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Ohje paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen asennus- ja huoltotoiminnan aloittamisesta
Yleiseen hätäkeskukseen tiedonsiirtoyhteydellä liitettävien paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen asennusja huoltotoiminnasta on säädetty pelastustoimen laitteista annetussa laissa (10/2007). Laitteistojen asennus- ja
huoltotöitä tekevien liikkeiden ja niiden vastuuhenkilöiden tulee täyttää lainsäädännössä asetetut vaatimukset.

Ilmoitus toiminnan aloittamisesta
Paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen asennus- ja huoltotöitä tekevien liikkeiden on ennen toiminnan aloittamista tehtävä ilmoitus valvontaa varten Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes). Ilmoituksen tulee sisältää
tiedot toiminnanharjoittajasta ja sen nimeämästä yrityksen vastuuhenkilöstä sekä liikkeen toiminnasta ja työvälineistä.
Ilmoituksen voi tehdä sähköisesti osoitteessa https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut
Ilmoituksessa tulee olla seuraavat liitteet:
• selvitys käytettävänä olevista työvälineistä
• selvitys testaukseen ja säätöön tarvittavista laitteista
Ilmoituksen käsittelyaika on keskimäärin kolme viikkoa. Ilmoituksen käsittely on maksullinen Tukesin voimassa
olevan hinnaston mukaisesti.
Tukes lähettää vaatimukset täyttävälle, ilmoituksen tehneelle liikkeelle vahvistuksen toiminnan aloittamisesta
ja liittää liikkeen asennus- ja huoltoliikkeistä pitämäänsä luetteloon.
Asennusliikkeen tulee ilmoittaa ilmoituksessa mainituissa asioissa tapahtuvista muutoksista Tukesille kuukauden kuluessa muutoksesta.
Liikkeen oikeus toimia vahvistuksen mukaisena asennus- ja huoltoliikkeenä jatkuu toistaiseksi, kunnes
•
•

liike päättää lopettaa vahvistuksen mukaisen toiminnan ja tekee siitä ilmoituksen Tukesille tai
liikkeen vahvistuksen alaisiin töihin pätevyystodistuksen omaavan vastuuhenkilön työsuhde päättyy tai
pätevyystodistuksen voimassaoloaika umpeutuu.

Ohjeita ilmoituksen tekemiseen
Nopean käsittelyn mahdollistamiseksi tulee kaikki lomakkeissa olevat kohdat täyttää huolellisesti. Ilmoitusta laadittaessa kannattaa huomioida, että lomakkeen kohdassa 5 toiminta-alueella tarkoitetaan harjoitettavan asennus- ja huoltotoiminnan alaa. Näitä alueita voi olla esimerkiksi:
•
•

paloilmoittimien asennus- ja huolto
sprinklerilaitteistojen asennus- ja huolto
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•
•

kaasusammutuslaitteistojen asennus- ja huolto
muu yksilöitävissä oleva ala

Liitteenä vaadittavasta selvityksestä käytettävänä olevista työvälineistä tulee ilmetä, miten liike aikoo suoriutua
toiminta-alansa mukaisesta laitteiston asennuksesta, testauksesta, tarvittavista mittauksista ja huollosta.
LISÄTIEDOT
Tukesissa lisätietoja paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoliikkeistä antaa ylitarkastaja Jan Meszka, puh 029 5052
061, etunimi.sukunimi@tukes.fi
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