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1  Yleistä  

Rakennusten paloturvallisuutta koskevan määräysehdotuksen lähtökohtana on asun-

toministeri Vapaavuoren asettaman työryhmän loppuraportti ja sen pohjaksi tehdyt 

tutkimukset. Vapaavuori asetti 30.11.2009 työryhmän selvittämään, mitkä asiat mah-

dollisesti aiheuttavat aiheetonta haittaa ja siten ylimääräisiä kustannuksia puuraken-

tamiselle. Selvityksen tavoitteena oli arvioida yhteistyössä alan toimijoiden kanssa 

rakentamismääräysten tilannetta puurakentamisen kannalta eli erityisesti rakennusten 

rakenteellisesta paloturvallisuudesta annettuja määräyksiä ja ohjeita sekä niihin liit-

tyviä tulkintoja. Työryhmän loppuraportti "Puurakentamisen asema rakentamismää-

räyksissä" luovutettiin ympäristöministeriölle 1.12.2010.  Työryhmän kehittämiseh-

dotukset liittyvät lähes yksinomaan rakennusten paloturvallisuuteen.  

Tällä hetkellä voimassa oleva Suomen rakentamismääräyskokoelman osa E1 Raken-

nusten paloturvallisuus on annettu 12.3.2002 ja sitä on muutettu 30.6.2008 sekä 

18.12.2008. 

Säädöksen selkeyden vuoksi rakennusten paloturvallisuutta koskevalla määräysehdo-

tuksella ehdotetaan, että entinen Suomen rakentamismääräyskokoelman osa E1 ku-

motaan ja säädetään uusi Suomen rakentamismääräyskokoelman osa E1. Uusien 

määräysten antaminen helpottaa lukijoita, vaikka muutoksia ehdotetaan ainoastaan 

osaan E1:n määräyksistä. Yksityiskohtaisissa perusteluissa on selostettu ne määräyk-

set, joihin muutokset tosiasiallisesti kohdistuvat. 

Asetusehdotuksen keskeisin muutos on puurunkoisia kerrostaloja koskevien vaati-

musten tarkentaminen sekä luokkiin perustuvien vaatimusten laajentaminen 5–8-

kerroksisiin ja korkeudeltaan enintään 26 metrisiin asuin- ja työpaikkarakennuksiin. 

Tällä hetkellä niin sanottuihin luokkiin ja lukuarvoihin perustuvalla menettelyllä on 

voinut suunnitella enintään 4-kerroksisia puurunkoisia asuin- ja työpaikkarakennuk-

sia. Tätä korkeampien puurunkoisten rakennusten palotekninen suunnittelu on edel-

lyttänyt toiminnallista tapauskohtaista tarkastelua. Puukerrostalot varustettaisiin pää-

sääntöisesti automaattisella sammutuslaitteistolla ja niissä käytettäisiin rakenteellisia 

ratkaisuja, jotka hidastavat palon kehittymistä rakennuksessa. 

Asetusehdotuksen toinen tärkeä muutos on puujulkisivujen laajemmat luokkiin ja lu-

kuarvoihin perustuvat käyttömahdollisuudet asuin- ja työpaikkarakennuksissa ja 

enintään kaksikerroksisissa tuotanto- ja varastorakennuksissa sekä kokoontumis- ja 

liikerakennuksissa. Tällä hetkellä puujulkisivuja voidaan käyttää enintään 4-

kerroksisissa asuin- ja työpaikkarakennuksissa, jos ne on varustettu automaattisella 

sammutuslaitteistolla ja ulkoisen syttymisen aiheuttamaa palon leviämistä julkisivul-

la on rajattu rakenteellisin keinoin. Asetusehdotuksella laajennetaan puujulkisivujen 
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käyttöä asuin- ja työpaikkarakennuksissa. Samoin laajennetaan puun käyttöä ulko-

verhouksena tietyissä tuotanto- ja varastorakennuksissa sekä kokoontumis- ja liike-

rakennuksissa. Puujulkisivua käytettäessä palon leviäminen ullakolle tulee estää te-

hokkaasti ja palon leviämistä seinässä tulee rajoittaa. Puujulkisivun käyttöä rajattai-

siin muun muassa siten, että poistumisen ja pelastamisen edellytykset turvataan. 

Asetusehdotuksen mukaan on lisäksi mahdollista rakentaa asuinkäyttöön tarkoitettu 

lisäkerros olemassa olevaan, enintään 7-kerroksiseen asuinrakennukseen puurunkoi-

sena. Luokkiin ja lukuarvoihin perustuvat palomääräykset eivät nykyisellään salli 

puurungon käyttöä esimerkiksi kivirakenteisen kerrostalon lisäkerroksen rakentami-

sessa.  

2  Yksityiskohtaiset  perustelut  

2.1 Määrittelyt 

Poistumisopasteet 

Poistumisopasteen määritelmässä ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan sisäasiain-

ministeriön asetusta.  Sisäasiainministeriö on antanut asetuksen rakennusten poistu-

misreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta (805/2005). 

Suojausverhous 

Suojaverhouksen määritelmä ehdotetaan tarkistettavaksi, sillä suojaverhous-käsitettä 

käytetään määräyksissä myös ulkotilaan rajoittuvien pintojen ominaisuuksien määrit-

telyssä. 

Poistumisreittivalaistus 

Käsite ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan sisäasiainministeriön asetusta.  Sisäasi-

ainministeriö on antanut asetuksen rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja 

valaisemisesta (805/2005). 

2.2 Paloluokitus 

Rakennusosat ja rakennustarvikkeet 

 

Asetuksessa ehdotetaan, että rakennusosien ja rakennustarvikkeiden luokituksessa 

siirrytään käyttämään ainoastaan EN-standardeja. Voimassa olevien määräysten 

mahdollistama kansallisten luokitusmenetelmien käyttömahdollisuus rakennusosien 

luokituksessa poistuu asetuksessa annetun siirtymäajan kuluessa.  

Rakennusosat 

Asetuksessa ehdotetaan, että otetaan käyttöön ovia ja ikkunoita koskevat luokat EI1 ja 

EI2, joiden molempien todetaan täyttävän määräyksissä esitetyt osastoivuuteen liitty-

vät vaatimukset. Hissin oven paloluokitus voidaan tehdä vaihtoehtoisesti standardin 

SFS-EN 81–58 mukaisesti, joten standardin mukaiset luokat mainitaan selostuksessa. 

