

• yrityksen yhteystiedot. 

Viite  

Pelastuslaki 379/2011 
Laki pelastustoimen laitteista 10/2007 
Sisäasiainministeriön asetus automaattisista sammutuslaitteistoista Asetus A:65 N:o SM-1999-967/Tu-33 8.8.2000 
Sähköturvallisuuslaki 1135/2016 
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Painelaitelaki 1144/2016 
RYL-ehdotus 22:15 kohta 3.9 

 Valmis suoritus  

Vaatimus 

Vesisammutuslaitteistot ovat sopimus- ja suunnitelma-asiakirjojen mukaisia sekä täyttävät TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.5 
vaatimukset. 

Asennuksen suorittaneen liikkeen on laadittava vesisammutuslaitteistoon liittyvistä asennuksista asennustodistus. 
Sähköasennuksista erillinen pöytäkirja. Asennusliike esittää asennustodistuksen liitteenä pöytäkirjojen lisäksi kuvauksen 
käytetyistä menetelmistä luovutettavan laitteistoasennuksen asianmukaisuuden varmistamiseksi. 

Asennusliike kouluttaa vähintään kaksi henkilöä laitteiston vastuuhenkilöiksi. 

Ohje 

Asennustodistuksella ja sen liitteillä varmistetaan, että asennusliikkeen luovuttama vesisammutuslaitteisto on asennettu 
standardien, määräysten ja valmistajan ohjeiden mukaisesti sekä hyvää asennustapaa noudattaen.  

Vastuuhenkilöiden koulutukseen sisältyvät 

• heille kuuluvat viikko- ja kuukausitarkastustoimenpiteet sekä niiden kirjaaminen päiväkirjaan 

• toimenpiteet palotilanteessa ja sen jälkeen. 

Laitteiston hoitajien nimet ja puhelinnumerot sekä muut tarvittavat yhteystiedot merkitään laitteiston 
kunnossapitopäiväkirjaan ja ilmoitetaan hätäkeskukseen ja kunnan pelastusviranomaisille. Tiedot pidetään ajan tasalla ja 
muutoksista ilmoitetaan sopimuksella hätäkeskukseen ja kunnan pelastusviranomaisille. 

Viite  

Sisäasiainministeriön asetus automaattisista sammutuslaitteistoista Asetus A:65 N:o SM-1999-967/Tu-33 8.8.2000 

RT 10-11301 Talotekniikan laadunvarmistus- ja vastaanottomenettely. Prosessikuvaus 

RT 10-11302 Talotekniikan laadunvarmistus- ja vastaanottomenettely. Tehtävät ja dokumentointi 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.2 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.9 

https://112.fi/palo-ja-rikosilmoitinlaitteet 

 Korjaustyöt 

Vaatimus 

Korjaustöissä noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.7 vaatimuksia. 

Asennusliike laati tekemästään korjaustyöstä kirjallisen vastineen tilaajalle.  

Mikäli vesisammutuslaitteiston elinkaaren aikana tehdään laajennus-, muutos- ja korjaustöitä, joihin tarvitaan rakennuslupa tai 
muu viranomaishyväksyntä tai, mikäli vesisammutuslaitteistoon kohdistuvat muutokset ovat rinnastettavissa uuden laitteiston 
asentamiseen, voi asennustyön tehdä pätevyydet omaavaa asennusliike ja asennus on tarkastettava ennen käyttöönottoa. 

Ohje 

Vesisammutuslaitteiston asennukselle on määritettävä asennuksen takuuaika ja takuuajan huollon sisältämät toimenpiteet.  

Kolmannen osapuolen tarkastuslaitoksen tekemän tarkastuksen pöytäkirja ja sen mahdollisesti sisältämät korjausta vaativat 
toimenpiteet on tehtävä viipymättä, jotta laitteiston asianmukainen toiminta voidaan varmistaa.  

Uuden, laajennettavan, muutettavan tai uusitun vesisammutuslaitteiston varmennustarkastuksen tekee tehtävään 
valtuutuksen saanut kolmannen osapuolen tarkastuslaitos. Aivan vähäisille muutoksille ei tarkastusta kuitenkaan tarvitse tehdä.  

Kun vesisammutuslaitteiston asennuksen päivittämistä suunnitellaan, on erityissuunnittelijan varmistettava jo projektin 
aikaisessa vaiheessa, että asennukseen kohdistuvat muutokset täyttävät suunnitteluperusteet ja tarvittaessa neuvoteltava 
valvovan viranomaisen kanssa tarvittavat kriteerit vaaditun turvallisuustason täyttymiseksi.  

Mikäli vesisammutuslaitteiston elinkaaren aikana tehdään laajennus-, muutos- ja korjaustöitä, joihin tarvitaan rakennuslupa tai 
muu viranomaishyväksyntä tai, mikäli vesisammutuslaitteistoon kohdistuvat muutokset ovat rinnastettavissa uuden laitteiston 
asentamiseen on toteutuksessa käytettävä pätevyydet omaavaa asennusliikettä ja tarkastettava ennen käyttöönottoa. 
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Viite  

Sisäasiainministeriön asetus automaattisista sammutuslaitteistoista Asetus A:65 N:o SM-1999-967/Tu-33 8.8.2000 

Linkki: Tukes, Tukesin hyväksymät tarkastuslaitokset 

https://tukes.fi/teollisuus/tarkastuslaitokset/tukesin-hyvaksymat-tarkastuslaitokset 

 Työnaikaiset ympäristövaikutukset 

Vaatimus 

Noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.7 vaatimuksia. 

 Keskusosat 

4.1.9.1 Yleiset vaatimukset  

Vaatimus 

Noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.0 vaatimuksia. 

Keskuslaitteiden ja pääteosien välisten yhteyksien sekä keskuslaitteiden välisten yhteyksien toteuttamisessa on huomioitava 
valitun toiminta-aikaluokan mukaiset palonkestoisuusvaatimukset sekä laitetoimittajan ohjeet. 

Ohje 

Keskuslaitteiden on oltava käyttäjän valvottavissa. Keskusosien asentamisessa ja yhteensopivuudessa laitteistokokonaisuuteen 
noudatetaan laitetoimittajan ohjeita. 

Viite 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.1 

4.1.9.2 Tuotteet 

Vaatimus 

Keskusosien on täytettävä TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.1 vaatimukset. 

Vesisammutuslaitteistojen yhteensopivuuden osalta on noudatettava kohdassa vesisammutuslaitteistot ja tuotteet esitettyjä 
vaatimuksia. 

Viite  

SFS-EN 12845:2015 + A1:2019/Korjaus:2020 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Automaattiset sprinklerilaitteistot. 

Suunnittelu, asennus ja huolto 

CEN/TS 14816 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Vesivalelulaitteistot, Suunnittelu, asentaminen ja huolto. 

SFS-EN 16925:2018 + AC:2020 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Asuntosprinklerilaitteistot. Suunnittelu, asentaminen ja 

huolto 

Standardisarja SFS-EN 14972-1:2020:en Fixed firefighting systems. Water mist systems 

SFS-EN 54 -standardisarja Palonilmaisu- ja palohälytysjärjestelmät 

SFS-EN 54-2:1997+AC:1999+A1:2006 Paloilmoittimet. Osa 2: Ilmoitinkeskukset 

SFS-EN 54-21:2006 Paloilmoittimet. Osa 21: Palo- ja vikailmoitusten välitinlaitteet 

SFS-EN 54-18:2005+AC:2007 Paloilmoittimet. Osa 18: Vaatimukset ja testausmenetelmät paloilmoitinjärjestelmän tiedonsiirron 

välitinlaitteille 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.2 

 

4.1.9.2.1 Sähkönsyöttö ja tehonlähteet 

Vaatimus 

Vesisammutuslaitteistojen sähkönsyöttöä koskevat vaatimukset esitetään standardeissa. Turvajärjestelmiä suunniteltaessa on 
otettava huomioon standardin SFS 6000-5-56 asettamat vaatimukset. 

Mikäli vesisammutuslaitteisto liitetään SFS-EN54 standardisarjan mukaiseen automaattiseen hätäkeskukseen yhdistettyyn 
paloilmoittimeen tai laitteistojen välillä on ohjaus- ja valvontatoiminteita käyttävien teholähteiden täytettävä SFS-EN 54-
4:1997+AC:1999+A2:2006 Paloilmoittimet. Osa 4: Teholähteet mukaiset vaatimukset ja yhteensopivuus on varmistettava.  
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Ohje 

Suunnitelmissa esitetään määrittelyt sähkönsyötön ja tehonlähteiden yhteensopivuudesta muiden sähkösuunnitelmien kanssa. 

Sähköpääkeskuksen kytkentöjen on oltava sellaiset, että sammutuslaitteiston käyttöön tarkoitetun pumpun sähkönsaanti ei 
katkea, vaikka sähkönsyöttö muihin kohteisiin katkaistaan.  

Sähkönsyötön toimintavarmuuteen vaikuttavat tekijät ja sähköasennuksen suojausmenetelmät, kuten ylijännitesuojaukset on 
varmistettava asennusliikkeen suunnittelijan kanssa. Vesisammutuslaitteiston asennuksen toiminta on varmistettava myös 
vikatilanteissa, jotta turvajärjestelmät toimivat halutulla tavalla myös sähkökatkotilanteissa. 

Viite 

SFS-EN 54-13:2017 Paloilmoittimet. Osa 13: Laitteiston osien yhteensopivuuden ja yhdistettävyyden arviointi.  

SFS-EN 54-4:1997+AC:1999+A2:2006 Paloilmoittimet. Osa 4: Teholähteet 

Standardi SFS 6000-5-56 Pienjännitesähköasennukset 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 3.7 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.9.2 

 

4.1.9.2.2 Pumpun ohjauskeskus 

Vaatimus 

Pumpun ohjauskeskuksessa käytettävien koskettimien on oltava standardin EN 60947-1 käyttökategorian AC-3 ja standardin EN 
60947-4 mukaisia. Ohjauskeskuksen on oltava vain vesisammutuslaitteiston pumppujen käytössä ja  

Pumpun ohjauskeskuksen on oltava käynnistettävissä ja sammutettavissa myös manuaalisesti.  

Ohje 

Ohjauskeskuksen, liitäntöjen sekä hälytys- ja ohjausjärjestelmien kytkentäkaavioiden, on oltava käytettävissä 
vesisammutuslaitteiston keskustilassa. 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 3.5 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.9.2 

Standardisarja SFS-EN 12259 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Sprinkleri- ja vesivalelulaitteistojen komponentit.  

SFS-EN 12259-12 Fixed firefighting systems — Components for sprinkler and water spray systems — Part 12: Pumps 

SFS-EN IEC 60947-part 1 & 4-1, Low-voltage switchgear and controlgear, General rules   
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4.1.9.2.3 Asennusventtiilit 

Vaatimus 

Jokaisella sprinkleriasennuksella on oltava standardisarjan EN 12259 mukainen asennusventtiili. Venttiilien on oltava 
sprinkleriasennuksiin hyväksyttyjä.  

Suojattavaan rakennukseen asennetaan vähintään yksi asennusventtiili. Asennusventtiili liitetään sprinkleriasennuksen 
vesilähteeseen.  

Ohje 

Asennusventtiili käsittää sulkuventtiilin, hälytysventtiilin sekä muut vesisammutuslaitteiston hallintaan tarvittavat venttiilit ja 
laitteet. 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.9.2 

Standardisarja SFS-EN 12259 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Sprinkleri- ja vesivalelulaitteistojen komponentit.  

 

4.1.9.2.4 Pumppuyksiköt 

Vaatimus 

Vesisammutuslaitteistoissa käytettävien pumppujen ja painelaitteiden tulee olla painelaitteita koskevien säädösten mukaisia ja 
vastattava sammutuslaitteistosta laadittuja suunnitelmia.  

Ohje 

Vesisammutuslaitteiston toiminnan varmistamiseksi riittävän vesimäärän lisäksi tarvitaan riittävä paine. Paineen 
korotus tehdään erillisillä paineenkorotuspumpuilla. Pumpuilla on oltava yhteensopivat ominaiskäyrät, ja niiden on pystyttävä 
toimimaan rinnan kytkettyinä kaikilla mahdollisilla virtaaman arvoilla.  

Pumppujen tarvitseman sähkönsyöttöjärjestelmän on oltava käytettävissä kaikkina aikoina. Jos sähkölaitos sallii, pumpun 
kaapeli on liitettävä kiinteistön pääkytkimen tulopuolelle. Ellei tätä sallita, on liitäntä tehtävä suoraan pääkytkimen jälkeen. 

Pumppujen käyttöön liittyvien tietojen on oltava käytettävissä pumppaamossa tai sprinklerikeskuksessa. Näitä tietoja ovat: 

• asennuspiirustukset 

• sähköliitännät 

• muuntajatiedot 

• pumpun ohjauskeskuksen tiedot  

• moottorien ja niiden liitäntöjen tiedot 

• hälytys- ja ohjausjärjestelmien kytkentäkaaviot 

Suunnitteluasiakirjoissa määritellään yhteiset vaatimukset: 

• pumppu ja moottorin tyyppi 

• pumpun toimintapaine ja nimellisvirtaama 

• pumpun imu- ja nostokorkeus 

• pumpun sijoitus 

• kaikki valvontahälytykset 

Tämän lisäksi on määriteltävä pumppujen tyypin mukaan seuraavia vaatimuksia: 

• moottorin tehontarve ja käynnistystapa 

• painekytkimien määrä ja toiminta 

• putkiston ja varusteiden materiaalit 

• pumppuhuoneen lämpötila, tuuletus ja viemäröinti 

• dieselmoottorin palamisilman ja jäähdytysilman tarve 

• imukammion ja saostusaltaan koko ja varusteet 

• virtaaman mittalaitteen koko 

Paineistettua kaasua käytettäessä on määriteltävä myös: 

• mahdollisen käytettävän kaasun koostumus, paine ja määrä 

• käytettävien painelaitteiden vaatimukset 

• sijoitus ja varaston koko sekä mahdolliset varusteet ja niiden materiaalit 

• vesivaraston koko ja mahdolliset varusteet 
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Pumppujen käyttövoimana on oltava joko sähkö- tai dieselmoottorit.  

Pumppujen käynnistymiseen tarvittava teho on oltava aina hälytystilanteessa saatavilla eikä sitä ei saa käyttää mihinkään 
muuhun tarkoitukseen. 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.9.2 

Standardisarja SFS-EN 12259 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Sprinkleri- ja vesivalelulaitteistojen komponentit.  

prEN 12259-12 Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 12: Pumps 

 

4.1.9.2.5 Vesilähteet 

Vaatimus 

Vesi- ja painesäiliöitä koskevat vaatimukset esitetään vesisammutuslaitteistoja koskevissa standardeissa. Huomioon on otettava 
myös painelaitelain asettamat vaatimukset. 

Ohje 

Suunnitteluasiakirjoissa määritellään käytettävän vesilähteen soveltuvuudesta ja käyttöön liittyvistä menetelmistä.  

Vesisammutuslaitteistossa käytetyn veden on vastattava laadultaan vähintään vesijohtovettä ja suunnitteluasiakirjoissa 
määritetään vedenlaadulle asetettavat vaatimukset.  

Kiinteistön omistajan on tehtävä sopimus vesi- ja viemärilaitoksen kanssa, jos sammutuslaitteisto liitetään yleiseen vesijohtoon 
tai sprinklerilaitteiston koestusvedet johdetaan viemäriin.  

Kun sammutusvesi otetaan yleisestä vesijohdosta, noudatetaan Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja 
viemärilaitteistoista sekä kunnallisteknisten töiden yleisen työselityksen ohjeita ja kunnan vesilaitoksen vaatimuksia ja ohjeita. 

Vesilähteen tehtävänä on automaattisesti syöttää vettä sammutuslaitteiston toimiessa. Vesilähteenä voi olla:  

• yleinen vesijohto 

• vesisäiliö 

• ehtymätön vesilähde  

• painesäiliö 

Vesilähteelle asetettavista vaatimuksista on erityisesti otettava huomioon:  

• Vesilähteen tulee automaattisesti kyetä syöttämään sprinklerilaitteistoon vaaditut virtaamat vaadituilla paineilla.  

• Vesilähteen kapasiteetin tulee olla riittävä sprinkleriluokan mukaiselle toiminta-ajalle  

• Vesilähteen tuottoa on voitava mitata  

• Asennusventtiilit ja vedensyötön runkoputket on pidettävä vähintään +4 °C:n lämpötilassa.  

• Sprinklerilaitteiston vesilähteenä tulee olla yksi tai useampi seuraavista vaihtoehdoista: yleinen vesijohto, vesisäiliö, 
ehtymätön vesilähde tai painesäiliö  

Vesisäiliön on oltava yksi tai useampi seuraavista: 

• pumpun imusäiliö 

• yläsäiliö tai tornisäiliö 

• allas 

Erityissuunnittelija avustaa rakennushankkeen esisuunnittelussa rakennushankkeeseen ryhtyvää sopimuksen mukaisesti 
esimerkiksi urakkatarjouspyynnön valmistelussa, lähettämisessä ja vertailussa sekä asennustyön valvonnassa.  

Pelastuslaki (379/2911) velvoittaa vesihuoltolaitosta, tai tälle vettä toimittavaa vesilaitosta, toimittamaan sammutusvettä 
vesijohtoverkostosta sammutusvesisuunnitelmassa määritetyllä tavalla pelastuslaitoksen tarpeisiin.  

Erityissuunnittelija tai kiinteistön omistaja- ja haltijataho on yhteydessä paikalliseen vesilaitokseen määriteltäessä yleisen 
vesijohdon virtaama- ja painetasojen soveltuvuutta vesisammutuslaitteiston vesilähteeksi. Hydraulisten laskelmien jälkeen 
erityissuunnittelija määrittelee vesisammutuslaitteiston vesilähteen vesimäärän ja tarvittavan paineen. 

Viite  

Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista (1047/2017) 

Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.1.9.2 
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EU Drinking Water Directive (EC, 2017) 

Painelaitelaki 1144/2016 

 

4.1.9.2.6 Palokunnan syöttö 

Vaatimus 

Vesisammutuslaitteisto varustetaan palokunnan syöttöliittimillä.  

Ohje 

Suunnitteluasiakirjoissa määritellään syöttöliittimien ja mahdollisten ottoliittimien koot, lukumäärät ja sijainnit sekä mahdolliset 
pelastuslaitoksen vedenkäyttöön liittyvät lisävaatimukset. 

Palokunnan lisäsyöttöä varten voidaan varata syöttöliittimet, joissa on yksisuuntaventtiili.  

Erityissuunnittelija varmistaa liittimien koon paikallisen pelastusviranomaisten kanssa.  

Syöttöliittimet varustetaan suojakansilla ja lukituksella. Syöttöliittimien asentamisessa on otettava huomioon kondensoituvan ja 
yksisuuntaventtiileistä mahdollisesti tihkuvan veden poistaminen.  

Alueittain pelastuslaitokselta voi olla saatavissa ohjeita palokunnan syötön ja kiinteiden sammutusvesiputkien asennuksen 
toteuttamiseen.  

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.9.2 

 

4.1.9.2.7 Kivenerottimet ja roskansuotimet 

Vaatimus 

Kaikkiin yleisestä vesijohdosta tuleviin liitäntöihin asennetaan suodattimet. 

Tuloputkessa painemittariyhteet asennetaan kivenerottimen molemmille puolille. 

Ohje 

Suunnitteluasiakirjoissa esitetään määrittelyt kivenerottimille ja roskansuotimille.  

Roskansuodatusta varten on suunniteltava tarvittavat suodattimet vesisammutuslaitteistolle  

Suunnitteluasiakirjoissa määritellään: 

• kivenerottimen ja roskansuotimien tyypit, koot ja materiaalit 

• rakennepaine 

• sihdin reikäkoko ja materiaali. 
 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.9.2 

 

4.1.9.2.8 Sulkuventtiilit 

Vaatimus 

Vesisammutuslaitteiston pääsyöttölinjojen sulkuventtiilit, pääsulkuventtiilit, asennusventtiilien sulkuventtiilit ja palokunnan 
syöttöliittimien sulkuventtiili varustetaan asennonosoittimella ja lukitaan hihnoilla, ketjuilla tai sinetöidään auki-asentoon.  

Vesisammutuslaitteiston venttiileinä on käytettävä kyseiseen laitteistokokonaisuuteen hyväksyttyjä komponentteja. 

Sulkuventtiilejä ei saa asentaa sprinkleriasennusventtiilin jälkeiseen putkistoon, ellei standardissa toisin mainita. 

Ohje 

Vesisammutuslaitteistoissa on suositeltavaa varustaa pääventtiilit automaattisella sähköisellä asennonvalvonnalla. 

Suunnitteluasiakirjoissa määritellään: 

• venttiilien tyypit, koko ja materiaali 

• venttiilien rakennepaine 

Kaikkien sulkuventtiilien, jotka saattavat estää veden tulon vesisammutuslaitteistolle, on oltava 

LAUSUNTOVERSIO



35 
 

• myötäpäivään sulkeutuvaa mallia 

• varustettu asennonosoittimella, josta selvästi voidaan nähdä, onko venttiili auki vai kiinni 

• lukittu oikeaan asentoon hihnalla ja lukolla tai varmistettu muulla vastaavalla tavalla. 

Sulkuventtiilejä ei saa asentaa asennusventtiilin jälkeiseen putkistoon, ellei tässä standardissa toisin mainita. Laitteistoon 
voidaan asentaa testauksen ja huollon helpottamiseksi sulkuventtiili virtaussuunnassa asennusventtiilin jälkeen, jos sitä 
valvotaan. 

Viite 

SFS-EN 12845:2015 + A1:2019/Korjaus:2020 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Automaattiset sprinklerilaitteistot. 

Suunnittelu, asennus ja huolto 

CEN/TS 14816 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Vesivalelulaitteistot, Suunnittelu, asentaminen ja huolto. 

SFS-EN 16925:2018 + AC:2020 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Asuntosprinklerilaitteistot. Suunnittelu, asentaminen ja 

huolto 

Standardisarja SFS-EN 14972-1:2020:en Fixed firefighting systems. Water mist systems 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.9.2 

 

4.1.9.2.9 Ohjaus- ja laukaisuautomatiikka 

Vaatimus 

Otettava huomioon RYL Paloturvallisuusosan 3.5 laitteistojen väliset ohjaus ja valvontakokonaisuudet osassa esitetyt 
vaatimukset.  

Vesisammutuslaitteistot voivat olla automaattisia tai käsin laukaistavia. Asennuksissa, joissa käytetään aluelaukaisua, on oltava 
mahdollisuus myös manuaaliseen laukaisuun. Asentamisessa on varmistettava, että ohjaustoiminto toteutetaan siitä laadittujen 
sammutuslaitteistoja koskevan suunnitelman mukaisesti ja niin että se mahdollisessa vikatilassa, ei heikennä paloturvallisuutta.   

Ohje 

Suunnitteluasiakirjoissa määritellään: 

• vesisammutuslaitteiston laukaisutapa  

• asennuksessa käytettävän ohjausjärjestelmän tyyppi 

• kuvaus ohjauskokonaisuuden toiminnasta 

• tarvittavat menetelmät palontorjuntatekniikan yhteistoiminnan toiminnan varmistamiseksi 

Kaikkiin ennakko- ja aluelaukaisuasennuksen kattamiin tiloihin on asennettava palonilmaisu, jonka on oltava paloilmoittimia 
koskevan standardisarjan SFS-EN 54 ja standardin prEN12094 mukainen.  

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 3.5 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.9.2 

SFS-EN 54 -standardisarja Palonilmaisu- ja palohälytysjärjestelmät 

SFS-EN 54-2:1997+AC:1999+A1:2006 Paloilmoittimet. Osa 2: Ilmoitinkeskukset 

SFS-EN 54-21:2006 Paloilmoittimet. Osa 21: Palo- ja vikailmoitusten välitinlaitteet 

EN 12094 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit.  

 

4.1.9.2.10 Valvontatietojen välittäminen 

Vaatimus 

Liitettäessä vesisammutuslaitteisto hätäkeskukseen on käytettävä standardin EN-54 Standardisarjan mukaista paloilmoitinta, 
joka välittää sammutuslaitteistolta saatavan hälytystiedon ilmoituksena hätäkeskukseen. 

Vesisammutuslaitteiston on oltava varustettu tarvittavilla valvontailmoituksilla, joilla valvotaan: 

• vesijohtoverkoston veden paineen alarajaa 

• kuivahälytysventtiilin ilman paineen alarajaa 

• auki pidettävien sulkuventtiilien aukioloa 

• vesisäiliön vesimäärän riittävyyttä 

• painesäiliön ilmanpaineen tai veden määrän riittävyyttä 

• Pumppujen toimintaa 

• putkiston lämmitysjärjestelmän toimivuutta 
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Vesilähteen kivenerottimen ja yksisuuntaventtiilin väliin asennetaan painekytkin, josta saadaan valvontahälytys vesilähteen 
paineen alenemisesta LVI-valvontakeskukseen tai muuhun jatkuvasti valvottuun paikkaan.  

Ohje 

Sprinkleriasennuksen toiminnan ilmaisuun käytettävien sähkölaitteiden on oltava joko standardin EN 12259-5 mukaisia veden 
virtauskytkimiä tai painekytkimiä. Kuiva-asennuksissa jokaisessa asennuksessa on oltava alhaisen ilman- tai kaasunpaineen 
hälytin.  

Myös suunnittelunperusteissa esitystä vesisammutuslaitteistoja koskevasta standardista riippuen voidaan esittää velvoittavia 

vaatimuksia ilmoituksen siirtoon ja valvottaviin toiminteisiin liittyen. 

Suunnitteluasiakirjoissa on esitettävä ilmoituksensiirtomenettelyt. Näitä ovat ilmoitukset, jotka tulee välittää hätäkeskukselle 
(palo- ja vikatieto) sekä muut tekniset laitteiston käytöstä ja toimintatilasta ilmoittavat valvontatiedot, jotka tulee välittää 
ulkopuoliseen jatkuvasti valvottavaan paikaan ja vesisammutuslaitteistosta vastaavalle hoitajalle.  

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.9.2 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.1 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.2.1 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 3.5 

SFS-EN 54 -standardisarja Palonilmaisu- ja palohälytysjärjestelmät 

SFS-EN 54-13:2017 Paloilmoittimet. Osa 13: Laitteiston osien yhteensopivuuden ja yhdistettävyyden arviointi.  

SFS-EN 54-2:1997+AC:1999+A1:2006 Paloilmoittimet. Osa 2: Ilmoitinkeskukset 

SFS-EN 54-21:2006 Paloilmoittimet. Osa 21: Palo- ja vikailmoitusten välitinlaitteet 

 

4.1.9.2.11 Testaus- ja koetuslaitteet 

Vaatimus 

Vesisammutuslaitteisto on varustettava valmistajan ohjeiden mukaisilla kalibroiduilla virtaaman ja toimintapaineen 
mittalaitteilla. Jos mittalaitetta ei ole asennettu kiinteästi, niiden on oltava saatavissa koko ajan. 

Hydraulisten hälytyslaitteiden ja sähköisten hälytyspainekytkimien testausta varten on varattava koeventtiilit.  

Vesilähteiden testausta varten on oltava kiinteästi asennettu virtaamamittari ja käytetyn veden viemäröintiin on järjestettävä 
laitteet. Painemittarit on sijoitettava sekä pumppua edeltävälle että sen jälkeiselle suoralle putkiosuudelle.  

Ohje 

Suunnitteluasiakirjoihin määritellään: 

• mittalaitteen koko ja sijainti 

• mittalaitteiden kalibrointivälit 

• koetusveden poisjohtamiseksi tarvittavan putken koko. 
 

Virtauksen kannalta kaukaisimpaan kohtaan jakojohdon päähän on asennettava sellainen koeventtiili tarvittavine putkistoineen 
ja suuttimineen, jonka virtaama vastaa samalla jakojohdolla yhtä epäedullisen alueen sprinklerin virtaamaa. 

Jos asennuksen luonteen vuoksi virtausmittalaitetta ei voida käyttää, virtaama arvioidaan toimintapaineen ja suutinten k-
arvojen perusteella ja tarvittaessa virtaama voidaan määrittää mittaamalla keräysastian avulla suuttimesta ulostuleva 
vesimäärä tietyssä ajassa. Lisäainetta käyttävät järjestelmät varustetaan lisäksi kalibroidulla lisäaineen virtaaman mittalaitteella. 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.9.2 
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4.1.9.3 Keskusosien vaatimat tilat 

Ohje 

Keskusosille varattavien tilojen on täytettävä TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.2 vaatimukset. 

Suunnitteluasiakirjoissa on otettava huomioon käytettävän vesisammutuslaitteistostandardin ja laitetoimittajan ohjeiden 
esittämät vaatimukset asennuksissa käytettäville tiloille. Lisäksi on otettava huomioon suunnittelussa arvioitu riskienarvioinnin 
johtopäätösten vaikutus toiminnan luotettavuuteen sekä tilojen käyttöön liittyviin vaatimuksiin.  

Vesisammutuslaitteiston opastuskilpi on sijoitettava rakennuksen ulkoseinälle mahdollisimman lähelle lähintä 
sprinklerikeskuksen sisäänkäyntiä. Opastuskilven teksteineen on oltava säänkestävää materiaalia.  

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.3 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.9.2 

SFS-EN 12845:2015 + A1:2019/Korjaus:2020 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Automaattiset sprinklerilaitteistot. 

Suunnittelu, asennus ja huolto 

CEN/TS 14816 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Vesivalelulaitteistot, Suunnittelu, asentaminen ja huolto. 

SFS-EN 16925:2018 + AC:2020 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Asuntosprinklerilaitteistot. Suunnittelu, asentaminen ja 

huolto 

Standardisarja SFS-EN 14972-1:2020:en Fixed firefighting systems. Water mist systems 

 

4.1.9.3.1 Sähkönsyöttö ja tehonlähteet 

Vaatimus 

Sähkönsyötön- ja tehonlähteiden asentamisessa on huomioitava suunnitelmissa esitetyt paloilmoittimia koskevan EN-54 
standardisarjan sekä standardin 12094 vaatimukset. 

Turvajärjestelmien teholähteet on asennettava sellaiseen tilaan, johon pääsee vain ammattihenkilö ja ilkivaltainen käyttö 
voidaan estää. Tilassa on lisäksi oltava riittävän hyvä ilmanvaihto. 

Käyttöön varattavat akut on sijoitettava tarkoituksenmukaisiin telineisiin. Varaajat voidaan sijoittaa akkujen yhteyteen. 
Sijoituspaikan luokse on oltava helppo päästä, ja sen on oltava suojassa öljyn, polttoaineen, höyryn, jäähdytysveden ja tärinän 
vahingollisilta vaikutuksilta. Akusto on kuitenkin sijoitettava mahdollisimman lähelle käynnistysmoottoria, jotta akuston ja 
käynnistysmoottorin välinen jännitehäviö jäisi mahdollisimman pieneksi. 

Ohje 

Rakennuksessa voi olla usean vaatimustason kaapeliasennuksia niiden palonkesto-ominaisuuksien, savunmuodostuksen ja 
palokuorman mukaan.  

Mikäli esimerkiksi teholähde ei ole rakenteellisesti riittävän palonkestoinen, se on sijoitettava muualle kuin palovaaralliseen 
tilaan, esim. tekniseen tilaan.  

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.3 

Sähköturvallisuuslaki 2016/1135 

Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistoista 2016/1434 

Standardisarja SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset 

SFS-EN 54-4:1997+AC:1999+A2:2006 Paloilmoittimet. Osa 4: Teholähteet 

EN 12094 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit.   
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4.1.9.3.2 Sammutuslaitteiston pumppujen ohjauskeskus 

Vaatimus 

Huomioon on otettava RYL paloturvallisuusosan kohdassa 3.8 esitetyt vaatimukset  

Pumpun ohjauskeskuksen on sijaittava samassa tilassa kuin pumppu ja sen sähkömoottori, poikkeuksena kuitenkin 
uppopumppu.  

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 3.5 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.3 

 

4.1.9.3.3 Asennusventtiilit 

Vaatimus 

Asiakirjoissa määritetään 

• asennuksien tyypit ja koko 

• asennuksen sijainti. 
 
Jokaisen asennusventtiilin nousuputkeen on kiinnitettävä kaikissa olosuhteissa luettavissa oleva merkintä, josta käy ilmi 
seuraavat tiedot: 

• asennuksen numero 

• asennuksen sprinkleriluokka (luokat) 
mitoitusala ja mitoitustiedot 
 

Ohje 

Vesisammutuslaitteiston keskustila on sijoitettava lämmitettyyn lukittavaan tilaan. Tila varustetaan riittävän kokoisella 
viemärillä järjestelmän koetusveden poisjohtamiseksi.  
 
Jos sprinklerilaitteistoon kuuluu enemmän kuin yksi sprinkleriasennus, jokainen asennusventtiili on merkittävä näkyvästi 
asennuksen numerolla. 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.3 

4.1.9.3.4 Pumppuyksiköt 

Vaatimus 

Huomioon on otettava RYL paloturvallisuusosan kohdassa 3.8 esitetyt vaatimukset. 

Jokaiseen imu- tai paineenkorotuspumppuun on kiinnitettävä kilpi, jossa on seuraavat tiedot:  

• tuottopaine  

• virtaama  

• pyörimisnopeus  

• suurin tehontarve 
 
Jos käytetään uppopumppuja, ohjauskeskuksen yhteyteen on kiinnitettävä pumpun merkkikilpi, josta ilmenee sen 
ominaisuudet. 

Ohje 

Pumput on sijoitettava osastoon, jonka palonkestoaika on vähintään 60 min ja jota käytetään ainoastaan 
palontorjuntatarkoituksiin.  

Tila, johon pumput sijoitetaan, voi olla esimerkiksi jokin seuraavista: 

• erillinen rakennus 

• vesisammutuslaitteistolla suojattuun rakennukseen liittyvä rakennus, johon on pääsy suoraan ulkoa 

• vesisammutuslaitteistolla suojatun rakennuksen osasto, johon on pääsy suoraan ulkoa. 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.3 
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4.1.9.3.5 Vesilähteet 

Vaatimus 

Painelaitteita käytettäessä on otettava huomioon painelaitelain asettamat vaatimukset käytetyille tuotteille ja asennustilan 
sekä rakenteiden kestävyydelle. 

Mahdollisen vesisäiliön mittalasin on oltava suojattu mekaaniselta vahingoittumiselta. Siinä on oltava merkintä oikeasta 
vedenpinnan tasosta. 

Huomioon on otettava RYL paloturvallisuusosan kohdassa 3.8 esitetyt vaatimukset 

Ohje 

Tilan on oltava sellainen, että vesilähde ei altistu pakkaselle, kuivuudelle, tulville tai muille olosuhteille, jotka voivat vaikuttaa tai 
estää vesilähteen ja vesisammutuslaitteiston toiminnan. 

Vesilähteisiin kuuluvia laitteistoja, kuten pumppuja, painesäiliöitä ja yläsäiliöitä, ei saa sijoittaa rakennuksiin tai kiinteistön osiin, 
joissa on vaarallisia prosesseja tai räjähdysvaara.  

Painesäiliö on sijoitettava helposti luokse päästävään paikkaan. Painesäiliöhuoneen lämpötilan on oltava jatkuvasti vähintään 4 
°C.  

Vesilähteet, sulkuventtiilit ja asennusventtiilit on asennettava niin, että niihin pääsee turvallisesti käsiksi myös palon syttyessä. 
Vesilähteiden ja asennusventtiilien kaikki osat on asennettava niin, että ne ovat turvassa väärinkäytöltä ja suojattu riittävän 
hyvin jäätymiseltä. 

Painesäiliöiden on oltava painelaiteita koskevien säädösten mukainen ja säiliöiden luo on oltava vaivaton pääsy sisä- ja 
ulkopuolisen tarkastuksen ja huollon vuoksi. Painesäiliön on oltava ruostesuojattu sekä sisä- että ulkopuolelta. 

Viite  

Painelaitelaki 1144/2016 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.3 

 

4.1.9.3.6 Palokunnan syöttö 

Vaatimus 

Syöttöliittimet varustetaan asianmukaisilla suojakansilla ja lukituksella, jotta myös ilkivaltainen käyttö voidaan estää.  

Huomioon on otettava RYL paloturvallisuusosan kohdassa 3.8 esitetyt vaatimukset. 

Syöttöliittimien asentamisessa on otettava huomioon kondensoituvan ja yksisuuntaventtiileistä mahdollisesti tihkuvan veden 
poistaminen. 
 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.3 

 

4.1.9.3.7 Kivenerottimet ja roskansuotimet 

Vaatimus 

Kivenerottimien ja roskansuotimien on oltava helposti puhdistettavissa. 

Huomioon on otettava RYL paloturvallisuusosan kohdassa 3.8 esitetyt vaatimukset. 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.3 

 

4.1.9.3.8 Sulkuventtiili 

Vaatimus 

Huomioon on otettava myös RYL paloturvallisuusosan kohdan 3.8 sekä 4.1.9.2.8 tuotteet, sulkuventtiilit esittämät vaatimukset. 

Pääsulkuventtiili tulee suojata jäätymiseltä ja tarvittaessa asiattomien henkilöiden käsittelyltä.  

Pääsulkuventtiilien ja asennusventtiilien jälkeisten sulkuventtiilien välittömään läheisyyteen on sijoitettava opastuskilvet. 
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Ohje 

Pääsulkuventtiili on sijoitettava lähelle kohteen sisäänkäyntiä, mieluimmin lähelle pääsisäänkäyntiä kohtaan, jossa se on helposti 
nähtävissä ja luokse päästävissä. 

Jos sulkuventtiili on sijoitettuna ovella varustettuun tilaan, kilpi on sijoitettava oven ulkopuolelle ja oven sisäpuolelle on 
sijoitettava toinen kilpi, jossa on teksti: ”Pidä ovi lukittuna”.  

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.3 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.9.2.8 

 

4.1.9.3.9 Ohjaus- ja laukaisuautomatiikka 

Vaatimus 

Tuotteita koskevat laitetoimittajan esittämät ohjeet käyttöolosuhteista on otettava huomioon. 

Asennuksissa on varmistettava, että esitetyt pelastusviranomaisen esittämät operatiivisen toiminnan vaatimukset on otettu 
huomioon optimaalisessa keskus- ja käyttölaitteiden sijoittelussa.  

Ohje 

Palontorjuntaa palvelevien laitteistojen käyttölaitteet ja käyttöpainikkeet on sijoitettava lähelle toisiaan. 

Viite  

SFS-EN 54 Standardisarja paloilmoittimet 

EN 12094 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit.  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.3 

 

4.1.9.3.10 Testaus ja koetuslaitteet 

Vaatimus 

Huomioon on otettava RYL paloturvallisuusosan kohdassa 3.8 esitetyt vaatimukset. 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.3 

 

4.1.9.4 Työn suoritus 

Vaatimus 

Työn suorituksessa noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.3 vaatimuksia. 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.4 

 

4.1.9.5 Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen 

Vaatimus 

Vesisammutuslaitteistojen keskusosien vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 
20.00.4 vaatimuksia.  

Asennusliikkeen tekemään oman työn tarkastukseen on sisällytettävä pöytäkirjat: 

• Vesilähteen testaus 

• Vesi- ja painesäiliön testaukset 

• Yleisen vesijohdon, paineenkorotuspumpun, yläpuolisen yksityisen tekoaltaan ja yläsäiliön testaus 

• Pumppujen testit  

• Sähköasennusten pöytäkirjat 
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Virtaama on todennettava kohdan 4.1.9.2.11 Testaus- ja Koetuslaitteet mukaisilla mittalaitteilla. 

Sähköasennuksista vastaava asennusliike laati asennuksistaan erillisen pöytäkirjan. Tarvittavat menettelyt asennusten 
asianmukaisuuden varmistamiseksi. Urakoitsijana toimivat asennusliikkeen on varmistettava, että sähköasennukset mitoitetaan 
ja dokumentoidaan, jotta voidaan varmistua asennuksen asianmukaisuudesta tehtyjen pöytäkirjojen avulla. 

Ohje 

Vesilähteiden testaamisessa sekä taulukkomitoitettujen että yksilöllisesti mitoitettujen asennusten testauksissa on mittaus 
suoritettava ainakin suurimmalla vaaditulla virtaamalla. 

Pumppujen käyttöönottotarkastuksessa dieselmoottorin automaattista käynnistysjärjestelmää on testattava standardissa 
esitettyjen vaatimusten mukaisesti sekä laitevalmistajan ohjeita noudattaen. 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.5 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.9.2.11 

 

4.1.9.6 Valmis suoritus 

Vaatimus 

Keskusosat ovat sopimus- ja suunnitelma-asiakirjojen mukaisia ja täyttävät TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.5 vaatimukset. 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.6 

 

4.1.9.7 Korjaustyö 

Vaatimus 

Noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.6 vaatimuksia. 

Asennusliike laati omasta työstään pöytäkirjan ja asennustodistuksen. 

Kolmannen osapuolen tarkastusraportissa esitetyt vesisammutuslaitteistoa koskevat puutteet on korjattava mahdollisimman 
pian. 

Ohje 

Sähköasennusten muutosten yhteydessä on huolehdittava, että päivitetyt vanhat asennukset mitoitetaan ja dokumentoidaan, 
jotta voidaan varmistua asennuksen asianmukaisuudesta. 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.7 
 

4.1.9.8 Työnaikaiset ympäristövaikutukset 

Vaatimus 

Noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.7 vaatimuksia. 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.7 
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 Siirto-osat 

4.1.10.1 Yleiset vaatimukset 

Vaatimus 

Pääteosien ja keskusosien välisten yhteyksien toteuttamisessa on huomioitava valitun toiminta-aikaluokan mukaiset 
palonkestoisuusvaatimukset sekä laitetoimittajan ohjeet. 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.1 

 

4.1.10.2 Tuotteet 

Vaatimus 

Siirto-osien on täytettävä TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.1 vaatimukset. 

Siirto-osien kuten johtojen, kaapeleiden, laitteiden sekä asennusten tulee soveltuvin osin täyttää standardisarjassa SFS 6000 
sähköasennusten teknisistä vaatimuksista annetut standardit ja määräykset.  

Viite  

SFS-EN 12845:2015 + A1:2019/Korjaus:2020 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Automaattiset sprinklerilaitteistot. 

Suunnittelu, asennus ja huolto 

CEN/TS 14816 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Vesivalelulaitteistot, Suunnittelu, asentaminen ja huolto. 

SFS-EN 16925:2018 + AC:2020 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Asuntosprinklerilaitteistot. Suunnittelu, asentaminen ja 

huolto 

Standardisarja SFS-EN 14972-1:2020:en Fixed firefighting systems. Water mist systems 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.2 

 

4.1.10.2.1 Putkisto 

Vaatimus 

Putkistot osineen ja kannakkeineen on rakennettava palamattomasta materiaalista. Putkiston ja kannakkeiden on kestettävä 
järjestelmän toiminnasta aiheutuvat paineiskut sekä mahdollinen tulipalon aiheuttama lämpörasitus. Putket on asennettava 
suunnitteluperusteiden toimittajan ohjeiden mukaan ja putkien vahingoittuminen on estettävä riittävin suojatoimenpitein. 

Yleiseen vesijohtoon liitetyn syöttöputken materiaalin on täytettävä yksisuuntaventtiilille asti Ympäristöministeriön asetuksessa 
rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista esitetyt vaatimukset. Tämän lisäksi putken on täytettävä paikallisen vesilaitoksen 
esittämät vaatimukset. 

Ohje 

Suunnitteluasiakirjoissa määritetään käytettävien putkien materiaalit, vähimmäisseinämävahvuudet sekä paineluokat.  

Käytettävä putkityyppi ja materiaali määritellään riskienarvioinnin johtopäätökset ja suunnitteluperusteena käytettävän 
vesisammutuslaitteistoja koskevan standardin esittämät vaatimukset huomioiden. 

Syöttöputki jatketaan sprinkleriasennuksissa yksisuuntaventtiilin jälkeen samankokoisena asennusventtiilien alapuolelle asti. 

Sisäpuolisesti sinkityn putken käyttö on kielletty vesisammutuslaitteistojen uusissa märkäasennuksissa. Sisäpuolelta sinkityn 
putken käyttö on sallittu kuiva-asennuksissa ja ennakkolaukaisulaitteistoissa edellyttäen, että asennettu putkiston on 
normaalitilassa vedetön ja asennettu siten, että putkisto on tyhjentyvä. Kuiva-asennukset voidaan edelleen toteuttaa 
sisäpuolelta sinkityllä putkella myös uusissa asennuksissa. 

Suunnitteluasiakirjoissa määritellään: 

• käytettävät standardit 

• putkien koot 

• putkimateriaalit 

• paineluokat 

• putkiston liitostapa 

• putkien pintakäsittelyvaatimukset (maalausvaatimukset) 

• putkien sijoitus 
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• tarvittaessa (esimerkiksi erityiskohteet, kuten vaahtosammutuslaitteistot ja vesivalelulaitteistot) putkiston 
maadoituspisteet. 

Jos putkia joudutaan viemään suojaamattomien tilojen Iäpi, ne palosuojataan (villa ja pellitys) tai niille asennetaan 
saattosprinklerisuojaus. 

Jos on odotettavissa, että sprinkleriasennuksessa putkiston eri osien välillä esiintyy liikkumista, esimerkiksi rakenteiden 
liikuntasaumojen tai erityyppisten varastotelineistöjen kohdalla, pääjakojohdon liitoskohtaan on asennettava joustava osuus tai 
liitos.  

Ohutseinämäisten putkien liitostavoissa otetaan huomioon rajoitukset, joita uraliittimien käyttö aiheuttaa putkien seinämien 
vahvuuksille. Jos käytetään mekaanisia putkiliitoksia, seinämän vähimmäispaksuuden on oltava myös valmistajan suositusten 
mukainen.  

Viite  

Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista 1047/2017 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.10.2 

 

4.1.10.2.2 Kannakointi 

Vaatimus 

Sprinklerilaitteiston kannakkeiden on kestettävä palotilanteessa esiintyvät lämpötilan vaihtelut sekä virtaavan veden aiheuttamat 
paineiskut. Lisäksi niiden on kestettävä mahdollisten koneiden ja laitteiden tärinän aiheuttamat rasitukset. 

Putkikannakkeet on kiinnitettävä suoraan rakennukseen tai tarvittaessa koneisiin, varastointitelineisiin tai muihin rakenteisiin. 
Sammutuslaitteiston kannakointia ei saa käyttää muiden asennusten kannatukseen.  

Vesisammutuslaitteiston putkiin ja kannakkeisiin ei saa kiinnittää muita putkia. 

Ohje 

Suunnitteluasiakirjoissa märitellään: 

• kannaketyypit 

• etäisyydet 

• sinkitsemättömien kannakkeiden tai niiden osien pintakäsittely. 

• laitetoimittajan esittämät muut vaatimukset 

Uraliittimillä yhdistettyjen putkien kannake-etäisyydet määrätään valmistajan ohjeiden mukaisesti.  

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.10.2 

 

4.1.10.2.3 Johtojärjestelmät 

Vaatimus 

Johtojärjestelmien asentaminen tehdään suunnitteluperusteiden mukaisesti, jolloin otetaan huomioon muiden 
sähkösuunnitelmien yhteensovittamisen vaatimukset. 

Ohje 

Jotta suunnitelmat olisivat yhteensopivia niin sähkö- ja erityissuunnittelijoiden on yhteistyössä arvioitava sitä johtojärjestelmän 
toiminnallista kokonaisuutta mihin suojauksella tai valvonnalla tai muilla teknisillä ratkaisuilla vaikutetaan.  

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.10.2 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 3.7 

Sähköturvallisuuslaki 

Standardisarjan SFS 6000 vaatimukset palonkestävistä asennuksista 

ST-käsikirja Kaapelit ja paloturvallisuus.  
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4.1.10.2.4 Ohjaukset 

Ohje 

Ohjattavat toiminnot on suunniteltava siten, että todennäköisimmässä vikatilanteessa ne jäävät tilaan, joka ei heikennä 
paloturvallisuutta. 

Ohjauskokonaisuuden toiminnasta on laadittava esitys suunnitteluperusteissa ja ohjauksista on tehtävä erillinen arvio, jotta 
riittävän luotettava ja nopea toiminta voidaan varmistaa asianmukaisesti.   

Laitteisto on suunniteltava niin, että sen yksittäiset komponentit ovat keskenään yhteensopivia. Kaikkien paloilmoittimen osien 
yhteensopivuus tulee toteuttaa standardin SFS-EN 54-13 mukaisesti. Toiminnallisuudessa on huomioitava savunhallinnan ja 
paloilmoittimien yhteisvaikutus tekniseen kokonaisuuteen ja toimintavarmuuteen. 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 3.5 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.10.2 

 

4.1.10.3 Järjestelmien ja tuotteiden vaatimat tilat 

Vaatimus 

Siirto-osille varattavien tilojen on täytettävä TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.2 vaatimukset. 

Asennukset siirto-osille tehdään laadittujen suunnitelmien mukaisesti. Asennustyössä on otettava huomioon standardien ja 
laitevalmistajan ohjeiden vaatimukset siirto-osien sijoittamiselle.  

Vesisammutuslaitteiston siirto-osien asennuksessa on otettava huomioon huollettavuus ja osien saavutettavuus sekä 
tunnistettavuus. 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.3 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.10.2 

 

4.1.10.3.1 Putkisto 

Vaatimus 

Putkisto on asennettava niin, että tarvittavat huoltotoimenpiteet, korjaukset ja muutostyöt on helppo toteuttaa. Putkistoja ei 
saa upottaa betonirakenteisiin lattioissa tai katoissa. 

Putkisto on asennettava niin, että putket eivät ole alttiina mekaaniselle vahingoittumiselle. Jos putkia sijoitetaan matalien 
kulkureittien yläpuolelle, välitasojen alle tai muihin vastaaviin olosuhteisin, ne on suojattava mekaanisilta vahingoilta.  

Asennus tehdään laadittujen vesisammutuslaitteistojen suunnitelmien mukaisesti, joissa on otettu huomioon riskienarvioinnin 
johtopäätökset. 

Ohje 

Mikäli mahdollista, putkia ei saa sijoittaa piilotiloihin, joissa tarkastus-, korjaus- ja muutostyöt on vaikea suorittaa. 

Jos putkien asentamista vesisammutuslaitteistolla suojaamattomiin tiloihin ei voida välttää, ne on asennettava lattian tasoon ja 
koteloitava palokuorman edellyttämillä palamattomilla rakennusosilla. 

Riskienarvioinnin johtopäätökset vaikuttavat esimerkiksi putkistoasennuksissa kylmien tilojen asennuksiin.  

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.10.3 

 

4.1.10.3.2 Kannakointi 

Vaatimus 

Kannakkeet on kiinnitettävä suoraan rakennukseen tai tarvittaessa koneisiin, varastointitelineisiin tai muihin rakenteisiin. 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.10.3 
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4.1.10.3.3 Johtojärjestelmät 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.10.3 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 3.7 

 

4.1.10.3.4 Ohjaukset 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.10.3 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 3.5 

 

4.1.10.4 Työn suoritus 

Vaatimus 

Työn suorituksessa noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.3 vaatimuksia. 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.4 

 

4.1.10.5 Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen 

Vaatimus 

Siirto-osien vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.4 vaatimuksia. 

Asennusliike varmistaa, että putket asennetaan, huuhdellaan ja koeponnistetaan suunnitteluperusteissa esitetyn standardin 
mukaisesti ja tehdyistä testeistä laaditaan pöytäkirjat, jotka toimitetaan asennustodistuksen liitteenä. 

Kaikki vesisammutuslaitteistoasennukseen kuuluvat putkistot on koeponnistettava. Putkisto on koeponnistettava 
suunnitteluperusteena käytetyn standardin esittämien vaatimusten mukaisesti ja siitä on laadittava pöytäkirja tilaajalle 
asennustodistuksen ja käyttöönottopöytäkirjan liitteenä.  

Järjestelmien yhteistoiminta todetaan yhteiskäyttötesteissä, joista laaditaan pöytäkirja. 

Asennusliike laati sähkötyöstään käyttöönottopöytäkirjan, joka luovutetaan asennustodistuksen liitteenä. Pöytäkirjaan 
merkitään kaapelointia koskevat tekniset perustiedot ja mittaustulokset dokumentoidaan.  

