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1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön päätarkoituksena on luoda Sähkö-Pori Oy:n käyttöön opas au-

tomaattisten paloilmoitinlaitteiden parissa työskenteleville henkilöille. Oppaassa tul-

laan käsittelemään asennusta, konfigurointia, huoltoa sekä vianhakua. Työ on rajattu 

pääosin kahden valmistajan järjestelmiin, Schneider Electric (ESMI) sekä Panaso-

niciin, joihin Sähkö-Pori Oy:llä on lisenssit.  

 

Oppaalle on todettu olevan tarvetta johtuen aineiston hajanaisista tai huonosta saata-

vuudesta. Oppaan on tarkoitus auttaa selvittämään, varsinkin satunnaisen tasaisesti il-

meneviä ongelmia järjestelmien uudisasennuksista modernisointeihin sekä vianha-

kuun. 

 

Tässä opinnäytetyössä käydään lyhyesti läpi paloilmoitinlaitteiston peruskäsitteitä 

sekä tavanomaisempia syitä erheellisiin paloilmoituksiin. Työssä on myös käyty läpi 

virheitä, joita kirjoittaja on henkilökohtaisesti kohdannut paloilmoitinlaitteiden asen-

nus-ja huoltotöissään. 
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2 YRITYSESITTELY 

 

Sähkö-Pori Oy on Porilainen sähköasennusliike, jonka palveluksessa on 24 työntekijää 

(12/2015), liikevaihto on n.2,5 miljoonaa euroa (2/2014). Yhtiöllä on myös oikeudet 

toimia TUKESin hyväksymänä paloilmoitinliikkeenä. 

Sähkö-Pori Oy on satakunnan alueella vahva toimija suurten rakennusliikkeiden säh-

kötöiden alihankintaurakoitsijana. 
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3 PALOILMOITINTA KOSKEVAT SEURAAVAT LAIT, 

ASETUKSET JA MÄÄRÄYKSET 

• Pelastuslaki (468/2003, 22 §, 29 §) 

• Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (787/2003) 

• Hätäkeskuslaki (157/2000) 

• Laki pelastustoimen laitteista (10/2007) 

• Ympäristöministeriön julkaisu RakMK E1, E2 ja E4, Rakennusten pa-

loturvallisuus 

• KTMp 1193/1999 sähkölaitteistojen turvallisuudesta 

• Tukes-ohje S10, Sähkölaitteistojen turvallisuutta ja sähkötyöturvalli-

suutta koskevat standardit. 

 

Paloilmoittimen toteutuksessa noudatetaan laitteiden osalta eurooppalaisia EN 54 -

standardeja. 
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4 PALOILMOITIN 

Paloilmoitin on laitteisto, joka antaa automaattisesti ja välittömästi ilmoituksen alka-

vasta palosta. Vikailmoitus lähtee laitteiston toimintavalmiutta vaarantavista vioista 

paikallisesti sekä hälytyskeskukseen. Paloilmoitin muodostuu ilmoitinkeskuksesta, 

teholähteestä, paloilmaisimista, paloilmoituspainikkeista, hälyttimistä ja ilmoituksen-

siirtojärjestelmästä. Paloilmoittimeen voi liittyä palonrajoitus- ja sammutuslaitteisto-

jen ja pelastustöitä helpottavien laitteiden toimintailmoituksia ja/tai henkilöturvalli-

suutta ja palonilmaisua palvelevien laitteistojen ohjausvirtapiirejä. (Paloilmoittimen 

suunnittelu, asennus, huolto ja kunnossapito ST-ohjeisto 2009 (Hyytiä ym. 2009, 7). 