Muutoksen johdosta luovutaan palonkestäviä ovia koskevista kansallisista hyväksy-
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misperusteista. Muutoksella ennakoidaan pakollisen CE-merkinnän voimaantuloa 

2013. 

P2-paloluokan rakennuksen paloteknisten vaatimusten asettamista varten ehdotetaan 

otettavaksi käyttöön suojaverhousten luokat K2 10 ja K2 30. Luokitusperusteet ja viit-

taukset testausstandardeihin on esitetty standardissa SFS-EN 13501-2. 

Rakennustarvikkeet 

Komission paloluokkia koskevassa päätöksessä esitetyt, putkimaisia lämmöneristeitä 

koskevat, rakennustarvikkeiden palokäyttäytymistä kuvaavat luokat, jotka osoitetaan 

alaviitteellä L, ehdotetaan otettavaksi käyttöön.  

Ulkoseinän ulkopintaa koskeviin määräyksiin ehdotetaan otettavaksi käyttöön luokka 

B-s2, d0.  

 

2.3 Rakennusten käyttötavat 

Kokoontumis- ja liiketilat 

Kokoontumis- ja liiketilojen käyttötaparyhmää ehdotetaan täydennettäväksi käsitteel-

lä " päiväkodit ja muut varhaiskasvatuksen tilat". Käsite "päivähoitolaitokset" ehdo-

tetaan säilytettäväksi, koska tähän ryhmään kuuluu muita päiväkäyttöisiä tiloja. 

2.4 Yleistä 

1.4  

Vastavuoroisuuden tunnustamista koskeva määräys ehdotetaan päivitettäväksi. 

2.5 Palokuorma 

2.1.1 Ohje 

Rakennukset ryhmitellään yleensä niiden pääkäyttötavan perusteella. Suomen raken-

tamismääräyskokoelman osan E1 kohdan 2.1.1 ohjeessa todetaan, että palokuorman 

määrityksen lähtökohtana on tilojen pääkäyttötapa. Rakennuksessa on usein tästä pa-

lokuormaltaan poikkeavia palo-osastoja. Tällöin saattaa olla tarpeen määrittää kunkin 

osaston palokuorma erikseen ja mitoittaa kyseiseen palo-osastoon liittyvät rakenteet 

tämän mukaan. 

Palokuormaryhmät on esitetty RakMK E1 kohdassa 2.2.1. Palokuormaryhmään alle 

600 MJ/m
2
 katsotaan ryhmittelyyn liittyvässä ohjeessa kuuluviksi muun muassa 

asunnot ja toimistot. Myös 3–8-kerroksisten P2-luokan asuin- ja työpaikkarakennus-

ten tilojen, joiden käyttötapa on asunto tai muun muassa toimisto, voidaan katsoa 

yleensä kuuluvan edellä mainittuun palokuormaryhmään, koska kyseiset tilat on va-

rustettava määräysten mukaan muun muassa käyttötarkoitukseen sopivalla automaat-

tisella sammutuslaitteistolla. Rakennuksen pinnoille on lisäksi asetettu suojaverhous-

vaatimuksia. 
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Suomen rakentamismääräyskokoelman osan E1/2002 kohdan 2.2.1 ohjeessa, joka 

koskee palokuormaryhmää alle 600 MJ/m
2
, todetaan että yleensä tähän ryhmään saa 

sijoittaa myös tiloja, joiden palokuorman tiheys on yli 600 MJ/m
2
, mikäli nämä tilat 

varustetaan automaattisella sammutuslaitteistolla. 

Voimassa oleva ohje voisi johtaa tulkintaan, että myös korkeamman palokuorma-

ryhmän tiloja, esimerkiksi palo-osastoituja irtaimistovarastoja, olisi mahdollista si-

joittaa automaattisella sammutuslaitteistolla varustettuun P2-luokan 3–8-kerroksiseen 

asuin- ja työpaikkarakennukseen ja käyttää mitoituksen perusteena palokuormaryh-

mää "alle 600 MJ/m
2
".  

Ohjetta ehdotetaan tarkennettavaksi todeten, että ohje ei koske 3–8-kerroksisia  

P2-luokan rakennuksia.  

2.6 Rakennuksen paloluokka  

3.1.1 Ohje 

Rakennuksen paloluokan P2 määrittelyä ehdotetaan täsmennettäväksi. Määritelmään 

on lisätty pintaosien lisäksi paloturvallisuutta parantavat laitteet. P2-luokkaan kuulu-

vissa 3–8-kerroksisissa rakennuksissa muun muassa automaattisella sammutuslait-

teistolla on tärkeä merkitys kantavien rakenteiden rakenteellisen paloturvallisuuden 

kannalta.  

3.2.1 Taulukko 
 

P2-luokan asuin- ja työpaikkarakennusten kerrosluku- ja korkeusrajoja ehdotetaan 

tarkistettaviksi. Tällä hetkellä niin sanottuihin luokkiin ja lukuarvoihin perustuen on 

voinut suunnitella enintään 4-kerroksisia puurunkoisia asuin- ja työpaikkarakennuk-

sia. Määräyksessä ehdotetaan, että luokkiin ja lukuarvoihin perustuva menettely laa-

jennettaisiin koskemaan enintään 8-kerroksisia tai korkeudeltaan enintään 26 metri-

siä asuin- tai työpaikkarakennuksia. Korkeusrajoitus säilytetään 14 metrinä  

3–4-kerroksisten rakennusten osalta. Yksittäisen rakennuksen kerrosalaa ehdotetaan 

rajattavaksi yli kaksikerroksisten P2-luokan rakennusten osalta 12 000 m
2
:iin. Rajaus 

tehdään laajan omaisuus- ja ympäristövahinkoriskin rajaamiseksi erityisesti työpaik-

karakennuksissa. 

2.7 Syttymisen estäminen 

4.1.3 Selostus 

Selostus on tarkistettu uudistetun Suomen rakentamismääräyskokoelman osan E3 ot-

sikoinnin mukaiseksi. 

