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Painelaitelaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan painelaitteisiin ja alusten painelaitteisiin.
Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa (719/1994) tarkoitetuista kuljetet-

tavista painelaitteista ja kuljetettavan painelaitteen kaltaisista laitteista säädetään 12 lu-
vussa.

Sotilaspainelaitteista sekä puolustusministeriön tai puolustusvoimien hallinnassa ole-
viin erityissuojattaviin kohteisiin kiinteästi asennetuista painelaitteista säädetään 13 lu-
vussa.

Tämän lain soveltamisesta ydinlaitosten painelaitteisiin ja ydinaineiden tai ydinjättei-
den kuljetuksessa käytettäviin painelaitteisiin säädetään ydinenergialaissa (990/1987).

2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) painelaitteella säiliötä, putkistoa ja muuta teknistä kokonaisuutta, jossa on tai johon

voi kehittyä ylipainetta, sekä painelaitteen suojaamiseksi tarkoitettuja teknisiä kokonai-
suuksia;

2) aluksen painelaitteella painelaitetta, joka on asennettu tai tarkoitettu asennettavaksi
alukseen tai joka on tarkoitettu aluksen käyttämiseksi; aluksen painelaitteena ei kuiten-
kaan pidetä kaasusäiliöaluksen lastisäiliötä;

3) sotilaspainelaitteella yksinomaan sotilaalliseen käyttöön tarkoitettua puolustusvoi-
mien painelaitetta sekä painelaitetta, joka on tarkoitettu puolustusvoimien aluksen käyttä-
miseksi; sotilaspainelaitteena ei kuitenkaan pidetä sotilasilma-aluksen painelaitetta;

4) erityissuojattavalla kohteella sellaista maanpuolustukselle keskeistä valtakunnallis-
ta tiedustelu-, valvonta-, johtamis-, viesti-, sähkö-, tietoliikenne-, ase- ja huoltojärjestel-
mää tai sen osaa, rakennetta tai tilaa, toimintaa, tietoa tai materiaalia tai johtamistilaa, jon-
ka paljastuminen tai tuhoutuminen aiheuttaa merkittävää vahinkoa maanpuolustukselle tai
puolustushallinnolle ja johon pääsyä tai josta viranomaisille annettavia tietoja on turvalli-
suussyistä tarpeen rajoittaa;
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5) kuljetettavalla painelaitteella kuljetettavista painelaitteista sekä neuvoston direktii-
vien 76/767/ETY, 84/525/ETY, 84/526/ETY, 84/527/ETY ja 1999/36/EY kumoamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/35/EU 2 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua painelaitetta;

6) kuljetettavan painelaitteen kaltaisella painelaitteella painelaitetta, joka rakenteel-
taan ja käytöltään vastaa kuljetettavaa painelaitetta;

7) laitekokonaisuudella valmistajan yhtenäiseksi ja toiminnalliseksi kokonaisuudeksi 
kokoamia useita painelaitteita;

8) ilmoitetulla laitoksella Suomen viranomaisen nimeämää ja Euroopan unionin ko-
missiolle ilmoittamaa Suomeen sijoittautunutta laitosta, jonka tehtävänä on arvioida tuot-
teiden vaatimustenmukaisuus sovellettaessa unionin yhdenmukaistamislainsäädäntöön 
perustuvaa kansallista lainsäädäntöä;

9) vaatimuksenmukaisuuden arviointilaitoksella painelaitteiden asettamista saataville 
markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/68/EU, jäljempänä painelaitedirek-
tiivi, tarkoitettua ilmoitettua laitosta, käyttäjien tarkastuslaitosta ja tunnustettua kolmante-
na osapuolena olevaa organisaatiota sekä yksinkertaisten painesäiliöiden asettamista saa-
taville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta anne-
tun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/29/EU, jäljempänä yksinkertai-
set painesäiliöt -direktiivi, tarkoitettua ilmoitettua laitosta, jotka arvioivat mainittujen 
direktiivien säännöksiin perustuvaa vaatimustenmukaisuutta kalibroimalla, testaamalla, 
sertifioimalla, tarkastamalla tai muulla tavoin;

10) yksinkertaisella painesäiliöllä  yksinkertaiset painesäiliöt -direktiivin 1 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettua yksinkertaista painesäiliötä;

11) CE-merkinnällä tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkina-
valvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoami-
sesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 765/2008, jäl-
jempänä NLF-asetus, tarkoitettua merkintää, jolla valmistaja osoittaa tuotteen olevan mer-
kinnän kiinnittämistä koskevassa unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä asetettujen 
sovellettavien vaatimusten mukainen;

12) tarkastuslaitoksella kansallisen lainsäädännön nojalla päteväksi todettua organi-
saatiota, joka suorittaa kansalliseen lainsäädäntöön perustuvia painelaitteen vaatimusten-
mukaisuuden osoittamiseksi tehtäviä tarkastuksia ja määräaikaistarkastuksia;

13) valmistajalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka valmistaa taikka suun-
nitteluttaa tai valmistuttaa painelaitteen tai laitekokonaisuuden ja markkinoi kyseistä pai-
nelaitetta tai laitekokonaisuutta omalla nimellään tai tavaramerkillään tai käyttää sitä 
omiin tarkoituksiinsa;

14) yhdenmukaistetulla standardilla eurooppalaista standardia, joka on vahvistettu Eu-
roopan komission esittämän pyynnön perusteella unionin yhdenmukaistamislainsäädän-
nön soveltamiseksi;

15) vaatimustenmukaisuuden arvioinnilla prosessia, jossa selvitetään, ovatko tuottee-
seen liittyvät tässä laissa tarkoitetut olennaiset turvallisuusvaatimukset täyttyneet;

16) EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksella asiakirjaa, jolla valmistaja ottaa vastuun 
siitä, että painelaite on Euroopan unionin lainsäädännössä edellytettyjen säännösten mu-
kainen;

17) markkinoilta poistamisella kaikkia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on estää toi-
mitusketjussa olevan tuotteen asettaminen saataville markkinoilla;

18) materiaalien eurooppalaisella hyväksynnällä teknistä asiakirjaa, jossa määritel-
lään painelaitteiden valmistuksessa toistuvaan käyttöön tarkoitettujen materiaalien omi-
naisuudet, joista ei ole olemassa yhdenmukaistettua standardia;

19) EU-tyyppitarkastuksella vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn osaa, jossa 
ilmoitettu laitos tutkii säiliön teknisen suunnittelun sekä varmistaa ja vakuuttaa, että säili-
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ön tekninen suunnittelu täyttää siihen sovellettavat Euroopan unionin lainsäädännön vaa-
timukset;

20) sisäiseen tuotannonvalvontaan perustuvalla tyypinmukaisuudella ja säiliöiden
valvotulla testauksella vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn osaa, josta erikseen
säädetyt velvoitteet täyttämällä valmistaja varmistaa ja vakuuttaa yksinomaisella vastuul-
laan, että kyseiset säiliöt ovat EU-tyyppitarkastustodistuksessa kuvatun tyypin mukaisia
ja täyttävät Euroopan unionin lainsäädännön vaatimukset;

21) maahantuojalla Euroopan unioniin sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai oi-
keushenkilöä, joka saattaa kolmannesta maasta tuodun painelaitteen unionin markkinoil-
le;

22) jakelijalla muuta toimitusketjuun kuuluvaa luonnollista henkilöä tai oikeushenki-
löä kuin valmistajaa tai maahantuojaa, joka asettaa painelaitteen saataville markkinoilla;

23) valtuutetulla edustajalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla on valmis-
tajan antama kirjallinen toimeksianto hoitaa valmistajan puolesta tietyt tehtävät;

24) markkinoille saattamisella tuotteen asettamista ensimmäistä kertaa saataville uni-
onin markkinoilla;

25) asettamisella saataville markkinoilla tuotteen toimittamista unionin markkinoille
liiketoiminnan yhteydessä jakelua, kulutusta tai käyttöä varten joko maksua vastaan tai
veloituksetta;

26) talouden toimijoilla valmistajia, valtuutettuja edustajia, maahantuojia ja jakelijoi-
ta;

27) pätevöintilaitoksella painelaitedirektiivissä tarkoitettua tunnustettua kolmantena
osapuolena olevaa organisaatioita, joka suorittaa painelaitteiden pysyviä liitoksia ja rikko-
matonta aineenkoetusta tekevien henkilöiden sekä liitosmenetelmien pätevöintiä ja hy-
väksymistä;

28) käyttäjien tarkastuslaitoksella painelaitedirektiivissä tarkoitettua vaatimustenmu-
kaisuuden arviointilaitosta, joka suorittaa tietyille painelaitteiden käyttäjäryhmille tehtä-
viä tarkastuksia;

29) hyväksytyllä laitoksella tarkastuslaitosta, jolla on oikeus suorittaa sille tässä laissa
säädettyjä kansallisia painelaitteiden turvallisuuden varmistamiseen liittyviä tehtäviä;

30) omatarkastuslaitoksella tarkastuslaitosta, jonka oikeudet tehdä tarkastuksia on ra-
joitettu yksinomaan tietyille painelaitteen käyttäjäryhmille;

31) käytön valvojalla painelaitteen omistajan tai haltijan nimeämää henkilöä, joka vas-
taa painelaitteen asianmukaisesta käyttämisestä;

32) kattilalaitoksella yhden tai useamman höyry- tai kuumavesikattilan ja niihin liitty-
vien putkistojen, painesäiliöiden, tukirakenteiden, polttoaineen ja syöttöveden syöttöjär-
jestelmien sekä rakennusten muodostamaa yhtenäistä kokonaisuutta;

33) autoklaavilla painelaitetta, jonka sisältöä kuumennetaan ja jossa on pikalukittava
pääty, seinä tai kansi toistuvaa täyttöä ja tyhjennystä varten;

34) höyrykattilalla vesihöyryn tuotantoon tai muun nesteen kuin veden kuumentami-
seen yli sadan celsiusasteen lämpötilaan tarkoitettua laitekokonaisuutta, johon kuuluu vä-
hintään yksi lämmitetty painelaite, jossa on ylikuumenemisen vaara;

35) kuumavesikattilalla veden kuumentamiseen tarkoitettua laitekokonaisuutta, johon
kuuluu vähintään yksi lämmitetty painelaite, jossa on ylikuumenemisen vaara ja jossa vet-
tä kuumennetaan yli sadan celsiusasteen lämpötilaan;

36) teholla suurimmalla jatkuvalla kuormituksella höyry- tai kuumavesikattilassa nes-
teeseen tai höyryyn aikayksikössä siirtyvän lämpöenergian tehoa;

37) teholuvulla lukua, joka saadaan laskemalla yhteen kattilalaitoksen käytössä ole-
vien eri höyry- ja kuumavesikattiloiden suurimman sallitun käyttöpaineen ja tehon lukuar-
vojen tulot.
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3 §

Suhde muuhun lainsäädäntöön

Painelaitteiden markkinavalvontaan sovelletaan eräiden tuotteiden markkinavalvon-
nasta annettua lakia (1137/2016) ja NLF-asetusta.

Ilmoitetuille laitoksille asetetuista vaatimuksista ja ilmoitettujen laitosten valvonnasta
säädetään eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista annetussa laissa
(278/2016).

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten akkreditoinnille, markkinavalvonnalle ja
kolmannesta maasta tuotavien tuotteiden ulkorajavalvonnalle sekä tuotteiden CE-merkin-
nälle asetettavista vähimmäisvaatimuksista ja CE-merkinnän yleisistä periaatteista sääde-
tään NLF-asetuksessa. CE-merkintää koskevien säännösten rikkomisen seuraamuksista
säädetään CE-merkintärikkomuksesta annetussa laissa (187/2010).

Ilma-alusten painelaitteisiin sovelletaan ilmailulakia (864/2014) ja sen nojalla annettuja
määräyksiä, jollei yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentotur-
vallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY)
N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta annetusta Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetuksesta (EY) N:o 216/2008 tai sen nojalla annetuista komission asetuk-
sista muuta johdu.

4 §

Valvontaviranomainen

Tämän lain noudattamista valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto.
Alusten painelaitteiden osalta valvontaviranomainen on Liikenteen turvallisuusvirasto.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto kuitenkin valvoo alusten painelaitteiden CE-merkinnän
vaatimustenmukaisuutta.

Sotilaspainelaitteiden ja puolustusvoimien tai puolustusministeriön hallinnassa oleviin
erityissuojattaviin kohteisiin kiinteästi asennettujen painelaitteiden osalta valvontaviran-
omainen on puolustusvoimat.

2 luku

Painelaitteiden turvallisuuden varmistaminen

5 §

Yleiset turvallisuusvaatimukset

Painelaite on suunniteltava ja valmistettava, sitä on hoidettava ja käytettävä ja se on tar-
kastettava niin, ettei se vaaranna kenenkään terveyttä, turvallisuutta eikä omaisuutta. 

Painelaitteessa on oltava riittävät käyttöturvallisuuden varmistavat laitteet ja laitejärjes-
telmät ja niiden on toimittava asianmukaisesti.

6 §

Painelaitteen sijoituksen turvallisuus

Omistajan ja haltijan on sijoitettava painelaite niin, että:
1) vaurio- tai käyttöhäiriötilanteessa aiheutuva vaara on mahdollisimman vähäinen;
2) painelaitetta voidaan käyttää asianmukaisesti laitteen käyttötarkoituksen edellyttä-

mällä tavalla; ja
3) painelaite voidaan asianmukaisesti tarkastaa ja pitää kunnossa.
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Omistajan ja haltijan on huolehdittava, että painelaitetta ympäröivät tilat ja rakenteet
suunnitellaan ja toteutetaan niin, että vaurio- tai käyttöhäiriötilanteessa aiheutuva vaara on
mahdollisimman vähäinen.

7 §

Sijoitussuunnitelma

Omistajan tai haltijan on laadittava painelaitteelle sijoitussuunnitelma, jos laite voi ai-
heuttaa sijoituspaikkansa vuoksi merkittävää vaaraa.

Painelaitetta ei 1 momentissa tarkoitetussa tilanteessa saa asentaa paikalleen ennen kuin
tarkastuslaitos on tarkastanut sijoitussuunnitelman ja todennut, että sijoitus on tehty
6 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Siirrettävän painelaitteen sijoitussuunnitelmassa tulee olla yleiset periaatteet, joita nou-
datetaan painelaitetta eri kohteisiin sijoitettaessa.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään, mitkä ovat ne painelaitteen tekniset ominaisuu-
det, jotka voivat aiheuttaa 1 momentissa tarkoitettua merkittävää varaa.

8 §

Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen

Painelaitteiden vaatimustenmukaisuus osoitetaan vaatimustenmukaisuuden arviointi-
laitosten ja tarkastuslaitosten tekemillä tarkastuksilla.

