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Pelastuslain (468/2003) 29 §:n mukaan palovaroitin on ollut 

pakollinen jokaisessa asunnossa 1.9.2000 lähtien. SM:n asetuksen 

(239/2009) 3 §:n mukaan asunnon jokaisen kerroksen tai tason 

alkavaa 60 m
2
 kohden on oltava vähintään yksi palovaroitin. 

Ympäristöministeriön asetuksen muutoksen E1 (2008) mukaan 

sähköverkkoon kytkettyjen uudisasuntojen palovaroittimien tulee 

toimia verkkovirralla. Vaatimus koskee myös vapaa-ajan asuntoja. 

 

Valtioneuvoston asetuksen (291/2009) mukaan palovaroittimien  on 

täytettävä yhdenmukaistetun tuotestandardin EN 14604 vaatimukset. 

 

Palovaroittimen valinnassa tulee ensi sijassa ottaa huomioon mahdol-

liset paloriskit. Yleisohjeena on, että kotiin kannattaa hankkia 

vähintään yksi optinen varoitin yleisvaroittimeksi ja jokaiseen 

makuutilaan ionisoiva varoitin. Turvallisuutta voidaan lisätä 

hankkimalla lämpövaroitin niihin tiloihin joihin tavallinen palo-

varoitin ei sovellu. Esimerkiksi takkahuone, keittiö, kodinhoitohuone  

ja lämmin autotalli. 

 

Palovaroittimet sijoitetaan aina kattoon, mahdollisimman keskelle 

huonetta, vähimmäisetäisyys 50 cm seinästä. 

 

Tarkemmat laitekohtaiset sijoitusohjeet löytyvät varoittimien käyttö-

ohjeista. Ohjeissa on myös neuvottu ei-suositeltavat sijoituspaikat. 

  
TURVALLISUUDEN KANNALTA EHDOTTOMASTI PARAS 

VAIHTOEHTO ON HANKKIA SEKÄ IONISOIVA ETTÄ OPTINEN 

VAROITIN JA LISÄKSI HÄKÄVAROITIN, JOS TILOISSA ON 

TULISIJA TAI ESIM. KAASULIESI. 



Kidde firex 4973 optinen 

• Tuotenumero 12335F 

• Verkkovirtakäyttöinen (230 V) 
 

Kidde Firex 4870 ionisoiva 

• Tuotenumero 12312F 

• Verkkovirtakäyttöinen (230 V) 

Kidde Firex 4899 lämpövaroitin 

• Tuotenumero 12332F 

• Verkkovirtakäyttöinen (230 V) 

Kidde Firex – 230 V palovaroitinmallisto tarjoaa mahdollisuuden 

varustaa kodin eri tilat parhaiten niihinsoveltuvilla varoittimilla 

 

• Optinen varoitin on paras valinta yleisvaroittimeksi, koska se reagoi 

nopeimmin kytevän palon savuun. Noin 75 % tulipaloista alkaa 

kytemällä . 

 

• Makuuhuoneet varustetaan ionisoivalla palovaroittimella, koska se 

havaitsee ilmitulen – esimerkiksi sähköpalon välittömästi 

 

• Lämpövaroittimet asennetaan esimerkiksi kodinhoito- ja takka-

huoneeseen tai lämpimään autotalliin 

   

• Varoittimet voidaan liittää yhteen; kun yksi hälyttää, kaikki 

   muutkin hälyttävät. Liitettävien max määrä 1 + 23 kpl.  
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Kidde Firex 230 V asennuspohjat 
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Mallit SMK 23 ja SMK 23 R 

Kidde Firex verkkovirtakäyttöisten (230 V) 

palovaroittimen asennukseen käytettävä lisävaruste. 

Asennuslevy helpottaa työtä kohteissa, joissa katto-

asennus ei muutoin ole mahdollista. 

SMK 23 on tarkoitettu tavalliseen asennukseen 

SMK 23 R on varustettu releellä, joka mahdollistaa 

verkkovirtatoimisten varoittimien käytön erilaisten 

hälytysjärjestelmien yhteydessä 

Tuotenumerot: 

12350 SMK 23 

12351 SMK 23 R 
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