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117 b §(Maankäyttö- ja rakennuslaki, MRL)

Rakennushankkeeseen ryhtyvä à rakennus suunnitellaan ja
rakennetaan paloturvalliseksi. Lisäksi
- Palon syttymisen vaaraa on rajoitettava.
- Rakennuksen kantavien rakenteiden on oltava sellaiset, että

ne palon sattuessa kestävät (rakennuksen sortuminen,
poistumisen turvaaminen, pelastustoiminta ja palon
hallintaan saaminen).

- Palon ja savun kehittymistä ja leviämistä rakennuksessa
sekä palon leviämistä lähistöllä oleviin rakennuksiin on
pystyttävä rajoittamaan.

- Rakennuksen rakentamisessa on käytettävä
paloturvallisuuden kannalta soveltuvia rakennustuotteita ja
teknisiä laitteistoja.

- Rakennuksessa olevat voivat palon sattuessa pelastautua
tai heidät voidaan pelastaa.

- Pelastushenkilöstön turvallisuus on rakentamisessa
otettava huomioon.



TULIPALON VAIHEET



OSASTOINTIPERIAATTEET

Käyttötarkoitus-



PALOLUOKITUS
(HUOM. UUDESSA ASETUKSESSA LISÄNÄ P0-LUOKKA)



RAKENNUSMATERIAALIEN PALOLUOKITUS



´RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS´
YM:N ASETUS VOIMAAN 1.1.2018

OLEELLISIMMAT MUUTOKSET

- Asetus sisältää
entisen E1:n lisäksi
E2, sekä E4-sarjat

- Uusi paloluokka

- Kerroksiin perustuva
luokitus ->
rakennuksen
korkeuteen perustuva
luokitus

- Korkeaan
rakentamiseen
kohdistuvia
määräyksiä

- Sammutuslaitteis-
tolla saavutettavat
lievennykset
kirjoitettu auki

- Oletettuun
palonkehitykseen
perustuva
rakenteiden mitoitus

- Ulkoseinän
materiaalien
luokitukset

- Vaatimuksia yläpohjan
rakenteille ja
materiaaleille

- Poistumisreitit
suojaustason funktiona

- Vaatimukset
turvallisuussselvityksen
sisällölle

- Vaatimus
palomieshissille



Pykälässä esitetään tavat joilla
palotuvallisuusvaatimusten
täyttyminen voidaan osoittaa.

Tavat vastaavat E1:ssä esitettyjä
menetelmiä

Uutta: “Jos rakennuksen korkeus
on yli 140 metriä, olennaisten
teknisten vaatimusten täyttyminen
on osoitettavat käyttäen
oletettuun palonkehitykseen
perustuen kuitenkin siten, että
luokkiin ja lukuarvoihin
perustuvien
vähimmäisvaatimusten on
täytyttävä.”

§3 PALOTURVALLISUUTTA KOSKEVIEN OLENNAISTEN
TEKNISTEN VAATIMUSTEN TÄYTTYMISEN OSOITTAMINEN



§4 RAKENNUSTEN PALOLUOKITUS

Rakennuksen paloluokat: P0,
P1, P2 tai P3

P1, P2 ja P3 periaatteet ovat
pysyneet samoina verrattuna E1

UUTTA: P0 –paloluokan rakennus

”Paloluokkaa P0 on käytettävä, kun
rakennus suunnitellaan osin tai
kokonaan käyttäen oletettuun
palonkehitykseen perustuvaa
menettelyä. Rakennuksen osat voivat
kuulua eri paloluokkiin edellyttäen,
että palon leviäminen osasta toiseen
on estetty palomuurilla.”



§8 RAKENNUKSEN KOON, HENKILÖMÄÄRÄN JA
KÄYTTÖTARKOITUKSEN RAJOITUKSET

Pykälässä säädetään P2 ja P3 –
paloluokan rakennuksia koskevia
rajoituksia.