Vaatimustenmukaisuuden osoittamista tarkastuksilla ei edellytetä, jos paineeseen liitty-
vä vaara on vähäinen.

9 §

Velvollisuus osoittaa painelaitteen vaatimustenmukaisuus

Valmistajan on saattaessaan painelaitteen markkinoille voitava osoittaa, että painelaite,
sen suunnittelu ja valmistus täyttävät 5 §:ssä säädetyt vaatimukset.

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös sitä, joka:
1) vie maasta painelaitteen, jos Euroopan unionin säännöksissä edellytetään maasta

viejältä 1 momentissa tarkoitettua osoitusta;
2) valmistaa painelaitteen omaan käyttöönsä tai toiselle luovutettavaksi;
3) asentaa tai korjaa painelaitteen;
4) aikoo ottaa käyttöön painelaitteen, jonka vaatimustenmukaisuutta ei ole osoitettu.

10 §

Painelaitteen omistajan ja haltijan velvollisuudet vaurio- ja onnettomuustilanteessa

Omistajan ja haltijan on ryhdyttävä toimenpiteisiin vaurioituneen painelaitteen korjaa-
miseksi tai poistamiseksi käytöstä.

Omistajan tai haltijan on viipymättä ilmoitettava valvontaviranomaiselle painelaitteen
vaurioitumisesta tai paineen äkillisestä purkautumisesta aiheutuneesta henkilövahingosta
tai merkittävästä omaisuusvahingosta ja avustettava valvontaviranomaista tämän tapahtu-
man tutkimuksessa.

11 §

Valmistajan velvollisuus ilmoittaa henkilö- ja omaisuusvahingosta

Jos painelaitteen vaurioitumisesta tai paineen äkillisestä purkautumisesta aiheutuu hen-
kilövahinko tai merkittävä omaisuusvahinko painelaitteen valmistukseen liittyvän tes-
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tauksen aikana, valmistajan on viipymättä ilmoitettava tapahtumasta valvontaviranomai-
selle.

Velvollisuudesta ilmoittaa onnettomuudesta tai vaaratilanteesta Onnettomuustutkinta-
keskukselle säädetään turvallisuustutkintalain (525/2011) 16 §:ssä.

12 §

Sovellettavat standardit

Valvontaviranomainen julkaisee luettelon niistä standardeista, joita noudattaen paine-
laitteen katsotaan täyttävän tämän lain vaatimukset.

Jos standardi muuttuu tai siitä otetaan uusi painos, valvontaviranomainen päivittää stan-
dardien luettelon. Luettelon päivityshetkellä rakenteilla oleva painelaite saadaan rakentaa 
valmiiksi ja ottaa käyttöön päivityshetkellä voimassa olleen standardin mukaisena kolmen 
vuoden kuluessa päivityksestä.

3 luku

Yleiset säännökset painelaitteiden vaatimustenmukaisuudesta ja valmistajan 
velvollisuuksista

13 §

3 luvun soveltamisala

Tämän luvun säännöksiä sovelletaan vain painelaitedirektiivissä tarkoitettuihin paine-
laitteisiin sekä yksinkertaisiin painesäiliöihin.

14 §

Olennaiset turvallisuusvaatimukset

Painelaitteen on täytettävä tässä laissa säädetyt olennaiset turvallisuusvaatimukset, jot-
ta se saadaan saattaa markkinoille ja ottaa käyttöön.

Markkinoille saatettava painelaite on suunniteltava, valmistettava, tarkastettava, varus-
tettava ja asennettava siten, että sen turvallisuus pystytään takaamaan, jos painelaitetta 
käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti tavallisissa ja kohtuudella ennakoitavissa ole-
vissa käyttöolosuhteissa.

Painelaitteet on suunniteltava asianmukaisesti ottaen huomioon kaikki sellaiset tekijät, 
joiden ansiosta on mahdollista taata laitteen turvallisuus koko sen käyttöiän ajan. Paine-
laitteen valmistuksessa on käytettävä sellaista tekniikkaa ja valmistusmenetelmiä, että sil-
le suunnitteluvaiheessa vahvistetut edellytykset voidaan täyttää.

Valittaessa tarkoituksenmukaisimpia menettelytapoja vaarat on pyrittävä poistamaan 
tai pienentämään niitä siinä määrin kuin kohtuudella on mahdollista. Sellaisten vaarojen 
varalta, joita ei voida poistaa, on toteutettava tarvittavat suojatoimenpiteet. Käyttäjille on 
tiedotettava jäljelle jäävistä vaaroista ja ilmoitettava, jos vaaran pienentämiseksi asennuk-
sen tai käytön aikana on tarpeen tehdä erityistoimenpiteitä.

Jos virheellisestä käytöstä aiheutuva vaara on tiedossa tai ennakoitavissa, painelaite on 
suunniteltava siten, että tällaisesta virheellisestä käytöstä aiheutuvat riskit voidaan välttää 
tai jollei tämä ole mahdollista, painelaitteen käyttäminen riskiä aiheuttavalla tavalla on 
kiellettävä.

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä painelaitedirektiivissä ja 
yksinkertaiset painesäiliöt -direktiivissä säädetyistä olennaisista turvallisuusvaatimuksis-
ta, joita sovelletaan tässä luvussa tarkoitettujen painelaitteiden suunnitteluun, valmistuk-
seen, varustamiseen ja asentamiseen.
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15 §

Vaatimustenmukaisuusolettama

Painelaitteen katsotaan täyttävän 14 §:ssä tarkoitetut olennaiset turvallisuusvaatimuk-
set, jos se on sitä koskevan yhdenmukaistetun standardin mukainen.

16 §

Valmistajan velvollisuus varmistaa painelaitteen vaatimustenmukaisuus

Valmistajan on ennen painelaitteen markkinoille saattamista tai käyttämistä sitä omiin
tarkoituksiinsa varmistettava, että laite on suunniteltu ja valmistettu 14 §:ssä tarkoitettujen
olennaisten turvallisuusvaatimusten mukaisesti.

Valmistajan on suoritettava painelaitteelle soveltuvat vaatimustenmukaisuuden arvi-
ointimenettelyt. Vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa on käytettävä ilmoitettua laitosta,
jos painelaitteeseen sovellettava vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely sitä edellyt-
tää.

Valmistajan on lisäksi: 
1) laadittava painelaitteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi tekniset asiakirjat;
2) laadittava EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, kun painelaitteen vaatimustenmu-

kaisuus on osoitettu; ja
3) säilytettävä painelaitetta koskevat tekniset asiakirjat ja EU-vaatimustenmukaisuus-

vakuutus kymmenen vuotta laitteen markkinoille saattamisesta.
Tekniset asiakirjat ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on laadittava suomen tai 

ruotsin kielellä tai muulla valvontaviranomaisen hyväksymällä kielellä.
Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä painelaitedirektiivissä ja 

yksinkertaiset painesäiliöt -direktiivissä säädetyistä vaatimustenmukaisuuden arviointi-
menettelystä, tarvittavista teknisistä asiakirjoista ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuk-
sesta.

17 §

CE-merkintä

Valmistajan on kiinnitettävä tämän luvun vaatimukset täyttävään painelaitteeseen tai 
sen arvokilpeen CE-merkintä ennen laitteen markkinoille saattamista, jollei muualla laissa 
erikseen toisin säädetä.

Merkintä on kiinnitettävä näkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi. CE-merkinnän 
perään on merkittävä tuotannon tarkastusvaiheessa mukana olleen ilmoitetun laitoksen 
tunnusnumero. Ilmoitetun laitoksen tunnusnumeron kiinnittää laitos itse tai sen ohjeiden 
mukaisesti valmistaja tai sen valtuutettu edustaja.

CE-merkintään ja ilmoitetun laitoksen tunnusnumeroon voidaan liittää muuta tietoa, 
joka liittyy painelaitteen erityisriskiin ja käyttöön.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin CE-merkinnän kiinnittämisestä ja 
siihen liitettävistä muista tiedoista.

18 §

Ohjeet, turvallisuustiedot, merkinnät ja yhteystiedot

Valmistajan on varmistettava, että markkinoille saatettavaan painelaitteeseen liitetään 
ohjeet ja turvallisuustiedot. Ohjeiden ja turvallisuustietojen on oltava selkeitä, ymmärret-
täviä ja helppotajuisia.

Valmistajan on varmistettava, että markkinoille saatettavaan painelaitteeseen on kiin-
nitetty tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka avulla se voidaan tunnistaa.
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Jos tämä ei ole mahdollista painelaitteen koon tai luonteen vuoksi, tieto on annettava pak-
kauksessa tai painelaitteen mukana olevassa asiakirjassa.

Valmistajan on ilmoitettava nimensä, rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity tavara-
merkkinsä ja postiosoitteensa painelaitteessa tai, jos se ei ole mahdollista, painelaitteen 
pakkauksessa tai sen mukana seuraavassa asiakirjassa.

Painelaitteen merkintöjen, turvallisuustietojen ja ohjeiden sekä painelaitteen mukana 
toimitettavien asiakirjojen tulee olla suomen tai ruotsin kielellä.

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä painelaitedirektiivissä ja 
yksinkertaiset painesäiliöt -direktiivissä säädetyistä tuotteen merkintöjen, ohjeiden ja 
turvallisuustietojen vaatimuksista.

19 §

Valmistajan velvollisuus varmistaa sarjatuotannon jatkuva vaatimustenmukaisuus

Valmistajan on huolehdittava siitä, että sarjatuotannossa valmistettu painelaite on olen-
naisten turvallisuusvaatimusten mukainen. Valmistajan on otettava huomioon muutokset 
painelaitteen suunnittelussa tai ominaisuuksissa sekä muutokset yhdenmukaistetuissa 
standardeissa tai muissa teknisissä eritelmissä, joiden mukaiset vaatimukset painelaitteen 
on täytettävä.

20 §

Valmistajan velvollisuudet vaatimustenvastaisuustilanteissa

Jos valmistajalla on syytä epäillä, että sen markkinoille saattama painelaite ei täytä tä-
män lain vaatimuksia, valmistajan on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin painelaitteen 
saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta tai sitä koskevan 
palautusmenettelyn järjestämiseksi.

Edellä 1 momentissa tehtyjen toimenpiteiden jälkeen valmistajan on välittömästi ilmoi-
tettava valvontaviranomaiselle vaatimustenvastaisuudesta ja annettava samalla yksityis-
kohtaiset tiedot vaatimustenvastaisuudesta ja kaikista toteutetuista toimenpiteistä.

Valmistajan on silloin, kun se katsoo tämän aiheelliseksi painelaitteeseen liittyvien ris-
kien vuoksi, testattava kuluttajien terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi näyte mark-
kinoilla saataville asetetusta painelaitteesta. Valmistajan on tutkittava valitukset, vaati-
mustenvastaiset painelaitteet ja painelaitteiden palautukset ja pidettävä niistä kirjaa sekä 
tiedotettava jakelijoille edellä tarkoitetuista toimenpiteistä.

21 §

Hyvän konepajakäytännön mukaan suunniteltavat ja valmistettavat painelaitteet

Painelaitteet, jotka ovat ominaisuuksiensa perusteella sellaisia, että niihin ei sovelleta 
14 §:ssä tarkoitettuja olennaisia turvallisuusvaatimuksia, on suunniteltava ja valmistettava 
jossain Euroopan unionin jäsenvaltiossa noudatettavan hyvän konepajakäytännön mukai-
sesti.

Hyvän konepajakäytännön mukaan suunniteltuun tai valmistettuun painelaitteeseen ei 
saa kiinnittää 17 §:ssä tarkoitettua CE-merkintää.

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä painelaitedirektiivissä ja 
yksinkertaiset painesäiliöt -direktiivissä säädetyistä hyvän konepajakäytännön mu-
kaan suunniteltavien ja valmistettavien painelaitteiden teknisistä ominaisuuksista.
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4 luku

Painelaitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointi

22 §

4 luvun soveltamisala

Tämän luvun säännöksiä sovelletaan vain painelaitedirektiivissä tarkoitettuihin paine-
laitteisiin.

23 §

Painelaitteiden luokitus

Painelaitteet luokitellaan vaaran suuruuden mukaan luokkiin.
Painelaitteeseen soveltuvat vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt määräytyvät

sen mukaan, mihin luokkaan painelaite kuuluu.
Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä painelaitedirektiivissä sää-

detystä painelaitteiden luokituksesta.

24 §

Materiaalien eurooppalainen hyväksyntä

Painelaitteiden valmistuksessa toistuvaan käyttöön tarkoitettujen materiaalien ominai-
suudet on yhdenmukaisten standardien puuttuessa vahvistettava materiaalien eurooppalai-
sella hyväksynnällä.

Eurooppalaisen hyväksynnän saaneiden materiaalien katsotaan olevan 14 §:ssä tarkoi-
tettujen olennaisten turvallisuusvaatimusten mukaisia.

Materiaalien eurooppalaisen hyväksynnän myöntää yhden tai useamman materiaali- tai
laitevalmistajan pyynnöstä jokin ilmoitetuista laitoksista, joka on erityisesti nimetty tähän
tehtävään.

Ilmoitetun laitoksen on määriteltävä ja tehtävä tai teetettävä asianmukaiset tutkimukset
ja kokeet varmistuakseen siitä, että materiaalityypit täyttävät niille asetetut vaatimukset.

Ilmoitetun laitoksen on toimitettava jäljennös myönnetystä materiaalien eurooppalai-
sesta hyväksynnästä Euroopan talousalueeseen kuuluville valtioille, ilmoitetuille laitok-
sille ja Euroopan komissiolle.

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä painelaitedirektiivissä sää-
detyistä materiaalien eurooppalaisessa hyväksynnässä noudatettavassa menettelystä, il-
moituksista ja materiaalityypeistä. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin
myös painelaitedirektiivissä säädetyistä materiaalien eurooppalaisen hyväksynnän vaati-
muksista.

25 §

Materiaalien eurooppalaisen hyväksynnän peruuttaminen

Materiaalien eurooppalaisen hyväksynnän painelaitteille myöntäneen ilmoitetun laitok-
sen on peruutettava hyväksyntä, jos se toteaa, että kyseistä hyväksyntää ei olisi pitänyt
myöntää tai jos kyseiseen materiaaliin sovelletaan yhdenmukaistettua standardia.

Ilmoitetun laitoksen on välittömästi ilmoitettava materiaalien eurooppalaisen hyväk-
synnän peruuttamisesta valvontaviranomaiselle, muille Euroopan talousalueeseen kuulu-
ville valtioille, ilmoitetuille laitoksille ja Euroopan komissiolle.
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5 luku

Yksinkertaisten painesäiliöiden vaatimustenmukaisuuden arviointi

26 §

5 luvun soveltamisala

Tämän luvun säännöksiä sovelletaan vain yksinkertaisiin painesäiliöihin.

