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Viitaten lausuntopyyntöönne Vanhustyön keskusliitto – Centralförbundet för de gamlas väl ry esittää 
kunnioittavasti seuraavaa: 

 

Vanhustyön keskusliitto on valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka tarkoituksena on 
edistää vanhusten ja ikääntyneiden ihmisten hyvinvointia ja osallisuutta sekä paran-
taa heidän elinolojaan ja arjen turvallisuutta. Vanhustyön keskusliitto edistää myös 
ikääntyvän väestön vanhuuteen varautumista. Vanhustyön keskusliitolla on yli 300 
jäsenyhteisöä, jotka toimivat ikääntyneiden ihmisten ja vanhusten hyväksi. Pelastus-
lakiin liittyen liitolla on valtakunnallinen kokemus ikääntyneiden asuntojen korjausneu-
vonnasta. 

 

Onnettomuuksien ehkäisyä ja valvontaa koskeva sääntely 

Palovaroittimia koskevan §17 muutokset ovat kannatettavia ja parantavat myös 
ikääntyneiden asumisen turvallisuutta. Taloyhtiöiden vastuu palovaroittimien hankin-
nasta ja kunnossapidosta on monella tapaa järkevää. Yksittäiset asukkaat ovat vaih-
televasti kiinnostuneita turvallisuutta koskevista asioista ja palovaroittimien kohdalla 
se näkyy myös kerätyissä tilastotiedoissa. Ikääntyneillä varoittimien kunnossapito ai-
heuttaa myös vaaratilanteita esimerkiksi heikentyneen tasapainon myötä. Lakimuu-
tosta voi perustella myös perusoikeuksien ja kollektiivisen omaisuudensuojan kan-
nalta. Taloyhtiö voi toteuttaa hankinnat ja kunnossapitotoimet suunnitelmallisesti ja 
asiantuntevan tahon toimesta. Kustannukset olisivat näin toteutettuna suhteellisen 
pieniä. 

Edelliseen liittyen, liesiympäristön turvaamista ei tässä lakimuutoksessa käsitellä. Pa-
loturvallisuuden kannalta liedet ovat erittäin merkittävä riskitekijä. Tämä tulisi jatkossa 
käsitellä lisäturvallisuutta tuovana asiana, joka on jo määräyksin voimassa esimer-
kiksi Norjassa. Siellä sähkömääräykset edellyttävät asuntoihin asennettavaa turvalai-
tetta, joka mahdollistaa lieden tai liesitason kytkemisen irti virtalähteestä, jos on riski 



ylikuumentumisesta.  Norjassa määräykset on muotoiltu siten, että standardi vaatii 
jatkuvaa lieden lämpötilan ja sen muutoksen seurantaa, sekä nopeaa virran katkai-
sua. Pelkkä toiminta-ajan seuranta ei ole riittävää turvallisuuden kannalta. Myös Suo-
messa liesivahdit tulisi ottaa sääntelyssä huomioon, mikä toisi ikääntyneille lisätur-
vaa. Muistiongelmat lisäävät ruonlaiton yhteydessä syntyviä riskitilanteita. 

 

Valvonta rakennushankkeen aikana 

Rakennushankkeissa on usein ongelmana pidetty sitä, että pelastuslaitosten palotar-
kastukset ajoittuvat liian myöhäiseen ajankohtaan. Silloin muutosvaatimukset aiheut-
tavat turhia kustannuksia sovitettaessa vaatimuksia jo rakennettuun ympäristöön. Py-
kälän 81 a uusi säännös on sen vuoksi kannatettava ja sen tulisi johtaa asioiden tar-
kasteluun jo lupakäsittelyssä ja -prosessissa suunnittelun aikana, eikä erillisenä tar-
kastuksessa rakentamisen loppuvaiheessa. 
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