P1-luokan rakennuksessa ei ole
rakennuksen kokoon tai
henkilömäärään liittyviä rajoituksia

UUTTA:

P2 –luokan yli 2-kerroksisen
rakennuksen käyttötarkoituksia
laajennettu: Asuinrakennus,
majoitusrakennus, hoitolaitos ja
työpaikkarakennus. Rakennukseen voi
sisältyä alimpaan palokuormaryhmään
kuuluvia kokoontumis- ja liiketiloja

P2 –luokan rakennuksen korkeus voi
olla 28m (26m)

Lievennyksiä rajoituksiin ainoastaan
automaattisella sammutus-
järjestelmällä.



§15 PALO-OSASTON KOKO JA PALO-OSASTOJEN JAKO OSIIN

Pykälässä annetaan palo-osaston
enimmäisalat ja jako osiin
enimmäispinta-alat.

E1 ei ota yksityiskohtaisesti kantaa
osastokoon kasvattamiseen
automaattisella
sammutusjärjestelmällä. Uudessa
asetuksessa nämä lievennykset on
kirjoitettu auki

Vanhassa E-sarjassa on mainittu myös
mahdollisuus kasvattaa palo-osaston
koko automaattisella paloilmoittimella
ja savunpoistolaitteistolla.

Uudessa asetuksessa näistä
lievennyksistä on luovuttu
”keittokirjamitoituksessa” ja jos niiden
vaikutus halutaan ottaa huomioon
suunnittelussa, se edellyttää
oletettuun palonkehitykseen
perustuvaa suunnittelua



St. George –hotelli, Helsinki

§19 ILMANVAIHTOLAITTEET

Ilmanvaihtolaitteet eivät saa lisätä palon
tai savukaasujen leviämisvaaraa niin,
että siitä aiheutuu vaaraa
henkilöturvallisuudelle.

UUTTA:

”Useaa palo-osastoa tai osaa
palvelevien ilmanvaihtokanavien
seinämät on tehtävä vähintään A2-
s1,d0 –luokan tarvikkeista”



St. George –hotelli, Helsinki

§32 KULKUREITIN ENIMMÄSPITUUS ULOSKÄYTÄVÄÄN

Uudessa asetuksessa periaatteet
samat kuin E1:ssä. Suojaustason
vaikutus kulkureittien
enimmäispituuteen on esitetty
selvemmin taulukoituna



St. George –hotelli, Helsinki

§33 ULOSKÄYTÄVIEN LUKUMÄÄRÄ

Uloskäytävien lukumäärä ja
tyyppi riippuu rakennuksen
korkeudesta ja rakennuksen
suojaustasosta



§39 AUTOMAATTINEN SAMMUTUSLAITTEISTO

Tarkoitukseen sopivalla

sammutuslaitteistolla on

varustettava:

1) P2-luokan yli 2-kerroksinen

rakennus ml. parvekkeet

2) Uloskäytävä P2-luokan yli 2-

kerroksisessa rakennuksessa jos

pintamateriaalit eivät ole A2-

s1,d0

3) Kolme ylintä kerrosta P1-

luokan max 28m korkeassa

asuinrakennuksessa, jos kahden

ylimmän kerroksen runko ei

täytä A2-s1,do vaatimuksia

4) Rakennus, jonka korkeus on

yli 56metriä



§41 PELASTUS JA SAMMUTUSTYÖSSÄ KÄYTETTÄVÄ HISSI

Uudessa asetuksessa on
ensimmäistä kertaa Suomessa
vaatimuksena ns.
”palomieshissi”.

Hissiä on voitava käyttää pelastus- ja
sammutustyössä rakennuksessa, jonka:

1) Ylimmän kerroksen lattian etäisyys ylittää
52 metriä sisäänkäyntitasosta

2) alimman maanalaisen kerroksen
poistumisalueen pinta-ala on yli 800m2 ja sen
lattian etäisyys ylittää 12m rakennuksen
sisäänkäyntitasosta

Hissikorin on oltava mitoiltaan
paarikuljetukseen soveltuva.



§44 KIINTEÄ SAMMUTUSVESIPUTKISTO

Uudessa asetuksessa esitetään
yksiselitteisesti vaatimus
kiinteästä
sammutusvesiputkistosta.

