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Kiristyneiden viranomaismääräysten vuoksi myös rakennusalalla panostetaan 

nykypäivänä entistä enemmän paloturvallisuuden huomioimiseen. Yhä useammat 

korjaus- ja uudisrakennuskohteet suojataan automaattisella sprinklerijärjestelmällä 

paloturvallisuuden parantamiseksi. Myös tämän insinöörityön toimeksiantajana 

toiminut Vaasalainen rakennusyritys Wasacon Oy oli kiinnostunut käyttämään 

sprinklerijärjestelmiä tulevissa liikerakennus hankkeissaan. Tämän työn 

tarkoituksena oli selvittää, miten järjestelmä rakentuu ja miten se toimii 

palotilanteessa. Työssä oli tarkoitus tutkia myös, mitä vaatimuksia järjestelmän 

rakentaminen aiheuttaa liikerakennukselle ja kunnallistekniikalle. 

 

Työssä perehdyttiin sprinklerijärjestelmän mitoitusperusteisiin ja luokituksen 

määrittämiseen tutkimalla suunnitteluohjeita ja viranomaismääräyksiä. Samalla 

selvitettiin järjestelmän eri komponenttien ominaisuuksia ja niiden liittymistä 

toisiinsa. Asiakirjalähteiden ohella työn aikana kerättiin tietoa pitämällä tiiviisti 

yhteyttä sprinklerisuunnittelijoihin ja urakoitsijoihin sekä vesihuoltolaitoksen ja 

pelastuslaitoksen henkilökuntaan. Heidän avullaan saatiin myös käsitys 

järjestelmän hintatasosta ja siihen vaikuttavista asioista. 

 

Tutkimustyön perusteella kerättiin kasaan tietopaketti, jossa käydään läpi 

sprinklerijärjestelmään liittyvät viranomaismääräykset, laitteiston rakentuminen 

aina vesilähteestä suuttimiin saakka sekä järjestelmän suunnitteluperusteet. 

Taulukkomitoitusesimerkkien avulla pyritään selventämään, mitkä asiat 

vaikuttavat rakennuksen sprinkleriluokitukseen ja sitä kautta järjestelmän 

vaatimuksiin kunnallistekniikan suhteen. Tietopaketin kokoamisessa on pyritty 

siihen, että lukija ymmärtää paketin sisällön, hänen taustastaan huolimatta. 
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This thesis was done for the construction company called Wasacon Oy, which was 

interested in using sprinkler systems in their future business buildings projects. 

The purpose of this thesis was to find out how sprinkler system is built and how it 

functions in a fire situation. The secondary purpose of this thesis was to 

investigate what demands the systems sets to the building and municipal 

engineering. 

 

In this thesis the design basics and rating of the sprinkler system were examined 

by going through design guides and authority regulations. At the same time all the 

different components of sprinkler system and their integrating into each other was 

resolved. Along with document sources the needed information was collected by 

keeping close contact to sprinkler designers, contractors and also to personnel in 

the water works and the fire department. With their help it was possible to get a 

notion of the price level of the sprinkler system and the facts that affect it.  

 

Based on the research an information package was put together. This package 

explains authority regulations associated with sprinkler systems, the structure of 

the system all the way from water source to sprinkler nozzle and also the design 

basics of the sprinkler system. Examples based on chart design were added to the 

explanation, which facts have an effect on the sprinkler classification and thereby 

on the the requirements regarding the municipal technology. The objective during 

the assembly of the information package was that the reader will understand its 

contents, despite of his or her background of expertise. 
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1  JOHDANTO 

Paloturvallisuus on rakentamisen osa-alue, johon kiinnitetään nykypäivänä entistä 

enemmän huomiota. Syynä tähän ovat kiristyneet paloturvallisuusmääräykset sekä 

paloviranomaisten ja vakuutusyhtiöiden vaatimukset. Yhä useammissa korjaus- ja 

uudisrakennuskohteissa kasvatetaankin paloturvallisuutta automaattisella 

sammutusjärjestelmällä. Liiketilat ja varastot eivät ole tässä kohtaa poikkeus, sillä 

oikein toteutetulla järjestelmällä vältytään tarpeettomilta materiaali- ja 

henkilövahingoilta, myös kookkaissa tiloissa. 

Opinnäytetyön tilaajana toimi Vaasalainen rakennusyritys Wasacon Oy. Yritys 

toteuttaa kaikenlaisia kohteita aina liike- ja teollisuusrakennuksista 

maanrakennushankkeisiin. Wasacon Oy on osa WasaGroup-konsernia, jonka 

muita tytäryhtiöitä ovat suunnittelutoimisto WasaPlan Oy, teräsrakentamiseen 

erikoistunut WasaSteel Oy sekä rakennuskalustoon ja rakentamisen 

tukipalveluihin erikoistunut WasaTrade Oy. 

Opinnäytetyön aihe syntyi yrityksen tarpeesta saada selvitys liikerakennukseen 

sijoitettavista sprinklerijärjestelmistä. Mielenkiintoa järjestelmien käyttöön 

rakennushankkeissa löytyi ja tulevaisuutta varten he halusivat lisää tietoa niiden 

toiminnasta sekä luokituksista. Työn ohjaajina toimivat Wasaconin 

tuotantojohtaja Ari Tyynismaa ja työpäällikkö Markku Pihlajamäki. Heidän 

kanssaan käydyissä palavereissa /28/ määriteltiin tarkemmin työn sisältö, sekä sen 

käyttötarkoitus tulevaisuudessa. Tavoitteeksi muodostui tehdä 

ohjeistus/apuväline, jonka avulla liikerakennukselle voidaan selvittää 

sprinkleriluokka ja siihen liittyvät vaatimukset. 

Rakennusyritykselle luokituksen ja siihen liittyvien vaatimusten etukäteen 

selvittäminen on todella tärkeää. Selvityksen avulla osataan jo hanketta 

suunniteltaessa varautua sammutusjärjestelmän mukanaan tuomiin rakenteellisiin 

ja teknisiin vaatimuksiin. Lisäksi pystytään arvioimaan järjestelmän suurpiirteiset 

kustannukset, jolloin nähdään, onko hanke ylipäätään järkevää toteuttaa.  

 



10 

 

Opinnäytetyö on toteutettu kahtena osana. Ensimmäisessä osassa käydään läpi 

sprinklerijärjestelmään ja yleiseen paloturvallisuuteen liittyviä 

viranomaismääräyksiä. Lisäksi selvitetään sprinklerijärjestelmän toimintaa, 

komponentteja ja muita vaihtoehtoisia sammutusjärjestelmiä. Toisessa osassa 

selostetaan kohta kohdalta rakennuksen sprinkleriluokituksen määrittäminen ja 

erilaisten mitoitusperusteiden mukanaan tuomat määräyksen sekä vaatimukset. 

Toisen osan lopussa määritetään kahdelle kuvitteelliselle liikerakennukselle 

mitoitusperusteet sekä niiden perustella sprinkleriluokka. 

Esimerkkimitoitukset on tehty CEA:n (Comité Européen des Assurances) eli 

Euroopan vakuutus- ja jälleenvakuutusalan keskusliiton julkaiseman säännöksen 

mukaan. Säännöksessä luokitus suoritetaan taulukkomitoituksena. Siinä on 

mainittu selvästi, ettei taulukkomitoitusta käytetä Suomessa, vaan täällä jokainen 

laitteisto mitoitetaan yksilöllisesti. Yksilöllinen mitoitus tapahtuu hydraulisilla 

laskelmilla, jotka täytyy suorittaa järjestelmän toimintaa ymmärtävä ja vaaditut 

laskentaohjelmat osaava alan ammattilainen. Käytän taulukkomitoitusta työssäni, 

koska sen avulla lukijan on helpompi ymmärtää, mitkä kaikki asiat vaikuttavat 

sprinkleriluokitukseen ja miten järjestelmän vaatimukset muodostuvat. 
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2 VIRANOMAISMÄÄRÄYKSET 

Luvussa esitellään Suomen lainsäädännön ja rakentamismääräyskokoelman 

asettamia säädöksiä ja määräyksien koskien liikerakennuksien paloturvallisuutta 

ja sammutusvesijärjestelmän asentamista. Näiden lisäksi käydään läpi Suomessa 

käytettäviä erilaisten sammutus- ja paloturvallisuuslaitteistojen 

suunnittelustandardeja. 

2.1 Pelastuslaki 

Lain yksi päätavoite on varmistaa ja suojata ihmisten pelastautuminen. Tämän 

lisäksi huolehditaan, että onnettomuuden sattuessa tärkeät tilat ja toiminnot ovat 

suojattu ja onnettomuuden leviämisen estosta on huolehdittu. /11,1§/ 

Rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että palon vaara on 

vähäinen ja rakennuksessa toimivat henkilöt pystyvät pelastautumaan 

palotilanteessa. Lisäksi huolehditaan pelastushenkilöstön turvallisuudesta ja siitä, 

että pelastustoimet voidaan suorittaa onnettomuustilanteessa ilman ongelmia.     

/11,9§/ 

Ulospääsytiet on valaistava ja niiden varrella ei saa varastoida tavaraa. Teiden 

pituuksissa, leveyksissä ja muissa mitoissa noudatetaan sisäasiainministeriön 

tarkempia määräyksiä. /11,10§/ 

Viranomaisten määräämät tai laissa vaaditut pelastustoimeen liittyvät laitteistot 

/11,12§/: 

- Sammutus- ja palontorjuntakalusto. 

- Sammutus- ja pelastustyötä helpottavat laitteet. 

- Palonilmaisu- ja hälytyslaitteet. 

- Valaistut poistumisreitit opasteineen. 

- Väestönsuojan varusteet ja laitteet. 
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2.2 Vesihuoltolaki 

Tavoitteena turvata kohtuulliset vesihuollon kustannukset sekä hyvä talous- ja 

pelastusveden laatu /12,1§/. Vesihuoltolaitos hoitaa vesihuollon hyväksytyllä 

toiminta-alueellaan yhdyskunnan kehityksen mukaisesti. /12,9§/ 

Ennen kuin sammutusjärjestelmä liitetään vesihuoltolaitoksen verkostoon, on 

vesihuollon oman edustajan tarkastettava liitettävän laitteiston laatu, kunto ja 

toimivuus. /12,13§/ 

Sopimus kiinteistön omistajan ja vesihuoltolaitoksen välillä kiinteistön tai sen 

sisältävän laitteiston liittämisestä verkostoon täytyy laatia kirjallisena tai 

sähköisenä. Sopimus tulee olla kummankin osapuolen saatavilla, eikä sen 

muokkaaminen tule onnistua vain toisen osapuolen toimesta. /12,21§/ 

2.3 Maankäyttö- ja rakennuslaki 

Suomen rakentamismääräyskokoelma sisältää ohjeistuksen uuden rakennuksen 

rakentamista varten. Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä määräyksiä 

sovelletaan, jollei määräyksissä nimenomaisesti määrätä toisin, vain siltä osin 

kuin toimenpiteen laatu ja laajuus sekä rakennuksen tai rakennuksen osan 

mahdollisesti muutettava käyttötapa sitä edellyttävät. /13,13§/ 

Rakennus on suunniteltava ja rakennettava sen käyttötarkoituksen edellyttämällä 

tavalla paloturvalliseksi ja palon syttymisen vaaraa on rajoitettava. Rakennuksen 