2.8 Palon rajoittaminen palo-osastoon 

5.1.2 Ohje 

Voimassa olevan määräyksen mukaan 3–4-kerroksisen P2-luokan asuinrakennuksen 

ullakolle ei voida sijoittaa tiloja asukkaiden talousirtaimiston säilytykseen ja pyykin-

kuivatukseen.  Vaatimus ehdotetaan laajennettavaksi 3–8-kerroksiin P2-luokan 
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asuinrakennuksiin. P2-luokan rakennuksen ullakolle ei ole tarkoituksenmukaista to-

teuttaa tilaa, jonka palokuormatiheys on suuri ja joka lisää syttymisriskiä. 

5.2.3  

Määräykseen ehdotetaan paloilmoittimeen liittyvää vaatimusta täydennettäväksi to-

teamalla, että paloilmoittimen tulee olla hätäkeskukseen liitetty. Tehokkaan ja mah-

dollisimman nopean sammutustoiminnan kannalta on tärkeää, että ilmoitinlaiteilmoi-

tus ohjataan paikallisen ilmoituksen ohella hätäkeskukseen. 

 

2.9 Rakenteiden kantavuuden säilyttäminen 

 

6.2.1 Taulukko  

Taulukossa 6.2.1 ehdotetaan tarkistettavaksi 3–8 -kerroksisten P2-paloluokan asuin- 

ja työpaikkarakennusten kantavia rakenteita koskevia vaatimuksia. Ehdotuksen mu-

kaan palokuormaryhmät otetaan käyttöön myös P2-luokan rakennuksissa. Rakentei-

den kantavuudelle asetetut vaatimukset asetetaan vastaamaan minuuttiluokittain  

P1-luokan rakennuksille asetettuja vaatimuksia.  

Yläpohjarakenteita koskevia lievennyksiä ehdotetaan tarkistettavaksi. Vaatimukset 

mahdollistavat yläpohjarakenteita koskevien lievennysten käyttämisen myös  

A2-s1, d0 -luokkaa (palamattomat eristeet) alhaisempaan luokkaan kuuluvien eristei-

den käytön yhteydessä, mikäli kyseiset eristeet on suojattu tehokkaasti paloa vastaan. 

Eristeet suojataan rakenteellisesti molemminpuolista paloa vastaan. 

Yksikerroksisten rakennusten yläpohjarakennetta koskevat lievennykset, joissa ra-

kenteen kantavuudelle palotilanteessa ei ole asetettu vaatimusta, mutta joissa on ase-

tettu kantavan rakenteen tarvikeluokkaa koskeva vaatimus, ehdotetaan poistettavaksi.  

Määräykseen ehdotetaan liitettäväksi ohje, joka täsmentää kantavan rungon ja jäykis-

teiden olennaisen osan määrittämistä. 

Taulukon merkintää, joka koskee kohtaa "ei luokkavaatimusta" ehdotetaan täyden-

nettäväksi viittauksella määräykseen 6.1.2.  

6.2.3 

Ehdotetaan, että enintään 7-kerroksisen P1-luokan asuinrakennuksen asuinkäyttöön 

tarkoitetun, yhden jälkeenpäin rakennettavan lisäkerroksen, jonka palokuorma on al-

le 600 MJ/m2, kantavan rungon saa tehdä D-s2, d2 -luokan (esimerkiksi puurunko 

yleensä) tarvikkeista. Rakennuksen korkeus lisäkerroksen rakentamisen jälkeen ei 

saa ylittää 26:ta metriä. Lisäkerroksen kantavien rakenteiden luokkavaatimus on  

R 60 ja sisäpinnat suojaverhotaan K2 30-luokan suojaverhouksella. Asuntojen ja 

uloskäytävän osastoinnin ja osastoivien rakenteiden sekä sisäpintojen luokkavaati-

musten osalta noudatetaan P1-luokan vaatimuksia. Lisäkerroksen lämmöneristeiden 

ja muiden täytteiden tulee olla vähintään A2-s1, d0 -luokan tarviketta. 

Voimassa olevat luokkiin ja lukuarvoihin perustuvat määräykset edellyttävät kanta-

van rungon toteuttamista yleensä P1-paloluokan vaatimusten mukaan  
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A2-s1, d0 -luokan tarvikkeista. Määräyksellä mahdollistetaan D-s2, d2 -luokan tar-

vikkeen käyttö kantavan rungon materiaalina. Lisäkerroksen rakentamisen ei katsota 

muuttavan rakennuksen paloluokkaa. Lisäkerroksen ulkopinnoille asetettu vaatimuk-

set on esitetty kohdassa 8.3.6. 

2.10 Palon leviämisen estäminen osastosta 

7.2.1 

Asetuksessa ehdotetaan, että erillisenä määräyksenä todetaan ullakon osastoinnin ja 

osiin jakavien rakennusosien luokkavaatimukset, koska ne ovat samat paloluokasta 

riippumatta. Aiemmin samat asiat oli esitetty taulukossa 7.2.1. 

Ehdotetaan otettavaksi käyttöön palokuormaryhmät 3–8-kerroksisten P2-paloluokan 

rakennusten osalta. Osastoivien rakennusosien vaatimukset ehdotetaan määräytyviksi 

palokuormaryhmän mukaan. 

7.2.2 Ohje 

Ohjetta ehdotetaan tarkennettavaksi ja EN-standardista poikkeavia asioita poistetta-

vaksi. Suojaetäisyys voidaan määrittää laskennallisesti säteilylämmönsiirtoon perus-

tuvin laskelmin. 

7.3.1 Ohje 
 

Ohjetta ehdotetaan tarkennettavaksi oven luokkamerkinnän osalta.  

7.5.1 Selostus 

Selostuksen sanamuotoa on tarkennettu. 

7.6.1 Ohje 

Ehdotetaan uutta ohjetta, jossa todetaan, että seinämäisten rakennusosien ontelot kat-

kaistaan vähintään kerroksittain tehokkailla katkoilla palon leviämisen rajoittamisek-

si. P2-luokan rakennusten räystäiden tiiviyttä koskeva vaatimus on siirretty ulkosei-

nän ulkopintoja koskevaan kohtaan, koska se liittyy olennaisesti D-s2, d2 -luokan 

tarvikkeen käyttöön julkisivuissa. 

