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1 Soveltamisala 

Tätä määräystä sovelletaan 1.9.1999 alkaen Suomessa myytäviin palovaroittimiin, 
palovaroitinryhmiin ja palovaroitinjärjestelmiin.  

Sisältö    

 
 
 
2 Määritelmät 

Palovaroitin on laite, jota käytetään alkavan palon havaitsemiseen ja siitä hälyttämiseen. 
Laitteessa on samassa kuoressa palon havaitsemiseen, äänihälytykseen ja äänihälytyksen 
toiminnan kokeiluun tarvittavat osat. Ilmaisinosan toimintaperiaate on sellainen, että alkava palo 
havaitaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Savuun reagoiva palovaroitin hälyttää, kun sen 
sisälle menee savua. Palovaroitin on joko paristo- tai akkukäyttöinen. Se voi saada virran myös 
sähköverkosta, jolloin sen toiminta varmistetaan paristolla tai akulla. 

Palovaroitinryhmä muodostuu kahdesta tai useammasta yhteenliitetystä palovaroittimesta. 
Palovaroitinryhmä saa virran paristosta, akusta tai sähköverkosta. Verkkokäyttöisen ryhmän 
palovaroittimen toiminta varmennetaan paristolla tai akulla. Hälytys yhdessä palovaroittimessa 
aiheuttaa yhteishälytyksen myös muissa ryhmän palovaroittimissa.  
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Palovaroitinjärjestelmä koostuu palovaroittimista, palovaroitinryhmistä ja keskusyksiköstä. 
Hälytys yhdessä palovaroittimessa aiheuttaa hälytyksen myös keskusyksikössä ja tarvittaessa 
muissa siihen liitetyissä palovaroittimissa. Palovaroitinjärjestelmän toiminta varmennetaan 
paristolla tai akulla ja sillä tulee olla vähintään kahden tunnin varakäyntiaika. Keskusyksikköön 
liitetyn palovaroitinryhmän kaapeliyhteys on katkos- ja oikosulkuvalvottu. Palovaroitinjärjestelmää 
käytettäessä on annettava selkeä ohje, että palokunta on hälytettävä erikseen.  

Sisältö    

 
 
 
3 Tekniset ominaisuudet ja toiminta 

Palovaroitin on testattava savuilmaisimien testaukseen akkreditoidussa laboratoriossa 
ensisijaisesti standardin EN 54-9 mukaisesti. Palovaroittimen toiminnan perustuessa ionisoivaan 
säteilyyn varoittimen herkkyyden tulee täyttää vähintään standardin EN 54-9 testitulen TF2 luokan 
C vaatimukset ja optisen varoittimen vastaavasti testitulen TF4 luokan C vaatimukset. 

Palovaroittimien, jotka on testattu standardien NT ELEC 004, DVN 4540, DVN 4541, BS 5446 tai 
UL 217 mukaan, on täytettävä standardin EN 54-9 vaatimukset.  

Palovaroittimen hälytysäänen voimakkuus on vähintään 95 dBA mitattuna yhden metrin 
etäisyydeltä tai vähintään 85 dBA mitattuna kolmen metrin etäisyydeltä äänilähteestä. Mitattavan 
äänen taajuus on 0,3 - 3 kHz:n välillä.  

Sähköverkkoon liitettävien laitteistojen on oltava sähköturvallisuusmääräysten mukaisia.  

Palovaroitinjärjestelmän keskuskojeen ja siihen kiinteästi liitettyjen osien pitää edellä mainittujen 
erilliselle palovaroittimelle annettujen standardiominaisuuksien lisäksi täyttää yleisen 
eurooppalaisen häiriönsietostandardin SFS - EN 50082-1 vaatimukset seuraavasti:  
- SFS - EN 61000-4-2, staattisen purkauksen sieto, testitaso 3,6 kV kontaktipurkaus ja 8 kV 
ilmapurkaus 
- SFS - EN 61000-4-3, säteilevän sähkömagneettisen kentän sieto, 80 - 100MHz:ä, testitaso 3, 10 
V/m  
- SFS - ENV 50204, säteilevän sähkömagneettisen kentän sieto, pulssitesti (GSM-testi) 
- SFS - EN 61000-4-4, nopean transienttipurskeen sieto, testitaso 3, verkkosyöttö 2 kV, muut 
johtimet 1kV  

Testauksissa laitteisto ei saa vikaantua eikä aiheuttaa virheellistä palohälytystä. Laitteiston tila saa 
hetkellisesti muuttua, mutta sen tulee palautua itsestään normaalitilaansa testirasituksen 
poistuessa.  

Ominaisuudet ja toiminta koskevat myös langattomia järjestelmiä.  

Valmistajan tai maahantuojan pitää hyväksyttää ionisoiva palovaroitin Säteilyturvakeskuksessa.  

Palovaroittimen mukana on oltava kirjalliset suomen- ja ruotsinkieliset ohjeet tuotteen 
asennuksesta, huollosta ja kunnossapidosta sekä hävittämisestä.  