Kaapeleiden asennuksen jälkeen niiden kunto ja vaatimustenmukaisuus on todettava ennen järjestelmään liittämistä  

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.5 

 

4.1.10.6 Valmis suoritus 

Vaatimus 

Siirto-osat ovat sopimus- ja suunnitelma-asiakirjojen mukaisia ja täyttävät TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.5 vaatimukset. 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.6 

 

4.1.10.7 Korjaustyö  

Vaatimus 

Noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.6 vaatimuksia. 

Asennusliike laati omasta työstään pöytäkirjan ja asennustodistuksen. 

Kolmannen osapuolen tarkastusraportissa esitetyt vesisammutuslaitteistoa koskevat puutteet on korjattava mahdollisimman 
pian. 
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Ohje 

Sähköasennusten muutosten yhteydessä on huolehdittava, että päivitetyt vanhat asennukset mitoitetaan ja dokumentoidaan, 
jotta voidaan varmistua asennuksen asianmukaisuudesta. 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.7 

 

4.1.10.8 Työnaikaiset ympäristövaikutukset 

Vaatimus 

Noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.7 vaatimuksia. 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.8 
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 Pääteosat 

4.1.11.1 Yleiset vaatimukset 

Vaatimus 

Asennukset tehdään vesisammutuslaitteistoja koskevien suunnitelmien mukaisesti, jolloin otetaan huomioon kyseistä 
asennusta koskevat laitetoimittajan ohjeiden esittämät vaikutukset, jotka koskevat pääteosia.  

Ohje 

Pääteosien tuotteet, toimittajat, vastuullinen asennusliike- ja henkilö sekä testaukset ja tarkastukset kirjataan 
suunnitteluasiakirjoissa lähtötietoihin.  

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.1 

 

4.1.11.2 Tuotteet 

Vaatimus 

Tuotteiden on täytettävä TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.1 vaatimukset. 

Suunnitteluperusteissa esitettyjen vaatimusten lisäksi on otettava huomioon käytetyn standardin sekä laitetoimittajien 
esittämät vaatimukset 

Ohje 

Käytettävät laitteet ja pääteosat määritellään automaattisen vesisammutuslaitteiston suunnitteluperusteissa. 

Viite  

SFS-EN 12845:2015 + A1:2019/Korjaus:2020 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Automaattiset sprinklerilaitteistot. 

Suunnittelu, asennus ja huolto 

CEN/TS 14816 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Vesivalelulaitteistot, Suunnittelu, asentaminen ja huolto. 

SFS-EN 16925:2018 + AC:2020 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Asuntosprinklerilaitteistot. Suunnittelu, asentaminen ja 

huolto 

Standardisarja SFS-EN 14972-1:2020:en Fixed firefighting systems. Water mist systems 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.2 

 

4.1.11.2.1 Sprinklerit 

Vaatimus 

Vesisammutuslaitteiston sprinklerien on oltava kyseiselle laitteistolle hyväksyttyä mallia.  

Asennus tehdään laadittujen vesisammutuslaitteistojen suunnitelmien mukaisesti, joissa on otettu huomioon 
vesisammutuslaitteistoja koskevien standardien ja laitetoimittajan ohjeiden esittämät vaatimukset. 

Ohje 

Sprinklereiden valinnassa käännytään asiantuntijan puoleen ja valintaan vaikuttavat tiedot tarkastellaan yhdessä 
vesisammutuslaitteiston asennusliikkeen suunnittelijan kanssa. Tarvittavat kriteerit esitetään suunnitteluasiakirjoissa ja 
noudatetaan valmistajan ohjeita. 
 
Suunnitteluasiakirjoissa määritellään vesisammutuslaitteiston suuttimen: 

• tyyppi 

• nimelliskoko 

• laukeamislämpötila 

• sijoitteluun vaikuttavat mitoitustiedot 

Sprinklerit asennetaan, milloin mahdollista, ylöspäin suunnattuun asentoon suuttimen tukkeutumisen estämiseksi.  
Kuiva-asennuksissa sprinklerit asennetaan aina ylöspäin. Asennuksissa voidaan käyttää myös seinäsuuttimia, jolloin suutin 
asennetaan vaaka-asentoon. 
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Viite  

SFS-EN 12845:2015 + A1:2019/Korjaus:2020 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Automaattiset sprinklerilaitteistot. 

Suunnittelu, asennus ja huolto 

CEN/TS 14816 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Vesivalelulaitteistot, Suunnittelu, asentaminen ja huolto. 

SFS-EN 16925:2018 + AC:2020 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Asuntosprinklerilaitteistot. Suunnittelu, asentaminen ja 

huolto 

Standardisarja SFS-EN 14972-1:2020:en Fixed firefighting systems. Water mist systems 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.1.11.2 

 

4.1.11.2.2 Hälyttimet 

Vaatimus 

Palotiedot välitetään kohteen paloilmoittimelle, jolloin sähköisten hälyttimien on täytettävä paloilmoittimia koskevan EN 54 
standardisarjan vaatimukset. 

Jokainen sprinklerasennusventtiili on varustettava erillisellä, standardin EN 12259-4 mukaisella vesimoottorilla toimivalla 
hälytyslaitteella. Vesimoottorikäyttöisen hälytyslaitteen asentamisessa on varmistettava suunnitteluperusteissa esitetyn 
automaattista vesisammutuslaitteistoa koskevan standardin ja laitetoimittajan esittämien vaatimusten täyttyminen.  

Ohje 

Suunnitteluasiakirjoissa määritellään laitteistolle tarvittavat valvontatiedot, joista on välitettävä hälytys eteenpäin, joko 
paloilmoittimen kautta hätäkeskukselle tai muuten jatkuvasti valvottuun paikkaan. 

Suunnitteluasiakirjoissa määritellään: 

• hälyttimien toimintaperiaate ja tyyppi sekä sijainti 

• hälytyspainekytkimien tyyppi 

• yhteys ja toimintaperiaate yhdessä kohteen paloilmoittimen kanssa  

• kyseistä laitteistoa koskevat valvontatiedot, joista hälytykset välitetään 
 

Märkäasennusten hälytysventtiilien hälytyskello voi olla yhteinen. Hälytyskellon ja hälytysventtiilin väliseen putkeen kytketään 
painekytkimet paloilmoituksia varten. Hälytysventtiililtä johdetaan palohälytystieto paloilmoitinkeskukselle ja yksi 
palohälytystieto kiinteistövalvontaan (jatkuvasti valvottuun paikkaan). 

Viite  

SFS-EN 12845:2015 + A1:2019/Korjaus:2020 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Automaattiset sprinklerilaitteistot. 

Suunnittelu, asennus ja huolto 

CEN/TS 14816 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Vesivalelulaitteistot, Suunnittelu, asentaminen ja huolto. 

SFS-EN 16925:2018 + AC:2020 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Asuntosprinklerilaitteistot. Suunnittelu, asentaminen ja 

huolto 

Standardisarja SFS-EN 14972-1:2020:en Fixed firefighting systems. Water mist systems 

EN-54 Standardisarja, paloilmoittimet 

SFS-EN 54-23:2010 Paloilmoittimet. Osa 23: Palohälytyslaitteet. Näkyvät hälyttimet 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.11.2 

 

4.1.11.2.3 Painemittarit 

Vaatimus 

Painemittarit on asennettava välittömästi ennen ja jälkeen asennusventtiilin sekä välittömästi jokaisen kuiva–märkä- tai 
kuivajatkoasennusventtiilin jälkeen mutta ennen sulkuventtiiliä. 

Jokaisen yleisen vesijohdon liitäntään on asennettava painemittari, joka on liitettävä tulojohdon sulkuventtiilin ja 
yksisuuntaventtiilin väliin. 

Jokainen pumpun liitäntä on varustettava nestevaimennetulla painemittarilla, joka liitetään painepuolen putkeen välittömästi 
yksisuuntaventtiilin jälkeen ja ennen sulkuventtiiliä. 

Ohje 

Mittarit ovat nestevaimennettuja, ja liittämiskohta varustetaan sulkuventtiileillä. 
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Mittarin saa kytkeä enintään yhtä putkihalkaisijaa vastaavan putkipituuden verran ennen ja kahta putkihalkaisijaa vastaavan 
putkipituuden verran jälkeen pyörteisyyttä aiheuttavasta laitteesta tai putken osasta.  

Viite  

SFS-EN 12845:2015 + A1:2019/Korjaus:2020 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Automaattiset sprinklerilaitteistot. 

Suunnittelu, asennus ja huolto 

CEN/TS 14816 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Vesivalelulaitteistot, Suunnittelu, asentaminen ja huolto. 

SFS-EN 16925:2018 + AC:2020 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Asuntosprinklerilaitteistot. Suunnittelu, asentaminen ja 

huolto 

Standardisarja SFS-EN 14972-1:2020:en Fixed firefighting systems. Water mist systems 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.11.2 

 

4.1.11.3 Järjestelmien ja tuotteiden vaatimat tilat 

Vaatimus 

Pääteosille varattavien tilojen on täytettävä TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.2 vaatimukset. 

Vesisammutuslaitteiston pääteosien on oltava helposti saavutettavissa ja merkittynä sammutuslaitteistoja koskevien 
standardien esittämien vaatimusten mukaisesti ja niiden huollettavuus on oltava mahdollista. 

Ohje 

Erityissuunnittelijan on otettava huomioon riskienarvioinnin johtopäätösten, kuten olosuhdetekijöiden, vaikutuksesta 
laitteistovalintoihin.  

Erityissuunnittelijan on otettava huomioon laitteistojen asennusta koskevien standardien sekä laitetoimittajien ohjeiden 
esittämät vaatimukset.  

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.3 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.11.2 

 

4.1.11.3.1 Sprinklerit 

Vaatimus 

Sprinklerien sijoituksessa on otettava huomioon veden jakautumista häiritsevät esteet. 

Sijaintinsa vuoksi mekaanisille vaurioille alttiit sprinklerit, muut kuin alakattosprinklerit ja osittain upotettavat sprinklerit, on 
varustettava tarkoituksenmukaisilla metallisuojuksilla. 

Vesisammutuslaitteiston sprinklerien laukeamislämpötilan on oltava vähintään 30 °C korkeampi kuin normaalioloissa suurin 
kohteessa esiintyvä Iämpötila. 

Ohje 

Suljettujen sprinklerien lämpöherkkä osa merkitään standardin SFS-EN 12259-1 mukaisella värikoodilla laukeamislämpötilan 
ilmoittamiseksi.  

Jos sprinklerit asennetaan korroosiolle alttiisiin olosuhteisiin, sprinklerien toimittajan on suojattava ne korroosiolta suojaavalla 
pinnoituksella standardin EN 12259-1 mukaisesti, ellei sprinklereitä ole valmistettu sopivasta korroosionkestävästä materiaalista. 
Suoja-ainetta ei saa levittää lasikapselille. 

Tuulettamattomissa piilotiloissa, kattoikkunoiden tai lasikattojen alla yms. kohteissa saattaa olla tarpeellista asentaa 
korkeammassa lämpötilassa laukeavat sprinklerit, kuitenkin enintään 93 °C tai 100 °C. Erityistä huomiota on kiinnitettävä 
laukeamislämpötilaan kuivausuunien, lämmittimien ja muiden lämpöä säteilevien laitteiden läheisyydessä. 

Sprinklerien sijoittelussa on huomioitava: 

• sprinklerien välisille etäisyyksille 

• hajotuslevyjen käytöstä 

• erityishuomiot asennettaessa esimerkiksi varastotelineisiin, liukuportaisiin tai porraskuiluihin 

• etäisyydet seinästä tai vastaavasta rakenneosasta 

• etäisyydet katoksista tai kattoikkunoista 

• etäisyydet katosta tai muusta vastaavasta rakenteesta 
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• sijoitusohjeet palkkiväleistä ja etäisyyksistä 

• alaslasketut katot ja piilotilat 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.11.3 

 

4.1.11.3.2 Hälyttimet 

Vaatimus 

Palotietoa ilmaisevat rakennukseen asennetut hälyttimet on oltava tunnistettavissa ja merkittyinä. 

Hälytyslaitteet on sijoitettava niin lähelle asennusventtiiliä kuin mahdollista. Jos samassa huoneessa on useita 
märkäasennusventtiilejä, saa näillä kuitenkin olla yhteinen hälytyskello ja moottori, kunhan jokainen asennusventtiili varustetaan 
laitteella, joka osoittaa venttiilin laukeamisen.  

Jokaiseen hälyttimeen on merkittävä selkeästi asennuksen numero. 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.11.3 

 

4.1.11.3.3 Painemittarit 

Vaatimus 

Vesisammutuslaitteistoasennukset painemittarit on asennettava riittävin merkinnöin ja niin, että ne ovat helposti tavoitettavissa 
ja luettavissa. 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.11.3 

 

4.1.11.4 Asennustyön suoritus 

Vaatimus 

Työn suorituksessa noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.3 vaatimuksia. 

Ohje 

Rakentamisen, korjaus- tai huoltotöiden aikana valvottavassa tilassa voi esiintyä pölyä, jonka vuoksi pääteosat on tarvittaessa 

suojattava asennustöiden ajaksi.  

Käytetyt asennusmenetelmät eivät saa rikkoa pääteosia kuten suuttimia ja asentamisessa on noudatettava laitevalmistajan 
esittämiä ohjeita. 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.4 

 

4.1.11.5 Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen 

Vaatimus 

Pääteosien vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.4 vaatimuksia. 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.5 

 

4.1.11.6 Valmis suoritus 

Vaatimus 

Pääteosat ovat sopimus- ja suunnitelma-asiakirjojen mukaisia ja täyttävät TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.5 vaatimukset. 

Noudatetaan RYL Paloturvallisuusosan, vesisammutuslaitteistot valmis suoritus, esitettyjä vaatimuksia  
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Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.6 

 

4.1.11.7 Korjaustyö  

Vaatimus 

Noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.6 vaatimuksia. 

Noudatetaan RYL Paloturvallisuusosan, vesisammutuslaitteistot 4.1.7 korjaustyöt, esittämiä vaatimuksia. 

Asennusliike laati omasta työstään pöytäkirjan ja asennustodistuksen. 

Kolmannen osapuolen tarkastusraportissa esitetyt vesisammutuslaitteistoa koskevat puutteet on korjattava mahdollisimman 
pian. 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.7 

 

4.1.11.8 Työnaikaiset ympäristövaikutukset 

Vaatimus 

Noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.7 vaatimuksia. 
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4.2 Kaasusammutuslaitteistot  

 Yleiset vaatimukset 

Ohje 

Kaasusammutuslaitteiston suunnitteluperusteissa on esitettävä, käytetäänkö suojauksessa tilasuojausjärjestelmää vai 
kohdesuojausjärjestelmää. Kaasusammutuslaitteiston suunnitteluperusteista on laadittava selvitys, jossa määritellään 
suojauksen laajuus, laitteiston mitoitusperusteet ja suunnitteluperusteena käytettävä kaasusammutuslaitteistoja koskeva 
standardi. 

Suunnitteluperusteissa esitetään kaasusammutuslaitteistolle tehdyt mitoitukset, työselityksen muodossa hyväksyville tahoille, 
ennen järjestelmien asennusten ja urakoinnin aloittamista. Suojattavassa tilassa sijaitseva palokuorma on otettava huomioon 
pitoisuusaikaa laskettaessa. Samoin suunnitelmissa on esitettävä riittävä selvitys henkilöturvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä 
ja tarvittavista turvallisuuteen vaikuttavista järjestelyistä ja teknisistä vaatimuksista. 

Kaasusammutuslaitteistot on tarkoitettu esimerkiksi erityistilojen tai erityiskohteiden suojaamiseen. Tila- ja 
kohdesuojausjärjestelmän valinta riippuu kohteen rakenteista ja henkilöturvallisuuteen asetetuista vaatimuksista. 

Kaasusammutuslaitteisto koostuu sammutteen säilyttämiseen käytettävistä säiliöistä, eri venttiileistä, putkistosta, suuttimista 
ja laitteistoista, jotka ilmaisevat syttyneen tulipalon ja laukaisevat laitteiston. 

Kaasumaisen sammutteen käytöstä aiheutuvat henkilövaarat on otettava huomioon sammutuslaitteistoa suunniteltaessa. 
Kaasumainen sammute ei yleisesti sovellu kohteisiin, joissa sijaitsee happea sisältävää materiaalia tai reaktiivisia metalleja. 

Inerttikaasujen suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota tarvittavaan pitoaikaan, jotta uudelleen syttymisen riskiä ei 
suojattavassa kohteessa pääse syntymään. 

Kaasusammutuslaitteistoille tarkoitetut laskentamenetelmät, jotka huomioivat suojattavan kohteiden erityisominaisuudet on 
esitetty kaasusammutuslaitteistoja koskevassa standardissa SFS EN 15004. Sammutuslaitteistoja koskevat suunnittelu- ja 
asennussäännöt edellyttävät harmonisoitujen tuotestandardien mukaisten tuotteiden käyttöä. 

Kaasumäärä mitoitetaan ensisijaisesti suojattavan kohteen tilavuuden mukaan, mutta huomioiden myös suojattavassa 
kohteessa oleva palava materiaali. Aineille, joille ei ole käytössä sääntöjä, on mitoitus suoritettava kyseiselle aineelle 
suoritettujen palokokeiden tuloksien mukaan käyttäen yleisesti hyväksyttäviä varmuuskertoimia.  

Suunnitteluasiakirjoissa määritellään: 

• kohteen yksilöintitiedot 

• toteutuspiirrokset mitoituslaskelmineen  

• suojattava kohteen tiedot (tilasuojaus tai kohdesuojaus) 

• suojattavan tilan tilavuus (leveys x pituus x korkeus), tilavuudesta vähennettävät rakenteet 

• rakenteiden ylipaineen kesto ja ylipaineen purkausreitit. 

• purkausalueet- ja aika 

• käytettävä sammute tai sammutetyyppi sekä sammutemäärä  

• sammutteen jälkivirtausmäärä ja jälkivirtausaika 

• painehäviölaskelmat sisältäen putkiston kuvat 

• sammutevaraston sijainti ja koko 

• selvitys suunnitteluperusteista  

• yleiskuvaus järjestelmän toimintakunnon todentamiseen käytetyistä menetelmistä,  

• testaustulokset ja muu informaatio, joka on tarpeellinen sammutuslaitteiston arvioimiseksi, kuten painekoetodistukset 
jne. 

• sarja käyttö- ja huolto-ohjeista.  
 
Lisäksi suunnitteluasiakirjoissa määritellään: 

• henkilöturvallisuusvaatimukset 

• kilvet ja merkit, niiden sijainti ja lukumäärä 

• varoitusvalot, niiden sijainti ja lukumäärä 

• äänimerkit ja torvet, niiden sijainti ja lukumäärä 

• uloskäytävät ja ovien aukeamissuunta 

• tiloissa noudatettavat kiellot ja käyttörajoitukset 

• tarvittaessa vaatimukset sammutteen hajustamiseksi 

• purkausviive ja sen kesto 

• tilojen tuulettamiseksi tarpeelliset toimenpiteet (tuuletussuunnitelma). 
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Viite 

Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999/132 

Pelastuslaki (379/2011) 

Laki pelastustoimen laitteista (10/2007) 

Sisäasiainministeriön asetus automaattisista sammutuslaitteistoista Asetus A:65 N:o SM-1999-967/Tu-33 8.8.2000 

Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011 (Pelastusviranomainen voi tarvittaessa asettaa lisävaatimuksia 

pelastustoimilain 31§ 2 momentin perusteella) 

SFS Standardi SFS-EN 15004-1 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät, kaasusammutuslaitteistot Osa 1: suunnittelu, asennus, 

huolto;  

EN 12094 Fixed fire fighting systems. Components for gas extinguishing systems. 

SFS-EN 54-13:2017 Paloilmoittimet. Osa 13: Laitteiston osien yhteensopivuuden ja yhdistettävyyden arviointi.  

Linkki http://www.tukes.fi/fi/Palvelut/Usein-kysyttya-UUSI/Pelastustoimen-laitteet/Automaattiset-sammutuslaitteistot/  

 

 Tuotteet 

Vaatimus 

Kaasusammutuslaitteistojen tuotteiden on täytettävä TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.1 vaatimukset. 

Kaasusammutuslaitteistoissa käytettyjen komponenttien on oltava standardin SFS-EN 12094 mukaisia ja yhteensopivia. 

Palontorjuntatekniikan laitteistojen välisten valvonta ja ohjaustoiminteita toteuttavien laitteiden osalta on varmistuttava, että 
ne täyttävät standardin SFS EN 12094 lisäksi yhteensopivuuden osalta SFS-EN 54-13 mukaiset vaatimukset. 

Viite  

Painelaitelaki 1144/2016 

Sähköturvallisuuslaki 1135/2016  

SFS 6000-5-56. Sähkölaitteiden valinta ja asentaminen. Turvajärjestelmät 

SFS Standardi SFS-EN 15004-1 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät, kaasusammutuslaitteistot Osa 1: suunnittelu, asennus, 

huolto;  

SFS-EN 12094 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. 

EN 12094 Fixed fire fighting systems. Components for gas extinguishing systems. 

SFS-EN 12094-2:en, Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 2: Vaatimukset ja 

testimenetelmät ei-sähköisille automaattisille laukaisuja viivelaitteille 

SFS-EN 12094-3:en, Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 3: Vaatimukset ja 

testimenetelmät käsinlaukaisua ja laukaisun keskeytyslaitteita varten 

SFS-EN 12094-5:en, Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 5: Vaatimukset ja 

testimenetelmät korkea- ja matalapaineisille jakoventtiileille ja niiden toimilaitteille 

SFS-EN 12094-6:en, Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 6: Vaatimukset ja 

testimenetelmät sähköstä riippumattomille laukaisunestolaitteille 

SFS-EN 12094-8:en, Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 8: Vaatimukset ja 

testimenetelmät liitosputkille ja -letkuille 

SFS-EN 12094-9:en, Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 9: Vaatimukset ja 

testimenetelmät erikoispaloilmaisimille 

SFS-EN 12094-10:en, Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 10: Vaatimukset ja 

testimenetelmät painemittareille ja painekytkimille 

SFS-EN 12094-11:en, Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 11: Vaatimukset ja 

testimenetelmät mekaanisia punnituslaitteita varten 

SFS-EN 12094-12:en, Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 12: Vaatimukset ja 

testimenetelmät pneumaattisia hälytyslaitteita varten 

SFS-EN 12094-13:en, Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 13: Vaatimukset ja 

testimenetelmät yksisuuntaventtiileille 

SFS-EN 54 standardisarja, paloilmoittimet  

SFS-EN 54-13:2017 Paloilmoittimet. Osa 13: Laitteiston osien yhteensopivuuden ja yhdistettävyyden arviointi.  
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 Tuotteiden vaatimat tilat 

Vaatimus 

Tuotteille varattavien tilojen on täytettävä TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.2 vaatimukset. 

Ohje 

Tilasuojausjärjestelmällä suojattujen rakennusten, tilojen ja rakenteilla erotettujen kohteiden (purkausalueet) tulee olla 
sellaisia, että riittävä inerttikaasupitoisuus saavutetaan ja voidaan ylläpitää riittävän pitkän ajan. Palon sattuessa suojatusta 
tilasta tai kohteesta ulkotilaan johtavia avoimia aukkoja ei saa olla. 

Uloskäytävät ja niihin johtavat kulkureitit on oltava asianmukaisesti merkitty, koska suojatusta tilasta poistumista suositellaan 
aina ja tietyillä aineilla poistuminen on pakollista ennen sammutteen purkautumista. 

Painelaitelain mukaisesti omistajan ja haltijan on huolehdittava, että painelaitetta ympäröivät tilat ja rakenteet suunnitellaan ja 
toteutetaan niin, että vaurio- tai käyttöhäiriötilanteessa aiheutuva vaara on mahdollisimman vähäinen. 

Keskustila on yleensä erillinen tekninen tila, jolloin tilaan pääsevät henkilöt ovat tiedossa, ja tila on suojassa asiattomilta 
henkilöiltä.  

Laitteiston tulee sijaita paloturvallisessa ja tarvittaessa lämmitetyssä tilassa, jonne on helppo päästä ja joka on suunniteltu 
siten, että ylläpidon ja tarkastuksien vaatimat toimenpiteet ovat helposti suoritettavissa. 

Suojattavassa tilassa on estettävä paineentasauksella liiallisen paineen nouseminen sekä ilmanvaihdon ja savunhallinnan 

yhteistoiminta on varmistettava oman osa-alueensa erityissuunnittelijan kanssa. 

Viite  

Painelaitelaki 1144/2016 

Sähköturvallisuuslaki 1135/2016 

SFS 6000-5-56 Sähkölaitteiden valinta ja asentaminen. Turvajärjestelmät 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 3.8 
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 Työn suoritus 

Vaatimus 

Työn suorituksessa noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.3 vaatimuksia. 

Ennen urakointia lähtötiedoissa on esitettävä vastuullinen kaasusammutuslaitteiston asennusliike. Asennusliikkeellä tulee olla 
vastuuhenkilö, jolla on voimassa oleva Tukesin hyväksymä pätevyystodistus.  

Kaasusammutuslaitteiston asentamisessa on otettava huomioon sähköasennustöiden asettamat vaatimukset pätevyyksille ja 
asennustyön turvallisuudelle. Asennus- ja huoltotöitä toteuttavalla taholla on oltava painelaitteiden ja sähkötöiden osalta osoit-
taa tarvittava asiantuntemus- ja pätevyys. 

Asennusliikkeen suunnittelija tarkastaa ja tarvittaessa tarkentaa tehtyjä suunnitelmia. Asennuksissa otetaan huomioon 
laitetoimittajan antamien ohjeiden mukaiset vaatimukset.  

Asennusliikkeen vastuuhenkilön tehtävänä on varmistaa, että asennettu laitteisto on kaikilta osin hyvän teknisen käytännön 
mukainen sekä lähtötietolomakkeeseen tehtyjen perusmäärittelyjen mukainen. 

Kaasusammutuslaitteiston osat on asennettava siten, että niiden tarkastaminen milloin tahansa mahdollista. Asennus on 
tehtävä siten, että palon aiheuttama, mekaaninen tai kemiallinen vahingoittumisriski tms. on mahdollisimman vähäinen. 

Viite  

Sisäasiainministeriön asetus automaattisista sammutuslaitteistoista Asetus A:65 N:o SM-1999-967/Tu-33 8.8.2000 

Sähköturvallisuuslaki 1135/2016 

Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistoista (1434/2016) 

Linkki: Tukes Asennusliikkeet, vastuuhenkilöt, tutkinnot 

https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/pelastustoimen-laitteet/sammutuslaitteistot#asennusliikkeet,-vastuuhenkilot-ja-tutkinnot 

 Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen 

Vaatimus 

TalotekniikkaRYLin kohdassa 20.00.4 on esitetty vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa käytettävä laadunvarmistus- ja 
vastaanottomenettely. 

Kaasusammutuslaitteistoja asentava liike vastaa suunnitteluperusteiden ja säädösten vaatimusten täyttymisestä.  

Käyttöönottotarkastus on tehtävä ennen maankäyttö- ja rakennuslaissa 132/1999 tarkoitettua loppukatselmusta ja 
automaattisella sammutuslaitteistolla suojatun rakennuksen tai rakennusosan käyttöönottoa.  

Kaasusammutuslaitteiston asennusliikkeen on laadittava tekemästään työstä asennustodistus ja pöytäkirja ennen 
käyttöönottotarkastusta. Asennustodistuksen liitteenä on oltava sähköasennusten ja liitettyjen laitteistojen ja niiden osien 
kanssa tehdyt yhteensopivuustestien pöytäkirjat. Asennustodistuksissa mainitaan kaikki yhteensopivuuteen liittyvät 
määritelmät ja vaatimukset.   

Asennusliike toimittaa luovutusmenettelyssä valmistajan ja laitetoimittajan osoituksen tuotteiden vaatimuksenmukaisuudesta. 
Kaasusammutuslaitteiston asennusliike toimittaa luovutusmateriaaleissa tiedot käytetyistä tuotteista ja tarvittavista 
sertifikaateista, joilla osoitetaan käytettävien tuotteiden ja mitoitusperusteiden vastaavuus. 

Ohje 

Suunnittelukriteerien toteutuminen käytännössä todetaan viime kädessä aina suorittamalla koelaukaisu ja tekemällä siitä 
erillinen mittauspöytäkirja. 

Tiiveyskokeilla pystytään arvioimaan sammutusjärjestelmän pitoaika suojattavassa tilassa (SFS-EN 15004-1)  

Viite  

Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999. Muutokset 99/2000, 

Laki pelastustoimen laitteista (10/2007)  

Sisäasiainministeriön asetus automaattisista sammutuslaitteistoista Asetus A:65 N:o SM-1999-967/Tu-33 8.8.2000 

SFS Standardi SFS-EN 15004-1 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät, kaasusammutuslaitteistot Osa 1: suunnittelu, asennus, 

huolto;  

SFS-EN 12094-1:en, Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 1: Vaatimukset ja 

testimenetelmät sähköisille automaattisille laukaisukeskuksille ja viivelaitteille 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 3.9 

LAUSUNTOVERSIO

https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/pelastustoimen-laitteet/sammutuslaitteistot#asennusliikkeet,-vastuuhenkilot-ja-tutkinnot
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 Valmis suoritus  

Vaatimus 

Noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.5 vaatimuksia. 

Sähköasennuksista on laadittava erillinen pöytäkirja. Asennusliike esittää asennustodistuksen liitteenä pöytäkirjojen lisäksi 
kuvauksen asianmukaisuuden varmistamiseksi ja mittaamiseksi käytetyistä menetelmistä. 

Kaasusammutuslaitteiston asennusliike varmistaa, että laitteiston vastaava hoitaja ja hänen varahenkilönsä saavat riittävän 
perehdytyksen kaasusammutuslaitteiston käyttöön ja huoltoon sekä toimintaan vika- ja palotilanteissa. 

Ohje 

Asennustodistuksella ja sen liitteillä varmistetaan, että asennusliikkeen luovuttama kaasuammutuslaitteisto on asennettu 
standardien, määräysten ja valmistajan ohjeiden mukaisesti sekä hyvää asennustapaa noudattaen.  

Asennusliikkeen toimittamaan hoito- ja huolto-ohjelmaan on sisällyttävä toimintaohjeet häiriöiden ja laitteiston laukeamisen 
varalta.  

Asennusliike vakuuttaa, että tuleville tilassa työskenteleville ihmisille sekä laitteiston vastuulliselle hoitajalle ja hänen 
varamiehelleen annetaan riittävä koulutus toimenpiteistä palotilanteessa ja sen jälkeen. Kaasusammutuslaitteiston toimittaja 
toimittaa asentamansa sammutuslaitteiston osalta tarvittavat tiedot kiinteistön omistajan ylläpitämää kunnossapito-ohjelmaa 
varten.  

Asennusliike kouluttaa vähintään kaksi henkilöä laitteiston vastuuhenkilöiksi. Vastuuhenkilöiden koulutukseen sisältyvät 

• heille kuuluvat viikko- ja kuukausitarkastustoimenpiteet sekä niiden kirjaaminen päiväkirjaan 

• toimenpiteet palotilanteessa ja sen jälkeen. 

Viite  

Sisäasiainministeriön asetus automaattisista sammutuslaitteistoista Asetus A:65 N:o SM-1999-967/Tu-33 8.8.2000 

RT 10-11301Talotekniikan laadunvarmistus- ja vastaanottomenettely. Prosessikuvaus 

RT 10-11302Talotekniikan laadunvarmistus- ja vastaanottomenettely. Tehtävät ja dokumentointi 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 3.2 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 3.9 

 

 Korjaustyöt 

Vaatimus 

Noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.6 vaatimuksia. 

Ohje 

Laitteiston tilaaja ja haltija varmistaa, että asennukselle tehdään kolmannen osapuolen eli valtuutetun tarkastuslaitoksen 
tekemä tarkastus.  

Tarkastuslaitoksen raportissa on julkaistava luettelo poikkeamista ja tarvittavista korjaustoimenpiteistä asennusliikkeen 
muutos- ja korjaustoimenpiteitä varten. Kolmannen osapuolen tekemän tarkastuksen raportti ja sen mahdollisesti sisältämät 
korjausta vaativat toimenpiteet on tehtävä viipymättä, jotta laitteiston asianmukainen toiminta voidaan varmistaa. Asennusliike 
laati omasta korjaustyöstään vastineen tilaajalle. Vastine luovutetaan sammutuslaitteiston haltijalle ja pelastuslaitokselle. 

Laitteiston suunnitteluasiakirjoissa ja suunnittelunperusteissa on määritettävä asennuksen takuuaika ja takuuajanhuollon 
sisältämät toimenpiteet. 

Omistaja- ja haltijataho vastaa laitteiston asianmukaisuudesta käytön aikana. Kaikkia muutoksia kohteen rakenteissa, käytössä, 
tuotannossa, varastoinnissa, lämmityksessä, valaistuksessa, varusteissa ym. olosuhteissa on tarkkailtava ja niistä on 
ilmoitettava, jos ne aiheuttavat tarvetta muuttaa kohteen kaasusammutuslaitteiston asennusta. 

Viite  

Sisäasiainministeriön asetus automaattisista sammutuslaitteistoista Asetus A:65 N:o SM-1999-967/Tu-33 8.8.2000 

SFS Standardi SFS-EN 15004-1 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät, kaasusammutuslaitteistot Osa 1: suunnittelu, asennus, 

huolto;  
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 Työnaikaiset ympäristövaikutukset 

Vaatimus 

Noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.7 vaatimuksia. 

 Keskusosat 

4.2.9.1 Yleiset vaatimukset 

Vaatimus 

Keskuslaitteiden ja pääteosien välisten yhteyksien sekä keskuslaitteiden välisten yhteyksien toteuttamisessa on huomioitava 
valitun toiminta-aikaluokan mukaiset palonkestoisuusvaatimukset sekä laitetoimittajan ohjeet. 

Ohje 

Keskuslaitteiden on oltava käyttäjän valvottavissa. Keskusosien asentamisessa ja yhteensopivuudessa laitteistokokonaisuuteen 
noudatetaan laitetoimittajan ohjeita. 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.2.1 

 

4.2.9.2 Tuotteet 

Vaatimus 

Keskusosien on täytettävä TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.1 vaatimukset. 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.2.2 

SFS Standardi SFS-EN 15004-1 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät, kaasusammutuslaitteistot Osa 1: suunnittelu, asennus, 

huolto;  

SFS-EN 12094 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. 

Painelaitelaki 1144/2016 

 

4.2.9.2.1 Sähkönsyöttö ja tehonlähteet 

Vaatimus 

Mikäli kaasusammutuslaitteisto liitetään SFS-EN54 standardisarjan mukaiseen automaattiseen hätäkeskukseen yhdistettyyn 
paloilmoittimeen tai laitteistojen välillä on yhteisiä ohjaus- ja valvontatoiminteita niin käyttävien teholähteiden on täytettävä 
SFS-EN 54-4:1997+AC:1999+A2:2006 Paloilmoittimet. Osa 4: Teholähteet mukaiset vaatimukset ja yhteensopivuus on 
varmistettava. 

Ohje 

Sähköasennuksia koskevat suunnitelmat tulisi varmistaa yhteensopiviksi muiden sähkösuunnitelmien kanssa. 

Sähköverkon tehonsyötön tulee taata järjestelmälle ja ilmaisulle keskeytymätön toiminta. Kaasusammutuslaitteiston 
sähkönsyötölle merkitään oma sulake. Syöttö tulee olla kytketty verkkovirtaan ja sen tulee olla keskeytymättömästi 
akkuvarmennettu. 

Akusto mitoitetaan niin, että se pystyy sähköverkon katkon aikana syöttämään sammutusjärjestelmän ja siihen liitettyjen 
laitteiden tarvitseman normaalitilan tehon suunnitteluasiakirjoissa esitetyn ajan.  

Kaasusammutuslaitteiston asennuksen toiminta on varmistettava myös vikatilanteissa, jotta turvajärjestelmien haluttu toiminta 
voidaan varmistaa myös sähkökatkotilanteissa. 

Koko kaasusammutuslaitteiston, sisältäen paloilmaisun, laukaisun ja ohjaukset, sähkötehon syötön on toimittava kahdella 
erillisellä teholähteellä. Syöttö tulee olla kytketty verkkovirtaan ja sen tulee olla keskeytymättömästi akkuvarmennettu. 
Kaasusammutuslaitteiston sähkönsyötölle tulee olla oma merkitty sulake. Sen tulee olla kytketty suoraan ryhmäkeskuksen 
pääkytkimen jälkeen. Valvontajärjestelmän teholähde tulee asentaa paloilmoitinohjeiden mukaisesti.  
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Viite  

SFS-EN 54-4:1997+AC:1999+A2:2006 Paloilmoittimet. Osa 4: Teholähteet 

Sähköturvallisuuslaki 1135/2016  

SFS 6000-5-56. Sähkölaitteiden valinta ja asentaminen. Turvajärjestelmät 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.2.9.2 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 3.7 

 

4.2.9.2.2 Laukaisukeskus ja -laitteet 

Vaatimus 

Kaasusammutuslaitteiston laukaisukeskuksen on oltava standardin 12094 vaatimukset täyttävä.  

Kaasusammutuslaitteiston laukaisun on oltava mahdollista sekä automaattisesti että manuaalisesti.  

Kaasusammutuslaitteistossa on oltava laukaisunestolaite, joka voidaan kytkeä huoltojen ja muiden tarpeellisten toimenpiteiden 
ajaksi päälle, jolloin on täytettävä standardin SFS-EN 15004-1 mukaiset vaatimukset turvatoimista.  

Kaasusammutuslaitteistojen laukaisu- ja viivelaitteiden on oltava standardin SFS-EN 12094 osien 1 tai 2 mukainen. 
Erityissuunnittelijan on varmistava ja otettava huomioon henkilöturvallisuuteen liittyvät vaatimukset ja riskienarvioinnin 
johtopäätökset laukaisunesto- ja viivelaitteiden käytössä. 

Jokaisella kaasusammutuslaitteiston toimintaan vaikuttavalla valvovalla laitteella on oltava erillinen vikailmaisu. 
Kaasusammutuslaitteisto on varustettava käsilaukaisupainikkeella ja tarvittaessa hätälaukaisulaitteilla. Missään tapauksessa 
tämänkaltaiset hätälaukaisulaitteet eivät saa olla ristiriidassa henkilöturvallisuusvaatimusten kanssa (ennakkovaroitus ja 
viivelaite). 

Ohje 

Kaasusammutuslaitteisto on kytkettävä niin, että sen laukeaminen on kahden eri ilmaisinsilmukan takana. 
Kaasusammutuslaitteisto varustetaan käsikäyttöisellä laukaisupainikkeella. Suunnitteluasiakirjoissa määritetään 
laukaisupainikkeiden lukumäärä, tyyppi ja sijainti. 

Riippuen suojattavasta kohteesta, kohteen rakenteista tai pitoisuuksista järjestelmässä tulee käyttää laukaisun viivettä.   

Laukaisunestopainikkeilla estetään sammutuslaitteiston tahaton laukeaminen. Sammutteen purkautuminen tulee voida estää 
mekaanisin toimenpitein. Näkyvä vikailmoitus johdetaan jatkuvasti miehitettyyn paikkaan tai johonkin muuhun hyvin 
havaittavaan paikkaan osoittamaan sammutuslaitteiston irtikytkentää. Jakoventtiilijärjestelmien jokainen purkausalue 
varustetaan omalla sähköstä riippumattomalla laukaisunestolaitteella. Laite ei saa estää paloilmaisua eikä hälytystoimintoja. 

Tapauskohtaisesti määritellään, minkä tyyppinen viivelaite ja minkä pituinen viiveaika on kohteeseen soveliain, jotta 
henkilöturvallisuusvaatimukset täyttyvät, mutta sammutuksen aloitusta ei ole tarpeettomasti pitkitetty. Viivelaitteiden tulee 
olla voimassa olevien standardien mukaisesti testattu palolaboratoriossa kyseiselle sammutteelle, ja niiden tulee olla paineelle 
sopivaa mallia. 

Kaasusammutuslaitteiston laukaisukeskusta voidaan käyttää ohjaamaan sähköisesti ilmastointia ja tilan aukkoja niin, että 
suojattavan tilan ilmastointi pysähtyy ja ovet sekä muut samankaltaiset aukot sulkeutuvat automaattisesti, jotta suojattavan 
tilan tarvittava sammutepitoisuus pystytään saavuttamaan ja ylläpitämään. Ilmastoinneissa olevat palopellit voivat olla 
sähköisiä tai pneumaattisia. 

Suunnitteluasiakirjoissa määritellään: 

• estopainikkeiden lukumäärä, tyyppi ja sijainti 

• estotoiminnon periaate ja lukitustapa 

• valvonta ja indikointi. 

• viivelaitteen toimintatapa ja tyyppi 

• viivelaitteen säätöarvo (viiveaika). 

Viite  

SFS Standardi SFS-EN 15004-1 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät, kaasusammutuslaitteistot Osa 1: suunnittelu, asennus, 

huolto;  

SFS-EN 12094 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. 

SFS-EN 54 Standardisarja paloilmoittimet 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.2.9.2 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 3.5 
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4.2.9.2.3 Sammutevarasto 

Vaatimus 

Käytettävien sammutteiden on oltava EN 15004 standardien mukaisia. 

Ohje 

Erityissuunnittelija sekä kiinteistön omistaja tai haltija voi tarvittaessa pyytää tarkastuslaitoksen lausuntoa määrittelyn 
sääntöjenmukaisuudesta määriteltäessä ainekohtaisia sammutepitoisuuksia.  

Erityissuunnittelija määrittelee suunnitteluasiakirjoihin: 

• sammutesäiliöiden lukumäärän 

• sammutevaraston sammutemäärää 

• sammutesäiliöiden sijainti 

• sammutemäärän valvontatapa (voi olla pneumaattinen, mekaaninen tai sähköinen) 

• säiliökohtainen valvonta (yksittäissäiliöt), säiliöryhmäkohtainen valvonta.  

Viite  

Painelaitelaki 1144/2016 

EN 15004-7 Fixed firefighting systems – Gas extinguishing systems - Part 7: Physical 

properties and system design of gas extinguishing systems for IG-01 extinguishant 

EN 15004-8 Fixed firefighting system - Gas extinguishing systems - Part 8: Physical 

properties and system design of gas extinguishing systems for IG-100 extinguishant 

EN 15004-9 Fixed firefighting systems – Gas extinguishing systems - Part 9: Physical 

properties and system design of gas extinguishing systems for IG-55 extinguishant 

EN 15004-10 Fixed firefighting systems – Gas extinguishing systems - Part 10: Physical 

properties and system design of gas extinguishing systems for IG-541 extinguishant 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.2.9.2 

 

4.2.9.2.4 Sammutesäiliöt 

Vaatimus 

Kaasusammutuslaitteiston jokaisen sammutesäiliön on oltava helposti irrotettavissa ja säilön tulee olla voimassa olevan 
standardin mukaan testattu ja vastattava painelaitelain mukaisia vaatimuksia.  

Ohje 

Samassa asennuksessa tulee käyttää ainoastaan yhtä säiliökokoa ja täyttösuhdetta.  

Mikäli säiliöitä on käytössä enemmän kuin yksi niin yhteet tulee varustaa ennen kokoojaputkea yksisuuntaventtiilillä. 
Yksisuuntaventtiili estää kaasun pääsyn toisten säiliöiden putkistoihin ennen kokoojaputkistoa.  

Asiakirjoissa määritellään: 

• säiliöiden koko ja paineluokka 

• säiliön täyttösuhde 

Käytettävä kaasusammutuslaitteisto voi muodostua yhdestä tai useammasta painelaitteesta, jolloin koko järjestelmän on 
täytettävä painelaitelainsäädännön asettamat vaatimukset, jotka on selvitettävä jo laitteistoa suunniteltaessa.  

Sammuteaineen määrää säilöissä valvotaan mekaanisilla vaaoilla tai painemittareilla ja painekytkimillä.  

Uusien painelaitteiden ja laitekokonaisuuksien suunnitteluun, valmistukseen ja vaatimustenmukaisuuden arviointiin sovelletaan 
painelaitteista annettua valtioneuvoston asetusta painelaitteista (1548/2016) eli painelaitedirektiiviä (PED, 2014/68/EU) 

Viite  

Painelaitelaki 1144/2016 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.2.9.2 
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4.2.9.2.5 Venttiilit 

Vaatimus 

Kaasusammutuslaitteiston asennuksessa käytettävän säiliöventtiilin ja yksisuuntaventtiilien on oltava voimassa olevan 
standardin mukaisesti testattu kyseiselle sammutteelle ja sopiva käytettävälle säiliöpaineelle. 
 

Ohje 

Kaasusammutuslaitteiston suunnitteluasiakirjoissa määritellään: 

• säiliöventtiilin tyyppi ja koko sekä käyttöpaine 

• yksisuuntaventtiilin tyyppi ja koko sekä käyttöpaine 

• varoventtiilin toiminta- ja käyttöpaine 

• varoventtiilin koko ja sijainti 

• purkausputken koko ja sijainti. 

• jakoventtiilien ryhmitys purkausalueittain 

• jakoventtiilin koko, sijoitus ja käyttöpaine. 

• jakoventtiilin ohjaustapa ja asennonvalvonta 

• Paineentasausventtiilien vaatimukset 

Kaasusammutuslaitteisto voidaan varustaa jakoventtiileillä ja erillisellä viivelaitteistolla.  

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.2.9.2 

4.2.9.3 Järjestelmien ja tuotteiden vaatimat tilat 

Vaatimus 

Keskusosille varattavien tilojen on täytettävä TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.2 vaatimukset. 

Ohje 

Suunnitteluasiakirjoissa esitetään käytettävän kaasusammutuslaitteistostandardin ja laitetoimittajan ohjeiden esittämät 
vaatimukset asennuksissa käytettäville tiloille. 

Lisäksi erityissuunnittelijan on otettava huomioon laitetoimittajan esittämät olosuhdevaatimukset sekä sijoitteluun vaikuttavat 
riskienarvioinnin johtopäätelmät ja ilkivaltaisen käytön mahdollisuus. 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.2.3 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.2.9.3 

 

4.2.9.3.1 Sähkönsyöttö ja tehonlähteet 

Vaatimus 

Turvajärjestelmien teholähteet on asennettava sellaiseen tilaan, johon pääsee vain ammattihenkilö. Tilassa on lisäksi oltava 
riittävän hyvä ilmanvaihto. 

Sähkönsyötön- ja tehonlähteiden asetukset tehdään kaasusammutuslaitteistojen suunnitelmien mukaisesti, jolloin asennuksiin 
kohdistuvat paloilmoittimia koskevan EN-54 standardisarjan sekä standardin SFS-EN 12094 esittämät tilavaatimukset tulevat 
huomioiduiksi. 

Ohje 

Mikäli teholähde ei ole rakenteellisesti riittävän palonkestoinen, se on sijoitettava muualle kuin palonvaaralliseen tilaan, esim. 
tekniseen tilaan.  

Viite  

Sähköturvallisuuslaki 2016/1135 

Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistoista 2016/1434 

Standardisarja SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset 

SFS-EN 54-4:1997+AC:1999+A2:2006 Paloilmoittimet. Osa 4: Teholähteet 

SFS-EN 12094 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.2.9.3 

LAUSUNTOVERSIO

http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20161135?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20161434?toc=1
https://sales.sfs.fi/fi/index/hakutulos.html.stx?searchword=sfs%206000
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4.2.9.3.2 Laukaisukeskus ja laitteet 

Vaatimus 

Laukaisukeskusten ja käyttölaitteiden sijoittamisessa on otettava huomioon kappaleessa 4.8 esitetyt vaatimukset. Asennuksissa 
on myös otettava huomioon suunnitelmissa esitetyt laitetoimittajan esittämät vaatimukset tuotteiden käyttöolosuhteista.  

Käsilaukaisupainikkeiden tulisi olla sijoitettu lähelle uloskäytäviä, suojattujen tilojen ulkopuolelle. 

Käsilaukaisupainikkeet tulee asentaa normaalille käyttökorkeudelle, hyvin näkyvälle paikalle. Ne on suojattava tahatonta 
laukaisua vastaan. Jokaisella painikkeella on oltava merkintä, joka osoittaa painikkeen suojausalueen. 

Milloin laitteistoon asennetaan käsikäyttöinen hätälaukaisulaite, sen tulee sijaita lähellä inerttikaasusäiliöitä. Hätälaukaisulaite 
on suojattava tahattomalta laukaisulta. Jokaisella laukaisulaitteella on oltava merkintä, joka osoittaa laitteen suojausalueen. 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.2.9.3 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 3.5 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.8 

 

4.2.9.3.3 Sammutevarasto 

Vaatimus 

Sammutemäärä sekä varasammutemäärä tulee varastoida siten, että se on saatavilla kaikkina aikoina ja ettei sitä voida käyttää 
muihin tarkoituksiin. 
 

Ohje 

Sammutevarasto sijoitetaan palovaarattomaan tilaan mahdollisimman lähelle suojattavaa kohdetta ja purkausaluetta huomioon 
ottaen kuitenkin sammutesäiliöiden vaatima ylläpitotarve. Sammutevaraston tulisi sijaita erillisessä huoneessa, jos mahdollista. 
 
Sammutevaraston määrittelyssä tulee huomioida: 

• helposti luokse päästävissä myös tulipalon aikana 

• suojattu asiattomien henkilöiden pääsyltä 

• vain tähän tarkoitukseen käytössä, ylimääräistä palokuormaa ei saa olla varastoituna 

• normaalisti 0 – +35 ºC lämpötilassa ja tarvittaessa lämmitettävä 

• ilmastoitu 

• suunniteltu siten, että ylläpito ja tarkastus ovat helposti suoritettavissa 

• valaistu sähkövalaistuksella 

• suunniteltu siten, että hätäpoistuminen on helppoa. 

• Säiliökeskuksessa sijaitsevien komponenttien tulee olla suojattu auringon tai muiden 

• lämmönlähteiden aiheuttamaa lämpöä vastaan. 

• Säiliökeskustila tulee erottaa viereisistä tiloista/alueista ja suojata mekaanisilta ja 

• kemiallisilta vaikutuksilta. 

• Toimintaohjeet tulee sijoittaa kiinteästi säiliökeskustilaan näkyvälle paikalle. 

Tilassa tulee olla seuraavat tiedot: 

• laitteiston huollosta vastaavan liikkeen nimi 

• asennusvuosi 

• käyttö- ja huolto-ohjeet sekä laitteistoon liittyvä ajan tasalla oleva tieto. 

• Ohjeiden tulee sisältää: 

• kaasusammutuslaitteiston käyttö- ja huolto-ohjeet sisältäen putkisto- ja ohjauskaaviot 

• tarvittaessa säiliöventtiileiden mekaanisen laukaisun painojen määrä ja massa 

• suojatun alueen yleispiirustukset. 

Suunnitteluasiakirjoihin määritellään: 

• sijaintia valittaessa otetaan huomioon rakenteiden kantavuus 

• säiliöiden on oltava helposti luokse päästävässä paikassa ja suojattuna asiattomien henkilöiden pääsyltä 

• sammutevaraston tulee olla normaalisti 0...35 °C:n lämpötilassa, ja siinä tulee olla tuuletus ja sähkövalaistus 

• Enimmäis- ja vähimmäislämpötilaa tulee valvoa sammutevarastotilassa, jossa on oma jäähdytys- tai 
lämmitysjärjestelmä. 
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Viite  

Painelaitelaki 1144/2016 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.2.9.3 

 

4.2.9.3.4 Sammutesäiliöt 

Vaatimus 

Sammutesäiliöt varustetaan merkinnöillä, joista ilmenevät sisältö ja sammutteen määrä. Vajaatäytteisissä säiliöissä on oltava 
selkeä merkintä erikoistäytöksestä sekä nestepinnan korkeuden merkintä ja viimeisen mittauksen ajankohta. 
Ohjauspainesäiliössä on oltava merkintä: Ei sisällä nousuputkea. 
 
Lattian kantavuuteen ja säiliöiden käsiteltävyyteen tulee kiinnittää huomiota. Säiliöt tulee asentaa siten, että jokainen säiliö 
voidaan helposti irrottaa.  