27 §

Yksinkertaisten painesäiliöiden vaatimustenmukaisuuden arviointi ennen valmistuksen 
aloittamista

Yksinkertaiselle painesäiliölle, jonka suurimman sallitun käyttöpaineen ja tilavuuden 
lukuarvojen tulo on yli 50 baarilitraa, on ennen valmistuksen aloittamista tehtävä EU-
tyyppitarkastus.

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä yksinkertaiset painesäiliöt 
-direktiivissä säädetystä EU-tyyppitarkastuksesta.

28 §

Yksinkertaisten painesäiliöiden vaatimustenmukaisuuden arviointi ennen markkinoille 
saattamista

Ennen yksinkertaisen painesäiliön markkinoille saattamista sen vaatimustenmukaisuus 
on osoitettava sisäiseen tuotannonvalvontaan perustuvalla tyypinmukaisuudella ja valvo-
tulla säiliön testauksella.

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä yksinkertaiset painesäiliöt 
-direktiivissä säädetyistä sisäiseen tuotannonvalvontaan perustuvasta tyypinmukaisuudes-
ta ja valvotusta säiliön testauksesta.

6 luku

Maahantuojan, jakelijan ja valtuutetun edustajan velvollisuudet

29 §

6 luvun soveltamisala

Tämän luvun säännöksiä sovelletaan vain painelaitedirektiivissä tarkoitettuihin paine-
laitteisiin ja yksinkertaisiin painesäiliöihin.

30 §

Maahantuojan velvollisuudet

Maahantuoja saa saattaa markkinoille ainoastaan olennaiset turvallisuusvaatimukset 
täyttäviä painelaitteita.

Maahantuojan on ennen painelaitteen markkinoille saattamista varmistettava, että:
1) valmistaja on suorittanut 16 §:ssä tarkoitetun vaatimustenmukaisuuden arvioinnin;
2) valmistaja on laatinut tekniset asiakirjat;
3) painelaitteeseen on kiinnitetty CE-merkintä;
4) painelaitteen mukana on EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus;
5) painelaitteeseen on kiinnitetty 18 §:n 2 momentissa tarkoitetut laitteen tunnistetie-

dot ja 3 momentissa tarkoitetut valmistajan tiedot;
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6) painelaitteeseen liitetään ohjeet ja turvallisuustiedot suomen tai ruotsin kielellä.
Jos painelaitteesta aiheutuu vaaraa, maahantuojan on ilmoitettava siitä valmistajalle ja

valvontaviranomaiselle.
Maahantuojan on varmistettava, ettei painelaitteen vaatimustenmukaisuus vaarannu

sen vastuulla olevan varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
Maahantuojan on ilmoitettava nimensä, rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity tava-

ramerkkinsä ja postiosoitteensa, josta maahantuojan tavoittaa. Tiedot on oltava painelait-
teessa tai, jos se ei ole mahdollista, painelaitteen pakkauksessa tai tuotteen mukana seu-
raavassa asiakirjassa.

Maahantuojan on kymmenen vuoden ajan siitä, kun painelaite on saatettu markkinoille,
pidettävä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen jäljennös valvontaviranomaisen saata-
villa ja varmistettava, että tekniset asiakirjat ovat viranomaisten saatavilla.

31 §

Jakelijan velvollisuudet

Jakelijan on ennen painelaitteen asettamista saataville markkinoilla tarkistettava, että:
1) painelaitteen mukana on EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat;
2) painelaitteeseen on kiinnitetty 18 §:n 2 momentissa tarkoitetut laitteen tunnistetie-

dot ja 3 momentissa tarkoitetut valmistajan tiedot;
3) painelaitteen mukana ovat ohjeet ja turvallisuustiedot suomen tai ruotsin kielellä.
Jakelijan on huolehdittava, ettei painelaitteen vaatimustenmukaisuus vaarannu sen vas-

tuulla olevan varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
Jos jakelijalla on syytä epäillä, että painelaite ei ole olennaisten turvallisuusvaatimusten

mukainen, jakelija saa asettaa painelaitteen saataville markkinoilla vasta, kun painelaite
on tämän lain vaatimusten mukainen. Jos tuotteesta aiheutuu vaaraa, jakelijan on ilmoitet-
tava siitä valmistajalle tai maahantuojalle ja valvontaviranomaiselle.

32 §

Valmistajan velvollisuuksien soveltaminen maahantuojaan ja jakelijaan

Maahantuojalla ja jakelijalla on samat velvollisuudet kuin valmistajalla, jos ne saattavat
painelaitteen markkinoille omalla nimellään tai tavaramerkillään tai muuttavat jo markki-
noille saatettua painelaitetta tavalla, joka voi vaikuttaa siihen, täyttääkö laite tässä laissa
säädetyt vaatimukset.

33 §

Valtuutettu edustaja

Valtuutetun edustajan tehtäväksi ei saa antaa 16 §:n 1 momentissa eikä 3 momentin 1
kohdassa säädettyjä valmistajan velvollisuuksia.

Valtuutetun edustajan on voitava suorittaa ainakin 16 §:n 3 momentin 3 kohdassa sää-
detyt valmistajan tehtävät.

Valtuutetun edustajan on pyynnöstä luovutettava valvontaviranomaiselle tämän lain
noudattamisen valvontaa ja täytäntöönpanoa varten tarpeelliset tiedot ja asiakirjat suo-
meksi tai ruotsiksi taikka muulla valvontaviranomaisen hyväksymällä kielellä sekä muu-
toinkin tehtävä valvontaviranomaisen kanssa yhteistyötä, jolla pyritään poistamaan val-
tuutetun edustajan toimeksiannon piiriin kuuluvien painelaitteiden aiheuttamat riskit.
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34 §

Maahantuojan ja jakelijan velvollisuudet vaatimustenvastaisuustilanteissa

Maahantuojan velvollisuuksiin vaatimustenvastaisuustilanteissa sovelletaan, mitä
20 §:ssä säädetään valmistajan velvollisuuksista.

Jakelijan velvollisuuksiin vaatimustenvastaisuustilanteissa sovelletaan, mitä 20 §:n 1 ja
2 momentissa säädetään valmistajan velvollisuuksista.

35 §

Tietojen luovuttaminen ja velvollisuus tehdä yhteistyötä

Valmistajan, maahantuojan ja jakelijan on pyynnöstä luovutettava valvontavalvontavi-
ranomaiselle tämän lain noudattamisen valvontaa ja täytäntöönpanoa varten tarpeelliset
tiedot ja asiakirjat suomeksi tai ruotsiksi taikka muulla valvontaviranomaisen hyväksy-
mällä kielellä sekä muutoinkin tehtävä valvontaviranomaisen kanssa yhteistyötä paine-
laitteiden vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi.

Talouden toimijan on pyynnöstä esitettävä markkinavalvontaviranomaisille tiedot:
1) toimijoista, jotka ovat toimittaneet sille painelaitteen;
2) toimijoista, joille se on toimittanut painelaitteen.
Talouden toimijan on voitava esittää 2 momentissa tarkoitetut tiedot kymmenen vuoden

ajan siitä, kun sille on toimitettu painelaite tai se on toimittanut painelaitteen edelleen.

7 luku

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset

36 §

Pätevöintilaitoksen ja käyttäjien tarkastuslaitoksen hyväksyminen ja valvonta

Työ- ja elinkeinoministeriö hyväksyy hakemuksesta pätevöintilaitoksen ja käyttäjien
tarkastuslaitoksen varmistuttuaan, että laitoksen hyväksymiselle asetetut vaatimukset
täyttyvät ja ilmoittaa laitoksen Euroopan unionin komissiolle ja muille jäsenvaltiolle.

Hakemuksesta 1 momentissa tarkoitetuksi laitokseksi, laitoksen hyväksymisestä ja hy-
väksymisen peruuttamisesta säädetään eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitok-
sista annetun lain 4 ja 6 §:ssä.

Työ- ja elinkeinoministeriö valvoo hyväksymiään pätevöintilaitoksia ja käyttäjien tar-
kastuslaitoksia.

37 §

Pätevöintilaitoksen ja käyttäjien tarkastuslaitoksen yleiset vaatimukset

Pätevöintilaitoksen ja käyttäjien tarkastuslaitoksen yleisiin vaatimuksiin, toimintaa
koskeviin vaatimuksiin, puolueettomuuteen, arviointihenkilöstöä koskeviin vaatimuksiin,
vastuuvakuutukseen, vaatimustenmukaisuusolettamaan ja tehtävien teettämiseen alihan-
kintana ja tytäryhtiöllä sovelletaan, mitä eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista lai-
toksista annetun lain 7—13 §:ssä säädetään ilmoitettujen laitosten vaatimuksista.

Käyttäjien tarkastuslaitoksen yleisiin vaatimuksiin ei kuitenkaan sovelleta 1 momentis-
sa mainitun lain 7 §:n 2 kohtaa.
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38 §

Käyttäjien tarkastuslaitosta koskevat erityiset vaatimukset

Käyttäjien tarkastuslaitoksen on oltava osa painelaitteen omistajan ja haltijan organi-
saatiota. Käyttäjien tarkastuslaitoksella on kuitenkin oltava sellainen rakenne, että se voi-
daan tunnistaa.

Käyttäjien tarkastuslaitoksen on käytettävä sen organisaation raportointimenetelmiä, 
jonka osa laitos on. Raportointimenetelmien on osoitettava ja taattava käyttäjien tarkas-
tuslaitoksen puolueettomuus.

Käyttäjien tarkastuslaitokselta ei edellytetä eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista 
laitoksista annetun lain 11 §:ssä tarkoitettua vastuuvakuutusta, jos vastuu siitä kuuluu or-
ganisaatiolle, jonka osa laitos on.

39 §

Pätevöintilaitoksen ja käyttäjien tarkastuslaitoksen yleiset velvollisuudet ja velvollisuus 
antaa tietoja

Pätevöintilaitoksen ja käyttäjien tarkastuslaitoksen sekä niiden tytäryhtiöiden ja ali-
hankkijoiden yleisiin velvollisuuksiin sovelletaan, mitä eräitä tuoteryhmiä koskevista il-
moitetuista laitoksista annetun lain 14 §:ssä säädetään ilmoitettujen laitosten ja niiden ty-
täryhtiöiden ja alihankkijoiden yleisistä velvollisuuksista.

Pätevöintilaitoksen ja käyttäjien tarkastuslaitoksen velvollisuuteen antaa tietoja viran-
omaisille ja muille vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksille sovelletaan, mitä 1 mo-
mentissa mainitun lain 15 §:ssä säädetään ilmoitettujen laitosten velvollisuudesta antaa 
tietoja viranomaisille ja vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksille.

40 §

Todistukset vaatimustenmukaisuudesta

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen on annettava valmistajalle painelaitteen 
vaatimustenmukaisuuden osoittava todistus, jos painelaite täyttää tämän lain vaatimukset 
ja siihen sovellettava vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely edellyttää todistuksen 
antamista.

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen on säilytettävä jäljennökset 1 momentissa 
tarkoitetuista todistuksista ja niiden lisäyksistä sekä teknisistä asiakirjoista, valmistajan 
toimittamat asiakirjat mukaan luettuina, kyseisen todistuksen voimassaolon päättymiseen 
saakka.

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä painelaitedirektiivissä ja 
yksinkertaiset painesäiliöt -direktiivissä säädetyistä vaatimustenmukaisuuden osoittavis-
ta todistuksista, todistusten antamisen edellytyksistä ja todistusten sisällöstä.

41 §

Todistuksen antamatta jättäminen tai sen peruuttaminen

Jos vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos havaitsee, että painelaite ei täytä sitä kos-
kevia olennaisia turvallisuusvaatimuksia, sen on vaadittava valmistajaa korjaamaan puute 
eikä se saa antaa valmistajalle todistusta vaatimustenmukaisuudesta.

Jos vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos katsoo vaatimustenmukaisuuden osoitta-
van todistuksen antamisen jälkeen, ettei painelaite enää ole olennaisten turvallisuusvaati-
musten mukainen, sen on vaadittava valmistajaa korjaamaan puute ja tarvittaessa peruu-
tettava todistuksen voimassaolo väliaikaisesti tai pysyvästi.
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Jos puutetta ei korjata tai toimenpiteillä ei ole vaadittua vaikutusta, vaatimustenmukai-
suuden arviointilaitoksen on tarpeen mukaan peruutettava todistuksen voimassaolo väli-
aikaisesti tai pysyvästi tai myönnettävä se rajoitettuna.

42 §

Pätevöintilaitoksen suorittamaa vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevat rajoitukset

Pätevöintilaitos saa suorittaa vain painelaitteen pysyviä liitoksia ja rikkomatonta ai-
neenkoetusta tekevien henkilöiden sekä liitosmenetelmien pätevöintiä ja hyväksymistä.

43 §

Käyttäjien tarkastuslaitoksen suorittamaa vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevat 
rajoitukset

Käyttäjien tarkastuslaitos saa suorittaa vaatimustenmukaisuuden arviointia vain sille
organisaatiolle, jonka osa se on.

Käyttäjien tarkastuslaitoksen olennaisten turvallisuusvaatimusten mukaisiksi arvioimia
painelaitteita saa käyttää ainoastaan organisaatiossa, johon laitos kuuluu.

Organisaation on noudatettava painelaitteiden suunnittelun, valmistuksen, tarkastusten,
huollon ja käytön teknisiä eritelmiä koskevia yhteisiä turvallisuusperiaatteita.

Painelaitteissa, joiden vaatimustenmukaisuuden on arvioinut käyttäjien tarkastuslaitos,
ei saa olla CE-merkintää.

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä painelaitedirektiivissä sää-
detystä käyttäjien tarkastuslaitosten noudattamasta vaatimustenmukaisuuden arviointime-
nettelystä.

8 luku

Tarkastuslaitokset

44 §

Tarkastuslaitoksen hyväksyminen

Valvontaviranomainen hyväksyy tarkastuslaitoksen suorittamaan tässä laissa tarkastus-
laitokselle säädettyjä tehtäviä.

Hyväksyminen on voimassa määräajan. Tarkastuslaitokselle voidaan asettaa sen toi-
mintaa koskevia vaatimuksia, rajoituksia ja muita ehtoja.

Tarkastuslaitoksen hyväksymistä koskevaan hakemukseen on liitettävä 45 ja 46 §:ssä
säädettyjen vaatimusten täyttymistä osoittavat asiakirjat. Asiakirjoihin tulee liittää Turval-
lisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikön antama todistus tai lausunto vaatimusten
täyttymisestä.