Sisältö    

 
 
 
4 Tuotteen määräyksenmukaisuus ja merkintä 

Pelastustoimen laitteiden teknisistä vaatimuksista ja paloturvallisuudesta annetun lain 3 §:n 
mukaisesti palovaroittimen valmistaja tai maahantuoja vastaa siitä että palovaroitin on tämän 
määräyksen mukainen. Palovaroittimen valmistajalla ja maahantuojalla on oltava laboratorion 
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tekemät palovaroittimen vaatimustenmukaisuutta osoittavat täydelliset testiraportit käytössään. 
Valvontaa varten valmistajan ja maahantuojan on pidettävä vaatimustenmukaisuutta osoittavat 
testiraportit valvontaviranomaisen saatavilla. 

Palovaroittimen valmistaja tai maahantuoja voi merkitä palovaroittimen ennen tuotteen 
markkinoille saattamista tämän määräyksen numerolla SM-1999-00256/Tu-33. Palovaroittimen 
myyntipakkauksessa tai mukaan liitetyissä ohjeissa on lisäksi oltava vähintään seuraavat 
lisämerkinnät:  
- laitteen mallimerkintä 
- valmistusvuosi tai valmistusajankohta 
- valmistaja 
- maahantuoja 
- säteilyturvallisuuden vaatimat merkinnät 
 

Sisältö    

 
 
 
5 Valvonta 

Pelastustoimen laitteiden teknisistä vaatimuksista ja paloturvallisuudesta annetun lain 9§:n 
mukaisesti Turvatekniikan keskus valvoo, että kaupan olevat palovaroittimet ovat tämän 
määräyksen mukaisia. Saman lain 9§:n 3 momentin mukaisesti kunnan pelastusviranomaisen 
tulee ilmoittaa havaitsemistaan tämän määräyksen vastaisista palovaroittimista Turvatekniikan 
keskukselle. 

Jos palovaroitin ei täytä sille tässä määräyksessä asetettuja vaatimuksia, on 
valvontaviranomaisella oikeus ryhtyä pelastustoimen laitteiden teknisistä vaatimuksista ja 
paloturvallisuudesta annetun lain 10§:n mukaisiin toimenpiteisiin.  

Sisältö    

 
 
 
6 Palovaroittimen sijoitus ja kunnossapito 

Asunnon tulipalossa suurimman vaaran ihmisille aiheuttaa kalusteista ja sisustemateriaaleista 
syntyvä savu. Yleensä savu kulkeutuu katonrajan ilmavirtojen mukana. Savuun reagoiva 
palovaroitin hälyttää joutuessaan savuun. 

Uudisrakentamisen ja korjausrakentamisen yhteydessä on otettava huomioon, että tilan koosta tai 
käytöstä riippuen Suomen rakentamismääräyskokoelman osan E1 kohdan 11.3.1 perusteella 
voidaan tila edellyttää varustettavaksi paloilmoittimella tai sähköverkkoon kytkettävällä 
palovaroittimella.  

Palovaroitin tulee sijoittaa asuntoon palovaroittimen mukana tulevan asennusohjeen mukaisesti 
siten, että kaikki nukkuvatkin ihmiset mahdollisen tulipalon syttyessä heräävät ja pystyvät 
poistumaan huoneistosta.  

Asunnon jokainen kerros tulee varustaa vähintään yhdellä palovaroittimella.  

Tarvittavien lisäpalovaroittimien määrä riippuu asunnon pinta-alasta, sen muodosta ja erityistä 
syttymisvaaraa aiheuttavista toiminnoista.  

Pelastusviranomainen voi pelastustoimilain 31§:n nojalla määrätä taloyhtiön hankkimaan 
rakennuksen yleisiin tiloihin palovaroittimet, joilla saadaan varoitus alkavasta tulipalosta.  

Erityisryhmille parhaiten soveltuvista palovaroittimista ja palovaroittimien sijoituksesta saa 
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tarvittaessa lisätietoja kunnan pelastusviranomaiselta tai Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöltä. 

Pelastustoimilain 23§:n mukaan on rakennuksen omistajan ja haltijan yleisten tilojen osalta ja 
huoneiston haltijan hallussaan olevien tilojen osalta huolehdittava, että palovaroitin on 
toimintakunnossa. Paloviranomainen tarkastaa palovaroittimien sijoitusta ja toimintakuntoisuutta 
palotarkastuksen yhteydessä.  

Olemassa oleviin majoitushuoneistoihin tulee asentaa riittävä määrä huoneistokohtaisia 
palovaroittimia, palovaroitinryhmä tai palovaroitinjärjestelmä. Palovaroitinjärjestelmän 
keskusyksikkö on sijoitettava valvottuun paikkaan. Huoneiston haltijan on pidettävä laitteet 
toimintakunnossa ja laitteiden kuukausikokeilusta on pidettävä pöytäkirjaa.  

Sisältö    

 
 
 
7 Erinäisiä määräyksiä ja voimantulo 

Aiemmin voimassa olleen ohjeen numerolla 7/011/93 merkittyjä palovaroittimia saa pitää 
myynnissä vuoden tämän määräyksen voimaantulon jälkeen. Aiemmin hankittujen ohjeen 
numerolla 7/011/93 tai sisäasianministeriön hyväksymisnumerolla merkittyjen tai niitä vastaavien 
palovaroittimien katsotaan olevan tämän määräyksen mukaisia.  

Sisältö    
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