Ohje 

Sammutesäiliöiden määrittelyssä tulee huomioida: 

• sijoitettu omaan palovaarattomaan tilaan mahdollisimman lähelle suojattavaa kohdetta  

• helposti luokse päästävissä tulipalon aikana  

• suojattu asiattomien henkilöiden pääsyltä  

• käytössä vain tähän tarkoitukseen  

• normaalisti 0…35 oC lämpötilassa  

• varustettu tuuletuksella  

• suunniteltu siten, että ylläpito ja tarkastus ovat helposti suoritettavissa  

• valaistu sähkövalaistuksella  

• suunniteltu siten, että hätäpoistuminen on helppoa. 

Viite  

Painelaitelaki 1144/2016 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.2.9.3 

 

4.2.9.3.5 Venttiilit 

Vaatimus 

Jakoventtiilien pitää sijaita mahdollisuuksien mukaan palovaarallisen alueen ulkopuolella suojassa purkausalueella tapahtuvan 
palon vaikutuksilta. Usean jakoventtiilin yhdenaikainen avautuminen joko mekaanisesta tärinästä tai sähköisen 
ohjaustoiminnon kautta tulee olla estetty. 
 

Ohje 

Varolaitteen ulospuhallusalueella ei saa olla ikkunoita, tuuletusaukkoja jne. Kaasusammutuslaitteiston sammutteen 
purkautuminen ei saa aiheuttaa vaaraa ihmisille. Varolaitteen tulee purkaa sammute ulkoilmaan.  
 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.2.9.3 

 

4.2.9.4 Työn suoritus 

Vaatimus 

Työn suorituksessa noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.3 vaatimuksia. 

Ohje 

Jokainen sammutussäiliö on testattava oikean täyttöpainon varmistamiseksi punnitsemalla ja painemittauksella (huomioitava 
lämpötilan vaikutus) ennen asennusta. Testitulokset on merkittävä jokaiseen säiliöön. 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.2.4 
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4.2.9.5 Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen 

Vaatimus 

Kaasusammutuslaitteiston keskusosien vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 
20.00.4 vaatimuksia sekä aiemmin esitettyjä vaatimuksia kaasusammutuslaitteiston vaatimuksenmukaisuuden osoittamisesta.  

Sähköasennuksista laaditaan erillinen pöytäkirja.  

Ohje 

Tarkastuslaitos laatii käyttöönottotarkastuksesta tarkastustodistuksen. 

Uusien painelaitteiden ja laitekokonaisuuksien suunnitteluun, valmistukseen ja vaatimustenmukaisuuden arviointiin sovelletaan 
painelaitteista annettua valtioneuvoston asetusta painelaitteista (1548/2016) eli painelaitedirektiiviä (PED, 2014/68/EU) 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.2.5 

 

4.2.9.6 Valmis suoritus 

Vaatimus 

Keskusosat ovat sopimus- ja suunnitelma-asiakirjojen mukaisia ja täyttävät TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.5 vaatimukset. 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.2.6 

 

4.2.9.7 Korjaustyö 

Vaatimus 

Noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.6 vaatimuksia. 

Asennusliike laati omasta työstään pöytäkirjan ja asennustodistuksen. 

Kolmannen osapuolen tarkastusraportissa esitetyt vesisammutuslaitteistoa koskevat puutteet on korjattava mahdollisimman 
pian. 

Ohje 

Sähköasennusten muutosten yhteydessä on huolehdittava, että päivitetyt vanhat asennukset mitoitetaan ja dokumentoidaan, 
jotta voidaan varmistua asennuksen asianmukaisuudesta. 

Painelaitteen käyttöönoton jälkeisistä korjaus- ja muutostöistä on säädetty painelaitelain (1144/2016) 76 §:ssä ja 
painelaiteturvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1549/2016) 17 §:ssä. 

Viite  

Painelaitelaki 1144/2016 

Valtioneuvoston asetus painelaiteturvallisuudesta 1549/2016 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.2.7 

 

4.2.9.8 Työnaikaiset ympäristövaikutukset 

Vaatimus 

Noudatetaan Talotekniikka RYL kohdan 20.00.7 vaatimuksia. 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.2.8 
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 Siirto-osat 

4.2.10.1 Yleiset vaatimukset 

Vaatimus 

Pääteosien ja keskusosien välisten yhteyksien toteuttamisessa on huomioitava valitun toiminta-aikaluokan mukaiset 
yhteensopivuusvaatimukset, palonkestoisuusvaatimukset sekä laitetoimittajan ohjeet.  

Ohje 

Siirto-osien tuotteet, toimittajat, vastuullinen asennusliike- ja henkilö sekä testaukset ja tarkastukset kirjataan 
suunnitteluasiakirjoissa lähtötietoihin.  

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.2.1 

 

4.2.10.2 Tuotteet 

Vaatimus 

Siirto-osien on täytettävä TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.1 vaatimukset. 

Viite  

SFS Standardi SFS-EN 15004-1 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät, kaasusammutuslaitteistot Osa 1: suunnittelu, asennus, 

huolto;  

SFS-EN 12094 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.2.2 

 

4.2.10.2.1 Putket ja letkut 

Vaatimus 

Kaasusammutuslaitteiston putkiston on oltava metallia. Asennuksessa käytettävälle putkistolle tulee olla standardin SFS-EN 
10204 mukainen todistus kulloinkin käytettävän työpaineen mukaisesti (suutinputkisto sekä kokooja- ja jakotukkiputkisto). 
Putkiston on täytettävä myös painelaitelainmukaiset vaatimukset. 

Kaasusammutuslaitteiston suutinputkistolla sekä säiliön ja jakoventtiilin välisellä putkistolla on oltava standardin EN 10204 
mukainen sertifikaatti. Tämä sertifikaatti osoittaa, että putkisto on toteutettu mitoitettua työpainetta vastaavaksi. 

Ohje 

Suojattaessa herkkiä laitteita esimerkiksi tietokoneita, tulee korrosoituneiden partikkeleiden välttämiseksi käyttää vähintään 
galvanoitua teräsputkistoa. Erikoisseosterästä ja/tai sopivaa pinnoitetta tulee käyttää, jos teräsputkien ja -yhteiden käyttö ei 
anna riittävää korroosiosuojaa. Sähkö- ja elektroniikkatiloissa tulee käyttää galvanoituja putkia. 

Mitoituksessa on varmistettava, että kaasusammute purkautuu purkausalueelle siinä purkausajassa, joka on suunniteltu ja 
pitoisuus suojattavalle alueelle on laskettu. Tarkemmat mitoituslaskelmissa käytettävät kaavat ja tarvittavat varmuuskertoimet 
löytyvät kaasusammutuslaitteistoja koskevista standardeista.  

Purkausletkulla tarkoitetaan säiliöventtiilin ja kokoomaputken välistä joustavaa liitosletkua. Purkausletkun on oltava voimassa 
olevan standardin mukaisesti testattu kyseiselle sammutteelle, ja sen tulee olla paineelle sopiva. Purkausletku varustetaan 
merkinnöillä, joista ilmenevät paineluokka ja valmistusajankohta. 

Suunnitteluasiakirjoissa märitellään: 

• sammutusputkiston sijainti ja materiaali 

• putkikoot 

• putkien liitostavat 

• putkiston paineluokat 

• putkiston maadoitusvaatimukset. 
 

• ohjauspaineputkien materiaali ja koko 

• ohjattavat toimilaitteet 

• ohjaustapa 

• ohjattavien laitteiden testiyhteen sijainti ja lukumäärä. 
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• purkausletkujen tyyppi, materiaali ja koko 

• käyttöikä. 

Palopeltien ohjausputki varustetaan yksisuuntaventtiilillä ja koetusyhteellä, jotta kaikkien ohjattavien palopeltien ja 
toimilaitteiden toimintatesti on mahdollista suorittaa. 

Viite  

Painelaitelaki 1144/2016 

SFS-EN 10204 Metallituotteiden ainestodistukset 

EN 12094-8: Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 8: Vaatimukset ja 

testimenetelmät liitosputkille ja -letkuille 

SFS-EN 12094-13 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 13: Vaatimukset ja 

testimenetelmät yksisuuntaventtiileille. 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.2.10.2 

 

4.2.10.2.2 Kannakointi 

Vaatimus 

Kannakoinnissa on otettava huomioon suunnitelmissa esitetty arvio putkiston lämpötilan aiheuttamille pituuden muutoksille 
sekä äärivoimille. 

Ohjauspaineputken ja ohjauspaineletkun kannakointi on tehtävä laitevalmistajan ohjeiden mukaan.  

Ohje 

Putkien kannakoinnin kriteerit määritellään suunnitteluasiakirjoissa, jolloin huomioidaan suunnitteluperusteena käytetyn 
standardin vaatimukset sekä laitetoimittajan ohjeet ja suositukset. 

Suunnitteluasiakirjoissa määritellään 

• kannakkeiden tyyppi ja materiaali 

• kannakkeiden sijoitus 

• kiintopisteiden paikat. 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.2.10.2 
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4.2.10.2.3 Johtojärjestelmät 

Vaatimus 

Huomioon on otettava kappaleessa 3.7 esitetyt vaatimukset 

Palo- ja vikasignaaleja välittävät kaapelit ja järjestelmän valvonta- ja ohjauskaapeleiden sekä hälyttimien kaapeleiden on oltava 
vikavalvottuja.  

Ohje 

Johtojärjestelmän asennuksen vaatimukset on esitettävä kaasusammutuslaitteiston suunnitteluperusteissa ja siinä on otettava 
huomioon riskienarvioinnin johtopäätökset sekä laitevalmistajan ohjeissa esitetyt vaatimukset käytettäville kaapeleille ja 
palonkestoisuudelle.  

Sähköasennuksia ja johtojärjestelmiä koskevat suunnitelmat tulisi varmistaa yhteensopiviksi muiden sähkösuunnitelmien 
kanssa sekä toimintavarmuudessa on otettava huomioon myös palonilmaisun ja savunhallinnan vaikutus tekniseen 
kokonaisuuteen. 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 3.7 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.2.10.2 

Standardisarjan SFS 6000 vaatimukset palonkestävistä asennuksista 

SFS 6000-5-56. Sähkölaitteiden valinta ja asentaminen. Turvajärjestelmät 

ST-käsikirja Kaapelit ja paloturvallisuus.  

 

4.2.10.2.4 Ohjausautomatiikka  

Vaatimus 

Huomioon on otettava kappaleessa 3.5 esitetyt vaatimukset. 

Ohje 

Ohjausautomatiikka koskevat suunnitelmat tulisi varmistaa yhteensopiviksi muiden sähkösuunnitelmien kanssa. 

Ohjausautomatiikan yhteensopivuuden vaatimukset on esitettävä kaasusammutuslaitteiston suunnitteluperusteissa.  

Kaasusammutuslaitteiston toimintaan liittyy ohjaustoimintoja sekä laitteiston sisäisen että ulkoisen toiminnan ohjausta varten. 
Kaasusammutuslaitteistot varustetaan ohjauskeskuksella. Ohjauskeskuksen tarkoitus on välittää palo- ja vikatiedot eteenpäin 
kiinteistön automaattiselle paloilmoittimelle ja tarvittaessa kiinteistönvalvontajärjestelmään sekä suorittaa sammutteen laukaisu 
suojattuun tilaan asetettujen kriteerien täyttyessä.  

Kaasusammutuslaitteiston sisäiset valvontatoiminnot liittyvät yleisesti vika-, ennakkovaroitus- ja palotilatietojen ilmaisuun. 
Ohjaustoimintoja ovat tulo- ja poistoilmakanavissa olevien palopeltien sulkeminen sähköisesti tai pneumaattisesti sekä 
ilmanvaihto- ja kierrätysilma- ja jäähdytyskoneiden pysäyttäminen. 

Ulkoisia laitteita ohjaavia toimintoja ovat taloautomaatiojärjestelmän liittyvät ohjaukset (osa myös sisäisistä ohjauksista 
voidaan haluttaessa tehdä tämän järjestelmän kautta ohjelmointityönä (esimerkiksi ilmanvaihdon pysäytys) ja tiedonvälitys 
automaattiseen paloilmoitusjärjestelmään omana osoitteena/silmukkatietona. 

Ohjattavia toimintoja voivat olla 

• ilmastoinnin pysäytys 

• poisto- ja tuloilman kanavien palopeltien ohjaus 

• kierrätysilman pysäytys 

• jäähdytyskojeen pysäytys 

• sammutusalueen ovien ja muiden aukkojen sulkeutumisen ohjaus. 

Suunnitteluasiakirjoissa määritellään: 

• ohjauskeskukselta vaadittavat toiminnot, ohjauskeskuksen tyyppi (osoitteellinen tai konventionaalinen) 

• ohjauskeskuksen sijainti 

• ohjauskeskuksen tyyppi ja luokitus (esimerkiksi SFS-EN 54-2) 

• ohjauskeskuksen IP-luokka 

• vaadittava varaus- ja akkukapasiteetti 

• ohjauskeskuksen erillinen sähkönsyöttö (mainittava asiakirjoissa ryhmäkeskuksen ja sulakkeen numeron tarkkuudella) 

• ohjauskeskuksen virrankulutuslaskelmissa otettava huomioon myös ohjaustoiminnot mm. palopeltien ohjaus 
tavanomaisten ilmaisu- ja laukaisu- sekä hälytyslaitteiden lisäksi. 
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Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.2.10.2 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 3.5 

SFS-EN 12094-1:2003 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 1: Vaatimukset ja 

testimenetelmät sähköisille automaattisille laukaisukeskuksille ja viivelaitteille 

SFS Standardi SFS-EN 15004-1 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät, kaasusammutuslaitteistot Osa 1: suunnittelu, asennus, 

huolto;  

SFS-EN 54-13:2017 Paloilmoittimet. Osa 13: Laitteiston osien yhteensopivuuden ja yhdistettävyyden arviointi.  

 

4.2.10.2.5 Ilmoituksen siirto 

Vaatimus 

Liitettäessä kaasusammutuslaitteisto hätäkeskukseen on käytettävä standardin EN-54 Standardisarjan mukaista paloilmoitinta, 
joka välittää sammutuslaitteistolta saatavan hälytystiedon ilmoituksena hätäkeskukseen. 

Ohje 

Suunnitteluasiakirjoissa on esitettävä vaatimukset ilmoituksen siirrolle ja ilmoituksensiirtomenettelyt, jotka koskevat 
hätäkeskukselle välitettäviä ilmoituksia (palo- ja vikatieto) sekä muita teknisiä laitteiston käytöstä ja toimintatilasta ilmoittavia 
valvontatietoja, jotka tulee välittää ulkopuoliseen jatkuvasti valvottavaan paikaan ja laitteiston hoitajalle. 

Kaasusammutuslaitteiston antama palohälytys välitetään kiinteistön automaattisen paloilmoittimen kautta hätäkeskukseen.  

Suunnittelunperusteena käytettävästä kaasusammutuslaitteistoja koskevasta standardista riippuen voidaan esittää velvoittavia 

vaatimuksia ilmoituksen siirtoon ja valvottaviin toiminteisiin liittyen. 

Viite  

SFS-EN 54 -standardisarja Palonilmaisu- ja palohälytysjärjestelmät. 

SFS-EN 54-13:2017 Paloilmoittimet. Osa 13: Laitteiston osien yhteensopivuuden ja yhdistettävyyden arviointi. 

SFS-EN 54-21:2006 Paloilmoittimet. Osa 21: Palo- ja vikailmoitusten välitinlaitteet 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.2.1 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.2.10.2 
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4.2.10.3 Järjestelmien ja tuotteiden vaatimat tilat 

Vaatimus 

Siirto-osille varattavien tilojen on täytettävä TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.2 vaatimukset. 

Siirto-osien asennuksissa on otettava huomioon kaasusammutuslaitteistoja koskevat suunnitteluperusteet, joissa on arvioitu 
riskienarvioinnin johtopäätösten sekä kaasusammutuslaitteistoja koskevien standardien vaikutus laitevalintoihin ja sijoitteluun. 

Ohje 

Kaasusammutuslaitteiston siirto-osien on oltava helposti saavutettavissa ja merkittynä sekä huollettavuus on otettava 
suunnittelussa huomioon. 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.2.3 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.2.10.2 

 

4.2.10.3.1 Putket ja letkut 

Vaatimus 

Putkien ja letkujen asentamisessa on otettava huomioon suunnitelmissa esitetyt ympäristöolosuhteiden asettamat 
vaatimukset, jotka vaikuttavat käytettävien tuotteiden valintaan. 

Putket on asennettava siten, että niiden vahingoittuminen omasta painosta, lämpötilavaihteluista, tärinästä, 
sammutuslaitteiston laukaisemisesta tai muusta laitteistolle ominaisesta toiminnallisesta syystä ei ole mahdollista.  

Putket on asennettava siten, että niiden luokse päästään ja ne on maadoitettava. 

Ohje 

Putkistoa tai kaapelointia ei ole suositeltavaa asentaa suojaamattomiin tiloihin. Jos tämä ei ole mahdollista, putket on 
asennettava siten, että palossa vahingoittumisen vaara on mahdollisimman vähäinen. Ympäristöolosuhteista riippuen tulee 
kaasusammutuslaitteiston putkien sisä- ja ulkopuolen olla tehokkaasti suojattu korroosiota vastaan.  
 
Huomioon on otettava, että: 

• Ex-tiloissa tulee noudattaa kansallisia määräyksiä 

• Salamasuojauksessa tulee noudattaa kansallisia määräyksiä. 

Jos putkiin on mahdollista muodostua kondenssivettä, sen poistamiseen tulee varautua asianmukaisin menetelmin. 
Asiaankuulumattomien henkilöiden pääsy kondenssiveden poistokohteisiin on estettävä. 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.2.10.3 

 

4.2.10.3.2 Kannakointi 

Vaatimus 

Kaasusammutuslaitteistoasennuksen kannakkeita ei saa käyttää muihin tarkoituksiin eikä palavia materiaaleja saa käyttää. 

Tilan olosuhteet ja mahdolliset lämpötilamuutokset putken pituudessa tulee ottaa huomioon. 

Ohje 

Esimerkiksi lämpötilanmuutoksista on otettava huomioon mahdollinen matala lämpötila, joka aiheutuu inerttikaasun 
purkautumisesta. 

Kannakkeet mitoitetaan ja suunnitellaan käyttäen laskentaperusteena perus- ja lisäkuormaa.  
 
Kannakkeet on kiinnitettävä lähelle putkien liitososia. Mikäli putkistossa on lisäkuormia, (esimerkiksi venttiilejä), on kannakkeita 
lisättävä. Kiinnitysten tulee kestää sekä staattista että dynaamista kuormitusta. 
 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.2.10.3 
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4.2.10.3.3 Johtojärjestelmät 

Vaatimus 

Johtojärjestelmien on oltava asianmukaisesti suojattuja ja tunnistettavia. Kaapelien tulee aina kun mahdollista, kulkea 
suojattujen alueiden kautta. 

Kaapelit tulee suojata ja sijoittaa niin, että palotapauksessa vahingot jäävät mahdollisimman pieniksi.  

Ohje 

Palonkestävyyden osalta on suunnittelijan otettava huomioon riskienarvioinnissa esitetyt vaatimukset. 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.2.10.3 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 3.7 

 

4.2.10.3.4 Ohjausautomatiikka 

Vaatimus 

Sijoittelussa ja laitteiden käytettävyydessä on otettava huomioon myös yhteensovittamisen tarpeet muun 
palontorjuntatekniikan laitteistojen kanssa. 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.2.10.3 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 3.5 

 

4.2.10.3.5 Ilmoituksen siirto 

Vaatimus 

Noudatettava kohdissa paloturvallisuus, kaasusammutuslaitteistot tiloja koskevat vaatimukset sekä paloturvallisuus, 
paloilmoittimet ja ilmoituksensiirtolaitteet esitettyjä vaatimuksia 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.2.1 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.2.10.3 

 

4.2.10.4 Asennustyön suoritus 

Vaatimus 

Työn suorituksessa noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.3 vaatimuksia. 

Putkistot on ennen käyttöönottoa koeponnistettava. Suljettavissa oleva putkisto on koestettava riittävillä paineilla 
suunnittelunperusteena käytettyjen kaasusammutuslaitteistoja koskevien standardien mukaisesti.  

Putket on ennen asennusta puhdistettava sisältä. Asennuksen jälkeen, ennen suuttimien kiinnittämistä, putkisto on 
puhallettava huolellisesti. Asennusliikkeen on laadittava puhdistuksesta kirjallinen selvitys. 

Ohje 

Jos putkiston koeponnistusta ei voida suorittaa vedellä, voidaan hitsatut liitokset tarkastaa muilla keinoin kuten 

tunkeumatarkastelulla tai magneetti- tai röntgenkuvauksella. 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.2.4 
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4.2.10.5 Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen 

Vaatimus 

Siirto-osien vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.4 vaatimuksia. 

Asennusliike varmistaa, että putket asennetaan, huuhdellaan ja koeponnistetaan suunnitteluperusteissa esitetyn standardin 
mukaisesti ja tehdyistä testeistä laaditaan pöytäkirjat, jotka toimitetaan asennustodistuksen liitteenä. 

Käyttöönottotarkastuksessa varmistetaan, että laitteisto on toimintakuntoinen ja suunnittelusta ja asentamisesta annettujen 
vaatimusten mukainen ja että se vastaa asennustodistusta.  

Järjestelmien yhteistoiminta todetaan yhteiskäyttötesteissä, joista laaditaan pöytäkirja. 

Asennusliike laati sähkötyöstään käyttöönottopöytäkirjan, joka luovutetaan asennustodistuksen liitteenä. Pöytäkirjaan 
merkitään kaapelointia koskevat tekniset perustiedot ja mittaustulokset dokumentoidaan. Kaapeleiden asennuksen jälkeen 

niiden kunto ja vaatimustenmukaisuus on todettava ennen järjestelmään liittämistä. 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.2.5 

 

4.2.10.6 Valmis suoritus 

Vaatimus 

Siirto-osat ovat sopimus- ja suunnitelma-asiakirjojen mukaisia ja täyttävät TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.5 vaatimukset. 

Noudatetaan RYL Paloturvallisuusosan 4.2.4 kaasusammutuslaitteistot valmis suoritus esitettyjä vaatimuksia  

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.2.4 

 

4.2.10.7 Korjaustyö  

Vaatimus 

Noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.6 vaatimuksia. 

Asennusliike laati omasta työstään pöytäkirjan ja asennustodistuksen. 

Kolmannen osapuolen tarkastusraportissa esitetyt vesisammutuslaitteistoa koskevat puutteet on korjattava mahdollisimman 
pian. 

Ohje 

Sähköasennusten muutosten yhteydessä on huolehdittava, että päivitetyt vanhat asennukset mitoitetaan ja dokumentoidaan, 
jotta voidaan varmistua asennuksen asianmukaisuudesta. 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.2.7 

 

4.2.10.8 Työnaikaiset ympäristövaikutukset 

Vaatimus 

Noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.7 vaatimuksia.  
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 Pääteosat 

4.2.11.1 Yleiset vaatimukset 

Ohje 

Pääteosien tuotteet, toimittajat, vastuullinen asennusliike- ja henkilö sekä testaukset ja tarkastukset kirjataan 
suunnitteluasiakirjoissa lähtötietoihin.  

Pääteosien ja keskusosien välisten yhteyksien suunnittelussa on huomioitava suunnitteluperusteissa esitetyn 
kaasusammutuslaitteistoja koskevan standardin ja valitun toiminta-aikaluokan mukaiset palonkestoisuusvaatimukset sekä 
laitetoimittajan ohjeet. 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.2.1 

 

4.2.11.2 Tuotteet 

Vaatimus 

Pääteosien on täytettävä TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.1 vaatimukset. 

Ohje 

Pääteosien tuotteet, toimittajat, vastuullinen asennusliike- ja henkilö sekä testaukset ja tarkastukset kirjataan 
suunnitteluasiakirjoissa lähtötietoihin.  

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.2.2 

SFS Standardi SFS-EN 15004-1 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät, kaasusammutuslaitteistot Osa 1: suunnittelu, asennus, 

huolto;  

SFS-EN 12094 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. 

 

4.2.11.2.1 Suuttimet 

Vaatimus 

Kaasusammutuslaitteistossa käytettävien suuttimien on oltava kaasusammutuslaitteistoja koskevan standardin mukaisesti 
testattu käytettävälle sammutteelle. Suutin valitaan sammutettavan aineen ja kohteen sekä suojaustavan mukaisesti.  

Sijoitustiheydessä ja etäisyydessä esteisiin noudatetaan valmistajan antamia ohjeita. Suuttimeen merkitään purkausaukon 
koko. Olosuhdetekijät huomioiden kaasusammutuslaitteiston suuttimet varustetaan roskansuodatuksella, jos käytetään pieniä 
purkausaukkoja. 

Ohje 

Suuttimilla vaikutetaan purkaustapahtumaan, sammutteen olomuotoon ja purkausaikaan. Purkausaika riippuu sammutteesta ja 
se voi olla kymmenestä sekunnista useisiin minuutteihin. Sammutteen pitoajan on oltava yleensä 10 minuuttia. 

Suunnitteluasiakirjoissa määritellään suuttimien 

• lukumäärä 

• sijainti ja korkeusasema 

• tyyppi ja koko 

• mitoitustiedot 

Viite  

SFS-EN 12094-7 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. CO2-laitteistojen komponentit. Osa 7: Vaatimukset ja testimenetelmät 

suuttimille 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.2.11.2 
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4.2.11.2.2 Ilmaisutekniikka 

Vaatimus 

Asennuksessa on varmistettava, että kaasusammutuslaitteiston ilmaisu- ja laukaisuautomatiikka valitaan, 
kaasusammutuslaitteistosta laaditun suunnitelman mukaisesti. 

Käytettävät paloilmaisimet on asennettava ja valittava toimintatavaltaan siten, että niiden luotettavan ja riittävän aikaisen 
toiminnan varmistamiseksi on otettu huomioon niiden likaantuminen tai erheellisen hälytyksen mahdollisuus. Suojattavan 
kohteen olosuhteet ja ilkivaltaisen käytön mahdollisuus huomioiden ilmaisimien on oltava riittävästi suojatut. 

Paloilmaisimien on oltava joko standardisarjan SFS-EN 54 soveltuvan osan mukaisia ja tyyppihyväksyttyjä.  

Ohje 

Suunnitelmissa huomioidaan laitetoimittajan esittämät ja suojauskohteen ja olosuhteiden asettamat vaatimukset. Suojattavaa 
tilaa valvovien ilmaisimien tyyppi määräytyy tilan ja suojattavan palokuorman mukaisesti.  

Kaasusammutuslaitteiston paloilmaisimena voi olla  

• Perinteinen pisteilmaisin, joka perustuu savun tai lämmön ilmaisuun tai näiden yhdistelmään 

• näytteenottoilmaisin  

• linjalämpöilmaisin  

• liekki-ilmaisin  

Kun määritetään tietylle riskille parhaiten sopivaa paloilmaisinta, seuraavat kohdat on otettava huomioon: 

• palon kehittyminen  

• huonekorkeus 

• ympäristöolosuhteet 

• luotettava toimintatapa ja mahdolliset erheelliset hälytykset. 

• likaantuminen ja huollettavuus 

Suunnitteluasiakirjoissa määritellään: 

• ilmaisimien lukumäärä ja ilmaisintyyppi 

• ilmaisimien sijoitus 

• käytettäessä näytteenottoilmaisimia toisena ilmaisinsilmukkana otetaan laukaisunohjaustoiminto ylemmältä tasolta ja 
alemman tason hälytykset liitetään kiinteistön valvontajärjestelmään savu- tai palovaroituksena 

• ilmaisimet on merkittävä yksilöllisen tunnistamisen mahdollistamiseksi numeroimalla sekä ilmaisinkanta että 
ilmaisinosa. Numerointi on merkittävä myös piirustuksiin 

• piilotiloihin sijoitettujen ilmaisimien indikointimenetelmä. 

• differentiaali-ilmaisimien korkein ilmaisulämpötila 

• ilmaisimilta vaadittava tiiviysluokka (esimerkiksi IP-luokitus) 

• ilmaisimien ja painikkeiden ohjeellinen sijainti 

• ilmaisun nopeus- ym. erityisvaatimukset 

• hälytysjärjestelmä (akustiset ja visuaaliset) 

• mahdollisesti vaadittava laukaisunestopainike 

• mahdollinen viivelaite (pneumaattinen/mekaaninen) 

• palopeltien testiyhteiden sijainti ja lukumäärä. 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.2.11.2 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.1.4.2.1 

EN 54 Standardisarja paloilmoittimet 

SFS-EN 54-5:2000+A1:2002 Paloilmoittimet. Osa 5: Lämpöilmaisimet. Pisteilmaisimet 

SFS-EN 54-7:2000+A2:2006 Paloilmoittimet. Osa 7: Savuilmaisimet. Pisteilmaisimet, jotka käyttävät sironnutta valoa, läpi 

kulkenutta valoa tai ionisaatiota 

SFS-EN 54-10:2002+A1:2005 Paloilmoittimet. Osa 10: Liekki-ilmaisimet. Pistemäiset anturit 

SFS-EN 54-11:2001+A1:2005 Paloilmoittimet. Osa 11: Palopainikkeet 

SFS-EN 54-12:2015 Paloilmoittimet. Osa 12: Savuilmaisimet. Optiset linjailmaisimet 

SFS-EN 54-16:2008 Paloilmoittimet. Osa 16: Äänihälytyksen hallinta- ja osoituslaitteet 

SFS-EN 54-17:2005+AC:2007 Paloilmoittimet. Osa 17: Oikosulkuerottimet 

SFS-EN 54-20:2006+AC:2008 Paloilmoittimet. Osa 20: Näytteenottoilmaisimet 
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4.2.11.2.3 Hälyttimet 

Vaatimus 

Käytettävien hälyttimien on oltava paloilmoittimia koskevien standardien lisäksi suunnittelunperusteena käytetyn 
kaasusammutuslaitteistoja koskevan standardin vaatimukset täyttäviä. Pneumaattista hälytintä käytettäessä äänitorven sijainti 
ei saa olla poistumistien varrella. 

Sähköinen hälytin tulee varustaa valvotulla ilmoituksen siirrolla ja varateholähteellä tai hälyttimen tulee toimia pneumaattisesti.  

Ohje 

Suunnitteluasiakirjoissa on määriteltävä kaasusammutuslaitteistolle tarvittavat valvontatiedot, joista on välitettävä hälytys 
eteenpäin, joko paloilmoittimen kautta hätäkeskukselle tai muuten jatkuvasti valvottuun paikkaan. Asentamisessa on otettava 
huomioon suunnitelmissa esitetyt vaatimukset hälytysten kuuluvuudesta ja näkyvyydestä. 

Suunnitteluasiakirjoissa määritellään akustisten ja visuaalisten hälyttimien lukumäärä ja sijainti. Hälytyksen tulee käynnistyä 
laukaisusignaalista. 

Suunnitteluasiakirjoissa määritellään: 

• hälyttimien toimintaperiaate ja tyyppi 

• yhteys ja toimintaperiaate yhdessä kohteen paloilmoittimen kanssa  

• hydraulisen hälytyskellon sijainti 

• hälytyspainekytkimien tyyppi 

• kyseistä laitteistoa koskevat valvontatiedot, joista hälytykset välitetään 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.2.11.2 

EN-54 Standardisarja, paloilmoittimet 

SFS-EN 54-3:2001+A2:2006 Paloilmoittimet. Osa 3: Korvin kuultavat palohälytyslaitteet 

SFS-EN 54-23:2010 Paloilmoittimet. Osa 23: Palohälytyslaitteet. Näkyvät hälyttimet 

 

4.2.11.2.4 Mitta ja paineenhallintalaitteet 

Vaatimus 

Painekytkimien ja -mittarien tulee olla voimassa olevien ja suunnitteluperusteissa esitettyjen kaasusammutuslaitteistoja 
koskevien standardien mukaiset sekä testattu kyseiselle sammutteelle, ja niiden tulee olla käytettävälle paineelle sopivaa mallia. 

Paineentasausaukkojen tarpeesta on esitettävä laskelmat ennen laitteiston käyttöönottoa.  

Sammutteen purkauksen aiheuttama ylipaine on otettava huomioon ja laskettava tapauskohtaisesti. Rakenteiden paineenkeston 
määrittää pääsuunnittelija tai rakennesuunnittelija ja paineentasausaukkojen pinta-alamitoituksen kyseiselle sammutteelle tekee 
erityissuunnittelija. 

Ohje 

Suunnitteluasiakirjoissa määritellään painekytkimien 

• tyyppi ja sijainti 

• säätöarvo 

• paineentasausaukkojen toimintapaine 

• paineentasauspeltien paloluokka, ohjaustapa 

• rakenteiden paineenkesto. 

Viite  

EN 12094-10 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Vaatimukset ja testimenetelmät 

painemittareille ja painekytkimille 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.2.11.2 
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4.2.11.3 Järjestelmien ja tuotteiden vaatimat tilat 

Vaatimus 

Noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.2 vaatimuksia. 

4.2.11.3.1 Suuttimet 

Vaatimus 

Suuttimet sijoitetaan suojattaviin tiloihin valmistajan ohjeita ja mitoitustietoja noudattaen. Sijoituksessa on huomioitava 
sammutteen purkautumista haittaavat esteet 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.2.3

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.2.11.2 

 

4.2.11.3.2 Ilmaisutekniikka 

Vaatimus 

Ilmaisimien käytössä on otettava huomioon paloilmoitinstandardien EN-54 esittämät vaatimukset sekä laitevalmistajan ja 
toimittajan esittämät suositukset käyttöolosuhteista ja soveltuvista asennus- ja käyttölämpötiloista. 

Asennusliike varmistaa, että asennusmenetelmät ja käytetyt tuotteet vastaavat suunnitteluperusteissa esitettyjä vaatimuksia ja 
täyttävät standardien vaatimukset. 

Ohje 

Savu, pöly ja muut aerosolit saattavat aiheuttaa savuilmaisimille erheellisiä ilmaisuja. Ilmaisimien valinnassa on otettava 
huomioon riskienarvioinnissa esitetyt huomiot ilmaisimien toimintaan vaikuttavista tekijöistä, kuten tilassa tapahtuvasta 
toiminnasta ja olosuhteista. 

Viite 

EN-54 Standardisarja, paloilmoittimet 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.2.3 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.1.4.3.1 

 

4.2.11.3.3 Hälyttimet 

Vaatimus 

Palotietoa ilmaisevien rakennukseen asennettujen hälytinten on oltava havaittavissa, tunnistettavissa ja merkitty niin, etteivät 
ne sekoitu muihin merkinantolaitteisiin. Mahdolliset erityisvaatimukset asennuksesta ja merkinnöistä esitetään 
kaasusammutuslaitteiston suunnitteluperusteissa. 

Viite  

SFS-EN 54 -standardisarja, paloilmoittimet 

SFS-EN 54-3:2001+A2:2006 Paloilmoittimet. Osa 3: Korvin kuultavat palohälytyslaitteet 

SFS-EN 54-23:2010 Paloilmoittimet. Osa 23: Palohälytyslaitteet. Näkyvät hälyttimet  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.2.3
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4.2.11.3.4 Mitta ja paineenhallintalaitteet 

Vaatimus 

Käytettävien mitta- ja painehallintalaitteiden on oltava soveltuvia käytettäviin paineisiin ja tuotteiden on täytettävä 
suunnitteluperusteena käytetyn kaasusammutuslaitteistoja koskevan standardin esittämät vaatimukset. 

Painemittarit on asennettava riittävin merkinnöin ja niin, että ne ovat helposti tavoitettavissa ja luettavissa. 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.2.3 

 

4.2.11.4 Asennustyön suoritus 

Vaatimus 

Työn suorituksessa noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.3 vaatimuksia. 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.2.4 

 

4.2.11.5 Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen 

Vaatimus 

Pääteosien vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.4 vaatimuksia. 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.2.5 

 

4.2.11.6 Valmis suoritus 

Vaatimus 

Pääteosien tulee olla sopimus- ja suunnitelma-asiakirjojen mukaisia ja täyttää TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.5 vaatimukset. 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.2.6 

 

4.2.11.7 Korjaustyö  

Vaatimus 

Noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.6 vaatimuksia. 

Kolmannen osapuolen tarkastusraportissa esitetyt vesisammutuslaitteistoa koskevat puutteet on korjattava mahdollisimman 
pian. 

Rakentamisen, korjaus- tai huoltotöiden aikana valvottavassa tilassa voi esiintyä pölyä ja tarvittaessa pääteosat on suojattava 

pölyltä asennustöiden ajaksi.  

Käytetyt asennusmenetelmät eivät saa rikkoa pääteosia kuten suuttimia ja asentamisessa on noudatettava laitevalmistajan 
esittämiä ohjeita. 

Viite 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.2.7 

4.2.11.8 Työnaikaiset ympäristövaikutukset 

Vaatimus 

Noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.7 vaatimuksia. 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.2.8 
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4.3 Muut erikoisjärjestelmät 

Ohje 

Muut sammutuslaitteistoratkaisut, joita tämä osa käsittelee, on tarkoitettu esimerkiksi erityistilojen tai erityiskohteiden kuten 
tietynlaisten teollisuustoimintojen suojaamiseen. Näillä laitteistoilla ei voida korvata vesisammutuslaitteistoa ja 
laitteistosuunnittelussa on huomioitava kunkin laitteiston toiminnan erityisluonne ja sammutteiden tai laitteiston toiminnan 
henkilöturvallisuudelle asettamat riskit, jotka on otettava huomioon riskienarvioinnin johtopäätöksissä.

 
Viite 

Maankäyttö- ja rakennuslaki 

Pelastuslaki (379/2011) 

Laki pelastustoimen laitteista (10/2007) 

RT 63-11096, LVI 65-10512, KH 55-00505 Sammutuslaitteistot 

 Vesivalelu 

Vaatimus 

Automaattisella sammutuslaitteistolla suojattavaksi määrätyn rakennuksen tai sen paloteknisen osaston vesivalelulaitteet on 

toteutettava rakennusvalvonta- ja pelastusviranomaisten antamien määräysten ja ohjeiden mukaisesti. 

Käytettävien suuttimien on oltava vesivalelulaitteistoihin hyväksyttyjä. Suutinsijoituksessa on otettava huomioon mahdolliset 
veden jakautumista häiritsevät esteet. 

Vesivaleluasennuksissa on otettava huomioon standardin SFS-EN 12259 esittämät vaatimukset sekä RYL automaattiset 
vesisammutuslaitteistot osassa esitetyt vaatimukset, jotka koskevat: 

• syöttöliittimiä 

• Koetuslaitteita 

• Sulkuventtiilejä 

• Yksisuuntaventtiilejä 

• Hälytysventtiilejä 

• Hälytyslaitteitta 

• Painemittareita 

• Kivenerottimia 

• Kannakointia 

• Putkistoa 

Ohje 

Suunnitteluperusteissa on vesivalelulaitteiston asennusta ohjaavan standardin tiedot ja niissä otetaan kantaa riskienarvioinnin 
johtopäätösten vaikutuksesta vesivalelulaitteen asennukseen. 

Vesivalelulaitteiston pääosat ovat vesilähde, putkisto avosuuttimineen, paloilmaisujärjestelmä ja mahdollinen laukaisukeskus.  

Vesivalelulaitteistot soveltuvat palavien nesteiden säiliöiden sammuttamiseen ja jäähdyttämiseen sekä suojaamaan 

lämpösäteilyltä.  

Vesivalelulaitteistoa ei tule asentaa esimerkiksi seuraaviin tiloihin tai kohteisiin, joissa veden purkautuminen saattaa aiheuttaa 

vaaraa:  

• siilojen tai säiliöiden, jotka sisältävät kastumisesta turpoavia aineita, sisäosat  

• kuumat kohteet, joissa nopea jäähtyminen saattaa aiheuttaa vaurioita  

• teollisuusuunit, suolakylvyt, kuumat rasva- tai öljyaltaat ym.  

Näihin tapauksiin on harkittava muita sammutuslaitteistoja.  

Suunnitteluperusteissa ja toteutuspöytäkirjassa märitetään: 

• suojattava kohde ja sen sijainti 

• kohteen muoto, mitat ja laajuus 

• ympäristöolosuhteet (esimerkiksi tuulen vaikutus, allastaminen) 

• palava aine ja sen määrä sekä leimahduspiste 
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• suojausmenetelmä (kohdistettuna tasoon tai projektiopintaan) 

• vesivuontiheys eri pinnoille 

• vesilähdevaatimukset 

• toimintakoevaatimukset 

• johtojärjestelmän kriteerit 

• nopeus- ym. erityisvaatimukset 

• hälytysjärjestelmä 

• ennakkolaukaisuasennukset ja yhteensopivuusvaatimukset 

• valmistajakohtaiset erityisvaatimukset 

Asiakirjoissa määritetään suuttimen 

• tyyppi ja malli 

• hajotuskulma 

• materiaali (korroosionkestävyys) 

• etäisyys suojattavasta kohteesta 

• kohdistuspiste 

• Suutinaukon koko 

• Suuttimen liittäminen putkistoon 

 

Asiakirjoissa määritetään ilmaisu- ja ohjausautomatiikkaan liittyvät kriteerit: 

• järjestelmätyyppi (esimerkiksi sähköinen (osoitteellinen), pneumaattinen, hydraulinen) 

• ohjauskeskuksen tyyppi 

• vaadittava varaus- ja akkukapasiteetti 

• ilmaisujärjestelmä (mekaaninen, hydraulinen, pneumaattinen tai sähköinen) 

• ilmaisinlaji, toiminta ja tiiviysvaatimukset (savu (yleensä vain optisia), lämpö, näytteenotto, liekki, linja tai muu 
tarkoitukseen sopiva ilmaisin) 

• ilmaisimien ja painikkeiden ohjeellinen sijainti 

Viite 

Standardisarja SFS-EN 12259 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Sprinkleri- ja vesivalelulaitteistojen komponentit 

RT 63-11096, LVI 65-10512, KH 55-00505 Sammutuslaitteistot 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.9.3.5 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.9.3.6 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.9.3.10 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.9.3.8 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.9.3.2 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.11.3.2 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.11.3.3 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.9.3.7 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.10.2.3 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.10.2.1 
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 Vaahtosammutus 

Vaatimus 

Automaattisella vaahtosammutuslaitteistolla suojattavaksi määrätyn rakennuksen tai sen paloteknisen osaston 

vaahtosammutuslaitteet toteutetaan rakennusvalvonta- ja pelastusviranomaisten antamien määräysten ja 

ohjeiden mukaisesti noudattaen julkaisua SFS-EN 13565-2 +AC; Vaahtosammutuslaitteiston suunnittelu, 

asentaminen ja huolto noudattaen. 

Venttiilien ja putkiston sekä sen osien materiaalien on sovelluttava käytettävälle vaahtolaadulle. 

Asennusventtiilin laukeamisen yhteydessä syntyvä voima on huomioitava tarvittavin kiinnityksin. 

Vaahtopitoisuuden mittaamista varten on asennettava erillinen ulosotto vaahdonsekoituspisteen jälkeen. 

Vaahtonesteen lisäsyöttöä varten voidaan varata erillinen syöttöliitin. Syöttöliittimen koko määräytyy 

tarvittavan vaahtonesteen virtaaman mukaisesti. Vaahtosammutuslaitteistoa ei saa yhdistää suoralla liitoksella 

yleiseen vesijohtoverkostoon. 

Vaahtolaitteiston henkilöturvallisuudessa on otettava huomioon seuraavat asiat:  

• paikallaan oleva henkilö tukehtuu kevytvaahdossa  

• suojattava tila pyritään täyttämään kevytvaahdolla, jolloin näkyvyys kohteessa menetetään  

• henkilöturvallisuuden varmistamiseksi suojatussa tilassa tulee olla poistumishälyttimet, jotka 

varoittavat vaahtosammutuslaitteiston toimimisesta. 

Ohje 

Käytettävän sammutteen arviointi on otettava huomioon riskienarvioinnin johtopäätöksissä. 
Suunnitteluperusteissa on vaahtosammutuslaitteiston suunnittelua ja asennusta ohjaavan standardin tiedot. 

Vaahtosammutuslaitteistoja käytetään palavia nesteitä sisältävissä kohteissa palojen sammuttamiseen, 

palavien nesteiden vuotojen peittämiseen sekä höyryjen haihtumisen estämiseen.  

Vaahtosammutuslaitteiston pääosat ovat vesilähde, vaahdotesäiliöt, välisekoitin, putkisto, suuttimet tai 

vaahdonkehittimet. Lisäksi vaahtosammutuslaitteistossa voi olla asennusventtiili, paloilmaisujärjestelmä ja 

laukaisukeskus.  

Suunnitteluperusteissa ja toteutuspöytäkirjassa märitetään: 

• palavat aineet ja niiden määrät 

• suojattava kohde ja sen sijainti 

• kohteen muoto ja laajuus 

 

• suojausmenetelmä ja vaahtonesteen seostusmenetelmä 

• vaahtonesteen varastointitapa ja käsittelyvaatimukset (ympäristöolosuhteet) 

• käytettävä vaahtolaatu ja vaahtolaadulle asetettavat vaatimukset 

• vaahtonestemäärä (mukaan lukien varavaahtomäärä) 

• seossuhde (vaahtoliuospitoisuus, vaahdotteen osuus vesivaahdoteliuoksessa, yleensä 1 %, 3 % tai 6 

%) 

• vaahtonesteen pinnan valvontajärjestelmä 

• kalvovaahtosäiliön koko ja tyyppi tai vaahtonestesäiliön tai -säiliöiden koko ja materiaali 

• vaahtonestenäytteen ottamista varten tarvittavat liitokset 

• Vaahdonsekoittimen tyyppi ja malli (mm. injektorit, ejektorit, annosteluventtiilit, välisekoittimet) 

• Vaahdon kehittimen tyyppi ja malli (mm. vaahtotykit (vaahtomonitorit), vaahtoputket, 

vaahtosprinklerit, sprinklerit, kevyt- ja keskivaahtokehittimet)  

 

• vesivuontiheys (mm/min) 

• toiminta-aika (min) 

• vesilähdevaatimukset 

• vaahtonestepumppujen toimintapistevaatimukset 
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• toimintakoevaatimukset. 

• johtojärjestelmän kriteerit 

• nopeus- ym. erityisvaatimukset 

• hälytysjärjestelmä 

• ennakkolaukaisuasennukset ja yhteensopivuusvaatimukset 

• valmistajakohtaiset erityisvaatimukset 

 

• putkiston materiaali 

• putkiston huuhtelua varten tarvittavat erityisvaatimukset. 
 

• sprinklerin tyyppi ja malli 

• sprinklerin nimelliskoko 

• sprinklerin laukeamislämpötila ja herkkyysluokka 

• sprinklereiden sijoitus ja asento 

• Sprinklereiden sijoituksessa huomioon otettavat mahdolliset veden ja vaahtovesiseoksen 
jakautumista häiritsevät esteet.  

Asiakirjoissa määritetään myös ilmaisu- ja ohjausautomatiikkaan liittyvät kriteerit: 

• järjestelmätyyppi (esimerkiksi sähköinen (osoitteellinen), pneumaattinen, hydraulinen) 

• ohjauskeskuksen tyyppi 

• vaadittava varaus- ja akkukapasiteetti 

• ilmaisujärjestelmä (mekaaninen, hydraulinen, pneumaattinen tai sähköinen) 

• ilmaisinlaji, toiminta ja tiiviysvaatimukset (savu (yleensä vain optisia), lämpö, näytteenotto, liekki, linja 
tai muu tarkoitukseen sopiva ilmaisin) 

• ilmaisimien ja painikkeiden ohjeellinen sijainti 

Viite 

SFS-EN 13565-2 +AC.Vaahtosammutusjärjestelmien suunnittelu, asentaminen ja huolto  

SFS-EN 1568-3:2018:en Fire extinguishing media. Foam concentrates. Part 1: Specification for medium 

expansion foam concentrates for surface application to water-immiscible liquids 

SFS-EN 1568-2:2018:en Fire extinguishing media. Foam concentrates. Part 2: Specification for high expansion 

foam concentrates for surface application to water-immiscible liquidsum expansion foam concentrates for 

surface application to water-immiscible liquids 

SFS-EN 1568-4:2018:en Fire extinguishing media. Foam concentrates. Part 4: Specification for low expansion 

foam concentrates for surface application to water-miscible liquids 

SFS 3357:2017 Palavien nestemäisten kemikaalien varaston sammutus- ja palontorjuntakalusto 

RT 63-11096, LVI 65-10512, KH 55-00505 Sammutuslaitteistot 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.1.2 

 Happipitoisuutta alentavat laitteistot  

Vaatimus 

Hälytykset ja ilmoitukset on toteutettava standardin SFS-EN 16750:2017 mukaisesti.  

Mikäli hälytyksissä ja ilmoitusten välittämisessä käytetään paloilmoitinta, on asennuksessa huomioitava 
suunnitelmissa esitetyt EN 54 standardisarjan vaatimukset sekä ilmoituksensiirtoon liittyvät vaatimukset. 
Sähkönsyötön tulee olla varmennettu ja varavoiman kestää standardin EN-54-4 mukaisen ajan. Suunnittelijan 
on sovellettava standardisarjassa EN 54 ja standardissa EN 12094-1 esitettyjä vaatimuksia varavoiman ja 
ohjausten osalta. 

Laitteisto ja sen osat on suojattava siten, että niihin kohdistuva tahaton tai ilkivaltainen toiminta voidaan 
estää. 

Ohje 

Suunnitteluperusteissa esitetään suunnittelua ja asennusta koskevan standardin tiedot. Happipitoisuutta 

alentava laitteisto on suunniteltava standardia SFS-EN 16750:2017 + A1:2020: en noudattaen.  

LAUSUNTOVERSIO



 

80 

Mikäli rakennus tai sen osa halutaan suojata happipitoisuutta alentavalla laitteistolla, on 
rakennuslupavaiheessa esitettävä laitteistosuunnitelma ja riskienarvioinnin johtopäätökset ja ne on esitettävä 
myös alueen pelastusviranomaisille rakennuslupakäsittelyn yhteydessä ja mitoitustiedot kirjataan 
suunnitteluperusteisiin. 

Tilaan, jossa happipitoisuutta alennetaan laitteistolla, on tehtävä hälytysjärjestelmä, josta saadaan hälytystieto 
tilassa oleville henkilöille ja vastuuhenkilölle. Hälytystieto tulee johtaa vakituisesti miehitettyyn tilaan. 
Suunnitelma-asiakirjoissa on esitettävä myös mittaus, vika- ja valvontatietojen välittyminen ja toiminta. 

Suojattavan tilan happipitoisuuden alentamiseen perustuvia tilasuojausjärjestelmiä voidaan asentaa vain 
tiloihin, joiden tilavuus on korkeintaan yhtä suuri kuin palokokeessa käytetyn testitilan tilavuus. Testitilassa 
olleen mahdollisen tuuletusaukon aukkotekijää (pinta-ala kertaa aukon korkeuden neliöjuuri) tulee pitää 
suojattavassa tilassa enimmäisarvona. Vaihtoehtoisesti testitilassa käytetyn koneellisen ilmanvaihdon 
tilavuusvirtaa tulee pitää suojattavassa tilassa enimmäisarvona. 

Happipitoisuutta alentavalla laitteistolla voidaan suojata esimerkiksi ruokavarastoja, pakastevarastoja, 

tietokonetiloja, vaarallisten aineiden varastoja, taide-, kirja- ja filmivarastoja. Erityisesti se soveltuu erilaisiin 

suljettuihin tiiviisiin tiloihin. 

Happipitoisuutta alentavan laitteiston pääosat ovat paineilmakompressori, typpigeneraattori, putkisto 

suuttimineen, happianturit, paloilmaisujärjestelmä ja ohjauskeskus. Suojatussa huonetilassa happianturit 

mittaavat happipitoisuutta ja antavat tiedon typpigeneraattorin ohjausyksikölle.  

Happipitoisuutta alentavan laitteiston suunnittelussa on hyvä arvioida sen vaikutukset henkilökuvallisuudelle, 
mikäli henkilökuntaa työskentelee tiloissa, jotka suojataan. Laitteistolla varustetussa tilassa on noudatettava 
Työterveyslaitoksen ohjeistusta lääkärintarkastuksista, työskentelyajoista sekä happipitoisuuksista ja niiden 
mittauksista.  