rakentamisessa on käytettävä paloturvallisuuden kannalta soveltuvia 

rakennustuotteita ja teknisiä laitteistoja. /13,117b§/ 

2.4 Suomen rakentamismääräyskokoelman E1 ja E2 

Suomen rakentamismääräyskokoelman asiakirja E1 käsittelee rakennusten 

paloturvallisuutta. Asiakirja E2 keskittyy pelkästään tuotanto- ja 

varastorakennusten paloturvallisuuteen. Se sisältää määräykset niiltä osin, joilla 

varasto- ja tuotantorakennukset eroavat E1-asiakirjassa olevista määräyksistä. /34/ 
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Noudattamalla asiakirjaa E1 varmistetaan, että rakennuksen kantavat rakenteet 

kestävät palotilanteessa niiltä vaaditun vähimmäisajan. Samalla estetään palon ja 

savun muodostuminen ja leviäminen rakennukseen ja sen ympäristöön. Lisäksi 

turvataan rakennuksessa olevien henkilöiden pelastautuminen poistumalla 

rakennuksesta tai muilla keinoin sekä pelastushenkilöstön turvallisuus 

pelastustoiminen aikana. /34,8/ 

Jokaiselle rakennuksen palo-osastolle määritetään sen sisältämien materiaalin ja 

kaluston mukainen palokuorma (katso taulukko 1). Palokuorman määrittämisessä 

otetaan huomioon ensisijaisesti palo-osaston käyttötarkoitus. Muita huomioitavia 

asioita ovat palokuorman sijoittaminen rakennukseen sekä sen palamisnopeus ja 

muut palamisominaisuudet. Palokuormat jaetaan luokkiin materiaalien  tiheyksien 

mukaisesti. /34,9/ 

Taulukko 1.  Rakennuksen palokuormituksen määrittäminen. /34,10/ 

 

Rakennukset voidaan palokuorman lisäksi jakaa kahteen eri 

palovaarallisuusluokkaan. Luokkaan 1. kuuluu rakennukset, joissa on vähäinen tai 

kohtuullinen palovaara. Luokkaan 2. kuuluu rakennukset, joissa on suuri 

palovaara tai räjähdysvaaran mahdollisuus. Palovaarallisuusluokka vaikuttaa 

rakennuksen suunnitteluun esim. rakenteiden luokituksen kautta (katso taulukko 

3). Palovaarallisuusluokituksen määrää melkein aina rakennuksen 

pääkäyttötarkoitus. Käyttötarkoituksen ohella huomioidaan varastoitujen aineiden 

sijoittaminen ja palamisominaisuudet sekä syttyvän palon todennäköisyyden. 

/35,3/ 
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Taulukko 2. Teollisuus-, varasto- ja liikerakennusten osastojen maksimipinta-

alat. /35,6/ 

 

 
 

Taulukko 3. Osastoivat rakenteet teollisuus-, varasto- ja liikerakennuksissa. 

/35,6/ 

 

 
 

Mikäli rakennuksessa on toimintaa 2-kerroksessa, mutta ylempi kerros on 

enintään 15% rakennuksen kerrosalasta tai alle 200 m2, voidaan rakennus 

tarkastella yksikerroksisena (katso taulukko 2 sivulta 13 ja taulukko 4 sivulta 15). 

Silloin ylempi kerros erotetaan omaksi palo-osastoksi. Tämä sääntö ei koske 

toiseen kerrokseen rakennettuja alle 50 m2 tiloja. Avoimia varasto- ja hoitotasoja 

ei oteta huomioon kerroksina. /35,4/ 

Teollisuus- ja varastorakennusten osastokokoihin, paloluokkaan ja rakenteiden 

paloturvallisuusvaatimuksiin vaikuttaa pelastusviranomaisen kanssa sovittu 

suojaustaso. Suojaustasoja on kolme erilaista. 

Suojaustasossa 1. asennetaan P1-paloluokan rakennukseen yhden ihmisen 

operoitavia paloposteja ja käsisammuttimia. P2-paloluokan rakennukseen tulee 
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asentaa tehokas palopostiverkko ja raskaat kemialliset käsisammuttimet. 

Savunpoisto hoidetaan painovoimaisesti luukuilla. 

Suojaustasossa 2. asennetaan tason 1. mukainen alkusammutuskalusto. Sen lisäksi 

rakennukseen lisätään paloilmoitin, joka ilmoittaa palotilanteesta paikalliseen 

hätäkeskukseen.  

Suojaustasossa 3. asennetaan myös tason 1. mukainen alkusammutuskalusto. 

Lisäksi rakennukseen asennetaan automaattinen sammutuskalusto ja 

hälytysjärjestelmä. /35,3-4/ 

Taulukko 4. Rakennuksen kokoa koskevat rajoitukset. /34,11/  
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Taulukko 5. Eri rakennustyypeissä sallitut maksimihenkilömäärät. /34,12/ 

 

 

Suojaustason 3. mukaisella sprinklerijärjestelmällä voidaan lievittää rakennuksen 

kerrosalaa, palo-osaston pinta-alaa, rakenteita, pintoja sekä 

maksimihenkilömäärää (katso taulukko 5) koskevia määräyksiä. Lisäksi voidaan 

saada helpotusta palokuormaryhmään sijoittamisessa ja kulkureitille asetetuissa 

vaatimuksissa. /34,36/ 

2.5 Suomen rakentamismääräyskokoelman D1 

D1 käsittelee vesi- ja viemärilaitteistojen asennusta ja huoltoa. 

Sprinklerivesilaitteiston tarpeellisuus ja sijoitus selvitetään rakennusvalvonta- ja 

pelastusviranomaisen kanssa. Laitteisto kytketään erilleen muista vesikalusteista, 

omaan itsenäiseen vesilähteeseensä. Kytkeminen edellyttää vesilaitoksen lupaa ja 

yhteistä sopimusta. /33/ 

Sprinklerilaitteisto ei saa aiheuttaa terveydellistä tai muuta haittaa kiinteistön 

muille vesilaitteistoille ja niiden toimivuudelle. Sprinklerilaitteistosta ulos tuleva 

vesi on johdettava jäteviemäriin. Viemäröinti on toteutettava niin, että vältytään 

haju- ja meluhaitoilta sekä voidaan hoitaa tarvittavat huoltotoimenpiteet ilman 

ongelmia. /33/ 

Viemäröinnin mitoittaa jätevesilaitos. Jos kohteessa on sprinklerilaitteisto, on 

otettava huomioon kasvanut jäteveden virtaama. Mikäli palotilanteessa voi veden 

mukana viemäreihin ajautua kemikaaleja tai muita epäpuhtauksia, suositellaan 

putkistoon asennettavan niille tarkoitettu erottelulaitteisto. /33/ 
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2.6 Sprinklerilaitteiston suunnitteluohjeet 

CEA 4001:2007-06(fi) Sprinklerilaitteistot, suunnittelu ja asentaminen. Kyseisen 

säännöskokoelman on laatinut CEA (Comité Européen des Assurances) eli 

Euroopan vakuutus- ja jälleenvakuutusalojen keskusliitto. Liitto edustaa yli 5000 

erillistä vakuutus- tai jälleenvakuutusyhtiötä. Suomessa CEA:n jäsenjärjestönä 

toimii Finanssialan keskusliitto, jonka ansiosta ohjeistus käännettiin 

suomenkielelle.  Ohje toimi aikanaan voimassa olevana säännöksenä myös 

Suomessa, sillä se sisälsi julkaisuaikanaan enemmän yksityiskohtaista tietoa 

sprinklerijärjestelmistä kuin vertailukohtansa eurooppalaisista standardeista EN-

12845. /1/ 

CEA:n säännökset sisälsisivät kuitenkin paljon erimielisyyksiä aiheuttavia 

seikkoja esim. taulukkomitoituksen ja kunnallistekniikan yhteensopivuudesta. 

Lisäksi asuntosprinklauksesta kertova ohjeistus oli todella suppeaa. Näistä syistä 

Suomeen päätettiin standardisoida ohjeet, jotka vastasivat rakentajien ja 

suunnittelijoiden tarpeita. Päteväksi standardiksi valittiin eurooppalainen EN 

12845, joka nykyään tunnetaan SFS-EN-12845+A2. Vaikkakin CEA:n ohje ei ole 

standardisoitu Suomessa, voidaan sitä käyttää mikäli rakentaja, suunnittelija ja 

paloviranomaiset ovat siitä yksimielisiä. Kohteesta täytyy olla selvillä myös 

kaikki ne tiedot, joiden perusteella asiakirjan käytöstä voidaan päättää esim. 

vesilähteen tuottavuus, varastoitavat tuotteet ja kokonaispinta-alat. Tavanomaisen 

sprinklerilaitteiston lisäksi Suomeen on standardisoitu myös muita 

sammutuslaitteistoja koskevia suunnittelu- ja asennussäännöksiä. /1/ 

2.7 Muut paloturvallisuuteen liittyvät ohjeet 

Rakennuksen paloturvallisuutta on käsiteltävä aina kokonaisuutena ja 

rakennuksen käyttötarkoituksen mukaisesti. Pelkästään oikein asennettu ja 

toimiva spriklerijärjestelmä ei välttämättä aina riitä torjumaan palovahinkoja. 

Siksi Suomeen on standardisoitu ohjeistuksia myös muilta paloturvallisuuden osa-

alueilta. /27/ 
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Yleisin paloturvallisuuden parantaja niin asunnoissa kuin suuremmissakin tiloissa 

on palovaroitin. Sen tehtävä on yksinkertaisesti havaita tulipalo ja hälyttää siitä 

paikallaolijoita. Hälytin voi toimi joko paristolla, akulla tai suoralla kytkennällä 

sähköverkkoon. Hälyttimessä täytyy olla CE-merkintä ja sen asentaminen täytyy 

tapahtua SFS-EN 14604 standardin mukaisesti. /27/ 

Toinen myöskin kustannuksiltaan edullinen paloturvallisuuden parantaja on 

häkävaroitin. Se varoittaa ilmassa olevasta kasvaneesta hiilimonoksidimäärästä, 

joka on vaarallista hengitettynä. Vaikkakin häkävaroitin ei ole pakollinen 

turvavaruste, suositellaan sen käyttöä varsinkin tiloissa, joissa käytetään 

polttoaineella toimivia laitteita. Lisää varoitttimista on kerrottu standardissa SFS-

EN 50291-1. /27/ 

Automaattisen sammutusjärjestelmän yhteydessä toimiva paloilmoitinjärjestelmä 

tulee olla standardisarjan SFS-EN 54 mukainen. Järjestelmä havaitsee palon ja 

ilmoittaa siitä usein äänimerkillä. Järjestelmän yhteydessä toimivat kaiuttimet ja 

muut äänentuottokomponentit täytyy olla CE-hyväksyttyjä. Ohjeistus näistä 

laitteista on kirjattu standardeihin SFS-EN 54-16 (äänievakuointilaitteet) ja SFS-

EN 54-24 (äänihälytyksen hallinta- ja osoituslaitteet). /27/ 

Toinen sammutusjärjestelmän yhteydessä oleva toiminto on rakennuksen 

savunpoistojärjestelmä. Järjestelmän osat täytyy olla CE-merkittyjä tai niiden 

kelpaaminen järjestelmään täytyy todistaa muilla asiakirjoilla. 