45 §

Tarkastuslaitokseen sovellettavat yleiset vaatimukset

Tarkastuslaitoksen hyväksymisen edellytyksenä on, että:
1) laitos on Suomessa rekisteröity oikeushenkilö;
2) laitos ja sen henkilökunta suorittavat arviointi- ja tarkastustoimet ammattitaitoisesti

sekä teknisesti pätevästi;
3) laitos ja sen henkilökunta eivät saa olla sellaisen painostuksen taikka taloudellisen

tai muun vaikutuksen alaisia, joka voisi vaikuttaa heidän arviointiinsa tai tarkastuksen tu-
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loksiin, erityisesti niiden henkilöiden tai henkilöryhmien taholta, joille on etua tarkastuk-
sen tuloksesta;

4) laitoksen tarkastushenkilöstön on oltava puolueetonta eikä henkilöstön palkkaus saa
olla riippuvainen suoritettujen tarkastusten määrästä eikä niiden tuloksista;

5) laitoksen käytettävissä on oltava tarvittava henkilöstö ja tarvittavat välineet, jotta se
voi asianmukaisesti hoitaa ne tekniset ja hallinnolliset tehtävät, jotka liittyvät tarkastuk-
seen ja valvontaan, sekä mahdollisuus käyttää erikoistarkastuksiin tarvittavia laitteita;

6) laitoksella on tarkastuslaitostehtäviin liittyvien asiakirjojen luotettava ja tarkoituk-
senmukainen ylläpito- ja tallennusjärjestelmä;

7) laitoksella on toiminnan laajuus ja luonne huomioon ottaen riittävä vastuuvakuutus
toiminnasta aiheutuvien vahinkojen korvaamiseksi.

46 §

Tarkastuslaitoksen arviointihenkilöstöä koskevat vaatimukset

Tarkastuslaitoksen arviointihenkilöstöllä on oltava:
1) hyvä tekninen tietämys sekä ammatillinen osaaminen ja koulutus;
2) riittävät tiedot tehtäviä tarkastuksia koskevista vaatimuksista ja riittävä kokemus täl-

laisten tarkastusten suorittamisesta;
3) kyky laatia todistuksia, pöytäkirjoja ja selostuksia, joilla todennetaan tarkastuksen

tulokset.

47 §

Hyväksyttyä laitosta koskevat erityiset vaatimukset

Hyväksytty laitos, sen johtaja ja henkilökunta eivät saa olla laitoksen tarkastamien pai-
nelaitteiden suunnittelijoita, valmistajia, toimittajia, asentajia tai käyttäjiä eivätkä näiden
edustajia.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut tahot eivät saa suoraan tai edustajina osallistua paine-
laitteiden suunnitteluun, valmistamiseen, markkinoille saattamiseen eivätkä kunnossapi-
toon. Painelaitteen valmistaja ja hyväksytty laitos saavat kuitenkin vaihtaa teknisiä tietoja.

48 §

Omatarkastuslaitosta koskevat erityiset vaatimukset

Omatarkastuslaitoksen erityisiin vaatimuksiin sovelletaan, mitä 38 §:ssä säädetään
käyttäjien tarkastuslaitosta koskevista erityisistä vaatimuksista.

Omatarkastuslaitos ei saa olla vastuussa tarkastamiensa painelaitteiden suunnittelusta,
valmistuksesta, toimituksista, asennuksesta, käytöstä eikä huollosta, eikä se saa olla osal-
lisena sellaisessa toiminnassa, joka vaikuttaisi sen arviointien puolueettomuuteen tai tar-
kastustoimien luotettavuuteen.

49 §

Tarkastuslaitoksen yleiset velvollisuudet

Hyväksytyn laitoksen ja omatarkastuslaitoksen henkilökunta toimii tässä laissa tarkoi-
tettuja julkisia hallintotehtäviä hoitaessaan rikosoikeudellisella virkavastuulla. Vahingon-
korvauksesta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974).

Tarkastuslaitos voi käyttää ulkopuolisia testaus-, tarkastus- tai arviointipalveluja. Täl-
löin tarkastuslaitoksen on huolehdittava, että ulkopuolinen palvelun suorittaja täyttää
45—48 §:ssä tarkastuslaitokselle säädetyt vaatimukset. Laitos vastaa alihankkijan teke-
mästä työstä.
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Tarkastuslaitoksen on ilmoitettava valvontaviranomaiselle kaikista toimintansa sellai-
sista muutoksista, joilla on vaikutusta hyväksymisen edellytyksiin.

Tarkastuslaitoksen on annettava valvontaviranomaiselle tiedot havaitsemistaan yleistä
painelaiteturvallisuutta vaarantavista asioista.

Tarkastuslaitoksen on annettava valvontaviranomaiselle vuosittain kertomus toimin-
nastaan.

Tarkastuslaitoksen tässä laissa tarkoitetun julkisen hallintotehtävän hoitamiseen liitty-
vistä yleisistä velvollisuuksista säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetus-
sa laissa (621/1999), hallintolaissa (434/2003), sähköisestä asioinnista viranomaistoimin-
nassa annetussa laissa (13/2003), kielilaissa (423/2003) ja henkilötietolaissa (523/1999).

50 §

Omatarkastuslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset

Omatarkastuslaitos saa tarkastaa vain sen organisaation painelaitteita, jonka osa se on.
Omatarkastuslaitoksen toimintaa koskevista rajoituksista on lisäksi voimassa, mitä

43 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään käyttäjien tarkastuslaitosta koskevista rajoituksista.

9 luku

Painelaitteiden tarkastaminen

51 §

Rekisteröintivelvollisuus

Omistajan tai haltijan on ilmoitettava painelaite rekisteröitäväksi 55 §:ssä säädetyn en-
simmäisen määräaikaistarkastuksen yhteydessä, jos painelaite voi aiheuttaa merkittävää
vaaraa.  

Omistajan tai haltijan on tehtävä rekisteröintiä koskeva ilmoitus tarkastuslaitokselle. Il-
moituksesta on käytävä ilmi painelaitteen tekniset tiedot, sijainti sekä painelaitteen val-
mistaja, maahantuoja, omistaja ja käytön valvoja.

Rekisteröitävän painelaitteen omistajan tai haltijan on ilmoitettava valvontaviranomai-
selle painelaitteen omistajaa, haltijaa, sijaintia ja käytön valvojaa koskevien tietojen muu-
tokset.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin, mitkä ovat ne painelaitteen tekniset
ominaisuudet, jotka eivät aiheuta 1 momentissa tarkoitettua merkittävää vaaraa.

52 §

Velvollisuudet rekisteröintiä koskevan ilmoituksen yhteydessä

Tarkastuslaitoksen on tarkastettava rekisteröintiä koskeva ilmoitus ja täydennettävä se
ensimmäisen määräaikaistarkastuksen ajankohtaa ja tarkastuksen tuloksia koskevilla tie-
doilla ja seuraavan määräaikaistarkastuksen tarkastuslajia ja ajankohtaa koskevilla tiedoil-
la sekä toimitettava nämä tiedot valvontaviranomaiselle.

Tarkastuslaitoksen on toimitettava valvontaviranomaiselle vastaavat tiedot myös mää-
räaikaistarkastusten siirroista ja muutostarkastuksista.

Jos määräaikaistarkastus on korvattu 63 tai 64 §:ssä säädetyillä toimenpiteillä, omista-
jan tai haltijan on toimitettava 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot valvontaviranomaiselle.
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53 §

Velvollisuus huolehtia painelaitteen tarkastamisesta

Rekisteröitävän painelaitteen omistajan tai haltijan on huolehdittava, että painelaitteelle
tehdään käyttöönoton yhteydessä ensimmäinen määräaikaistarkastus.

Rekisteröidyn painelaitteen omistajan tai haltijan on huolehdittava, että painelaitteelle
tehdään 56—59 §:ssä tarkoitetut määräaikaistarkastukset tai ne korvataan 63 ja 64 §:ssä
säädetyllä tavalla.

Painelaitteen omistajan tai haltijan on huolehdittava, että painelaitteelle tehdään tarvit-
taessa 61 tai 62 §:ssä säädetty muutostarkastus sen varmistamiseksi, että painelaite ei
asianmukaisesti käytettynä vaaranna kenenkään terveyttä, turvallisuutta tai omaisuutta.

Edellä 2 momentissa säädettyä ei sovelleta käytöstä poistettuun painelaitteeseen, jonka
käytöstä poistamisesta on ilmoitettu valvontaviranomaiselle.

54 §

Tarkastuslaitoksen velvollisuus suorittaa tarkastustoimintaa

Tarkastuslaitoksen on suoritettava painelaitteelle 55—62 §:ssä säädetyt tarkastukset.
Tarkastuslaitos myös hyväksyy 63 ja 64 §:ssä säädetyt määräaikaistarkastukset korvaavat
menettelyt.

Tarkastuslaitoksen on hyväksyttävä 55—59 §:ssä säädettyjen tarkastusten osaksi Eu-
roopan talousalueeseen kuuluvissa valtioissa suoritetut toimenpiteet, jos niistä esitetään
hyväksyttävä selvitys.

55 §

Ensimmäinen määräaikaistarkastus

Painelaitteen ensimmäisessä määräaikaistarkastuksessa on:
1) rekisteröitävä painelaite 51 §:ssä tarkoitetulla tavalla;
2) vahvistettava painelaitteen käyttöarvot;
3) määrättävä seuraavan määräaikaistarkastuksen laji ja ajankohta;
4) merkittävä painelaitteeseen tai sen arvokilpeen painelaitteen rekisterinumero sekä

seuraavan määräaikaistarkastuksen ajankohta kuukauden tarkkuudella.
Ensimmäisessä määräaikaistarkastuksessa on tarkastettava, että:
1) painelaitteen merkinnät ja käyttöohjeet on laadittu 18 §:ssä tarkoitetulla tavalla ja

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on laadittu 16 §:n 3 momentin 2 kohdassa tarkoitetul-
la tavalla;

2) painelaite on sijoitettu 6 §:ssä tarkoitetulla tavalla;
3) painelaitetta voidaan käyttää turvallisesti ja se voi toimia turvallisesti siinä järjestel-

mässä, johon se on liitetty;
4) käytön valvojalla on 72 §:ssä tarkoitettu pätevyys ja asiantuntemus;
5) painelaitteessa on riittävät käyttöturvallisuuteen vaikuttavat laitteet ja laitejärjestel-

mät ja ne toimivat asianmukaisesti;
6) elektroninen tai ohjelmoitava, suojaus- ja lukitustoiminnot sisältävä automaatiojär-

jestelmä ja sen laitoskohtainen toteutus ovat asianmukaiset, ellei näiden seikkojen arvioin-
ti ole sisältynyt vaatimustenmukaisuuden arviointiin.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin ensimmäisen määräaikaistarkastuk-
sen sisällöstä ja siihen kuuluvista tarkastuksista kattilalaitosten ja ulos sijoitettavien pai-
nelaitteiden osalta.
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56 §

Seuraavat määräaikaistarkastukset

Seuraavat määräaikaistarkastukset ovat joko käyttötarkastuksia, sisäpuolisia tarkastuk-
sia tai määräaikaisia painekokeita.

Määräaikaistarkastuksessa tarkastuslaitoksen on määrättävä seuraavan määräaikaistar-
kastuksen laji ja ajankohta. Painelaitteeseen on merkittävä seuraavan määräaikaistarkas-
tuksen ajankohta kuukauden tarkkuudella.

Tarkastuslaitoksen on lyhennettävä 57 §:n 3 momentissa, 58 §:n 3 momentissa ja
59 §:n 3 momentissa säädettyjä määräaikaistarkastusten aikavälejä, jos painelaitteen kun-
to sekä käyttöolosuhteet, hoito, valmistajan ohjeet tai tarkastustulokset sitä edellyttävät.

Tarkastuslaitos voi omistajan tai haltijan pyynnöstä pidentää 57 §:n 3 momentissa,
58 §:n 3 momentissa ja 59 §:n 3 momentissa säädettyjä tarkastusten aikavälejä, jos paine-
laitteen kunto sekä käyttöolosuhteet, hoito, valmistajan ohjeet tai tarkastustulokset sen sal-
livat.

Määräaikaistarkastuksen ajankohtaa voidaan siirtää enintään 13 kuukaudella eteenpäin,
ellei jäljempänä laissa säädetä lyhyemmästä ajasta. Siirto ei vaikuta seuraavien määräai-
kaistarkastusten ajankohtiin.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin rekisteröitävän painelaitteen putkis-
ton määräaikaistarkastuksesta.

57 §

Käyttötarkastus

Painelaitteen käyttötarkastuksessa on tarkastettava, että:
1) painelaitteessa on riittävät käyttöturvallisuuden varmistavat laitteet ja laitejärjestel-

mät ja että ne toimivat asianmukaisesti;
2) käytön valvojalla on 72 §:ssä tarkoitettu pätevyys ja asiantuntemus;
3) painelaitteen, sen varusteiden, eristeiden, sääsuojien ja muiden ulkoisten rakentei-

den kunto on asianmukainen;
4) painelaite voi toimia turvallisesti siinä järjestelmässä, johon se on liitetty; ja
5) kattilalaitoksen vaaran arviointi on tehty 65 §:ssä säädetyllä tavalla ja kattilalaitok-

sen käytön valvonnan vaatimukset täyttyvät 75 §:ssä säädetyllä tavalla.
Omistajan tai haltijan on esitettävä tarkastuslaitokselle käyttötarkastuksen yhteydessä

selvitys edellisen käyttötarkastuksen jälkeen tehdyistä korjaustöistä.
Käyttötarkastusten aikavälit saavat olla enintään:
1) kaksi vuotta:
a) höyry- ja kuumavesikattilalle;
b) autoklaaville;
c) paineella tyhjennettävälle kuljetussäiliölle, joka on paineellinen vain tyhjennettäes-

sä;
d) lujitemuoviselle säiliölle; 
e) kalkki- ja sementtituotteiden karkaisuun käytetylle painesäiliölle;
2) neljä vuotta muulle painelaitteelle.
Käyttötarkastusten aikaväliä saa pidentää enintään yhdellä vuodella.

58 §

Sisäpuolinen tarkastus

Painelaitteen sisäpuolisessa tarkastuksessa on tarkastettava, että painelaitteessa ja sen
varusteissa ei ole vikoja eikä ominaisuuksia, jotka voivat vaarantaa painelaitteen turvalli-
sen käytön.
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Painelaitteeseen liittyvän putkiston tarkastukset voidaan korvata 63 §:ssä säädetyllä
seurannalla. Seurannasta ei tarvitse ilmoittaa valvontaviranomaiselle.

