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Tässä opinnäytetyössä perehdyn korkean rakentamisen paloturvallisuuteen. Kor-

kea rakentaminen on suhteellisen uusi asia Suomessa, vaikka se maailmalla onkin 

jo yleistä. Korkean rakentamisen yleistyessä myös turvallisuus- ja palotekniset 

haasteet lisääntyvät. 

Vaasassa kaavaluonnosvaiheessa oleva n. 21 kerroksinen (n. 66m) Vaasa Sea  

Suites -rakennushanke on ensimmäinen näin korkea rakennus Vaasaan. Perehdyn 

työssäni tarkasti YIT:n Vaasa Sea Suites -rakennushankkeeseen, jonka palotekni-

sestä suunnittelusta vastaa palotekninen insinööritoimisto. Haastattelulla kartoitan 

Pohjanmaan pelastuslaitoksen resursseja palotilanteessa korkeassa rakennuksessa. 

Työn pohjana olen käyttänyt E1 Suomen rakentamismääräyskokoelmaa ja pelas-

tuslakia. Rakennusten korkeuden lisääntyessä paloturvallisuuden vaatimukset 

kasvavat. Turvallisuus ei siis vähene kerrosmäärän lisääntyessä, päinvastoin, kor-

kea rakennus saattaa olla jopa matalaa turvallisempi, koska palotekniseen suunnit-

teluun on käytetty paljon aikaa, resursseja ja osaavia paloteknisiä suunnittelijoita.  
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In this thesis the topic was the fire safety of high buildings. High-rise building is a 

relative new phenomenon in Finland, even it is a quite usual in other world. When 

high-rise building becomes common challenges of safe and fire safe matters in-

creases. 

The Vaasa Sea Suites building project by YIT was looked into in more detail. 

This project is in the planning phase and the building will be about 21 stories 

(66m) and it is the first so high building in Vaasa. The fire design of the project is 

made by an engineering office specialized in fire engineering. The resources of 

Ostrobothnia Fire and Rescue Service in case of fire situation on high-rise  

buildings were surveyed with an interview. 

The thesis is based on E1 Suomen rakentamismääräyskokoelma, Rakennusten  

paloturvallisuus, Määräykset ja ohjeet 2011 and The Rescue Act. When the height 

of the buildings increases, the requirements of fire safety increases. Safety does 

not reduce when the numbers of the floors increase, on the contrary the high-rise 

building can be even safer than the low building because fire safety planning is 

much more advanced and professional. 
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1  JOHDANTO 

Työssäni perehdyn korkeiden rakennusten paloturvallisuuteen, tässä tapauksessa 

yli 16-kerroksisten ja siihen millaisia lakeja, määräyksiä ja standardeja tulee ottaa 

huomioon. Korkean rakentamisen yleistyessä turvallisuuden haasteet lisääntyvät 

myös paloturvallisuuden osalta, myös palotekniset vaatimukset kasvavat. Opin-

näytetyöni pohjautuu melko pitkälle E1 Suomen rakentamismääräyskokoelmaan 

ja sen asettamiin määräyksiin, joita tulee aina noudattaa. 

Mitä on korkea rakentaminen? Kysymykseen ei ole yksiselitteistä vastausta, mutta 

useimmissa Euroopan maissa yli 12-kerroksinen (yli 35m) rakennus on korkea. 

Korkeat rakennukset voidaan karkeasti jakaa kolmeen kokoluokkaan: korkeat ra-

kennukset, pilvenpiirtäjät ja superkorkeat rakennukset. Suomen mittapuussa ole-

vat korkeat rakennukset ovat vielä melko matalia maailman korkeisiin rakennuk-

siin verrattuna ja ne kuuluvatkin yleensä tuohon matalimpaan luokkaan. Maail-

malla on siirrytty jo superkorkeiden (yli 300m) ja megakorkeiden rakennusten 

luokkiin, joissa korkeudet ovat monen sadan metrin luokkaa.  

Perehdyn työssäni kaavaluonnosvaiheessa olevaan Vaasa Sea Suites  

-rakennushankkeeseen, jossa rakennusurakoitsijana toimii YIT. Arkkitehtisuunnit-

telusta vastaa Arkkitehtitoimisto Aitoaho & Viljanen ja alustavan paloteknisen 

suunnitelman asemakaavaa varten on laatinut Palotekninen Insinööritoimisto 

Markku Kauriala Oy. Hanke tulee olemaan ensimmäinen näin korkea rakennus 

Vaasassa, toinen vielä korkeampi on myös jo suunnitteilla. Kartoitan myös Poh-

janmaan Pelastuslaitoksen resursseja palotilanteessa korkeassa rakennuksessa, 

haastattelemalla palomestari Krister Fogelbergiä. 

 

1.1 Toimeksiantajan esittely 

YIT on perustettu 1912 ja toiminta alkoi vesihuollon edelläkävijänä. Toiminta laa-

jeni vesihuollon suunnittelemisesta sekä rakentamisesta nopeasti kauppaan ja 

maahantuontiin.  1950-luvulla otettiin käyttöön kokonaisvastuurakentaminen. 