Savunpoistojärjestelmästä on olemassa 3 erilaista standardia. SFS 7023 käsittelee 

savusulkujen käyttöä erilaisissa kohteissa sekä niiden ominaisuuksia ja 

vaatimuksia. SFS 7024 on savunpoistoluukuista tehty ohjeistus, jossa selitetään 

niiden ominaisuudet, toiminta ja asennusvaatimukset. Viimeinen SFS 7025 on 

suunnattu varsinkin maanalaisiin ja suljetuihin tiloihin asennettaville 

savunpoistopuhaltimille, jotka kuljettavat savukaasut ulkoilmaan. Standardi 

käsittelee niin ikään myös niiden asennusvaatimuksia ja ominaisuuksia. /27/ 
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3 PALAMISREAKTIO JA SEN TORJUNTA 

Palamista on kahdentyyppistä. Liekkipaloa ja hehkupaloa eli ilman liekkejä 

kytemällä palamista. Räjähdysmäisesti leviävää liekkipaloa sanotaan 

humahtamiseksi. Humahduspalossa on usein osallisena aineita, jotka ovat 

varastoituna nesteenä tai kaasuna ja ovat erittäin palamisherkkiä. Humahduksessa 

liekki leviää nopeasti, muttei ehdi synnyttää niin voimakasta palojälkeä kuin 

normaali tulipalo. Normaalissa tulipalossa koko palon ajan näkyvä liekki johtuu 

aineesta poistuvien palokaasujen syttymisestä. /31/ 

Tulipalon syttymisellä on kolme eri edellytystä. Palo tarvitsee syttyvää ja palavaa 

materiaalia, tarpeeksi korkean lämpötilan materiaalin sytyttämiseen ja riittävästi 

happea paloreaktion ylläpitämiseen. Jos yksi näistä vaadituista asioista ei toteudu 

tai se estetään, palo sammuu. /31/ 

Jokaiselle aineelle on oma syttymispisteensä. Herkimmille aineille on tärkeää 

selvittää itsestäänsyttymispiste eli lämpötila jossa ne syttyvät palamaan itsestään 

ilman erillistä sytytyslähdettä. Myös palamislämpötila on materiaalikohtaista. 

Palamislämpötilan kohotessa myös  palamisnopeus kasvaa. Näiden kahden 

mukaan määräytyy palon sammutettavuuden vaikeus ja sen leviämisominaisuudet. 

/31/ 

Palamisreaktion yhteydessä syntyy myös erilaisia kaasuja (visualisointina kuva 1). 

Kaasujen myrkyllisyys ja haittavaikutukset ihmisille määräytyvät tuotteiden 

materiaalien mukaisesti. Tuulettaminen palon aikana ja sen jälkeen on todella 

suositeltavaa, jotta kaasujen vaikutukset tiloissa oleskelevilla ihmisille ja itse 

tiloille olisivat mahdollisimman vähäiset. Rakennuksissa nämä seikat otetaankin 

huomioon nykypäivänä koneellisilla tai mekaanisilla savunpoistojärjestelmillä ja 

tehokkailla poistumissuunnitelmilla. /31/ 

Tulipalon sammuttamiseen voidaan käyttää 3 erilaista keinoa. Ensimmäinen on 

sammutusraivaus, jonka periaate on yksikertaisesti raivata jo palavaa tai 

mahdollisesti syttyvää materiaalia pois palotilasta. Sammutusraivaus suoritetaan 
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manuaalisesti tai siihen soveltuvalla kalustolla esimerkiksi kaivinkoneella tai 

pienellä kuormaajalla. /32/ 

Toinen sammutusmenetelmä on jäähdytys. Tällöin erinäisillä keinoilla pyritään 

laskemaan palon lämpötilaa niin alas, että palo sammuu. Valtaosa automaattisista 

sammutusjärjestelmistä toimii tällä tavoin. Tavanomaisena sammutusaineena 

käytetään tällöin vettä. /32/ 

Kolmantena keinona voidaan käyttää tukahdusta, jolloin tilasta poistetaan happi 

palon sammuttamiseksi. Happi voidaan imeä pois tilasta tai se voidaan syrjäyttää 

tilasta käyttämällä automaattista kaasusammutusjärjestelmää. 

Tukahdusjärjestelmää suunniteltaessa on huomioitava tilan käyttö. Happea ei 

voida poistaa heti tilasta, jossa työskentelee ihmisiä, joten tämä ei toimi 

tehokkaana sammutusmuotona kaikissa tiloissa. /32/ 

 

Kuva 1. Muovin palaessa syntyy myrkyllisiä palokaasuja. /5/ 
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4 SPRINKLERIJÄRJESTELMÄ 

Sprinklerijärjestelmä on yleisimmin käytetty automaattinen 

palonsammutusjärjestelmä, joka koostuu yhdestä tai useammasta 

sprinkleriasennuksesta (katso kuva 2). Se soveltuu käytettäväksi niin henkilö- 

kuin omaisuusturvaamisessa. Sitä ei kuitenkaan voida asentaa paikkoihin, joissa 

se voi aiheuttaa suurta taloudellista vahinkoa tai lisätä palotilanteen vaarallisuutta, 

paikkoja kuten veden vaikutuksesta turpoavien aineiden varastot ja nestepaloille 

alttiina olevat tilat. /16,1; 22/ 

 

Kuva 2. Sprinkleriasennuksen osat. /1,17/ 

4.1 Sprinklerijärjestelmän toimintaperiaate 

Sprinklerijärjestelmän tehtävänä on havaita rakennuksen sisä- tai ulkopuolella 

syttyneet tulipalot ja lähettää niistä hälytys pelastusviranomaisille. 

Samanaikaisesti järjestelmää aloittaa sammuttamaan paloa suihkuttamalla vettä 

paloalueelle. Järjestelmä pyrkii sammuttamaan palon kokonaan tai ainakin 

pitämään sen hallinnassa siihen asti, että palokunta pääsee paikalle suorittamaan 

loppusammutuksen. Sprinklerijärjestelmä ei tee muusta sammutuslaitteistosta 

tarpeetonta vaan rakennuksen suojausta on aina käsiteltävä kokonaisuutena. 
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Joissain sammutusjärjestelmissä voidaan perinteisistä sprinklereistä poiketen 

käyttää veden sijasta toista sammutusainetta tai laukaisutapaa, mutta pääperiaate 

pysyy kaikissa järjestelmissä samanlaisena. /16,1; 22/ 

4.2 Sprinklerijärjestelmän hyödyt 

Sprinklerijärjestelmän asentaminen rakennukseen voi olla pakollista tai 

vapaaehtoista. Mikäli rakennuksen käyttötarkoitus sitä edellyttää, voi järjestelmän 

rakentaminen olla rakennusluvan saantiperusteena. Myös pelastusviranomainen 

tai lainsäädäntö voi vaatia järjestelmän asentamista, jos sen katsotaan olevan 

tarpeellinen rakennuksen ja siinä työskentelevän henkilöstön paloturvallisuudelle. 

Sprinklerijärjestelmällä varmistetaan, että paloturvallisuudelle asetetut ehdot 

täyttyvät. /16,1/ 

Vakuutusyhtiö voi vaatia järjestelmän rakentamista ja se voikin toimia 

omaisuusvakuutuksen myöntämisen perusteena. Useimmat vakuutusyhtiöt 

myöntävät myös vakuutusalennuksia, mikäli rakennukseen asennetaan 

sprinklerijärjestelmä. /16,1/ 

Sprinklerijärjestelmän hankinta oikeuttaa niin ikään lievennyksiin rakenteiden ja 

rakennusmateriaalien osalta, sillä niihin ei kohdistu samanlaista palorasitusta kuin 

ilman järjestelmää. Rakennusmateriaalien ja rakenteiden lievennykset näkyvät 

usein myös kokonaiskustannuksessa, sillä heikompien rakenteiden toteuttaminen 

tulee yleensä halvemmaksi. Myymälöissä ja suurissa varastoissa yksi 

tärkeimmistä ominaisuuksista on palo-osastojen suuri koko. Jos rakennukseen 

asennetaan sprinklerijärjestelmä, voidaan sallia suuremmat osastokoot kuin 

Suomen rakentamismääräyskokoelman E1-osassa on määrätty. /16,1/ 

4.3 Sprinklerijärjestelmän toteutusvaihtoehdot 

Sprinklerijärjestelmälle on erilaisia toteutusvaihtoehtoja riippuen järjestelmän 

sijoittamisesta rakennukseen tai rakennuksen käyttötarkoituksesta. Esimerkiksi 

ulko- ja sisätiloihin soveltuvat erityyppiset järjestelmät. 
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Märkäasennus on tyypillisen sisätilojen asennustyyppi (katso kuva 3). 

Märkäasennuksessa sprinkleriputkisto on aina täytettynä vedellä. Tämä 

mahdollistaa sprinklerijärjestelmän nopean toiminnan palotilanteessa. 

Asennustyyppi ei sovellu kohteisiin, joissa on jäätymis- tai kiehumisriski (yli 

+95°C ), kuten ulkotilat tai tietynlaiset tehdasrakennukset. /17,2/ 

 

Kuva 3. Märkäasennuksen (vasemmalla) ja kuiva-asennuksen (oikealla) 

hälytysventtiilit varusteineen. /6/ 

Kuiva-asennus on tyypillinen ulkotilojen ja kuumien olosuhteiden asennustyyppi. 

Siinä putkisto on veden sijaan täytetty paineilmalla tai inerttikaasulla. Pienissä 

alle 20 suuttimen asennuksissa voidaan käyttää myös veden ja pakkasenestoaineen 

sekoitusta.   Palotilanteessa putkistossa oleva ilma tai kaasu purkautuu ensin pois, 

jonka jälkeen suuttimet alkavat syöttämään vettä palokohteeseen. Järjestelmän 

vaatimuksena on, että 60 sekunnin sisällä sprinklerin laukeamisesta jopa 

järjestelmän kauimmainen suutin syöttää vettä.  /17,2/ 

Sprinklerijärjestelmien toteutukset voivat erota toisistaan myös suuttimien 

laukaisuperiaatteen mukaan. Suuttimet voivat laueta suutinkohtaisesti, 

aluekohtaisesti tai ennakkolaukaisuna. Normaalisti palotilanteessa laukeavat vain 
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ne suuttimet, jotka ovat niin lähellä paloa, että kohonnut lämpötila riittää 

rikkomaan suuttimen lasikapselin tai juotoksen. Uusia suuttimia laukeaa siis niin 

kauan, että palo on saatu hallintaan. /1/ 

Aluekohtaisessa laukaisussa avoimet suuttimet laukeavat kaikki kerralla määrätyn 

kokoiselle alueelle. Tätä asennustyyppiä käytetään kohteissa, joissa oletetaan 

palon leviävän todella nopeasti, joten laukaisemalla tietynkokoisen alueen 

suuttimet kerralla pysäytetään palon leviäminen heti alkuvaiheessa. Tässä 

asennustyypissä käytetään usein avoimia suuttimia, jotta vesi pääsee virtaamaan 

palon havaitsemisen jälkeen saman tien koko sammutusalueella. 

Ennakkolaukaisussa järjestelmä toimii pääpiirteittäin kuin kuiva-asennuksessakin. 

Ainoa ero on se, että järjestelmän laukaisee erillinen paloilmoitinjärjestelmä. 

Järjestelmä havaitsee palotilanteen esimerkiksi savun muodostumisesta ja 

laukaisee sprinklerit ennemmin kuin normaalisti lasikapselit olisivat rikkoutuneet. 