Sisäpuolisten tarkastusten aikavälit saavat olla enintään:
1) kaksi vuotta:
a) lujitemuoviselle säiliölle;
b) kalkki- ja sementtituotteiden karkaisuun käytetylle painesäiliölle;
2) kahdeksan vuotta painesäiliölle, jonka sisältö ei syövytä eikä muutenkaan vaikuta

haitallisesti painelaitteen seinämään;
3) neljä vuotta muulle painelaitteelle.
Sisäpuolisten tarkastusten aikaväli voidaan pidentää enintään kaksinkertaiseksi.

59 §

Määräaikainen painekoe

Painelaitteen painekokeessa on todettava, ovatko painelaitteen paineenalaiset seinämät
tiiviit koepaineessa ja esiintyykö rakenteessa turvallisuutta vaarantavia muodonmuutok-
sia. Kokeen tekemisessä on otettava huomioon painelaitteen valmistajan mahdollinen oh-
je.

Painekoe on tehtävä noudattaen tarpeellista varovaisuutta.
Painekoe on tehtävä joka toisen sisäpuolisen tarkastuksen yhteydessä. Koetta ei tarvitse

kuitenkaan tehdä painesäiliölle ja putkistolle, joiden sisäpuolisessa tarkastuksessa on voi-
tu riittävästi varmistua rakenteen eheydestä ja lujuudesta.

Kokeen tekemättä jättämisen perustelut on esitettävä tarkastuspöytäkirjassa ja mahdol-
lisuus kokeen tekemättä jättämiseen on arvioitava uudestaan seuraavassa sisäpuolisessa
tarkastuksessa.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin painekokeessa noudatettavasta me-
nettelystä.

Painekokeiden aikaväli voidaan pidentää enintään kaksinkertaiseksi.

60 §

Upotustarkastus

Maalla osittain tai kokonaan peitettävää rekisteröitävää painelaitetta ei saa peittää en-
nen kuin tarkastuslaitos on tehnyt painelaitteelle ja siihen liitetylle putkistolle upotustar-
kastuksen. 

Upotustarkastuksessa on todettava, onko painelaite ja siihen liitetty putkisto riittävästi
suojattu, vaarantaako maaperän epätasaisuus tai liikkeet painelaitteen turvallisuutta ja
onko käytettävä maa-aines peittämiseen sopivaa.

61 §

Muutostarkastus

Muutostarkastus on tehtävä ennen uutta käyttöönottoa painelaitteelle:
1) joka on vahingoittunut;
2) jonka käyttöturvallisuuteen vaikuttavia laitteita tai laitejärjestelmiä on merkittävästi

muutettu; tai
3) jonka käyttötarkoitusta tai sallittuja käyttöarvoja on tarkoitus muuttaa.
Muutostarkastus on tehtävä rekisteröidylle painelaitteelle:
1) joka on asennettu uuteen paikkaan;
2) joka on siirretty tai jota on muutettu siten, että hyväksyttyä sijoitussuunnitelmaa ei

voida noudattaa; 
19



1144/2016  
3) joka on ollut valvontaviranomaiselle ilmoitettuna poissa käytöstä yli vuoden ja ote-
taan uudelleen käyttöön; tai

4) joka on tarkoitus siirtää jatkuvasta käytönvalvonnasta jaksottaiseen käytön valvon-
taan.

Muutostarkastus tehdään noudattaen, mitä 55 §:ssä säädetään ensimmäisestä määräai-
kaistarkastuksesta, ja siinä tarkastetaan, että muutos on tehty asianmukaisesti.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin 2 momentin 4 kohdassa tarkoitetun
muutostarkastuksen sisällöstä.

62 §

Muutostarkastukset eräissä tilanteissa

Muutostarkastus on lisäksi tehtävä ennen painelaitteen käyttöönottoa:
1) painelaitteelle, joka on tuotu maahan Euroopan talousalueeseen kuuluvasta valtiosta

ja valmistettu ennen vaatimusta painelaitteen CE-merkinnästä;
2) painelaitteelle, jonka vaatimustenmukaisuuden käyttäjien tarkastuslaitos tai omatar-

kastuslaitos on arvioinut ja jota aiotaan käyttää muualla kuin laitoksessa, jonka toimintaa
harjoittavaan organisaatioon käyttäjien tarkastuslaitos tai omatarkastuslaitos kuuluu.

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa muutostarkastuksessa on arvioitava painelaitetta
koskevien asiakirjojen avulla ja painelaitetta tutkimalla, että painelaite vastaa kunnoltaan
ja muulta turvallisuustasoltaan 5 §:ssä säädettyjä yleisiä turvallisuusvaatimuksia. Jos pai-
nelaitteeseen sovelletaan 14 §:ssä säädettyjä olennaisia turvallisuusvaatimuksia, tarkas-
tuksessa on arvioitava myös, vastaako painelaite näitä vaatimuksia. Muutostarkastuksessa
noudatetaan, mitä 55 §:ssä säädetään ensimmäisestä määräaikaistarkastuksesta.

63 §

Määräaikaistarkastusten korvaaminen painelaitteen seurannalla

Määräaikaistarkastukset voidaan osittain tai kokonaan korvata rekisteröidyn painelait-
teen omistajan tai haltijan suorittamalla painelaitteen seurannalla, jos painelaitteen turval-
lisuudesta voidaan seurannan avulla varmistua.

Omistajan tai haltijan tulee sopia painelaitteen seurannasta hyväksytyn laitoksen kanssa
ja seurannasta on tehtävä kirjallinen suunnitelma.

Omistajan tai haltijan on ilmoitettava valvontaviranomaiselle seurannasta ja seurannan
piiriin kuuluvien painelaitteiden rekisterinumerot.

Määräaikaistarkastuksia on ryhdyttävä tekemään uudestaan, jos omistaja, haltija, hy-
väksytty laitos tai valvontaviranomainen katsoo, ettei painelaitteen seurannalla voida ar-
vioida, täyttääkö painelaite 5 §:ssä säädetyt yleiset turvallisuusvaatimukset. Jos painelait-
teeseen sovelletaan 14 §:ssä säädettyjä olennaisia turvallisuusvaatimuksia, seurannassa on
voitava arvioida, täyttääkö painelaite myös nämä vaatimukset.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin, mitkä määräaikaistarkastukset tai
niiden osat voidaan korvata painelaitteen seurannalla.

64 §

Määräaikaistarkastusten korvaaminen kunnonvalvontajärjestelmällä

Edellä 56 §:n 6 momentissa ja 57—59 §:ssä tarkoitettu määräaikaistarkastus voidaan
korvata hyväksytyn laitoksen tarkastuskohdetta varten vahvistamalla kunnonvalvontajär-
jestelmällä, jos se vaikutukseltaan vastaa määräaikaistarkastusta.

Kunnonvalvontajärjestelmä on laadittava kirjallisesti. Siinä on määriteltävä valvonta-
järjestelmään osallistuvien henkilöiden tehtävät ja pätevyysvaatimukset sekä valvonnan
edellyttämien mittalaitteiden kunnossapito.
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Määräaikaistarkastukset korvaavien toimenpiteiden määrissä, sisällöissä ja ajankohdis-
sa on otettava huomioon tarkastuskohteen riskeistä, käytöstä ja tarkastuksista saadut tie-
dot.

Painelaitteen omistajan tai haltijan on ilmoitettava kunnonvalvontajärjestelmään kuu-
luvat rekisteröidyt painelaitteet ja niitä koskeva tarkastus- ja seurantaohjelma valvontavi-
ranomaiselle, joka voi asettaa ehtoja järjestelmän tai ohjelman toteutukselle.

Painelaitteen omistajan tai haltijan on jatkuvasti kehitettävä kunnonvalvontajärjestel-
mää painelaitteen käytöstä ja tarkastuksesta saatujen tietojen avulla.

Määräaikaistarkastuksia on ryhdyttävä tekemään uudestaan, jos omistaja, haltija, hy-
väksytty laitos tai valvontaviranomainen katsoo, ettei vahvistetulla kunnonvalvontajärjes-
telmällä voida arvioida, täyttääkö painelaite 5 §:ssä säädetyt yleiset turvallisuusvaatimuk-
set. Jos painelaitteeseen sovelletaan 14 §:ssä säädettyjä olennaisia turvallisuusvaatimuk-
sia, kunnonvalvontajärjestelmällä on voitava arvioida, täyttääkö painelaite myös nämä
vaatimukset.

65 §

Kattilalaitoksen vaaran arviointi ja vaaratilanteisiin varautuminen

Käyttöönoton jälkeisen turvallisuuden varmistamiseksi omistajan ja haltijan on tehtävä
vaaran arviointi kattilalaitoksessa:

1) jossa on painelaiterekisteriin rekisteröitävä höyrykattila, jonka teho on yli 6 me-
gawattia;

2) jossa on painelaiterekisteriin rekisteröitävä kuumavesikattila, jonka teho on yli 15
megawattia; tai

3) joka sijoitetaan maan alle.
Kattilalaitoksen vaaran arvioinnista on käytävä ilmi:
1) kattilalaitoksen käyttöön liittyvät vaaratilanteet ja olosuhteet, joissa onnettomuus on

mahdollinen;
2) kattilalaitoksen käyttötekniikasta aiheutuvat vaaratilanteet; ja
3) kuvaus tyypillisistä ja suurimmista mahdollisista vaaratilanteista sekä niihin johta-

vista käyttövirheistä, virhetoiminnoista, laitteiden vikaantumisista ja vaurioista ja muista
syistä.

Vaaran arvioinnissa tunnistettuihin vaaratilanteisiin on varauduttava ja selvitettävä
niistä vaaran arvioinnissa 2 momentissa säädetyn lisäksi vähintään:

1) miten vaaratilanteiden ehkäisemiseen on varauduttu kattilalaitoksen normaalikäy-
tön ja korjaus- ja huoltotöiden sekä erilaisten häiriötilanteiden yhteydessä;

2) millaisiin toimenpiteisiin tehtyjen selvitysten johdosta on ryhdytty; ja
3) millaisia suojausjärjestelmiä tunnistettujen vaarojen estämiseksi tai niiden seuraa-

musten pienentämiseksi on tarkoitus käyttää, mitä järjestelmien toiminnoilta ja luotetta-
vuudelta vaaditaan ja miten näiden vaatimusten täyttyminen on varmistettu.

Tarkastuslaitoksen on tarkastettava vaaran arviointi.

66 §

Tarkastuspöytäkirja

Tarkastuslaitoksen on annettava tarkastusta pyytäneelle tarkastuspöytäkirja 55—
62 §:ssä tarkoitetun tarkastuksen tekemisestä. Tarkastuspöytäkirjaan on liitettävä 54 §:n 2
momentissa tarkoitettu selvitys, jos tarkastusten osaksi on hyväksytty Euroopan talousalu-
eeseen kuuluvissa valtioissa suoritettuja toimenpiteitä.
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67 §

Välitön vaara

Jos tarkastuslaitos havaitsee tarkastuksen yhteydessä, että painelaitteen käyttö aiheuttaa
välittömän vaaran, tarkastuslaitoksen on kehotettava käytön valvojaa taikka omistajan tai
haltijan edustajaa ryhtymään heti toimenpiteisiin vaaran poistamiseksi.

Tarkastuslaitoksen on ilmoitettava asiasta kirjallisesti painelaitteen omistajalle tai hal-
tijalle ja lähetettävä ilmoituksesta jäljennös valvontaviranomaiselle ja käytön valvojalle.

Painelaitteen omistajan tai haltijan on pyydettävä 1 momentissa tarkoitetun vaaran kor-
jaamiseksi suoritettujen toimenpiteiden jälkeen tarkastuslaitosta tekemään painelaitteelle
61 §:ssä tarkoitettu muutostarkastus.

68 §

Viat ja puutteet

Jos tarkastuksessa todetaan, että painelaitteessa on vikoja tai puutteita, jotka vähentävät
painelaitteen käytön turvallisuutta, tarkastuslaitoksen on ilmoitettava käytön valvojalle
taikka omistajan tai haltijan edustajalle, ettei painelaitteen käyttö ole turvallista.

Painelaitteen omistajan tai haltijan on pyydettävä vian ja puutteen korjaamiseksi suori-
tettujen toimenpiteiden jälkeen tarkastuslaitosta tekemään painelaitteelle 61 §:ssä tarkoi-
tettu muutostarkastus.

Jos tarkastuslaitos pitää painelaitteen puutteita vakavina, mutta ne eivät edellytä 1 mo-
mentissa tai 67 §:n 1 momentissa tarkoitettuja toimenpiteitä, tarkastuspöytäkirjaan on kir-
jattava puutteet ja sovittava puutteiden poistamisen tai painelaitteen käytön lopettamisen
määräajasta. Tarkastuslaitoksen on valvottava, että sovitut toimet toteutetaan.

Valvontaviranomainen voi määrätä ylimääräisiä tarkastuksia painelaitteille, joiden tur-
vallisuuden varmistamiseen on erityistä syytä.

69 §

Painelaitekirja

Rekisteröitävän painelaitteen omistajan tai haltijan on koottava painelaitteen keskeiset
asiakirjat painelaitekirjaksi.

Omistajan tai haltijan on säilytettävä rekisteröidyn painelaitteen painelaitekirja, kunnes
painelaite ilmoitetaan valvontaviranomaiselle rekisteristä poistetuksi. Painelaitteen luovu-
tuksen yhteydessä painelaitekirja on luovutettava uudelle omistajalle tai haltijalle.

10 luku

Painelaitteen käyttö ja käytön valvonta

70 §

Omistajan ja haltijan velvollisuudet huolehtia rekisteröitävän painelaitteen turvallisesta 
käytöstä

Painelaitteen omistajan tai haltijan on nimettävä rekisteröitävän painelaitteen asianmu-
kaista käyttöä valvomaan käytön valvoja, jolla on tehtävään 72 §:ssä säädetty pätevyys.

Painelaitteen omistajan tai haltijan on huolehdittava, että:
1) käytön valvoja saa tietoonsa kaikki painelaitteen käyttöön ja kuntoon liittyvät sei-

kat;
2) käytön valvojalle annetaan mahdollisuus hoitaa ja käyttää painelaitetta niin, ettei sii-

tä aiheudu vaaraa ihmisille tai omaisuudelle;
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3) painelaitteelle nimetään yksi tai useampi käytön varavalvoja, joka toimii käytön val-
vojana, kun varsinainen käytön valvoja on estynyt hoitamasta tehtäviään;

4) painelaitteen käyttäjänä toimiva henkilökunta on ammattitaitoista ja tehtäviinsä pe-
rehdytettyä;

5) painelaitteen omistajan tai haltijan vaihdoksen yhteydessä valvontaviranomaiselle
ilmoitetaan uuden omistajan tai haltijan yhteystiedot.