Asennuksissa on yhdessä eri osa-alueiden erityissuunnittelijoiden kanssa arvioitava tilan tiiveyttä ja 
ilmanvaihtuvuutta. Lisäksi on selvitettävä, onko suojattavassa tilassa muita tekijöitä kuten kaasuja tai suuria 
lämpötilaeroja, jotka voivat vaikuttaa laitteiston toimintaan. 

Viite 

SFS-EN 16750:2017 + A1:2020 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Happipitoisuutta alentavat laitteistot. 

Mitoitus, asennus, suunnittelu ja Huolto 

EN-54 Standardisarja, paloilmoittimet  

SFS-EN 12094 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. 

RT 63-11096, LVI 65-10512, KH 55-00505 Sammutuslaitteistot 

 Jauhesammutuslaitteistot 

Vaatimus 

Jauhesammutuslaitteiston asennuksessa käytettävien komponenttien on täytettävä standardissa SFS EN 12416 
esitetyt vaatimukset.  

Ilmaisu- ja laukaisuautomatiikka on valittava suojauskohteen vaatimusten ja olosuhteiden mukaisesti. 
Suunnitellun sammutemäärän purkautuminen ei saa kestää yli 30 sekuntia. Jauhemäärä on mitoitettava 
suojattavan kohteen tilavuuden tai palavan nesteen pinta-alan mukaan. Jauhejärjestelmässä, jossa on 
jakoventtiileitä, jauhemäärä mitoitetaan vaativimman suojattavan tilavuuden tai pinta-alan mukaan.  

Ohje 

Suunnitteluperusteissa on jauhesammutuslaitteiston suunnittelua ja asennusta ohjaavan standardin tiedot.  

Sammutesäiliötila on sijoitettava omaan palovaarattomaan tilaan mahdollisimman lähelle suojattavaa 
kohdetta. Tilan tulee olla helposti luokse päästävissä ja tulipalon aikana suojattu. Asiattomien henkilöiden 
pääsy tulee olla estetty ja tila suunniteltu siten, että ylläpito ja tarkastus ovat helposti suoritettavissa. Tila tulee 
olla valaistu sähkövalaistuksella. 

Jauhesammutusjärjestelmän ilmaisu- ja laukaisuautomatiikka muodostuu paloilmaisimista, 
laukaisukeskuksesta, mahdollisesta viivelaitteesta, sammutuslaitteiston laukaisuun tai sen estoon liittyvistä 
laitteista sekä henkilöiden varoittamiseen liittyvistä laitteista.  
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Ilmaisu- ja laukaisuautomatiikkaan liittyviä jälleenantotietoja tai ohjauksia ovat: 

• palo- ja vikatieto paloilmoittimelle  

• palo- ja vikatieto kiinteistön valvonta-automatiikkakeskukselle  

• ilmastoinnin pysäytys  

• prosessin ohjaus ja muut mahdolliset ohjaukset.  

Jauhesammutuslaitteistot soveltuvat palaville nesteille ja kaasuille, kiinteiden aineiden paloille (ei syväpalot), 
muuntaja- ja kytkinpaloille. Jauhesammutuslaitteistot eivät sovi aroille elektronisille laitteille (likaava vaikutus), 
happea sisältäville aineille, reaktiivisille metalleille, syväpaloille. Käytettävän sammutteen ominaisuudet on 
otettava huomioon riskienarvioinnissa ja kunkin laitteiston suunnitelmat on laadittava jauhetyypin 
ominaisuuksien mukaan. Jauhesammutuslaitteiston suunnittelussa on otettava huomioon, että näkyvyys 
suojattavassa tilassa menetetään purkauksen aikana. 

Suuren jauhemäärän laukaisu ilmaan aiheuttaa henkilöturvallisuusongelmia: näkyvyys heikkenee ja hengitys 
vaikeutuu aiheuttaen tukehtumisoireita. Sammutusjauheen hengittämisen ei tiedetä olevan vaarallista 
pienissä määrissä, mutta puhdistettaessa tiloja sammutusjauheen purkautumisen jälkeen on käytettävä 
hengityssuojaimia.  

Jauhejärjestelmällä suojattaessa on otettava huomioon, että jauhe voi olla korrosoiva. Lisäksi jauheen hankala 
puhdistettavuus on otettava huomioon. Jauhetyyppejä ei yleensä voi vaihtaa, ellei niiden soveltuvuutta ole 
testaamalla varmistettu. 

Viite 

SFS-EN 12416-1 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Jauhelaitteistot. Osa 1: Vaatimukset ja testimenetelmät 

komponenteille. 

SFS-EN 12416-2 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Jauhelaitteistot. Osa 2: Suunnittelu, rakenne ja huolto. 

RT 63-11096, LVI 65-10512, KH 55-00505 Sammutuslaitteistot 
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 Kondensoitunutta aerosolia tuottavat sammutuslaitteistot 

Vaatimus 

Kondensoitunutta aerosolia tuottavien sammutuslaitteistojen asennuksissa noudatetaan standardeissa SFS-EN 
15276-1:2019 ja SFS-EN 15276-2:2019 esitettyjä vaatimuksia.  

Liittyminen hätäkeskukseen tehdään siten, että se täyttää paloilmoittimia koskevien SFS-EN54 standardisarjan 

osien ja ilmoituksen siirtoon liittyvät vaatimukset.  

Pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukaiset automaattiset sammutuslaitteistot on asennettava 
kiinteästi rakennukseen. Jos aerosolisammutuslaitteisto asennetaan rakennukseen automaattisena 
sammutuslaitteistona säädökseen tai viranomaisvaatimukseen perustuen tai se liitetään hätäkeskukseen, on 
sen asentamisessa noudatettava lain pelastustoimen laitteista asettamia vaatimuksia ja sen nojalla annettua 
säätelyä ja ohjeistusta. 

Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnittelua, asentamista, tarkastamista ja huoltoa koskevat 
vaatimukset on säädetty pelastustoimen laitteista annetussa laissa ja tätä tarkentavassa sisäasiainministeriön 
asetuksessa automaattisista sammutuslaitteistoista SM-1999-967/Tu-33. 

Kondensoitunutta aerosolia tuottavan sammutuslaitteiston asennukset toteuttaa Tukesin hyväksymä 
asennusliike. Tukesin hyväksymä tarkastuslaitos tekee käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset. 

Käytetyn sammutteen terveysvaikutusten arviointi on pystyttävä toteamaan luotettavasti. Arviointi tulee olla 
saatavilla jokaiselle käytetylle sammuteaineelle. Sammuteaineen tulee täyttää pelastustoimen laitteista 
annetun lain 5 §:n vaatimukset, jotka koskevat sammutusominaisuuksia ja henkilö-, omaisuus- sekä 
ympäristöturvallisuutta. 

Ohje 

Suunnitteluperusteissa on kondensoitunutta aerosolia tuottavan sammutuslaitteiston asennusta ohjaavan 
standardin tiedot. 

Aerosolisammutuslaitteistoissa käytettävien komponenttien vaatimustenmukaisuus voidaan todeta 
käyttämällä standardia SFS-EN 15276-1:2019 tai vähintään vastaavan suojaustason määrittävää muuta 
julkaisua Pienehkössä kohteessa, missä palon kehittyminen on nopeaa, voidaan käyttää aerosolipatruunassa 
itsessään olevaa pyroteknistä laukaisua. Kondensoitunutta aerosolia tuottavan sammutuslaitteiston 
liittämisestä hätäkeskukseen on tehtävä tapauskohtainen arviointi, johon on otettu kantaa 
suunnitteluperusteissa. Sammuteaineen on täytettävä pelastustoimen laitteista annetun lain 5 §:n 
vaatimukset, jotka koskevat sammutusominaisuuksia sekä henkilö-, omaisuus- ja ympäristöturvallisuutta. 
Vaatimusten täyttyminen voidaan osoittaa standardin SFS-EN 15276-2:2019 liite B:ssä esitetyillä testauksilla tai 
muilla vastaavan sisältöisillä testausmenetelmillä. Käytettävän sammutteen käyttöturvallisuustiedot on oltava 
saatavilla. 

Ilmaisu- ja laukaisuautomatiikka on valittava suojauskohteen vaatimusten ja olosuhteiden mukaisesti. 
Valinnassa on otettava huomioon tilassa sijaitseva palokuorma ja suojattavan kohteen tilavuus.  

Kondensoitunutta aerosolia tuottavan sammutuslaitteiston asennukset on pääsääntöisesti tarkoitettu 
miehittämättömään tilaan.  Sammuttamiseen käytettävä laitteistotekniikka on otettava huomioon 
riskienarvioinnissa ja sen johtopäätöksissä. Miehitetyissä tiloissa on esimerkiksi arvioitava, otetaanko 
laukaisunestot käyttöön. Kondensoitunutta aerosolia tuottavan sammutuslaitteistolla suojattaessa on otettava 
huomioon, että aerosoli voi olla korrosoiva.  

Tukesin rekisteriin ilmoittautuneet aerosolisammutuslaitteistoja asentavat ja huoltavat yritykset löytyvät 
jatkossa rekisteristä toimintaoikeuslyhenteellä SA A. Automaattiseksi sammutuslaitteistoksi tarkoitetun 
aerosolisammutuslaitteiston asentaminen ja huolto edellyttää yritykseltä Tukesin rekisteriin ilmoittautumista 
ja vastuuhenkilön nimeämistä. Vastuuhenkilöltä edellytetään hyväksytysti suoritettua 
sammutuslaitteistokuulustelua ja työkokemusta sekä vähintään vastuuhenkilön työtehtäviin soveltuvaa 
teknikon tai insinöörin koulutustasoa. Vastuuhenkilön on oltava toiminnanharjoittaja itse tai asennusliikkeen 
päätoimisessa palveluksessa.  
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Viite 

SFS-EN 15276-2:2019 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kondensoitunutta aerosolia tuottavat 

sammutuslaitteistot Osat 1 & 2, jotka käsittelevät komponenttivaatimuksia sekä suunnittelua, asennusta ja 

kunnossapitoa. 

RT 63-11096, LVI 65-10512, KH 55-00505 Sammutuslaitteistot 

Linkki: https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/pelastustoimen-

laitteet/sammutuslaitteistot/aerosolisammutuslaitteistot 

 Keittiösammutuslaitteistot 

Vaatimus 

Standardin SFS-EN 16282 mukainen sammutusjärjestelmä on asennettava kiinteästi. Laitteet myös merkitään 
standardin SFS-EN 16282-7:2017:en vaatimusten mukaisesti. 

Asennuksissa on otettava huomioon suunnitelmien esittämä arvio suojattavista ja tulipaloriskin omaavista 
laitteista. 

Asennusliikkeen on esitettävä, että laitteisto on asennettu suunnitelmien mukaisesti.  

Laitteistodokumentaatiossa tulee sisältää: 

• Asennus- ja huoltopöytäkirja 
• Asennustodistus 
• Huolto ja kunnossapito-ohjelma 
• Käyttäjänpikaohje 
• Sertifikaatit. 
• Mitoitustiedot 

Ohje 

Suunnitteluperusteissa on keittiösammutuslaitteistoa koskevan, suunnittelua ja asennusta ohjaavan, 
standardin tiedot. Suunnitteluperusteisiin kirjataan tarvittavat mitoitustiedot. 

Laitteiston toiminta on yhteensovitettava muun kohteessa mahdollisesti olevan palontorjuntatekniikan kanssa. 
Järjestelmästä voidaan ottaa tarvittavat hälytystiedot esimerkiksi paloilmoittimelle ja kiinteistön valvomoon. 

Laitteistokokonaisuuden arvioinnissa kartoitetaan ja kirjataan suojattavan kohteen laitteet, huuvat ja iv-
kanavat. Kaikki saman huuvan alla olevat vaarallisiksi määritellyt laitteet on sisällytettävä suojattavaan 
alueeseen. Lisäksi arvioinnissa on huomioitava keittiöissä käytettävät ruoanvalmistusmenetelmät ja ruoan 
valmistukseen käytettävät öljyt. 

Viite 

SFS-EN 16282-7:2017 + A1:2021:en Equipment for commercial kitchens. Components for ventilation in 
commercial kitchens. Part 7: Installation and use of fixed fire suppression systems 
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5 Palonilmaisu  

Ohje 

Palonilmaisuosa sisältää Ympäristöministeriön asetuksessa rakennusten paloturvallisuudesta (YM/848) 
käsiteltyjä asioita. YM848, 7 luvussa, Palotekniset laitteistot 38§, määritellään tiloissa edellytetyt palosta 
ilmoittavat laitteistot, jotka jaetaan sähköverkkoon kytkettyihin palovaroittimiin, paloilmoittimiin sekä 
hätäkeskukseen kytkettyihin paloilmoittimiin (automaattinen paloilmoitin). 

Tulipalon havaitsemiseen ja siitä ilmoittamiseen tarkoitettuja laitteita ovat: 
 

• Palovaroitin (yksittäinen paristokäyttöinen) 

• Sähköverkkoon kytketty palovaroitin 

• Paikallinen paloilmoitin tai hätäkeskukseen yhdistetty paloilmoitin (automaattinen paloilmoitin) 

 

Tässä osassa käsitellään vain sellaisia standardin mukaisia toteutuksia, jotka palovaroittimien osalta täyttävät 

EN 14604 vaatimukset ja paloilmoittimien osalta EN54 standardisarjan vaatimukset. 

Sisäministeriö säätää lakitasolla näiden laitteistojen ja asennusten vaatimustenmukaisuudesta ja toimijoiden 
vastuista.  

Viite 

YM Asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017 

Pelastuslaki 11/379 

Laki pelastustoimen laitteista 10/2007 

SFS-EN 14604 Palovaroittimet 

EN-54 Standardisarja, paloilmoittimet 

 

5.1 Paloilmoittimet 

Ohje 

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017 (Taulukko 12, Tiloissa edellytetyt pa-

losta ilmoittavat laitteistot) edellyttää henkilömäärien perusteella suuremmissa kohteissa asennettavaksi 

paikallisen tai hätäkeskukseen liitetyn eli automaattisen paloilmoittimen. Tätä pienemmissä kohteissa riittävät 

sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet. 

Laitteistoasetukset ja määräykset antavat määrittelyjä myös eri toimijoiden ja osapuolten osaamis- ja 

pätevyysvaatimuksista sekä suunnittelun ja ylläpidon kriteereistä. Säädösten tarkoituksena on, että laitteistot 

ovat käyttöönotettaessa turvallisia ja tarkoitukseensa sopivia ja että niiden asianmukaisuus pystytään 

varmistamaan. 

Paloilmoitin koostuu painikkeista, hälyttimistä, teholähteestä, automaattisesta ilmoituksensiirtojärjestelmästä 

ja ilmaisimista sekä ilmoitinkeskuksesta. Paloilmoittimeen voi liittyä muita palonrajoitus- ja 

sammutuslaitteistojen ja pelastustöitä helpottavien laitteiden toimintailmoituksia sekä henkilöturvallisuutta ja 

palonilmaisua palvelevien laitteistojen ohjausvirtapiirejä. 

Viite 

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta (848/2017) 

Pelastuslaki (379/2011) 

Laki pelastustoimen laitteista (10/2007) 

Sisäasiainministeriön määräys A:60 Paloilmoittimien hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto, ja tarkastus  

 

LAUSUNTOVERSIO

https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/8060.html.stx
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20170848?toc=1
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 Yleiset vaatimukset 

Vaatimus 

Laitteistokokonaisuuden on täytettävä SFS-EN 54 mukaiset vaatimukset. 

Paloilmoitinliikkeen vastuuhenkilön on kirjattava suunnitteluperusteisiin ja toteutuspöytäkirjaan laitteiston 

perusmäärittelyt.  

Ohje 

Suunnitteluperusteissa määritetään valvonnan laajuus ja laitteiston lähtötiedot. Vastuu suunnitelman 
kelvollisuudesta on suunnitelman laatijalla. 

Paloilmoittimia koskevat suunnitelmat tulisi yhteensovittaa muiden sähkö- ja talotekniikka koskevien 
suunnitelmien kanssa, jotta esimerkiksi ohjaus ja valvontatoimintojen asianmukainen asennus voitaisiin 
varmistaa. 

Laitteistototeutuksesta vastaavan tilaajan ja toteutuksesta vastaavan urakoitsijan kanssa määritellään 
sopimuksissa suunnitteluperusteet, joiden perusteella laitteisto suunnitellaan ja asennetaan.  

Suunnitteluperusteet määritetään erityissuunnittelijan sekä tarvittaessa laitteiston toteuttavan 
asennusliikkeen tarkentamien tietojen pohjalta.  

Viite  

Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017 

Pelastuslaki 379/2011 

Laki pelastustoimen laitteista 10/2007 

Sisäasiainministeriön määräys A:60 Paloilmoittimien hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto, ja tarkastus  

Standardisarja SFS-EN 54 Paloilmoittimet 

ST-ohjeisto 1, Paloilmoittimen suunnittelu, asennus ja ylläpito 2019 

ST 662.40 Paloilmoittimen elinkaarikirja 

ST 662.40.01 Paloilmoittimen lokikirja 

ST 662.40.02 Paloilmoittimen elinkaarikirjan toteutusliite 

https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/pelastustoimen-laitteetPaloilmoitinlaitteistot/ 

  

LAUSUNTOVERSIO
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5.1.1.1 Tuotteet 

Vaatimus 

Tuotteiden on täytettävä TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.1 vaatimukset. 

Paloilmoittimeen liitetyt järjestelmät tulee toteuttaa paloilmoittimia koskevien harmonisoitujen SFS-EN 54 
laitestandardien mukaisesti. Kaikkien paloilmoittimen osien yhteensopivuus tulee toteutua standardin SFS-EN 
54-13 mukaisesti. 

Ohje 

Muut mahdolliset liitettävät järjestelmät eivät saa häiritä paloilmoittimen toimintaa.  

Paloilmoittimen asennusliike vastaa laitteistoon liiettävien osien standardien mukaisuudesta ja asennuksen 
asianmukaisuudesta ja siitä, että käyttöön luovutettava laitteisto vastaa suunnitteluperusteita. 

Viite  

SFS-EN 54 standardisarja, paloilmoittimet 

SFS-EN 54-13:2017 Paloilmoittimet. Osa 13: Laitteiston osien yhteensopivuuden ja yhdistettävyyden arviointi.  

Sähköturvallisuuslaki 1135/2016  

SFS 6000-5-56. Sähkölaitteiden valinta ja asentaminen. Turvajärjestelmät 

5.1.1.2 Järjestelmien ja tuotteiden vaatimat tilat 

Vaatimus 

Järjestelmille ja tuotteille varattavien tilojen on täytettävä TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.2 vaatimukset. 

Laitteet on asennettava siten, että kohteen normaali päivittäinen toiminta tai käyttö ei aiheuta vaurioita 
paloilmoittimelle tai erheellisiä hälytyksiä. Ilkivaltainen käyttö ei saa aiheuttaa vaaraa paloilmoittimen 
toiminnan luotettavuudelle. Asennukset tehdään suunnitteluperusteissa esitettyjen vaatimusten mukaisesti, 
joissa on otettu huomioon riskienarvioinnin johtopäätökset ja vaikutukset laitteisiin ja niiden sijoittamiseen. 

Järjestelmien ja tuotteiden asentamisessa on otetta huomioon myös suunnitelmissa esitetyt sähkölaitteistojen 
turvallisuutta ja räjähdysvaarallisia tiloja koskevat vaatimukset. 

Ohje 

Paloilmoittimen asennuksessa on otettava huomioon laitteiston ja asennuskohteen käyttötarkoitus sekä niiden 
yhteensopivuus. Erityissuunnittelijan on yhdessä paloilmoittimien asennusliikkeen kanssa päivitettävä 
tarvittavilta osin ja tarkistettava asennuspaikat ja soveltuvat ilmaisintyypit sekä huomioitava rakennusaikana 
tilojen käytössä ja toiminnassa mahdollisesti tapahtuvat muutokset. 

Paloilmoittimien asentamisessa on otettava huomioon seuraavia tekijöitä: 

• Huollettavuus 

• Likaantuminen ja mahdollinen pöly niin käytössä kuin rakentamisen aikana 

• Kosteus 

• Lämpökerrostumat 

• Ilmanvaihto 

• Ympäristön lämpötila 

• Asennusympäristön korkeus tai mahdolliset rakenteelliset esteet toiminnalle 

• Palonkestävyys 

• Paikannettavuus 

• Valaistus 

• Äänentasot 

• Muut paloilmoittimen ulkopuoliset asennukset, jotka voivat vaikuttaa toimintaan 

Viite  

ST1 Ohje paloilmoittimien suunnittelu, asennus ja ylläpito 2019 

SFS-EN 54 standardisarja, paloilmoittimet 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 3.6 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 3.8 

LAUSUNTOVERSIO
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5.1.1.3 Asennustyön suoritus 

Vaatimus 

Noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.3 vaatimuksia. 

Paloilmoittimen asentamisesta vastaa pätevyydet ja hyväksynnän omaava paloilmoitinliike ja vastuuhenkilö, 
jolla on voimassa oleva Tukesin hyväksymä hyväksyntä vastuuhenkilönä toimimisesta.  

Asentamisesta vastaava, tarvittavan pätevyyden ja hyväksynnän omaava paloilmoitinliike, huolehtii, että 
laitteiston asennukselle suoritetaan paloilmoitinliikkeen tekemä oman työn tarkastus. Tarkastuksesta on oltava 
selvitys laitteiston asennustodistuksen liitteenä. 

Ohje 

Asennustyön tilaajan ja paloilmoitinliikkeen tehtävänjaosta on sovittava sopimuksin riittävän aikaisessa 
vaiheessa ennen varsinaisen toteutuksen ja urakoinnin aloittamista. Paloilmoittimen toteutuksen osapuolet 
kirjataan toteutuspöytäkirjaan. 

Asentamisessa on otettava huomioon sähköasennustöiden asettamat vaatimukset pätevyyksille ja 
asennustyön turvallisuudelle.  

Rakennushankkeen aloituskokouksessa aloitetaan paloilmoittimen toteutuspöytäkirjan täyttö.  

Toteutuspöytäkirjana voi olla ST1 Ohjeen paloilmoittimen suunnittelu ja asennus ja ylläpito 2019 mukainen 
elinkaarikirja, joka on kohdekohtainen, vaiheittain etenevä paloilmoittimen suunnittelua, asennusta, 
käyttöönottoa, luovutusta ja kunnossapitoa koskeva asiakirja.  

Paloilmoittimen elinkaarikirjaan kuuluu lokikirja, johon kirjataan paloilmoittimen elinkaarikirjaan liitettävät 
dokumentit, kuten ilmoitukset, sopimukset, asennustodistukset, tarkastuspöytäkirjat, kunnossapito-ohjelmat 
sekä huoltopäiväkirjat. 

Viite  

Laki pelastustoimen laitteista 10/2007 

Sisäasiainministeriön määräys A:60 Paloilmoittimien hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto, ja tarkastus  

SFS-EN 54 standardisarja, paloilmoittimet 

ST1 Ohje paloilmoittimien suunnittelu, asennus ja ylläpito 2019 

Sähköturvallisuuslaki 1135/2016 

Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistoista (1434/2016) 

Tukes-luettelo S10, Sähkölaitteistojen turvallisuutta ja sähkötyöturvallisuutta koskevat standardit 

ST 662.43 PALOILMOITTIMEN TOTEUTUKSEN OSAPUOLTEN TEHTÄVÄT 

 

5.1.1.4 Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen 

Vaatimus 

TalotekniikkaRYLin kohdassa 20.00.4 on esitetty vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa käytettävä 
laadunvarmistus- ja vastaanottomenettely. 

Paloilmoittimen asennusliikkeen vastuuhenkilön on varmistettava, että paloilmoittimen asennuksesta 
laaditaan asennustodistus ennen käyttöönottotarkastusta.  

Ohje 

Tilaajan ja asennusliikkeen välisessä sopimuksessa sekä toteutuspöytäkirjassa on määriteltävä ne 
toimenpiteet, joilla vaatimuksenmukaisuus osoitetaan sekä dokumentit, joiden avulla voidaan todentaa 
järjestelmän suunnitelmien mukainen toiminta. 

Asennustodistuksella asennuksesta vastaava paloilmoittimen asennusliike vakuuttaa, että asennus on 
suunnitteluperusteiden mukainen ja täyttää säädösten vaatimukset. 

Laitteen mukana tulee toimittaa sen asianmukaisessa asentamisessa, käytössä ja kunnossapidossa  
tarvittavat tiedot ja ohjeet. Asennustodistuksessa mainitaan kaikki yhteensopivuuteen liittyvät määritelmät ja 
vaatimukset. Asennustodistuksen liitteenä on oltava oman työn tarkastusasiakirja sekä laitteisto- ja 
kohdekohtainen hoito- ja huolto-ohjelma. 

LAUSUNTOVERSIO



 

88 

Viite  

Laki pelastustoimen laitteista 10/2007 

Sisäasiainministeriön määräys A:60 Paloilmoittimien hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto, ja tarkastus  

SFS-EN 54 standardisarja, paloilmoittimet  

SFS-EN54-14 Paloilmoittimet osa 14: suunnittelu, mitoitus, asennus- käyttöönotto, käyttö- ja huolto-ohjeet 

ST-ohjeisto 1, Paloilmoittimen suunnittelu, asennus ja ylläpito 2019 

ST 662.41 Paloilmoittimen asennustodistus 

ST 662.40 Paloilmoittimen elinkaarikirja 

ST 662.40.01 Paloilmoittimen lokikirja 

ST 662.40.02 Paloilmoittimen elinkaarikirjan toteutusliite 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 4.9 

5.1.1.5 Valmis suoritus 

Vaatimus 

Noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.5 vaatimuksia. 

Paloilmoitinliikkeen vastuuhenkilö vastaa siitä, että paloilmoittimelle tehdään asennusliikkeen oman työn 
tarkastus ja siitä laaditaan pöytäkirja.  

Varmennustarkastus on tehtävä ennen paloilmoittimen kytkemistä hätäkeskukseen. 

Paloilmoittimelle, jonka asentaminen perustuu rakennuslupamenettelyn yhteydessä esitettyyn vaatimukseen, 
on suoritettava asennuksen varmennustarkastus ennen rakennuksen tai sen osan käyttöönottoa 
(loppukatselmus). Tarkastuksesta on annettava tarkastuspöytäkirja rakennusvalvonnalle. 

Ohje 

Laitteiston tilaaja ja haltija varmistaa, että asennukselle tehdään kolmannen osapuolen eli valtuutetun 
tarkastuslaitoksen tekemä varmennustarkastus. 

Asennustodistuksella varmistetaan, että paloilmoittimen asennus on tehty esitettyjen suunnitteluperusteiden, 
standardien, säädösten ja valmistajan ohjeiden mukaisesti sekä hyvää asennustapaa noudattaen.  

Varmennustarkastuksessa kolmannen osapuolen tarkastuslaitos toteaa riittävässä laajuudessa ja pistokokein, 
että paloilmoitinliike on tehnyt käyttöönottotarkastuksen ja että paloilmoitin täyttää suunnitteluperusteet ja 
säädösten vaatimukset. 

Viite  

Sisäasiainministeriön määräys A:60 Paloilmoittimien hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto, ja tarkastus  

SFS-EN 54 standardisarja, paloilmoittimet  

ST-ohjeisto 1, Paloilmoittimen suunnittelu, asennus ja ylläpito 2019 

ST 662.30 PALOILMOITTIMEN ASENNUS-, TARKASTUS- JA KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE  

ST 662.42 PALOILMOITINJÄRJESTELMÄN KAAPELOINNIN TARKASTUS- JA MITTAUSPÖYTÄKIRJA 

ST 662.30 PALOILMOITTIMEN ASENNUS-, TARKASTUS- JA KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE 

ST 662.41 PALOILMOITTIMEN ASENNUSTODISTUS  

RT 10-11301Talotekniikan laadunvarmistus- ja vastaanottomenettely. Prosessikuvaus 

RT 10-11302Talotekniikan laadunvarmistus- ja vastaanottomenettely. Tehtävät ja dokumentointi 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 3.2 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 3.9 

Linkki: https://112.fi/palo-ja-rikosilmoitinlaitteet 

 

 

 

 

LAUSUNTOVERSIO
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5.1.1.6  Korjaustyöt   

Vaatimus  

Noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.6 vaatimuksia. 

Paloilmoittimen asennusliikkeen vastuuhenkilö vastaa siitä, että kolmannen osapuolen tarkastuslaitoksen 
tarkastuksella havaitsemien puutteiden korjaustyöstä laaditaan kirjallinen vastine sekä työn tilaajalle että 
pelastuslaitokselle.  

Tarkastuslaitoksen tekemän tarkastuksen pöytäkirja ja sen mahdollisesti sisältämät korjausta vaativat 
toimenpiteet on tehtävä viipymättä, jotta laitteiston asianmukainen toiminta voidaan varmistaa. 

Paloilmoittimelle tehtäviä muutos- tai huoltotöitä toteuttavalla taholla on oltava osoittaa sähköasennus-
työhön tarvittava asiantuntemus- ja pätevyys. Paloilmoittimien asennuksesta vastaa tarvittavat pätevyydet ja 
hyväksynnän omaava paloilmoitinliike ja vastuuhenkilö, jolla on voimassa oleva paloilmoitinalan 
pätevyystodistus. 

Ohje 

Kolmannen osapuolen tarkastuslaitoksen on laadittava tehdystä käyttöönottotarkastuksesta pöytäkirja, josta 
annetaan kappaleet haltijalle ja pelastusviranomaiselle, ja varmennustarkastuksesta lisäksi toteutuksesta 
vastaavalle paloilmoitinliikkeelle ja vastuuhenkilölle.  

Kolmannen osapuolen tarkastajalla on velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan vakavista puutteista 
tarkastuskohteen kunnan pelastusviranomaiselle ja Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle, Tukesille. 

Laitteistot on tarkastettava säännöllisesti. Niiden tarkastuttamisesta vastaa omistaja ja haltija sekä 
toiminnanharjoittaja. Paloilmoittimen haltijan tulee huolehtia siitä, että paloilmoittimelle tehdään 
varmennustarkastus ja määräaikaistarkastukset. Tarkastuksen suorittaa kolmannen osapuolen valtuutettu 
tarkastuslaitos. 

Uuden, laajennettavan, muutettavan tai uusitun paloilmoittimen varmennustarkastuksen tekee 
tarkastuslaitos. Aivan vähäisille muutoksille, ei tarkastusta kuitenkaan tarvitse tehdä. 

Mikäli paloilmoittimelle on laadittu ST-ohjeen mukainen elinkaarikirja, johon haltijan edustaja kirjaa vaiheittain 
etenevät muutokset, on lisäykset, poistot ja katselmoinnit sekä tarkastusraportit ja vastineet liitettävä 
elinkaarikirjaan.  

Viite  

Sisäasiainministeriön määräys A:60 Paloilmoittimien hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto, ja tarkastus  

SFS-EN 54 standardisarja, paloilmoittimet 

ST1 Ohje paloilmoittimien suunnittelu, asennus ja ylläpito 2019 

Linkki: Tukes, Tukesin hyväksymät tarkastuslaitokset 

https://tukes.fi/teollisuus/tarkastuslaitokset/tukesin-hyvaksymat-tarkastuslaitokset 

 

5.1.1.7 Työnaikaiset ympäristövaikutukset   

Vaatimus  

Laki pelastustoimen laitteista 10/2007 

Noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.7 vaatimuksia. 

 

 

 

 

LAUSUNTOVERSIO
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 Keskusosat 

5.1.2.1 Yleiset vaatimukset 

Vaatimus 

Keskuslaitteiden ja kenttälaitteiden välisten yhteyksien sekä keskuslaitteiden välisten yhteyksien 
toteuttamisessa on huomioitava valitun toiminta-aikaluokan mukaiset palonkestoisuusvaatimukset.  

Keskuslaitteiden välinen yhteys on varmennettava käyttämällä kahta reittiä laitetoimittajan esittämien 
suunnitteluohjeiden mukaisesti.  

Viite 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.1.1 

5.1.2.2 Tuotteet 

Vaatimus 

Keskusosien on täytettävä TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.1 vaatimukset. 

Paloilmoittimen keskuslaitteet ja siihen liitetyt järjestelmät tulee toteuttaa paloilmoittimia koskevien 
harmonisoitujen SFS-EN 54 laitestandardien mukaisesti. Kaikkien paloilmoittimen osien yhteensopivuuden 
tulee toteutua standardin SFS-EN 54-13 mukaisesti. 

Viite 

SFS-EN 54 standardisarja, paloilmoittimet 

ST1 Ohje paloilmoittimien suunnittelu, asennus ja ylläpito 2019 

Sähköturvallisuuslaki 16.12.2016/1135 

Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta 

21.12.2016/1436 

Standardisarja SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.1.1.1 

 

5.1.2.2.1 Paloilmoittimen sähkönsyöttö ja tehonlähteet 

Vaatimus 

Paloilmoitinkeskuksen on täytettävä standardisarja SFS-EN 54 teholähteitä koskevan osan SFS-EN 54-4 
edellyttämät tekniset ja toiminnalliset vaatimukset.  

Asennuksissa otetaan huomioon kappaleessa 3.7 esitetyt vaatimukset palonkestäville johtojärjestelmille. 

Ohje 

Vaatimukset tehonlähteille ja kaapelien palonkestävyydelle ja reiteille on selvitettävä kohdekohtaisesti ja 
vaatimukset esitettävä paloilmoittimen suunnitteluperusteissa ja toteutuspöytäkirjassa.  

Paloilmoitin liitetään sähköverkkoon omana ryhmänään sähkölaitteistojen turvallisuutta koskevien 
vaatimusten mukaisesti. Paloilmoittimia suunniteltaessa on otettava huomioon standardin SFS 6000 
turvajärjestelmille asettamat vaatimukset. 

Pääteholähde on paloilmoittimen ensisijainen teholähde ja varateholähde on toissijainen teholähde, joka voi 
olla: 

• ladattava akusto  

• Varavoimageneraattori  

• Varmennettu verkko, erillinen syöttö (sähköjärjestelmä, jossa on varajärjestelmä) 
 

Mikäli UPS-syöttöä halutaan käyttää, on sen käytölle esitettävä erityiset perustelut. 

Jos kohteessa käytetään poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmää paloilmoittimen osana tai 
paloilmoittimen äänihälyttimiä korvaavana osana, sitä koskevat samat vaatimukset kuin paloilmoitinta. 

LAUSUNTOVERSIO
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Viite 

Sähköturvallisuuslaki 16.12.2016/1135 

Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta 

21.12.2016/1436 

Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden turvallisuudesta 21.12.2016/1437 

Standardisarja SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset 

SFS-EN 54-4:1997+AC:1999+A2:2006 Paloilmoittimet. Osa 4: Teholähteet 

SFS-EN 54-13:2017 Paloilmoittimet. Osa 13: Laitteiston osien yhteensopivuuden ja yhdistettävyyden arviointi.  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.1.2.2 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 3.7 

 

5.1.2.2.2 Paloilmoitinkeskus 

Vaatimus 

Paloilmoitinkeskuksen on täytettävä standardisarja SFS-EN 54 sekä osan SFS-EN 54-2 edellyttämät tekniset ja 
toiminnalliset vaatimukset.  
 

Ohje 

Paloilmoitinkeskus on laite, joka valvoo paloilmoittimen sisäistä toimintaa sekä käytetään ja hallitaan 
paloilmoitinta ja josta näkyvät palo- ja vikailmoitukset. 

Mikäli alueen laajuuden tai järjestelmän rakenteen takia kiinteistössä tai alueella tarvitaan useita 
paloilmoitinkeskuksia, paloilmoittimen suunnitteluperusteissa ja toteutuspöytäkirjassa esitetään, missä 
pääilmoitinkeskus sijaitsee. Useamman paloilmoitinkeskuksen järjestelmässä pääkeskus on laite, jolta palo- ja 
vikailmoitukset välitetään ilmoituksen siirtolähettimellä hätä- ja/tai hälytyskeskukseen. 

Useamman paloilmoitinkeskuksen sisältävä laitteisto muodostaa: 

• Verkottunen laitteiston 

• Hajautetun laitteiston tai 

• pää- ja alakeskuksen sisältävän laitteiston  

Useamman paloilmoitinkeskuksen järjestelmässä pääkeskus on laite, jolta palo- ja vikailmoitukset välitetään 
ilmoituksen siirtolähettimellä hätä- ja/tai hälytyskeskukseen. 

Viite 

SFS-EN 54-2:1997+AC:1999+A1:2006 Paloilmoittimet. Osa 2: Ilmoitinkeskukset 

ST-ohjeisto 1, Paloilmoittimen suunnittelu, asennus ja ylläpito 2019 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.1.2.2 

 

5.1.2.2.3 Paloilmoittimen käyttölaitteet 

Vaatimus 

Paloilmoitinkeskuksen pääkäyttölaitteen ja käyttölaitteen on oltava CE-merkitty standardin SFS-EN 54-2 
edellyttämiä laitteita.  

Asennusliike vastaa, että paloilmoittimen pääkäyttölaitteen tai keskuksen sekä palokuntapaneelin yhteydessä 
on oltava paikantamiskaaviot, päiväkirja sekä laitteiston tiedot. 

 
  

LAUSUNTOVERSIO
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Ohje 

Paloilmoitin, joka valvoo laajaa kokonaisuutta tai useita rakennuksia, voidaan varustaa keskuksen 
käyttölaitteen lisäksi erillisillä käyttölaitteilla tai palokuntapaneelilla. Paloilmoittimen pääkäyttölaitteella 
käytetään koko paloilmoitinta ja muilla käyttölaitteilla sen ohjelmallisesti määriteltyä osaa.  

Palokuntapaneeli näyttää paloilmoitukset ja ennakkovaroitukset. Sillä ei käytetä paloilmoitinta, mutta voidaan 
vaientaa ja palauttaa se normaalitilaan.  

Viite 

SFS-EN 54-2:1997+AC:1999+A1:2006 Paloilmoittimet. Osa 2: Ilmoitinkeskukset  

ST-ohjeisto 1, Paloilmoittimen suunnittelu, asennus ja ylläpito 2019 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.1.2.2 

 

5.1.2.2.4 Muut paloilmoittimen näyttö- ja hallintalitteet 

Vaatimus 

Asennusliike vastaa käytettävien laitteiden yhteensopivuudesta. 

Ohje 

Järjestelmän suunnitteluperusteissa ja toteutuspöytäkirjassa määritellään paloilmoittimeen liitettävät muut 
näyttö- ja hallintalaitteet.  

Erillinen graafinen näyttö on paloilmoittimen toimintoja havainnollistava ja paloilmoitinjärjestelmää 
täydentävä osa. Graafinen näyttö voi olla esimerkiksi tietokonepääte tai etäkäyttöön tarkoitettu mobiilipääte. 

Graafisella käyttöliittymällä voidaan ohjata ja käyttää paloilmoitinta. Graafisella käyttöliittymällä voidaan 
tarkastella kaavioita ja järjestelmän tilaa sekä nähdään järjestelmän kaikki ilmoitukset helppokäyttöisessä 
muodossa. 

Viite 

SFS-EN 54 standardisarja, paloilmoittimet 

SFS-EN 54-2:1997+AC:1999+A1:2006 Paloilmoittimet. Osa 2: Ilmoitinkeskukset  

ST-ohjeisto 1, Paloilmoittimen suunnittelu, asennus ja ylläpito 2019 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.1.2.2 

 

5.1.2.3 Järjestelmien ja tuotteiden vaatimat tilat 

Vaatimus 

Keskusosille varattavien tilojen on täytettävä TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.2 vaatimukset. 

Viite 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.1.1.2 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.1.1.1 

 

5.1.2.3.1 Paloilmoittimen sähkönsyöttö- ja tehonlähteet 

Ohje 

Paloilmoittimen teholähteet on asennettava sellaiseen tilaan, johon pääsee vain ammattihenkilö ja 
ilkivaltainen toiminta on estetty.  

Tilassa on oltava riittävän hyvä ilmanvaihto. 

Suunnittelunperusteissa ja toteutuspöytäkirjassa esitetään vaatimukset sähköasennustiloille ja tuotteen 
palonkestoisuudelle. 
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Mikäli teholähde ei ole rakenteellisesti riittävän palonkestoinen, se on sijoitettava muualle kuin 
palovaaralliseen tilaan, esim. tekniseen tilaan.  

Viite 

SFS 6000-5-56. Sähkölaitteiden valinta ja asentaminen. 

ST 51.17. Sähkökaapelit ja paloturvallisuus 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.1.1.2 

 

5.1.2.3.2 Paloilmoitinkeskus 

Vaatimus 

Paloilmoittimen merkinnät toteutetaan toteutuspöytäkirjoissa ja paloilmoittimia koskevien suunnitelmien 
mukaisesti.  

Paloilmoitinkeskus tai sen käyttölaite merkitään selvästi ”PALOILMOITIN”-kilvellä ja keskukselle johtavan oven 
läheisyyteen rakennuksen ulkopuolelle asennetulla hälyttimellä, joka voi olla tapauskohtaisesti joko 
äänihälytys, vilkku tai näiden yhdistelmä.  Paloilmoittimelta on järjestettävä opastus automaattiselle 
sammutuslaitteistokeskukselle, jos tällainen on.  

Jos paloilmoitin tai käyttölaite sijoitetaan julkiseen tilaan, on niiden asiaton, väärä tai ilkivaltainen käyttö 
estettävä. Mikäli sijaintipaikka on lämmittämätön, sijoitetaan ilmoitinkeskus tai käyttölaite lämmitettyyn 
laitekaappiin.  

Ohje 

Paloilmoittimen merkintöihin on voitu ottaa kantaa suunnitteluperusteissa ja vaatimukset voivat kohdistua 
määrään ja tunnistettavuuteen, kuten merkintöjen kokoon. 

Mikäli paloilmoittimen keskus- tai käyttölaite asennetaan poikkeuksellisesti paloilmoittimella valvomattomalle 
tai sammutuslaitteistolla suojaamattomalle alueelle, koteloidaan se palonkestävästi  

Paloilmoittimen keskus- ja käyttölaitteiden sijoituspaikkoja voivat olla ym. ehdot täyttävät valvomot ja 
palontorjuntajärjestelmille varatut sähkötekniset tilat. Nousukeskus- ja pääkeskustilat eivät ole tällaisia tiloja.  

Paloilmoitinkeskustilasta ulos johtava kulkureitti on suojattava turvavalaistuksella tai akkukäyttöisillä 
valaisimilla.  

Viite 

SFS-EN 54-2:1997+AC:1999+A1:2006 Paloilmoittimet. Osa 2: Ilmoitinkeskukset  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.1.1.2 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 3.8 

 

5.1.2.3.3 Paloilmoittimen käyttölaitteet 

Vaatimus 

Paloilmoittimen käyttölaitteiden asennusta koskien määrät, sijainnit ja asennustilat valitaan paloilmoittimesta 
laaditun suunnitelman mukaisesti.  

Käyttölaitteiden ja palokuntapaneelin sijoittelussa on otettava huomioon paloilmoitinta koskevissa 
suunnitelmissa esitetyt vaatimukset pelastuslaitoksen operatiivisen toiminnan kannalta. Käyttölaitteiden 
sijainnit merkitään lähtötietoihin. 

Paloilmoittimen keskus- ja käyttölaitteiden sijoituspaikkoja voivat olla valvomot ja palontorjuntajärjestelmille 
varatut sähkötekniset tilat. Nousukeskus- ja pääkeskustilat eivät ole tällaisia tiloja. 

Ohje 

Paloilmoittimen käyttölaitteita tai näyttölaitteita on sijoitettava em. alueille, joilla on ihmisiä kiinteistön 
normaalikäytön aikana. Tämä mahdollistaa paikalla olevien henkilöiden reagoinnin ilmoitinkeskuksen antamiin 
ilmoituksiin. Ilkivaltaisen käytön mahdollisuus on myös huomioitava. 
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Paloilmoittimen keskus ja käyttölaitteiden sijoittamisessa ja suunnitteluasiakirjoissa on huomioitava seuraavat 

asiat:  

• tilan on oltava paloilmoittimella valvottu  

• tilan on oltava vähäisen paloriskin alue ja keskuslaitetilan on oltava palo-osastoitu vähintään luokkaan 
E30  

• tilan pitää olla puhdas ja kuiva sekä jäätymiseltä suojassa (Huomioon on otettava laitevalmistajan 
antamat ohjeet) 

• tilan normaalikäyttö ei saa aiheuttaa vaurioita paloilmoittimelle  

• tilassa tulee olla pistorasiat tietokoneiden ja matkaviestimien tehonsyöttöä varten, ja niiden olisi hyvä 
olla varmistetun verkon takana.  

• Tilassa valaistus on riittävä turvallista käyttöä ja indikaattoreiden havaitsemista varten. Eikä tilassa ole 
käyttöä häiritseviä tekijöitä tai ilkivallan vaaraa 

• tila on varustettava turvavalaistuksella, joka valaisee tilaa sähkökatkoksen aikana.  

• tilassa on oltava riittävä kentänvoimakkuus matkaviestimille  

• muu mahdollinen melu on otettu huomioon, jotta käyttö myös hälytystilanteessa on mahdollisimman 
häiriötöntä 

 

Mikäli paloilmoittimen keskus- tai käyttölaite asennetaan poikkeuksellisesti paloilmoittimella valvomattomalle 
tai sammutuslaitteistolla suojaamattomalle alueelle, koteloidaan se palonkestävästi.  

Suunnitelmiin kirjataan myös kulkureitin merkinnät ja mahdolliset avainsäilöt (putkilukko). 

Viite 

SFS-EN 54-2:1997+AC:1999+A1:2006 Paloilmoittimet. Osa 2: Ilmoitinkeskukset  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.1.1.2 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 3.8 

5.1.2.3.4 Muut paloilmoittimen näyttö ja hallintalitteet 

Ohje 

Muu paloilmoittimen toimintaa tukevat hallintalaitteet kuten graafinen hallintalaite sijoitetaan siten, että se 
on henkilökunnan saatavilla helposti ja nopeasti sekä ulkopuolisilta käyttäjiltä ja ilkivallalta suojattu. 

Viite 

ST-ohjeisto 1, Paloilmoittimen suunnittelu, asennus ja ylläpito 2019 

5.1.2.4 Työn suoritus 

Vaatimus 

Työn suorituksessa noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.3 vaatimuksia. 

Paloilmoittimen asennusliikkeen vastuuhenkilö vastaa, että kaapeleiden asennuksen jälkeen niiden kunto ja 
vaatimustenmukaisuus on todettava ennen järjestelmään liittämistä. Yhteistoimintaa toteuttavien 
palontorjuntatekniikan laitteistojen välillä on tehtävä tarvittavat yhteistestit asianmukaisen toiminnan 
varmistamiseksi 

Ohje 

Paloilmoittimen ja kaikkien siihen liitettävien laitteiden tarvitsema yhteenlaskettu teho tulee laskea ja 
dokumentoida asennustodistukseen. Varateholähteen toiminta ja riittävyys varmistetaan näiden tietojen 
pohjalta. 

Varateholähteen kuten akuston riittävyys on todennettava ja laskelma on oltava asennustodistuksen liitteissä. 

Viite 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.1.1.3 
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5.1.2.5 Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen 

Vaatimus 

Paloilmoittimen keskusosien vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 
20.00.4 vaatimuksia.  

Viite 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.1.1.4 

5.1.2.6 Valmis suoritus 

Vaatimus 

Keskusosat ovat sopimus- ja suunnitelma-asiakirjojen mukaisia ja täyttävät TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.5 
vaatimukset. 

Asennusliikkeen vastuuhenkilön on varmistettava, että sähköasennukset mitoitetaan ja dokumentoidaan, jotta 
voidaan varmistua asennuksen asianmukaisuudesta tehtyjen pöytäkirjojen avulla. 

Viite 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.1.1.5 

5.1.2.7 Korjaustyö 

Vaatimus 

Noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.6 vaatimuksia. 

Viite 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.1.1.6 

5.1.2.8 Työnaikaiset ympäristövaikutukset 

Vaatimus 

Noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.7 vaatimuksia. 
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 Siirto-osat 

5.1.3.1 Yleiset vaatimukset 

Vaatimus 

Asennuksessa on noudatettava laitteistokohtaisesti laitevalmistajan esittämiä asennusohjeita. 

Pääteosien ja keskusosien välisten yhteyksien toteuttamisessa on huomioitava valitun toiminta-aikaluokan 
mukaiset palonkestoisuusvaatimukset sekä laitetoimittajan ohjeet.  

Ohje 

Siirto-osien tuotteet, toimittajat, asennusliikkeet sekä testaukset ja tarkastukset kirjataan suunnitelma-
asiakirjoihin ja paloilmoittimen elinkaarikirjaan. 

Viite 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.1.1 

5.1.3.2 Tuotteet 

Vaatimus 

Siirto-osien on täytettävä TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.1 vaatimukset. 

Käytettävien tuotteiden on oltava yhteensopivia SFS-EN54 Standardisarjan ja osa EN54-13 mukaisesti. 
Asennuksissa ja käytettävissä osissa on noudatettava laitevalmistajan ohjeita 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.1.1.1 

5.1.3.2.1 Paloilmoittimen ohjaus- ja valvontalaitteet 

Vaatimus  

Paloilmoittimen ohjauksista laaditaan paloilmoittimen toteutuspöytäkirjaan kohdekohtainen erillinen arvio, 
jotta riittävän luotettava ja nopea toiminta voidaan varmistaa, myös muun talotekniikan ja muiden 
palontorjuntatekniikan laitteistojen välillä.  

Ohje 

Ohjattavat toiminnot on suunniteltava siten, että todennäköisimmässä vikatilanteessa ne jäävät tilaan, joka ei 
heikennä paloturvallisuutta. 

Paloilmoittimen ohjaustoiminnot on dokumentoitava paloilmoittimen paikantamiskaavioiden yhteyteen 
loppukäyttäjää, paloilmoittimen hoitajaa, huoltoliikettä, tarkastajia ja pelastusviranomaisia hyödyttävällä 
tavalla. 

Paloilmoitin voi lähettää ohjaustoimintoja muille järjestelmille tai laitteistoille palohälytyksen aikana. Näitä 
voivat olla: 

• Sammutuslaitteistot 

• Savunhallinta ja lämmönpoisto 

• Savu- ja palopellit 

• Ilmastointi 

• Ovien lukitukset 

• Turva tai palo-ovien ohjaus 

• Hissit 

• Liukuportaat 

• poistumis- ja poistumisreittivalaistus 

• poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmän ohjaamiseen  

• Muut informaatiolaitteet kuten näytöt, vilkut, sireenit 

• Ilmoituksen siirto  

• Valvonta-alakeskus- (VAK) ja valvomoasennukset 

  

LAUSUNTOVERSIO

https://peda.net/id/100684fc534
https://peda.net/id/100684fc534


 

97 

Ohjaukset on suunniteltava siten, että vikaantumisen seurauksena ne toimivat paloilmoittimen kannalta 
turvallisella tavalla, aiheuttamatta vaaraa paloilmoittimen luotettavuudelle. 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.1.3.2 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 3.5 

 

5.1.3.2.2 Johtojärjestelmät 

Vaatimus  

Asennusliike varmistaa, että paloilmoittimen johtojärjestelmän toteutus on kaikilta osin hyvän teknisen 
käytännön mukaisia sekä paloilmoittimen laitteistosuunnitelmissa esitettyjen ja suunnitteluperusteiden 
määrittelyjen mukainen.  

Kaapelointi on tehtävä kiinteäksi ja valmistajan ohjeiden mukaan. Asennuksessa käytetään paloilmoittimen 
laitetoimittajan asennusohjeissaan määrittelemiä kaapeleita ja johtoja. Käytettävien kaapeleiden tyypit, 
poikkipinta-alat ja kaapelointiohjeet tulee tarkistaa laitetoimittajalta ennen asennustyön aloittamista.  

Ohje 

Mikäli suunnitteluperusteissa riskienarvioinnin pohjalta edellytetään käyttämään paloilmoittimen 
sähköteknisissä asennustöissä ja kaapeloinneissa palonkestoisia asennustapoja, paloilmoittimelle asetetut 
sähkötekniset toimintavarmuus- ja luotettavuusvaatimukset täyttyvät noudattamalla standardia SFS 6000-5-
56. 

