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PELASTUSTOIMEN AVAINSÄILÖJEN UUSIMINEN
Hätäkeskukseen liitetyllä paloilmoittimella tai sammutuslaitteistolla varustettuihin kiinteistöihin on tyypillisesti
asennettu pelastuslaitoksen avainsäilö nopeuttamaan pelastuslaitoksen pääsyä kohteeseen sekä vähentämään
mahdollisesta murtautumisesta aiheutuvia materiaalivahinkoja hälytyksen sattuessa. Avainsäilöjä on jonkin
verran myös muissa kiinteistöissä.
Pelastustoimen avainsäilöjen avaamiseen käytetään yleisimmin Abloy Exec ja Abloy Profile -avaimia, joiden
suojaus on päättynyt ja avaimista voi tehdä kopioita ilman avainkorttia. Kyseessä on lisäksi ainoastaan
mekaaniset avaimet, joihin sisältyy merkittäviä riskejä etenkin, jos avain katoaa. Pelastustoimen nykyisten
avainsäilöavainten avainturvallisuudesta huolehditaan mahdollisimman tarkoin, mutta avainturvallisuutta on
välttämätöntä kehittää.
Avainturvallisuuden ja avainsäilöjärjestelmän käytettävyyden parantamiseksi Pirkanmaan pelastuslaitos on
käynnistänyt hankkeen, jossa pelastustoimen avainsäilöjen lukitus uudistetaan. Avainsäilön lukituksessa
siirrytään käyttämään älypuhelimen NFC-teknologiaan perustuvaa elektronista avainta iLOQ S50. Avainsäilön
avaaminen onnistuu vain, jos avaimen elektroninen ohjelmointi täsmää kyseessä olevaan lukkoon. Uudistuksessa
otetaan lisäksi käyttöön mm. avaimen käytön lokitietojen taltiointi ja avaimen käyttöoikeusaika.
Pelastustoimen avainsäilöjen uusi lukitusratkaisu on määritelty yhteistyössä valtuutettujen lukkoliikkeiden
kanssa ja uudet pelastustoimen avainsäilöt asennetaan kyseisen määrittelyn mukaisesti. Myös aiemmin
asennetut pelastustoimen avainsäilöt tulee uudistaa uuden lukitusratkaisu mukaiseksi. Uusi lukitusratkaisu on
yleensä yhteensopiva vanhan sylinteriputken kanssa eli yleensä pelkkä lukon vaihtaminen riittää, mutta
oletettavasti on myös kohteita, joissa on uusittava myös vanha sylinteriputki. Pelastustoimen avainsäilöt on
yleisimmin toteutettu yhdellä avainsäilöllä (avainsäilö rakennuksen ulkokuoressa). Näissä kohteissa tulisi
asennuttaa toinen avainsäilö rakennuksen sisätiloihin esim. paloilmoitinkeskuksen viereen Finanssialan
ohjeistuksen mukaisesti (www.finanssiala.fi/julkaisut/pelastustoimen-avainsailot-2).
Pelastustoimen avainsäilö ei ole lakisääteinen varuste, eikä pelastuslaitos voi määrätä kiinteistön varustamista
pelastustoimen avainsäilöllä, mutta automaattisella paloilmoittimella varustettujen kohteiden paloilmoittimen
toteutuspöytäkirjalla/elinkaarikirjalla on yleensä avainsäilö vaadittu kohteeseen ja tämä velvoittaa kohdetta
hankkimaan avainsäilön. Avainsäilön asentaminen on viimekädessä kiinteistön omistajan ja haltijan asia.
Pelastuslaitos kuitenkin suosittelee avainsäilöjen asentamista erityisesti niihin kiinteistöihin, jotka on varustettu
automaattisella paloilmoitin- tai sammutuslaitteistolla. Avainsäilö voidaan asentaa myös muihin kohteisiin, jos
asiasta on sovittu pelastuslaitoksen kanssa.
Pelastuslaitos suosittelee vahvasti aiemmin asennettujen pelastustoimen avainsäilöjen uudistamista. Uudistus
aiheuttaa kiinteistöille kustannuksia, mutta sen läpivieminen on välttämätön pelastustoimen avainsäilöjen
avainturvallisuuden kehittämiseksi.
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Pirkanmaan pelastuslaitos kehottaa kiinteistöjä uusimaan avainsäilöt mahdollisimman pikaisesti, kuitenkin
viimeistään 31.12.2023 mennessä.
Säilytämme vanhoja pelastustoimen avainsäilöavaimia vuoden 2023 loppuun sakka, jonka jälkeen avaimet
hävitetään. Tämän jälkeen pelastuslaitoksella ei ole avainta vanhoihin pelastustoimen avainsäilöihin eli
pelastuslaitoksella ei ole onnettomuustilanteessa pääsyä vanhalla avainsäilöllä varustettuun kiinteistöön.
Uusien pelastustoimen avainsäilöjen hankkiminen tai vanhojen päivittäminen on helpoin aloittaa olemalla
asiasta yhteydessä omaan lukkoliikkeeseen. Asiakkaan (kiinteistön) tulee liittyä pelastuslaitoksen

avainsäilöjärjestelmään
täyttämällä
liittymislomake
pelastuslaitoksen
https://elomake.tampere.fi/lomakkeet/25403/lomake.html,
jossa
asiakas
avainsäilöjärjestelmän käyttöehdot. Liittymislomake avautuu 1.8.2022.

verkkosivulla
hyväksyy

Avainsäilöohje
Pirkanmaan pelastuslaitos on laatinut uuden ohjeen pelastuslaitoksen avainsäilöistä. Ohje on tämän kirjeen
liitteenä.
Avainsäilön merkintä
Kohteeseen asennetaan avainsäilön vaihdon yhteydessä avainsäilön merkkitarra (koko noin 5 x 10 cm)
avainsäilön lähimpään oveen. Tarran asentaa pelastuslaitos/lukkoliike.
Lisätietoja antaa:
Aleksi Mertsalmi, johtava palotarkastaja
040 806 2337 (virka-aikaan)
aleksi.mertsalmi@tampere.fi

Päivystävä palotarkastaja
040 716 7766 (arkisin klo 08.30–12.00)
palotarkastus@tampere.fi

Tampereella 29.8.2022
Yhteistyöterveisin,

Pirkanmaan pelastuslaitos
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