71 §

Käytön valvojan tehtävät

Käytön valvojan tehtävänä on:
1) valvoa painelaitteen käyttöä ja kuntoa sekä huolehtia käyttökirjanpidosta;
2) pitää painelaitteen omistaja tai haltija tietoisena olennaisista painelaitteen käyttöön

ja kuntoon liittyvistä seikoista;
3) varmistua siitä, että painelaitetta käyttävä henkilökunta tuntee painelaitteen toimin-

nan, käyttöohjeet, turvallisuussäännökset ja varmistus- ja hälytyslaitteiden toiminnan,
käytön ja kokeilut.

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä käytön valvojan tehtävien
sisällöstä.

72 §

Käytön valvojan pätevyys

Käytön valvojalla on oltava painelaitteen rakennetta, käyttöä ja kunnossapitoa koskeva
riittävä asiantuntemus.

Kattilalaitoksessa, jossa on yksi tai useampi painelaiterekisteriin rekisteröitävä höyry-
tai kuumavesikattila ja niiden yhteenlaskettu teho on suurempi kuin yksi megawatti tai
niistä yhdenkin suurin sallittu käyttöpaine yli kymmenen baaria, käytön valvojalla tulee
olla seuraava pätevyys:

1) ylikonemestarinkirja, jos teholuku on yli 5000 baarimegawattia;
2) konemestarinkirja, jos teholuku on enintään 5000 baarimegawattia;
3) alikonemestarinkirja, jos suurin sallittu käyttöpaine on enintään 40 baaria ja teholu-

ku on enintään 500 baarimegawattia;
4) A-koneenhoitajankirja, jos suurin sallittu käyttöpaine on enintään 25 baaria ja teho-

luku on enintään 100 baarimegawattia;
5) B-koneenhoitajankirja, jos suurin sallittu käyttöpaine on enintään 16 baaria ja teho-

luku on enintään 40 baarimegawattia.
Jos kattilalaitoksessa on yksinomaan kuumavesikattiloita, voidaan käytön valvojaksi

nimetä henkilö, jolla on luokkaa alempi pätevyys kuin 2 momentissa säädetään.
Jos kattilalaitoksessa on sekä höyry- että kuumavesikattiloita, määräytyvät pätevyys-

vaatimukset 2 ja 3 momentin perusteella korkeampaa pätevyyttä edellyttävän vaihtoehdon
mukaan laskemalla teholuvut ja suurimmat sallitut käyttöpaineet erikseen höyrykattiloi-
den ja kuumavesikattiloiden ryhmille.

Kattilalaitoksen käytön valvojaksi voidaan nimetä myös henkilö, jolla on seuraava kou-
lutus ja kokemus:

1) tekniikan koulutusalan korkeakoulututkinto, tekniikan ylempi ammattikorkea-
koulututkinto tai tekniikan alempi ammattikorkeakoulututkinto;

2) arvosana höyry- ja kuumavesikattiloiden suunnittelua, rakentamista ja hoitoa koske-
vissa oppiaineissa; ja

3) vähintään kahden vuoden kokemus vastaavan pätevyysluokan kattilalaitoksen käyt-
tö- ja kunnossapitotehtävissä.
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Jos 5 momentissa tarkoitetut pätevyysvaatimukset muuten täyttävä henkilö on toiminut
vähintään vuoden ajan höyry- tai kuumavesikattiloiden suunnittelu- ja valmistustehtävissä
tai tarkastustehtävissä, riittää vuoden kokemus 5 momentin 3 kohdassa tarkoitetuissa teh-
tävissä.

Käytön varavalvojaksi kattilalaitokseen voidaan nimetä henkilö, jolla on luokkaa alem-
pi pätevyys kuin 2—4 momentissa säädetään.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin kunkin 2 momentin 1—5 kohdassa
tarkoitetun pätevyyskirjan myöntämisen edellytyksenä olevista koulutuksen oppisisällöis-
tä, työkokemusvaatimuksista ja muista teknisen pätevyyden osoittavista kelpoisuusvaati-
muksista.

73 §

Pätevyyskirjojen myöntäminen

Hyväksytty laitos arvioi pätevyyskirjaa hakevan henkilön kelpoisuuden ja myöntää pä-
tevyyskirjan.

Pätevyyskirjaa koskevaan hakemukseen on liitettävä selvitys hakijan opinnoista ja työ-
kokemuksesta sekä jäljennös aikaisemmin myönnetystä pätevyyskirjasta. 

Hyväksytyn laitoksen on annettava pätevyyskirja henkilölle, joka täyttää 72 §:ssä sää-
detyt vaatimukset.

Hyväksytty laitos pitää myöntämistään pätevyyskirjoista luetteloa.  
Hyväksytyn laitoksen on pyynnöstä annettava todistus Suomessa harjoitetusta painelai-

tealan ammattitoiminnasta.

74 §

Ulkomailla hankittu koulutus ja työkokemus

Hyväksytyn laitoksen tulee pätevyyskirjaa hakevan pätevyyttä arvioidessaan ottaa huo-
mioon ulkomailla saatu koulutus ja ulkomailla hankittu painelaitealan työkokemus. Pää-
töksenteon tueksi tarvittavan lausunnon pyytämisestä yliopistolta, korkeakoululta tai
muulta oppilaitokselta säädetään ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain
(1384/2015) 4 §:n 2 momentissa.

Hyväksytty laitos voi arvioida henkilön kelpoisuuden myös ulkomaisen pätevyystodis-
tuksen tai vastaavan asiakirjan avulla.

Hyväksytylle laitokselle asetetuista vaatimuksista sen myöntäessä pätevyystodistuksia
säädetään ammattipätevyyden tunnustamisesta annetussa laissa. Jos pätevyystodistusta
haetaan ammattikokemuksen perusteella, pätevyydenarviointilaitos myöntää pätevyysto-
distuksen painelaitealan töissä hankitun työkokemuksen mukaisessa laajuudessa.

75 §

Kattilalaitoksen käytön valvonta

Kattilalaitoksen painelaiterekisteriin rekisteröityjä höyry- ja kuumavesikattiloita on
valvottava käytön aikana joko jatkuvasti tai jaksottaisesti.

Jatkuvassa käytön valvonnassa painelaitteen käyttäjän on seurattava jatkuvasti kattila-
laitoksen turvallisuuden kannalta olennaisia käyttötietoja laitoksessa tai laitoksen ulko-
puolella sijaitsevalla ohjauspaikalla.

Jaksottaisessa käytön valvonnassa painelaitteen käyttäjän ei tarvitse olla jatkuvasti kat-
tilalaitoksessa tai ohjauspaikalla, mutta käyttäjän on tehtävä laitokseen säännöllisesti val-
vontakäyntejä. Painelaitteen käyttäjän on kuitenkin saatava viivytyksettä tieto hälytykses-
tä ryhtyäkseen tarvittaviin toimenpiteisiin.
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Jaksottaisen käytön valvonnan edellytyksenä on, että kattilalaitoksen vaaran arvioinnis-
sa on huomioitu jaksottaista käytön valvontaa koskevat vaatimukset.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään:
1) kattilalaitoksen ohjauspaikan vaatimuksista jatkuvassa ja jaksottaisessa käytön val-

vonnassa;
2) jatkuvassa käytön valvonnassa edellytettävistä kattilalaitoksen miehitysvaatimuksis-

ta;
3) jaksottaisen käytönvalvonnan edellytyksenä olevista kattilan vaatimuksista, valvon-

takäyntien aikaväleistä ja painelaitteen käyttäjän muista läsnäolovaatimuksista kattilalai-
toksessa tai ohjauspaikalla.

76 §

Painelaitteen asennus-, korjaus- ja muutostyöt

Painelaitteen asennus-, korjaus- ja muutostöissä on noudatettava 5 §:ssä säädettyjä ylei-
siä turvallisuusvaatimuksia. Jos painelaitteeseen sovelletaan 14 §:ssä säädettyjä olennai-
sia turvallisuusvaatimuksia, asennus-, korjaus- ja muutostöissä on noudatettava myös näi-
tä vaatimuksia.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin paineenkestoon vaikuttavan raken-
teen korjaus- ja muutostyössä noudatettavasta menettelystä.

11 luku

Painelaitteiden käytön aikainen viranomaisvalvonta

77 §

Painelaiterekisteri

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto pitää yllä painelaiterekisteriä painelaitteiden turvalli-
sen käytön valvontaa varten sekä sen varmistamiseksi, että rekisteröidyt painelaitteet tar-
kastetaan säädetyin aikavälein ja painelaitteille on nimetty pätevyysvaatimukset täyttävä
käytön valvoja.

Painelaiterekisteriin merkitään 1 momentissa tarkoitettua valvontaa varten:
1) painelaitteen rekisterinumero, valmistusnumero ja valmistusvuosi;
2) painelaitteen omistajan ja haltijan toiminimi, yritys- ja yhteisötunnus sekä yhteys-

tiedot;
3) painelaitteen valmistajan ja maahantuojan toiminimi;
4) käytön valvojan nimi, henkilötunnus ja pätevyyttä koskevat tiedot sekä käytön val-

vojan työnantajan toiminimi, yritys- ja yhteisötunnus ja yhteystiedot;
5) painelaitteen sijoituspaikkaa koskevat tiedot;
6) painelaitteen tyyppiä ja varolaitejärjestelmää koskevat tiedot;
7) painelaitteen sallitut käyttöarvot, tilavuus, teho ja sisältöä koskevat tiedot;
8) painelaitteen tarkastusajankohta, tarkastuslaji, tarkastuksen tulos sekä seuraavalle

tarkastukselle määrätty ajankohta ja tarkastuslaji;
9) tarkastusten olennaiset turvallisuushavainnot;
10) tiedot tarkastuksia korvaavista 63 ja 64 §:ssä tarkoitetuista menettelyistä;
11) tarkastuksen tehneen tarkastuslaitoksen tiedot.
Rekisteriin merkityt tiedot on poistettava viipymättä, kun ne eivät ole enää tarpeen val-

vontaa varten.
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78 §

Oikeus päästä käytön aikaisen valvonnan kannalta keskeisiin paikkoihin 

Valvontaviranomaisella on painelaitteen käytön aikaista valvontaa varten oikeus:
1) päästä painelaitteiden sekä niiden osien ja materiaalien valmistus-, varastointi-,

myynti-, asennus-, korjaus-, käyttö- ja tarkastuspaikkoihin; ja
2) saada näytteitä ja koekappaleita painelaitteiden sekä niiden osien ja materiaalien

omistajalta, haltijalta, valmistajalta, asennus- ja korjaustoimintaa harjoittavalta, maahan-
tuojalta, myyjältä ja varastoijalta sekä tarkastuslaitokselta.

Valvontaviranomaisella ei kuitenkaan ole oikeutta päästä pysyväisluonteiseen asumi-
seen käytettäviin tiloihin.

Valvontaviranomaisen tekemissä tarkastuksissa on noudatettava, mitä hallintolain
39 §:ssä säädetään.

Valvontaviranomaisen on korvattava 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut näytteet ja
koekappaleet käyvän hinnan mukaan, jollei havaita, että painelaite on tämän lain vastai-
nen.

79 §

Valvontaviranomaisen oikeus saada tietoja 

Valvontaviranomaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada tämän lain
noudattamisen valvontaa varten tarpeelliset painelaitetta koskevat tiedot talouden toimi-
joilta, painelaitteen haltijalta, käyttäjien tarkastuslaitokselta, pätevyydenarviointilaitok-
selta, tarkastuslaitokselta, painelaitteen asennus- ja korjaustoimintaa harjoittavalta, myy-
jältä ja varastoijalta.

80 §

Tiedonsaanti viranomaiselta ja salassa pidettävien tietojen luovuttaminen

Valvontaviranomaisella on oikeus salassapitovelvollisuuden ja muiden tiedonsaantia
koskevien rajoitusten estämättä saada esitutkinnan tai valvonnan kannalta välttämättömiä
tietoja toiselta viranomaiselta.

Valvontaviranomainen saa salassapitosäännösten estämättä luovuttaa valvonnassa saa-
miaan tietoja yksityisen tai yhteisön taloudellisesta asemasta, liike- tai ammattisalaisuu-
desta taikka yksityisen henkilökohtaisista oloista:

1) syyttäjälle syyteharkintaa varten ja esitutkintaviranomaiselle rikoksen ehkäisemi-
seksi tai selvittämiseksi; 

2) pelastusviranomaiselle ja työsuojeluviranomaiselle, jos tiedon luovuttaminen on vi-
ranomaisen tehtävien suorittamisen kannalta välttämätöntä;

3) toimivaltaiselle toisen valtion viranomaiselle ja kansainväliselle toimielimelle Eu-
roopan unionin säädökseen tai Suomea sitovaan kansainväliseen sopimukseen perustuvan
velvoitteen täyttämiseksi.

81 §

Vaatimusten vastaista painelaitetta koskevat valvontaviranomaisen toimenpiteet

Jos valvonnassa todetaan, että painelaite ei täytä 5 §:ssä säädettyjä yleisiä turvallisuus-
vaatimuksia tai sen sijoitus ei täytä 6 §:ssä säädettyjä vaatimuksia, valvontaviranomaisen
on kehotettava omistajaa tai haltijaa korjaamaan puutteellisuudet ja laiminlyönnit määrä-
ajassa sekä vaadittava vaatimusten täyttämisen osoittamista.
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Jos painelaitteeseen sovelletaan 14 §:ssä säädettyjä olennaisia turvallisuusvaatimuksia
ja valvonnassa todetaan, ettei painelaite täytä mainittuja vaatimuksia, valvontaviranomai-
sen on noudatettava 1 momentissa säädettyä menettelyä.

Jos valvonnassa todetaan, että painelaitteelle ei ole tehty 55—59 §:ssä tarkoitettua tar-
kastusta tai sille ei ole nimetty 70 §:n 1 momentissa tarkoitettua käytön valvojaa, valvon-
taviranomaisen on kehotettava omistajaa tai haltijaa suorittamaan mainitut toimenpiteet
asettamansa määräajan kuluessa.

Jos 1—3 momentissa tarkoitettua kehotusta ei noudateta annetun määräajan kuluessa,
valvontaviranomaisella on oikeus väliaikaisesti kieltää vaatimusten vastaisen painelait-
teen käyttö, myynti tai muu luovuttaminen.

Jos puutteet tai laiminlyönnit ovat vakavia tai olennaisia ja jos 1—3 momentin mukaan
annetusta kehotuksesta ja 4 momentin mukaan annetusta kiellosta huolimatta puutteita tai
laiminlyöntejä ei ole korjattu, valvontaviranomaisella on oikeus määrätä, että omistajan
tai haltijan on muutettava painelaite paineenalaiseen käyttöön soveltumattomaksi. Jos
mainittu toimenpide ei ole tarkoituksenmukainen, valvontaviranomaisen on määrättävä,
miten vaatimustenvastaisen painelaitteen kanssa on muuten meneteltävä.