Standardisarjan SFS 6000 vaatimukset palonkestävistä johtojärjestelmistä ovat voimassa vain, jos 
palonkestävän johtojärjestelmän käyttöön päädytään riskiarvioinnin perusteella tai käyttövaatimus on esitetty 
suunnitteluperusteissa ja toteutuspöytäkirjassa. 

Paloilmoittimen kaapelointi on suunniteltava niin, että vaurion sattuessa mahdollisimman vähän toimilaitteita 
jäisi pois toiminnasta. Erityisesti huomiota on kiinnitettävä paloilmoittimien keskuslaitteiden välisten 
kaapelointien, ilmaisinsilmukoiden, ohjausten ja hälyttimien kaapelointeihin. 

Palo-osastojen väliset kaapeleiden läpiviennit on tiivistettävä palonkestoisesti palo-osastoinnin vaatimusten 
mukaisesti. Kaapelit, rasiat ja kytkennät merkitään ja dokumentoidaan. Rasiat ja kotelot varustetaan tekstillä 
”PALOILMOITINLAITE”.  

Oikosulkuerottimien suunnittelulla voidaan vähentää paloilmoittimen silmukoiden vaurioherkkyyttä. 
Oikosulkuerottimien avulla kaapelissa tapahtuvan vian vaikutus jää mahdollisimman pienelle alueelle. 
Asentamisessa otetaan huomioon laitetoimittajan ohjeet. 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 3.7 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.1.3.2 

5.1.3.3 Järjestelmien ja tuotteiden vaatimat tilat 

Vaatimus 

Siirto-osille varattavien tilojen on täytettävä TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.2 vaatimukset. 

Paloilmoittimia koskevan EN54 standardisarjan esittämät vaatimukset asennusten tai tuotteiden tiloille on 
otettava huomioon yhdessä laitevalmistajan ohjeiden kanssa. 

Ohje 

Käytettävät laitteet ja siirto-osat ja niiden asettamat vaatimukset määritellään suunnitteluperusteissa, joissa 
on otettu huomioon myös riskienarvioinnin johtopäätökset sekä niiden tuloksena olosuhteiden vaikutus 
laitevalintoihin. 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.1.1.2 
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5.1.3.4 Työn suoritus 

Vaatimus 

Työn suorituksessa noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.3 vaatimuksia. 

Paloilmoittimen asennusliike ja vastuuhenkilö vastaavat asennustyön määräystenmukaisuudesta. 

Käytettävien kaapelityppien on oltava laitetoimittajan ohjeiden mukaisia. Kaapeloinnin asennus ja vaatimukset 
palonkestoisuudelle on määriteltävä paloilmoittimen suunnitteluperusteissa ja toteutuspöytäkirjassa. 
Asennuksessa on myös noudatettava laitevalmistajan esittämiä asennusohjeita. 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.1.1.3 

5.1.3.5 Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen 

Vaatimus 

Siirto-osien vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.4 
vaatimuksia. 

Kaapeleiden asennuksen jälkeen niiden kunto ja vaatimustenmukaisuus on todettava ennen järjestelmään 
liittämistä. Menetelminä käytetään aistinvaraista silmämääräistä tarkastusta ja mittauksia, jotka voidaan 
useimmiten tehdä yleismittarilla. Käytetyistä menetelmistä on oltava asennusliikkeen toimittama selvitys 
oman työn tarkastuksessa. 

Paloilmoittimen asennusliike toimittaa tiedot ohjausjärjestelmässä käyteytyistä osista ja niiden 
yhteensopivuudesta sekä tehdyistä yhteistesteistä muiden palontorjuntatekniikan laitteistojen kanssa. 

Palontorjuntajärjestelmien yhteiskäyttöön osallistuvien järjestelmien yhteistoiminnan on oltava valvottavissa. 
Dokumentaatio esitetään paloilmoittimen elinkaarikirjassa tai sen liitteessä. Järjestelmien yhteistoiminta 
todetaan yhteiskäyttötesteissä, joista laaditaan pöytäkirja. 

Viite  

ST 662.42 Paloilmoitinjärjestelmän kaapeloinnin tarkastus- ja mittauspöytäkirja 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.1.1.4 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 3.5 

 

5.1.3.6 Valmis suoritus 

Vaatimus 

Siirto-osat ovat sopimus- ja suunnitelma-asiakirjojen mukaisia ja täyttävät TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.5 
vaatimukset. 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.1.1.5 

 

5.1.3.7 Korjaustyö 

Vaatimus 

Noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.6 vaatimuksia. 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.1.1.6 
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5.1.3.8 Työnaikaiset ympäristövaikutukset 

Vaatimus 

Noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.7 vaatimuksia. 

 Pääteosat 

5.1.4.1 Yleiset vaatimukset 

Vaatimus 

Pääteosien, kenttälaitteiden ja keskusosien välisten yhteyksien toteuttamisessa on huomioitava valitun 
toiminta-aikaluokan mukaiset palonkestoisuusvaatimukset sekä laitetoimittajan ohjeet. 

Suunnitteluperusteissa esitettyjen vaatimusten lisäksi on otettava huomioon käytetyn standardin sekä 
laitetoimittajien esittämät vaatimukset 

Viite 

SFS-EN 54 -standardisarja, paloilmoittimet 

SFS-EN 54-13:2017 Paloilmoittimet. Osa 13: Laitteiston osien yhteensopivuuden ja yhdistettävyyden arviointi.  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.1.1. 

5.1.4.2 Tuotteet 

Vaatimus 

Pääteosien on täytettävä TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.1 vaatimukset. 

Käytettävien tuotteiden oltava yhteensopivia SFS-EN54 Standardisarjan määrittelyjen mukaisesti. Asennuksissa 
ja käytettävissä osissa on noudatettava laitevalmistajan ohjeita. 

Kaikkien paloilmoittimen osien yhteensopivuus tulee toteutua standardin SFS-EN 54-13 mukaisesti. 

Viite 

SFS-EN 54 Standardisarja, paloilmoittimet  

ST-ohjeisto 1, Paloilmoittimen suunnittelu, asennus ja ylläpito 2019 

SFS-EN 54-13:2017 Paloilmoittimet. Osa 13: Laitteiston osien yhteensopivuuden ja yhdistettävyyden arviointi.  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.1.1.1 

 

5.1.4.2.1 Ilmaisimet 

Vaatimus 

Paloilmoittimessa on käytettävä SFS-EN 54 -standardisarjan mukaisia ilmaisimia.   

Ohje 

Ilmaisinvalintaan vaikuttavat tekijät on esitettävä paloilmoittimen suunnitteluperusteissa ja 

toteutuspöytäkirjassa.  

Paloilmoittimen asennusliikkeen suunnittelija tarkentaa tarvittaessa yhdessä erityissuunnittelijan kanssa 
paloilmoittimen laitteistosuunnitelmat ja ottaa huomioon laitetoimittajan suositukset ja ohjeet oikean 
ilmaisintyypin valitsemiseksi sekä oikeiden toimintaparametrien asettamiseksi ohjeiden, käyttöpaikan 
olosuhteiden ja vastaavista käyttöpaikoista saatujen kokemusten perusteella. 

Mikään yksittäinen ilmaisintyyppi ja malli ei sovi kaikkiin käyttökohteisiin. Valinta riippuu ilmaisimen 
sijoituspaikasta sekä valvotun tilan ympäristöolosuhteista. Ilmaisuvaihtoehdot ovat savun tunnistamiseen 
perustuva ilmaisu, monikriteeritekniikkaa käyttävä yhdistelmäilmaisin, lämpöilmaisu tai erikoisilmaisin.  

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.1.4.2 
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SFS-EN 54-7:2000+A2:2006 Savuilmaisimet. Pisteilmaisimet, jotka käyttävät sironnutta valoa, läpi kulkenutta 

valoa tai ionisaatiota 

SFS-EN 54-12:2015 Paloilmoittimet. Osa 12: Savuilmaisimet. Optiset linjailmaisimet 

SFS-EN 54-5:2000+A1:2002 Lämpöilmaisimet. Pisteilmaisimet 

SFS-EN 54-10:2002+A1:2005 Liekki-ilmaisimet. Pistemäiset anturit 

SFS-EN 54-20:2006+AC:2008. Näytteenottoilmaisimet 

5.1.4.2.2 Hälyttimet 

Vaatimus 

Paloilmoittimessa käytettävien hälyttimien on oltava paloilmoittimia koskevan SFS EN 54 standardisarjan 

mukaisia. 

Hälyttimien on oltava kaikkien kiinteistössä toimivien henkilöiden aistein havaittavissa ja niin valittuja ja 

merkittyjä etteivät ne sekoitu muihin merkinantolaitteisiin. 

Poistumishälytys ja turvakuulutusjärjestelmien liittämistä käsitellään luvussa 5.2.2. 

Palohälytyksen äänenvoimakkuuden tulee olla koko hälytysalueella joko yli 65 dB(A) tai sen tulee ylittää yli 10 
dB(A):llä minkä tahansa yli 30 sekuntia kestävän äänen taso. Minimiäänentason tulee olla 75 dB(A), jos 
hälytyksellä on tarkoitus herättää nukkuvia henkilöitä. Äänen voimakkuus ei kuitenkaan saa ylittää 118 dB(A) 
missään paikassa, jossa saattaa olla ihmisiä.  
 
Paloilmoittimen hälytinääni ei saa sekoittua muihin hälytyksiin tai signaaleihin ja minimiäänenvoimakkuuden 
on oltava sellainen, että palohälytys kuuluu sille tarkoitetulla alueella 

Ohje 

Suunnitteluperusteissa esitetään tiedot siitä, mikäli järjestelmän toiminta yhteensovitetaan poistumishälytys- 
ja turvakuulutusjärjestelmän kanssa. Paloilmoitin antaa paikallishälytyksen palohälyttimillä.  

Hälyttimien riittävä kuuluvuus on varmistettava tarvittaessa täydennettävä niitä ilmaisinkohtaisilla hälyttimillä.  

Palohälyttimet ryhmitellään esimerkiksi rakennuksittain, kerroksittain, palo-osastoittain tai paloryhmittäin 

paloilmoittimen suunnitteluperusteissa esitettyjen määrittelyjen mukaan. 

Paikallisten palohälyttimien ja palonaikaisten ohjausten toiminnalle on akkukapasiteetin määrittelyssä 
vaatimuksena vähintään puolen tunnin toiminta palon aikana.  

Viite 

SFS-EN 54-3:2001+A2:2006 Paloilmoittimet. Osa 3: Korvin kuultavat palohälytyslaitteet 

SFS-EN 54-23:2010 Paloilmoittimet. Osa 23: Palohälytyslaitteet. Näkyvät hälyttimet  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.2.2 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.1.4.2 
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5.1.4.2.3 Painikkeet 

Vaatimus 

Paloilmoittimessa käytettävien painikkeiden on oltava paloilmoittimia koskevan SFS EN 54 standardisarjan 

mukaisia. 

Rakennukseen tai sen osaan sijoitettujen paloilmoituspainikkeiden on oltava toimintatavaltaan yhdenmukaisia.  

Paloilmoituspainikkeita sijoitetaan jokaisen ulos johtavan kulkureitin varrelle uloskäynnin läheisyyteen. 

Paloilmoituspainike sijoitetaan myös ilmoitinkeskuksen läheisyyteen. Paloilmoituspainike varustetaan 

mekaanisella suojalla tai suojakannella paikassa, jossa on vaurioitumisen tai tahattoman käytön vaara. 

Ohje 

Paloilmoituspainike on laite, jonka avulla paloilmoitus tehdään käsin.  

Palopainikkeiden määrään ja sijoitteluun vaikuttavat myös ilkivaltaiseen käyttöön kohdistuvat riskit ja tämän 

torjunta. Tiloissa, joihin yleisöllä on vapaa pääsy ja/tai paloilmoituspainikkeiden ilkivaltaisen käytön riski on 

korkea, voidaan paloilmoitinpainikkeiden sijoitusvaatimuksista poiketa. 

Viite 

SFS-EN 54-11:2001+A1:2005 Paloilmoittimet. Osa 11: Palopainikkeet  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.1.4.2 

 

5.1.4.2.4 Paloilmoittimen ohjaus- ja valvontalaitteet 

Vaatimus 

Paloilmoittimen ohjaus ja valvontatoimintoja toteuttavina pääteosina on käytettävä paloilmoittimia koskevan 
EN 54 standardisarjan mukaisia tuotteita ja yhteensopivuuden osalta on täytettävä osan EN54-13 esittämät 
vaatimukset. 

Ohje 

Ohjattavat toiminnot on suunniteltava siten, että todennäköisimmässä vikatilanteessa ne jäävät tilaan, joka ei 
heikennä paloturvallisuutta.  

Ohjausyksikkö on laite, joka käynnistää ohjaustoiminnan ilmoitinkeskuksen antaman ohjauskäskyn perusteella.  

Ohjausryhmä on samaan ryhmään kuuluvien ilmaisimien, painikkeiden, hälyttimien sekä ohjaus- ja 
valvontayksiköiden muodostama joukko, joka aktivoi erikseen määritettyjä ohjaustoimintoja eri 
ilmoitustilanteissa.  

Irtikytkentälaite on erillinen laite, jolla voidaan paikallisesti kytkeä irti osoitteita tai ryhmiä tai muuttaa 
toimintoja määräajaksi.  

Viivelaite on paloilmoitinkeskukseen sisällytetty toiminto tai erillinen laite, jolla voidaan viivästää ilmaisimen 
antamaa paloilmoitusta automaattiselta paloilmoittimelta.  

Oikosulkuerotin on laite, jota käytetään rajaamaan vika/oikosulku tiettyyn silmukan osaan, esimerkiksi yhden 
paloryhmän alueelle. Paloilmoittimen suursilmukkaan liitetyt ohjausyksiköt erotetaan molemmin puolin 
oikosulkuerottimilla.  

Sammutuslaitteiston palohälytyspainekytkimen ja/tai kiinteän sammutuslaitteiston ohjauskeskuksen saa liittää 
paloilmoittimeen vain siten, että näistä jokaisesta muodostetaan oma osoite ja ryhmä. 

Viite 

SFS-EN 54-13:2017 Paloilmoittimet. Osa 13: Laitteiston osien yhteensopivuuden ja yhdistettävyyden arviointi.  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 3.5 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.1.4.2 
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5.1.4.3 Järjestelmien ja tuotteiden vaatimat tilat 

Vaatimus  

Pääteosille varattavien tilojen on täytettävä TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.2 vaatimukset. 

Paloilmoittimen pääteosien on oltava helposti saavutettavissa ja merkittynä sammutuslaitteistoja koskevien 
standardien esittämien vaatimusten mukaisesti ja niiden huollettavuus on oltava mahdollista. 

Viite  

SFS-EN 54 -standardisarja, paloilmoittimet 

ST-ohjeisto 1, Paloilmoittimen suunnittelu, asennus ja ylläpito 2019 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.1.1.2 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.1.1.1 

 

5.1.4.3.1 Ilmaisimet 

Vaatimus 

Ilmaisimet on sijoitettava niin, että ne ovat helposti huollettavissa, niiden merkkivalot ovat nähtävissä ja 
osoitemerkinnät (huomaa osoitemerkkien riittävä koko) luettavissa.  

Ilmaisimet asennetaan paloilmoitinta koskevien laitteistosuunnitelmien mukaisesti, kuitenkin arvioiden 
asennusympäristöä ja ilmaisimen luotettavaa toimintaa. 

Ohje 

Myös asennustyön aikana tulisi arvioida Ilmaisinvalintoja ja sijoittelua sekä valvottavassa tilassa tapahtuvan 

toiminnan sekä ympäristöolosuhteiden vaikutusta luotettavaan toimintaan. Tietyissä tapauksissa voi olla 

mahdollista, että huonetilan käyttötarkoitus on voinut muuttua lähtösuunnittelusta. Arviointiin vaikuttavat 

myös vapaa tila ilmaisimen ympärillä ja etäisyydet esteistä, kattorakenteista sekä syvennykset, alaslasketut 

katon osta tai välitilat. 

Ilmaisimien valinnassa määritellään 

– Ilmaisintyypit ja niiden sijoitus sekä valinnassa huomioitavat ympäristötekijät 

– Liitettävät osat (osa ohjaus- ja valvontakokonaisuutta) 

– Ilmaisimien ja muiden toimintaan vaikuttavien asennettavien toimilaitteiden määrä 

– piilotiloihin sijoitettujen ilmaisimien indikointimenetelmä. 

– Huollettavuusvaatimukset 

Kosteaan tilaan valittavien ilmaisimien suhteen noudatetaan soveltuvin osin sähkölaitteistojen turvallisuutta 
koskevia vaatimuksia. Ilmaisimen ja sen kannan on oltava kotelointiluokaltaan käyttöolosuhteisiin sopiva. 

Räjähdysvaarallisista tiloista tehdään suunnitteluasiakirjoihin arviointi ja ohjeistukset.  
Tiloissa käytetään tilaluokituksen edellyttämiä ilmaisimia ja ATEX-tilojen sähköasennukset tulee tehdä 
noudattaen standardia  

Suunnittelijan on huomioitava ilmaisinsijoittelua tehtäessä kaikki kyseistä valvottavaa tilaa koskevat 
erityispiirteet kuten etäisyydet esteistä, kattorakenteet ja syvennykset tai alaslasketut katon osat sekä välitilat. 

Ilmaisimet on sijoitettava niin, että ne ovat helposti huollettavissa, niiden merkkivalot ovat nähtävissä ja 
osoitemerkinnät (huomaa osoitemerkkien riittävä koko) luettavissa.  

Suunnittelijoiden on tarvittavilta osin yhteensovitettava paloilmoitin- ja sammutuslaitteistosuunnittelu siten, 
että suojattavaan alueeseen ei jää tiloja, joissa paloilmoittimen valvonnan ja sammutuslaitteiston suojauksen 
vaatimukset eivät täyty. 
 

Viite 

SFS-EN 54-7:2000+A2:2006 Savuilmaisimet. Pisteilmaisimet, jotka käyttävät sironnutta valoa, läpi kulkenutta 

valoa tai ionisaatiota 

SFS-EN 54-12:2015 Paloilmoittimet. Osa 12: Savuilmaisimet. Optiset linjailmaisimet 
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SFS-EN 54-5:2000+A1:2002 Lämpöilmaisimet. Pisteilmaisimet 

SFS-EN 54-10:2002+A1:2005 Liekki-ilmaisimet. Pistemäiset anturit 

SFS-EN 54-20:2006+AC:2008. Näytteenottoilmaisimet 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.1.4.3 

 

5.1.4.3.2 Hälyttimet  

Vaatimus 

Paloilmoittimen akustisten ja visuaalisten hälytinten on oltava kaikkien havaittavissa ja asianmukaisetsi 
merkittyjä, jotta kiinteistössä olevat tunnistavat palohälytyksen.  
 
Paloilmoittimien hälyttimien sijoittamisessa on noudatettava laitetoimittajan ohjeita, jotka esittävä 

vaatimukset soveltuvista asennusolosuhteista. 

Viite 

SFS-EN 54-3:2001+A2:2006 Paloilmoittimet. Osa 3: Korvin kuultavat palohälytyslaitteet 

SFS-EN 54-23:2010 Paloilmoittimet. Osa 23: Palohälytyslaitteet. Näkyvät hälyttimet  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.1.4.3 

 

5.1.4.3.3 Painikkeet  

Vaatimus 

Ilkivaltaisen käytön mahdollisuus on tarvittaessa otettava huomioon. 

Osoitteellisessa paloilmoituspainikkeessa on oltava näkyvissä osoitetunnus. 

Palopainikkeiden sijoittamisessa on noudatettava laitetoimittajan ohjeita, jotka esittävä vaatimukset 

soveltuvista asennusolosuhteista. 

Viite 

SFS-EN 54-11:2001+A1:2005 Paloilmoittimet. Osa 11: Palopainikkeet 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.1.4.3 

 

5.1.4.4 Asennustyön suoritus 

Vaatimus 

Työn suorituksessa noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.3 vaatimuksia. 

Ohje 

Rakentamisen, korjaus- tai huoltotöiden aikana valvottavassa tilassa voi esiintyä pölyä, jolloin ilmaisin tai muu 

paloilmoitinjärjestelmän toimilaite on tarvittaessa suojattava pölyltä töiden ajaksi.  

Kosteissa tiloissa käytetyt asennusmenetelmät eivät saa rikkoa ilmaisimen tai sen kannan kosteuden 
kestävyyttä. Asentamisessa on noudatettava laitevalmistajan ohjeita. 

Viite 

EN 54-14 Paloilmoittimet 

EN 54-14 Paloilmoittimet. Osa 14: Suunnittelu-, mitoitus-, asennus-, käyttöönotto-, käyttö- ja huolto-ohjeet 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.1.1.3 
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5.1.4.5 Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen 

Vaatimus 

Pääteosien vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.4 
vaatimuksia.  

Paloilmoittimen asennusliikkeen vastuuhenkilö vastaa, että asennuksesta laaditaan käyttöönottopöytäkirja ja 
oman työn tarkastustodistus, joka luovutetaan asennustodistuksen liitteenä. 

Asennusliike ja paloilmoitinliikkeen vastuuhenkilö laativat työstään asennustodistuksen, jolla vakuutetaan 
kokonaisuuden ja osien täyttävän säädösten vaatimukset ja esitetyt suunnitteluperusteet. 

Ohje 

Suunnitteluperusteissa esitetään pääteosien tyyppien sijoitteluun vaikuttavat tekijät. 

Viite 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.1.1.4 

 

5.1.4.6 Valmis suoritus 

Vaatimus 

Pääteosat ovat sopimus- ja suunnitelma-asiakirjojen mukaisia ja täyttävät TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.5 
vaatimukset. 

Viite 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.1.1.5 

 

5.1.4.7 Korjaustyö 

Vaatimus 

Noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.6 vaatimuksia. 

Viite 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.1.1.6 

 

5.1.4.8 Työnaikaiset ympäristövaikutukset 

Vaatimus 

Noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.7 vaatimuksia. 

Viite 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.1.1.7 
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5.2 Paloilmoittimeen liitettävät osat 

Vaatimus 

Asennusliikkeen vastuuhenkilö vastaa siitä, että paloilmoittimeen liitettävistä osista on laadittu 
asennustodistus ennen käyttöönottotarkastusta. 

Asennustodistuksessa esitetään, että asennus täyttää kaikki paloilmoittimen suunnitteluperusteissa ja 
toteutuspöytäkirjassa esitetyt yhteensopivuuteen liittyvät määritelmät ja vaatimukset.  

Paloilmoittimeen liitettävien osien on täytettävä paloilmoittimiin liittyvän standardiosan SFS EN 54 esittämät 
vaatimukset laitteiston osien yhteensopivuudelle. 

Asennusliike laatii tilaajalle asennustodistuksen liitteenä täydet hoito- ja huolto-ohjeet, jossa esitetään 
tarvittavat huolto ja koestustoimenpiteet käytön ajalle. 

Poistumishälytys- ja äänikuulutusjärjestelmän toteutus on aina yhteensovitettava yhteen 
paloilmoitinsuunnitelmien kanssa. 

Ohje 
Tässä ohjeessa käsitellään hälytystilanteessa tapahtuvaan laitteistojen yhteistoimintaan ja 
poistumisturvallisuuteen sekä ilmoituksen välittämiseen vaikuttavia laitteistoja. 

Tässä ohjeessa käsitellään automaattisten, hätäkeskukseen liitettyjen tai paikallisten paloilmoittimien 
toiminnan ja paloturvallisuuskokonaisuuden toiminnan tavoitteiden kannalta tärkeitä liitettyjä laitteita. Tässä 
osassa ei käsitellä muita poistumisturvallisuuteen liittyviä laitteita. 

Viite 

SFS-EN 54 -standardisarja, paloilmoittimet 

SFS-EN 54-13:2017 Paloilmoittimet. Osa 13: Laitteiston osien yhteensopivuuden ja yhdistettävyyden arviointi.  

ST-ohjeisto 1, Paloilmoittimen suunnittelu, asennus ja ylläpito 2019 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 3.1 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 3.5 

  

LAUSUNTOVERSIO



 

106 

 Ilmoituksen siirto 

Vaatimus 

Ilmoituksensiirtoyhteyden asentavan tahon on laadittava työstään asennustodistus. Asennustodistuksessa on 
esitettävä myös sen paloilmoittimen elinkaarikirjan numero, jossa on esitetty määrittelyt ilmoituksen siirrolle. 
Ilmoituksensiirtolaitteen asennustodistus on asiakirja, jolla ilmoituksensiirtolaitteen asentanut liike osoittaa 
laitteen olevan standardien mukainen sekä osoittaa akuston mitoitukseen tarvittavat tiedot. 

Kohteen omistaja- ja haltijatahon sekä toiminnanharjoittajan on tehtävä hätäkeskuksen kanssa 
liityntäsopimus. Myös liityntäyhteyden tarjoavan operaattorin kanssa tulee tehdä sopimus toimenpiteistä 
yhteyden katkeamisen varalta. 

Ilmoituksensiirtolaitteen tehonsyöttö on toteutettava joko erillisellä, standardin EN54-4 mukaisella 
tehonlähteellä tai paloilmoitinkeskuksen tehonlähteellä. Paloilmoitinkeskuksen tehonlähteestä otettava teho 
on ilmoitettava akuston mitoituslaskentaa varten. 

Paloilmoittimen ilmoituksensiirtoyhteydet on toteutettava pelastustoimen laitelain sekä elinkaarikirjassa ja 
muissa toteutusasiakirjoissa esitettyjen määritysten ja vaatimusten mukaisesti. 

Ohje 

Suunnitteluperusteissa ja toteutuspöytäkirjassa otetaan kantaa ilmoituksen siirtoon ja sen vaatimuksiin. 

Automaattinen ilmoituksensiirtojärjestelmä on paloilmoittimesta erillinen asennus, joka välittää 
paloilmoittimen havaitsemat ilmoitustiedot hätäkeskukseen. 

Standardi SFS-EN 54-21, Palo- ja vikailmoitusten välitinlaitteet, käsittelee ilmoituksensiirtolaitteille asetettuja 
vaatimuksia 

Standardi SFS-EN 50136 määrittelee vaatimukset ilmoituksensiirtojärjestelmille ja standardi SFS-EN 50136-1 
määrittelee yleiset vaatimukset ilmoituksensiirtojärjestelmän suorituskyvylle, luotettavuudelle, 
palautumiskyvylle sekä tietoturvalle.  

Linjaviasta on saatava tieto paikallisesti. Ilmoituksensiirtolaitteen teholähteen on oltava vikavalvottu.  

Jos ilmoituksensiirtolaite ottaa tarvitsemansa tehon paloilmoittimelta, on paloilmoittimen akuston 
mitoituksessa huomioitava sen tarvitsema teho.  Jos ilmoituksensiirtolaite on varustettu omalla teholähteellä, 
mitoitetaan se siten, että ilmoituksensiirtolaitteen teholähteen mahdollistama varakäyntiaikavaatimus on 
sama kuin paloilmoittimella.  

Viite 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.2 

Laki hätäkeskustoiminnasta (692/2010) 

SFS-EN 54 -standardisarja, paloilmoittimet 

SFS-EN 54-13:2017 Paloilmoittimet. Osa 13: Laitteiston osien yhteensopivuuden ja yhdistettävyyden arviointi.  

SFS-EN 54-18:2005+AC:2007 Paloilmoittimet. Osa 18: Vaatimukset ja testausmenetelmät 

paloilmoitinjärjestelmän tiedonsiirron välitinlaitteille  

Standardi SFS-EN 54-21, Palo- ja vikailmoitusten välitinlaitteet 

SFS-EN 50136-1:2012 + A1:2018. Hälytysjärjestelmät 

ST-ohjeisto 1, Paloilmoittimen suunnittelu, asennus ja ylläpito 2019 

ST 662.44 PALOILMOITTIMEN ILMOITUKSENSIIRTOYHTEYDEN ASENNUSTODISTUS 

ST 662.40 PALOILMOITTIMEN ELINKAARIKIRJA 
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 Äänikuulutus ja poistumishälytysjärjestelmät 

Vaatimus 

Asentava taho vastaa, että äänikuulutus- ja poistumishälytysjärjestelmästä laaditaan asennustodistus, jonka 
liitteenä esitetään kunnossapito-ohjelmassa huomioitavat huolto ja koestustoimenpiteet.  

Paloilmoittimeen liitettävän äänikuulutus ja poistumishälytysjärjestelmän asennuksessa noudatetaan 
paloilmoittimen suunnitteluperusteita ja en54 standardisarjan vaatimuksia sekä laitetoimittajan ohjeita. 
Kaapeloinnin mittaus- ja tarkastustulokset kirjataan pöytäkirjaan. 

Asennustodistuksesta ja oman työn tarkastuksesta on käytävä selville, kuinka yhteistoiminta paloilmoittimen 
kanssa on testattu ja varmistettu asianmukaiseksi.  

Ohje 

Suunnitteluperusteisiin on kirjattu äänikuulutus- ja poistumishälytysjärjestelmien täsmälliset 
määräytymisperusteet ja vaatimustasot on kirjattava paloilmoittimen, mikäli järjestelmä liitetään 
paloilmoittimeen.  

Suunnitteluperusteissa ja toteutuspöytäkirjassa on esitettävä yhteensovittamisen kriteerit, tarvittavat 
testausmenetelmät sekä hälytyksen suorittamistapa. 

Tilaajan ja asentavan tahon välisessä sopimuksessa ja suunnitteluasiakirjoissa määritellään ne toimenpiteet, 
joilla vaatimuksenmukaisuus osoitetaan sekä dokumentit, joiden avulla voidaan todentaa järjestelmän 
suunnitelmien mukainen toiminta ja että se vastaa esitettyjä suunnitteluperusteita. 

Poistumishälytys- ja äänikuulutusjärjestelmät voivat olla itsenäisiä tai eri tavoin liitettyinä paloilmoittimeen ja 
niillä voidaan hallita kiinteistössä olevia ihmisiä osana palontorjuntatekniikan muodostamaa kokonaisuutta.  

Itsenäisen poistumishälytys- ja äänikuulutusjärjestelmän rakenne-, asennus- ja ylläpitovaatimukset asetetaan 
standardissa SFS-EN 50849.  Suunnittelun, asennuksen, ylläpidon, kuuluvuuden, äänen ymmärrettävyyden 
sekä varavoiman mitoituksen osalta tulee noudattaa standardeja SFS-EN 50849 ja SFS-EN 60268-16. 
Poistumishälytys- ja äänikuulutus kattaa rakennuksen kaikki tilat, joissa on ihmisiä. 

Jos kohteessa käytetään poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmää paloilmoittimen osana tai 
paloilmoittimen äänihälyttimet korvaavana osana, sitä koskevat samat vaatimukset kuin paloilmoitinta. 
Paloilmoitinta täydentävän äänievakuointijärjestelmän tehonsyötön varakäyntiaika mitoitetaan 
paloilmoittimen elinkaarikirjassa mainitulla tavalla. 

Viite 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.2 

SFS-EN 54 -standardisarja, paloilmoittimet 

SFS-EN 54-4:1997+AC:1999+A2:2006 Paloilmoittimet. Osa 4: Teholähteet 

SFS-EN 54-13:2017 Paloilmoittimet. Osa 13: Laitteiston osien yhteensopivuuden ja yhdistettävyyden arviointi.  

SFS-EN 54-16:2008 Paloilmoittimet. Osa 16: Äänihälytyksen hallinta- ja osoituslaitteet  

SFS-EN 54-24 Paloilmoittimet. Kuulutusjärjestelmien komponentit. Kaiuttimet 

CEN/TS 54-32:2015:fi Paloilmoittimet. Osa 32: Poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmien suunnittelu, 

mitoitus, asennus, käyttöönotto, käyttö ja ylläpito 

SFS-EN 50849 Itsenäisen poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmän rakenne-, asennus- ja 

ylläpitovaatimukset 

SFS-EN 50849:2017 Äänijärjestelmät hätätilannekäyttöön   

ST-ohjeisto 1, Paloilmoittimen suunnittelu, asennus ja ylläpito 2019 

ST-ohjeisto 21 Poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmät 

T670, ST 631.13 POISTUMISHÄLYTYS- JA TURVAKUULUTUSJÄRJESTELMÄ  

ST 631.50 KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA Yleisäänentoisto-, poistumishälytys- ja 

turvakuulutusjärjestelmä 

ST 631.51 MITTAUSPÖYTÄKIRJA Yleisäänentoisto-, poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä. Akustiset 

mittaukset. 

ST 631.52 Yleisäänentoisto-, poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä. Kaiutinlinjojen impedanssi- ja 

maavuotomittaus 

LAUSUNTOVERSIO
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ST 631.53 Yleisäänentoisto-, poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmän kaiutinverkoston 

määrittelymatriisi 

Linkki: Turva-alan yrittäjät: Turvaa oikein opas https://www.turva-alanyrittajat.fi/turvaa_oikein_opas 

5.3 Sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet 

Ohje 

Tässä luvussa käsitellään vain sähköverkkoon kytkettyjä standardin SFS-EN 14604 vaatimustason mukaisia 
palovaroittimia.  

Uudisrakentamisessa noudatetaan ympäristöministeriön asetusta rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017, 
jonka 38 §:ssä määrätään tiettyihin tiloihin asennettaviksi sähköverkkoon kytkettävät palovaroittimet. Tämän 
edellytyksenä on, että itse rakennus on kytketty sähköverkkoon. 

YM Asetuksen 848 taulukossa 12 esitetyissä uudisrakentamiskohteissa on tarkoitukseen sopivaksi laitteistoksi 
määrätty henkilömäärästä riippuen vähintään sähköverkkoon kytketty palovaroitin. Henkilömäärältään suurem-
missa kohteissa vaaditaan joko paikallisesti ilmoittava tai myös hätäkeskukseen liitetty paloilmoitin. 

Sähköverkkoon kytkettävät palovaroittimet ovat pakollisia kaikkiin uusiin asuntoihin ja päivähoitolaitoksiin, 
joiden rakennuslupa on haettu 1.2.2009 tai sen jälkeen.  

Viite  

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017 

 Yleiset vaatimukset 

Vaatimus 

Palovaroittimen on täytettävä sähköturvallisuutta koskevat määräykset ja oltava palovaroitinstandardin SFS-
EN 14604 mukaisia. 

Kiinteissä sähköjärjestelmissä on otettava huomioon sähköturvallisuuslain 1135/2016 esittämät vaatimukset 
asennuksille. 

Sähköverkkoon kytkettävän palovaroittimen toiminta on varmistettava sähkökatkojen varalta valtioneuvoston 
asetuksen 291/2009 mukaisesti. 

Ohje 

Sisäministeriön asetus 291/2009 kertoo asennettavien palovaroittimien minimimäärän, mutta ensisijaisesti 
suunnitteluasiakirjoissa on esitettävä tilakohtaisesti arvio palovaroittimien riittävästä määrästä, jossa on otettu 
huomioon tilan muoto ja erityistä syttymisvaaraa aiheuttavat toiminnot. 

Viite  

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017 

Sähköturvallisuuslaki 1135/2016 

Pelastuslaki 379/2011 

SM asetus palovaroittimien sijoittamisesta ja kunnossapidosta (239/2009) 

Valtioneuvoston asetus palovaroittimien teknisistä ominaisuuksista (291/2009). 

SFS-EN 14604 Palovaroittimet 

5.3.1.1 Tuotteet 

Vaatimus 

Noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.1 vaatimuksia. 

Palovaroitinten on oltava standardin SFS-EN 14604 mukaisia (vaatimus on ollut voimassa 1.1.2010 alkaen). 

Asennettavien palovaroittimien dokumentaatiossa on esitettävä laitetoimittajan ohjeet teknisistä tiedoista ja 
sijoituksesta. 

Ionisaatioon perustuvan palovaroittimen on täytettävä lisäksi säteilyturvallisuutta koskevat vaatimukset. 

LAUSUNTOVERSIO
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Ohje 

Laitteiden tekniset- ja asennustiedot on esitetty yksityiskohdittain tuotetiedoissa.  

Palovaroittimien on oltava CE-merkittyjä. 

Viite  

Valtioneuvoston asetus 291/2009 palovaroittimien teknisistä ominaisuuksista. 

SFS-EN 14604 Palovaroittimet 

 

5.3.1.2 Tuotteiden vaatimat tilat 

Vaatimus 

Noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.2 vaatimuksia. 

Palovaroitin on asennettava laitetoimittajan ja valmistajan asennusohjeiden mukaisesti. 

Sijoittelussa on otettava huomioon sisäministeriön asetuksen vaatimukset palovaroittimen sijoittamisesta ja 
asetuksessa esitetyt vaatimukset hälytysäänen kuuluvuudesta.  

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

Ohje 

Huoneistoalan lisäksi palovaroittimien määrässä ja sijoittamisessa tulee ottaa huomioon suojattavan tilan 
muoto ja erityistä syttymisvaaraa aiheuttavat toiminnot.  

Viite  

SM asetus palovaroittimien sijoittamisesta ja kunnossapidosta (239/2009) 

5.3.1.3 Asennustyön suoritus 

Vaatimus 

Noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.3 vaatimuksia. 

Palovaroitin on aina asennettava laitetoimittajan ja valmistajan asennusohjeiden mukaisesti.  

Sähköverkkoon kytkettävät palovaroittimet saa asentaa vain sähköalan ammattihenkilö. 

Ohje 

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

Sähkölaitteet ja -laitteistot, mukaan lukien palovaroittimet, on suunniteltava, rakennettava, valmistettava ja 
korjattava sekä niitä on huollettava ja käytettävä käyttötarkoituksensa mukaisesti niin, että: 

• niistä ei aiheudu kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle vaaraa; 

• niistä ei sähköisesti tai sähkömagneettisesti aiheudu kohtuutonta häiriötä (kutene erheellisiä 
hälytyksiä); 

• niiden toiminta ei häiriinny helposti sähköisesti tai sähkömagneettisesti. 

 

Viite  

Sähköturvallisuuslaki 1135/2016 

 

 

 

LAUSUNTOVERSIO
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5.3.1.4 Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen 

Vaatimus 

TalotekniikkaRYLin kohdassa 20.00.4 on esitetty vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa käytettävä 
laadunvarmistus- ja vastaanottomenettely. 

Toteutuspöytäkirjassa kirjattu ja sopimuksella määritelty asennusliike vastaa siitä, että palovaroittimien 
asennuksen luovutuksen yhteydessä asennustyön tilaajalle toimitetaan dokumentit, joiden avulla voidaan 
todentaa järjestelmän suunnitelmien mukainen toiminta ja että se vastaa suunnitelmissa esitettyjä 
lähtötietoja. 

Palovaroittimen mukana on toimitettava kirjalliset käyttöohjeet suomen ja ruotsin kielellä. Ohjeissa on oltava 
riittävät tiedot, jotka mahdollistavat palovaroittimen asianmukaisen sijoittamisen, asennuksen, 
kunnossapidon, testauksen ja hävittämisen. 

Ohje 

Sopimuksilla ja sähköasennuksen toteutuspöytäkirjassa esitetyillä toimenpiteillä määrätään ne toimenpiteet, 
joilla vaatimuksenmukaisuus osoitetaan. 

Palovaroittimen ohjeissa on merkinnät valmistuspäivämäärästä, käyttöiästä ja uusimistarpeesta. Kiinteistön 
kunnossapito-ohjelman tulee sisältää toimintaohjeet rikkoutuneen tai vanhentuneen palovaroittimen korvaa-
misesta.  

Asennuksen tiedot ja koonti tarvittavista huoltotoimenpiteistä sekä turvallisesta käytöstä liitetään 
rakennuksen huoltokirjaan. 

Viite  
Pelastuslaki 379/2011 

SM asetus palovaroittimien sijoittamisesta ja kunnossapidosta (239/2009) 

ST 662.51 Palovaroittimen asennustodistus 

 

5.3.1.5 Valmis suoritus 

Vaatimus 

Noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.5 vaatimuksia. 

Asennustodistus luovutetaan rakennuksen käyttöönoton yhteydessä samalla, kun sähköasennuksista laaditaan 
käyttöönottotarkastuspöytäkirja.  

Palovaroittimien asennustodistuksessa on esitettävä, että järjestelmä täyttää sille asetetut vaatimukset ja että 
se on asianmukaisesti ja suunnitelmien mukaisesti asennettu, turvallinen käyttää ja toimii sille tarkoitetulla 
tavalla.  

Asennustodistuksessa on 

• vakuutus, että asennetut palovaroittimet täyttävät niille säädöksissä ja määräyksissä asetetut 
vaatimukset ja että ne on asennettu ko. suunnitelmien mukaisesti 

• selostettu asennettujen palovaroittimien ensisijaisen teholähteen ja varateholähteen 
syöttöjärjestelyt 

• mainittu palovaroittimien käyttöönottotarkastuksen päivämäärä ja tarkastushavainnot 

• asennuksista vastaavan henkilön allekirjoitus. Palovaroittimen käyttö- ja huolto-ohjeet liitetään 
rakennuksen huoltokirjaan. 

Ohje 

Suunnitteluasiakirjoissa ja toteutuspöytäkirjassa kerrotaan mitkä asiakirjat toteuttajan on esitettävä valmiista 
työn suorituksesta.  

Palovaroittimille ei edellytetä määräaikaistarkastuksia, mutta hyvänä ohjeena on tarkastaa järjestelmän 
toiminta asiantuntijan avulla. Käyttöönottotarkastukset ovat hyvä tapa varmistaa asennusten asianmukaisuus.  

Asennustodistukseen kirjataan tuotteet, toimittajat, asennusliikkeet sekä testaukset ja tarkastukset. 

LAUSUNTOVERSIO
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Palovaroittimien asentamisesta vastaavan tahon esittämiä asiakirjoja valmiista työn suorituksesta ovat 
esimerkiksi: 

• Asennusliikkeen tekemien tarkastusten pöytäkirjat  

• Vastineet havaittujen virheiden ja puutteiden korjauksista 

• tuotteiden kelpoisuutta osoittavat todistukset 

• Huoltoa ja tuotteiden vaihtoa koskevat ohjeet 

• Turvallista käyttöä koskevat ohjeet 

Viite  

Sähköturvallisuuslaki 1135/2016 

ST 662.51 Palovaroittimen asennustodistus 

Käyttöönottotarkastuspöytäkirjoissa ST 51.21.05 ja ST 51.21.06 

5.3.1.6 Korjaustyöt 

Vaatimus 

Noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.6 vaatimuksia. 

Myös laajennetuille ja uusituille tai korjatuille palovaroitinasennuksille on asennusliikkeen laadittava 
asennustodistus, jolla todetaan, että järjestelmä on asianmukaisesti asennettu, turvallinen käyttää ja toimii 
sille tarkoitetulla tavalla. 
 
Sähköasennuksista laaditaan käyttöönottotarkastuspöytäkirja. 

Ohje 

Sähköverkkoon liitetyistä palovaroittimista on tarvittaessa pystyttävä katkaisemaan virransyöttö huolto- tai 
korjaustoimien ajaksi. 

Viite  

Sähköturvallisuuslaki 1135/2016 

5.3.1.7 Työnaikaiset ympäristövaikutukset 

Vaatimus 

Noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.7 vaatimuksia. 

Ohje 

Palovaroitin kuuluu sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksen piiriin. 

Tiedot palovaroittimen asentamisesta, toimintakunnon ylläpitämisestä ja hävittämisestä on annettu palovaroit-
timen mukana tulevassa käyttöohjeessa. 

 Keskusosat 

5.3.2.1 Yleiset vaatimukset 

5.3.2.2 Tuotteet 

Vaatimus 

Noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.1 vaatimuksia. 

Keskusosien tuotteiden, toimittajien, asennusliikkeen tiedot sekä tiedot testauksista ja tarkastusmenettelyistä 
kirjataan suunnitelma-asiakirjoihin. 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.3.1.1 

LAUSUNTOVERSIO
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5.3.2.2.1 Tehonlähteet 

Vaatimus 

Sähköverkkoon kytkettävän palovaroittimen toiminta on varmistettava sähkökatkojen varalta paristolla tai 
akulla.  

Tehonlähteen syöttämän tehon on oltava riittävä käyttämään niitä järjestelmän osia, joiden käyttämiseen se on 
tarkoitettu.  

Ohje 

Palovaroittimen tai varoittimien virransyöttö on tehtävä sähkökeskuksessa selvästi merkityn sulakkeen kautta 
keskitetysti.  

Viite 

Valtioneuvoston asetus palovaroittimien teknisistä ominaisuuksista (291/2009) 

Sähköturvallisuuslaki 1135/2016 

   

5.3.2.3 Tuotteiden vaatimat tilat 

Vaatimus 

Keskusosille varattavien tilojen on täytettävä TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.2 vaatimukset. 

Asennuksissa noudatetaan laitevalmistajan ohjeita 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.3.1.2 

 

5.3.2.4 Työn suoritus 

Vaatimus 

Työn suorituksessa noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.3 vaatimuksia. 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.3.1.3 

 

5.3.2.5 Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen 

Vaatimus 

Keskusosien vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.4 
vaatimuksia. 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.3.1.4 

 

5.3.2.6 Valmis suoritus 

Vaatimus 

Keskusosat ovat sopimus- ja suunnitelma-asiakirjojen mukaisia ja täyttävät TalotekniikkaRYLin kohdan 20.5 
vaatimukset. 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.3.1.5 

LAUSUNTOVERSIO
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5.3.2.7 Korjaustyö  

Vaatimus 

Noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.6 vaatimuksia. 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.3.1.6 

 

5.3.2.8 Työnaikaiset ympäristövaikutukset 

Vaatimus 

Noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.7 vaatimuksia. 

 

 Siirto-osat 

5.3.3.1 Yleiset vaatimukset 

Vaatimus 

Siirto-osien tuotteet, toimittajat, asennusliikkeet sekä testaukset ja tarkastukset esitetään asennuksen 
toteutuspöytäkirjassa. 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.3.1. 

 

5.3.3.2 Tuotteiden vaatimat tilat 

Vaatimus 

Siirto-osille varattavien tilojen on täytettävä TalotekniikkaRYL kohdan 20.00.2 vaatimukset. 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.3.1.2 

 

5.3.3.3 Tuotteet 

Vaatimus 

Siirto-osien on täytettävä Talotekniikka RYL kohdan 20.00.1 vaatimukset. 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.3.1.1 

 

5.3.3.3.1 Johtojärjestelmät 

Vaatimus  

Palovaroittimien asennuksissa on noudattava palovaroittimien toimittajan ja valmistajan ohjeita ja ne on 
toteutettava laadittujen suunnitelmien mukaisesti. 

Ohje 

Palovaroittimien toimintaan liittyvän johdon asentamisessa on otettava huomioon suurjännitejohdot ja 
ukkosjohtimet siten, että näiden toiminta ei vaikuta palovaroittimen toimintaan aiheuttaen esimerkiksi 
erheellisiä hälytyksiä.   

LAUSUNTOVERSIO
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Johtojärjestelmän vaatimukset on esitettävä palovaroittimien sähkösuunnitelmassa sekä 
toteutuspöytäkirjassa. 
 

Viite  

ST 662.51 Palovaroittimen asennustodistus 

Sähköturvallisuuslaki 1135/2016 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 3.7 

 

5.3.3.4 Työn suoritus 

Vaatimus 

Työn suorituksessa noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.3 vaatimuksia. 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.3.1.3 

 

5.3.3.5 Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen 

Vaatimus 

Siirto-osien vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohtaa 20.00.4.  

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.3.1.4 

 

5.3.3.6 Valmis suoritus 

Vaatimus 

Siirto-osien tulee täyttää TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.5 vaatimukset. 

Viite  

ST 662.51 Palovaroittimen asennustodistus 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.3.1.5 

 

5.3.3.7 Korjaustyö  

Vaatimus 

Noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.6 vaatimuksia. 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.3.1.6 

 

5.3.3.8 Työnaikaiset ympäristövaikutukset 

Vaatimus 

Noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.7 vaatimuksia. 

LAUSUNTOVERSIO
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 Pääteosat 

5.3.4.1 Yleiset vaatimukset 

Vaatimus 

Pääteosina käytetään ensisijaisesti tuotteita, joiden tekniset suoritusarvot ja ominaisuudet on testattu 
standardien mukaisesti tai jollain muulla hyväksyttävällä tavalla. 

Pääteosien tuotteet, toimittajat, asennusliikkeet sekä testaukset ja tarkastukset kirjataan 
toteutuspöytäkirjaan.  

Ohje  

Suunnitteluasiakirjoissa määritetään yksilöidysti kaikki tarvittavat ominaisuudet palovaroittimille. Suunnitelma-
asiakirjoissa esitetään ne pääteosien suoritustasot, jotka täyttävät vaadittavat ominaisuudet.  

Pääteosista esitetään esim. seuraavat tiedot: 

• tyyppi  

• laitteiden sijainti 

• Mahdolliset rakenteelliset esteet, jotka voivat vaikuttaa toimintaan 

• Muut tekniset ratkaisut kuten poistoilma-aukot, jotka voivat vaikuttaa toimintaan 

• Olosuhteiden vaikutus (Ilmavirtaukset, kosteus, tilan lämpötila) 

• Muiden sähkölaitteiden vaikutus toimintaan ja riittävät etäisyydet 

• sähkösyöttö ja varavirtalähteet 

 

Palovaroittimien valinnan lähtökohtana on savuun perustuva palon tunnistaminen. Suunnitelma-asiakirjoissa 
otetaan huomioon tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa varoitintyypin valintaan. Ilman tarkentavaa selvitystä ei 
säädösten vaatimaa standardin mukaista savun tunnistamiseen perustuvaa palovaroitinta voida korvata. Muut 
tunnistusvaihtoehdot ovat paloturvallisuutta täydentäviä ratkaisuja. 

Viite  

SFS-EN 14604 Palovaroittimet 

ST 662.51 Palovaroittimen asennustodistus 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.3.1 

5.3.4.2 Tuotteet 

Vaatimus 

Pääteosien on täytettävä TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.1 vaatimukset. 

Palovaroittimien on täytettävä standardin vaatimukset. Palovaroittimen vaatimustenmukaisuus osoitetaan 
palovaroitinstandardissa kuvatun menettelyn mukaisesti. Valmistajan on laadittava kirjallinen 
vaatimustenmukaisuusvakuutus. 

Ohje 

Varoittimien asentamisessa noudatetaan tuotteen mukana toimitettavia laitevalmistajan asennus- ja 
sijoitusohjeita. 

Laitevalmistajan ohjeista ja palovaroittimen tiedoista on nähtävissä myös palovaroittimen huolto- ja 
uusimisväli.  

Viite  

EN 14604:2005 Palovaroittimet 

Valtioneuvoston asetus palovaroittimien teknisistä vaatimuksista 291/2009 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.3.1.1 

LAUSUNTOVERSIO
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5.3.4.2.1 Palovaroittimet 

Vaatimus 

Palovaroittimen vaatimustenmukaisuus osoitetaan palovaroitinstandardissa kuvatun menettelyn mukaisesti.  

Valmistajan on laadittava kirjallinen vaatimustenmukaisuusvakuutus. 

Ohje 

Palovaroitinstandardi SFS-EN 14604 käsittelee palovaroittimia, jotka perustuvat savun tunnistamiseen ja 
toimivat joko hajavalo-, valonläpäisy- tai ionisaatioperiaatteella. 

Viite  

SFS-EN 14604 Palovaroittimet  

Laki pelastustoimen laitteista 10/2007 

Valtioneuvoston asetus palovaroittimien teknisistä vaatimuksista 291/2009 

 

5.3.4.3 Pääteosien vaatimat tilat 

Vaatimus 

Pääteosille varattavien tilojen on täytettävä TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.2 vaatimukset. 

Asentamisessa on otettava huomioon laitetoimittajan asennusohjeet ja tiedot sopivista olosuhteista, kuten 
lämpötilasta. 

Ohje 

Palovaroittimen sijoittamisessa on otettava huomioon asennustilan olosuhteet kuten lämpötilan vaihtelut tai 
tilassa esiintyvä kosteus, jotka voivat vaikuttaa laitteen toimintaan tai käyttöikään. 

Tilojen muodostamat riskit kuvataan suunnitteluasiakirjoissa. 