 

4.1 Paloilmaisimet 

Automaattisella paloilmoitinlaitteella varustetuista kohteista mitkään tilat ei saa jäädä 

suojaamatta. Savuilmaisimia käytettäessä mikään piste tilassa ei saa olla 6 metriä 

kauempana ilmaisimesta, lämpöilmaisimilla etäisyys on 4 metriä. Ensisijaisesti käy-

tetään aina savuilmaisimia tai yhdistelmäilmaisimia, toissijaisesti DM-ilmaisimia sit-

ten lämpö-ilmaisimia. Savuilmaisimia ei voi käyttää tilassa, missä muodostuu nor-

maalisti savua, käryä tai höyryä mm. pesutilat, tuulikaapit, keittiöt, naisten pukuhuo-

neet, ulkotilat. DM-ilmaisimia ei voi käyttää tilassa, missä lämpötilan vaihtelut ovat 

normaalisti nopeita mm. tuulikaapit, saunojen pukuhuoneet, suurtalouskeittiöt, ulko-

tilat 

 

4.2 Ilmaisintyypit 

Paloilmaisimet on jaettu seuraavasti 

• Standardisarjan EN54 mukaiset ilmaisimet (savu, lämpö): 

• Yhdistelmäilmaisin (nk. monikriteeri) 

• Optinen linjailmaisin  

• Liekki-ilmaisin 

• Näytteenottoilmaisin ja järjestelmä (luokat A, B, C) 
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• Lämpöilmaisinkaapelit 

• Standardoimattomat ilmaisimet (kirjataan toteutus pöytäkirja) 

 

Standardoimattomat ilmaisimet (kirjataan toteutus pöytäkirja) 

• kanavailmaisin (K-ilmaisin) 

• näytteenottoilmaisin (N-ilmaisin) 

• kaasuilmaisin 

• häkäilmaisin 

lisäksi: 

Tilakohtainen hälytin on yleensä majoitustiloissa käytettävä lisähälytin (Hyytiä, K. 

2009; Erheellisten paloilmoitusten ehkäisy 2011, 9-10).  

 

4.3 Ilmaisimin suojattavat tilat 

Ilmaisimin tulee varustaa muiden tilojen lisäksi: 

 

• Enintään 4m:n etäisyydellä rakennuksesta sijaitsevat katokset, joissa 

palokuormaa ja välitasot tms. jos kooltaan yli 5m2  

• Lasitettu parveke 

• Yli 0,5 m2 komerot  

• Yli 0,5 m2 kuilut ja kanavat 

• Kaikki tekniset tilat esimerkiksi sähkökomerot 

• Alas lasketun katon yläpuolisesta tilasta tai korotetun lattian alapuolisesta 

tilasta se osuus, jossa on palokuormaa 

• Asuntojen kylpyhuoneet, jos niissä on palokuormaa esimerkiksi pesukone 

• Jätekylmiöt 

• Suurtalouskeittiöiden huuvat yli 2 m2 

 

Ilmaisimia ei tarvitse asentaa: 

• Osastoituihin hissikuiluihin 

• Käyttämättömälle ullakolle tai kellariin 
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• Saunan pesu- ja löylyhuoneeseen 

• Alle 4m2 kylpyhuoneisiin, vessoihin tai vastaaviin tiloihin, ellei niissä ole 

palokuormaa 

• Suljettuihin kylmiöihin tai pakastehuoneisiin, ellei niissä työskennellä 

• Katetulle jalkakäytävälle tai sisääntulokatokseen, ellei ole palokuormaa 

• Poikkileikkauspinta-alaltaan alle 2 m2 kaapelikuiluihin ja –kanaaleihin, jos ei 

kulkumahdollisuutta 

• Välitiloihin, jotka ovat alle 0,8 m korkeita, alle 10 m pituisia ja alle 10 m 

leveitä sekä ovat rakenteita lukuun ottamatta palamattomalla materiaalilla 

päällystettyjä ja niiden palokuorma on alle 25 MJ/1 m2 (Jos välitilan 

poikkipinta on 1 m2 ja tilassa kulkee vähemmän kuin 15 kpl 3x1,5 mm2 

kaapeleita, suojausta ei tarvita. Sallittujen kaapeleiden määrä vähenee 

poikkipinnan pienentyessä.) 

• Suojaamattomissa tiloissa kulkevat paloilmoitinkaapelit tulee olla   

palamattomia.   (Paloilmoittimen suunnittelu, asennus, huolto ja kunnossapito 

ST-ohjeisto 2009 (Hyytiä ym. 2009, 21-22).  
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5 PALOILMOITTIMEN MÄÄRÄYTYMINEN 

 

Mikäli paloilmoitin on rakennusluvan ehtona tai pelastusviranomaisen vaatimuksena, 

kohde varustetaan paloilmoittimella vähintään siinä laajuudessa, kuin lupa tai 

vaatimus edellyttää. Hätäkeskuksiin liitettävissä omaehtoisissa kohteissa valvonnan 

laajuus määritellään toteutuspöytäkirjassa. 