Painelaitteen omistaja, haltija, jakelija, tukkumyyjää ja vähittäismyyjä voidaan velvoit-
taa korvaamaan testauksesta ja tutkimuksesta aiheutuneet kulut, jos valvontaviranomai-
nen käyttää jotakin 1—4 momentissa tarkoitettua oikeutta.

82 §

Tarkastuslaitosten valvonta

Valvontaviranomainen valvoo hyväksymiensä tarkastuslaitosten toimintaa sekä var-
mistaa määräajoin, että säädetyt vaatimukset täyttyvät.

Jos valvontaviranomainen toteaa, että tarkastuslaitos ei täytä 45—48 §:ssä säädettyjä
vaatimuksia tai noudata hyväksymispäätöksessä asetettuja ehtoja ja rajoituksia tai toimii
muuten olennaisesti säännösten vastaisesti, valvontaviranomaisen on kehotettava tarkas-
tuslaitosta korjaamaan puute asettamassaan määräajassa. Jos puutetta ei korjata määrä-
ajassa ja puute on vakava, valvontaviranomaisen on peruutettava tarkastuslaitoksen hy-
väksyntä.

Valvontaviranomaisen on valvottava, että organisaatio, johon omatarkastuslaitos kuu-
luu, noudattaa 43 §:n 3 momentissa säädettyjä yhteisiä turvallisuusperiaatteita. Jos val-
vonnassa todetaan, että yhteisten turvallisuusperiaatteiden noudattaminen on laiminlyöty,
valvontaviranomaisen on ryhdyttävä tarkastuslaitoksen osalta 2 momentissa tarkoitettui-
hin toimenpiteisiin. Painelaitteen osalta valvontaviranomaisen on ryhdyttävä 81 §:ssä tar-
koitettuihin toimenpiteisiin.

83 §

Käytön valvojan nimeäminen uudelleen

Jos käytön valvoja ei tehtäväänsä hoitaessaan noudata tätä lakia tai sen nojalla annettuja
säännöksiä tai määräyksiä, valvontaviranomaisen on kehotettava käytön valvojaa korjaa-
maan puutteet asettamassaan määräajassa.

Jos laiminlyönnit ovat vakavia ja olennaisia, valvontaviranomainen voi määrätä, että
painelaitteen omistajan tai haltijan on nimettävä uusi käytön valvoja. Ennen määräyksen
antamista valvontaviranomaisen on varattava käytön valvojalle sekä omistajalle tai halti-
jalle tilaisuus tulla kuulluksi.
27



1144/2016  
84 §

Painelaitteen vaurioitumisesta aiheutuneen henkilö- ja omaisuusvahingon tutkiminen

Jos valvontaviranomainen arvioi onnettomuuden syyn selvittämisen tai onnettomuuk-
sien ehkäisyn kannalta tarpeelliseksi, sen on tutkittava vahinkoon johtanut 10 §:n 2 mo-
mentissa tai 11 §:ssä tarkoitettu painelaitteen vaurioitumisesta tai paineen äkillisestä pur-
kautumisesta aiheutunut henkilövahinko tai merkittävä omaisuusvahinko. 

12 luku

Kuljetettavan painelaitteen käyttö

85 §

Kuljetettaviin painelaitteisiin sovellettavat säännökset

Tätä lukua sovelletaan kuljetettaviin painelaitteisiin. Niihin sovelletaan lisäksi, mitä
6 §:ssä säädetään painelaitteen sijoituksen turvallisuudesta.

Kuljetettavan painelaitteen tarkastuksista säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta
annetussa laissa.

86 §

Kuljetettavan painelaitteen kaltaisiin painelaitteisiin sovellettavat säännökset

Kuljetettavien painelaitteiden kaltaisten painelaitteiden täyttöön, tyhjennykseen ja
muuhun käyttöön sovelletaan tämän luvun säännöksiä.

87 §

Täyttölaitos

Täyttölaitoksen omistajan tai haltijan on huolehdittava siitä, että laitos sijoitetaan ja ra-
kennetaan sekä työskentely laitoksessa järjestetään niin, ettei painelaitteen täyttö vaaranna
kenenkään terveyttä, turvallisuutta tai omaisuutta.

Täyttölaitoksen rakenteiden ja varustelun tulee olla sellainen, että kuljetettavan paine-
laitteen täyttö ja siihen liittyvät toiminnot voivat tapahtua asianmukaisella tarkkuudella.

Täyttölaitoksen palveluksessa tulee olla pätevää henkilöstöä, jolla on riittävä asiantun-
temus kuljetettavien painelaitteiden täytöstä ja rakenteesta.

88 §

Täyttölaitoksen perustamissuunnitelma ja laitoksen käyttöönotto

Täyttölaitoksen omistajan tai haltijan on laadittava täyttölaitoksen perustamissuunnitel-
ma ja pyydettävä tarkastuslaitosta tarkastamaan ennen rakennustöiden aloittamista, että
perustamissuunnitelmassa on otettu huomioon 87 §:n 1 momentissa tarkoitetut vaatimuk-
set.

Perustamissuunnitelmaa ei tarvitse laatia, jos täyttölaitoksella on kyseisen aineen täyt-
töä koskeva Turvallisuus- ja kemikaaliviraston myöntämä vaarallisten kemikaalien ja rä-
jähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 23 §:ssä tarkoitettu lupa tai
siitä on tehty mainitun lain 24 §:ssä tarkoitettu ilmoitus. Perustamissuunnitelmaa ei myös-
kään tarvita juomien täyttölaitokselle.

Täyttölaitos saadaan ottaa käyttöön, kun tarkastuslaitos on todennut käyttöönottotar-
kastuksessa, että täyttölaitos on teknisesti käyttövalmis ja täyttää 87 §:n 1 momentissa
säädetyt vaatimukset.
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Täyttölaitoksen omistajan tai haltijan on pyydettävä tarkastuslaitosta tarkastamaan vä-
hintään kolmen vuoden välein, että täyttölaitos täyttää 87 §:n 1 momentissa säädetyt vaa-
timukset ja noudattaa 91 §:ssä säädettyjä vaatimuksia. Lisäksi tarkastusta on pyydettävä,
jos olosuhteet olennaisesti muuttuvat.

Käyttöönottotarkastuksen jälkeistä tarkastusta ei tarvita, jos Turvallisuus- ja kemikaa-
livirasto tekee täyttölaitoksella kyseisen aineen täyttöön liittyen kemikaalilain (599/2013)
tai räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain (1140/2016) nojalla määräaikaisia
tarkastuksia.

89 §

Kuljetettavan painelaitteen täyttö

Kuljetettava painelaite on täytettävä 87 §:ssä tarkoitetussa täyttölaitoksessa.
Edellä 1 momentista säädetystä poiketen:
1) tilavuudeltaan enintään 450 litraa oleva kuljetettava painelaite saadaan täyttää toi-

sesta tilavuudeltaan enintään 450 litraa olevasta kuljetettavasta painelaitteesta;
2) hengityslaitteen pullo, joka on tarkoitettu henkilön mukana kulkevaksi laitteeksi,

saadaan täyttää 90 §:ssä tarkoitetussa täyttöpaikassa.
Ennen täyttöä on varmistettava, että kuljetettava painelaite varusteineen on käyttökun-

nossa ja määräaika seuraavalle tarkastukselle ei ole umpeutunut.
Kuljetettavan painelaitteen saa täyttää ainoastaan aineella, jota varten se on hyväksytty

ja merkitty. Mahdollisuus painelaitteen ylitäyttöön tulee olla luotettavasti estetty.

90 §

Täyttöpaikka

Edellä 89 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettujen kuljetettavien painelaitteiden täyt-
tämiseen käytettävän laitteiston omistajan tai haltijan on pyydettävä tarkastuslaitosta arvi-
oimaan täyttöpaikka ennen laitteiston käyttöönottoa. Käyttöönoton jälkeen täyttöpaikka
on arvioitava vähintään kuuden vuoden välein.

Tarkastuslaitoksen on arvioitava, voidaanko täyttöpaikan laitteistolla täyttää painelait-
teet oikeaan täyttöpaineeseen ja turvallisesti sekä onko täyttäjillä tarvittava osaaminen
täyttöpaikan laitteiston käyttämiseen ja painelaitteiden täyttämiseen.

91 §

Täyttöluettelo

Täyttölaitoksessa on pidettävä täytetyistä kuljetettavista painelaitteista luetteloa, johon
merkitään täyttöaine, täyttöpäivä, täyttäjän tunnus ja valmistusnumero tai omistajan tai
haltijan käyttämä numero. Tilavuudeltaan yli 450 litraa olevista kuljetettavista painelait-
teista merkitään lisäksi painelaitteen omistajan tai haltijan nimi sekä painelaitteen täyt-
töarvot ja punnitustulokset. Luettelo on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan täytös-
tä lukien.

Täyttöluetteloa ei tarvitse pitää seuraavista kuljetettavista painelaitteista:
1) tilavuudeltaan enintään 150 litraa olevista kuljetettavista painelaitteista, jos täytö-

saineena on propaani, propeeni, butaani, buteeni tai näiden seos;
2) tilavuudeltaan enintään 450 litraa olevista, muista kuin 1 kohdassa tarkoitetuista

kuljetettavista painelaitteista, jos painelaitteet varustetaan viimeisen täytön suorittaneen
täyttölaitoksen osoittavalla kestävällä merkinnällä; 

3) ajoneuvon polttoainesäiliönä käytettävistä kuljetettavista painelaitteista.
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92 §

Kuljetettavan painelaitteen tyhjennys

Palavaa, myrkyllistä tai syövyttävää kaasua sisältävän, tilavuudeltaan yli 450 litraa ole-
van kuljetettavan painelaitteen tyhjennyspaikan omistajan tai haltijan on huolehdittava sii-
tä, että tyhjennyspaikka sijoitetaan ja rakennetaan ja työskentely siellä järjestetään niin, et-
tei tyhjennys vaaranna kenenkään terveyttä, turvallisuutta tai omaisuutta.

Kuljetusvälineessä olevan kuljetettavan painelaitteen tyhjennyksessä varastosäiliöön
tyhjennyspaikan omistajan tai haltijan on:

1) varmistettava, että tyhjennys tapahtuu valvotusti;
2) varmistettava ennen tyhjennyksen aloittamista, että kuljetusväline pysyy paikallaan;
3) toteutettava asianmukainen maadoitus, jos tyhjennetään palavaa kaasua; 
4) eristettävä asianmukaisesti tyhjennyspaikka, jos tyhjennetään palavaa tai myrkyllis-

tä kaasua.
Kuljetussäiliön saa tyhjentää paineella vain, jos säiliö tai tyhjennyslaitteisto on varus-

tettu estämään säiliön suurimman sallitun käyttöpaineen ylittyminen.

93 §

Tarkastuslaitoksen toimivalta

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa kuljetettavien painelaitteiden mää-
räaikaistarkastuksiin mainitun lain nojalla hyväksytty tarkastuslaitos saa tehdä määräai-
kaistarkastuksia kuljetettavien painelaitteiden kaltaisille painelaitteille ilman tämän lain
44 §:ssä tarkoitettua hyväksymistä.

94 § 

Tarkastuslaitoksen muut velvollisuudet

Jos tarkastuslaitos havaitsee täyttölaitoksen tai täyttö- tai tyhjennyspaikan toiminnassa
välitöntä vaaraa, sen on meneteltävä 67 §:ssä säädetyllä tavalla. 

Jos tarkastuslaitos havaitsee 1 momentissa tarkoitetuissa paikoissa vikoja ja puutteita,
sen on meneteltävä 68 §:ssä säädetyllä tavalla.

Tarkastuslaitoksen on pidettävä luetteloa 88 ja 90 §:ssä tarkoitetuista tarkastuksista ja
arvioinneista ja annettava nämä tiedot valvontaviranomaiselle tämän pyynnöstä.

95 §

Käyttöön liittyviä erityissäännöksiä

Kuljetettavaa painelaitetta ei saa pitää paineellisena, jos painelaitteelle viimeksi suori-
tetusta tarkastuksesta on kulunut vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain nojalla
säädetty tarkastusten välinen aika lisättynä yhdellä vuodella. Valvontaviranomainen voi
pidentää edellä tarkoitettua käyttöaikaa.

Sammuttimena tai sen osana käytettävälle tilavuudeltaan enintään 150 litraa olevalle
kuljetettavalle painelaitteelle viimeksi suoritetusta tarkastuksesta aikaa saa kulua 1 mo-
mentissa säädetystä poiketen yksitoista vuotta.

Tilavuudeltaan enintään 450 litraa olevan kuljetettavan painelaitteen sisältö on ilmais-
tava tunnusvärillä.

Painelaitteen ja siihen liitettävän laitteen välisen liitoksen tulee olla sellainen, että vaa-
rallista liitäntää ei voida tehdä.
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13 luku

Sotilaspainelaitteet sekä puolustusvoimien ja puolustusministeriön 
erityissuojattaviin kohteisiin kiinteästi asennetut painelaitteet

96 §

Lain soveltaminen sotilaspainelaitteisiin sekä puolustusvoimien ja puolustusministeriön 
erityissuojattaviin kohteisiin kiinteästi asennettuihin painelaitteisiin

Tätä lakia sovelletaan sotilaspainelaitteisiin sekä puolustusvoimien tai puolustusminis-
teriön hallinnassa oleviin erityissuojattaviin kohteisiin kiinteästi asennettuihin painelait-
teisiin.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuihin sotilaspainelaitteisiin ei kuitenkaan sovelleta 8 §:n
1 momenttia, 16 §:n 2 momenttia, 16 §:n 3 momentin 2 ja 3 kohtaa, 17 §:ää, 18 §:n
4 momenttia, 23—25 §:ää, 5 lukua, 30 §:n 2 momentin 3, 4 ja 6 kohtaa, 30 §:n 5 moment-
tia eikä 35 §:n 2 momenttia.

97 §

Puolustusvoimien tarkastamat painelaitteet ja vaatimustenmukaisuuden arviointi

Puolustusvoimat tarkastaa painelaitteet, jotka on asennettu kiinteästi puolustusvoimien
tai puolustusministeriön erityissuojattaviin kohteisiin. Puolustusvoimat tarkastaa myös
tässä pykälässä tarkoitettujen painelaitteiden sijoituksen.

Puolustusvoimat arvioi sotilaspainelaitteiden vaatimustenmukaisuuden.

14 luku

Aluksen painelaitteet

98 §

Painelaitteen tarkastaminen

Aluksen painelaitteen tarkastaa valvontaviranomainen.
Valvontaviranomainen voi valtuuttaa aluksen painelaitteiden tarkastuksen suorittajaksi

hyväksytyn luokituslaitoksen tai Turvallisuus- ja kemikaaliviraston 44 §:n mukaisesti hy-
väksymän tarkastuslaitoksen, jos tarkastuslaitoksella on riittävä osaaminen ja kokemus
alusten painelaitteista.