Asennustyyppiä käytetään kohteissa, joissa edellytetään kuiva-asennusta, mutta 

sammutustoimien on alettava nopeasti. /1,75/ 

4.3.1 Muut automaattiset sammutusjärjestelmät 

Vesisumulaitteiston toimintaperiaate perustuu todella pienien vesipisaroiden 

tuottamiseen kovalla paineella. Tällä tavoin päästän pienempiin vesimääriin kuin 

tavallisella sprinklerilaitteistolla. Laitteisto mitoitetaan kuitenkin samalla tavalla 

kuin normaali sprinklerilaitteisto. Kustannuksiltaan se tulee tavallista laitteistoa 

noin kolmanneksen kalliimmaksi, sillä putkisto rakennetaan ruostumattomasta ja 

haponkestävästä teräksestä. Samalla kuitenkin säästytään vaativilta rakennustöitä 

ja sammutusvesisäiliöiden ja pumppaamojen rakentamiselta. Tätä vaihtoehtoa 

käytetään usein kohteissa, joissa runsas veden käyttö aiheuttaisi vakavia vaurioita 

koko rakennukselle tai vesijohdon kapasiteetti tavalliselle sprinklerijärjestelmälle 

on liian alhainen. /17,4/ 

Kaasusammutuslaitteiston toiminta perustuu paloreaktion katkaisuun ja hapen 

syrjäyttämiseen tilasta kaasun avulla, jolloin palo sammuu. Järjestelmän 

laukeamiseen asennetaan usein viivettä, että tilassa työskentelevät henkilöt ehtivät 

poistumaan, eivätkä näin joudu hengittämään kaasua. /17,7/ 
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Vaahtosammutuslaitteisto perustuu normaaliin sprinklerijärjestelmään. 

Järjestelmän putkistoon on lisätty sekoittajat, joissa sammutusvesi sekoittuu 

vaahtoliuokseen. Suuttimista poistuessaan yhdiste vaahtoutuu ja tehostaa 

sammutusvaikutusta. Käytetään kohteissa, jotka sisältävät palavia nesteitä tai 

muita materiaaleja, joita pelkällä vedellä ei voida sammuttaa. /17,9/ 

4.4 Sprinklerijärjestelmän osat 

Sprinklerijärjestelmä koostuu yleensä vesilähteenä toimivasta vesijohdosta, 

asennusventtiilistä sprinkleriputkiston ja vesijohdon välillä sekä itse putkistosta ja 

suuttimista (katso kuva 4). Kuitenkin vesijohdosta saatavan syöttökapasiteetin 

ollessa alhainen saatetaan järjestelmän veden syöttöä tukevoittaa esim. lisäämällä 

sammutusvesisäiliöitä. Järjestelmän rakentumiseen vaikuttavat lisäksi myös mm. 

kohderakennuksen koko, käyttötarkoitus ja arvioitu palokuorma. /1/ 

 

Kuva 4. Sprinklerijärjestelmä kokonaisuudessaan. /7/ 
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4.4.1 Vesilähde 

Vesilähteeksi järjestelmälle käy vesijohto, sammutusvesisäiliöt 

pumppujärjestelmineen tai luonnonvarainen ehtymätön vesilähde. Pelkkä yleinen 

vesijohto riittää järjestelmällä niin kauan, kun siitä saadaan tarvittava määrä vettä 

riittävällä paineella. Kun vesijohtoverkoston virtaus ei enää ole riittävä asennetaan 

kohteeseen sammutusvesisäiliö, josta vesi syötetään järjestelmään pumppujen 

avulla. Luonnonvaraisella vesilähteellä tarkoitetaan esimerkiksi jokea tai järveä. 

Luonnonvaraista vesilähdettä käytettäessä on tutkittava veden laatu ja 

huolehdittava vesilähteen jäätymisen estosta. /16,3/ 

Vesijohdon kapasiteetin tarkastaminen tehdään seuraavasti. Vesihuoltolaitos 

mittaa veden virtauksen ja paineen kiinteistön vieressä olevasta vesijohdosta. Jos 

kiinteistön vieressä ei ole sopivaa mittauspistettä, tehdään vesijohtoon 

ylimääräinen haara, josta mittauksen voi suorittaa. Tämän toimenpiteen voi tehdä 

vesihuoltolaitos tai kiinteistön omistaja itse, ulkopuolisen mittaushenkilöstön 

avulla. /20/ 

Kun vesijohdosta on saatu mittaus- ja painearvot, käy vesihuoltolaitoksen 

henkilökunta läpi rakennuksen muun vesikaluston. He laskevat yhteen kaikkien 

muiden vesikalusteiden esimerkiksi wc-istuinten ja palopostien virtaamat. Tämä 

yhteenlaskettu virtaama vähennetään vesijohdosta mitatusta tuloksesta. Näin ollen 

jäljelle jää virtaus- ja painearvot, joita verrataan sprinklerisuunnittelijan 

suunnitteleman järjestelmän vaatimuksiin. Jos arvot huonompia kuin 

suunnitelmissa, joudutaan turvautumaan säiliöihin ja pumppuihin. /20/ 
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Kuva 5. Esimerkki vesilähteen liittämisestä asennusventtiileihin /8/ 

4.4.2 Asennusventtiili 

Käsite sprinkleriasennus käsittää kaikki järjestelmän osat asennusventtiililtä, aina 

suuttimille saakka kaikkine putkistoineen. Kaikki sprinkleriasennukset täytyy 

yhdistää saman syöttöjohdossa olevan pääsulkuventtiilin piiriin. Pääsulkuventtiili 

asennetaan näkyvälle paikalle ja lukitaan auki asentoon. /1,16/ 

Itse asennusventtiili on kokonaisuus, joka sisältää sulkuventtiilin, hälytysventtiilin 

sekä muut sprinkleriasennuksen hallintalaitteet ja mittalaitteet, kuten virtaus ja 

painemittarit. Vesilähteeltä tuleva syöttöputki liitetään sulkuventtiiliin (katso kuva 

5 pääsulkuventtiilistä ja sen jälkeisestä jakotukista). Hälytysventtiilistä lähtee 

kattoa kohti syöttöputki, josta vesi virtaa katon sprinkleriasennukseen. Veden 

virtauksen alkaminen laukaisee hälytysventtiilissä sensorin, joka lähettää 

hälytysilmoituksen pelastuslaitokselle. Yhteen asennusventtiiliin voidaan asentaa 

maksimissaan 1000 suutinta märkäasennuksessa ja 500 suutinta kuiva-

asennuksessa. Tila johon asennusventtiilit sijoitetaan, on varustettava 

lattiakaivolla. /16,3/ 

 



28 

 

4.4.3 Säiliöt 

On olemassa täyden tilavuuden, vähennetyn tilavuuden ja paineistettuja 

sammutusvesisäiliöitä. Sammutusvesisäiliö voidaan toteuttaa vesitorni tyylisesti 

yläsäiliöllä, maahan upotetulla ratkaisulla (katso kuva 6) tai valamalla betoninen 

allas.  

 

Kuva 6. Maanalaiset vesisäiliöt. 3 kappaletta ja tilavuus 100m
3
/ kpl. /9/ 

Täyden tilavuuden säiliö sisältää koko vesimäärän, jonka järjestelmä tarvitsee 

koko sen määritetyn toiminta-ajan. Vähennetyn tilavuuden säiliö puolestaan 

sisältää sen määrän vettä, että yhdessä vesijohdosta saatavan vesimäärän kanssa se 

riittää ruokkimaan järjestelmää koko toiminta-ajan. Paineistettu säiliö puolestaan 

sisältää tarpeeksi vettä ja painetta, jotta järjestelmä pystyy syöttämään tarvittavan 

määrän vettä koko sen toiminta-ajan. Sitä käytetään yleensä pienissä kohteissa. 

/16,3; 1,56/ 

4.4.4 Pumput 

Pumppuja käytetään sammutusvesisäiliöiden yhteydessä sprinklerijärjestelmän 

ruokkimiseen, jolloin niitä on tavallisesti kaksi, sähkökäyttöinen ja 

dieselkäyttöinen. Sähkökäyttöinen pumppu tulee yhdistää sähköverkkoon omalla 
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kytkennällään. Dieselkäyttöiseen pumppuun täytyy asentaa vaimennettu 

pakoputki ja sen asennuksessa tulee huomioida sen tuottama paloturvallisuusriski. 

Toinen käyttötarkoitus pumpulle on paineenkorotus silloin, kun vesijohdosta ei 

saada riittävää painetta järjestelmään. Pumput sijoitetaan aina omaan erilliseen 

tilaansa, joka voi olla täysin erillinen rakennus tai palo-osastoitu tila rakennuksen 

sisällä, johon on sisäänkäynti ulkoa käsin. /2,3/ 

4.4.5 Putkisto 

Sprinkleriputkisto toteutetaan pääsääntöisesti teräsputkella suuren paineen ja 

kestävyyden vuoksi. Putkistossa vallitseva paine ei saa ylittää 12 baarin painetta. 

Suuttimille tulevat normaalin sprinklerijärjestelmän asennusputkisto on 

kokoluokkaa 25-80 mm alaspäin suunnatuilla ja 25-60 mm ylöspäin suunnatuilla 

suuttimilla. Pystysuorassa olevat pääjakojohdot ovat luokkaa 100-150 mm. 

Sprinklerisuunnittelija määrittää lopullisen putkikoon järjestelmälle. Putkiston 

kasaan hitsaavan henkilön täytyy olla EN 287-1:n mukaisesti hyväksytty hitsaaja. 

/17,2; 1,145/ 

4.4.6 Suuttimet 

Suuttimet tulee asentaa aina ylöspäin, kun mahdollista kulumisen ja likaantumisen 

estämiseksi. Katon lisäksi suuttimia voidaan asentaa telineisiin tai osittain 

upotettuina. Suuttimessa oleva lasikapseli tai juotos estää putkistossa olevan 

paineistetun veden tai kaasun pääsemisen ulos (katso kuva 7 sivulta 30). 

Kapseleilla ja juotoksilla on olemassa omat rajalämpötilansa, joihin päästyään ne 

sulavat tai rikkoutuvat ja päästävät veden virtaamaan suuttimen läpi. Suutimien 

laukeamislämpötilaa voidaan säätä kohteen käyttötarkoituksen mukaisesti. 