 

2.11 Palon kehittymisen rajoittaminen 

 

8.2.2 

Määräysteksti ehdotetaan yhdenmukaistettavaksi kohdan 8.2.3 kanssa koskien R 30 -

luokkaisia pilareita ja palkkeja. Lisäksi ehdotetaan annettavaksi uusi ohje putkimais-

ten lämmöneristeiden luokituksen soveltamisesta. Ehdotus liittyy kyseessä olevan 

luokituksen kansalliseen toimeenpanoon. 
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Kokoontumis- ja liiketilojen, joiden palokuorma on alle 600 MJ/m
2
, seinä- ja katto-

pintojen luokkavaatimukset ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan P1-luokan raken-

nuksen vastaavia vaatimuksia.  

P2-luokan rakennusten pintakerrosvaatimuksilla (lähinnä suojaverhousta koskeva 

vaatimus) annetaan pelastustoimelle aikaa ennen kuin palo saavuttaa palava-aineiset 

runkorakenteet ja rakenteiden ontelot.  

Ehdotus ei heikennä pintakerroksen suojaavaa vaikutusta. Ehdotetut muutokset kos-

kevat pinnan palokäyttäytymistä, mikä muutetaan vastaaman P1-luokan rakennuksen 

vastaavia vaatimuksia. Muutos koskee kokoontumis- ja liikerakennusten osalta vain 

tiloja, joiden palokuorma on alle 600 MJ/m
2
. Koska palokuormaan lasketaan mukaan 

rakenteissa käytettyjen materiaalien palokuorma, palavan rakennustarvikkeen käyttö 

pintaverhouksena vaikuttaa muihin materiaalivalintoihin.  Palokuorman määrä tulee 

tässä tapauksessa yleensä selvittää laskelmalla tai luotettavalla arviolla. 

Palovaarallisuusluokan 1 tuotanto- ja varastotilojen seinien luokkavaatimus ehdote-

taan muutettavaksi vastaamaan P1-luokan vaatimusta.  

Tuotanto- ja varastorakennusten osalta muutos ehdotetaan koskemaan vain seinäpin-

toja. Muutos mahdollistaa esimerkiksi paremman iskunkestävyyden omaavien pinta-

rakenteiden käytön seinissä, mikä osaltaan vähentää pinnan rikkoontumisvaaraa ja 

voi parantaa pinnan toimivuutta suojaverhouksena rakennuksen koko elinkaarta aja-

tellen.  

Uloskäytävien seinä- ja kattopintojen luokkavaatimus ehdotetaan muutettavaksi vas-

taamaan P1-luokan rakennuksen vastaavia vaatimuksia. Tiukennus liittyy määräyk-

sen 8.2.3 muutokseen, jossa ei enää edellytä suojaverhoukselta aina A2-s1, d0 -

luokkaa. 

Poistettavaksi ehdotetaan P2-luokan rakennuksia koskeva vaatimus, että silloin, kun 

edellytetään 8.2.3 mukaista suojaverhousta, pinnan vaatimus on aina A2-s1, d0. 

Ehdotetaan täydennettäväksi taulukon 8.2.2 P2-luokan asuntoja ja työpaikkatiloja 

koskevaa huomautusta kaksi siten, että yli 2-kerroksisten asuin- ja työpaikkatilojen 

sisäpinnat voitaisiin verhota D-s2, d2 -luokan tarvikkeella, kun tila varustetaan tar-

koitukseen sopivalla automaattisella sammutuslaitteistolla. Ohjeessa todetaan auto-

maattiselta sammutuslaitteistolta edellytetty vähimmäistaso. Määräys mahdollistaa 

luokkavaatimuksen täyttävien puupintojen käyttämisen sisäverhouksena silloin, kun 

tila varustetaan tehokkaalla automaattisella sammutuslaitteistolla. 

8.2.3 

Määräyksessä ehdotetaan säädettäväksi P2-luokan rakennusten suojaverhousvaati-

muksista. 

Suojaverhousvaatimuksen tarkoituksena on suojaverhouksen määritelmän mukaan 

suojata sen takana olevaa rakennetta syttymiseltä, hiiltymiseltä ja muulta vaurioitu-

miselta määrätyn ajan. Tämä hidastaa palon kehittymistä, koska suojatut palava-

aineiset tarvikkeet ja rakenteet osallistuvat paloon vasta tietyn ajan kuluttua myös 

siinä tapauksessa, että esimerkiksi sammutuslaitteisto ei toimi suunnitellulla tavalla.  
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Määräysten selkiyttämiseksi lausunnolla olleessa ehdotuksessa esitetty taulukko 

6.2.2 on poistettu ja suojaverhouksia koskevat vaatimukset on kirjattu voimassa ole-

van Suomen rakentamismääräyskokoelman osan E1/2002:n käytännön mukaisesti 

pinnoille asetettujen vaatimusten yhteyteen.  

Suojaverhous ei liity rakenteiden palosuojaukseen, mutta määräykset eivät estä suo-

javerhouksen käyttämistä myös rakenteen palosuojauksena tai osana sitä. Tässä käyt-

tötarkoituksessa tarkastelut tehdään sitä koskevien EN laskenta- tai testistandardien 

perusteella. Palosuojaukselle ei ole erillistä luokkamäärittelyä, vaan se sisältyy kan-

tavan rakenteen R-luokkaan.  

Kantavien rakenteiden palosuojausta koskee standardin SFS-EN 13501-2 kohta 7.4.6 

Classification of protected structural members ja puurakenteita sen alakohta 7.4.6.8. 

Testi tehdään kuormitettuna standardin EN 13381-7 mukaan.  Luokitusstandardi 

SFS-EN 13501-2 viittaa suojaverhousten osalta testausstandardiin EN 14135. Kysei-

sen testausstandardin mukaista testiä (K-luokitus) ei ole tarkoitettu kantavien raken-

teiden palosuojaukseen. 

Määräyksessä ehdotetaan, että 1–2-kerroksisten rakennusten suojaverhousta koskeva 

vaatimus tarvikeluokan A2-s1, d0 käyttämisestä poistetaan.  Kyseisten rakennusten 

suojaverhouksen tarvikeluokkavaatimus määräytyy sisäpuolisten pintojen luokkavaa-

timuksen mukaan.  