 

Majoitustiloihin, joissa on enemmän kuin 50 majoituspaikkaa ja hoitolaitoksiin, joissa 

on enemmän kuin 25 vuodepaikkaa, tulee asentaa hätäkeskukseen liitetty 

automaattinen paloilmoitin. Päivähoitolaitokset ja päiväkodit sekä P2-luokan 3-8 

kerroksiset työpaikkarakennukset tulee myös suojata automaattisella 

paloilmoitinlaitteella.  Lisäksi paloilmoittimen tulee olla rakennusluvan ehtona, mikäli 

kiinteistössä tapahtuva toiminta luokitellaan palovaaralliseksi tai kiinteistön 

suunnitteluratkaisut ovat sellaisia, että ne edellyttävät automaattista paloilmoitinta. 

(Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta. 2011. 37126-E1.)  

 

Paloilmoitin voidaan asentaa kiinteistöön turvallisuuden parantamiseksi myös 

vapaaehtoisesti. Myös ns. omaehtoisen paloilmoittimen tulee täyttää paloilmoittimelle 

asennetut vaatimukset.  

 

Mikäli kohdekohtaisessa toteutuspöytäkirjassa ei ole vaativammin tai saman tasoisena 

toisin määritelty, sovelletaan jäljempänä mainittuja periaatteita. Valvonnan laajuutta 

arvioitaessa tarkastellaan seuraavia seikkoja (Rak-43.500 Paloturvallisuuden 

perusteet.): 

 

• Tulipalon syttymisen todennäköisyys 

• Tulipalon leviäminen syttymispaikalla ja sen ulkopuolelle 

• Tulipalon seuraukset (todennäköiset kuolonuhrit, loukkaantumiset, 

omaisuusvahingot, keskeytysvahingot ja ympäristövahingot) 

• Muiden palon torjuntakeinojen käyttömahdollisuus (sammutuslaitteistot). 
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6 TOTEUTUSPÖYTÄKIRJA 

 

Toteutuspöytäkirjan laatimisessa noudatetaan kolmikantaneuvottelua paloviranomai-

sen, paloilmoitinliikkeen ja rakennusliikkeen tai rakennuttajan edustajan kanssa. Pa-

loilmoittimen toteutuspöytäkirja on kohdekohtainen. Toteutuspöytäkirja on vaiheittain 

etenevä paloilmoittimen suunnittelua, asennusta, käyttöönottoa ja luovutusta sekä kun-

nossapitoa koskeva asiakirja.  

 

Toteutuspöytäkirjan täyttäminen on aloitettava jo kohteen suunnittelun alkuvaiheessa, 

jolloin siihen voidaan tehdä vaadittavat kohteen perusmäärittelyt ja sitä tulee ylläpitää 

aktiivisesti projektin eri vaiheissa. Toteutuspöytäkirja toimii hankesuunnittelussa 

apuna järjestelmätason määrittämisessä.  Toteutusprojektin päätyttyä kaikki toteutuk-

seen liittyvät asiat löytyvät yhdestä asiakirjasta. 
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7 PALOILMOITINLAITTEEN HALTIJA                                                 

 

Paloilmoittimen haltija vastaa siitä, että paloilmoittimelle on olemassa sille laadittu 

kunnossapito-ohjelma ja, että sen huolto ja korjaustoiminta on järjestetty laitekohtai-

sen huolto-ohjeen mukaisesti. Paloilmoittimen haltijan tulee nimetä paloilmoittimen 

hoitaja ja huolehtia siitä, että tämä saa tehtävän hoidon kannalta tarpeellisen koulu-

tuksen. Hoitaja vastaa kunnossapito-ohjelman läpiviennistä. Järjestelmä tulee tarkas-

taa ja huoltaa säännöllisesti. Tarkastukset ja huollot tulee tehdä riippumatta siitä 

ovatko tilat käytössä tai eivät.  