Normaalioloissa laukeamislämpötila on 68 tai 74 plusastetta /17,2;1,87-89/ 

Ainut lämpötilasta riippumaton suutin on avosuutin. Tämä suutin on koko ajan 

auki ja sen vedensyöttöä säätelee hälytysventtiili. Avosuuttimien kanssa käytetään 

usein paloilmaisinta, joka ilmoittaa järjestelmälle palovaarasta. Ilmoituksen 

jälkeen hälytysventtiili aukeaa ja vesi pääsee heti avoimista suuttimista 

palokohteeseen. /1/ 
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Kuva 7. Tyypillinen sprinklerisuutin. /10/ 

4.5 Sprinklerijärjestelmän suunnittelu ja toteutus 

Sprinklerijärjestelmien suunnittelu on Suomen rakentamismääräyskokoelman A2 

mukaista erityissuunnittelua. Suunnittelijalta edellytetään LVI-tekniikan alalta 

diplomi-insinöörin tutkintoa tai insinöörin tutkintoa ja riittävää työkokemusta 

laitteistojen suunnittelusta. Suunnittelijan ensimmäisenä tehtävänä on laatia 

kohteesta suunnitteluperusteiden selvitys. Selvitykseen merkitään suojauksen 

laajuus, mitoitusperusteet, vesilähteelle asetetut vaatimukset ja kohteen 

sprinkleriluokitus. /16,4/ 

Itse sprinkleri piirrustuksiin tulee olla merkittyinä sprinkleriluokat, 

varastointikategoriat, varastointikorkeudet, tiedot rakenteista sekä eriteltyinä 

sprinklatut ja sprinklaamattomat tilat. Laitteiston osalta tulee olla merkittynä 

sprinklerien malli ja laukeamislämpötila. Suunnitelmien valmistuttua täytyy ne 

käydä pelastusviranomaisen kanssa vielä läpi, jotta ollaan varmasti 

yhteisymmärryksessä. Jos kiinteistön omistaja tuntee epävarmuutta suunnitelmien 

oikeellisuutta kohtaan, voidaan ne tarkastuttaa lisäksi myös ulkopuolisella 

tarkastuslaitoksella. /1,26; 14; 15/ 
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Sprinklerijärjestelmän toteuttaman asennusliikkeen täytyy olla Tukesin eli 

turvallisuus ja kemikaaliviraston tarkastama ja hyväksymä toimija. Liikkeen 

täytyy pystyä todistamaan, että työ hoidetaan voimassa olevien määräysten 

mukaisesti. /16,4/ 

Valmiille asennukselle on tehtävä käyttöönottotarkastus ennen rakennuksen 

loppukatselmusta. Järjestelmä koeponnistetaan mahdollisten vuotokohtien 

löytämiseksi vähintään 15 baarin paineella, noin kahden tunnin ajan. Urakan 

valmistuttua annetaan kiinteistön omistajalle asennuksen käyttöohjeet ja 

huoltokirja. Huoltokirjaa päivitetään jokaisen vuosittaisen laitteistotarkastuksen 

yhteydessä. Käyttöohjeiden lisäksi asennusliike on velvoitettu perehdyttämään 

kiinteistön omistajan tai hänen määräämänsä vastuuhenkilön laitteiston toimintaan 

sekä tarpeellisiin toimiin vika- tai palotilanteessa. Sprinklerijärjestelmä täytyy 

tarkastaa märkäasennuksissa 25 vuoden ja kuiva-asennuksissa 15 vuoden 

väliajoin, teettämällä se valtuutetulla tarkastajalla. /16,4/ 

4.6 Sprinklerijärjestelmän liittäminen vesijohtoverkostoon 

Vesilähdevaihtoehtona pelkkä vesijohto on kaikista vaihtoehdoista edullisin, sillä 

siitä koituvat kustannukset koostuvat liittymis- ja vuosimaksuista.  

Sprinklerilaitteiston liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon tapahtuu erillisellä 

vesijohdolla. Laitteistolle tarkoitettua vesijohtoa ei saa käyttää muiden kiinteistön 

järjestelmien ruokkimiseen. Ennen liittämistä täytyy tarkastaa vedensaannin 

riittävyys. Mikäli vesihuoltolaitoksella ei kohteen lähettyviltä ole tiedossa 

virtaustuloksia, suoritetaan erillinen veden virtaus- ja painemittaus. Mittauksesta 

tulee käydä ilmi päivämäärä, mittauspaikka, kellonaika sekä veden virtausnopeus 

ja vallitseva paine. /2,16-20/ 

Verkostoon liittymisestä tulee tehdä erillinen hakemus vesihuoltolaitokselle (katso 

LIITE 1). Hakemukseen merkitään kiinteistön sekä toteutettavan järjestelmän 

tiedot. Varsinainen sopimus tehdään vesihuoltolaitoksen kanssa kirjallisena tai 

sähköisenä. Sopimuksessa sovitaan toimitettavan vesimäärän suuruus, kiinteistön 

liittämiskohta ja vesihuoltolaitoksen ja liittyjän välisten vastuiden jakautumisesta. 

Sopimuksen tulee olla aina kummankin osapuolten saatavilla, eikä sitä tule voida 
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muuttaa yksipuolisesti. Muita sopimuksia kiinteistön omistaja joutuu tekemään 

operaattorin kanssa hätäilmoituksen lähettämisestä ja pelastusviranomaisen kanssa 

hätäilmoituksen vastaanottamisesta. /2,16-20; 30/ 
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5 LIIKERAKENNUKSEN SPRINKLERILUOKAN 

MÄÄRITTÄMINEN 

Tässä kappaleessa esitetään vaiheittain, kuinka liikerakennuksen 

varastointirajoitukset, sprinkleriluokitus ja vesilähteen ominaisuudet määritellään. 

Sprinkleriluokituksen määrittelemiseen käytettiin ohjeena CEA:n (Comité 

Européen des Assurances) eli Euroopan vakuutus- ja jälleenvakuutusalan 

keskusliiton julkaisemaa säännöskokoelmaa. Säännökset pitävät sisällään edellä 

mainittujen asioiden lisäksi ohjeet myös järjestelmän huollolle ja ylläpidolle. 

Säännökset ovat sellaisenaan sovellettavissa laitteiston korjauksiin ja 

laajennustoimiin. Säännöskokoelma toimii ohjekirjana sprinklerilaitteiston 

hankintaa, suunnittelua, asennusta, tarkastusta ja käyttöä suorittaville henkilöille. 

/1,15/ 

Säännöissä olevaa taulukkomitoitusta ei käytetä Suomessa vaan kaikki 

järjestelmät mitoitetaan ja suunnitellaan yksilöllisesti. Siitä huolimatta tässä 

työssä läpikäydään sprinkleriluokitus ja niiden vaatimukset taulukkoarvoja 

käyttäen, koska muuten ne ovat todella vaikeita havainnollistaa.  /1,15/  

5.1 Sprinkleriluokat 

Luokkia on kolme erilaista. LH-luokka (Light Hazard) sisältää pienen 

palokuorman kohteet. Järjestelmän toiminta-aika on minimissään 30 minuuttia ja 

yksittäisen sprinklerin suojausala 21m
2
. OH-luokka (Original Hazard) sisältää 

normaalin palokuorman kohteet, kuten liiketilat ja teollisuusrakennukset. 

Järjestelmän toiminta-aika on minimissään 60 minuuttia ja yksittäisen sprinklerin 

suojausala 12m
2
. HH-luokka (High Hazard, loppuliitteet HHS=storage ja 

HHP=production) sisältää suuren palokuorman kohteet, joissa on usein herkästi 

syttyviä tai räjähdysvaarallisia tuotteita. Järjestelmän toiminta-aika on 

minimissään 90 minuuttia ja yksittäisen sprinklerin suojausala 9m
2
. 

OH- ja HH-luokat jakautuvat kummatkin vielä neljään erilliseen alaluokkaan 

valittujen varastointikorkeuksien ja käytettävän vesimäärän perusteella. Kaikkien 
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luokkien järjestelmien pitää pystyä syöttämään vettä palokohteeseen koko sen 

ilmoitetun toiminta-ajan. /1,33/ 

5.2 Rakennuksen käyttötarkoitus 

Palokuorman määrä ja sitä kautta myös sprinkleriluokka määräytyy rakennuksen 

käyttötarkoituksen perusteella. Valmiita sprinkleriluokituksia eri 

käyttötarkoituksen rakennuksille on listattu liitteeseen 2. Taulukkoarvo 

liikerakennuksen sprinkleriluokalle on OH3 (katso LIITE 2). 

5.3 Rakennuksen koko 

Kaikki 2400 m
2
:n kokoiset ja sitä suuremmat palo-osastot tulee kattaa 

sprinklerijärjestelmällä. Vaikkakin liikerakennus olisikin alle tuon kokoluokan, 

voi viranomaiset siltikin vaatia kohteeseen sprinklerijärjestelmää esimerkiksi 

palavien nesteiden varastointimäärän perusteella. Varastoitavien tuotteiden 

palokuormitus on siis aina tarkistettava tapauskohtaisesti. Rakennuksen korkeus 

asettaa myös rajoituksia varastoinnin suhteen, sillä kattosuuttimen ja ylimmän 

varastoidun tuotteen välillä ei saa olla 4 m suurempaa etäisyyttä. /26/ 

5.4 Tuotteiden varastointikategoriat ja varastointitavat 

Vaikka taulukkoarvo liikerakennuksen sprinkleriluokalle on OH3, voi 

varastointikorkeuksien kasvu tai varastoitavien tuotteiden suuri palokuorma 

nostaa luokitusta. Eri tuotteiden varastointikategoriat on listattuina liitteeseen 3 

(katso LIITE 3). Pääperiaate on, että jos tuotteessa on suurempi palamisenergia 

kuin puussa tai tuotteen rakenteessa on savupiippu vaikutus, kuuluu se 

kategoriaan 3. Muulloin yleensä kaupan alan tuotteet menevät kategoriaan 2. 

Kategoriaan 4 kuuluvat tuotteet muuntavat alueen suoraan luokitukseen HH, sillä 

niiden palokuorma on yleensä suuri. /1/ 

Varastointikategoria vaikuttaa suoraan siihen kuinka korkealle tiettyjä tuotteita 

saa varastoida. Mitä helpommin tuote syttyy ja mitä suurempi sen tuottama 

energia palaessa on, sitä alhaisemmat hyllykorkeudet ovat käytössä. Myös tavat, 

miten eri kategorioiden  tuotteita varastoidaan vaikuttaa hyllykorkeuteen. Alla 
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olevassa kuvassa 8 ja taulukossa 6 on esiteltynä tuotteiden erilaisia 

varastointitapoja sekä niihin liittyviä määrättyjä rajoituksia ja vaatimuksia. /1/  

 

Kuva 8. Eri varastointitavat. /1,36/ 

 

Taulukko 6. Eri varastointitapoihin liittyvät rajoitukset. /1,37/ 

 

5.5 Tuotteiden halutut varastointikorkeudet 

Kun rakennukseen varastoitavat tuotteet, niiden varastointikategoriat ja 

varastointitavat ovat selvitetty, päätetään hyllykorkeudet. Usein haluttu 
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hyllykorkeus on se tekijä, joka määrää lopullisen sprinkleriluokan. Alla olevasta 

taulukosta on nähtävissä, kuinka varastointikategoria ja varastointitapa OH-

luokassa, vaikuttavat sallittuun hyllykorkeuteen. Jos taulukossa annetut korkeudet 

ylitetään, muuttuu rakennuksen sprinkleriluokitus samalla HH-luokkaan. 

Taulukko 7. Varastointikorkeudet OH- luokka. /1,34/ 

 

Järjestelmän hankintahetkellä on hyvä siis miettiä myös sitä mahdollisuutta, että 

hyllykorkeuksia tultaisiin tulevaisuudessa korottamaan. Korottamisen syynähän 

voi olla varastotilan loppuminen tai esimerkiksi uusien tuotteiden vaatima suuri 

varastointitila. OH- ja HH-luokan järjestelmä vaatimukset eroavat paljon 

toisistaan. Kovempien vaatimuksien mukana tulee myös suurempi hinta. Siksi 

onkin tärkeää miettiä myös sitä kysymystä, että kuinka korkeat hyllyt 

todellisuudessa tarvitaan. /1,34/ 
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Taulukko 8. Kattosprinklatun HH-luokan varastointikorkeudet. /1,39/ 

 

Yllä olevassa taulukossa on esitettynä HH-luokan varastointikorkeudet 

varastokategorian ja varastointitavan mukaisesti. Muut taulukon arvot selitetään 

seuraavassa luvussa. 
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6 SPRINKLERILUOKKIEN ASETTAMAT VAATIMUKSET 

JA TAULUKKOMITOITUS 

6.1 Sprinklattavat tilat 

Aina silloin kun sprinklerijärjestelmän asentamista rakennukseen vaaditaan, on 

sen tarkoitus suojata rakennus kokonaisuudessaan. Kokonaisuuteen luetaan 

mukaan myös pumppaamo- ja asennusventtiilitilat sekä 0,8m korkeammat 

piilotilat lattiassa ja katossa. Kaikkien aukkojen on sprinklattujen ja 

sprinklaamattomien tilojen välillä sulkeuduttava automaattisesti palotilanteessa. 