Määräyksessä ehdotetaan annettavaksi P2-luokan 3–8-kerroksisia rakennuksia kos-

kevia suojaverhousvaatimuksia. Näistä 3–4 -kerroksisten rakennusten osalta vaati-

mus vastaa tarvikeluokkineen voimassa olevia määräyksiä.  

Suojaverhousluokkavaatimus 5–8-kerroksisten rakennusten osalta on vaativampi, 

mikä antaa pelastustoimille enemmän aikaa tapauksessa, jossa automaattinen sam-

mutuslaitteisto ei saisikaan paloa hallintaan. 

Määräysten ohjeessa ehdotetaan vaihtoehtoista ratkaisua, joka vastaavan ajan suojaa 

rakenteita syttymiseltä, hiiltymiseltä ja muulta vaurioitumiselta eli osastoivan raken-

teen (osan) käyttämistä vastaavaan tarkoitukseen. 

EI-luokitus perustuu testiin, jossa tulen vastakkaisella puolella on vapaa ilmatila. Jos 

rakenne on kiinni esimerkiksi lämpöä eristävässä puupinnassa, muuttuu rakenteen 

lämpötilajakautuma ja sen toiminta. Eristävyyteen liittyvässä testissä lämpötilakritee-

rit palon vastakkaisella puolella ovat toisaalta tiukemmat kuin suojaverhouksen tes-

tauksessa. Osastoivia rakennusosia koskevat olemassa olevat määräykset eivät toi-

saalta aseta ehtoja sille, mitä rakennusosia osastoivan rakenteen vastakkaisella puo-

lella on tai onko ne sijoitettu esimerkiksi kiinni osastoivaan rakennusosaan.  

Määräykseen liittyvässä ohjeessa lisäksi korostetaan, että suojaverhouksen tai sytty-

miseltä, hiiltymiseltä tai muulta vaurioitumiselta suojaavan muun rakenteen liitokset 

ja kiinnitykset sekä läpiviennit ja muut asennukset suunnitellaan ja toteutetaan siten, 

että palolta suojaava vaikutus ei niiden johdosta heikkene. 
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8.2.5 

Määräyksen toisen kappaleen vaatimus, joka koski 3–4-kerroksisia P2-luokan raken-

nuksia, ehdotetaan muutettavaksi koskemaan 3–8-kerroksisia rakennuksia. Määräys 

8.2.5 ei ole sovellettavissa automaattisella sammutuslaitteistoilla varustettuihin  

P2-luokan rakennuksiin, sillä kyseisten rakennusten pintoja koskeva lievennys sisäl-

tyy taulukon 8.2.2. alaviitteeseen 2.  

8.3.1 Ohje 

Ohjeeseen on lisätty sana vähintään. Tarkoituksena on, että yli kaksikerroksisen ra-

kennuksen kantavan ulkoseinän runko voidaan tehdä myös paremmista, kuin  

A2-s1, d0 -luokan rakennustarvikkeista. 

8.3.2 

Ehdotetaan tarkistettavaksi rungon ja lämmöneristeiden rakennustarvikkeen luokka-

vaatimusta muotoilua koskien. Vaatimukset ulotetaan koskemaan 5–8-kerroksisia ra-

kennuksia.   

8.3.4 Taulukko 

Ehdotetaan, että mahdollistettaisiin B-s2, d0 -luokan tarvikkeiden käyttö enintään  

8-kerroksisten asuin- ja työpaikkarakennusten sekä P2-luokan hoitolaitosten ulkosei-

nän ja tuuletusraon ulkopinnassa. Vaatimus voimassaolevien määräysten mukaan on  

B-s1, d0. Muutos koskee rakennustarvikkeen savun muodostusta. Sen, että rakennuk-

sen ulkopinnat muodostavat enemmän savua, ei katsota lisäävän henkilöturvallisuus-

riskiä. 

Ehdotetaan, että tuuletusraon sisäpinnan vaatimus tiukennetaan 3–8-kerroksisten  

P2-luokan rakennusten tuuletusraon ulkopinnan osalta luokkaan A2-s1,d0. Tällä vä-

hennetään riskiä palon leviämisestä tuuletusraossa kyseessä olevissa rakennuksissa. 

Ehdotetaan, että mahdollistettaisiin D-s2, d2 -luokan rakennustarvikkeen käyttö ul-

koseinän ja tuuletusraon ulkopinnoissa enintään kaksi kerroksessa P1-paloluokan 

tuotanto- ja varastorakennuksessa sekä enintään kaksi kerroksisessa P1-paloluokan 

kokoontumis- ja liikerakennuksessa, kun tietyt julkisivun muun muassa korkeuteen 

ja rakenteellisiin ratkaisuihin liittyvät ehdot täyttyvät.  Rakennuksen korkeus saa olla 

enintään 20 metriä. Ulkoisen syttymisen aiheuttaman palon leviäminen seinässä tulee 

estää riittävän tehokkaasti.  Palon leviäminen sisätilasta julkisivuun ja toisaalta jul-

kisivusta sisätilaan rajoitetaan antamalla osastoivuusvaatimus ulkoseinärakenteelle 

mahdollisine aukkoineen. Samoin palon leviäminen julkisivusta ullakolle ja yläpoh-

jaan estetään antamalla seinän ja yläpohjarakenteen liittymälle osastoivuusvaatimus. 

Ehdotetaan, että mahdollistettaisiin enintään 4-kerroksisessa asuin- ja työpaikkara-

kennuksessa ja automaattisella sammutuslaitteistolla varustetussa enintään  

8-kerroksisessa asuin- ja työpaikkarakennuksessa D-s2, d2 -luokan rakennustarvik-

keen käyttö ulkoseinän ja tuuletusraon ulkopinnoissa rakennuksen alinta kerrosta ja 

uloskäytävien ja varateinä toimivien ikkunoiden ylä- ja alapuolella olevia pintoja lu-

kuun ottamatta tietyin ehdoin. Palon leviämistä tuuletusraossa tulee rajoittaa vähin-

tään kerroksittain riittävän tehokkaasti. Palon leviäminen julkisivusta ullakkoon ja 
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yläpohjaan estetään antamalla seinän ja yläpohjarakenteen liittymälle osastoivuus-

vaatimus. Julkisivurakenteen laajojen osien putoaminen palon sattuessa tulee myös 

olla riittävästi estetty.  Ulkoisen syttymän riskin vähentämiseksi muita rakennuksia 

tai rakennelmia ei saa sijoitta alle 8 metrin etäisyydelle julkisivusta, jollei rakenteel-

lisin tai muin keinoin estetä palon leviämistä tästä viereisestä rakennuksesta kyseessä 

olevaan julkisivuun. 