 

Paloilmoittimen määräaikaistarkastus on tehtävä kolmen vuoden välein, vuosihuolto 

vuosittain ja kuukausikokeilut kerran kuukaudessa. Paloilmoittimen haltija on taho, 

jolla on hallintaoikeus paloilmoittimeen. Haltija vastaa laitteiston toimivuudesta sekä 

siihen liittyvistä sopimuksista. Haltija voi valtuuttaa kunnossapidon ja kuukausiko-

keilut kolmannelle osapuolelle. Haltijan vastuuta ei voi siirtää eteenpäin. 

 

7.1 Tarkastukset 

• Oman työn tarkastus (asennustodistus, mittaukset, huomautukset tes-

tausraportti ym.)  

• Käyttöönottotarkastus, varmennustarkastus (kolmannen osapuolen 

suorittama tarkastus) 

 

 

Paloilmoitinliikkeen tulee tehdä käyttöönottotarkastus ja siitä on laadittava pöytä-

kirja. Paloilmoittimen haltijan tulee huolehtia siitä, että paloilmoittimelle tehdään 

varmennustarkastus sekä määräaikaistarkastus ja vastaa kaikista tarkastuksiin liitty-

vistä kustannuksista. 

 

Uuden, laajennettavan, muutettavan tai uusitun paloilmoittimen varmennustarkastuk-

sen tekee tehtävään valtuutuksen saanut tarkastuslaitos. Aivan vähäisille muutoksille 

ei tarkastusta kuitenkaan tarvitse tehdä. 
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Varmennustarkastuksessa todetaan riittävässä laajuudessa pistokokein, että paloil-

moitinliike on tehnyt käyttöönottotarkastuksen ja, että paloilmoitin täyttää tämän 

määräyksen vaatimukset sekä sisäasiainministeriön paloilmoittimien teknisistä omi-

naisuuksista antamat määräykset. 

 

Varmennus- ja määräaikaistarkastuksissa paloilmoitin joko hyväksytään, hyväksy-

tään korjausmääräyksellä tai hylätään. Varmennustarkastus on tehtävä ennen paloil-

moittimen kytkemistä hätäkeskukseen. 

 

Jos kyseessä on paloilmoitin, jonka asentaminen perustuu rakennuslupamenettelyn 

yhteydessä esitettyyn vaatimukseen, on laitteiston varmennustarkastus suoritettava 

ennen rakennuksen tai sen osan käyttöönottoa (loppukatselmus). Tarkastuksesta on 

annettava tarkastuspöytäkirja rakennusvalvonnalle. (Sisäasiainministeriön määräys 

A:60, 5.) 
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8 ILMOITUKSENSIIRTO HÄTÄKESKUKSEEN 

 

Ilmoituksensiirto on olennainen osa paloilmoitinta. Ilmoituksensiirtojärjestelmä välit-

tää paloilmoittimen palo- ja vikailmoitukset hätäkeskukseen sekä linjavikojen valvon-

tailmoitukset operaattorille. Kohdekortin yhteyshenkilöt (paloilmoittimen hoitaja ja 

varahoitaja) tulee olla aina ajan tasalla. Hätäkeskus soittaa yhteyshenkilölle, joka on 

ilmoitettu kohdekorttiin. Paloilmoituksen tullessa hätäkeskukseen pelastuslaitos häly-

tetään kohteeseen. Yhteyshenkilöistä jonkun tulee olla aina tavoitettavissa.    

 

Yhteyshenkilölle soitetaan myös, jos paloilmoittimesta tulee vikailmoitus. Vikailmoi-

tuksesta on tärkeätä saada tieto kiinteistön vastuuhenkilöille, jotta sen turvallisuustaso 

ei heikkene ja korjaavat toimenpiteet voidaan toteuttaa (Erheellisten paloilmoitusten 

ehkäisy 2011,11). 
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9 PALOILMOITTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 

 