CEA:n ohjeessa on määritelty tilat, joita ei tarvitse sprinklata. /1,32/ 

Palamatonta rakennetta olevat WC-tilat, palo-osastoidut porrashuoneet, suljetut 

pystysuorat kuilut ja kylmätilat, joissa lämpötila on alle 0°C, voidaan jättää 

sprinklaamatta. /1,32/ 

6.2 Vesivuontiheys ja mitoitusala 

Vesivuontiheys tarkoittaa millimetreinä vesimäärä, jonka sprinklerisuuttimen 

tulee syöttää yhden neliömetrin alueelle minuutissa. Mitoitusala tarkoittaa pinta-

alaa, jonka perusteella sprinklerien laukeaminen palotilanteessa ja niiden 

tarvitsema vesimäärä lasketaan (katso taulukko 9). 

Taulukko 9. Luokkien vesivuontiheydet ja mitoitusalat. /1,38/ 
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Märkälaukaisun mitoitusalaa käytetään silloin, kun kohteessa ei ole kuiva-

asennuksen piiriin kuuluvia ulkotiloja tai niiden koko on pienempi tai yhtä suuri 

kuin märkäasennuksen mitoitusala. /1/ 

Kuiva-asennuksen mitoitusalaa käytetään puolestaan silloin, kun kohteessa on 

kuiva-asennuksen piiriin kuuluvia ulkotiloja. Kuiva-asennuksen mitoitusala on 

25% suurempi kuin märkäasennuksessa, kuten taulukosta 9. on huomattavissa. 

Kuiva-asennuksen mitoitusala on suurempi, koska palon oletetaan levinneen 

suuremmalle alalle havaitsemisen jälkeen, koska putkiston täytyy ennen veden 

suihkutusta tyhjentää itsensä kaasusta. Märkäjärjestelmän oletetaan siis saavan 

palon nopeampaa hallintaan kuin kuivajärjestelmän. Tämän takia on tärkeää, että 

järjestelmä mitoitetaan oikean alan mukaisesti. Mitoitusala on lisäksi suoraan 

verrannollinen tarvittavaan vesimäärään ja sitä kautta tarvittavaan syöttötehoon 

vesilähteeltä. /1/ 

6.3 Sprinklerisuuttimien sijoitus 

Suuttimien sijoitus suunnitellaan siten, että niiden suurin mahdollinen suojausala 

pääsee toteutumaan (katso taulukko 10 ja kuva 9 sivulta 40). Suuttimien 

hajottajalevyn alapuolella olevan vapaan tilan tulee olla LH- ja OH-luokissa 

vähintään 0,5 m., mutta jos liikerakennuksessa käytetään alas laskettua kattoa, on 

vapaan tilan vaatimus vähintään 0,8m. Luokassa HH, tilan vaatimus on 1,0 m. 

/1,78/ 

Taulukko 10. Sprinklerisuuttimien sijoitus /1,78/ 

 

Suuttimia ei saa asentaa alle 2 metrin päähän toisistaan, paitsi telineistöissä. Alas 

lasketuissa katoissa suuttimet asennetaan vähintään 3 metrin päähän toisistaan. 

Etäisyys seinästä tulee olla tasaisella sijoittelulla 2,0 m ja lomittaisella sijoittelulla 

2,3 m. Ylössuunnatut suuttimet on asennettava 0,075-0,15 m etäisyydelle 
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kattopinnasta, paitsi alas lasketuissa katoissa. Silloinkaan ei voida suuttimia 

asentaa 0,3 m etäämmälle, jos kattopinta on palavaa materiaalia. Milloinkaan ei 

suuttimien ja ylimmän varastointikorkeuden välissä saa olla suurempaa kuin 4 

metrin etäisyyttä. /1,79- 83/ 

 

Kuva 9. Kattosprinklerien sijoitus /1,79/ 

CEA:n ohje sisältää lisäksi yksityiskohtaisempia sijoitusohjeita rakennuksen 

rakenteiden kuten esimerkiksi pilareiden, palkkien ja kattorakenteiden suhteen. 

Ohjeet ovat asiakirjan sivuilla 80-83. /1/ 

6.3.1 Telineistösprinklerit 

Kattosprinklerit ja telineistösprinklerit täytyy asentaa omille 

asennusventtiileilleen, jos telineistösprinklereiden määrä ylittää 50 kappaleen 

määrän. /1,40/ 

Telineistön tai hyllyjen keskelle sijoitetut pilarit, joiden palonkestävyys on alle 

120 minuuttia täytyy varustaa jäähdytyssprinklereillä, joiden vesivuon tiheys on 

10mm/ min. Sprinklereitä on asennettava pystysuunnassa vähintään 4,5 m välein. 

Tämä ohjeistus koskee kohteita, joissa telineistöalueiden sprinklaus on hoidettu 

pelkästään kattosrprinklereillä. Näiden kattosprinklerien mitoitusala on silloin 260 

m
2
 ja vesivuontiheys 7,5mm /min. Seuraavalla sivulla on esitetty 

taulukkomuodossa mitoitusperusteet silloin, kun kattosprinklereiden rinnalle 

asennetaan myös telineistösprinklerit (katso taulukko 11 sivulta 41). /1,40-41/ 
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Telineistösprinklerien mitoituksessa oletetaan, että samassa telineessä laukeaa 

maksimissaan kolmella eri tasolla kolme suutinta, putkiston kauimmaisessa 

pisteessä. Telineiden välissä olevien käytävien leveyden mukaan määräytyy se, 

kuinka monessa telineessä oletetaan sprinklereiden laukeavan. /1,41/ 

Taulukko 11. Kattosprinklereiden mitoitus telineistösprinklerien rinnalla. /1,40/ 

 

Kun käytävät ovat leveämpiä kuin 2,4m, oletetaan yhden telineistön laukeavan. 

Käytävän ollessa 1,2-2,4m leveitä, oletetaan laukeamista tapahtuvan kahdessa 

telineessä. Kun taas käytävät kapenevat alle 1,2m leveiksi, oletetaan 

sprinklereiden laukeavan kolmessa telineistössä. /1,41/ 

Jos asennuksessa huomataan telineistössä katvealue, asennetaan alueella 

täydentävä sprinklerisuutin. Varastoitavien tavaroiden väliin pituussuunnassa sekä 

tavaroiden ja sprinklerisuuttimien välissä täytyy olla vähintään 0,15m tyhjää tilaa, 

sammutustehon lisäämiseksi. /1,84/ 
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Kuva 10. Sprinklereiden sijoittaminen telineistöön. Vasemmalla 

varastointikategoriat 1. ja 2., oikealla varastointikategoriat 3. ja 4. /1,84/ 

Suuttimien asennusetäisyys pystysuunnassa on enintään 3,5m. Ylimmän 

sprinkleririvin yläpuolella saa olla enintään yksi hyllyrivi. Kattorakenteen ja 

ylimmän varastoidun tavaran välin kasvaessa yli 4 metriin , asennetaan telineistön 

päälle vielä ylimääräinen rivi suuttimia. /1,84/ 

Jokaista 3,2m leveää telineistön osaa kohti on asennettava kullekin 

varastointitasolla yksi rivi sprinklereitä. Varastointikategorioissa 1. ja 2. täytyy 

sprinklerisuuttimet asentaa vaakatasossa enintään 3,75m päästä toisistaan. 

Vaakasuoran ja pystysuoran välin tulo saa olla enintään 9,8m
2
. 

Varastokategorioissa 3. ja 4. suuttimien vaakasuoran välin maksimi on 1,9m. 

Pystysuoran ja vaakasuoran etäisyyden tulo saa tällöin olla enintään 4,9m
2
 (katso 

kuva 10). /1,85/ 

Kuormalavatelineissä, eli varastointityypissä ST4 sijoitetaan yksi- ja 

kaksirivisissä, enintään 3,2m leveissä telineissä sijoitetaan sprinklerisuuttimet 

kuvien edellyttämällä tavalla. 3,2. 6,4m leveissä monirivisissä telineistössä 

suojataan vaakasuora tila kahdella sprinkleririvillä joiden välinen etäisyys on 

enintään 3,2m. /1,85/ 

Varastointityypissä ST5 ja ST6 eli umpinaisten tai ritilöityjen hyllytasojen kanssa 

jokaisen tason yläpuolelle täytyy asentaa sprinkleririvistö, myös ylimmän hyllyn 

päälle, jos etäisyys kattoon kasvaa yli 4m (katso taulukko 12 ja kuva 11 sivulta 

43). Rivien pystysuora etäisyys tulee olla enintään 3,5m ja rivistö tulee asentaa 
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hyllyn keskelle. Jos käytetään kahta sprinkleririvistöä, täytyy ne jakaa tasaisesti 

hyllytason leveyden mukaan. Sprinkleririvin reunimmaisen sprinklerin etäisyys 

hyllyn reunasta saa olla korkeintaan 1,6m. /1,85/ 

Taulukko 12. Telineistösprinklerit varastointitavat ST5 ja ST6 /1,86/ 

 

 

Kuva 11. Telineistösprinklerit varastointitavat ST5 ja ST6. /1,86/ 

6.4 Vesilähde vaatimukset 

Käytettävissä olevat vesilähteet on jaettu kolmeen eri luokkaan. 

C-luokan eli yksinkertainen vesilähde on yleensä yhdestä suunnasta syötetty 

vesijohto. Muita vaihtoehtoja ovat vesijohto paineenkorotuspumpulla, pelkkä 

yläsäiliö tai muu vesisäiliö yhdellä syöttöpumpulla. Soveltuu pieniin 
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matalaluokan kohteisiin (LH, OH1), mutta ei rakennuksiin, joissa 

sprinklerijärjestelmä on rakennusluvan peruste. C-luokan vesilähteen käyttö tulee 

aina hyväksyttää viranomaisilla. /1,57/ 

B-luokan eli varmistettu yksinkertainen vesilähde on yleensä kahdesta suunnasta 

syötetty vesijohto. Muita vaihtoehtoja ovat vesijohto paineenkorotuspumpulla, 

pelkkä yläsäiliö tai muu vesisäiliö vähintään kahdella pumpulla (sähkö+ diesel). 

Kummastakin syöttö suunnasta tulee saada järjestelmän vaatima virtaus ja paine. 