8.3.5 

Ehdotetaan, että voimassa oleva määräys 8.3.5 kumotaan, koska asioista on säädetty 

taulukossa 8.3.4 ja sen alaviitteessä 2 hoitolaitosta koskevaa lievennystä lukuun ot-

tamatta.  Määräys 8.3.5 ehdotetaan korvattavaksi uudella määräyksellä, jossa sääde-

tään P2-luokan rakennuksen ulkoseinille asetetut suojaverhousvaatimukset.  

8.3.6 

Ehdotetaan, että mahdollistettaisiin D-s2, d2 -luokan tarvikkeen käyttö ulkoseinän ja 

tuuletusraon ulkopinnoissa silloin, kun enintään 7-kerroksisen P1-paloluokan asuin-

rakennukseen rakennetaan jälkikäteen asuinkäyttöön tarkoitettu lisäkerros, jonka pa-

lokuorma on alle 600 MJ/m
2
. Ehdotettu määräys liittyy määräykseen 6.2.3.  

2.12 Palon leviämisen estäminen naapurirakennuksiin 

9.2.1 Ohje 

Ehdotetaan selkeytettäväksi palomuuria koskevaa ohjetta. Palomuurin käyttö on ai-

heuttanut tulkintoja tilanteissa, joissa rakennukset sijaitsevat samalla tontilla. 

9.2.2  

Ohjeeseen ehdotetaan lisättäväksi P2-luokan rakennuksia koskevat palokuormaryh-

mät. P2-luokan 5–8-kerroksisessa rakennuksessa palomuuri tulee tehdä A1-luokan 

rakennustarvikkeista. Taulukosta ehdotetaan poistettavaksi tarvikevaatimusta kuvaa-

va merkintä, sillä asia on kerrottu määräystekstissä. 

Ohjetta ehdotetaan täydennettäväksi P3-paloluokan rakennuksen palomuurin vaati-

mukseen viitaten siten, että vaatimuksen EI-M 60 voi korvata osastoinnilla, jos ra-

kennuksen vastakkain olevat ulkoseinät täyttävät EI 60 -luokan vaatimuksen sisäpuo-

lista paloa vastaan.  

2.13 Poistuminen palon sattuessa 

10.3.2 Ohje 

Ehdotetaan, että määräyksen liitetään ohjeet varatien järjestämiseksi  

3–4-kerroksiseen asuinrakennuksen, jonka kaikki päällekkäiset kerrokset kuluvat 

samaan asuinhuoneistoon.  

Pääsääntöisesti kerrostaloja koskee ohje, jonka mukaan pelastautumisessa turvaudu-

taan yleensä palokunnan toimenpiteisiin eikä kiinteitä tikkaita vaadita, jos parvek-

keelta tai ikkunalta pudottautumiskorkeus maanpinnalle tai muulle palossa turvalli-
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selle paikalle on enintään 3,5 m. Pääsy turvaan varmistetaan aina kiinteillä tikkailla, 

mikäli pudottautumiskorkeus 2-kerroksisen P3- tai P2-luokan rakennuksen varatienä 

käytettävältä parvekkeelta tai ikkunalta maanpinnalle tai muulle palossa turvalliselle 

paikalle on yli 3,5 m.  

Viimeaikoina Suomeen on alettu suunnitella yli kaksikerroksisia pientaloja. Koska 

3–4-kerroksinen asunto on yleensä yhtä palo-osastoa, savu voi nopeasti levitä koko 

asuntoon. Asunto muodostaa yleensä yhden poistumisalueen, joten määräysten mu-

kaan asunnossa voi olla vain yksi uloskäytävä. Tällöin varatien toimivuuteen on 

kiinnitettävä erityistä huomiota ja korkeat, kiinteät, suojaamattomat tikkaat voivat 

muodostaa turvallisuusriskin.  

Uudessa ohjeessa ehdotetaan, että jos 3–4-kerroksisen asuinrakennuksen, jonka 

kaikki päällekkäiset kerrokset kuluvat samaan asuinhuoneistoon ja jonka varatienä 

käytettävältä parvekkeelta tai ikkunalta pudottautumiskorkeus maanpinnalle tai 

muulle palossa turvalliselle paikalle on yli 3,5 m, pääsy turvaan varmistetaan kiinte-

ällä selkäsuojuksella varustetulla tikkailla tai kierreportaalla. 

Rakennusvalvontaviranomaisten on tarpeen kuulla paikallisia pelastusviranomaisia 

varatien järjestämisestä. 

10.5.4 

Määräyksessä ehdotetaan, että P2-luokan rakennusten porrassyöksyjen ja -tasan-

teiden kantavuusvaatimus palotilanteessa muutettaisiin vastaamaan P1-luokan raken-

nuksia koskevaa vaatimusta. Lisäksi edellytetään, että ne suojataan rakenteellisesti 

palotilanteessa tapahtuvaa syttymistä, hiiltymistä tai muuta vaurioitumista vastaan, 

mikäli niitä ei ole tehty vähintään A2-s1, d0 -luokan tarvikkeista. 

10.6.4 

Sisäasiainministeriö on antanut asetuksen rakennusten poistumisreittien merkitsemi-

sestä ja valaisemisesta (805/2005). Ehdotetaan, että käsitteet turva- ja merkkivalais-

tus muutetaan SM:n asetuksen 805/2005 mukaisiksi. 

11.1.3 Selostus 

Ehdotetaan poistettavaksi selostus, jonka mukaan sisäasiainministeriö antaa palotur-

vallisuutta parantavia laitteita koskevat määräykset ja ohjeet. Uudeksi selostukseksi 

ehdotetaan, että pelastustoimen laitteisiin sovelletaan lakia pelastustoimen laitteista 

(10/2007).  