Viite  

SM asetus palovaroittimien sijoittamisesta ja kunnossapidosta (239/2009) 

Valtioneuvoston asetus palovaroittimien teknisistä ominaisuuksista (291/2009) 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.3.1.2 

 

5.3.4.4 Työn suoritus 

Vaatimus 

Noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.3 vaatimuksia. 

Palovaroitin on asennettava tehtyjen suunnitelmien mukaisesti ja tuotteen mukana 
tulevaa asennusohjetta noudattaen.  

Palovaroitin tulee ensisijaisesti asentaa kattoon. 

Ohje 

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

Asentaminen muualle kuin kattoon voidaan tehdä vain, jos asennusohjeet sen sallivat. 

Sijoituksessa on huomioitava 

• ilman virtaus ja ilmastoinnin vaikutus 

• savun kulkeutumista haittaavat esteet 

• testaus- ja huoltomahdollisuus 

• käyttölämpötilat ja muut olosuhdetiedot (korkeat tai matalat lämpötilat tai kosteus) 

LAUSUNTOVERSIO

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20070010
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20090291?toc%20=1
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090239
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090291
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• Mahdolliset kaasut, jotka voivat vaikuttaa toimintaan 

• Muiden laitteiden kuten valaisimien vaikutus toimintaan 

Huoneistoalan lisäksi palovaroittimien määrässä ja sijoittamisessa tulee ottaa huomioon suojattavan tilan 
muoto ja erityistä syttymisvaaraa aiheuttavat toiminnot. 

 
Palovaroittimen ja muun palonilmaisulaitteen hälytysäänen on oltava kuultavissa kaikissa asunnon osissa, 
joissa normaalisti oleskellaan. Palovaroitinstandardissa määritellään hälytysäänen voimakkuudeksi 85 dB 
mitattuna 3 m etäisyydeltä. 

 

Viite  

SM asetus palovaroittimien sijoittamisesta ja kunnossapidosta (239/2009) 

SFS-EN 14604 Palovaroittimet 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.3.1.3 

 

5.3.4.5 Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen 

Vaatimus 

Pääteosien vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.4 
vaatimuksia. 

Pääteosat ovat sopimus- ja suunnitelma-asiakirjojen mukaisia ja täyttävät TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.5 
vaatimukset. 

Viite 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.3.1.4 

 

5.3.4.6 Korjaustyö  

Vaatimus 

Noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.6 vaatimuksia. 

Tarvittavat huolto- ja vaihtovälit on kirjattava rakennuksen huoltokirjaan. 

Ohje 

Palovaroittimilla valvotuissa huonetiloissa tapahtuvien rakenteellisten tai käyttötapaan liittyvien muutosten 
yhteydessä on arvioitava niiden vaikutus palovaroittimen toimintakykyyn tai erheellisiin hälytyksiin.  

Viite  

Sähköturvallisuuslaki 1135/2016 

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.3.1.6 

 
 

5.3.4.7 Työnaikaiset ympäristövaikutukset 

Ohje 

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

Noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.7 vaatimuksia.  

13.8.2005 voimaan astuneen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä ja jätehuoltoa koskevan lainsäädän-
nön mukaan palovaroitin kuuluu sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksen piiriin. 

Viite  

RYL-ehdotus 22:15 kohta 5.3.1.7 

LAUSUNTOVERSIO

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090239
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161135
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6 Savunhallinta 

6.1 Savunhallintajärjestelmät 

 Savunhallintajärjestelmien yleiset vaatimukset  

Vaatimus  
Savunhallintajärjestelmien toteutuksessa noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.0 vaatimuksia.  
Savunhallintajärjestelmän toteuttajalla on oltava hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset 
hankkeen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö.  

Savunhallintajärjestelmät ja -laitteet toteutetaan vähäisen ja tavanomaisen suunnittelutehtävän kohteessa 
RIAST-suunnitelmiin perustuen. Vaativan ja poikkeuksellisen vaativan suunnittelutehtävän kohteessa 
savunhallintajärjestelmät toteutetaan savunhallintasuunnitelmaan sekä RIAST-suunnitelmiin perustuen. 

Savunhallintajärjestelmien tuotteet, toimittajat, asennusliikkeet sekä testaukset ja tarkastukset kirjataan 
toteutuspöytäkirjaan.  

Jos rakennustuotetta ei voi CE-merkitä tai jos rakennuskohteeseen ei voida käyttää CE-merkittyä tuotetta, 
toimitaan rakennuspaikkakohtaisella menettelytavalla, joka on savunhallinta- RIAST-suunnitelmissa määritelty. 
Standardinmukaiseksi määritellyn tuotteen on oltava kyseistä tuotetta koskevan standardin vaatimusten 
mukainen.  

Ohje 
Toteutuspöytäkirjan ylläpitäjä nimetään rakennushankkeen alkuvaiheessa. Hän laatii projektikohtaisen 
lomakepohjan ja täydentää sitä myöhemmin tarpeen mukaan. Savunhallintajärjestelmän eri osapuolet tekevät 
lomakkeeseen omalta osaltaan tarvittavat kirjaukset. Savunhallintajärjestelmän osapuolia voivat olla 
savunhallintasuunnitelman tekijä sekä RIAST-suunnittelijat, -urakoitsijat ja -laitetoimittajat.  
(RIAST = R*AKENNUS- JA RAKENTEET, I*LMASTOINTI, S*ÄHKÖ, TALOA*UTOMATIIKKA, T*URVALLISUUS).   

Suomen rakentamismääräyskokoelman asetuksiin liittyviä savunhallintajärjestelmien suunnittelua koskevia 
ohjeita ja esimerkkejä on julkaistu ympäristöministeriön ja talotekniikkainfon sivustoilla sekä Suomen 
Rakennusinsinööriliiton RIL julkaisussa RIL 232-2020.  
 
Savunhallintajärjestelmien tuotteet, toimittajat, asennusliikkeet sekä testaukset ja tarkastukset kirjataan 
toteutuspöytäkirjaan. Toteutuspöytäkirjalomakkeen laatija on määritetty savunhallintasuunnitelmassa.  
Savunpoistojärjestelmät luokitellaan savunpoistotasoihin I, II ja III Ril232-2020 mukaisesti 

• Savunpoistotason I kohteissa savunpoisto ei edellytä erityistoimia. Savunpoistoon käytetään helposti 
avattavia tai turvallisesti rikottavia ikkuna- ja oviaukkoja tai savu poistetaan muuten palokunnan 
toimin (Ympäristö-ministeriön asetus 848/2017rakennusten paloturvallisuudesta, 42 §:n 
perustelumuistion 1 kappale). 

• Savunpoistotason II kohteissa savunpoisto on järjestettävä erityistoimenpitein. Sammutus- ja 
pelastustoiminnan tehostamiseksi savunpoistoon käytetään CE-merkittyjä savunpoistolaitteita tai 
huonetilojen yläosassa sijaitsevia ikkunoita (Ympäristö-ministeriön asetus 848/2017rakennusten 
paloturvallisuudesta, 42 §:n 4. momentti). 

• Savunpoistotason III kohteissa savunpoistojärjestelmällä luodaan ihmisten poistumisen tai 
palokunnan toiminnan turvaamiseksi huonetilan alaosaan savuton vyöhyke (Ympäristö-ministeriön 
asetus 848/2017rakennusten paloturvallisuudesta, 3 §:n 3. momentti). Savunpoistotason III kohteissa 
käytetään CE-merkittyjä savunpoistolaitteita ja automaattista savunpoistojärjestelmää. 
 

Vaativan ja poikkeuksellisen vaativan suunnittelutehtävän kohteessa savunhallintajärjestelmät toteutus 
hankesuunnitteluvaiheesta laitteiden käyttöönottoon saakka on esitetty kuvassa 2. 

 

LAUSUNTOVERSIO
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Kuva 2. Savunhallintalaitteiden suunnitteluprosessi vaativissa ja poikkeuksellisen vaativissa kohteissa 
savunhallintajärjestelmät 
 

1. Savunhallinnan alustava suunnittelu (hankesuunnitteluvaiheessa) 
 
Savunhallinnan alustava suunnittelu tehdään hankesuunnitteluvaiheessa, jos se katsotaan tarpeelliseksi 
mm. tilavarausten takia. Huomioitavat asiat ovat: 
 
- Lähtötiedot rakennuttajalta, arkkitehdiltä ja erityissuunnittelijoilta 
- Palo-osastointi  
- Tilajako 
- Tehonlähteet 
- Savunhallinta tilakohtaisesti  

- Savunhallintamenetelmä  
- Savunpoistotaso (I, II tai III) 
- Alustava mitoitusperuste (paloturvallisuusasetus tai RIL 232 tai mahdolliset simuloinnit) 
- Tilavaraukset savunhallintajärjestelmille 

2. Savunhallinnan periaatteet  
 
Savunhallinnan periaatteet suunnitellaan joissakin tapauksissa jo rakennuslupavaiheessa. 
Rakennuslupavaiheen pääpiirustuksissa tulee kuitenkin esittää tärkeimmät savunhallintajärjestelmät.  
 
Savunhallinnan periaatteissa esitetään: 
- Mitoitusperiaatteet (paloturvallisuusasetus tai RIL 232 tai joku muu peruste) 
- Tarvittaessa toiminnallinen savunhallinnan mitoitus 
- Palo- ja savuosastot, pienet tilat 
- Savulohkojako tarvittaessa  
- Savunpoisto tila- ja savulohkokohtaisesti  
- Tehonlähteet 
- Savunhallintajärjestelmien sijoitteluluonnos 
                     - Savunhallinnan ohjauslaitteet  
                     - Savunhallintalaitteet (mm. luukut, puhaltimet)  
                     - Korvausilmareitit 
                     - Koneellisen savunpoiston mitoitusvirrat  
                     - Savunpoistoaukkojen aerodynaamisesti vapaa aukkopinta-ala 
                     - Savusulkujen sijainnit 

3. Savunpoistosuunnitelma (toteutussuunnittelu) 
 
Savunhallintasuunnitelma on laadittava rakennusluvan ehtojen mukaisesti, jolloin siihen sisältyy: 
- Savunpoiston mitoitus  
- Savulohkokohtaiset tiedot  
- Savunhallintajärjestelmien vaatimukset 
- Savulohkokaaviot (piirustukset) 
- Savunhallintajärjestelmän käyttöohjeet pelastuslaitokselle 
- Ohjauspaneelin kaaviokuva tarvittaessa 
 
Savunpoistosuunnitelma esitellään paikalliselle pelastusviranomaiselle. 

4. Savunhallintajärjestelmien suunnittelu ja valinta 

Savunhallintalaitteiden yksityiskohtainen suunnittelu ja valinta tehdään savunpoistosuunnitelmaan 
perustuen. 

5. Savunhallintajärjestelmien asentaminen, vastaanotto ja käytön aloittaminen 

LAUSUNTOVERSIO
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Paineistusjärjestelmillä suojatut tilat turvaavat ihmisten oleskelun ja poistumisen tai palokunnan toiminnan 
pitämällä paineistusjärjestelmällä suojattu tila savuttomana. Paineistusjärjestelmien kohteissa käytetään 
pääsääntöisesti CE-merkittyjä savunhallintalaitteita ja automaattista paineistusjärjestelmää. 

Suuntapainejärjestelmät turvaavat palokunnan pääsyn lähelle palokohdetta sammutustyön helpottamiseksi. 
Suuntapainejärjestelmän saa käynnistää vasta sen jälkeen, kun henkilöt ovat poistuneet tiloista, jotka ovat 
suuntapainepuhalluksen vaikutusalueella. Suuntapainejärjestelmissä käytetään pääsääntöisesti CE-merkittyjä 
savunhallintalaitteita ja joko käsin tai automaattisesti käynnistettävää suuntapainejärjestelmää. 

Viite 

• Rakennustuoteasetus. II luku 

• Sisäasianministeriö. Pelastuslaki 379/2011, 3luku 

• Sisäasiainministeriö. Laki pelastustoimen laitteista 10/2007, 5, 6 ja 7 § 

• Ympäristöministeriö, Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999, luku 20  

• Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta, 3 ja 42 § 

• Suomen rakentamismääräyskokoelman Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje, 11.2.2020 

• RIL 221-2003, Paloturvallisuussuunnittelu. Oletettuun palonkehitykseen perustuva suunnittelu ja 
ratkaisuesimerkit.  

• RIL 232-2020 Rakennusten savunhallinta, suunnittelu, toteutus ja ylläpito, johdanto ja luku 2.5 

• RIL 241-2016, Erityismenettelyn soveltaminen- rakennuksen turvallisuus, terveellisyys ja 
kulttuurihistorialliset arvot. 

• Talotekniikkainfo, llmanvaihtolaitosten paloturvallisuus -opas. https://www.talotekniikkainfo.fi/ 

• Talotekniikkainfo, Rakennusten koneellisen savunhallinnan suunnitteluopas  

• ST 666.41 Savunhallintajärjestelmän toteutuspöytäkirja 
 

 Tuotteet 

Vaatimus 

Noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.1 vaatimuksia. 

6.1.2.1 Yleiset vaatimukset 

Vaatimus 

Savunpoistolaitteistot toteutetaan savunpoistosuunnitelman ja savunpoistolaitteiden suunnitteluasiakirjojen 
mukaisesti.  

Paineistuslaitteistot toteutetaan savunhallintasuunnitelman ja paineistuslaitteiden suunnitteluasiakirjojen 
mukaisesti.  

Suuntapainelaitteistot toteutetaan savunhallintasuunnitelman ja suuntapainelaitteiden suunnitteluasiakirjojen 
mukaisesti. 

Ohje  
Suomen rakentamismääräyskokoelman asetuksiin liittyviä savunhallintajärjestelmien suunnittelua koskevia 
ohjeita ja esimerkkejä on julkaistu ympäristöministeriön ja talotekniikkainfon sivustoilla sekä Suomen 
Rakennusinsinööriliiton RIL julkaisussa RIL 232-2020.  

Viite 

• Rakennustuoteasetus. II luku , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus EU N:o 305/2011 

• Sisäasiainministeriö. Laki pelastustoimen laitteista 10/2007, 5, 6 ja 7 § 

• SFS-käsikirja 170, Savunhallintajärjestelmät. Tuotestandardit 2021  
o SFS-EN 12101 osat 1, 2, 3, 7, 8 ja 10 
o SFS 7023-7029 ja SFS 7037 Savunhallintajärjestelmän laitteilta vaadittavat ominaisuudet ja niille 

asetetut vaatimustasot. 

• SFS 6000-5-55 Pienjännitesähköasennukset. Osa 5-55: Sähkölaitteiden valinta ja asentaminen. Muut 
sähkölaitteet 

• ST 666.41 Savunhallintajärjestelmän toteutuspöytäkirja 

• RIL 232-2020 Rakennusten savunhallinta, luku 9  

LAUSUNTOVERSIO

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX:32011R0305
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=pelastuslaki
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070010
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132
http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7bB71FCDF7-A565-4EEB-8F94-BAEA601533CA%7d/132664
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170848
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Rakentaminen/Kiinteiston_yllapito_ja_korjaaminen/Kiinteiston_kaytto_ja_huoltoohje
https://www.talotekniikkainfo.fi/
https://talotekniikkainfo.fi/rakennusten-koneellisen-savunhallinnan-suunnitteluopas
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX:32011R0305
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070010
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuoteuutiset/SavunhallintajarjestelmientuotestandarditSFS-kasikirjana.html.stx
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6.1.2.2 Savunpoistotason I laitteet  

Vaatimus 

Savunpoistolaitteet toteutetaan RIAST-suunnitelmiin perustuen.  

Ohje  
 
Savunpoistotason I kohteissa käytetään savunpoistoon helposti avattavia tai turvallisesti rikottavia ikkunoita ja 
luukkuja. 
  
Ikkunaa tai luukkua voidaan pitää helposti avattavana, jos se on varustettu kiintopainikkeella ja se voidaan 
avata ilman avainta, apuvälinettä tai työkalua porrastasanteella seisten (Ympäristöminiteriön muistio).  

Turvallisesti rikottavilla ikkunoilla tarkoitetaan esimerkiksi karkaistusta lasista tehtyjä ikkunoita, jotka 
rikkoutuessaan murenevat pieniksi rakeiksi. 

Viite 

• Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 42 § 

• Jorma Jantunen, Ympäristöministeriö, Muistio 28.11.2017, 42 §.  

 

6.1.2.3 Savunpoistotason II laitteet  

Vaatimus 

Savunpoistolaitteistojärjestelmä ja laitteet toteutetaan savunpoistosuunnitelmaan sekä RIAST-suunnitelmiin 
perustuen.  
Savunpoistolaitteet kirjataan savunhallintajärjestelmän toteutuspöytäkirjaan. 

 

Ohje  
Savunpoistotason II kohteissa käytetään pääsääntöisesti rakennustuoteasetuksen säädösten mukaisesti CE-
merkittyjä savunpoistolaitteita yhdenmukaistettujen tuotestandardien piiriin kuuluvien tuotteiden osalta. 
Toisena vaihtoehtona on käyttää savunpoistoon huonetilan yläosassa olevia helposti avattavia tai turvallisesti 
rikottavia ikkunoita tai luukkuja. 

Viite 

• Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 42 §.  

• Jorma Jantunen, Ympäristöministeriö, Muistio 28.11.2017, 42 §.  

• SFS-käsikirja 170, Savunhallintajärjestelmät. Tuotestandardit 2021  
o SFS-EN 12101 osat 1, 2, 3, 7, 8 ja 10 
o SFS 7023-7029 ja SFS 7037 Savunhallintajärjestelmän laitteilta vaadittavat ominaisuudet ja niille 

asetetut vaatimustasot.  

• RIL 232-2020 Rakennusten savunhallinta, luku 2.5  

• ST 666.41 Savunhallintajärjestelmän toteutuspöytäkirja 

• Talotekniikkainfo. Koneellisessa savunpoistossa käytettävät laitteet ja tuotteet 

 

6.1.2.4 Savunpoistotason III laitteet  

Vaatimus 

Automaattinen savunpoistolaitteisto toteutetaan savunpoistosuunnitelmaan sekä RIAST-suunnitelmiin 
perustuen. Testaukset suoritetaan kaikille laitteistoille erikseen. Koko savunpoistojärjestelmän toiminta 
testataan savunpoistosuunnitelman mukaisesti. 
Savunpoisto- ja rakennusautomaatiolaitteet kirjataan savunpoistojärjestelmän toteutuspöytäkirjaan. 
 
Savunpoistotason III kohteissa käytetään CE-merkittyjä savunpoistolaitteita rakennustuoteasetuksen 
säädösten mukaisesti yhdenmukaistettujen tuotestandardien piiriin kuuluvien tuotteiden osalta. 

 
 

LAUSUNTOVERSIO

http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7bB71FCDF7-A565-4EEB-8F94-BAEA601533CA%7d/132664
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170848
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Asetus-rakennusten-paloturvallisuudesta-perustelumuistio-20112017-68F439B3_9D6E_44C4_8618_34FE9387FCE8-132701.pdf/89f9aa72-522c-c62b-5433-6f886e934f41/Asetus-rakennusten-paloturvallisuudesta-perustelumuistio-20112017-68F439B3_9D6E_44C4_8618_34FE9387FCE8-132701.pdf?t=1603260640763
http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7bB71FCDF7-A565-4EEB-8F94-BAEA601533CA%7d/132664
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170848
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Asetus-rakennusten-paloturvallisuudesta-perustelumuistio-20112017-68F439B3_9D6E_44C4_8618_34FE9387FCE8-132701.pdf/89f9aa72-522c-c62b-5433-6f886e934f41/Asetus-rakennusten-paloturvallisuudesta-perustelumuistio-20112017-68F439B3_9D6E_44C4_8618_34FE9387FCE8-132701.pdf?t=1603260640763
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuoteuutiset/SavunhallintajarjestelmientuotestandarditSFS-kasikirjana.html.stx
https://talotekniikkainfo.fi/rakennusten-koneellisen-savunhallinnan-suunnitteluopas/6-koneellisessa-savunpoistossa-kaytettavat
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Ohje  
Savunpoistotason III suunnittelua koskevia ohjeita ja esimerkkejä on talotekniikkainfon sivustoilla ja julkaisussa 
RIL 232-2020 sekä eurooppalaisessa suunnittelustandardissa CEN TR 12101-5.  

Viite 

• Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta  3 ja 42 §. Savunpoisto 

• Jorma Jantunen, Ympäristöministeriö, Muistio 28.11.2017, 42 §, sivu 46.  

•  SFS-käsikirja 170, Savunhallintajärjestelmät. Tuotestandardit 2021  
o SFS-EN 12101 osat 1, 2, 3, 7, 8 ja 10 
o SFS 7023-7029 ja SFS 7037 Savunhallintajärjestelmän laitteilta vaadittavat ominaisuudet ja niille 

asetetut vaatimustasot. 

• RIL 232-2020 Rakennusten savunhallinta, luku2.5  

• CEN TR 12101-5  

• ST 666.41 Savunhallintajärjestelmän toteutuspöytäkirja 

• Talotekniikkainfo. Koneellisessa savunpoistossa käytettävät laitteet ja tuotteet 

• CEN TR 12101-5 Savunhallintajärjestelmät. Osa 5: Savunpoistolaitteistojen suunnittelu ja mitoitus 

 

6.1.2.5 Paineistusjärjestelmän laitteet  

Vaatimus 

Paineistusjärjestelmän laitteiden on oltava savunhallintasuunnitelman ja savunhallintalaitteiden suunnitelmien 
mukaisia.  Alipaineistuspuhaltimien ja tehonlähteiden on oltava CE-merkittyjä savunpoistolaitteita 
rakennustuoteasetuksen säädösten mukaisesti. 
Laitteet kirjataan savunhallintajärjestelmän toteutuspöytäkirjaan. 

 
Ohje 
Paineistusjärjestelmiin liittyviä ohjeita on standardissa SFS EN 12101-6 ja Suomen Rakennusinsinööriliiton RIL 
julkaisussa RIL 232-2020. 

Viite 

• SFS-EN 12101-6 Savunhallintajärjestelmät. Osa 6. Paineistus 

•  SFS-käsikirja 170, Savunhallintajärjestelmät. Tuotestandardit 2021,  
o SFS-EN 12101 Osa 3. Savunpoistopuhaltimet. 
o SFS-EN 12101 Osa 10. Tehonlähteet 
o SFS 7025 Savunpoistopuhaltimille eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut 

vaatimustasot 
o SFS 7037 savunhallintajärjestelmän tehonlähteille eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet 

ja niille asetetut vaatimustasot. 

• RIL 232-2020 Rakennusten savunhallinta, luvut 5 ja 9.4-9.10 

• ST 666.41 Savunhallintajärjestelmän toteutuspöytäkirja 

 

6.1.2.6 Suuntapainejärjestelmän laitteet  

Vaatimus 

Suuntapainejärjestelmän laitteiden on oltava savunhallintasuunnitelman ja savunhallintalaitteiden 
suunnitelmien mukaisia.  Savunpoisto- ja suuntapainepuhaltimien ja tehonlähteiden on oltava CE-merkittyjä 
savunpoistolaitteita rakennustuoteasetuksen säädösten mukaisesti. 
Laitteet kirjataan savunhallintajärjestelmän toteutuspöytäkirjaan. 
 

Ohje  
Suuntapainejärjestelmiin liittyviä ohjeita on Suomen Rakennusinsinööriliiton RIL julkaisussa RIL 232-2020. 
 
 

LAUSUNTOVERSIO
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Viite 

• SFS-käsikirja 170, Savunhallintajärjestelmät. Tuotestandardit 2021,  
o SFS-EN 12101 Osa 3. Savunpoistopuhaltimet. 
o SFS-EN 12101 Osa 10. Tehonlähteet 
o SFS 7025 Savunpoistopuhaltimille eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille 

asetetut vaatimustasot 
o SFS 7037 savunhallintajärjestelmän tehonlähteille eri käyttökohteissa vaadittavat 

ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot. 

• RIL 232-2020 Rakennusten savunhallinta, luvut 6 ja 9.4-9.10 

• ST 666.41 Savunhallintajärjestelmän toteutuspöytäkirja 

 Savunhallintajärjestelmien ja tuotteiden vaatimat tilat 

Vaatimus 

Savunhallintajärjestelmien ja tuotteiden tilat on toteutettava noudattaen TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.2 
vaatimuksia.  
 
Savunhallintajärjestelmien laitteet sijoitetaan savunhallintasuunnitelman ja savunhallintalaitteiden 
sijoituspiirustusten mukaisesti.  
 

Ohje  
Savunhallintajärjestelmien ja tuotteiden vaatimien tilojen toteutuksessa sovelletaan TalotekniikkaRYLin 
kohdan 20.00.2 ohjeita.  
 
Savunhallintalaitteiden sijoitussuunnitelmissa ja piirustuksissa varmistetaan, että asennetuille laitteille on 
helppo pääsy huoltoa ja korjausta varten. Laitteiden ympärille varataan riittävästi tilaa laitteiden suunnitelman 
mukaista toimintaa sekä huolto- ja korjaustöitä varten. 

Viite 

• RIL 232-2020 Rakennusten savunhallinta, luvut 4-8  

 

  Savunhallintajärjestelmien työn suoritus 

Vaatimus  
 
Savunhallintajärjestelmien työn suorituksessa noudattaen TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.3 vaatimuksia. 
Savunpoistolaitteiston toteuttaja vastaa siitä, että savunhallintalaitteisto asennetaan siten, että laitteisto 
kokonaisuudessaan täyttää sille palotilanteessa asetetut vaatimukset.  

Savunhallintalaitteiden asennusliike vastaa siitä, että laitteet asennetaan savunhallintasuunnitelman ja RIAST-
suunnitelmien mukaisesti sekä valmistajan antamien asennusohjeiden mukaan.  

Savunhallintalaitteiden asennustyön tekijöillä tulee olla koulutukseen ja työkokemukseen perustuva pätevyys, 
jota kyseisen työn suorittaminen edellyttää. 

Asennustöissä tulee huolehtia turvallisuusohjeiden noudattamisesta. Työn tilaajan täytyy varmistaa mm., että 
asentajat sekä huoltotöitä tekevät kykenevät työskentelemään korkealla. Lisäksi tulee varmistaa, että 
asennetuille laitteille on helppo pääsy huoltoa ja korjausta varten. Laitteiden ympärille on varattava riittävästi 
tilaa huolto- ja korjaustöitä varten. 

Savunhallintajärjestelmien asennuksen yhteydessä tarkistetaan, että savunhallintajärjestelmästä purkautuva 
savu ja lämpö eivät osu syttyvään rakennusosaan eivätkä aiheuta vaaraa lähellä liikkuville ihmisille. 

Savunhallintajärjestelmän tuotteet, toimittajat, asennusliikkeet sekä testaukset ja tarkastukset kirjataan 
toteutuspöytäkirjaan, jonka ylläpitäjä on määritetty savunhallintasuunnitelmassa.  

Käytettäessä yleisölle suunnattua hälytyskuulutusjärjestelmää on asennustyön jälkeen varmistettava riittävä 
kuuluvuus puhaltimien käynnistyttyä. Kuulutuksen äänen voimakkuuden tulee olla 5 dB korkeampi kuin 
laitteiston aiheuttaman äänen voimakkuus 500–2000 Hz:n taajuuksilla. 

LAUSUNTOVERSIO
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Ohje  
Savunhallintajärjestelmien työn suorituksessa sovelletaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.3 ohjeita.  

Savunhallintalaitteet tulee asentaa yleisesti sovellettavien asennusohjeiden mukaan. Niitä ovat: 
– valmistajien ja maahantuojien ohjeet 
– sähköturvallisuusmääräykset 
– paikallisten viranomaisten ohjeet 
– yrityskohtaiset ohjeistukset. 

Painovoimainen savunpoistolaitteisto sisältää luukut avauslaitteineen ja tehonlähteineen, luukun alapuolella 
olevan savunpoistohormin, jalustan ja läpiviennin, korvausilma-aukot, mahdollisen ohjauskeskuksen ja 
ohjauskaapeloinnit keskukselta luukuille.   

Koneellinen savunpoistolaitteisto sisältää puhaltimet käynnistyslaitteineen ja tehonlähteineen, puhaltimiin 
johtavat savunpoistokanavat, kanaviin sijoitetut savunhallintapellit, korvausilma-aukot tai -puhaltimet, 
ohjauskeskuksen ja ohjauskaapeloinnit keskukselta puhaltimille ja savunhallintapelleille. 

Paineistuslaitteisto sisältää paineistuspuhaltimet käynnistyslaitteineen ja tehonlähteineen, puhaltimiin 
johtavat savunhallintakanavat, kanaviin sijoitetut savunhallintapellit, korvausilma-aukot tai -puhaltimet, 
paineensäätölaitteet, ohjauskeskuksen ja ohjauskaapeloinnit keskukselta puhaltimille ja savunhallintapelleille. 

Suuntapainelaitteisto sisältää suuntapainepuhaltimet ja savunpoistopuhaltimet, puhaltimien käynnistyslaitteet 
ja tehonlähteet, poistoilmapuhaltimiin johtavat savunhallintakanavat, kanaviin sijoitetut savunhallintapellit, 
korvausilma-aukot tai -puhaltimet, ohjauskeskuksen ja ohjauskaapeloinnit keskukselta puhaltimille ja 
savunhallintapelleille. 

Viite 

• RIL 232-2020 Rakennusten savunhallinta, luku 10  

• Ympäristöministeriö, Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999, luku 20  

• Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta, 3  

• SFS 6000-5-55 Pienjännitesähköasennukset. Osa 5-55: Sähkölaitteiden valinta ja asentaminen. Muut 
sähkölaitteet 

• CEN/TR 12101-4, 2006, Smoke and heat control systems. Part 4: lnstalled SHEVS systems for smoke and 
heat ventilation 

• RIL 241-2016, Erityismenettelyn soveltaminen- rakennuksen turvallisuus, terveellisyys ja 
kulttuurihistorialliset arvot. 

• ST 666.30. Savunhallintajärjestelmä. Asennus 

• ST 666.40. Savunhallintajärjestelmä. Asennustodistus 

• ST 666.41 Savunhallintajärjestelmän toteutuspöytäkirja 
 

 Savunhallintajärjestelmien vaatimustenmukaisuuden osoittaminen 

6.1.5.1 Yleiset vaatimukset 

Vaatimus 

Savunhallintajärjestelmien vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa noudattaen TalotekniikkaRYL kohdan 
20.00.4 vaatimuksia. 

Savunhallintalaitteiden asentaja osoittaa savunhallintalaitteiden ja savunhallintalaitteistojen 
vaatimuksenmukaisuuden. 

Savunhallintajärjestelmään kuuluvien laitteiden ja laitteistojen osoitetaan olevan vaatimustenmukaisia niiden 
koko elinkaarella.  

• valmistuksessa 

• markkinoinnissa 

• rakentamisessa 

• käytössä 

• purkamisessa 

LAUSUNTOVERSIO
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Savunpoistoluukkujen, savunpoistopuhaltimien, savusulkujen, savunhallintalaitteiden tehonlähteiden ja 
savunhallintakanavien ja -peltien vaatimustenmukaisuus osoitetaan CE-merkintään ja tuotteen 
suoritustasoilmoituksiin perustuen. Laitteiden asentaja osoittaa näihin perustuen, että savunhallintalaitteet 
täyttävät RIAST-suunnitelmissa asetetut vaatimukset. 

Savunhallintalaitteistoista vastaava laitteiden asentaja osoittaa, että laitekokonaisuus on 
savunhallintasuunnitelman ja savunhallintalaitteiden suunnitelmien mukainen. 

Ohje  
Suomen rakentamismääräyskokoelman asetuksiin liittyviä savunhallintajärjestelmien suunnittelua koskevia 
ohjeita ja esimerkkejä on julkaistu ympäristöministeriön ja talotekniikkainfon sivustoilla sekä Suomen 
Rakennusinsinööriliiton RIL julkaisussa RIL 232-2020.  

Viite 

• Ympäristöministeriön asetus 848/2017 rakennusten paloturvallisuudesta 

• Jorma Jantunen, Ympäristöministeriö, Rakenteellinen paloturvallisuus 848/2017 Ympäristöministeriön 
asetus rakennusten paloturvallisuudesta Muistio 28.11.2017 

• RIL 232-2020 Rakennusten savunhallinta  

• ST 666.41 Savunhallintajärjestelmän toteutuspöytäkirja 

• Talotekniikkainfo. Koneellisessa savunpoistossa käytettävät laitteet ja tuotteet 

6.1.5.2 Savunpoistotason I laitteet  

Vaatimus 

Savunpoistotason I kohteissa käytetään savunpoistoon helposti avattavia tai turvallisesti rikottavia ikkunoita ja 
luukkuja. Niiden vaatimustenmukaisuuden osoittaa ikkunoiden ja luukkujen asentaja.  

Ohje  
Ikkunaa tai luukkua voidaan pitää helposti avattavana, jos se on varustettu kiintopainikkeella ja se voidaan 
avata ilman avainta, apuvälinettä tai työkalua porrastasanteella seisten (Ympäristöminiteriön muistio).  

Turvallisesti rikottavilla ikkunoilla tarkoitetaan esimerkiksi karkaistusta lasista tehtyjä ikkunoita, jotka 
rikkoutuessaan murenevat pieniksi rakeiksi. 

Viite 

• Jorma Jantunen, Ympäristöministeriö, Rakenteellinen paloturvallisuus 848/2017 Ympäristöministeriön 
asetus rakennusten paloturvallisuudesta Muistio 28.11.2017, 42 §. Savunpoisto. 

• RIL 232-2020 Rakennusten savunhallinta, kohta 2.5. 
 

6.1.5.3 Savunpoistotason II laitteet  

Vaatimus 

Savunpoistolaiteasentaja osoittaa ja savunpoistolaitteiden laitesuunnittelija tarkastaa, että 
savunpoistolaitteiden asennukset ovat RIAST-suunnitelmien mukaisia. Vaatimusten mukaisuus osoitetaan 
toimintatestien avulla.  

Ohje  
Suomen rakentamismääräyskokoelman asetuksiin liittyviä savunhallintajärjestelmien suunnittelua koskevia 
ohjeita ja esimerkkejä on julkaistu ympäristöministeriön ja talotekniikkainfon sivustoilla sekä Suomen 
Rakennusinsinööriliiton RIL julkaisussa RIL 232-2020.  

Viite 

• Ympäristöministeriön asetus 848/2017 rakennusten paloturvallisuudesta, 3 §  

• SFS-käsikirja 170, Savunhallintajärjestelmät. Tuotestandardit 2021,  
o SFS-EN 12101 Osa 3. Savunpoistopuhaltimet. 
o SFS-EN 12101 Osa 10. Tehonlähteet 
o SFS 7025 Savunpoistopuhaltimille eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut 

vaatimustasot 

LAUSUNTOVERSIO

https://talotekniikkainfo.fi/rakennusten-koneellisen-savunhallinnan-suunnitteluopas/6-koneellisessa-savunpoistossa-kaytettavat
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuoteuutiset/SavunhallintajarjestelmientuotestandarditSFS-kasikirjana.html.stx


 

126 

o SFS 7037 savunhallintajärjestelmän tehonlähteille eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet 
ja niille asetetut vaatimustasot 

• Jorma Jantunen, Ympäristöministeriö, Rakenteellinen paloturvallisuus 848/2017 Ympäristöministeriön 
asetus rakennusten paloturvallisuudesta Muistio 28.11.2017 42 §. Savunpoisto. 

• RIL 232-2020 Rakennusten savunhallinta, kohta 2.5.  

• Talotekniikkainfo. Koneellisessa savunpoistossa käytettävät laitteet ja tuotteet 
 

6.1.5.4 Savunpoistotason III laitteet  

Vaatimus 

Savunpoistolaiteasentajat osoittavat, että kaikki laitteet ja koko savunhallintajärjestelmä ovat vaatimusten 
mukaisia. Savunpoistolaiteasentajat tekevät savunhallintasuunnitelman mukaiset toimintatestit. 
Savunhallintasuunnitelman ja savunpoistolaitteiden suunnittelijat tarkastavat, että laitteistot on asennettu ja 
toimivat suunnitelmien mukaisesti.  

Ohje 
Erityismenettelyyn perustuvien savunhallintajärjestelmien asennusten suunnitelman mukaisuuden tarkastaa 
lisäksi rakennusluvassa määritelty ulkopuolinen tarkastus, jonka suorittaa riippumaton ja pätevä tarkastaja.  

Suomen rakentamismääräyskokoelman asetuksiin liittyviä savunhallintajärjestelmien suunnittelua koskevia 
ohjeita ja esimerkkejä on julkaistu ympäristöministeriön ja talotekniikkainfon sivustoilla sekä Suomen 
Rakennusinsinööriliiton RIL julkaisussa RIL 232-2020.  

Viite 

• Maankäyttö- ja Rakennuslaki,150 d § Erityismenettely  

• Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017 3 § 3 mom. 

• Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta, Perustelumuistio 42 § sivu 46.  

• SFS-käsikirja 170, Savunhallintajärjestelmät. Tuotestandardit 2021,  
o SFS-EN 12101 Osa 3. Savunpoistopuhaltimet. 
o SFS-EN 12101 Osa 10. Tehonlähteet 
o SFS 7025 Savunpoistopuhaltimille eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut 

vaatimustasot 
o SFS 7037 savunhallintajärjestelmän tehonlähteille eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet 

ja niille asetetut vaatimustasot  

• RIL 232-2020 Rakennusten savunhallinta, kohta 2.5 

• RIL 241-2016, Erityismenettelyn soveltaminen- rakennuksen turvallisuus, terveellisyys ja 
kulttuurihistorialliset arvot. 

• Talotekniikkainfo. Koneellisessa savunpoistossa käytettävät laitteet ja tuotteet 

 

6.1.5.5 Paineistusjärjestelmän laitteet  

Vaatimus 

Paineistusjärjestelmän laiteasentajat osoittavat, että kaikki savunhallintalaitteet ja koko paineistusjärjestelmä 
ovat vaatimusten mukaisia. Paineistuslaiteasentajat tekevät savunhallintasuunnitelman mukaiset 
toimintatestit. Savunhallintasuunnitelman ja paineistuslaitteiden suunnittelijat tarkastavat, että laitteistot on 
asennettu ja toimivat suunnitelmien mukaisesti.  

Ohje  
Erityismenettelyyn perustuvien paineistusjärjestelmien asennusten suunnitelman mukaisuuden tarkastaa lisäksi 
rakennusluvassa määritelty riippumaton ja pätevä tarkastaja. 
Suomen rakentamismääräyskokoelman asetuksiin liittyviä savunhallintajärjestelmien suunnittelua koskevia 
ohjeita ja esimerkkejä on julkaistu ympäristöministeriön ja talotekniikkainfon sivustoilla sekä Suomen 
Rakennusinsinööriliiton RIL julkaisussa RIL 232-2020.  

 

 

LAUSUNTOVERSIO
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Viite 

• Maankäyttö- ja Rakennuslaki,150 d § Erityismenettely  

• Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017 3 § 3 mom. 
• Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta, Perustelumuistio 42 § sivu 46.  

• SFS-EN 12101-6 Savunhallintajärjestelmät. Osa 6. Paineistus 

•  SFS-käsikirja 170, Savunhallintajärjestelmät. Tuotestandardit 2021,  
o SFS-EN 12101 Osa 3. Savunpoistopuhaltimet. 
o SFS-EN 12101 Osa 10. Tehonlähteet 
o SFS 7025 Savunpoistopuhaltimille eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut 

vaatimustasot 
o SFS 7037 savunhallintajärjestelmän tehonlähteille eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet 

ja niille asetetut vaatimustasot 

• Talotekniikkainfo, llmanvaihtolaitosten paloturvallisuus -opas, 2.10.2020. 
https://www.talotekniikkainfo.fi/  

• RIL 232-2020 Rakennusten savunhallinta 

• RIL 241-2016, Erityismenettelyn soveltaminen- rakennuksen turvallisuus, terveellisyys ja 
kulttuurihistorialliset arvot. 

6.1.5.6 Suuntapainejärjestelmän laitteet  

Vaatimus 

Suuntapainelaiteasentaja osoittaa laitteiden suuntapainelaitesuunnitelmien ja muiden vaatimusten 
mukaisuuden laitteiden luovutuksen yhteydessä tarvittaessa toimintatestien avulla.  

Ohje  
Suomen rakentamismääräyskokoelman asetuksiin liittyviä savunhallintajärjestelmien suunnittelua koskevia 
ohjeita ja esimerkkejä on julkaistu ympäristöministeriön ja talotekniikkainfon sivustoilla sekä Suomen 
Rakennusinsinööriliiton RIL julkaisussa RIL 232-2020.  

Erityismenettelyyn perustuvien paineistusjärjestelmien asennusten suunnitelman mukaisuuden tarkastaa 
lisäksi rakennusluvassa määritelty riippumaton ja pätevä tarkastaja. 

Viite 

• Maankäyttö- ja Rakennuslaki,150 d § Erityismenettely   
• Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017 3 § 3 mom. 
• Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta, Perustelumuistio 42 § sivu 46.  

• RIL 232-2020 Rakennusten savunhallinta  

• Talotekniikkainfo. Koneellisessa savunpoistossa käytettävät laitteet ja tuotteet 

 

 Savunhallintajärjestelmien valmis suoritus 

Vaatimus  
Valmis järjestelmä täyttää TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.5 vaatimukset. 

Savunhallintajärjestelmien valmis suoritus sisältää:  

• Asennusliikkeiden itselle luovutuksen tarkastuspöytäkirjat, joissa ovat laitteiden 100 % tarkastuksen 
tulokset.  

• Asennustyön aikana tehdyt tarkastukset ja niiden tulokset  

• Asennusliikkeet osoittavat tilaajalle tarvittaessa pistokokein ja tarkastuksin, että laitteisto on 
toimintakuntoinen ja suunnittelusta ja asentamisesta annettujen vaatimusten mukainen.  

• Tarkastusten perusteella laaditun hyväksymisraportin siitä, että savunhallintajärjestelmä ja sen sisältämät 
laitteet on osoitettu vaatimusten mukaisiksi kohdan 6.1.5 mukaisesti.  

• Toteutuspöytäkirjan ja raportin teknisistä tiedoista, joiden perusteella laitteistoa käytetään, huolletaan ja 
tarkastetaan.  

• Savunhallintalaitteistojen toimittajat luovuttavat rakennuksen käyttäjälle savunhallintalaitteistojen käyttö- 
ja huolto-ohjeet. Kunnossapito-ohjelmassa on oltava määräaikaistarkastusten ajankohdat ja määriteltävä 
huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet. 

LAUSUNTOVERSIO

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#L20P150d
http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7bB71FCDF7-A565-4EEB-8F94-BAEA601533CA%7d/132664
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170848
http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7bB71FCDF7-A565-4EEB-8F94-BAEA601533CA%7d/132664
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Asetus-rakennusten-paloturvallisuudesta-perustelumuistio-20112017-68F439B3_9D6E_44C4_8618_34FE9387FCE8-132701.pdf/89f9aa72-522c-c62b-5433-6f886e934f41/Asetus-rakennusten-paloturvallisuudesta-perustelumuistio-20112017-68F439B3_9D6E_44C4_8618_34FE9387FCE8-132701.pdf?t=1603260640763
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuoteuutiset/SavunhallintajarjestelmientuotestandarditSFS-kasikirjana.html.stx
https://www.talotekniikkainfo.fi/
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#L20P150d
http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7bB71FCDF7-A565-4EEB-8F94-BAEA601533CA%7d/132664
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170848
http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7bB71FCDF7-A565-4EEB-8F94-BAEA601533CA%7d/132664
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Asetus-rakennusten-paloturvallisuudesta-perustelumuistio-20112017-68F439B3_9D6E_44C4_8618_34FE9387FCE8-132701.pdf/89f9aa72-522c-c62b-5433-6f886e934f41/Asetus-rakennusten-paloturvallisuudesta-perustelumuistio-20112017-68F439B3_9D6E_44C4_8618_34FE9387FCE8-132701.pdf?t=1603260640763
https://talotekniikkainfo.fi/rakennusten-koneellisen-savunhallinnan-suunnitteluopas/6-koneellisessa-savunpoistossa-kaytettavat
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• Laitteiston luovutusajankohtana toimivien savunhallintalaitteiden huollosta ja käytöstä vastaavien 
henkilöiden koulutuksen 

• Toimintaohjeet palokuntaa varten ja tarvittaessa palokunnan perehdyttämisen savunhallintalaitteiston 
käyttöön. 

 

Ohje  
Valmiiseen savunhallintajärjestelmään sovelletaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.5 sekä RIL 232-2020 
kohdan 10.8 ohjeita ja lukujen 11 ja 12 ohjeita. 

Viite 

• Sisäasianministeriö. Pelastuslaki 379/2011, 9 § 

• Sisäasiainministeriö. Laki pelastustoimen laitteista 10/2007, 5 § 
• Ympäristöministeriö, Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999, 150 d §  

• Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta, 3 ja 42 § 

• Suomen rakentamismääräyskokoelman Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje, 11.2.2020  

• RIL 232-2020 Rakennusten savunhallinta, suunnittelu, toteutus ja ylläpito, johdanto ja luvut 10.8 ja 11.2 

• RIL 241-2016, Erityismenettelyn soveltaminen- rakennuksen turvallisuus, terveellisyys ja 
kulttuurihistorialliset arvot, luvut 2.5.7 ja 2.6  

• ST 666.41 Savunhallintajärjestelmän toteutuspöytäkirja 

  Savunhallintajärjestelmien korjaustyö 

Vaatimus  
Korjaustyö toteutetaan siten, että se täyttää TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.6 vaatimukset. 
 

Ohje  
Savunhallintajärjestelmien korjaustyössä sovelletaan TalotekniikkaRYL kohdan 20.00.6 sekä RIL 232-2020 
ohjeita. 

 

Viite 

• Sisäasianministeriö. Pelastuslaki 379/2011, 9 § 

• Sisäasiainministeriö. Laki pelastustoimen laitteista 10/2007, 5 § 
• Ympäristöministeriö, Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999, 150 d §  

• Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta, 3 ja 42 § 

• Suomen rakentamismääräyskokoelman Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje, 11.2.2020  

• RIL 232-2020 Rakennusten savunhallinta, suunnittelu, toteutus ja ylläpito, luvut 11 ja 12 

• RT 103310 Rakennusten savunhallinta- ja savunpoistolaitteistojen kunnossapito 

• ST 666.41 Savunhallintajärjestelmän toteutuspöytäkirja 

• Eurolux guideline 02 Maintenance of natural smoke and heat exhaust ventilation systems (NSHEVS). 2016. 
Verkkojulkaisu. Julkaisija EUROLUX. 

• EUROLUX OHJE 02 PAINOVOIMAISEN SAVUNPOISTOJÄRJESTELMÄN KUNNOSSAPITO – SUOMI  Euroluxin 
kunnossapito-ohje,  

 

  Savunhallintajärjestelmien työnaikaiset ympäristövaikutukset 

Vaatimus  
 
Savunhallintajärjestelmien asennustyöt toteutetaan siten, että ne täyttävät TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.7 
vaatimukset. 

LAUSUNTOVERSIO

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=pelastuslaki
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070010
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132
http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7bB71FCDF7-A565-4EEB-8F94-BAEA601533CA%7d/132664
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170848
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Rakentaminen/Kiinteiston_yllapito_ja_korjaaminen/Kiinteiston_kaytto_ja_huoltoohje
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=pelastuslaki
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070010
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132
http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7bB71FCDF7-A565-4EEB-8F94-BAEA601533CA%7d/132664
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170848
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Rakentaminen/Kiinteiston_yllapito_ja_korjaaminen/Kiinteiston_kaytto_ja_huoltoohje
https://www.rakennustietokauppa.fi/sivu/tuote/rt-103310-rakennusten-savunhallinta-ja-savunpoistolaitteistojen-kunnossapito/2830988
https://www.eurolux-eu.com/wp-content/uploads/2020/04/EUROLUX_guideline_02_for_maintenance_08_16.pdf
https://www.keravent.fi/download_file/force/541/207/
https://www.keravent.fi/download_file/force/541/207/
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6.2 Savunhallinnan keskusosat  

 Yleiset vaatimukset 

Vaatimus 

Keskusosat toteutetaan noudattaen kohdan 6.1.1 vaatimuksia.  

Ohje  
Savunhallintajärjestelmien keskusosiin sovelletaan kohdan 6.1.1 ohjeita. 

  Tuotteet 

6.2.2.1 Yleiset vaatimukset 

Vaatimus 

Savunhallintajärjestelmien keskusosien tuotteiden on täytettävä kohdan 6.1.2 vaatimukset.  

Ohje  
Savunhallintajärjestelmien keskusosien tuotteisiin sovelletaan kohdan 6.1.2  ohjeita. 

6.2.2.2 Savunhallintalaitteiden tehonlähteet  

Vaatimus  

Savunhallintalaitteiden tehonlähteiden on täytettävä kohdan 6.1.2 vaatimukset. 

Savunhallintalaitteiden tehonlähteiden on oltava standardin SFS-EN 12101-10 mukaisia ja CE-merkittyjä. 
Niiden suoritustasojen on oltava savunhallinta- ja laitesuunnitelmien ja vähintään SFS-7037 standardin 
mukaisia. Riskitarkasteluun perustuen voidaan tässä standardissa esitetyistä vähimmäisvaatimuksista poiketa. 

Ohje 

Savunhallintalaitteiden tehonlähteisiin sovelletaan kohdan 6.1.2  ohjeita. 

Savunhallintalaitteiden tehonlähteet suunnitellaan julkaisun RIl 232 -2020 ohjeita noudattaen. 

Savunhallintalaitteiden tehonlähteiden suoritustasot ilmoitetaan seuraavien ominaisuuksien osalta: 

• Kuvaus tuotteesta 

• Luokka (A tai B) 

• Ympäristöluokka 

• Katkoksen kesto 

• Enimmäiskapasiteetti 

• Lähtövirta 

• Tulojännite 

• Lähtöjännite 

Tehonsyöttölaitteisto luokitellaan jompaankumpaan seuraavista luokista:  

• luokka A – soveltuu käytettäväksi kaikkien järjestelmien kanssa 

• luokka B – soveltuu käytettäväksi ainoastaan turvallisesti vikaantuvien järjestelmien kanssa 

Viite 

• SFS-EN 12101-6 Savunhallintajärjestelmät. Osa 6. Paineistus 

•  SFS-käsikirja 170, Savunhallintajärjestelmät. Tuotestandardit 2021, . 
o SFS-EN 12101 Osa 10. Tehonlähteet  
o SFS 7037 Savunhallintajärjestelmän tehonlähteille eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet 

ja niille asetetut vaatimustasot 

• SFS 6000-5-55 Pienjännitesähköasennukset. Osa 5-55: Sähkölaitteiden valinta ja asentaminen. Muut 
sähkölaitteet 

• RIL 232-2020 Rakennusten savunhallinta, luku 7.6 ja 9.8 

• Talotekniikkainfo. Koneellisessa savunpoistossa käytettävät laitteet ja tuotteet, luku 7 

 

LAUSUNTOVERSIO

https://sales.sfs.fi/fi/index/tuoteuutiset/SavunhallintajarjestelmientuotestandarditSFS-kasikirjana.html.stx
https://talotekniikkainfo.fi/rakennusten-koneellisen-savunhallinnan-suunnitteluopas/7-koneellisen-savunpoistojarjestelman
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6.2.2.3 Savunhallintalaitteiden ohjauskeskukset ja laukaisukeskukset 

Vaatimus  

Savunhallintalaitteiden ohjauskeskusten (SPOK) ja laukaisukeskusten (SPLK) on täytettävä kohdan 6.1.2 
vaatimukset. 

Ohje 

Savunhallintalaitteiden ohjauskeskuksiin sovelletaan kohdan 6.1.2  ohjeita. 

Savunhallintalaitteiden ohjausjärjestelmät suunnitellaan julkaisun RIL 232 -2020 ohjeita noudattaen. 

Savunpoistopainikkeet sijoitetaan pelastusviranomaisen määrittelemään paikkaan. Porrashuoneiden 
savunpoistopainikkeet sijaitsevat yleensä ko. porrashuoneessa sisäänkäyntitasolla. 

Ohjaus- ja laukaisukeskusten kokoonpano ja merkinnät esitetään selkeästi.  