Näin varmistetaan, ettei järjestelmä ole riippuvainen yhdestä runkojohdosta. B-

luokan lähdetttä käytetään sprinkleriluokissa LH ja OH. Kohteet, jotka käyttävät 

C-, tai B-luokan vesilähdettä täytyy varustaa palokunnalle tarkoitetuilla 

syöttöliittimillä, jotta järjestelmään voidaan tarvittaessa syöttää lisää vettä (katso 

kuva 12). /1,47,57/ 

 

Kuva 12. Palokunnan syöttöliittimet. /1,47/ 

A-luokan eli kaksinkertainen vesilähde on yleensä kaksi toisistaan täysin 

erillillään olevaa vesijohtoa tai säiliötä, joissa kummassakin on oma 

pumppujärjestelmänsä. Sama vaatimus kuin B-luokan lähteessä, eli kummastakin 

syöttösuunnasta on saatava vaadittu virtaama vaaditulla paineella. Käytetään 

sprinkleriluokissa OH ja HH. /1,58/ 

6.4.1 Vesilähteen virtaama ja painevaatimukset 

Taulukossa 13. sivulla 45 oleva merkintä Ps tarkoittaa hydrostaattista paine-eroa. 

Hydrostaattinen paine on veden oman massa aiheuttama paine painovoiman 

vaikutuksesta. Paine-ero siis täytyy lisätä tarvittavaan paineeseen, jotta otetaan 

huomioon painovoiman vaikutus veden pumppaamisessa ylöspäin. 
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Taulukko 13. LH- ja OH- luokkien järjestelmien paine- ja virtausvaatimukset. 

/1,41/ 

 

Taulukko 14. HH-luokan järjestelmien paine ja virtausvaatimukset. /1,42/ 

 

Taulukoihin 13. ja 14. on listattuina eri luokkien järjestelmien vaatimat veden 

virtausmäärät ja paineet. Se, että käytettävissä oleva vesilähde pystyy täyttämään 

nämä vaatimukset, on osoitettava voimassa olevilla mittaustuloksilla kiinteistön 

vieressä olevasta mittauspisteestä tai erikseen tehtävällä koestusmittauksella. /1/ 

6.4.2 Täyden tilavuuden säiliö 

Täyden tilavuuden säiliöt sisältävät koko järjestelmän tarvitseman vesimäärän 

koko sen toiminta-ajaksi. Taulukoissa 15. ja 16. sivulla 46 on listattuina eri 
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luokkien vähimmäistilavuuden täyden tilavuuden vesisäiliölle. Vesisäiliön 

riittävyyden mitoittaa aina sprinklerisuunnittelija. Taulukoissa esitetyt säiliökoot 

ovat tilavuuksia minimissään, sillä taulukkoarvoihin ei voida ottaa huomioon 

rakennusten erikoisominaisuuksia. /1/ 

Taulukko 15. LH- ja OH- luokkien täyden tilavuuden vesisäiliön 

vähimmäistilavuudet. /1,49/ 

 

Taulukko 16. Täyden tilavuuden vesisäiliöiden vähimmäistilavuudet HH-luokka.             

/1,50/ 
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6.4.3 Vähennetyn tilavuuden säiliö 

Vähennetyn tilavuuden säiliö sisältää sen määrän vettä, joka puuttuu vesijohdon 

syöttökapasiteetista palotilanteessa. Vesijohto ja säiliö yhdessä pystyvät 

syöttämään tarvittavan määrän vettä tarvitulla paineella ja määrätyn ajan. 

Vähennetyn tilavuuden säiliötä pitää pystyä täyttämään palotilanteen aikana ja 

täytön tulisi olla automaattista. Alla olevassa taulukossa on eriteltyinä eri 

sprinkleriluokkien vaatimat minimikoot vähennetyn tilavuuden säiliöille. /1/ 

Taulukko 17. Eri sprinkleriluokkien vähennetyn tilavuuden säiliöiden 

minimikoot. /1,51/ 

 

6.5 Pumpuille asetetut vaatimukset 

Kahden pumpun järjestelmässä, pitää kummankin pumpun pystyä syöttämään 

vaadittu virtaama vaaditulla paineella. Kolmen pumpun järjestelmässä riittää, kun 

jokainen pumppu pystyy tuottamaan 50% vaadituista arvoista. B- ja A-luokan 

lähteisiin ei saa kytkeä kuin yhden sähkökäyttöisen pumpun. Sähkökäyttöinen 

pumppu on kytkettävä erilleen rakennuksen muista sähkölaitteista. /1,59-72/ 

Pumppujen ohjauskeskukseen täytyy asentaa mittalaitteet, jotka ilmoittavat 

vikatilasta hälytysvaloin ja sireenein. Keskuksen tulee käynnistää pumput 

automaattisesti, kun palo havaitaan. Sammuttamisen ja käynnistämisen tulee 

onnistua myös manuaalisesti. /1,59- 72/ 

Pumppua käytettäessä paineenkorotukseen, tarvitaan asennukseen 

vesihuoltolaitoksen lupa. Kahden pumpun järjestelmässä käytetään diesel ja 
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sähköpumppua. Jos B- ja A-luokan lähteissä paine on riittävä kummastakin 

suunnasta syötettäessä, tarvitaan vain yksi pumppu. /1,48/ 

Kaikille imutoimisille syöttöpumpuille (sprinkleripumpuille) tulee asentaa oma 

siemenvesisäilönsä (katso taulukko 18). Siemenvesisäiliön tarkoitus on saada 

veden virtaus käyntiin ilman että turhaa ilmaa joutuisi järjestelmään pumpun 

pumpatessa tyhjää. Siemenvesi säiliö on yleensä pumpun yläpuolelle rakennettu 

metallinen säiliö, josta kulkee yksisuuntaventtiilin sisältävä putki suoraan 

pumpulle. Säiliön täyttö tapahtuu yleensä sprinklerijärjestelmän vesilähteestä. 

/1,63/ 

Taulukko 18. Pumpun siemenvesijärjestelmän tilavuudet ja putkikoot. /1,63/ 

 

Taulukko 19. Pumpun toiminnalliset vaatimukset. /1,63/ 

 

Taulukossa 19. on listattuna painepumppujen ja imevien syöttöpumppujen 

toimintaa koskevat vaatimukset. Virtaus ja painevaatimukset pumpuille on esitetty 

taulukossa 20., jossa paineen tarve muuttuu sprinklerien asennuskorkeuden 

mukaan. 
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Taulukko 20. Pumppujen virtaama- ja painearvot. /1,64/ 
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7 SPRINKLERILAITTEISTON SUUNNITTELU 

HYDRAULISELLA LASKENNALLA 

Suomessa rakennuksiin asennettavat sprinklerijärjestelmät mitoitetaan 

ensisijaisesti hydraulisen laskennan avulla. Erona taulukkomitoitukseen on se, että 

laitteiston kapasiteetin riittävyys eli paine- ja virtaamavaatimukset lasketaan 

kohdekohtaisesti. Kohderakennuksen sprinkleriluokka määritellään samalla 

tavalla kuin taulukkomitoituksessa. Hydraulisella laskelmalla varmistetaan, että 

järjestelmä toimii mitoituksen mukaisella teholla kauttaaltaan koko 

rakennuksessa. /1,135/ 

7.1 Putkiston painehäviö 

Sprinkleriasennuksen putkistosta lasketaan komponenttien aiheuttama painehäviö, 

joka syntyy veden virratessa asennusventtiililtä suuttimille saakka. Putkistoa ei 

saa altistaa yli 12 bar paineelle. Suutimiin kohdistuva paine on sprinkleriluokasta 

riippuva seikka. Paine ei missään tapauksessa saa kuitenkan alittaa 0,5 bar. 

Painehäviön laskeminen suoritetaan Hazen-Williams-laskentakaavalla. /1,135/ 

 p =   6,05 ∙10
5
  ∙ L ∙ Q

1,85  
   (1) 

       C
1,85

 ∙ d
4,87

 

Painehäviö = p     Virtaama putkessa l/min = Q 

Putken keskimääräinen sisähalkaisija = d  Putken kuntokerroin = C 

Putkien ja liitettyjen komponenttien ekvalenttipituus = L  

Putkiston erilaisten osien koot ja ekvalenttipituudet on tarkasteltavissa taulukossa 

21 sivulla 51. Kaavassa huomioon otettavalle kuntokertoimelle on määritelty 

etukäteisarvoja erilaisille materiaaleille. Kertoimet materiaaleittain on listattu 

taulukkoon 22 sivulla 51. 

Eri sprinkleriluokille on määritetty minimiputkikoot suuttimille haaroitukseen, 

joita asennuksessa tulisi noudattaa. LH-luokassa se on 20 mm, muulloin 

sisähalkaisja on 25 mm. Ylöspäin suunnattua suutinta ei missään tapauksessa saa 
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kytkeä suurempaan putkikokoon kuin 65 mm. Alaspäin suunnattu suutin saadaan 

puolestaan liittää maksimissaan 80 mm putkeen. /1,145/ 

 

Taulukko 21. Erilaisten sprinkleriputkiston osien ominaisuuksia. /1,136/ 

 

 

Kattoon asennetun putkiston lisäksi täytyy ottaa huomioon myös veden kulkema 

matka pystysuunnassa asennusventtiililtä katonrajaan. Tämä otetaan huomioon 

laskemalla hydrostaattinen paine-ero kahden korkeuspisteen välillä. Kaava ottaa 

huomioon veden virtaamista hidastavan painovoiman. /1,135/ 

p = 0,098 ∙ h       (2) 

Hydrostaattinen paine-ero = p    Korkeusero metreissä = h 

Taulukko 22. Eri putkimateriaalien kuntokertoimia. /1,135/ 
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7.2 Mitoitusala ja vaadittu virtaus 

Hydraulisessa laskennassa käytetään aina rakennuksen järjestelmän epäedullisinta 

mitoitusalaa eli aluetta, joka sijaitsee kauimmaisena asennusventtiililtä. 

Mitoitusalan eli palotilanteessa maksimissaan toiminnassa olevan 

sammutusalueen koko määräytyy sprinkleriluokituksen mukaisesti. Paine ja veden 

virtausnopeus ovat tällä alueella alhaisimmat, joten jos varmistetaan järjestelmän 

toimivan halutunlaisesti siellä, voidaan olla varmoja sen mitoituksen 

riittävyydestä koko rakennuksen suhteen. Aluetta rajattaessa pyritään pitämään 

sen muoto mahdollisimman lähellä suorakaiteen muotoa. /1,144/ 

Kun alue on rajattu jaetaan se 4 suuttimen ryhmiin. Kustakin suutinryhmästä 

selvitetään vaadittu paine, jolla niistä ulos suihkuava vesi täyttää vaaditun 

vesivuontiheyden. Painetta laskiessa otetaan huomioon järjestelmästä johtuvat 

painehäviöt ja hydrostaattiset paine-erot. Laskenta suoritetaan yleensä 

tietokoneohjelmalla suunnittelun yhteydessä. Tämä sen vuoksi, että silloin 

laskennassa on otettu huomioon kaikki järjestelmän komponentit ja 

lopputuloksesta tulee mahdollisimman tarkka. /1,143-145/ 

 Kun suutin ryhmille on saatu vaaditut paineet, voidaan sen perusteella laskea 

yhden ryhmän vaatima virtausnopeus, jotta haluttu sammutusteho saavutetaan. 

Tämän jälkeen vaan lasketaan yhteen kaikkien mitoitusalan suuttimien vaatimat 

virtaukset ja näin ollen saadaan vaadittu vesimäärä, jonka käytössä olevan 

vesilähteen tulisi pystyä luovuttamaan. /1,143-145/ 
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8 KUSTANNUSTEN MÄÄRÄYTYMINEN 

Liikerakennuksen sprinklerijärjestelmän kustannukset määräytyvät tilaajan, 

suunnittelijan, urakoitsijan, tarkastajan ja vesihuoltolaitoksen kesken. 

