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Toiminta
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 säädöksiä tukevana 

osapuolena.



Tunnistettuja haasteita

Haasteet ylläpidossa ja laitteistoelinkaaren 
huomioinnissa

• Kehittää osaamista laitteistojen parissa työskentelevillä

• Suunnitelmallisuuden kehittäminen

Tarve tiedontuotannolle:
• yleisen informatiivisen tiedon tuottamisessa 

• Uusien teknisten mahdollisuuksien kehittäminen

Tarve yhteisille apuvälineille / yhteisille käytänteille



www.palontorjuntatekniikka.fi 



Julkaisuja

Asiaa paloturvallisuudesta Toimintamallit

Ajankohtaista ”Ensiapu”:

Tietoa laitteistoista

Tulossa mm.:

Tietoturva

Oppimisympäristö

Alalla toimiville eri 

osapuolille tukimateriaalia 

ja esimerkkejä



Vuosikertomukset

2017:

Erityisryhmien asumisturvallisuus

Miten IoT parantaa paloturvallisuutta

Tampereen tunneli – uudet 
menetelmät ja haasteet

2018:

Tripla ja monipuoliset haasteet

Palotorjuntatekniikka toimii ja pelastaa 
Asiaa paloturvallisuudesta

Palotorjuntatekniikan toimintamallit



Tiedotteet

Mihin palontorjuntatekniikan laitteistoja tarvitaan?

15.4.2019 

Viat automaattisissa sammutuslaitteistoissa ovat 
erittäin harvinaisia

22.1.2019 

Palontorjuntatekniikka ylläpitää turvallisuutta yhä 
luotettavammin

27.5.2019

Älyrakentamisessa ei huomioida tarpeeksi 
paloturvallisuutta

21.5.2019

Asiaa paloturvallisuudesta:
Palontorjuntatekniikka toimii ja pelastaa



Tutkimustyön tukeminen

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

Tiivistelmä Lappeenrannan teknillisen yliopiston diplomityöstä, Tuomas 
Pylkkänen

Paloturvallisuuden huomiointi ja asenteet 
nykyaikaisessa älyrakentamisessa

Mikko Malaska, Anu Aaltonen ja Lauri Lehto 

Tutkimustyö:

Uusien teknologioiden sovellus- ja 
käyttömahdollisuudet paloturvallisuudessa

Tampereen yliopisto & SPEK



Tiedon tuottaminen

Uusien teknologioiden sovellus- ja käyttömahdollisuudet 
paloturvallisuudessa
Tampereen yliopisto & SPEK

Esille nousseita haasteita:

- Kokonaisuuden hallinnan haasteet – Toteutusten pirstaloituminen

- Turvallisuusalustat ja integraatiot – Avoimuus ja lähtökriteerit

- Järjestelmän luotettavuus – ylläpitoajan haasteet

- Riskien hallitseminen ja välttäminen

Työ valmistuu keväällä 2020



Tiedon tuottaminen

Ikääntyneiden palovaroittimien jatkohanke 2019-2020

Tukes toteuttaa hankkeen yhdessä Pelastusopiston, 
Sisäministeriön, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön, 
Suomen Palopäällystöliiton, Onnettomuustutkintakeskuksen, 
Nuohousalan Keskusliitto Ry:n sekä Finanssiala Ry:n kanssa.

Hankkeen tuloksista on tarkoitus tiedottaa v. 2020 aikana.

Turvallisen asumisen ja arjen kehittäminen uudella 
palontorjuntatekniikalla – Uusi toteutusajankohta kevät 2020



Julkaisut

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. 

Toimintamallien lähtökohtana: 

Yksinkertaistettu malli yleiseen 
informaatioon

”Yksikin yhteinen teko turvallisuudelle on 
teko meille jokaiselle”



Toimintamallit: Savunpoiston ylläpito



Toimintamallit – julkaistu 2018-2019

Savunpoiston ylläpito Koulujen paloturvallisuuden 

kehittäminen

Palontorjuntatekniikan 

merkitys



Tulossa 2019 - Toimintamallit

Kirkkojen paloturvallisuuden kehittäminen

Ennakoinnin rooli – Paloturvallisuuden 
”kehämalli”

Tekniset toimintamallit

Luonnos: Dieselpumpun korvaus 
sähkökäyttöisellä pumpulla – Mitä on 
huomioitava



Lisää tietoa alalta:

Paloilmoitinsuositustyöryhmän julkaisut (http://www.skt-saatio.fi)

Tulossa! 

Tarkastuslaitosten yhteistyöryhmän toteuttamat tulkinnat/julkaisut

!



Lisää oppaita – spek.fi/oppaat



Ylläpidon laadun kehittäminen

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



Palontorjuntatekniikan oppimismateriaali

www.palontorjuntatekniikka.fi >>> Oppimismateriaali



Oppimismateriaalia on tulossa lisää!

Lisää paloilmoitinlaitteistojen käyttövideoita sekä yleistä paloturvallisuuden 
perehdytysmateriaalia



Kiitos!

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

www.spek.fi/palontorjuntatekniikka

Tekniikka@spek.fi

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



