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Toiminta

• SLSDO

SPEKin koordinoima asiantuntijaryhmä, jonka 

jäsenten yhteisiä tavoitteita ovat 

paloturvallisuuden edistäminen, käytänteiden, 

laadun ja uusien teknisten mahdollisuuksien 

kehittäminen.

Ryhmän tavoitteena on ennakoiva ja 

ohjeistava toiminta, jolla voidaan edistää 

alaa ja luoda uusia vaihtoehtoja

”Ympäristö kehittyy ja uusien 

haasteiden edessä palontorjunnan on 

pysyttävä ajan tasalla”

Kehitysryhmä toimii käytössä olevaa 

ohjeistusta ja viranomaismääräyksiä 

tukevana osapuolena.



Toiminta

• SLSDO
Ryhmä on asettanut 
tavoitteekseen vaikuttamisen 
seuraavilla kolmella osa-alueella: 

• Erityisryhmien asumisen 
turvallisuus 

• IoT:n ja digitalisaation kehityksen 
vaikutukset ja mahdollisuudet 

• Vaihtoehtoisten uusien 
menetelmien ja tulevaisuuden 
haasteiden arviointi 



Verkkosivut 
(www.spek.fi/palontorjuntatekniikka)



(www.spek.fi/palontorjuntatekniikka)



Julkaisut – Vuosikertomus 2017

Vuonna 2017 järjestetty ryhmän toiminnan suunnittelukokoukset 
Toiminta aloitettu tammikuussa 2018

- Sammutuslaitteistot - Yhteisten toimintatapojen vahvistaminen
- Laitteistojen integraatiot sekä tulevaisuuden kehitys
- Laitteistojen ylläpidon ja elinkaaren toteutumisen kehittäminen









Julkaisut 2018

Asiaa paloturvallisuudesta Toimintamallit

Ajankohtaista ”Ensiapu”:

Tietoa laitteistoista

Tulossa mm.:

Tietoturva

Oppimisympäristö

Alalla toimiville eri 

osapuolille tukimateriaalia 

ja esimerkkejä



Julkaisut 2018

Asiaa paloturvallisuudesta:

Palontorjuntatekniikka toimii ja pelastaa

Paloturvallisuuslaitteiden on 
puhuttava yhteistä kieltä!
Lokakuu 2018



Julkaisut 2018

Insurance Europe

Mikä on älykäs järjestelmä?

Tässä artikkelissa tutkitaan niin 
kutsuttujen älykkäiden järjestelmien 
nykyistä sukupolvea. 

Kyseisillä järjestelmillä on monia eri 
tehtäviä, mutta tässä artikkelissa näitä 
järjestelmiä käsitellään vain tilojen 
turvallisuussovellusten merkityksessä.



Julkaisut 2018

SPEK Puheenvuoroja 4:

IoT (Internet-of-Things) - teknologian 
hyödyntäminen rakennuksien 
paloturvallisuuden kehityksessä ja 
integroidussa älykkäässä ympäristössä 

Tiivistelmä Lappeenrannan teknillisen yliopiston 
diplomityöstä, Tuomas Pylkkänen

Pääkysymys: 

Miten IoT-teknologian integraatioita voidaan 
hyödyntää rakennuksien paloturvallisuuden 
kehityksessä nyt ja tulevaisuudessa?



Julkaisut 2018

Kehitysryhmä: 
Oppimismateriaali

Tavoite: palontorjuntatekniikan 
ylläpidon kehittäminen

Laitteistohuollon toteuttamisen sekä 
henkilökunnan ammattitaitojen tärkeyttä ei 
voi liiaksi korostaa. 

Ammattitaitoa pystytään kehittämään 
kouluttautumalla ja harjoittelemalla. 

On tärkeää tarjota laitteiston ylläpitoon 
osallistuville henkilöille tarvittava koulutus, 
jotta laitteistolle toteutetaan tarvittavat 
koestus- ja huoltotoimenpiteet 
asianmukaisesti





Julkaisut 2018

Kehitysryhmän 
toimintamallit

Ryhmän julkaisemat toimintamallit ovat 
yleisiä informatiiviseen käyttötarkoitukseen 
kohdistettuja malleja, joista löytyy tarvittavia 
tietoja alalla toimiville tahoille

Sisältö on tarkoitettu neuvoa antavaksi. Ei 
korvaamaan voimassa olevia standardeja 
ja asetuksia tai muuta alan säädäntöä, 
joiden vaatimukset laitteistoteutuksissa ja 
ylläpidossa on täytettävä. 

”Yksikin yhteinen teko turvallisuudelle 
on teko meille jokaiselle”



Toimintamallit
Savunpoiston ylläpito
(Savunpoiston suunnittelun lähtökohdat ja 
toimintakunnon varmistaminen)



Toimintamallit

Liitteenä:

• Paloilmoitinsuositusryhmän 
julkaisut

Tulossa:

• Koulujen paloturvallisuuden 
kehittäminen – 2018

• Tukea kirkkojen 
palontorjuntatekniikan 
suunniteluun – talvi 2018 - 2019



Palontorjuntatekniikan 
kehitysryhmä

Ajatuksia, aiheita, kehittämiskohteita?

www.spek.fi/palontorjuntatekniikka

Tekniikka@spek.fi

>>> Huom! Uudet kehitysryhmän verkkosivut tulossa 2018

Ennakoiva ohjeistava toiminta sekä tiedon jakaminen ovat tärkeitä 
voimavaroja palontorjunnassa, nyt ja tulevaisuudessa. 

Yhteinen tieto on kaikkien taito! 

http://www.spek.fi/palontorjuntatekniikka
mailto:Tekniikka@spek.fi


Kiitos!

Ympäristö kehittyy ja uusien haasteiden edessä palontorjunnan on 
pysyttävä ajan tasalla.