Liikenteen turvallisuusviraston valtuuttama hyväksytty luokituslaitos pitää yllä paine-
laiterekisteriä luokitettujen alusten painelaitteista. Luokituslaitos vastaa 77 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetuista rekisteriin liittyvistä tehtävistä. Liikenteen turvallisuusvirasto pitää yllä
vastaavaa rekisteriä myös luokittamattomien alusten painelaitteista. Painelaiterekisteriin
merkitään kauppa-alusten osalta 77 §:n 2 momentissa tarkoitetut tiedot lukuun ottamatta
4 kohdassa tarkoitettuja käytönvalvojan nimeä ja henkilötunnusta.

99 §

Tarkastuslaitoksen valvonta

Valvontaviranomainen valvoo aluksen painelaitteen tarkastuksen suorittajaksi valtuut-
tamansa tarkastuslaitoksen toimintaa.

Jos tarkastuslaitos ei täytä säädettyjä vaatimuksia tai toimii säännösten vastaisesti, val-
vontaviranomainen voi antaa tarkastuslaitokselle huomautuksen tai varoituksen. Jos tar-
kastuslaitokselle annettu huomautus tai varoitus ei johda toiminnassa esiintyneiden puut-
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teiden korjaamiseen, valvontaviranomainen voi peruuttaa valtuutuksen määräajaksi. Val-
tuutus voidaan peruuttaa kokonaan, jos tarkastuslaitoksen toiminnassa on ilmennyt olen-
naisia ja vakavia puutteita tai laiminlyöntejä.

Kun valvontaviranomainen valtuuttaa hyväksytyn luokituslaitoksen suorittamaan pai-
nelaitteiden tarkastuksia, sovelletaan, mitä aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvalli-
sesta käytöstä annetussa laissa (1686/2009) säädetään.

100 §

Käytön valvojan pätevyysvaihtoehdot aluksilla

Laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain (1687/2009) 4 §:ssä tar-
koitettuun alukseen asennetun painelaitteen käytön valvojan pätevyysvaatimuksista sää-
detään mainitun lain nojalla annetuissa säännöksissä.

Muiden alusten ja proomujen painelaitteen käytön valvojien pätevyysvaatimuksiin so-
velletaan 72 §:ää.

101 §

Aluksen painelaitteen turvallisuutta koskevat erityisvaatimukset

Aluksen höyrykattila ja höyrynkehitin on varustettava vähintään kahdella varoventtii-
lillä. Valvontaviranomainen voi kuitenkin sallia käytettäväksi vain yhtä varoventtiiliä pie-
nitehoisissa kattiloissa ja höyrynkehittimissä, jos riittävä suojaus liiallista painetta vastaan
voidaan varmistaa. Jokaisen yksittäisen varoventtiilin kapasiteetin on oltava riittävä suo-
jaamaan höyrykattila tai höyrynkehitin liialliselta paineelta. Höyrykattila on lisäksi varus-
tettava tyhjiösuojalla.

Aluksessa ilman jatkuvaa valvontaa käytettävä öljy- tai kaasulämmitteinen kattila on
varustettava turvavarustuksella, joka sulkee polttoainesyötön ja antaa hälytyksen alhaisen
vesipinnan, ilmansyöttöhäiriön tai liekkihäiriön ilmaantuessa.

Höyrynkehityslaitteisto, jonka höyrynsyöttö on tärkeä aluksen turvallisuudelle tai joka
voisi aiheuttaa vaaraa, jos sen syöttövesijärjestelmään tulisi häiriö, on varustettava vähin-
tään kahdella erillisellä syöttövesijärjestelmällä sekä vesipumpuilla, kuitenkin näille syöt-
tövesijärjestelmille hyväksytään yhteinen läpivienti höyryrumpuun. Jos pumpun rakenne
ei kestä paineen nousua yli suunnitellun paineen, on pumppupesään tai putkeen ennen en-
simmäistä sulkuventtiiliä asennettava varolaite.

Jokainen aluksen turvallisuuden kannalta tärkeä höyrykattila, joka on suunniteltu sisäl-
tämään määrätyn määrän vettä, on varustettava vähintään kahdella vedenpinnan näyttö-
laitteella, joista vähintään yksi on suoraan luettavissa oleva mittalasi. Näyttölaitteiden
asennuksessa tulee ottaa huomioon aluksen liikkeet.

Aluksen höyrykattilan päähöyryventtiili on kaikissa tilanteissa pystyttävä sulkemaan
kattilan sijaintipaikan ulkopuolelta.

102 §

Yhdenmukaistetun eurooppalaisen standardin mukaisen painelaitteen käyttö

Jos alukseen asennetaan tai aluksella on painelaite, jonka turvallisuustaso vastaa vähin-
tään sitä tasoa, joka kuvataan soveltuvissa yhdenmukaistetuissa eurooppalaisissa standar-
deissa, valvontaviranomaisen tulee sallia painelaitteen käyttö, jos se on valmistettu tai sitä
on markkinoitu toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai se on valmistettu toisessa Eu-
roopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.
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15 luku

Erinäiset säännökset

103 §

Uhkasakko ja teettämisuhka

Valvontaviranomainen voi tehostaa tämän lain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä
uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuk-
sella. Uhkasakosta ja teettämisuhasta säädetään uhkasakkolaissa (1113/1990).

Teettäen suoritetun toimenpiteen kustannukset maksetaan ennakkoon valtion varoista.
Kustannukset saadaan periä laiminlyöjältä ja ne ovat suoraan ulosottokelpoisia. Kustan-
nusten perimisestä säädetään verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa
(706/2007).

104 §

Rangaistussäännös

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta rikkoo
1) 6 §:n 1 momentissa omistajalle ja haltijalle säädetyn velvollisuuden huolehtia pai-

nelaitteen sijoituksen turvallisuudesta,
2) 10 §:n 2 momentissa omistajalle tai haltijalle säädetyn velvollisuuden ilmoittaa vii-

pymättä valvontaviranomaiselle painelaitteen vaurioitumisesta tai paineen äkillisestä pur-
kautumisesta aiheutuneesta henkilövahingosta tai merkittävästä omaisuusvahingosta,

3) 11 §:n 1 momentissa valmistajalle säädetyn velvollisuuden ilmoittaa valvontaviran-
omaiselle painelaitteen valmistuksen ja testauksen aikana painelaitteen vaurioitumisesta
tai paineen äkillisestä purkautumisesta aiheutuneesta henkilövahingosta tai merkittävästä
omaisuusvahingosta,

4) 16 §:n 1 momentissa valmistajalle säädetyn velvollisuuden varmistaa, että 3 luvun
soveltamisalaan kuuluva painelaite on suunniteltu ja valmistettu olennaisten turvallisuus-
vaatimusten mukaisesti,

5) 16 §:n 2 momentissa ja 5 momentin nojalla valmistajalle säädetyn velvollisuuden
suorittaa painelaitteelle sille soveltuva vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely,

6) 16 §:n 3 momentissa ja 5 momentin nojalla valmistajalle säädetyn velvollisuuden
laatia painelaitteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi tekniset asiakirjat ja EU-vaa-
timustenmukaisuusvakuutus,

7) 17 §:n 1 momentissa ja 4 momentin nojalla valmistajalle säädetyn velvollisuuden
kiinnittää painelaitteeseen CE-merkintä,

8) 18 §:n 1 momentissa valmistajalle säädetyn velvollisuuden varmistaa, että markki-
noille saatettuun painelaitteeseen on liitetty vaaditut ohjeet ja turvallisuustiedot,

9) 19 §:ssä säädetyn valmistajan velvollisuuden huolehtia siitä, että sarjatuotannossa
valmistettu painelaite on olennaisten turvallisuusvaatimusten mukainen,

10) 30 §:n 1 momentissa maahantuojalle säädetyn velvollisuuden saattaa markkinoille
ainoastaan olennaiset turvallisuusvaatimukset täyttäviä painelaitteita,

11) 30 §:n 2 momentissa maahantuojalle säädetyn velvollisuuden varmistaa, että val-
mistaja on suorittanut vaatimustenmukaisuuden arvioinnin, valmistaja on laatinut tekniset
asiakirjat, painelaitteeseen on kiinnitetty CE-merkintä, painelaitteessa on mukana EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutus sekä ohjeet ja turvallisuustiedot,

12) 30 §:n 3 momentissa maahantuojalle säädetyn velvollisuuden ilmoittaa vaaraa ai-
heuttavasta painelaitteesta valmistajalle ja valvontaviranomaiselle,
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13) 31 §:n 1 momentissa jakelijalle säädetyn velvollisuuden tarkistaa, että painelait-
teessa on mukana EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, tekniset asiakirjat sekä ohjeet ja
turvallisuustiedot,

14) 31 §:n 3 momentissa jakelijalle säädetyn velvollisuuden ilmoittaa vaaraa aiheutta-
vasta painelaitteesta valmistajalle ja valvontaviranomaiselle,

15) 51 §:n 2 momentissa omistajalle tai haltijalle säädetyn velvollisuuden antaa rekis-
teröintiä koskevan ilmoituksen yhteydessä painelaitetta koskevat tiedot,

16) 53 §:n 1 momentissa omistajalle tai haltijalle säädetyn velvollisuuden huolehtia,
että painelaitteelle tehdään ensimmäinen määräaikaistarkastus,

17) 53 §:n 2 momentissa omistajalle tai haltijalle säädetyn velvollisuuden huolehtia,
että painelaitteelle tehdään seuraavat määräaikaistarkastukset tai tarkastukset korvataan,

18) 53 §:n 3 momentissa omistajalle tai haltijalle säädetyn velvollisuuden huolehtia,
että painelaitteelle tehdään muutostarkastus,

19) 65 §:n 1 momentissa omistajalle ja haltijalle säädetyn velvollisuuden tehdä kattila-
laitokselle vaaran arviointi,

20) 70 §:n 1 momentissa omistajalle tai haltijalle säädetyn velvollisuuden nimetä pai-
nelaitteen käyttöä valvomaan käytön valvoja,

21) 70 §:n 2 momentissa omistajalle tai haltijalle säädetyn velvollisuuden huolehtia,
että käytön valvoja saa tietoonsa kaikki painelaitteen käyttöön ja kuntoon liittyvät seikat
ja että käytön valvojalle annetaan mahdollisuus hoitaa ja käyttää painelaitetta niin, ettei
siitä aiheudu vaaraa ihmisille tai omaisuudelle tai

22) 81 §:n 5 momentissa tarkoitetun omistajalle tai haltijalle annetun määräyksen
muuttaa vaatimustenvastainen painelaite paineenalaiseen käyttöön soveltumattomaksi,

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, painelaite-
rikkomuksesta sakkoon.

Joka rikkoo tämän lain nojalla määrättyä, uhkasakolla tehostettua kieltoa tai velvoitetta,
ei voida tuomita 1 momentin nojalla rangaistukseen samasta teosta.

105 §

Muutoksenhaku ministeriön ja valvontaviranomaisen päätökseen.

Tämän lain mukaiseen ministeriön ja valvontaviranomaisen tekemään hallintopäätök-
seen haetaan muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Hallinto-
oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus
myöntää valitusluvan.

Valvontaviranomaisen tämän lain nojalla tekemää päätöstä on muutoksenhausta huoli-
matta noudatettava, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

Uhkasakon asettamista ja maksettavaksi tuomitsemista sekä teettämis- tai keskeyttämi-
suhan asettamista ja täytäntöön pantavaksi määräämistä koskevaan päätökseen saa kuiten-
kin hakea muutosta siten kuin uhkasakkolaissa säädetään.

106 §

Muutoksenhaku vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen, hyväksytyn laitoksen ja 
omatarkastuslaitoksen päätökseen

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen, hyväksytyn laitoksen ja omatarkastuslai-
toksen tämän lain nojalla tekemään päätökseen saa vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa
säädetään. 

Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallin-
to-oikeus myöntää valitusluvan.
34



1144/2016  
Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen, hyväksytyn laitoksen ja omatarkastuslai-
toksen tämän lain nojalla tekemää päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava,
jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää.

107 §

Turvallisuustekniikan neuvottelukunta

Ministeriön ja valvontaviranomaisen apuna tämän lain säännösten kehittämistä ja seu-
rantaa varten on valtioneuvoston kolmeksi vuodeksi kerrallaan asettama turvallisuustek-
niikan neuvottelukunta.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin neuvottelukunnan kokoonpanosta ja
tehtävistä.

108 §

Valvontaviranomaisen oikeus myöntää poikkeuksia

Valvontaviranomaisella on oikeus yksittäistapauksissa erityisten syiden perusteella
myöntää poikkeuksia kattilalaitoksen käytön valvojan pätevyysvaatimuksesta ja kelpoi-
suudesta sekä painelaitteiden määräaikaistarkastusten aikaväleistä.

109 §

Painelaitteiden asettaminen näytteille

Painelaitteita tai laitekokonaisuuksia, jotka eivät ole tämän lain mukaisia, saadaan aset-
taa näytteille messuilla, näyttelyissä, esittelytilaisuuksissa ja muissa sellaisissa tilaisuuk-
sissa, jos näkyvässä merkinnässä selvästi ilmoitetaan, että painelaite tai laitekokonaisuus
ei ole vaatimustenmukainen eikä sitä ole saatavana ennen kuin se on saatettu vaatimusten-
mukaiseksi.

Esittelytilaisuuksissa on valvontaviranomaisen asettamien vaatimusten mukaisesti to-
teutettava asianmukaiset suojatoimenpiteet ihmisten turvallisuuden varmistamiseksi.

16 luku

Voimaantulo

110 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Tällä lailla kumotaan painelaitelaki (869/1999), jäljempänä vanha laki.
Vanhan lain nojalla annettu asetus kattilalaitosten käytön valvojien pätevyyskirjoista

(891/1999) jää edelleen voimaan mainitun lain kumoutuessa.
Ennen tämän lain voimaantuloa markkinoille saatetut painelaitteet, joiden vaatimusten-

mukaisuus on varmistettu tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mu-
kaisesti, saavat olla markkinoilla tämän lain voimaantulon jälkeen. Näihin tuotteisiin liit-
tyvät todistukset vaatimustenmukaisuudesta jäävät edelleen voimaan.

Ennen tämän lain voimaantuloa hyväksytty omatarkastuslaitos ja hyväksytty laitos saa-
vat jatkaa toimintaansa nimeämispäätöksessä mainituilla ehdoilla.

Ennen tämän lain voimaantuloa myönnetyt pätevyystodistukset ja poikkeusluvat jäävät
voimaan annetussa laajuudessa.

Ennen tämän lain voimaantuloa asetettu turvallisuustekniikan neuvottelukunta jatkaa
toimikautensa loppuun.
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