11.2.1 Selostus 

Ehdotetaan poistettavaksi selostus pelastustoimiasetuksen mukaan pelastustie on 

merkittävä. Uudeksi selostukseksi ehdotetaan, että pelastustien merkitsemisestä sää-

detään pelastustien merkitsemisestä annetussa sisäasiainministeriön asetuksessa 

(1384/2003). 
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11.2.2 

Ehdotetaan lisättäväksi vaatimus, että ullakon jokaiseen palo-osastoon tulee päästä 

sammutustöihin ulkokautta.  

11.3.1 

Määräyksen listaa sähköverkkoon kytketyistä tiloista, joihin tulee asentaa sähkö-

verkkoon kytkettävät palovaroittimet, ehdotetaan täydennettäväksi päiväkodeilla. 

Listaan kuuluva kohta "päivähoitolaitokset" säilytetään, sillä se sisältää muita päivä-

käyttöisiä hoitolaitoksia. 

11.4.2 Ohje 

Ohjeesta ehdotetaan poistettavaksi savunpoistoon käytettävän ikkunan rikottavuuteen 

liittyvän ohjeen kohdat.  

11.5.1 Ohje 

Ehdotetaan, että poistetaan ohje "alkusammutuslaitteiden tarpeen ja laadun määritte-

lee paikallinen pelastusviranomainen". Pelastusviranomaisilla ei ole maankäyttö- ja 

rakennuslain mukaista toimivaltaa kyseiseen tehtävään. Alkusammutuslaitteiston 

määrästä ja laadusta voi kysyä neuvoa pelastuslaitoksilta.  

11.5.2 

Ehdotetaan, että poistettaisiin 3–4-kerroksisten, P2-luokan rakennusten osalta kuiva-

nousujohdon asentamista koskeva vaatimus. Myöskään 5–8-kerroksisten P2-luokan 

rakennusten osalta ei edellytettäisi kuivanousua. P2-luokan 5–8-kerroksiset raken-

nukset varustetaan tehokkaalla sammutuslaitteistolla. Tarkoituksena ei ole tiukentaa 

P1-luokkaan kuuluvien rakennusten vaatimustasoa. Näin kävisi, mikäli kaikkiin yli 

5-kerroksisiin rakennuksiin tulisi asentaa kuivanousujohto. 

11.5.3 Selostus 

Selostusteksti ehdotetaan muutettavaksi muotoon "Lievennykset eivät koske 3–8-

kerroksisia P2-luokan asuin- ja työpaikkarakennuksia, jotka on varustettava auto-

maattisella sammutuslaitteistolla". 

Mikäli viranomaisvaatimuksin, esimerkiksi turvallisuusselvityksen yhteydessä, edel-

lytetään automaattisen sammutuslaitteiston asentamista, tämän kohdan mukaisia lie-

vennyksiä voidaan soveltaa. Sen sijaan lievennyksiä ei voida soveltaa silloin, kun ra-

kentamismääräys 11.5.4 edellyttää automaattisen sammutuslaitteiston asentamista.  

11.5.4 

Kaikki 3–8-kerroksiset P2-luokan asuin- ja työpaikkarakennukset, lukuun ottamatta 

3–4 kerroksista P2-luokan asuinrakennusta, jossa kaikki kerrokset kuuluvat samaan 

asuinhuoneistoon, ja rakennuksen korkeus on enintään 14 metriä, ehdotetaan varus-

tettaviksi automaattisilla sammutuslaitteilla. Ohjeella selvennetään, mitä tarkoitetaan 

tarkoitukseen sopivalla automaattisella sammutuslaitteistolla. Ohjeessa viitataan eu-
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rooppalaisiin standardeihin ja niiden luokkiin. Myös muut ratkaisut ovat mahdollisia, 

jos ne sammutustehon ja toiminta-ajan osalta vastaavat edellä mainituilla standardeil-

la kuvattua vähimmäistasoa. Vesilähteen toimintavarmuudelle annetaan vähimmäis-

vaatimus 3–8-kerroksisia työpaikkarakennuksia ja 5–8-kerroksisia asuinrakennuksia 

koskien. 

Useampaa kuin yhtä palo-osastoa palvelevat porrashuoneet ja muut uloskäytävät P2-

luokan 3–8-kerroksisessa rakennuksessa tulee varustaa automaattisella sammutuslait-

teistolla.  

Voimaantulo 

Uusi Suomen rakentamismääräyskokoelman osa E1 Rakennusten paloturvallisuus 

ehdotetaan tulemaan voimaan 15.4.2011. Paloluokituksia sekä kohtia 5.2.3, 8.2.2, 

11.2.2 ja 11.4.2 koskevan siirtymäsäännöksen pituudeksi ehdotetaan vuotta, eli palo-

luokitukset sekä yllä mainitut kohdat tulisivat voimaan 15.4.2012. 

3  Asetusehdotuksen hallinnolliset ja taloudelliset vaikutukset  

Ehdotuksilla ei ole merkittäviä välittömiä taloudellisia vaikutuksia. Ehdotukset alen-

tavat eräissä tapauksissa paloturvallisuussuunnittelun kustannuksia, koska luokkiin ja 

lukuarvoihin perustuvien vaatimusten käyttöalue laajenee ja sitä kautta suunnittelu-

työ yksinkertaistuu. Ehdotus mahdollistaa 5–8-kerroksisten, kantavalta rungoltaan D-

s2, d2 -luokkaisten kerrostalojen toteuttamisen luokkiin ja lukuarvoihin perustuen, 

mikä säästänee suunnittelukustannuksia. Ehdotukset voivat vaikuttaa eri rakennus-

tuotteiden markkinaosuuksien jakaantumiseen ja sitä kautta lisätä kilpailua rakennus-

alalla.   

Ehdotuksilla ei arvioida olevan merkittäviä ympäristövaikutuksia. Ehdotukset voivat 

jatkossa vaikuttaa rakentamiseen tarvittavan tuotantoenergian määrään ja sen aiheut-

tamiin päästöihin rakennustarvikkeiden tuotantovaiheessa. Ehdotuksilla voi olla vä-

häisiä vaikutuksia paloista aiheutuviin päästöihin ympäristöön. 

Ehdotuksilla ei arvioida olevan vaikutuksia henkilöturvallisuuteen. Ehdotukset voi-

vat lisätä eräissä tapauksissa omaisuusvahingon laajuutta ja sen arvoa. 