Tarkoitukseen soveltuvalla
kiinteällä sammutusvesiputkistolla
on varustettava rakennus , jossa:

1) Ylimmän kerroksen lattian etäisyys
ylittää 24 metriä sisäänkäyntitasosta

2) alimman maanalaisen kerroksen
lattian etäisyys ylittää 12m rakennuksen
sisäänkäyntitasosta



LVI-LAITTEISIIN KOHDISTUVAT VAATIMUKSET
• 18§: Osastoivan rakennusosan läpi johdetut putket, roilot,

kanavat, johdot ja hormit sekä kuljetinlaitteistojen edellyttävät
eivät saa heikentää rakennusosan osastoivuutta

• 19§: Ilmanvaihtolaitteet eivät saa lisätä palon tai savukaasujen
leviämisvaaraa. Kanavat voitava puhdistaa helposti.

• 23§, taulukon 7 ´Sisäpuolisten pintojen luokkavaatimukset´:
Taulukon arvoja sovelletaan myös putkien, ilmanvaihtokanavien
tai niiden eristeiden pintoihin.

• 31§: Uloskäytävään ei saa sijoittaa laitteita tai asennuksia, jotka
lisäävät palokuormaa ja/tai varantavat henkilöturvallisuutta

• 39§: Automaattinen sammutuslaitteisto (katso dia 15)

• 42§: Riittävä mahdollisuus savunpoistoon. Uloskäytävien ja
hissikuilujen savunpoisto. Perustellut syyt: sp-luukkujen,
-ikkunoiden tai –puhaltimien käyttö. Kellarin savunpoisto

• 43§: Rakennus varustettava kiinteillä alkusammutusvälineillä,
jos sen käyttötarkoitus sitä edellyttää



SAVUNPOISTON
SUUNNITTELUPERIAATTEET



A2, 3.2 SUUNNITTELIJOIDEN TEHTÄVÄT

3.2.2 Määräys

Erikoisalan kokonaisuudesta
vastaavan suunnittelijan (vastaava
erityissuunnittelija) on oman
suunnittelutehtävänsä lisäksi
huolehdittava siitä, että
erillistehtävinä laaditut rakenteiden,
rakennusosien tai järjestelmien
suunnitelmat muodostavat
keskenään toimivan kokonaisuuden

Vastaavan lvi-suunnittelijan tehtävät:

Rakennuksen sisäilmaston tavoitteet, ilmanvaihto-järjestelmä ja
sen energiatehokkuus, iv-laitteistojen ääni ja palotekniikka sekä
automaatio. Savunpoistojärjestelmä sekä
keskuspölynimurijärjestelmä liittyvät yleensä tähän
kokonaisuuteen.

Vesi- ja viemäri- sekä sadevesijärjestelmät, kvv-laitteiden ja -
järjestelmien ääni- ja palotekniikka sekä automaatio,
lämmitysjärjestelmä ja sen energiatehokkuus, palontorjunta- ja
sammutusjärjestelmät sekä erityistapauksissa kylmätilojen
tekniikka ja paineilma-,kaasu- ja höyryverkot.

Rakennushankkeen luonteesta ja ominaisuuksista riippuen
voidaan vastaavan lvi-suunnittelijan vastuualue jakaa erikseen
vastaavan iv-suunnittelijan ja vastaavan kvv-suunnittelijan
vastuualueeseen.



SAVUNPOISTON TEHTÄVÄT





SAVUNPOISTOTASO 1
(AVATAAN OVET JA IKKUNAT)



SAVUNPOISTOTASO 2
(PALOKUNTA KÄYNNISTÄÄ)



SAVUNPOISTOTASO 3
(AUTOMAATTINEN SAVUNPOISTO)



SAVUNHALLINNAN PERIAATTEET



LAITTEIDEN JA VARUSTEIDEN ASENNUS



KORVAUSILMAN TARVE



SAVUNPOISTON ERITYISPIIRTEITÄ?



OHJEITA SAVUNPOISTON SUUNNITTELUUN



ESIMERKKI SP-RATKAISUSTA



ESIMERKKEJÄ SP-RATKAISUISTA



ESIMERKKEJÄ SP-RATKAISUISTA



KIITOS