Kustannukset suunnittelun osalta muodostuvat suunnitteluperusteiden 

selvittämisestä, sprinkleriluokituksen määrittämisestä, mahdollisten lupa-asioiden 

hoitamisesta sekä piirustuksista sprinkleri- ja pumppaamokeskuksineen. 

Urakkahinta sisältää suunnitelmien mukaiset putkiston osat ja niiden kokoamisen 

paikan päällä suunnitelmien mukaisesti. 

Tilatessa mahdollisesti vaadittuja pumppuja tai säiliöitä erilliseltä toimittajalta, on 

toimituksen rajana säiliöiden tai pumppujen vesijohdon liitoskohdat. Tilaajan 

täytyy rakentaa tilat pumpuille, sprinklerikeskukselle sekä perustukset 

mahdollisille vesisäiliöille. 

Vesihuoltolaitos perii vuosittain kiinteistöstä peritään sprinklerimaksu (katso kuva 

13), joka määräytyy järjestelmän sprinkleriluokan ja sammutusvesitarpeen 

mukaan. /29/ 

 

Kuva 13. Sprinklerimaksu Vaasan vesihuoltolaitos vuosi 2013. /29/ 

Vesihuoltolaitos perii myös kustannukset liitoskohdan rakentamisesta ja 

mahdollisista runkojohdon muutostöitä sprinklerijärjestelmää varten. 

Vesilaitoksen vastuu järjestelmän rakentamisesta loppuu runkolinjan 

sulkuventtiilille. Myös koestuskokeiden aiheuttamista lisätöistä, kuten verkoston 

huuhtelusta, peritään maksu. Tilaaja on velvoitettu maksamaan myös kulut, jotka 

koestuskoe tai laitteiston käyttö on voinut aiheuttaa kolmannelle osapuolelle. /29/ 
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9 TAULUKKOMITOITUKSEN ESIMERKKEJÄ 

Mitoituksen teorian ymmärtämisen helpottamiseksi tein kaksi 

esimerkkimitoitusta, kahdesta eri liikerakennuksesta. Rakennukset ovat vain 

keksittyjä esimerkkejä, eivätkä niiden tiedot perustu todellisiin kohteisiin. Näitä 

mitoituksia ei voi hyödyntää rakennettaessa samanlaista rakennusta Suomessa, 

sillä kaikki Suomessa rakennetut laitteistot täytyy yksilöllisesti mitoittaa. 

Esimerkit ovat tehty puhtaasti havainnollistamista varten. 

9.1 Esimerkkikohde 1 

Myymälän sisäpinta-ala 2500 m
2
. Pihamyymälän alue 300 m

2
. Yhteensä 2800m

2
. 

Hyllyinä halutaan käyttää tyyppiä ST5 eli umpinaisia (katso s. 35). 

Sprinkleriluokaksi halutaan OH3. Varastointikorkeudet päätetään sen mukaan. 

Varastoitavat tuotteet kuuluvat kategorioihin 2 ja 3 (LIITE 3). 

Mitoitus taulukkomitoituksen mukaisesti. 

Rakennus on yli 2400 m
2
, joten vaatii sprinklerijärjestelmän, jollei rakennusta 

haluta palo osastoida pienempiin osiin (katso s. 34). Liikerakennuksen 

taulukkoluokitus on jo valmiiksi OH3 (katso LIITE 2). 

Kun käytetään ST5-varastointityyppiä, jaetaan rakennus 150 m
2
 

varastointialueisiin. Varastointialueiden ympärillä on oltava 2,4 m tilaa ja alueella 

olevien hyllyjen välissä vähintään 1,2 m käytävät. Etäisyys ylimmän tuotteen 

sprinklerisuuttimen välissä maksimissaan 4 m (katso s. 35). 

ST5-hyllyjen maksimikorkeudet ovat OH3-luokassa kategorian 2 tuotteille 2,6 m 

ja kategorian 3 tuotteille 1,7 m (katso s. 36). Kategoriat omille 

varastointialueilleen. 

OH3-luokan vesivuontiheys on 5mm/min. neliömetrille. Koska kohteessa on 

sprinklattavia ulkotiloja käytetään mitoitusalana kuiva- / märkäasennuksen arvoa 

270 m
2
 (katso s. 38). Tällaisen järjestelmän suurin vaadittu vesimäärä on 2100 

l/min, paineella 1,5bar ottaen huomioon järjestelmän painehäviöt (katso s. 45). 
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Vesilähteeksi järjestelmällä käy A- ja B-luokan vesilähteet, kuten yleinen 

vesijohto, vesijohto paineenkorotuksella, vähennetyn tilavuuden säiliö tai täyden 

tilavuuden säiliö. Vesilähteeseen täytyy asentaa syöttöliittimet palokuntaa varten. 

Järjestelmältä vaadittu toiminta-aika on 60 min. Täyden tilavuuden säiliön 

minimikoko on 160 m
3
 (katso s. 46) ja vähennetyn tilavuuden säiliön minimikoko 

50 m
3
 (katso s. 47). Säiliöiden ja pumppukaluston tarpeen tietää vasta vesijohdon 

koestuskokeen jälkeen. 

9.2 Esimerkkikohde 2 

Myymälän sisäpinta-ala on 3800 m
2
. Myytävät tuotteet ovat kookkaita, joten 

hyllyinä halutaan käyttää tyyppiä ST2 pinottavat lava- ja laatikkotelineet (katso s. 

35). Hyllyihin tullaan varastoimaan tuotteita kategorioista 1, 2 ja 3. Hyllyistä 

halutaan niin korkeat kuin mahdollista. 

Mitoitus taulukkomitoitusken mukaisesti. 

Rakennus on yli 2400 m
2
, joten vaatii sprinklerijärjestelmän, jollei rakennusta ei 

haluta palo osastoida pienempiin osiin (katso s. 34). Liikerakennuksen 

taulukkoluokitus on OH3 (katso LIITE 2). 

Hyllykorkeuksista halutaan mahdollisimman korkeat, joten siirrytään luokkaan 

HH (katso s. 37). Hyllytyypissä ST2 varastointikorkeudet ovat kategoriassa 1. 

6,8m, kategoria 2. 6,0m ja kategoriassa 3. 6,0m. Tässä kohtaa alennetaan 

kategorian 3. hyllykorkeutta, koska se nostaa vesivaatimuksen 30mm/min. 

neliömetrille. Madalletaan kategorian 3. hyllykorkeutta 3,7m, jolloin vesivaatimus 

on 15mm/min. neliömetrille. Taulukosta saatava mitoitusala on 260 m
2
. Jos 

rakennuksen yhteydessä olisi ulkomyymälä, joka katettaisiin myös sprinklerillä, 

olisi mitoitusala 260 m
2 
+ 25% = 325 m

2
. 

Varastotyypille ST2 ei ole muuta vaatimusta kun, että telineistöjen välissä on 

minimissään 2,4m levyiset käytävät (katso s. 35). 
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Vesivuontiheys on siis 15mm/min. neliömetrille. Taulukkoarvo vaaditulle 

vesimäärällä on 4550 l/min paineella 2,1bar ottaen huomioon järjestelmän 

painehäviön (katso s. 45). 

Koska sprinkleriluokitus on HH, käy vesilähteeksi vain kaksinkertainen A-luokan 

yleinen vesijohto, vesijohto paineenkorotuksella tai mitä todennäköisemmin 

täyden tilavuuden tai vähennetyn tilavuuden säiliö pumppuineen. Järjestelmältä 

vaadittu toiminta-aika on 90 min. 

Täyden tilavuuden säiliön minimikoko on 425 m
3
 (katso s. 46) ja vähennetyn 

säiliön tilavuuden minimikoko on 70 m
3
 (katso s. 47), koska se on yli 10% 

täysmääräisestä säiliöstä. Säiliöiden ja pumppukaluston tarpeen tietää vasta 

vesijohdon koestuskokeen jälkeen. 
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10 YHTEENVETO 

Työ syntyi tarpeesta tehdä tutkielma sprinklerijärjestelmistä liikerakennuksissa. 

Tutkimustyön toimeksiantaja halusi selvennystä siihen, miten 

sprinklerijärjestelmä toimii ja minkälaisista osista se rakentuu. Lisäksi haluttiin 

selvittää järjestelmän ja sen tarvitseman vesilähteen mitoitusprosessit ja niiden 

mukanaan tuomat vaatimukset. Tutkimustyön tavoitteeksi tarkentui tietopaketin 

luominen. 

Selvitystyö aloitettiin tiedon keräämisellä. Suurin osa lähdemateriaalista on 

kirjallisena muodossa ja löydettävissä internetistä. Kirjallisen materiaalin lisäksi 

työssä on haastateltu sprinklerisuunnittelijoita, urakoitsijoita, paloviranomaisia ja 

vesilaitoksen henkilökuntaa. Suunnitteluohjeet sisältävät paljon erityisosaamista 

vaativaa tietoa, joten haastatteluista oli suuri apu.  

Tähän selvitykseen ei liittynyt kokeita, testausta tai muuta kokeellista toimintaa. 

Työn tarkoituksena oli luoda tietopaketti, jonka perusteella lukija voisi oppia ja 

ymmärtää sprinklerijärjestelmän toimintaa ja rakentumista. Tavoitteena oli kasata 

itsenäiseen opiskeluun soveltuvaa materiaalia, josta voisi hyötyä niin yritys kuin 

yksityinen ihminenkin taustasta riippumatta. Tietopaketti sisältää vastaukset 

ainakin seuraaviin kysymyksiin: 

- Mitä suomen laindääntö ja rakentamismääräyskokoelma sanovat 

sprinklerijärjestelmistä liikerakennuksissa ? 

- Mikä on palamisreaktio ja miten se pysäytetään ? 

- Miten sprinklerijärjestelmä toimii ja miksi niitä tulee asentaa 

liikerakennuksiin ? 

- Miten sprinklerijärjestelmä rakentuu ja mitkä ovat sen eri osien     

tarkoitukset ? 

- Mitä eri sammutusjärjestelmiä on olemassa ja miten ne eroavat toisistaan ? 

- Mitä täytyy huomioida sprinklerijärjestelmän liittämisessä 

vesijohtoverkostoon ? 

- Miten rakennuksen käyttötarkoitus ja muut ominaisuudet vaikuttavat sen 

sprinkleriluokkaan ? 
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- Mitä eri vaatimuksia tietyt sprinkleriluokat aiheuttavat ? 

- Miten sprinklerijärjestelmä mitoitetaan (mitoitus taulukkomitoituksella ja 

painehäviölaskelmien avulla) ? 

- Mistä sprinklerilaitteiston kustannukset koostuvat ? 

Rakennustekniikan insinöörikoulutukseen ei sisälly juurikaan LVI-teknillisiä 

opintoja, joten selvitystyön aihe oli oman mukavuusvyöhykkeeni ulkopuolelta. 

Varsinkin alkuvaiheessa tiedon hankkiminen ja sen opiskelu oli todella haastavaa 

ja vei paljon aikaa. Uskon, että valmiista työstä olisi tullut vielä tarkempi, jos 

minulla olisi ollut hallussani sprinklerijärjestelmien suunnitteluohjelma ja 

enemmän aikaa. Kokonaisuutena olen kuitenkin tyytyväinen työni 

lopputulokseen. Se sisältää kattavasti tietoa järjestelmistä ja sopii myös 

itsenäiseen opiskeluun, kuten tavoitteena olikin. 
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