4  Lausunnot  

Asetusehdotuksesta pyydettiin lausunnot Aalto yliopistolta, alueellisilta pelastuslai-

toksilta, Asunto- toimitila- ja rakennuttajaliito RAKLI ry:ltä, Asumisen rahoitus- ja 

kehittämiskeskus ARA:lta, AVI-keskuksilta, ELY-keskuksilta, Espoon kaupungin 

rakennusvalvontavirastolta, Finanssialan Keskusliitto ry:ltä, Helsingin kaupungin 

asuntotuotantotoimisto ATT:lta, Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirastolta, 

Invalidiliitto ry:ltä, Jyväskylän kaupungin rakennusvalvontavirastolta, Joensuun kau-

pungin rakennusvalvontavirastolta, Kone Oy:ltä, Kuluttajavirastolta, Kuopion kau-

pungin rakennusvalvontavirastolta, Lahden kaupungin rakennusvalvontavirastolta, 

maa- ja metsätalousministeriöltä, Metsäteollisuus ry:ltä, Muoviteollisuus ry:ltä, Mu-

seovirastolta, Nuohousalan keskusliitto ry:ltä, oikeusministeriöltä, Oulun kaupungin 

rakennusvalvontavirastolta, OTIS Oy:ltä, Pientaloteollisuus ry:ltä, Rakennusinsinöö-

rit ja -arkkitehdit ry RIA:lta, Rakennusliitto ry:ltä, Rakennusmestarit ja -insinöörit 
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AMK RKL ry:ltä, Rakennustarkastusyhdistys RTY ry:ltä, Rakennusteollisuus RT 

ry:ltä, Rakennustuoteteollisuus RTT ry:ltä, Senaattikiinteistöiltä, sisäasiainministeri-

öltä, sosiaali- ja terveysministeriöltä, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry:ltä, Suomen 

Betoniyhdistys ry:ltä, Suomen Kiinteistöliitolta, Suomen Kuntaliitolta, Suomen Pe-

lastusalan Keskusjärjestö SPEK:iltä, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:ltä, 

Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry:ltä, Tampereen kaupungin raken-

nusvalvontavirastolta, Tampereen teknilliseltä yliopistolta, Tekesiltä, Teknologiate-

ollisuus ry:ltä, Teräsrakenneyhdistys ry TRY:ltä, Turvatekniikan keskukselta (TU-

KES), Turun kaupungin rakennusvalvontavirastolta, työ- ja elinkeinoministeriöltä, 

Vaasan kaupungin rakennusvalvontavirastolta, valtiovarainministeriöltä, Vantaan 

kaupungin rakennusvalvontavirastolta, VTT:ltä ja VTT Expert Services Oy:ltä.  

Rakennusten paloturvallisuutta koskeva asetusluonnos oli lausunnolla 14.1.–

28.2.2011. Lausuntoja saatiin 58. Sisäasiainministeriön kanssa asetuksen valmistelu-

vaiheessa käydyissä keskusteluissa esitettiin toive, että Suomen rakentamismääräys-

kokoelman osan E1 toimivuutta ja vaikuttavuutta arvioitaisiin kokonaisuutena ottaen 

kantaa mm. asuntojen poistumisturvallisuuteen yleensä. Arviointi on tarkoituksen-

mukaista toteuttaa lähivuosina.   

Tärkeänä muutoksena lausuntojen perusteella on kaikkien 3–8-kerroksisten P2-

paloluokan asuin- ja työpaikkakerrostalojen varustaminen automaattisilla sammutus-

laitteistoilla. Erityisesti pelastustoimen ja sitä lähellä olevien tahojen lausuntojen pe-

rusteella lausunnolla ollut mahdollisuus suunnitella luokkiin ja lukuarvoihin perustu-

valla menettelyllä 4-kerroksinen P2-luokan asuin- tai työpaikkarakennus ilman au-

tomaattista sammutuslaitteistoa poistettiin. Poikkeuksen muodostavat 3–4-

kerroksiset asuinrakennukset, joissa kaikki päällekkäiset kerrokset kuuluvat samaan 

asuinhuoneistoon.  

Toinen merkittävä muutos on palokuormaryhmien käyttöön otto P2-luokan raken-

nuksissa. 

Lausunnoissa esitettiin lukuisia muutosehdotuksia palomääräykseen. Tässä vaiheessa 

tarkistukset kohdennettiin pääasiassa vain lausunnolla olleisiin muutosehdotuksiin.  

Eräitä tarkistuksia, joilla ei ole merkittävää kustannusvaikutusta, mutta joiden katso-

taan parantavan paloturvallisuutta tai jotka parantavat pelastustoimen toimintaedelly-

tyksiä, on tehty. Ympäristöministeriö tutkii jatkossa lausunnoissa tehdyt ehdotukset 

ja ryhtyy tarvittaessa määräysten kehittämiseen niiden pohjalta. Nämä lausuntojen 

ehdotukset koskevat muun muassa tilojen käyttötapaluokitusta ja rakennusten pois-

tumisturvallisuuteen liittyviä järjestelyjä. 

Lausuntovaiheessa määräykseen 9.1.2 esitettiin ohjetta, jossa kuvattiin yksi raken-

teellinen keino enintään kaksikerroksisten asuinrakennusten välisen palon leviämisen 

rajoittamiseksi. Kyseinen ehdotus on kuitenkin lausuntojen perusteella poistettu. Oh-

jeen soveltamiseen liittyisi tulkintaongelmia eri tonteille rakennettaessa. 

Lausunnoissa kiinnitettiin huomiota myös suojaverhousten tuotehyväksyntään. Pa-

lomääräyksillä ei oteta kantaa tuotehyväksyntään, vaan asia ratkaistaan tuotehyväk-

syntälainsäädännön uudistamisen yhteydessä. 
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Asetusehdotus on ilmoitettu komissiolle 30.12.2010. Määräaikaan 30.3.2011 men-

nessä tuli yksi huomautus, Ranskalta. Huomautus on suositus, joka ei liity määräyk-

sessä muutettaviksi esitettäviin asioihin. 

 

5  Laintarkastus  

Asetusehdotus ei ole ollut tarkastettavana oikeusministeriön lainvalmisteluosaston 

laintarkastusyksikössä.  

 


