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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi palo- ja pelastustoi
mesta annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan normin
antoperusteiden selkiyttämiseksi lisättäväksi 
palo- ja pelastustoimesta annettuun lakiin uusi 
21 a §, joka valtuuttaa sisäasiainministeriön 
antamaan paloturvallisuuden kannalta tarpeel
lisia määräyksiä tulisijoista ja muista palovaa
rallisista laitteista. Määräysten noudattamisen 
toteamiseksi voitaisiin tarvittaessa suorittaa 
myös tarkastuksia ja sisäasiainministeriö voisi 

määrätä laitteelle hyväksymismenettelyn. Sisä
asiainministeriö voi antaa laadunvalvontaan 
liittyvien tarkastusten suorittamisen ja laittei
den hyväksymisen muullekin tähän tehtävään 
soveltuvalle, kuten erityiselle tarkastuslaitok
selle tai lähinnä pelastushallinnon alalla toimi
valle järjestölle. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi
maan 1 päivänä tammikuuta 1991. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Vuoden 1990 alusta voimaan tulleen viran
omaisten määräyksiä ja ohjeita koskevista toi
menpiteistä annetun lain (573/89) mukaan on 
ennen sen voimaantuloa annetut määräykset ja 
ohjeet saatettava lain ja valtioneuvoston sen 
nojalla antamien määräysten mukaisiksi vuo
den 1990 loppuun mennessä. Sisäasiainministe
riö on antanut paloturvallisuusohjeita muun 
muassa öljylämmittimistä (8.5.1979), viljankui
vureista ( 10.6.1981) ja tehdasvalmisteisista tuli
sijoista, joissa poltetaan kiinteää polttoainetta 
(10.1.1986). Ohjeiden kohderyhminä ovat val
mistajat, maahantuojat, paloviranomaiset ja 
kuluttajat. Mainituille ohjeille ei ole palo- ja 
pelastustoimesta annetussa laissa (559/75) riit
tävän selkeätä norminantovaltuutusta. Kun nä
mä ohjeet sisältävät määräyksiä, jotka ovat 
paloturvallisuuden kannalta tarpeellisia, ehdo
tetaan palo- ja pelastustoimesta annettuun la
kiin lisättäväksi säännös yksilöidystä valtuu-
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tuksesta, joka mahdollistaisi ohjeiden voimas
sapitämisen edelleen. 

Sisäasiainministeriö voisi antaa ehdotuksen 
mukaan määräyksiä tulisijoista ja muista palo
vaarallisista laitteista. Tulisijoilla tarkoitetaan 
rakennukseen kuuluvaa tai sen ulkopuolella 
olevaa laitetta, jossa poltetaan kiinteää, neste
mäistä tai kaasumaista ainetta ja joka on 
yhdistetty rakennuksen savuhormiin. Palovaa
rallisilla laitteilla tarkoitetaan syttymisvaaraa 
aiheuttavia laitteita. Laitteita ei ole lueteltu tai 
yksilöity tarkemmin, jotta säännös olisi riittä
vän joustava. Sisäasiainministeriö voisi antaa 
määräyksiä laitteiden laatuvaatimuksista, mal
leista, mitoista, laitteiden valmistuksesta, maa
hantuonnista, kaupasta, asennuksesta, huollos
ta, tarkastuksesta ja hyväksymisestä. Määräys
ten sisältö noudattaa palo- ja pelastustoimesta 
annetun lain 51 §:n valtuutussäännöstä. 

Säännös tarkastusten suorittamisesta ja lait
teiden hyväksymisestä vahvistaa osin nykyisen 
käytännön. Sisäasiainministeriö voisi antaa 
tarkastus- ja hyväksyruistehtäviä esimerkiksi 
Suomen Palontorjuntaliitolle, Teknilliselle tar-
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kastuskeskukselle, muulle erityiselle tarkastus
laitokselle tai paikalliselle viranomaiselle. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Esityksellä ei ole välittömiä eikä välillisiä 
taloudellisia vaikutuksia, eikä se aiheuta lisä
kustannuksia. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan saateltavaksi voimaan 
päivänä tammikuuta 1991. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
palo- ja pelastustoimesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään palo- ja pelastustoimesta 4 päivänä heinäkuuta 
1975 annettuun lakiin (559175) uusi näin kuuluva 21 a §: 

21 a § 
Sisäasiainministeriö voi antaa määräyksiä 

tulisijojen ja muiden palovaarallisten laitteiden 
laatuvaatimuksista, malleista ja mitoista sekä 
niiden valmistuksesta, maahantuonnista, kau
pasta, asennuksesta, huollosta, tarkastuksesta 
ja hyväksymisestä. Sisäasiainministeriö tai sen 

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 1990 

tähän tehtävään määräämä voi suorittaa mää
räysten noudattamisen toteamiseksi tarkastuk
sia ja antaa laitteelle sisäasiainministeriön mää
räämän hyväksymisen. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1991. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sisäasiainministeri Jarmo Rantanen 