Paloilmoittimen luovutuksen jälkeen, ilmoittimelle saadaan seuranta-aika. Mikäli seu-

ranta-aikana ilmenee säätötarpeita, työn suorittaa paloilmoitinliike. Seuranta-aika ei 

ole tarkoitettu testausajaksi jolloin järjestelmä saatetaan toimivaksi. Määräaikaistar-

kastukset ovat haltijan vastuulla, joka vastaa siten niiden tilaamisesta. Haltija myös 

vastaa siitä, että paloilmoittimella on kunnossapito-ohjelma, jota seurataan laitteiston 

koko elinkaaren ajan. Paikallinen pelastuslaitos valvoo palotarkastusten yhteydessä, 

että kunnossapito-ohjelmaa on noudatettu ja määräaikaistarkastukset tehty. 
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10   YLEISIÄ PUUTTEITA PALOILMOITINJÄRJESTELMISSÄ 

10.1  Puutteet paloilmoitinlaitteistossa 

Yleisesti automaattinen paloilmoitinlaite koetaan kohteessaan tärkeäksi ja sitä pide-

tään asianmukaisessa kunnossa. Laitteistoihin teetetään vuosittaiset vuosihuollot ja 

tehdään suositeltuja muutoksia. Kuitenkin joskus paloilmoitinlaite koetaan pelkäksi 

rasitteeksi ja kulueräksi ja sen huoltoa on laiminlyöty jo käyttöönotosta alkaen. Koh-

teesta voi löytyä useiden määräaikaistarkastusten puute- ja vikalistat, jotka on jätetty 

huomiotta. Huoltoja tehdään joihinkin kohteisiin vain vikatapauksissa. 

 

Välillä paloilmoitinlaitteen vanhentumisen ja vikaoireilun vuoksi on suositeltu laitteen 

uusimista ennen lopullista hajoamista, mutta usein nämä kuitenkin vaihdetaan vasta 

laitteen rikkouduttua. Samalla, kun joudutaan hankkiman uusi älykäs keskuslaite, olisi 

järkevää vaihtaa myös kenttälaitteet mikroprosessoripohjaisiin älykkäisiin ja analysoi-

viin osoitteellisiin ilmaisimiin. Varsin yleisesti silti näkee uusia älykkäitä keskuksia, 

joista on jätetty ilmaisimet uusimatta. Savuilmaisimia voi olla jopa viittä eri mallia. 

Tällaisissa tapauksissa tulee mieleen, onko kaikkien yhteensopivuus testattu riittävässä 

laajuudessa. 

 

Konventionaalisessa järjestelmässä ilmaisimien analogia arvoja ei voi lukea, joten ne 

tulisi vaihtaa uusiin valmistajan ohjeiden mukaisesti 3-5 vuoden välein. Tämä toteutuu 

vain harvakseltaan ja monesti ilmaisimien vaihto tulee ajankohtaiseksi erheellisten pa-

loilmoitusten myötä. Vanhojen konventionaalisten ilmaisimien, ilmaisuherkkyys tun-

tuu olevan monesti ilmaisuviiveen puuttumisesta huolimatta todella alhainen. Konven-

tionaalisten ilmaisimien uusiin vaihdossa on auttanut palolaitosten aktiivisuus laskut-

taa erheellisistä paloilmoituksista.  
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10.2  Puuteet dokumenteissa 

Käyttöönottotarkastus alkaa toteutuspöytäkirjan asioiden läpikäynnillä. Ensimmäisenä 

puutteena voi heti olla, että toteutuspöytäkirjassa ei ole pelastusviranomaisen allekir-

joitusta. Asennustodistuksen sisällön puutteena on useasti se, että ei ole merkitty, 

minkä ohjeen mukaan toteutus on tehty, eikä urakoitsija osaa sitä edes kertoa. Joskus 

asennustodistus on allekirjoitettu jo siinä vaiheessa, kun on saatu kuitattua keskukselta 

kaikki viat pois. Silloin pitäisi vasta alkaa oman työn tarkastuksen viimeinen vaihe. 

Siinä tutkitaan toteutus vertailemalla jo lähes valmiita paikantamiskaavioita ja osoite-

merkintöjä keskenään ja testataan järjestelmän toiminta, ilmaisinsijoitus, valvonnan 

laajuus, ohjaukset ja paikannettavuus (Pölönen 2014, 46-47). 