Viite 

• SFS-käsikirja 170, Savunhallintajärjestelmät. Tuotestandardit 2021,  
o SFS-EN 12101-10 Savunhallintajärjestelmät. Osa 10: Tehonlähteet  
o SFS 7037 Savunhallintajärjestelmän tehonlähteille eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet 

ja niille asetetut vaatimustasot. 

• SFS 6000-5-55 Pienjännitesähköasennukset. Osa 5–55: Sähkölaitteiden valinta ja asentaminen. Muut 
sähkölaitteet 

• RIL 232-2020 Rakennusten savunhallinta, luvut 7.3, 7.5 ja 9.7.  

• Talotekniikkainfo. Koneellisessa savunpoistossa käytettävät laitteet ja tuotteet, luku 7 

• ST 666.30. Savunhallintajärjestelmä. Asennus. 

• ST 666.40. Savunhallintajärjestelmä. Asennustodistus 

• ST 666.41 Savunhallintajärjestelmän toteutuspöytäkirja 

 

6.2.2.4 Savunpoisto-, suuntapaine- ja alipaineistuspuhaltimet  

Vaatimus  

Savunpoisto-, suuntapaine- ja alipaineistuspuhaltimien on täytettävä kohdan 6.1.2  vaatimukset. 

Savunpoisto-, suuntapaine- ja alipaineistuspuhaltimien on oltava standardin SFS-EN 12101-3 mukaisia ja CE-
merkittyjä. Niiden suoritustasojen on oltava savunhallinta- ja laitesuunnitelmien ja vähintään SFS-7025 
standardin mukaisia. Riskitarkasteluun perustuen voidaan tässä standardissa esitetyistä 
vähimmäisvaatimuksista poiketa. 

Savunpoisto-, suuntapaine- ja alipaineistuspuhaltimien on oltava savunhallinta- ja laitesuunnitelmien mukaisia.  

Ohje 

Savunpoisto-, suuntapaine- ja alipaineistuspuhaltimiin sovelletaan kohdan 6.1.2  ohjeita. 

Savunhallintalaitteiden savunpoisto-, suuntapaine- ja alipaineistuspuhaltimet suunnitellaan julkaisun RIl 232 -
2020 ohjeita noudattaen. 

Savunpoisto-, suuntapaine- ja alipaineistuspuhaltimien suoritustasot ilmoitetaan seuraavien ominaisuuksien 
osalta: 

• Ilmavirran mitoitusarvo 

• Lämpötila-/ aikaluokitus 

• Moottorin eristys-/lämpötilaluokka 

Savunhallintapuhaltimien läpistä, säleiköistä ja rajoittimista suoritustasot ilmoitetaan seuraavien 
ominaisuuksien osalta: 

• Lumikuormaluokka (SL)  

• Alhainen lämpötila (T) 

• Tuulikuorma (imu) (WL) 

 

LAUSUNTOVERSIO

https://sales.sfs.fi/fi/index/tuoteuutiset/SavunhallintajarjestelmientuotestandarditSFS-kasikirjana.html.stx
https://talotekniikkainfo.fi/rakennusten-koneellisen-savunhallinnan-suunnitteluopas/7-koneellisen-savunpoistojarjestelman
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Suunnitelma-asiakirjoissa määritellään menetelmä, jolla varmistetaan, että  

• savunpoistopuhaltimet eivät käynnisty ennen kuin korvausilma-aukot ovat auki  

• Suojaluukun kannen kiinnijäätyminen estetty 

• Suojaluukun kannet ovat normaalissa käyttötilanteessa kiinni 

• Puhaltimen aukon sääsuoja katolla ja ulkoseinällä avautuu puhaltimen paineella, on säänkestävä ja 
testattu ennen käyttöönottoa 

• Koko sähköinen järjestelmä tulee suunnitella ja toteuttaa turvajärjestelmänä SFS 6000-5-55 mukaisesti. 
Palonkestävä tai paloeristetty johtojärjestelmä 

• Yleisilmanvaihtoon käytettävän savunpoistopuhaltimen taajuusmuuttajalla säädetyn moottorin 
taajuusmuuttaja ohitetaan sähkönsyötössä savunpoisto-tilanteessa 

• Savunpoistopuhaltimessa on turvakytkin, joka on palosuojattu tai palonkestävä ja on lukittu ON -asentoon 
ja josta johdetaan tilatieto kiinteistöautomaatioon 

• Savunpoistopuhallin kiinnitetään mekaanisesti ympäröivän rakenteen paloluokan mukaisesti 

Puhaltimien palonkestovaatimus tyypillisesti 400 oC / 2 h ellei palotekninen suunnitelma muuta edellytä (esim. 
SFS 7025). 

Koneellisen savunpoiston puhaltimien ja koneellisen savunpoiston korvausilmapuhaltimien 
paineenkorotustarpeet tulee määritellä painehäviölaskelmien perusteella. 

Suuntapainepuhaltimilla voidaan ohjata savukaasua kohti savunpoistoaukkoa. Niiden käyttö edellyttää 
simulointia.  

Sprinklatuissa paikoitushalleissa puhaltimien lämpötilavaatimus tyypillisesti 200 C / 2 h (SFS 7025). 
Suuntapainepuhallinjärjestelmissä käytetään tyypillisesti vielä alhaisempia virtausnopeuksia; enintään 2,5 m/s. 

Viite 

• SFS-käsikirja 170, Savunhallintajärjestelmät. Tuotestandardit 2021,  
o SFS-EN 12101 Osa 3. Savunpoistopuhaltimet. 
o SFS-EN 12101 Osa 10. Tehonlähteet 
o SFS 7025 Savunpoistopuhaltimille eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut 

vaatimustasot 
o SFS 7037 savunhallintajärjestelmän tehonlähteille eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet 

ja niille asetetut vaatimustasot  

• SFS-EN 13501-4:2016:en Fire classification of construction products and building elements. Part 4: 
Classification using data from fire resistance tests on components of smoke control systems.. 

• SFS 6000-5-55 Pienjännitesähköasennukset. Osa 5-55: Sähkölaitteiden valinta ja asentaminen. Muut 
sähkölaitteet 

• SFS-EN ISO 5801:2017:en Fans.- Performance testing using standardized air- ways. 144 s. 

• RIL 232-2020 Rakennusten savunhallinta, luvut 4 ja 9.4  

• Talotekniikkainfo. Koneellisen savunhallinnan suunnitteluopas, luku 6.3 
 

6.2.2.5 Ylipaineistus- ja korvausilmapuhaltimet  

Vaatimus  

Ylipaineistus- ja korvausilmapuhaltimien on täytettävä kohdan 6.1.2 vaatimukset. 

Ohje 

Ylipaineistus- ja korvausilmapuhaltimiin sovelletaan kohdan 6.1.2  ohjeita. 

Savunhallintalaitteiden ylipaineistus- ja korvausilmapuhaltimet suunnitellaan julkaisun RIl 232 -2020 ohjeita 
noudattaen. 

Ylipaineistus- ja korvausilmapuhaltimina käytetään tilan ja käyttöolosuhteiden mukaisesti ATEX-puhaltimia 
(TateRYL 2.1.2.2), aksiaalipuhaltimia (TateRYL 2.1.2.3), keskipakoispuhaltimia (TateRYL 2.1.2.4) ja 
kanavapuhaltimia (TateRYL 2.1.2.5).  Puhaltimet liitetään kanavistoon tai rakenteisiin joustavilla liittimillä sekä 
varustetaan äänen- ja tärinänvaimentimilla. 

 

 

LAUSUNTOVERSIO

https://sales.sfs.fi/fi/index/tuoteuutiset/SavunhallintajarjestelmientuotestandarditSFS-kasikirjana.html.stx
https://talotekniikkainfo.fi/rakennusten-koneellisen-savunhallinnan-suunnitteluopas/6-koneellisessa-savunpoistossa-kaytettavat
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Suunnitelma-asiakirjoissa määritellään  

• puhaltimen tyyppi  

• aksiaalipuhaltimen staattinen paine 

• lisävarusteet, kuten tukijalat, äänen- ja tärinänvaimentimet, joustavat liittimet ja vastalaipat sekä 
johdesiivin varustetut imu- ja painepuolen kartiot. 

Viite 

• SFS-EN 13501-4:2016:en Fire classification of construction products and building elements. Part 4: 
Classification using data from fire resistance tests on components of smoke control systems. 

• SFS-EN ISO 5801:2017:en Fans.- Performance testing using standardized air- ways. 144 s.. 

• SFS 6000-5-55 Pienjännitesähköasennukset. Osa 5-55: Sähkölaitteiden valinta ja asentaminen. Muut 
sähkölaitteet 

• RIL 232-2020 Rakennusten savunhallinta, luvut 4, 5 9.4 

 Järjestelmien ja tuotteiden vaatimat tilat 

6.2.3.1 Yleiset vaatimukset 

Vaatimus 

Keskusosien tuotteiden vaatimien tilojen on täytettävä kohdan 6.1.3 vaatimukset.   

 
Ohje  
Keskusosien tuotteiden vaatimien tilojen toteutuksessa sovelletaan kohdan 6.1.3 ohjeita. 
 

6.2.3.2 Savunhallintalaitteiden tehonlähteet  

Vaatimus  

Savunhallintalaitteiden tehonlähteiden vaatimien tilojen on täytettävä kohdan 6.1.3 vaatimukset.   

Ohje 

Savunhallintalaitteiden tehonlähteiden vaatimien tilojen toteutuksessa sovelletaan kohdan 6.1.3 ohjeita.  
Päätehonlähteen sähkökeskus ja varatehonlähde, kuten akkulaite tai generaattori, sijoitetaan joko sen 
palveleman palo-osaston sisäpuolelle siten, että ne ovat palolta suojattuja tai sen palveleman palo-osaston 
ulkopuolelle.  
 
Savunhallintalaitteiden tehonlähteiden sijoittelusta on ohjeita julkaisussa RIL 232 -2020. 

Savunhallintalaitteiden tehonlähteiden sijoituksessa otetaan huomioon  

• savunhallintalaitteiden tehonlähteiden kuumuudenkestävyys 

• ympäristössä olevan tilan edellyttämät palonkestävyysvaatimukset  

• huolto- ja kunnossapitohenkilöstön pääsy tehonlähteiden laitteille 

Viite 

• SFS-EN 13501-4:2016:en Fire classification of construction products and building elements. Part 4: 
Classification using data from fire resistance tests on components of smoke control systems. 

• SFS-käsikirja 170, Savunhallintajärjestelmät. Tuotestandardit 2021,  
o SFS-EN 12101-10 Savunhallintajärjestelmät. Osa 10: Tehonlähteet  
o SFS 7037 Savunhallintajärjestelmän tehonlähteille eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet 

ja niille asetetut vaatimustasot. 

• SFS 6000-5-55 Pienjännitesähköasennukset. Osa 5-55: Sähkölaitteiden valinta ja asentaminen. Muut 
sähkölaitteet 

• RIL 232-2020 Rakennusten savunhallinta, luku 7.6.  

• Talotekniikkainfo. Koneellisessa savunpoistossa käytettävät laitteet ja tuotteet, luku 7 
 

LAUSUNTOVERSIO

https://sales.sfs.fi/fi/index/tuoteuutiset/SavunhallintajarjestelmientuotestandarditSFS-kasikirjana.html.stx
https://talotekniikkainfo.fi/rakennusten-koneellisen-savunhallinnan-suunnitteluopas/7-koneellisen-savunpoistojarjestelman
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6.2.3.3 Savunhallintalaitteiden ohjauskeskukset ja laukaisukeskukset 

Vaatimus  

Savunhallintalaitteiden ohjauskeskusten vaatimien tilojen on täytettävä kohdan 6.1.3 vaatimukset.   
 
Ohjauskeskukset ja laukaisukeskukset sijoitetaan joko niiden palveleman palo-osaston ulkopuolelle tai niiden 
palveleman palo-osaston sisäpuolelle siten, että ne ovat paloeristettyja.  

Ohje 

Savunhallintalaitteiden tehonlähteiden vaatimien tilojen toteutuksessa sovelletaan kohdan 6.1.3 ohjeita. 
 
Savunhallintalaitteiden ohjauskeskuksien ja laukaisukeskuksien sijoittelusta on ohjeita julkaisussa RIL 232 -
2020. 

Sähkösuunnittelija sopii yhdessä arkkitehdin kanssa savunhallintajärjestelmän keskusten, ohjauskeskusten, 
ym. laitteiden sijoituspaikat. 

Ohjauskeskusten sijoituksessa otetaan huomioon:  

• ohjauskeskuksen kuumuudenkestävyys 

• ympäristössä olevan tilan edellyttämät palonkestävyysvaatimukset  

• pelastushenkilöstön pääsy ohjauskeskukselle 

Laukaisukeskusten sijoituksessa otetaan huomioon:  

• laukaisukeskuksen kuumuudenkestävyys 

• ympäristössä olevan tilan edellyttämät palonkestävyysvaatimukset  

• huolto- ja kunnossapitohenkilöstön pääsy laukaisukeskukselle 

Viite 

• CEN/TR 12101-4, 2006, Smoke and heat control systems. Part 4: lnstalled SHEVS systems for smoke and 
heat ventilation 

• SFS 6000-5-55 Pienjännitesähköasennukset. Osa 5-55: Sähkölaitteiden valinta ja asentaminen. Muut 
sähkölaitteet 

• ST 666.30. Savunhallintajärjestelmä. Asennus 

• ST 666.40. Savunhallintajärjestelmä. Asennustodistus 

• RIL 232-2020 Rakennusten savunhallinta, Johdanto- opas lukijoille, luvut 2.4 ja 9.7. 

• Talotekniikkainfo. Koneellisessa savunpoistossa käytettävät laitteet ja tuotteet, luku 7 
 

6.2.3.4 Savunpoisto-, suuntapaine- ja alipaineistuspuhaltimet 

Vaatimus  

Savunpoisto-, suuntapaine- ja alipaineistuspuhaltimien vaatimien tilojen on täytettävä kohdan 6.1.3 
vaatimukset.  

Ohje 

Savunhallintalaitteiden tehonlähteiden vaatimien tilojen toteutuksessa sovelletaan kohdan 6.1.3 ohjeita. 
Savunpoisto-, suuntapaine- ja alipaineistuspuhaltimet sijoitetaan niiden palvelemaan palo-osastoon 
ulkoseinälle, katolle tai savunpoistokanavaan. Sijoituksessa otetaan huomioon se, että laitteiden kiinnitykset 
rakenteeseen ovat palonkestävät, paloeristetyt tai että laitteet on sijoitettu niiden palveleman palo-osaston 
ulkopuolelle 

Savunpoistoaukot tulee sijoittaa niin, että savukaasut eivät suuntaudu palaviin pintarakenteisiin tai nämä 
rakenteet on suojattava kuumilta palokaasuilta. Savunpoistoaukkojen sijoittamisessa on otettava huomioon 
ympäristössä liikkuvien turvallisuus ja palo-osastoinnin asettamat vaatimukset.  

Savunpoistopuhaltimien aukon edessä tulee olla riittävästi vapaata tilaa, jossa ei ole savun virtausta hidastavia 
esteitä. Vapaa tila tulee ulottua aukon edessä etäisyydelle, joka on vähintään 1,5 * pyöreän aukon halkaisija tai 
1,5 * suorakaiteen muotoisen aukon suurempi poikkileikkausmitta.  

LAUSUNTOVERSIO

https://talotekniikkainfo.fi/rakennusten-koneellisen-savunhallinnan-suunnitteluopas/7-koneellisen-savunpoistojarjestelman
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Savunhallintalaitteiden savunpoisto-, suuntapaine- ja alipaineistuspuhaltimien sijoittelusta on ohjeita 
julkaisussa RIL 232 -2020. 

Suunnitelma-asiakirjoissa otetaan huomioon  

• puhaltimien kuumuudenkestävyys 

• ympäristössä olevan tilan edellyttämät palonkestävyysvaatimukset  
 

Yhtä palo-osastoa palveleva savunpoistopuhallin voi sijaita samaa osastoa palvelevassa iv-konehuoneessa. 
Useampaa palo-osastoa palveleva sp-puhallin ei voi sijaita keskusilmanvaihtokonehuoneessa ilman osastointia. 
Yleensä savunpoistopuhaltimet pyritään sijoittamaan muualle kuin iv-konehuoneeseen. Osastointivaatimus 
määräytyy sen konehuoneeseen liittyvän palo-osaston, jolla on suurin palonkestovaatimus, mukaan. 

Viite 

• SFS-EN 13501-4:2016:en Fire classification of construction products and building elements. Part 4: 
Classification using data from fire resistance tests on components of smoke control systems. 

• SFS-käsikirja 170, Savunhallintajärjestelmät. Tuotestandardit 2021,  
o SFS 7025 Savunpoistopuhaltimille eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut 

vaatimustasot. 

• SFS 6000-5-55 Pienjännitesähköasennukset. Osa 5-55: Sähkölaitteiden valinta ja asentaminen. Muut 
sähkölaitteet 

• RIL 232-2020 Rakennusten savunhallinta, luku 4.5.4 

• Talotekniikkainfo. Koneellisen savunhallinnan suunnitteluopas, luku 6.3 
 

6.2.3.5 Ylipaineistus- ja korvausilmapuhaltimet 

Vaatimus  

Savunpoisto-, suuntapaine- ja alipaineistuspuhaltimien vaatimien tilojen on täytettävä kohdan 6.1.3 
vaatimukset.  
 
Ylipaineistus- ja korvausilmapuhaltimet sijoitetaan niiden palveleman palo-osaston ulkopuolelle tai ne 
eristetään palolta. Paloeristyksen palonkestoaika toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.  

Ohje 

Savunhallintalaitteiden ylipaineistus- ja korvausilmapuhaltimien sijoittelusta on ohjeita julkaisussa RIL 232 -
2020. 
 
Savunhallintalaitteiden tehonlähteiden vaatimien tilojen toteutuksessa sovelletaan kohdan 6.1.3 ohjeita. 

Suunnitelma-asiakirjoissa määritellään 

• puhaltimen tyyppi  

• paloeristyksen vaatimukset puhaltimien toiminta-aikavaatimuksen perusteella 
 

Viite 

• SFS-EN 13501-4:2016:en Fire classification of construction products and building elements. Part 4: 
Classification using data from fire resistance tests on components of smoke control systems. 

• SFS-käsikirja 170, Savunhallintajärjestelmät. Tuotestandardit 2021,  
o SFS 7025 Savunpoistopuhaltimille eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut 

vaatimustasot. 

• SFS 6000-5-55 Pienjännitesähköasennukset. Osa 5-55: Sähkölaitteiden valinta ja asentaminen. Muut 
sähkölaitteet 

• RIL 232-2020 Rakennusten savunhallinta, luku 4.5.4 
 

LAUSUNTOVERSIO

https://sales.sfs.fi/fi/index/tuoteuutiset/SavunhallintajarjestelmientuotestandarditSFS-kasikirjana.html.stx
https://talotekniikkainfo.fi/rakennusten-koneellisen-savunhallinnan-suunnitteluopas/6-koneellisessa-savunpoistossa-kaytettavat
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuoteuutiset/SavunhallintajarjestelmientuotestandarditSFS-kasikirjana.html.stx
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 Työn suoritus  

Vaatimus 

Keskusosien työn suorituksessa noudatetaan kohdan 6.1.4 vaatimuksia. 

Ohje 

Keskusosien työn suorituksessa sovelletaan kohdan 6.1.4 ohjeita. 

6.2.4.1 Savunhallintalaitteiden tehonlähteet  

Vaatimus  

Savunhallintalaitteiden tehonlähteiden työn suorituksessa noudatetaan kohdan 6.1.4 vaatimuksia. 

Ohje 

Savunhallintalaitteiden tehonlähteiden työn suorituksessa sovelletaan kohdan 6.1.4 ohjeita. 

 

6.2.4.2 Savunhallintalaitteiden ohjauskeskukset ja laukaisukeskukset 

Vaatimus  

Savunhallintalaitteiden ohjaus- ja laukaisukeskusten työn suorituksessa noudatetaan kohdan 6.1.4 
vaatimuksia. 

Ohje 

Savunhallintalaitteiden tehonlähteiden työn suorituksessa sovelletaan kohdan 6.1.4 ohjeita. 

 

6.2.4.3 Savunpoisto-, suuntapaine- ja alipaineistuspuhaltimet 

Vaatimus  

Savunpoisto-, suuntapaine- ja alipaineistuspuhaltimien työn suorituksessa noudatetaan kohdan 6.1.4 
vaatimuksia.  

Ohje 

Savunpoisto-, suuntapaine- ja alipaineistuspuhaltimien työn suorituksessa sovelletaan kohdan 6.1.4 ohjeita. 

 

6.2.4.4 Ylipaineistus- ja korvausilmapuhaltimet 

Vaatimus  

Ylipaineistus- ja korvausilmapuhaltimien työn suorituksessa noudatetaan kohdan 6.1.4 vaatimuksia.  

Ohje 

Ylipaineistus- ja korvausilmapuhaltimien työn suorituksessa sovelletaan kohdan 6.1.4 ohjeita. 

 

 Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen  

Vaatimus 

Vaatimustenmukaisuus osoitetaan noudattaen TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.4 vaatimuksia. 

Savunhallintajärjestelmien keskusosien vaatimustenmukaisuus osoitetaan kohdan 6.1.5 mukaan. 

Ohje  
Savunhallintajärjestelmien keskusosien vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa sovelletaan kohdan 6.1.5 
ohjeita. 
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6.2.5.1 Savunhallintalaitteiden tehonlähteet  

Vaatimus  

Savunhallintalaitteiden tehonlähteiden vaatimustenmukaisuus osoitetaan kohdan 6.1.5 mukaan.   
 

Ohje 

Savunhallintalaitteiden tehonlähteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa sovelletaan kohdan 6.1.5 
ohjeita. 

 

6.2.5.2 Savunhallintalaitteiden ohjauskeskukset ja laukaisukeskukset 

Vaatimus  

Savunhallintalaitteiden ohjaus- ja laukaisukeskusten vaatimustenmukaisuus osoitetaan kohdan 6.1.5 mukaan. 

Ohje 

Savunhallintalaitteiden tehonlähteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa sovelletaan kohdan 6.1.5 
ohjeita. 

 

6.2.5.3 Savunpoisto-, suuntapaine- ja alipaineistuspuhaltimet 

Vaatimus  

Savunpoisto-, suuntapaine- ja alipaineistuspuhaltimien vaatimustenmukaisuus osoitetaan kohdan 6.1.5 
mukaan.  

Ohje 

Savunpoisto-, suuntapaine- ja alipaineistuspuhaltimien vaatimustenmukaisuus osoitetaan kohdan 6.1.5 
mukaan. 

 

6.2.5.4 Ylipaineistus- ja korvausilmapuhaltimet 

Vaatimus  

Ylipaineistus- ja korvausilmapuhaltimien vaatimustenmukaisuus osoitetaan kohdan 6.1.5 mukaan.  

Ohje 

Ylipaineistus- ja korvausilmapuhaltimien työn suorituksessa sovelletaan kohdan 6.1.4 ohjeita. 

 

 Valmis suoritus 

Vaatimus 

Savunhallintajärjestelmien keskusosien valmiin suorituksen on täytettävä kohdan 6.1.6 vaatimukset. 

Ohje  
Savunhallintajärjestelmien keskusosien valmiiseen suoritukseen sovelletaan kohdan 6.1.6 ohjeita. 
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6.2.6.1 Savunhallintalaitteiden tehonlähteet  

Vaatimus  

Savunhallintalaitteiden tehonlähteiden valmiin suorituksen on täytettävä kohdan 6.1.6 vaatimukset.  

Ohje 

Savunhallintalaitteiden tehonlähteiden valmiiseen suoritukseen sovelletaan kohdan 6.1.6 ohjeita. 

 

6.2.6.2 Savunhallintalaitteiden ohjauskeskukset ja laukaisukeskukset 

Vaatimus  

Savunhallintalaitteiden ohjaus- ja laukaisukeskusten valmiin suorituksen on täytettävä kohdan 6.1.6 
vaatimukset. 

Ohje 

Savunhallintalaitteiden tehonlähteiden valmiiseen suoritukseen sovelletaan kohdan 6.1.6 ohjeita. 

 

6.2.6.3 Savunpoisto-, suuntapaine- ja alipaineistuspuhaltimet 

Vaatimus  

Savunpoisto-, suuntapaine- ja alipaineistuspuhaltimien valmiin suorituksen on täytettävä kohdan 6.1.6 
vaatimukset.  

Ohje 

Savunpoisto-, suuntapaine- ja alipaineistuspuhaltimien valmiiseen suoritukseen sovelletaan kohdan 6.1.6 
ohjeita. 

6.2.6.4 Ylipaineistus- ja korvausilmapuhaltimet 

Vaatimus  

Ylipaineistus- ja korvausilmapuhaltimien valmiin suorituksen on täytettävä kohdan 6.1.6 vaatimukset. 

Ohje 

Ylipaineistus- ja korvausilmapuhaltimien valmiiseen suoritukseen sovelletaan kohdan 6.1.6 ohjeita. 

 

 Korjaustyö 

Vaatimus 

Savunhallintajärjestelmien keskusosien korjaustyö toteutetaan siten, että se täyttää TalotekniikkaRYLin 

kohdan 20.00.6 vaatimukset. 
 

Ohje  
Savunhallintajärjestelmien keskusosien korjaustyöhön sovelletaan kohdan 6.1.7 ohjeita. 

 

6.2.7.1 Savunhallintalaitteiden tehonlähteet  

Vaatimus  

Savunhallintalaitteiden tehonlähteiden korjaustyö toteutetaan siten, että se täyttää TalotekniikkaRYL kohdan 
20.00.6.1, 20.00.6.2, 20.00.6.3 ja 20.00.6.4 vaatimukset. 
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Ohje 

Savunhallintalaitteiden tehonlähteiden korjaustyöhön sovelletaan kohdan 6.1.7 ohjeita. 

Viite 

• RT 103310 Rakennusten savunhallinta- ja savunpoistolaitteistojen kunnossapito kohta 6.8 

• Eurolux guideline 02 Maintenance of natural smoke and heat exhaust ventilation systems (NSHEVS). 2016. 
Verkkojulkaisu. Julkaisija EUROLUX. 

• EUROLUX OHJE 02 PAINOVOIMAISEN SAVUNPOISTOJÄRJESTELMÄN KUNNOSSAPITO – SUOMI  Euroluxin 
kunnossapito-ohje, Luvut 4, 5 ja 6 

 

6.2.7.2 Savunhallintalaitteiden ohjauskeskukset ja laukaisukeskukset 

Vaatimus  

Savunhallintalaitteiden ohjaus- ja laukaisukeskusten korjaustyö toteutetaan siten, että se täyttää 
TalotekniikkaRYL kohdan 20.00.6.1, 20.00.6.2, 20.00.6.3 ja 20.00.6.4 vaatimukset. 

Ohje 

Savunhallintalaitteiden tehonlähteiden korjaustyöhön sovelletaan kohdan 6.1.7 ohjeita. 

Viite 

• RIL 232-2020 Rakennusten savunhallinta, suunnittelu, toteutus ja ylläpito, kohta 11.7.6  

• RT 103310 Rakennusten savunhallinta- ja savunpoistolaitteistojen kunnossapito kohdat 6.8 ja 6.12 

• Eurolux guideline 02 Maintenance of natural smoke and heat exhaust ventilation systems (NSHEVS). 2016. 
Verkkojulkaisu. Julkaisija EUROLUX. Luvut 4 ja 5 

• EUROLUX OHJE 02 PAINOVOIMAISEN SAVUNPOISTOJÄRJESTELMÄN KUNNOSSAPITO – SUOMI  Euroluxin 
kunnossapito-ohje, Luvut 4, 5 ja 6 

 

6.2.7.3 Savunpoisto-, suuntapaine- ja alipaineistuspuhaltimet 

Vaatimus  

Savunpoisto-, suuntapaine- ja alipaineistuspuhaltimien korjaustyö toteutetaan siten, että se täyttää 
TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.6.1, 20.00.6.2, 20.00.6.3 ja 20.00.6.4 vaatimukset. 

Ohje 

Savunpoisto-, suuntapaine- ja alipaineistuspuhaltimien korjaustyöhön sovelletaan kohdan 6.1.7 ohjeita. 

Viite 

• RIL 232-2020 Rakennusten savunhallinta, suunnittelu, toteutus ja ylläpito, kohta 11.7.3 

• RT 103310 Rakennusten savunhallinta- ja savunpoistolaitteistojen kunnossapito kohta 6. 
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https://www.keravent.fi/download_file/force/541/207/
https://www.rakennustietokauppa.fi/sivu/tuote/rt-103310-rakennusten-savunhallinta-ja-savunpoistolaitteistojen-kunnossapito/2830988
https://www.eurolux-eu.com/wp-content/uploads/2020/04/EUROLUX_guideline_02_for_maintenance_08_16.pdf
https://www.keravent.fi/download_file/force/541/207/
https://www.keravent.fi/download_file/force/541/207/
https://www.rakennustietokauppa.fi/sivu/tuote/rt-103310-rakennusten-savunhallinta-ja-savunpoistolaitteistojen-kunnossapito/2830988
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6.2.7.4 Ylipaineistus- ja korvausilmapuhaltimet 

Vaatimus  

Ylipaineistus- ja korvausilmapuhaltimien korjaustyö toteutetaan siten, että se täyttää TalotekniikkaRYLin 
kohdan 20.00.6.1, 20.00.6.2, 20.00.6.3 ja 20.00.6.4 vaatimukset. 

Ohje 

Ylipaineistus- ja korvausilmapuhaltimien korjaustyöhön sovelletaan kohdan 6.1.7 ohjeita.  

 Työnaikaiset ympäristövaikutukset 

Vaatimus 

Savunhallintajärjestelmien keskusosien asennustyöt toteutetaan siten, että ne täyttävät TalotekniikkaRYLin 
kohdan 20.00.7 työnaikaiset ympäristövaatimukset. 
 

6.2.8.1 Savunhallintalaitteiden tehonlähteet  

Vaatimus  

Savunhallintalaitteiden tehonlähteiden asennustyöt toteutetaan siten, että ne täyttävät TalotekniikkaRYLin 
kohdan 20.00.7 vaatimukset. 
 

6.2.8.2 Savunhallintalaitteiden ohjauskeskukset ja laukaisukeskukset 

Vaatimus  

Savunhallintalaitteiden ohjaus- ja laukaisukeskusten asennustyöt toteutetaan siten, että ne täyttävät 
TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.7 vaatimukset. 
 

6.2.8.3 Savunpoisto-, suuntapaine- ja alipaineistuspuhaltimet 

Vaatimus  

Savunpoisto-, suuntapaine- ja alipaineistuspuhaltimien asennustyöt toteutetaan siten, että ne täyttävät 
TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.7 vaatimukset. Ylipaineistus- ja korvausilmapuhaltimet 

Vaatimus  

Ylipaineistus- ja korvausilmapuhaltimien asennustyöt toteutetaan siten, että ne täyttävät TalotekniikkaRYLin 
kohdan 20.00.7 vaatimukset. 
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6.3 Savunhallinnan siirto-osat 

 Yleiset vaatimukset 

Vaatimus 

Siirto-osat toteutetaan noudattaen 6.1.1 vaatimuksia.  

Ohje  
Savunhallintajärjestelmien siirto-osiin sovelletaan kohdan 6.1.1 ohjeita. 

 Tuotteet 

6.3.2.1 Yleiset vaatimukset 

Vaatimus 

Savunhallintajärjestelmien siirto-osien tuotteiden on täytettävä kohdan 6.1.2  vaatimukset. 

Ohje  
Savunhallintajärjestelmien siirto-osien tuotteisiin sovelletaan kohdan 6.1.2  ohjeita. 

 

6.3.2.2 Savunhallintapellit ja korvausilmapellit 

Vaatimus  

Savunhallinta- ja korvausilmapeltien on täytettävä kohdan 6.1.2 vaatimukset. 

Savunhallintapeltien on oltava standardin SFS-EN 12101-8 mukaisia ja CE-merkittyjä. Niiden suoritustasojen on 
oltava savunhallinta- ja laitesuunnitelmien ja vähintään SFS-7029 standardin mukaisia. Riskitarkasteluun 
perustuen voidaan tässä standardissa esitetyistä vähimmäisvaatimuksista poiketa. 
 

Ohje 

Savunhallinta- ja korvausilmapelteihin sovelletaan kohdan 6.1.2  ohjeita. 

Suunnitelmien mukaan tehdyt paikalla valmistetut pellit ovat sallittuja riskitarkasteluun perustuen.  

Yhtä palo-osastoa palvelevan savunhallintapellin suoritustasot ilmoitetaan seuraavien ominaisuuksien osalta: 

• Tiiveys  

• Toimintavarmuus  

• Savuvuoto  

• Alipaineenkesto 
 

Useaa palo-osastoa palvelevan savunhallintapeltien suoritustasot ilmoitetaan seuraavien ominaisuuksien 
osalta: 

• Paloeristys  

• Toimintavarmuus 

• Savuvuoto  

• Alipaineenkesto 
 

Korvausilmapeltien on oltava savunhallintasuunnitelman ja laitesuunnitelmien mukaisia. 
 
Savunpoistoluukkuja tai palo-ovia käytetään joskus koneellisessa savunpoistossa suurien savunpoistomäärien 
”savunhallintapelteinä”. Tällöin ratkaisun kelpoisuus todetaan rakennuspaikkakohtaisella varmentamisella. 

Yhtä paloaluetta palvelevat kanavat 

Savunhallintapelteinä käytetään yhden osaston savunhallintapelleiksi tarkoitettuja CE-merkittyjä tuotteita 
standardin SFS-EN 12101-8 mukaisesti. 

Useampaa palo-osastoa palvelevat kanavat 
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Savunhallintapelteinä käytetään useaa osastoa palveleviksi savunhallintapelleiksi tarkoitettuja CE-merkittyjä 
tuotteita.  
Varmistetaan, että  

• savunhallintapellit ovat normaalissa käyttötilanteessa suunnitelman mukaisessa asennossa  

• Johtojärjestelmä on palonkestävä tai paloeristetty 

• savunhallintapelti ja toimilaite ovat toimintavarmoja ja luotettavia siten, että ne kestävät 
ympäristörasitukset 

• palotilanteessa savunhallintapelti on toimintavarma ja sen sähköinen järjestelmä on 
turvajärjestelmänä luotettava  

• rakennuksen omistajalla tai haltijalla on riittävät resurssit huolehtia savunhallintapellin ja sen 
sähköisen järjestelmän toimintakunnosta  

Viite 

• SFS-käsikirja 170, Savunhallintajärjestelmät. Tuotestandardit 2021,  
o SFS-EN 12101-8 Savunhallintajärjestelmät. Osa 8: Savunhallintapellit. 
o SFS 7029 Savunhallintapelleille eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut 

vaatimustasot. 

• SFS-EN 13501-4:2016:en Fire classification of construction products and building elements. Part 4: 
Classification using data from fire resistance tests on components of smoke control systems. 

• SFS 6000-5-55 Pienjännitesähköasennukset. Osa 5-55: Sähkölaitteiden valinta ja asentaminen. Muut 
sähkölaitteet  

• Talotekniikkainfo. Koneellisen savunhallinnan suunnitteluopas, luku 6.4 

6.3.2.3 Savunhallintakanavat ja -kuilut 

Vaatimus  

Savunhallintakanavien on täytettävä kohdan 6.1.2 vaatimukset. 

Savunhallintakanavien on oltava standardin SFS-EN 12101-7 mukaisia ja CE-merkittyjä. Niiden 
suoritustasojen on oltava savunhallinta- ja laitesuunnitelmien ja vähintään SFS-7028 standardin 
mukaisia. Riskitarkasteluun perustuen voidaan tässä standardissa esitetyistä 
vähimmäisvaatimuksista poiketa. 

Ohje 

Savunhallintakanaviin kuiluihin sovelletaan kohdan 6.1.2  ohjeita.   

 Rakennesuunnitelmien mukaan paikalla tehdyt savunhallintakuilut ja savunhallintakanavat ovat sallittuja 
riskitarkasteluun perustuen.  

Yhtä palo-osastoa palvelevan CE-merkityn savunhallintakanaviston suoritustasot ilmoitetaan seuraavien 
ominaisuuksien osalta: 

• Tiiveys  

• Asennussuunta  

• Savuvuoto  

• Alipaineenkesto 

Useaa palo-osastoa palvelevan savunhallintakanaviston suoritustasot ilmoitetaan seuraavien ominaisuuksien 
osalta. 

• Paloeristys  

• Asennussuunta  

• Savuvuoto  

• Alipaineenkesto 

Paikalla tehtyjen kanavien on oltava savunhallinta- ja laitesuunnitelmien mukaisia. 

Pitkäaikaiskestävyyden varmistamiseksi laitetoimittaja toimittaa ohjeet tiivisteiden kunnon tarkkailuun  

Kanavien kannakkeiden, osien ym. kestävyys varmistetaan rakenteelle suunnitellun ajan. 

LAUSUNTOVERSIO
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Savunhallintakanavien komponentit valitaan ja asennetaan niin, että ne eivät aiheuta savunhallintalaitteiston 
vikaantumista, kun laitteisto poistaa savua rakennuksesta. Tällaisia komponentteja voivat olla esimerkiksi 

• huolto-ovet ja huoltoluukut 

• äänenvaimentimet 

• säätölaitteet 

• virtauksen ohjaussiivekkeet 

• ilman virtauksen tai ilman määrän osoittavat tunnistimet 

• imuaukkoihin ja ulospuhallusaukkoihin asennettavat ritilät, jotka ohjaavat ilman tai savun liikettä. 

Viite 

• SFS-käsikirja 170, Savunhallintajärjestelmät. Tuotestandardit 2021,  
o SFS-EN 12101-7 Savunhallintajärjestelmät. Osa 7: Savunhallintakanavat  
o SFS 7028 Savunhallintakanaville eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut 

vaatimustasot 

• SFS-EN 13501-4:2016:en Fire classification of construction products and building elements. Part 4: 
Classification using data from fire resistance tests on components of smoke control systems. 

• RIL 232-2020 Rakennusten savunhallinta  
 

6.3.2.4 Johtojärjestelmät 

Vaatimus  

Johtojärjestelmien tuotteiden on täytettävä kohdan 6.1.2 vaatimukset. 

Koko savunhallinnan johtojärjestelmän, joka sisältää kaapelit, kiinnikkeet, ruuvit, hyllyt ja liitäntäkotelot, ovat 
palonkestäviä tai ne asennetaan paloeristettynä. Turvajärjestelmien kaapelit ja komponentit asennetaan 
palonkestävästi riittävän pitkäksi ajaksi, joko etäisyyden, sijoituksen tai asennuksen avulla. 

Ohje 

Johtojärjestelmien tuotteisiin sovelletaan kohdan 6.1.2  ohjeita. 

Jos turvajärjestelmän (SFS 6000-5-56) pitää toimia tulipalon aikana, käytetään seuraavanlaisia 
johtojärjestelmiä:  

• mineraalieristeisiä IEC 60702-1 ja 60702–2 mukaisia kaapeleita 

• palonkestäviä EN 50200 tai EN 50362 ja EN 60332-1-2 mukaisia kaapeleita 

• johtojärjestelmää, joka on suojattu riittävästi mekaanisesti ja tulipalolta 

 

Viite 

• IEC 60702-1. Mineral insulated cables and their terminations with a rated voltage not exceeding 750 V - 
Part 1: Cables 

• IEC 60702-2. Mineral insulated cables and their terminations with a rated voltagenot exceeding 750 V - 
Part 2: Terminations  

• EN 50200 Method of test for resistance to fire of unprotected small cables for use in emergency circuits 

• EN 50362:2003 Method of test for resistance to fire of larger unprotected power and control cables for 
use in emergency circuitsEN 60332-1-2 Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - 
Part 1-2: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable - Procedure for 1 kW pre-
mixed flame 

• SFS-EN 13501-4:2016 Fire classification of construction products and building elements. Part 4: 
Classification using data from fire resistance tests on components of smoke control systems. 

• SFS 6000-5-55 Pienjännitesähköasennukset. Osa 5–55: Sähkölaitteiden valinta ja asentaminen. Muut 
sähkölaitteet 

• RIL 232-2020 Rakennusten savunhallinta, luvut 7.3, 7.4 ja 9.9  

• Talotekniikkainfo Koneellisessa savunpoistossa käytettävät laitteet ja tuotteet, luku 7. 
 
 

LAUSUNTOVERSIO
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 Järjestelmien ja tuotteiden vaatimat tilat 

6.3.3.1 Yleiset vaatimukset 

Vaatimus 

Siirto-osien järjestelmien ja tuotteiden vaatimien tilojen on täytettävä kohdan 6.1.3 vaatimukset.   
 

Ohje  
Siirto-osien tuotteiden vaatimien tilojen toteutuksessa sovelletaan kohdan 6.1.3 ohjeita. 

6.3.3.2 Savunhallinta- ja korvausilmapellit 

Vaatimus  

Savunhallinta- ja korvausilmapeltien vaatimien tilojen on täytettävä kohdan 6.1.3 vaatimukset.  

Ohje 

Savunhallinta- ja korvausilmapeltien vaatimien tilojen toteutuksessa sovelletaan kohdan 6.1.3 ohjeita. 

Savunhallinta- ja korvausilmapeltien sijoituksessa otetaan huomioon  

• savunhallintakanavien kuumuudenkestävyys 

• ympäristössä olevan tilan edellyttämät palonkestävyysvaatimukset  

• huolto- ja kunnossapitohenkilöstön pääsy kanaville 

Viite 

• SFS-EN 13501-4:2016:en Fire classification of construction products and building elements. Part 4: 
Classification using data from fire resistance tests on components of smoke control systems. 

• SFS-EN 12101-8 Savunhallintajärjestelmät. Osa 8: Savunhallintakanavat  

• Talotekniikkainfo. Koneellisessa savunpoistossa käytettävät laitteet ja tuotteet, luvut 6.1 ja 6.2 
 

6.3.3.3 Savunhallintakanavat ja -kuilut 

Vaatimus  

Savunhallintakanavien ja -kuilujen vaatimien tilojen on täytettävä kohdan 6.1.3 vaatimukset.  
 
Savunhallintakanavat ja -kuilut sijoitetaan savunhallintasuunnitelman ja savunhallintalaitteiden 
sijoituspiirustusten mukaisesti.  

Ohje 

Savunhallintakanavat sijoitetaan joko niiden palveleman palo-osaston sisäpuolelle tai niiden palveleman palo-
osaston ulkopuolelle toiseen palo-osastoon siten, että ne ovat paloeristettyjä.  

Savunhallintakanavien ja -kuilujen vaatimien tilojen toteutuksessa sovelletaan kohdan 6.1.3 ohjeita. 

Savunhallintakanavien sijoituksessa otetaan huomioon  

• savunhallintakanavien kuumuudenkestävyys 

• ympäristössä olevan tilan edellyttämät palonkestävyysvaatimukset  

• huolto- ja kunnossapitohenkilöstön pääsy kanaville 

Viite 

• SFS-EN 13501-4:2016:en Fire classification of construction products and building elements. Part 4: 
Classification using data from fire resistance tests on components of smoke control systems. 

• SFS-EN 12101-7 Savunhallintajärjestelmät. Osa 7: Savunhallintakanavat  

• RIL 232-2020 Rakennusten savunhallinta  

• Talotekniikkainfo. Koneellisessa savunpoistossa käytettävät laitteet ja tuotteet, luvut 6.1 ja 6.2 
 

LAUSUNTOVERSIO
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6.3.3.4 Johtojärjestelmät 

Vaatimus  

Johtojärjestelmien vaatimien tilojen on täytettävä kohdan 6.1.3 vaatimukset.  

Päätehonlähteen ja varatehonlähteen johtojärjestelmät sijoitetaan joko sen palveleman palo-osaston 
ulkopuolelle tai sen palveleman palo-osaston sisäpuolelle siten, että ne ovat paloeristettyjä. Johtojärjestelmät 
sijoitetaan savunhallintasuunnitelman ja savunhallintalaitteiden sijoituspiirustusten mukaisesti.  

Ohje 

Johtojärjestelmien vaatimien tilojen toteutuksessa sovelletaan kohdan 6.1.3 ohjeita. 

Johtojärjestelmien sijoituksessa otetaan huomioon  

• sähkökaapelien palonkestävyys 

• palonkestävien kaapelien vähimmäistaivutussäteet 

• ympäristössä olevan tilan edellyttämät palonkestävyysvaatimukset  

• huolto- ja kunnossapitohenkilöstön pääsy tehonlähteiden laitteille 

Viite 

• SFS 6000-5-55 Pienjännitesähköasennukset. Osa 5-55: Sähkölaitteiden valinta ja asentaminen. Muut 
sähkölaitteet 

• ST 666.30. Savunhallintajärjestelmä. Asennus 

• ST 666.40. Savunhallintajärjestelmä. Asennustodistus 

• ST 666.41 Savunhallintajärjestelmän toteutuspöytäkirja 

• RIL 232-2020 Rakennusten savunhallinta  

• Talotekniikkainfo. Koneellisessa savunpoistossa käytettävät laitteet ja tuotteet, luku 7 
 

 Työn suoritus 

Vaatimus 

Työn suorituksessa noudatetaan TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.3 vaatimuksia. 

 

6.3.4.1 Yleiset vaatimukset 

Vaatimus 

Siirto-osien työn suorituksessa noudatetaan kohdan 6.1.4 vaatimuksia. 

Ohje 

Siirto-osien työn suorituksessa sovelletaan kohdan 6.1.4 ohjeita. 

 

6.3.4.2 Savunhallintapellit ja korvausilmapellit 

Vaatimus  

Savunhallintapeltien ja korvausilmapeltien työn suorituksessa noudatetaan kohdan 6.1.4 vaatimuksia. 

Savunhallintapeltiä ohjaava ja siihen virtaa syöttävä järjestelmä (Turvajärjestelmä) asennetaan niin, että niiden 
toimintakyky säilyy tarvittavan ajan. 

Ohje 

Savunhallintapeltien ja korvausilmapeltien työn suorituksessa sovelletaan kohdan 6.1.4 ohjeita. 

 

LAUSUNTOVERSIO

https://talotekniikkainfo.fi/rakennusten-koneellisen-savunhallinnan-suunnitteluopas/7-koneellisen-savunpoistojarjestelman


 

145 

Viite 

• SFS-EN 13501-4:2016:en Fire classification of construction products and building elements. Part 4: 
Classification using data from fire resistance tests on components of smoke control systems. 

• SFS-käsikirja 170, Savunhallintajärjestelmät. Tuotestandardit 2021, 
o SFS-EN 12101-8 Savunhallintajärjestelmät. Osa 8: Savunhallintapellit. 
o SFS 7029 Savunhallintapelleille eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut 

vaatimustasot. 

• SFS 6000-5-55 Pienjännitesähköasennukset. Osa 5-55: Sähkölaitteiden valinta ja asentaminen. Muut 
sähkölaitteet 

• RIL 232-2020 Rakennusten savunhallinta  
 

6.3.4.3 Savunhallintakanavat ja -kuilut  

Vaatimus  

Savunhallintakanavien ja -kuilujen työn suorituksessa noudatetaan kohdan 6.1.4 vaatimuksia. 

Savunpoisto- ja korvausilmakanavat ja kuilut asennetaan ja eristetään savunhallintasuunnitelman ja 
savunhallintalaitteiden asennuspiirustusten mukaisesti.  

Savunpoistokanavat ja korvausilmakanavat tulee kannakoida kanavavalmistajan ohjeiden mukaisesti. 
Kannakoinnin tulee kestää osastointiaikavaatimuksen mukaisen ajan. 

Ohje 

Savunhallintakanavien ja -kuilujen työn suorituksessa sovelletaan kohdan 6.1.4 ohjeita. 

Savunhallintakanavistojen valmistajan asennusohjeiden käyttö kannakoinnissa tulee ohjeistaa lvi-
työselostuksessa. 

Viite 

• SFS-EN 13501-4:2016:en Fire classification of construction products and building elements. Part 4: 
Classification using data from fire resistance tests on components of smoke control systems. 

• SFS-EN 12101-7 Savunhallintajärjestelmät. Osa 7: Savunhallintakanavat  

• RIL 232-2020 Rakennusten savunhallinta  

• Talotekniikkainfo. Koneellisen savunhallinnan suunnitteluopas, luku 6 

 

6.3.4.4 Johtojärjestelmät 

Vaatimus  

Johtojärjestelmien työn suorituksessa noudatetaan kohdan 6.1.4 vaatimuksia. 

Johtojärjestelmät asennetaan savunhallintasuunnitelman sekä sähkölaitesuunnitelmien ja 
kaapeleiden sijoituspiirustusten mukaisesti.  

Ohje 

Johtojärjestelmien työn suorituksessa sovelletaan kohdan 6.1.4 ohjeita. 

Turvajärjestelmän osana toimiva johtojärjestelmä sijoitetaan ja asennetaan siten, ettei piirin jatkuvuus 
heikenny tulipalon aikana. Piirin jatkuvuuden säilyminen edellyttää kaapelien palonkestävyyden lisäksi 
seuraavia ominaisuuksia: 

• liitokset tehdään siten, että ne säilyvät toimivina vaadittavan ajan tai yhtä pitkän aikaa kuin niihin 
liittyvät kaapelit 

• kaapelien kiinnitys tai tuenta järjestetään siten, että se kestää vaadittavan ajan tai yhtä kauan kuin 
kaapeli, jota se tukee. 

 
Palonkestävän johtojärjestelmän asennuksen perussääntöjä: 

• asennus tehdään palonkestävälle alustalle  

• alusta tehdään palonaikaisen kuorman kestäväksi 

• tarvikkeet kiinnitetään palonkestävillä materiaaleilla  

LAUSUNTOVERSIO
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• asennukset tehdään lieskahduksen aiheuttaman ilmanpaineenmuutoksen kestäväksi 

• turvajärjestelmien johtojärjestelmät sijoitetaan kaikkien muiden asennusten yläpuolelle, jotta ne eivät 
ole alttiina yläpuolella olevien hyllyjen romahdukselle  

• palonkestävät kaapelit sijoitetaan omille hyllyilleen tai muiden kaapelien kanssa samalle hyllylle 
sijoitettaessa erotetaan palamattomalla levyllä muista kaapeleista 

• hyllyt tuetaan sekä vaakasuunnassa että pystysuunnassa tihein välein, n. 30 cm, 

• hyllyjärjestelmän palonkestävyys on testattu samalla testillä kuin kaapelit  

• palonkestäviä kaapeleita asennetaan yksi kerros hyllyä kohti 
 

Turvajärjestelmiä syöttävien piirien kaapelit asennetaan siten, että ne ovat riippumattomia muista piireistä. Ne 
erotetaan sopivalla tavalla ja luotettavasti etäisyyden tai suojauksien avulla muiden piirien kaapeleista mukaan 
luettuna muiden turvajärjestelmien kaapelit. Myös turvajärjestelmien syöttöön käytetyt kytkinlaitteet 
erotetaan fyysisesti normaalisyötön asennuksen komponenteista mm. seuraavasti:  

• sähkötilassa turvajärjestelmän kytkinlaitteet suojataan mahdolliselta muiden kytkinlaitteiden ja niiden 
kaapelien palolta asentamalla ne esim. palonkestävään kaappiin 

• savunhallintajärjestelmän sähkötehonlähde asennetaan siten, että se on riippumaton muun 
rakennuksen tehonlähteestä lähtien rakennuksen sähkönsyötön liityntäkaapelista. 

Viite 

• SFS-EN 13501-4:2016:en Fire classification of construction products and building elements. Part 4: 
Classification using data from fire resistance tests on components of smoke control systems. 

• SFS 6000-5-55 Pienjännitesähköasennukset. Osa 5-55: Sähkölaitteiden valinta ja asentaminen. Muut 
sähkölaitteet 

• RIL 232-2020 Rakennusten savunhallinta, luku 10.7  

• Talotekniikkainfo. Koneellisen savunhallinnan suunnitteluopas, luku 7 

 Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen  

Vaatimus 

Savunhallintajärjestelmien siirto-osien vaatimustenmukaisuus osoitetaan kohdan 6.1.5 mukaan. 