1970-luvulla YIT oli jo Suomen suurin rakennusliike, pikkuhiljaa he valloittivat 
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myös Venäjän ja Baltian asuntorakentamisen markkinat. Yrityksen tavoitteena on 

nousta Venäjän ja Baltian lisäksi merkittäväksi asuntorakentajaksi myös itäisen 

Keski-Euroopan maissa. 2010-luvulla YIT:n kaksi tärkeintä toimialaa ovat raken-

taminen ja kiinteistötekniikka. 

YIT:llä on yli 100 vuoden kokemus ja vahva markkina-asema. Yritys on Suomen 

suurin asuntorakentaja ja Venäjällä maan suurin ulkomainen asuntorakentaja. YIT 

on myös yksi Suomen suurimmista toimitila- ja infrarakentajista, toiminta-alue 

kattaa Suomen, Venäjän, Tšekin, Slovakian ja Baltian maat. YIT:n menestys pe-

rustuu ammattitaitoiseen henkilöstöön ja osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. 

Vuoden 2014 liikevaihto oli noin 1,8 miljardia euroa ja yritys työllisti noin 6000 

henkilöä. 

YIT:llä on kokemusta korkeasta rakentamisesta jo entuudestaan. Korkeuden tuo-

mat haasteet ovat tulleet heille siis jo aiemmin tutuksi. Tunnettuna esimerkkinä 

Vuosaaren 26-kerroksinen, syksyllä 2006 valmistunut tornitalo, Cirrus, jossa YIT 

toimi perustaja-urakoitsijana.  

Vaasa Sea Suites -rakennushanke ei ole YIT:n ensimmäinen Suites-hanke. Heidän 

loma-asuntojaan sijaitsee ympäri Suomea, parhaiden lomakeskusten ytimissä, har-

rastusten ja hyvien palveluiden äärellä. Ensimmäiset Suites-huoneistohotellit nou-

sivat Lahteen ja Tampereelle. Suites-asuntoja voidaan käyttää perheen kakkosko-

tina ja poissa ollessa ne voidaan antaa vuokrattaviksi ja huoneistoista huolehtii 

kiinteistönhuoltoliike. /1; 32/ 

 

1.2 Opinnäytetyön tavoitteet 

Vaasaan suunnitteilla, kaavaluonnosvaiheessa olevasta Vaasa Sea Suites  

-rakennushankkeesta syntyi tarve selvittää korkean rakennuksen paloturvallisuus-

kysymyksiä. Selvitän opinnäytetyössäni minkälaisiin määräyksiin ja lakeihin kor-

keiden rakennusten paloturvallisuus perustuu. Perehdyn korkean rakentamisen 

tuomiin paloturvallisuushaasteisiin.   
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Tutustun työssäni tarkasti Vaasa Sea Suites -rakennushankkeeseen ja sen asema-

kaavaa varten laadittuun alustavaan palotekniseen suunnitelmaan. Työni pohjalla 

käytän E1 Suomen rakentamismääräyskokoelmaa, Rakennusten paloturvallisuus, 

Määräykset ja ohjeet 2011, jota tulee aina noudattaa sekä pelastuslakia. Pohdin 

työssä korkeiden rakennusten turvallisuuseroja mataliin rakennuksiin. Ovatko 

korkeat rakennukset matalia vaarallisempia vai ajatellaanko korkeus pelotteena 

turhaan.  

Keskustelussa YIT:n hankekehitysjohtajan Timo Ketolan kanssa sain paljon tietoa 

Vaasa Sea Suites -hankkeesta ja sen tuomista haasteista. Haastattelun avulla kar-

toitan Pohjanmaan Pelastuslaitoksen resursseja palotilanteessa korkeassa raken-

nuksessa. Haastateltavana toimi palomestari Krister Fogelberg.   
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2 TULIPALOT 

2.1 Yleistä tulipaloista 

Suomessa sattuu vuosittain noin 12 000 tulipaloa, kolmannes on rakennuspaloja. 

Palovahinkoja korvataan noin sadalla miljoonalla vuosittain, tästä määrästä puolet 

on asuinrakennusten osuus, neljännes teollisuus- ja varastorakennusten ja loppu-

osa jakautuu muille käyttötaparyhmille. /2, 26/ 

Tulipalo kehittyy rakennuksen sisällä erittäin nopeasti. Jo muutamassa minuutissa 

syntyy hengenvaarallista ja tappavaa savua suuret määrät. Myrkkykaasuja sisältä-

vä savu täyttää huoneen tai huoneiston todella nopeasti ja lämpöasteet kohoavat 

jopa 1000’C:een. Huoneistopalossa korkein mahdollinen lämpötila turvalliseen 

poistumiseen on 80’C eli poistumiselle jää aikaa yleensä vain 2–3 minuuttia. Ylei-