 

Asennustodistuksessa voi olla myös tulevan paloilmoitinlaitteen hoitaja- koulutuksen 

saaneen allekirjoitus, vaikka käyttöönottotarkastuksessa käy ilmi, että sitä ei ole an-

nettu. Kunnossapito-ohjelman mukaisia kuukausitestejä on myös kirjattu päiväkirjaan 

paloilmoitinlaitteen hoitajan toimesta, vaikkei niistä näy hätäkeskuksen tai paloilmoi-

tinkeskuksen muistissa. 

 

Hyvin yleisesti nimetyt paloilmoitinlaitteen hoitaja ja varahoitaja ovat hätäkeskuksen 

rekisterissä eri henkilöt, kuin paloilmoitinkeskuksella merkityt. Jos vikatapauksissa 

hoitajaan tai varahoitajaan ei saada yhteyttä, palokunta joutuu käymään tarkastamassa 

vian aiheuttajan. Tällöin se on mahdollisesti oikeutettu laskuttamaan käynnistä.  

 

Vuosihuolloissa ja määräaikaistarkastuksissa löytyy varsin yleisesti kohteita, joihin on 

lisätty ilmaisimia tai tehty seinämuutoksia. Usein paikantamiskaaviot on jäänyt päivit-

tämättä tai niitä on korjailtu kynällä. Lisätyistä ilmoittimista voi puuttua asennustodis-

tus tai niitä ei ole merkitty päiväkirjaan. Päiväkirjasta tulisi myös löytyä paloilmoitin-

liikkeen suorittamat vuosihuollot sekä erilliset raportit tehdyistä töistä. 

 

Paloilmoitinkeskus voi olla malliltaan sellainen, jossa kenttälaitteilla on tekninen sekä 

absoluuttinen osoite. Tällaisissa tapauksissa keskukselta täytyy löytyä ajantasainen do-

kumentti, jolla teknistä numeroa voi verrata absoluuttiseen osoitteeseen. 
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Palvelutaloissa ja hoitolaitoksissa on useasti ovinumerointi suoritettu eri tavalla kuin 

arkkitehtikuvissa. Jos paikantamiskaaviot on piirretty arkkitehtikuvien perusteella, 

syntyy ristiriita paikantamiskaavioiden ja ovinumeroiden kesken. Tällöin tulee uusia 

paikantamiskaaviot tai ovinumerot. 

 

 

Paikantamiskaavioiden yleisempiä ongelmia ovat puutteet ohjausten merkinnöissä. 

Varsinkin kaavioiden merkinnöissä miten ohjaukset saadaan kytkettyä irti tarvitta-

essa ja miten mahdolliset erikoistoiminnot, esimerkiksi palo-ovien kuittaaminen tai 

ilmastoinnin takaisinkytkentä suoritetaan. Monesti myös VAK:ilta tarvitsee kuitata 

palo/vika tiedot pois, jottei hälytystieto jää makaamaan talohuollon järjestelmiin. 

 

10.3  Puutteet käyttölaitteissa ja asennuksissa 

Toisinaan järjestelmän osat tai ilmaisimet kokevat ilkivaltaa. Tyypillisin tapaus on tu-

pakointi tiloissa, joissa paloilmoituksen välttämiseksi kierretään ilmaisin kannastaan. 

Tällöin tästä lähtee paloilmoituksen sijaan vikailmoitus hätäkeskukseen. Ilmaisimia on 

voitu myös teipata umpeen tai huputtaa. 

 
Kuva 1. Ilmaisimen huputuksen seurauksena, kattoon jääneet teipin jäljet. 
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Paloilmoitinpainikkeista tehdään satunnaisesti aiheettomia palohälytyksiä. Usein 

niistä yritetään avata automaattisesti avautuvia ovia tai sytytetään käytävävaloja, tämä 

aiheuttaa palohälytyksen. Näissä tapauksissa myös paloilmoitinpainikkeen paikan 

vaihtoa tai suojalasin käyttöä kannattaa harkita. Ilkivaltaa voidaan ehkäistä myös ku-

lun- ja kameravalvonnan tehostamisella.  

 

 

 
Kuva 2. Painonappi sijoitettu valonapin korkeudelle heti ovesta ensimmäiseksi. 