Ohje  
Savunhallintajärjestelmien siirto-osien vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa sovelletaan kohdan 6.1.5  
ohjeita. 

 

6.3.5.1 Savunhallintapellit ja korvausilmapellit 

Vaatimus  

Savunhallinta- ja korvausilmapellien vaatimustenmukaisuus osoitetaan kohdan 6.1.5 mukaan.   

Ohje 

Savunhallinta- ja korvausilmapellien vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa sovelletaan kohdan 6.1.5 
ohjeita. 

 

6.3.5.2 Savunhallintakanavat ja -kuilut  

Vaatimus  

Savunhallintakanavien ja -kuilujen vaatimustenmukaisuus osoitetaan kohdan 6.1.5 mukaan. 

Ohje 

Savunhallintakanavien ja -kuilujen vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa sovelletaan kohdan 6.1.5 ohjeita. 

 

LAUSUNTOVERSIO

https://talotekniikkainfo.fi/rakennusten-koneellisen-savunhallinnan-suunnitteluopas/6-koneellisessa-savunpoistossa-kaytettavat
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6.3.5.3 Johtojärjestelmät 

Vaatimus  

Johtojärjestelmien vaatimustenmukaisuus osoitetaan kohdan 6.1.5 mukaan.  

Ohje 

Johtojärjestelmien vaatimustenmukaisuus osoitetaan kohdan 6.1.5 mukaan. 

 

 Valmis suoritus 

Vaatimus 

Savunhallintajärjestelmien siirto-osien valmiin suorituksen on täytettävä kohdan 6.1.6 vaatimukset. 

Ohje  
Savunhallintajärjestelmien siirto-osien valmiiseen suoritukseen sovelletaan kohdan 6.1.6 ohjeita. 

 

6.3.6.1 Savunhallintapellit ja korvausilmapellit 

Vaatimus  

Savunhallinta- ja korvausilmapellien valmiin suorituksen on täytettävä kohdan 6.1.6 vaatimukset. 

Ohje 

Savunhallinta- ja korvausilmapellien valmiiseen suoritukseen sovelletaan kohdan 6.1.6 ohjeita. 

 

6.3.6.2 Savunhallintakanavat ja -kuilut  

Vaatimus  

Savunhallintakanavien ja -kuilujen valmiin suorituksen on täytettävä kohdan 6.1.6 vaatimukset. 

Ohje 

Savunhallintakanavien ja -kuilujen valmiiseen suoritukseen sovelletaan kohdan 6.1.6 ohjeita. 

 

6.3.6.3 Johtojärjestelmät 

Vaatimus  

Johtojärjestelmien valmiin suorituksen on täytettävä kohdan 6.1.6 vaatimukset.  

Ohje 

Johtojärjestelmien valmiiseen suoritukseen sovelletaan kohdan 6.1.6 ohjeita. 

 

 Korjaustyö 

Vaatimus 

Korjaustyö toteutetaan siten, että se täyttää TalotekniikkaRYL kohdan 20.00.6.1, 20.00.6.2, 20.00.6.3 ja 
20.00.6.4 vaatimukset. 

Ohje  
Savunhallintajärjestelmien siirto-osien korjaustyöhön sovelletaan kohdan 6.1.7 ohjeita. 

 

LAUSUNTOVERSIO
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6.3.7.1 Savunhallintapellit ja korvausilmapellit 

Vaatimus  

Savunhallinta- ja korvausilmapellien korjaustyö toteutetaan siten, että se täyttää TalotekniikkaRYLin kohdan 
20.00.6.1, 20.00.6.2, 20.00.6.3 ja 20.00.6.4 vaatimukset. 
 

Ohje 

Savunhallinta- ja korvausilmapellien korjaustyöhön sovelletaan kohdan 6.1.7 ohjeita. 

Viite 

• RIL 232-2020 Rakennusten savunhallinta, suunnittelu, toteutus ja ylläpito, kohta 11.7.5  

• RT 103310 Rakennusten savunhallinta- ja savunpoistolaitteistojen kunnossapito kohta 6.6 

• Eurolux guideline 02 Maintenance of natural smoke and heat exhaust ventilation systems (NSHEVS). 2016. 
Verkkojulkaisu. Julkaisija EUROLUX. 

,  
 

6.3.7.2 Savunhallintakanavat ja -kuilut  

Vaatimus  

Savunhallintakanavien ja -kuilujen korjaustyö toteutetaan siten, että se täyttää TalotekniikkaRYLin kohdan 
20.00.6.1, 20.00.6.2, 20.00.6.3 ja 20.00.6.4 vaatimukset. 

Ohje 

Savunhallintakanavien ja -kuilujen korjaustyöhön sovelletaan kohdan 6.1.7 ohjeita. 

Viite 

• RIL 232-2020 Rakennusten savunhallinta, suunnittelu, toteutus ja ylläpito, kohta 11.7.4  

• RT 103310 Rakennusten savunhallinta- ja savunpoistolaitteistojen kunnossapito kohta 6.5 
 

6.3.7.3 Johtojärjestelmät 

Vaatimus  

Johtojärjestelmien korjaustyö toteutetaan siten, että se täyttää TalotekniikkaRYL kohdan 20.00.6.1, 20.00.6.2, 
20.00.6.3 ja 20.00.6.4 vaatimukset. 

Ohje 

Johtojärjestelmien korjaustyöhön sovelletaan kohdan 6.1.7 ohjeita. 

Viite 

• RIL 232-2020 Rakennusten savunhallinta, suunnittelu, toteutus ja ylläpito, kohta 11.7.6  

• RT 103310 Rakennusten savunhallinta- ja savunpoistolaitteistojen kunnossapito kohta 6.8 

• Eurolux guideline 02 Maintenance of natural smoke and heat exhaust ventilation systems (NSHEVS). 2016. 
Verkkojulkaisu. Julkaisija EUROLUX. . Luvut 4 ja 5 

• EUROLUX OHJE 02 PAINOVOIMAISEN SAVUNPOISTOJÄRJESTELMÄN KUNNOSSAPITO – SUOMI  Euroluxin 
kunnossapito-ohje, Luvut 4, 5 ja 6 

 Työnaikaiset ympäristövaikutukset 

Vaatimus  

Savunhallintajärjestelmän siirto-osien asennustyöt toteutetaan siten, että ne täyttävät TalotekniikkaRYL 
kohdan 20.00.7 työnaikaiset ympäristövaatimukset. 

LAUSUNTOVERSIO

https://www.rakennustietokauppa.fi/sivu/tuote/rt-103310-rakennusten-savunhallinta-ja-savunpoistolaitteistojen-kunnossapito/2830988
https://www.eurolux-eu.com/wp-content/uploads/2020/04/EUROLUX_guideline_02_for_maintenance_08_16.pdf
https://www.rakennustietokauppa.fi/sivu/tuote/rt-103310-rakennusten-savunhallinta-ja-savunpoistolaitteistojen-kunnossapito/2830988
https://www.rakennustietokauppa.fi/sivu/tuote/rt-103310-rakennusten-savunhallinta-ja-savunpoistolaitteistojen-kunnossapito/2830988
https://www.eurolux-eu.com/wp-content/uploads/2020/04/EUROLUX_guideline_02_for_maintenance_08_16.pdf
https://www.keravent.fi/download_file/force/541/207/
https://www.keravent.fi/download_file/force/541/207/
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6.3.8.1 Savunhallintapellit ja korvausilmapellit 

Vaatimus  

Savunhallinta- ja korvausilmapellien korjaustyö toteutetaan siten, että se täyttää TalotekniikkaRYL kohdan 
20.00.7 vaatimukset. 

 

6.3.8.2 Savunhallintakanavat ja -kuilut  

Vaatimus  

Savunhallintakanavien ja -kuilujen korjaustyö toteutetaan siten, että se täyttää TalotekniikkaRYL kohdan 
20.00.7 vaatimukset. 
 

6.3.8.3 Johtojärjestelmät 

Vaatimus  

Johtojärjestelmien korjaustyö toteutetaan siten, että se täyttää TalotekniikkaRYL kohdan 20.00.7 vaatimukset. 
 

6.4 Pääteosat 

  Yleiset vaatimukset 

Vaatimus 

Pääteosat toteutetaan noudattaen 6.1.1 vaatimuksia.  

 
Ohje  
Savunhallintajärjestelmien pääteosiin sovelletaan kohdan 6.1.1 ohjeita. 

 Tuotteet 

6.4.2.1 Yleiset vaatimukset 

Vaatimus 

Pääteosien tuotteiden on täytettävä kohdan 6.1.2   vaatimukset. 

Ohje  
Pääteosien tuotteisiin sovelletaan kohdan 6.1.2 ohjeita. 

 

6.4.2.2 Korvausilmaluukut ja -säleiköt 

Vaatimus  

Korvausilmaluukkujen ja -säleikköjen on täytettävä kohdan 6.1.2 vaatimukset. 

Varmistetaan, että korvausilma-aukot täyttävät seuraavat vaatimukset: 

• Painovoimaisen savunpoiston korvausilma-aukot aukeavat viimeistään savunpoistosuunnitelman 
mukaisen savunpoiston käynnistymisajankohtana.  

• Koneellisen savunpoiston korvausilma-aukot aukeavat ennen savunpoistopuhaltimien käynnistymistä.  

• Korvausilma-aukkojen aerodynaamisesti vapaa pinta-ala ja geometrinen ala ovat 
savunpoistosuunnitelman mukaisia. 

• Automaattisen savunpoistojärjestelmän korvausilma-aukkojen laitteiden tehonlähteet tehdään SFS- EN-
12101-10 mukaisina. 

• Jos savunhallintajärjestelmä tehdään turvajärjestelmänä, korvausilma-aukkojen laitteet tehdään myös 
turvajärjestelmänä standardin SFS 6000-5-55 

LAUSUNTOVERSIO
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Ohje 

Korvausilmaluukkuihin ja -säleikköihin sovelletaan kohdan 6.1.2  ohjeita. 

Viite. 

• CEN/TR 12101-4, 2006, Smoke and heat control systems. Part 4: lnstalled SHEVS systems for smoke and 
heat ventilation, Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. 

•  RIL 232-2020 Rakennusten savunhallinta, luku 10.7 

• Talotekniikkainfo. Koneellisen savunhallinnan suunnitteluopas, luku 6 

6.4.2.3 Savusulut 

Vaatimus  

Savusulkujen on täytettävä kohdan 6.1.2 vaatimukset. 

Savusulkujen on oltava standardin SFS-EN 12101-1 mukaisia ja CE-merkittyjä. Niiden suoritustasojen on oltava 
savunhallinta- ja laitesuunnitelmien ja vähintään SFS-7023 standardin mukaisia. Riskitarkasteluun perustuen 
voidaan tässä standardissa esitetyistä vähimmäisvaatimuksista poiketa. 

Ohje 

Savusulkuihin sovelletaan kohdan 6.1.2  ohjeita. 

Savusulkujen suoritustasoilmoituksessa on oltava tiedot vähintään seuraavista ominaisuuksista: 

• Lämpötila/aikaluokitukset 

• Siirrettävien savusulkujen palotilanteen mukaiseen asentoon siirtymisaika 

• Siirrettävien savusulkujen toimintanopeus 

• Maksimiläpäisevyys 

Viite 

• SFS-käsikirja 170, Savunhallintajärjestelmät. Tuotestandardit 2021,  
o SFS-EN 12101-1 Savunhallintajärjestelmät. Osa 1: Savusulut. 
o SFS-EN 12101 - 10 Savunhallintajärjestelmät. Osa 10: Tehon lähteet 
o SFS 7023 Savusuluille eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut 

vaatimustasot. 
o SFS 7037 Savunhallintajärjestelmän tehonlähteille eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet 

ja niille asetetut vaatimustasot. 

• SFS-EN 13501-4: 2016:en Fire classification of construction products and building elements. Part 4: 
Classification using data from fire resistance tests on components of smoke control systems. 

• CEN/TR 12101-4, 2006, Smoke and heat control systems. Part 4: lnstalled SHEVS systems for smoke and 
heat ventilation 

•  RIL 232-2020 Rakennusten savunhallinta, luku 9.2  

• Talotekniikkainfo. Koneellisen savunhallinnan suunnitteluopas, luku 6 

6.4.2.4 Savunpoistoluukut 

Vaatimus  

Savunpoistoluukkujen on täytettävä kohdan 6.1.2 vaatimukset. 

Savunpoistoluukkujen on oltava standardin SFS-EN 12101-2 mukaisia ja CE-merkittyjä. Niiden suoritustasojen 
on oltava savunhallinta- ja laitesuunnitelmien ja vähintään SFS-7024 standardin mukaisia. Riskitarkasteluun 
perustuen voidaan tässä standardissa esitetyistä vähimmäisvaatimuksista poiketa. 

Savunpoistoluukkujen suoritustasot ilmoitetaan seuraavien ominaisuuksien osalta: 

• Luotettavuus (RE) 

• Lumikuormaluokka (SL)  

• Alhainen lämpötila (T) 

• Tuulikuorma (imu) (WL) 

• Palonkestävyys (B) 

• Aerodynaamisesti vapaa pinta-ala. 

LAUSUNTOVERSIO
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Ohje 

Savunpoistoluukkuihin sovelletaan kohdan 6.1.2  ohjeita. 

Varmistetaan, että  

• savunpoistoluukut ovat normaalissa käyttötilanteessa kiinni 

• luukkujen materiaalit ja pintakerrokset täyttävät rakennusten paloturvallisuusasetuksen 
luokkavaatimukset käyttökohteen mukaan 

• savunpoistoluukkujen murtosuojaus on suunnitelmien mukainen 

• korroosionkestävyys on suunnitelmien mukainen 

• sähköinen järjestelmä täyttää palonkestävyys- ja turvajärjestelmävaatimukset 

• savunpoistoluukut täyttävät lämmöneristävyys ja energiatehokkuusvaatimukset. 

Viite 

• SFS-käsikirja 170, Savunhallintajärjestelmät. Tuotestandardit 2021,  
o SFS-EN 12101-2 Savunhallintajärjestelmät. Osa 2: Savunpoistoluukut. 
o SFS-EN 12101 - 10 Savunhallintajärjestelmät. Osa 10: Tehon lähteet 
o SFS 7023 Savusuluille eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut 

vaatimustasot. 
o SFS 7037 Savunhallintajärjestelmän tehonlähteille eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet 

ja niille asetetut vaatimustasot. 

• CEN/TR 12101-4, 2006, Smoke and heat control systems. Part 4: lnstalled SHEVS systems for smoke and 
heat ventilation  

• SFS-EN 13501-4: 2016:en Fire classification of construction products and building elements. Part 4: 
Classification using data from fire resistance tests on components of smoke control systems. 

• SFS 6000-5-55 Pienjännitesähköasennukset. Osa 5-55: Sähkölaitteiden valinta ja asentaminen. Muut 
sähkölaitteet 

• FA:n Rakenteellinen murtosuojausohje I, 2017 
 RIL 232-2020 Rakennusten savunhallinta, luku 9.3 

 Järjestelmien ja tuotteiden vaatimat tilat 

6.4.3.1 Yleiset vaatimukset 

Vaatimus 

Savunhallintajärjestelmien ja pääteosien laitteiden vaatimien tilojen on täytettävä kohdan 6.1.3 vaatimukset.   

Ohje 

Pääteosien vaatimien tilojen toteutuksessa sovelletaan kohdan 6.1.3 ohjeita. 

6.4.3.2 Korvausilma-luukut ja säleiköt 

Vaatimus  

Korvausilma-luukkujen ja säleikköjen vaatimien tilojen on täytettävä kohdan 6.1.3 vaatimukset.  

 

Ohje 

Korvausilma-luukut ja säleiköt sijoitetaan niiden palveleman palo-osaston ulkoseinälle, katolle tai 
korvausilmakanavan tuloilma-aukkoon. Korvausilma-aukkojen edessä tulee olla vapaata tilaa 1 m etäisyydelle.  

Korvausilma-luukkujen ja säleikköjen vaatimien tilojen toteutuksessa sovelletaan kohdan 6.1.3 ohjeita. 

Korvausilma-luukkujen ja säleikköjen sijoituksessa otetaan huomioon seuraavat asiat:  

• säleiköt tai luukut avautuvat ja pysyvät auki suunnitelmien mukaisesti 

• aukon ympäristössä on riittävästi vapaata tilaa 

• aukkojen toimilaitteet toimivat tarvittaessa turvajärjestelmän osana  

LAUSUNTOVERSIO
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Viite 

• Sisäasiainministeriö. Laki pelastustoimen laitteista 10/2007 

• SFS-EN 13501-4:2016:en Fire classification of construction products and building elements. Part 4: 
Classification using data from fire resistance tests on components of smoke control systems. 

• CEN/TR 12101-4, 2006, Smoke and heat control systems. Part 4: lnstalled SHEVS systems for smoke and 
heat ventilation 

• SFS 6000-5-55 Pienjännitesähköasennukset. Osa 5-55: Sähkölaitteiden valinta ja asentaminen. Muut 
sähkölaitteet 

• RIL 232-2020 Rakennusten savunhallinta 

• ST 666.30. Savunhallintajärjestelmä. Asennus 

• ST 666.40. Savunhallintajärjestelmä. Asennustodistus 

• ST 666.41 Savunhallintajärjestelmän toteutuspöytäkirja  

•  RIL 232-2020 Rakennusten savunhallinta, luku 10.6  

• Talotekniikkainfo. Koneellisen savunhallinnan suunnitteluopas, luku 6 
 

6.4.3.3 Savusulut 

Vaatimus  

Savusulkujen vaatimien tilojen on täytettävä kohdan 6.1.3 vaatimukset.  
 
Savusulut sijoitetaan savunhallintasuunnitelman ja savunhallintalaitteiden sijoituspiirustusten mukaisesti. 
Palotilanteen mukaiseen asentoon siirtyvät savusulut sijoitetaan niin, että ne pääsevät vapaasti siirtymään 
palotilanteen mukaiseen asentoon. 

Ohje 

Savusulkujen vaatimien tilojen toteutuksessa sovelletaan kohdan 6.1.3 ohjeita. 

Savusulkujen sijoituksessa otetaan huomioon seuraavat asiat:  

• savusulut siirtyvät suunnitelmien mukaisesti palotilanteen mukaiseen asentoon ja pysyvät siinä 

• savusulun ympäristössä on riittävästi vapaata tilaa 

• savusulkujen toimilaitteet toimivat tarvittaessa turvajärjestelmän osana  

Viite 

• SFS-EN 13501-4:2016:en Fire classification of construction products and building elements. Part 4: 
Classification using data from fire resistance tests on components of smoke control systems. 

• SFS-EN 12101-1 Savunhallintajärjestelmät. Osa 1: Savusulut. 

• SFS-EN 12101 - 10 Savunhallintajärjestelmät. Osa 10: Tehon lähteet 

• CEN/TR 12101-4, 2006, Smoke and heat control systems. Part 4: lnstalled SHEVS systems for smoke and 
heat ventilation 

• SFS-käsikirja 170, Savunhallintajärjestelmät. Tuotestandardit 2021,  
o SFS 7023 Savusuluille eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut 

vaatimustasot. 
o SFS 7037 Savunhallintajärjestelmän tehonlähteille eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet 

ja niille asetetut vaatimustasot.  

• SFS 6000-5-55 Pienjännitesähköasennukset. Osa 5-55: Sähkölaitteiden valinta ja asentaminen. Muut 
sähkölaitteet  

• ST 666.30. Savunhallintajärjestelmä. Asennus 

• ST 666.40. Savunhallintajärjestelmä. Asennustodistus 

• ST 666.41 Savunhallintajärjestelmän toteutuspöytäkirja 

• RIL 232-2020 Rakennusten savunhallinta,luku  9.2 

• Talotekniikkainfo. Koneellisen savunhallinnan suunnitteluopas, luku 6 
 

LAUSUNTOVERSIO
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6.4.3.4 Savunpoistoluukut painovoimaisessa ja koneellisessa savunpoistossa 

Vaatimus  

Savunpoistoluukkujen vaatimien tilojen on täytettävä kohdan 6.1.3 vaatimukset.  
Savunpoistoluukut sijoitetaan niin, että ne pääsevät vapaasti siirtymään palotilanteen mukaiseen asentoon. 

Ohje 

Savunpoistoluukkujen vaatimien tilojen toteutuksessa sovelletaan kohdan 6.1.3 ohjeita. 

Savusulkujen sijoituksessa otetaan huomioon seuraavat asiat:  

• savunpoistoluukkujen kannet avautuvat suunnitelmien mukaisesti palotilanteen mukaiseen asentoon ja 
pysyvät siinä 

• savunpoistoluukkujen ympäristössä on riittävästi vapaata tilaa 

• savunpoistoluukkujen ympäristön rakenteet ovat syttymättömiä 

• savunpoistoluukkujen ympäristön lähialueella oleskeleville ihmisille ei aiheudu purkautuvasta savusta 
vaaraa 

• savunpoistoluukkujen toimilaitteet toimivat tarvittaessa turvajärjestelmän osana  

• savunpoistoluukkuja ei sijoiteta kinostumisalttiille katon osille 

Viite 

• SFS-käsikirja 170, Savunhallintajärjestelmät. Tuotestandardit 2021,  
o SFS-EN 12101-2 Savunhallintajärjestelmät. Osa 2: Savunpoistoluukut. 
o SFS 7024 Savunpoistoluukuille eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut 

vaatimustasot. 

• SFS-EN 13501-4: 2016:en Fire classification of construction products and building elements. Part 4: 
Classification using data from fire resistance tests on components of smoke control systems. 

• SFS 6000-5-55 Pienjännitesähköasennukset. Osa 5-55: Sähkölaitteiden valinta ja asentaminen. Muut 
sähkölaitteet 

• FA:n Rakenteellinen murtosuojausohje I, 2017 

•  RIL 232-2020 Rakennusten savunhallinta, luku 9.3  

 Työn suoritus 

6.4.4.1 Yleiset vaatimukset 

Vaatimus 

Savunhallintajärjestelmien pääteosien työn suorituksessa noudatetaan kohdan 6.1.4 vaatimuksia. 

Ohje 

Pääteosien työn suorituksessa sovelletaan kohdan 6.1.4 ohjeita. 

6.4.4.2 Korvausilmaluukut ja -säleiköt  

Vaatimus  

Korvausilmaluukkujen ja -säleikköjen työn suorituksessa noudatetaan kohdan 6.1.4 vaatimuksia. 

Savunhallintalaitteiden asennusliike asentaa korvausilmaluukut ja -säleiköt savunpoistosuunnitelman, RIAS-
suunnitelmien mukaisesti ja valmistajan antamien asennusohjeiden mukaan.  
 
Kukin korvausilma-aukko merkitään seuraavilla tiedoilla: 

• käyttötarkoitus 

• korvausilma-aukon ympärillä vaadittava vapaa tila varmistamaan sen toiminnan 
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Savunhallintalaitteiden asennusliike varmistaa, 

• korvausilma-aukkojen avautumisen suunnitelmien mukaisesti. 

• että mitkään esteet eivät haittaa korvausilma-aukkojen laitteistojen toimintaa palotilanteessa. 

• laitteistoon asetetuilla merkinnöillä tai muulla vastaavalla tavalla, että korvausilmalaitteiden 
toimintaa haittaavia rakenteita, laitteita tai kalusteita ei myöhemmin asenneta. Tämä on otettava 
huomioon tarkastus- ja huolto-ohjeissa 

• koneellisessa savunpoistossa käynnistyskokeilla, että savunpoistojärjestelmä tasapainottuu 
tehokkaasti, savunpoiston mitoitusilmavirrat saavutetaan ja että ulko-ovien avausvoima on enintään 
100 N. 

Ohje 

Korvausilmaluukkujen ja -säleikköjen työn suorituksessa sovelletaan kohdan 6.1.4 ohjeita.  

Korvausilma-aukkojen asennuksesta on ohjeita julkaisussa RIL 232-2020. 

Korvausilma aukkoina voidaan käyttää toisen savulohkon savunpoistoluukkuja savunpoistosuunnitelman 
mukaisesti. 

Viite 

• SFS-käsikirja 170, Savunhallintajärjestelmät. Tuotestandardit 2021,  
o SFS-EN 12101-2 Savunhallintajärjestelmät. Osa 2: Savunpoistoluukut. 
o SFS 7024 Savunpoistoluukuille eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut 

vaatimustasot. 

• CEN/TR 12101-4, 2006, Smoke and heat control systems. Part 4: lnstalled SHEVS systems for smoke and 
heat ventilation. 

• SFS 6000-5-55 Pienjännitesähköasennukset. Osa 5-55: Sähkölaitteiden valinta ja asentaminen. Muut 
sähkölaitteet 

• Fnanssialan keskusliitto, Rakenteellinen murtosuojausohje I, 2017 

•  RIL 232-2020 Rakennusten savunhallinta, luku 10.6  

6.4.4.3 Savusulut  

Vaatimus  

Savusulkujen työn suorituksessa noudatetaan kohdan 6.1.4 vaatimuksia. 

Savunhallintalaitteiden asennusliike asentaa savusulut savunpoistosuunnitelman, yksityiskohtaisen RIAST-
suunnitelmien mukaisesti ja valmistajan antamien asennusohjeiden mukaan.  

Toimittajan tulee lisäksi antaa tarvittavat asennustiedot. Niiden tulee sisältää seuraavat asiat: 
– kiinnityskomponenttien tiedot 
– energiavaatimukset ja liitännät siirrettäville savusuluille 
– asennusohjeet savusulkujen reunavyöhykkeille 
– käyttöönottomenettelyt 
– käyttöohjeet siirrettäville savusuluille 
– varoitukset siirrettävän savusulun käyttöä estävistä laitteista ja rakenteista 
– läpiviennit kiinteille savusuluille 
– toimintaohjeet koskien tuotteen ääritoimintoja ja maksimikuormituksia, esim. maksimi 

sulkemispaino, pohjapalkin paino, minimi/maksimi moottorinopeus, limittyminen ja yhdistyminen ja 
kiinnitystavat. 

Varmistetaan, että  

• vikaturvalliset savusulut SSS1 ja SSS3 menevät palotilanteen mukaiseen asentoon kaapeli- tai 
järjestelmävian tai tehonlähdevian ilmetessä ja ulkoisen laukaisun jälkeen ilman tehonlähdettä. 

• savusulut tyypiltään SSS2 ja SSS4 menevät palotilanteen mukaiseen asentoon kaapeli- tai järjestelmävian 
tai tehonlähdevian ilmetessä ja ulkoisen laukaisun jälkeen tehonlähdettä käyttäen.  

• pää- ja varatehonlähteiden vaatimustasot ovat standardin SFS 7037 mukaisia. 

• savunpoistoluukkujen murtosuojaus on suunnitelmien mukainen 

• korroosionkestävyys on suunnitelmien mukainen 

• sähköinen järjestelmä täyttää palonkestävyys- ja turvajärjestelmävaatimukset  

• savunpoistoluukut täyttävät lämmöneristävyys ja energiatehokkuusvaatimukset 
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Ohje 

Savusulkujen työn suorituksessa sovelletaan kohdan 6.1.4 ohjeita. 

Viite 

• SFS-käsikirja 170, Savunhallintajärjestelmät. Tuotestandardit 2021  
o SFS-EN 12101-1 Savunhallintajärjestelmät. Osa 1:  
o SFS 7023 Savusuluille eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut 

vaatimustasot  

• SFS 6000-5-55 Pienjännitesähköasennukset. Osa 5-55: Sähkölaitteiden valinta ja asentaminen. Muut 
sähkölaitteet 

• CEN/TR 12101-4, 2006, Smoke and heat control systems. Part 4: lnstalled SHEVS systems for smoke and 
heat ventilation 

•  RIL 232-2020 Rakennusten savunhallinta, luku 10.6. 
 

6.4.4.4 Savunpoistoluukut  

Vaatimus  

Savunpoistoluukkujen työn suorituksessa noudatetaan kohdan 6.1.4 vaatimuksia. 

Savunhallintalaitteiden asennusliike asentaa savunpoistoluukut savunpoistosuunnitelman ja RIAST-
suunnitelmien mukaisesti ja valmistajan antamien asennusohjeiden mukaan 

Ohje 

Savunpoistoluukkujen työn suorituksessa sovelletaan kohdan 6.1.4 ohjeita. 

Asennustyön päätyttyä savunhallintalaitteiden asennusliike varmistaa 

• että kattoon asennettujen savunpoistoluukkujen ylä- ja alapuolinen tila on esteetön 1 metrin 
etäisyydelle luukun tasosta koko luukun alalta. 

• että mitkään esteet eivät haittaa laitteistojen toimintaa palotilanteessa. 

• laitteistoon asetetuilla merkinnöillä tai muulla vastaavalla tavalla, että savunpoistolaitteistojen 
toimintaa haittaavia rakenteita, laitteita tai kalusteita ei myöhemmin asenneta. Tämä on otettava 
huomioon tarkastus- ja huolto-ohjeissa  

• seinälle asennettavien luukkujen osalta, että luukkuja on asennettu molemmille vastakkaisille seinille 
suunnitelmissa edellytetty määrä.  

• että savunpoistotason III ollessa kyseessä tuulen suunnan mukaan ohjautuva luukkujen 
aukaisujärjestelmä avaa vain tuulen alapuolella olevassa seinässä olevat luukut tuulen nopeuden 
ollessa yli 1 m/s. Näiden luukkujen avautuminen ohjataan savuilmaisimilla toimivan paloilmoittimella. 

• että monikerroksisen rakennuksen savunpoistokuiluun avautuvat luukut toimivat 
savunpoistosuunnitelman mukaisesti. 

Viite 

• SFS-käsikirja 170, Savunhallintajärjestelmät. Tuotestandardit 2021 
o SFS-EN 12101-2 Savunhallintajärjestelmät. Osa 2: Savunpoistoluukut. 
o SFS 7024 Savunpoistoluukuille eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut 

vaatimustasot. 

• CEN/TR 12101-4, 2006, Smoke and heat control systems. Part 4: lnstalled SHEVS systems for smoke and 
heat ventilation. 

• SFS 6000-5-55 Pienjännitesähköasennukset. Osa 5-55: Sähkölaitteiden valinta ja asentaminen. Muut 
sähkölaitteet 

• Fnanssialan keskusliitto, Rakenteellinen murtosuojausohje I, 2017 

•  RIL 232-2020 Rakennusten savunhallinta, luku 10.6  

 

 

LAUSUNTOVERSIO

https://sales.sfs.fi/fi/index/tuoteuutiset/SavunhallintajarjestelmientuotestandarditSFS-kasikirjana.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuoteuutiset/SavunhallintajarjestelmientuotestandarditSFS-kasikirjana.html.stx
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 Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen  

Vaatimus 

Savunhallintajärjestelmien pääteosien vaatimustenmukaisuus osoitetaan kohdan 6.1.5  mukaan. 

Ohje  
Savunhallintajärjestelmien pääteosien vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa sovelletaan kohdan 6.1.5 
ohjeita. 

 

6.4.5.1 Korvausilmaluukut ja -säleiköt  

Vaatimus  

Korvausilmaluukkujen ja -säleikköjen vaatimustenmukaisuus osoitetaan kohdan 6.1.5 mukaan.   

Ohje 

Korvausilmaluukkujen ja -säleikköjen vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa sovelletaan kohdan 6.1.5 
ohjeita. 

 

6.4.5.2 Savusulut 

Vaatimus  

Savusulkujen vaatimustenmukaisuus osoitetaan kohdan 6.1.5 mukaan. 

Ohje 

Savusulkujen vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa sovelletaan kohdan 6.1.5 ohjeita. 

 

6.4.5.3 Savunpoistoluukut 

Vaatimus  

Savunpoistoluukkujen vaatimustenmukaisuus osoitetaan kohdan 6.1.5 mukaan.  

Ohje 

Savunpoistoluukkujen vaatimustenmukaisuus osoitetaan kohdan 6.1.5 mukaan. 

 

 Valmis suoritus 

Vaatimus 

Savunhallintajärjestelmien pääteosien valmiin suorituksen on täytettävä kohdan 6.1.6  vaatimukset. 

Ohje  
Savunhallintajärjestelmien pääteosien valmiiseen suoritukseen sovelletaan kohdan 6.1.6 ohjeita. 

 

6.4.6.1 Korvausilmaluukut ja -säleiköt  

Vaatimus  

Korvausilmaluukkujen ja -säleikköjen valmiin suorituksen on täytettävä kohdan 6.1.6 vaatimukset. 

Ohje 

Korvausilmaluukkujen ja -säleikköjen valmiiseen suoritukseen sovelletaan kohdan 6.1.6 ohjeita. 
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Viite 

• Sisäasianministeriö. Pelastuslaki 379/2011, 9 § 

• Sisäasiainministeriö. Laki pelastustoimen laitteista 10/2007, 5 § 

• Ympäristöministeriö, Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999, 150 d §  

• Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta, 3 ja 42 § 

• Suomen rakentamismääräyskokoelman Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje, 11.2.2020  

• RIL 232-2020 Rakennusten savunhallinta, suunnittelu, toteutus ja ylläpito, johdanto ja luku 11.2 

• RIL 241-2016, Erityismenettelyn soveltaminen- rakennuksen turvallisuus, terveellisyys ja 
kulttuurihistorialliset arvot, luvut 2.5.7 ja 2.6  

• ST 666.41 Savunhallintajärjestelmän toteutuspöytäkirja 
 

6.4.6.2 Savusulut 

Vaatimus  

Savusulkujenvalmiin suorituksen on täytettävä kohdan 6.1.6 vaatimukset. 

Savusulkujen asennustyön päätyttyä savunhallintalaitteiden asennusliike tarkistaa 

• että siirrettävän savusulun toiminta ei ole estynyt esim.  kaltevuuden, viimeistelyjen, valaistuksen, 
myyntiesitteiden tai telineiden asentamisen vuoksi 

• että siirrettäville savusuluille on olemassa käyttöohjeet ja varoitukset siirrettävän savusulun käyttöä 
estävistä laitteista ja rakenteista 

• toimintaohjeet koskien tuotteen ääritoimintoja 

• läpiviennit kiinteille savusuluille. 

Ohje 

Savusulkujenvalmiiseen suoritukseen sovelletaan kohdan 6.1.6 ohjeita. 

 

6.4.6.3 Savunpoistoluukut 

Vaatimus  

Savunpoistoluukkujen valmiin suorituksen on täytettävä kohdan 6.1.6 vaatimukset.  

Ohje 

Savunpoistoluukkujen valmiiseen suoritukseen sovelletaan kohdan 6.1.6 ohjeita. 

 

 Korjaustyö 

Vaatimus 

Korjaustyö toteutetaan siten, että se täyttää TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.6.1, 20.00.6.2, 20.00.6.3 ja 
20.00.6.4 vaatimukset. 

 

Ohje  
Savunhallintajärjestelmien pääteosien korjaustyöhön sovelletaan kohdan 6.1.7 ohjeita. 

 

6.4.7.1 Korvausilmaluukut ja -säleiköt  

Vaatimus  

Korvausilmaluukkujen ja -säleikköjen korjaustyö toteutetaan siten, että se täyttää TalotekniikkaRYLin kohdan 
20.00.6.1, 20.00.6.2, 20.00.6.3 ja 20.00.6.4 vaatimukset. 
 

LAUSUNTOVERSIO

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=pelastuslaki
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070010
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132
http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7bB71FCDF7-A565-4EEB-8F94-BAEA601533CA%7d/132664
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170848
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Rakentaminen/Kiinteiston_yllapito_ja_korjaaminen/Kiinteiston_kaytto_ja_huoltoohje
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Ohje 

Korvausilmaluukkujen ja -säleikköjen korjaustyöhön sovelletaan kohdan 6.1.7 ohjeita. 

Viite 

• RT 103310 Rakennusten savunhallinta- ja savunpoistolaitteistojen kunnossapito kohta 6.10 

• Eurolux guideline 02 Maintenance of natural smoke and heat exhaust ventilation systems (NSHEVS). 2016. 
Verkkojulkaisu. Julkaisija EUROLUX. . Luvut 4 ja 5 

• EUROLUX OHJE 02 PAINOVOIMAISEN SAVUNPOISTOJÄRJESTELMÄN KUNNOSSAPITO – SUOMI  Euroluxin 
kunnossapito-ohje,  Luvut 4, 5 ja 6 

 

6.4.7.2 Savusulut 

Vaatimus  

Savusulkujen korjaustyö toteutetaan siten, että se täyttää TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.6.1, 20.00.6.2, 
20.00.6.3 ja 20.00.6.4 vaatimukset. 

Ohje 

Savusulkujenkorjaustyöhön sovelletaan kohdan 6.1.7 ohjeita. 

Viite 

• RIL 232-2020 Rakennusten savunhallinta, suunnittelu, toteutus ja ylläpito, kohta 11.7.1  

• RT 103310 Rakennusten savunhallinta- ja savunpoistolaitteistojen kunnossapito kohta 6.1 

• Eurolux guideline 02 Maintenance of natural smoke and heat exhaust ventilation systems (NSHEVS). 2016. 
Verkkojulkaisu. Julkaisija EUROLUX. . Luvut 4 ja 5 

• EUROLUX OHJE 02 PAINOVOIMAISEN SAVUNPOISTOJÄRJESTELMÄN KUNNOSSAPITO – SUOMI  Euroluxin 
kunnossapito-ohje, Luvut 4, 5 ja 6  

6.4.7.3 Savunpoistoluukut 

Vaatimus  

Savunpoistoluukkujen korjaustyö toteutetaan siten, että se täyttää TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.6.1, 
20.00.6.2, 20.00.6.3 ja 20.00.6.4 vaatimukset. 

Ohje 

Savunpoistoluukkujen korjaustyöhön sovelletaan kohdan 6.1.7 ohjeita. 

Viite 

• RIL 232-2020 Rakennusten savunhallinta, suunnittelu, toteutus ja ylläpito, kohta 11.7.2  

• RT 103310 Rakennusten savunhallinta- ja savunpoistolaitteistojen kunnossapito kohta 6.2 

• Eurolux guideline 02 Maintenance of natural smoke and heat exhaust ventilation systems (NSHEVS). 2016. 
Verkkojulkaisu. Julkaisija EUROLUX. . Luvut 4 ja 5 

• EUROLUX OHJE 02 PAINOVOIMAISEN SAVUNPOISTOJÄRJESTELMÄN KUNNOSSAPITO – SUOMI  Euroluxin 
kunnossapito-ohje,  Luvut 4, 5 ja 6 
 

 Työnaikaiset ympäristövaikutukset 

Vaatimus 

Savunhallintajärjestelmien pääteosien asennustyöt toteutetaan siten, että ne täyttävät TalotekniikkaRYLin 
kohdan 20.00.7 työnaikaiset ympäristövaatimukset. 

 

LAUSUNTOVERSIO

https://www.rakennustietokauppa.fi/sivu/tuote/rt-103310-rakennusten-savunhallinta-ja-savunpoistolaitteistojen-kunnossapito/2830988
https://www.eurolux-eu.com/wp-content/uploads/2020/04/EUROLUX_guideline_02_for_maintenance_08_16.pdf
https://www.keravent.fi/download_file/force/541/207/
https://www.keravent.fi/download_file/force/541/207/
https://www.rakennustietokauppa.fi/sivu/tuote/rt-103310-rakennusten-savunhallinta-ja-savunpoistolaitteistojen-kunnossapito/2830988
https://www.eurolux-eu.com/wp-content/uploads/2020/04/EUROLUX_guideline_02_for_maintenance_08_16.pdf
https://www.keravent.fi/download_file/force/541/207/
https://www.keravent.fi/download_file/force/541/207/
https://www.rakennustietokauppa.fi/sivu/tuote/rt-103310-rakennusten-savunhallinta-ja-savunpoistolaitteistojen-kunnossapito/2830988
https://www.eurolux-eu.com/wp-content/uploads/2020/04/EUROLUX_guideline_02_for_maintenance_08_16.pdf
https://www.keravent.fi/download_file/force/541/207/
https://www.keravent.fi/download_file/force/541/207/
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6.4.8.1 Korvausilmaluukut ja -säleiköt  

Vaatimus  

Korvausilmaluukkujen ja -säleikköjen korjaustyö toteutetaan siten, että se täyttää TalotekniikkaRYLin kohdan 
20.00.7 vaatimukset. 

 

6.4.8.2 Savusulut 

Vaatimus  

Savusulkujenkorjaustyö toteutetaan siten, että se täyttää TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.7 vaatimukset. 
 

6.4.8.3 Savunpoistoluukut 

Vaatimus  

Savunpoistoluukkujen korjaustyö toteutetaan siten, että se täyttää TalotekniikkaRYLin kohdan 20.00.7 
vaatimukset. 
  

LAUSUNTOVERSIO
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7 Alkusammutuskalusto 

Vaatimus 

Alkusammutuskaluston on oltava helposti saatavilla ja merkitty siten, että lähin sammutusväline on hyvin 
havaittavissa. Suunnittelija määrittelee alkusammutuskaluston sijainnin ja asennusliike sijoittaa 
alkusammutuskalustoon kuuluvat välineet sekä niihin liittyvät opasteet. 

Ohje 

Alkusammutuskalusto on tarkoitettu kenen tahansa paikalla olevan käytettäväksi palonalun sammuttamiseen.  

7.1 Sammutuspeitteet 

Vaatimus 

Standardin SFS-EN 1869 mukaisen sammutuspeitteen pakkauksen on oltava molemmilta puolilta punainen ja 
siinä olevat merkinnät on tehty valkoisin kirjaimin punaiselle pohjalle. 

Jos pakkaus on muun värinen kuin punainen ei merkinnöissä saa viitata standardiin. 

Ohje 

Sammutuspeite on kertakäyttöinen. Sitä käytetään pienten palojen sammuttamiseen tukahduttamalla. 

Viite 

SFS-EN 1869 Sammutuspeitteet 

7.2 Käsisammuttimet 

Vaatimus 

Uuden käsisammuttimen on täytettävä käsisammuttimista annetun sisäasiainministeriön asetuksen 
vaatimukset, ja sen tulee ominaisuuksiltaan olla standardin SFS-EN 3-7 + A1 mukainen. 

Ohje 

Käsisammutin on standardin SFS-EN 3-7 + A1 mukaan enintään 20 kg painava sammutin. Sammuttimet 
voidaan luokitella niissä käytetyn sammutusaineen perusteella jauhe- tai nestesammuttimiin. 
Nestesammuttimet voidaan jakaa vielä vaahto- tai vesisammuttimiin. 

Viite 

Sisäasiainministeriön asetus käsisammuttimista 790/2001. 

SFS-EN 3-7 + A1 Käsisammuttimet. Osa 7: Tunnusmerkit, toimintavaatimukset ja testimenetelmät 

 Käsisammuttimien luokat ja soveltuvuus eri palojen sammuttamiseen 

Vaatimus 

Sammuttimen käyttöetiketissä on oltava merkittynä sen teholuokka standardin SFS-EN 3-7 + A1 mukaisesti. 

Ohje 

Esimerkiksi merkintä 27A 144B C kertoo sammuttimen soveltuvan kiinteiden aineiden, nestemäisten aineiden 
ja kaasupalojen sammuttamiseen. Lukuarvoilla (5-55A) ilmaistaan testipalona käytettävän puutapulin pituus 
(0,5 – 5,5 m) tai nestealtaan (21-233B) tilavuus (21-233 l). 

Standardi SFS-EN 2 luokittelee palot luokkiin A, B, C, D ja F seuraavasti: 

Luokka A: Kiinteiden, tavallisesti hehkuen palavien aineiden palot (puu, paperi, tekstiili, hiili). 

Luokka B: Nestemäisten ja nesteytyvien aineiden palot (bensiini, öljy, rasva, lakka, alkoholi, eetteri, parafiini, 
petroli, steariini). 

Luokka C: Kaasujen palot (nestekaasu, maakaasu, propaani, metaani, asetyleeni, vety). 
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Luokka D: Metallien palot (alumiini, magnesium, litium, natrium ja niiden seokset sekä kalium). 

Luokka F: Rasvaöljypalot. 

Soveltuvuutta sähkölaitteiden sammuttamiseen ei esitetä kirjaintunnuksella, sen sijaan sammuttimen 
käyttöetiketissä ilmoitetaan vaadittava turvaetäisyys. 

Viite 

SFS-EN 3-7 + A1 Käsisammuttimet. Osa 7: Tunnusmerkit, toimintavaatimukset ja testimenetelmät 

SFS-EN 2/A1 Classification of fires 

LVI 65-10415 (KH 55-00386) 

 

 Käsisammuttimissa käytettävät sammuteaineet 

Ohje 

Sammuttimen hankinnan yhteydessä palotekninen suunnittelija arvioi minkälaisia paloja voi tapahtua sen 
sijoituspaikan läheisyydessä. Käyttäjän on voitava luottaa siihen, että lähin sammutin on aina oikean tyyppinen 
alkusammutusväline.  

Lisää tietoa sammuttimista löytyy Suomen pelastusalan keskusjärjestön tekemästä Alkusammuttimet – 
oppaasta. 

 

Viite 

LVI 65-10415 (KH 55-00386) 

Suomen pelastusalan keskusjärjestön julkaisu Alkusammuttimet. www.spek.fi/oppaat 

 

 Sammuttimen valinta 

Ohje 

Lähtökohtana on, että palotekninen suunnittelija määrittelee kohteeseen soveltuvat alkusammuttimet, niiden 
teholuokan ja sijoittelun. 

Sammuttimen teholuokan ja lukumäärän valintaa ohjaavat eri säädökset, vakuutusyhtiöiden turvallisuusohjeet 
ja viranomaisten harkinta. Pelastuslain 82§:n mukaan yksittäisissä tapauksissa voi pelastusviranomainen 
määrätä toiminnanharjoittajan hankkimaan tarkoituksenmukaista alkusammutuskalustoa.  

Alkusammutuskaluston valintaa ja sijoittelua käsitellään tarkemmin Suomen pelastusalan keskusjärjestön 
Alkusammuttimet – oppaassa. 

Viite 

Pelastuslaki 379/2011 

RT 103085 

LVI 65-10415 (KH 55-00386) 

Suomen pelastusalan keskusjärjestön julkaisu Alkusammuttimet. www.spek.fi/oppaat 

 

7.3 Liikuteltavat sammuttimet 

Ohje 

Liikuteltava sammutin on standardin SFS-EN 1866 mukaan yli 20 kg painava, pyörillä varustettu sammutin. 
Yleisimmät nimelliskoot eli sammutteen täyttömäärät ovat 25 kg, 50 kg ja 100 kg 

Liikuteltavia sammuttimia käytetään erityiskohteissa, kun sammuttamiseen tarvittava sammutemäärä on suuri 
eikä sammutetta saada käsisammuttimilla helposti paikalle. 
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Viite 

SFS-EN 1866 Mobile fire extinguishers 

LVI 65-10415 (KH 55-00386) 

7.4 Palopostit 

Ohje 

Palopostit voidaan luokitella sen mukaan ovatko ne osa rakennuksen omaa alkusammutuskalustoa vai 
tarkoitettu palokunnan käytettäviksi.  

Pikapaloposti kuuluu alkusammutuskalustoon. 

Seinä-, maanpäälliset- ja maanalaiset palopostit ovat tarkoitettu palokunnan käyttöön. 

Palotekninen suunnittelija määrittelee: 

– palopostien lukumäärän ja sijainnin 

– putkiston ja varusteiden materiaalit 

– palopostien ja varusteiden tyypit ja koot 

– mahdollisuuden vaahtonesteen syöttöön 

– palopostien letkujen pituudet 

– putkiston ja letkujen liitostavat 

– palopostien käyttöön opastavat merkinnät 

– vähimmäispaineen mitoitusvirtaamalla liitäntäpisteessä 

– samanaikaisesti käytettävien palopostien lukumäärän. 

 Pikapalopostit 

Ohje 

Pikapalopostit on tarkoitettu rakennuksessa olevien henkilöiden käyttöön osana muuta 
alkusammutuskalustoa. 

Viite 

SFS-EN 671 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Palopostit. 

Osa 1: Pikapalopostit, joissa on muotonsa säilyttävä letku 

 Palopostivarusteet 

Ohje  

Pikapalopostit varustetaan standardin SFS-EN 671 mukaisella letkukelalla, letkulla ja suihkuputkella. 
Palopostiin on asennettava sulkuventtiili. Letkun on oltava sisäläpimitaltaan 19, 25 tai 33 mm. Letkun pituus ei 
saa ylittää 30 metriä. Suihkuputken on oltava sellainen, että sillä voidaan suoran suihkun lisäksi saada aikaan 
hajasuihku.  

Viite 

SFS-EN 671 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Palopostit. 

Osa 1: Pikapalopostit, joissa on muotonsa säilyttävä letku 
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7.5 Alkusammutuskaluston merkitseminen 

Vaatimus 

Alkusammutuskaluston sijaintipaikan merkinnässä noudatetaan Valtioneuvoston asetusta työpaikkojen 
turvamerkeistä ja niiden vähimmäisvaatimuksista. 

Standardien SFS-EN ISO 7010/A1 ja SFS 5715 mukaiset kilvet täyttävät myös asetuksen vaatimukset. 

Ohje 

Alkusammuttimet osoitetaan aina niiden kohdalle kattoon ripustetulla tai seinään kiinnitetyllä kilvellä. Näin 
myös tiloja tuntematon henkilö löytää mahdollisimman helposti lähimmän alkusammuttimen ja voi ryhtyä 
tarvittaviin toimenpiteisiin viivytyksettä. 

Viite 

Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden vähimmäisvaatimuksista 687/2015 

SFS-EN ISO 7010/A1 Kuvatunnukset ja piirrosmerkit. Turvallisuusvärit ja turvallisuusmerkit. Rekisteröidyt 

turvallisuusmerkit  

SFS 5715 Palontorjunta. Turvallisuuskilvet. 

RT 91-11282 Kiinteistön opasteet 

RatuTT 13-01145 (Infra TT7.1-730809) Työpaikkojen turvamerkit 

Suomen pelastusalan keskusjärjestön julkaisu Rakennuksen turvamerkit. www.spek.fi/oppaat 

7.6 Pelastustoimen kalusto 

Ohje 

Palopostit voidaan luokitella sen mukaan ovatko ne osa rakennuksen omaa alkusammutuskalustoa vai 
tarkoitettu palokunnan käytettäviksi.  

Seinä-, maanpäälliset- ja maanalaiset palopostit ovat tarkoitettu palokunnan käyttöön. 

 

 Seinä-, maan päälliset- ja maanalaiset palopostit 

Ohje 

Paloteknisen suunnittelijan määriteltäväksi kuuluvia asioita on lueteltu kohdassa 8.4. 

Seinäpaloposti on rakennuksen ulkoseinälle sijoitettu, palovesiputkistoon venttiilillä ja paloliittimellä liitetty 
sammutusveden jakelupiste. 

Maanpäällinen paloposti on liitetty maassa tai maan päällä sijaitsevaan palovesiputkistoon.  

Maanalainen paloposti on kuten maanpäällinen paloposti, mutta siinä on usein jakotukki sammutusveden 
jakelua varten. Palopostin suojakansi on maan pinnan tasolla. 

Viite 

SFS-EN 671 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Palopostit. 

Osa 2: Palopostit, joissa on litteäksi puristuva letku 
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 Sammutusvesiputkistot (Kuivanousut) 

Ohje 

Sammutusvesiputkistot (aiemmin kuivanousujohdot) ovat rakennukseen kiinteästi asennettuja 
sammutusveden siirtämiseen tarkoitettuja vesiputkia, jotka palokunta täyttää vedellä tulipalon sattuessa.  

Sammutusvesiputkistot on tarkoitettu kerrostaloissa nopeuttamaan palokunnan sammutusveden saantia 
yläkerroksissa tapahtuvassa palossa. Sammutusvesiputki on porraskäytävässä oleva kiinteä putki, joka on 
varustettu palokunnan kalustolle sopivin liittimin. 

Palotekninen suunnittelija määrittelee: 

– putkiston ohjaus- ja kiintopisteet 

– putkiston tuennan 

– putkiston liitostavat 

– liittimien materiaalit, tyypit ja osat 

– sulkuventtiilin tyypin ja materiaalin 

– työmenetelmät 

– pintakäsittelyn 

– merkinnät. 

Viite 

SFS 4317 Palokalusto. Kuivanousujohto palonsammutusta varten. 
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