 

 

Hälyttimien kuuluvuus on monesti ongelma. Vanhemmissa kohteissa kelloja voi olla 

liian vähän ja niiden kuuluvuus yleensäkin heikkoa verrattuna uusiin. Uudemmissa 

kohteissa ongelmaksi voi osoittautua hyvin ääntä eristävät palo-ovet sekä paremmat 

äänieristykset. Tällöin varsinkin palo-ovien toimittua voi ilmetä katvealueita, joissa 

hälyttimet eivät kuulu tarpeeksi hyvin. Samoissa tiloissa saattaa olla sekaisin eri ääni-

siä sireenejä, kelloja ja kantaääniä, jotka voivat aiheuttaa hämmennystä.  

 

Mitään vanhoja paloilmoitinjärjestelmiä tai järjestelmän osia ei saa jättää aiheutta-

maan sekaannuksia, vaan ne on purettava pois. 



21 
 

 

 
Kuva 3 Vanhan käytöstä poistetun, toimimattoman järjestelmän ja uudemman toimivan palonappi ja 

kello. 

 

 

Paloilmoitinkeskuksella vapaiden hälytinlähtöjen puuttuessa, lisätään vikavalvomat-

tomia hälytinlinjoja. Säiden armoilla olevat ulkokellot vikaantuvat herkimmin, joten 

niiden toimivuuteen tulisi kiinnittää erityisesti huomiota. Ulkosireenit taasen houkut-

televat ilkivaltaan, varsinkin jos ne on sijoitettu liian alhaalle. Hälytinkellojen ja siree-

nien lisääntyessä rakennuksissa, palokellot olisi asiallista merkitä kyltillä sekaannus-

ten välttämiseksi. 

 

 

Monessa tilassa käyttötarkoituksen muutoksen jälkeen, tilaan on jätetty vanha läm-

pöilmaisin vaikka, se olisi kuulunut vaihtaa savuun perustuvaan ilmaisimeen. Huone 

on voitu jakaa kahtia rakentamalla väliseinä ja tällöin ilmaisin on jäänyt toisesta tilasta 

kokonaan pois. Purkamalla väliseiniä tehdystä tilasta yli jäänyt ilmaisin on voitu jättää 

silmukkaan, mutta piilotettu kattorakenteisiin. Ilmaisin on saattanut jäädä näkymättö-

miin lisättyjen ilmanvaihto-tai vesiputkien taakse.  
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Kuva 4. Lisättyjen putkien alle ja puristuksiin jäänyt ilmaisin. 

 

 

Konventionaalisissa järjestelmissä olisi tärkeää, että kaapeloinnin plus johdin ei olisi 

ilmaisinkannoissa yhdessä, koska silloin keskus ei huomaa irrotettuja ilmaisimia. 

Ilmaisimet tulisi pysyä vaihtamaan aina huoltotapauksissa, mutta aina se ei ole ollut 

mahdollista. Nappien testaus ei aina onnistu koska välittömästi sen alle on sijoitettu 

muita säätimiä ja kytkimiä. 



23 
 

 

 
Kuva 5. Painonappi sijoitettu ylimmäksi kouruasennuksessa, jolloin sen testaus ei onnistu normaalilla 

testaustavalla. 

 

Asennusvirheenä saattaa olla ilmaisimen asentaminen tuloilmakanavan välittömään 

vaikutusalueeseen, jolloin ilmaisimen toiminta häiriintyy sekä se voi likaantua vaihto-

kuntoon vuosittain.  

 
Kuva 6. Ilmaisin suoraan tuloilmakanavan edessä. Korjaaminen siististi betonikatossa, ellei mahdo-

tonta niin työlästä.   
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Osoitemerkintöjen puutteina on välillä liian pieni fonttikoko, puuttuva merkintä tai 

merkintä on tehty ilmaisimen pintaan. Aiemmin oli yleistä upottaa ilmaisin katossa 

oleviin akustolevyihin, näitä virheitä on korjaamattomana vielä varsin yleisesti. 

 

Alakaton yläpuolisten ilmaisimien lisääntymisestä huolimatta, edelleen näkee väliti-

loja suojaamatta tarvittavassa laajuudessa. Varsinkin saneerauskohteissa, joissa säh-

kökeskusten välittömässä läheisyydessä sijaitsee paljon pienehköjä tiloja, joiden läpi 

kulkee kaapelihyllyjä.  

 

Kun palovaroittimien paikkoja rakennusvaiheessa putkitetaan holveilla, saattaa ne vä-

lillä tulla putkitetuksi huonosti sijoitettuihin paikkoihin. Liian lähelle kattolamppua, 

seinää, tuloilmaa tai samaan linjaan jonkin muun teknisen laitteen kanssa. 

 

 

 
Kuva 7. Ilmaisin kattotuulettimen alla. 
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Kuva 8. Painonapin kojerasia elementtiseinässä, samassa linjassa patteriverkoston putkien kanssa. 
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11 ERHEELLISET PALOILMOITUKSET 

 

Sisäasiainministeriön pelastusosasto asetti erheellisten paloilmoitusten seurantahank-

keen 1.4.2008. ERHE -seurantahanke on jatkohanke sisäasiainministeriön pelastus-

osaston 26.10.2005 asettamalle kaksivuotiselle ERHE- hankkeelle, Hanke erheellisten 

paloilmoitusten vähentämiseksi (SM083:00/2005). Hankkeen toimikausi oli 1.4.2008 

31.3.2010. Sisäasiainministeriön pelastusosaston päätöksellä seurantahanketta jatket-

tiin ensin 31.3.2012 saakka ja sen jälkeen 31.3.2014 asti. Hankkeen toimikautta on 

jatkettu edelleen siten, että hanke päättyy 31.3.2015. (Erheellisten paloilmoitusten seu-

rantahankeen muistio 3.6.2014, 1). 

 

 

 
 

 

 

Automaattisten paloilmoittimien hälytyksistä 96–98 % on erheellisiä. Merkittävä osa 

erheellisistä paloilmoituksista on kiinteistön käyttäjien aiheuttamia. Erheelliset paloil-

moitukset voivat johtua myös ympäristöolosuhteista, huolimattomasta suunnittelusta, 

huonosti valitusta järjestelmästä, tilaan sopimattomista ilmaisimista tai huollon laimin-

lyönnistä.  
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Tyypillisiä erheellisten paloilmoitusten syitä ovat esimerkiksi huolimattomuus kiin-

teistön asennus-, huolto- ja korjaustöissä tai ruuan valmistus (Erheellisten paloilmoi-

tusten ehkäisy 2011, 5).  

 

Helsingin kaupungin pelastustoimen internet sivuilta löytyy opas, jossa käsitellään 

tyypillisempiä erheellisten paloilmoitusten aiheuttajia ja mahdollisia toimenpiteitä nii-

den välttämiseksi. Opas on yleisesti käytössä muissakin Suomen pelastuslaitoksissa. 
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12 POHDINTA 

 

Paloilmoitinasentajan opas opinnäytetyön aiheena tuntui työn aloittaessa sopivan ko-

koisena aihealueena, mutta suhteellisen alkuvaiheessa kävi selväksi, että täydellistä 

kokonaisuutta ei aihealueen laajuutensa takia siitä voi tehdä. Oppaan tarkoituksena 

onkin jäädä elämään ja laajenemaan tulevaisuuden projektien tuomien kokemusten ja 

tarpeen myötä. Opinnäytetyön tuloksena syntyi 152 sivuinen Paloilmoitinasentajan 

Opas (Kansikuva, Liite 1) Tämän opinnäytetyön teon aikana Sähkö-Pori Oy:n on so-

pinut partnerisopimuksen myös Prodex paloilmoittimien ottamisesta tuotevali-

koimiin, joten kirjaan on tulossa laajennusta hyvinkin pian. 

 

Oppaan tekeminen ja asioiden selvittäminen toi kirjoittajalle itselleen paljon uutta 

tietoa ja selventäviä yksityiskohtia, joita voin käyttää hyödykseni tulevaisuuden pa-

loilmoitinprojekteissa. Kirjasta toivotaan olevan myös suuri apu tulevaisuudessa, uu-

sien paloilmoitinasentajien opetellessa työtään.  
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LIITE 1. 
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