sin tulipalon aiheuttama kuolema on häkämyrkytys. /5; 3/  

Palokuolemien määrä nousi Suomessa vuonna 2014. Suomen Pelastusalan Kes-

kusjärjestön alustavien tietojen mukaan tulipaloissa kuoli yhteensä 87 ihmistä, 

kun taas edellisvuonna vastaavaluku oli 58. Muihin Länsi-Euroopan maihin ver-

rattuna Suomen palokuolemien määrä on suuri. Neljäsosa tulipalossa kuolleista 

menehtyy kerrostalopaloissa. Vielä ei Suomessa ole päästy haluttuihin tuloksiin 

rakennusten paloturvallisuusparannuksissa. Rakennusten paloturvallisuus on siis 

ajankohtainen asia, korkeiden rakennusten yleistyessä turvallisuusasioiden kuten 

paloturvallisuuden tärkeys korostuu. /4/ 

 

2.2 Tulipalon kehittyminen  

Palaminen on yksinkertaistettuna palamiskelpoisen materiaalin nopeaa hapettu-

mista. Hapettuminen on kemiallinen reaktio, jossa syntyy lämpöä. Kokonaisuu-

dessaan palamisprosessi on monimutkainen kemiallinen reaktio. Ehto palamiselle 

on, että palavaa materiaalia ja happea on oikeassa suhteessa riittävän lämmön 

kanssa. Tätä havainnollistaa palokolmio. /7, 18/ 
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Kuva 1. Palokolmio. 

 

Jos jokin palokolmion kolmesta osasta poistetaan, palo sammuu. Syttymiseen tar-

vitaan aina lämmönlähde. Lämmönlähde voi olla liekki, kipinä tai tarpeeksi kor-

keassa lämpötilassa oleva esine. Syttymisreaktion nopeus voi vaihdella hitaasta 

hapettumisesta aina räjähdysmäiseen palamiseen. Palaminen voi olla joko liekeh-

tivää tai hehkuvaa.  

Liekehtivässä palossa hapettuminen tapahtuu kaasussa ja hehkuvassa palossa ha-

pettuminen tapahtuu pinnalla. Kaasut ja nesteet palavat liekillä. Kiinteät aineet 

kuten puu, muovi ja paperi hajoavat termisesti ennen varsinaista palamista. Ter-

minen hajoaminen eli pyrolyysi on vaihe, jossa aineesta irtoaa palamiskelpoisia 

kaasuja. Tämän jälkeen palaminen tapahtuu liekillä (kaasut) ja hehkumalla (hiiltä 

sisältävä pinta). Palaessaan hiiltyvät aineet kuten puu, voivat palaa hehkuen ja 

huokoiset aineet palavat kytevänä hehkupalona. /2, 23/ 

Tavanomaisessa tulipalossa kuten huonepalossa voidaan havaita neljä vaihetta; 

syttymisvaihe, kasvuvaihe, täysin kehittynyt palo sekä sammuttamis- ja jäähty-

misvaihe. Tulipalon syttymisen jälkeen ympäristö alkaa lämmetä. Palon leviämi-

sen nopeuteen vaikuttavat palosta vapautuva lämmön määrä, palavan aineen mää-
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rä ja sijainti, tilan pinta-ala sekä ilmansaantiaukkojen sijainti ja koko. Lieskahdus 

tapahtuu, kun kaikki palamiskykyiset pinnat saavuttavat 500–600 asteen lämpöti-

lan. Asuntopalossa palo voi kyteä jopa tunteja mutta liekehtivässä palossa lies-

kahdus tapahtuu 5–15 minuutissa tilan koosta ja materiaaleista riippuen. Täysin 

kehittyneessä palossa, palon voimakkuuteen lieskahduksen jälkeen vaikuttavat 

tilassa oleva palokuorma, ilmansaanti ja pintojen eristyskyky. Täysin kehittyneen 

palon kesto riippuu myös palokuormasta ja ilma-aukkojen koosta. Sammumis- ja 

jäähtymisvaiheessa palava aine alkaa olla lopussa, jonka seurauksena palo hiipuu 

ja lämmöntuotto hidastuu. Lämpötilan laskiessa kaasuissa ja ympäröivissä raken-

teissa, siirtyy silti kuumentuneista rakenteista lämpöä jäähtyneeseen huonetilaan 

ja vastakkaiselle puolelle. Tämän seurauksena esimerkiksi takana olevat eristeet 

voivat syttyä vielä jopa tuntien päästä sammumisen jälkeen. /2, 23-24; 6, 87/ 

Tulipalon sammuttaminen edellyttää yhden palokolmion osan poistamista. Hap-

pea täytyy vähentää, palava materiaali poistaa tai jäähdyttämällä. Käsisammutti-

mella saadaan paloa tukahdutettua, jäähdytettyä sekä estettyä palamista. Kä-

sisammuttimen käyttö on suositeltavaa palon alkuvaiheessa kun palo on vielä ver-

rattain helppo sammuttaa. 

 

2.3 Tulipalon eteneminen korkeassa rakennuksessa, riskipaikat 

Korkeiden rakennusten tulee olla palo-osastoituja, joten palon ei pitäisi levitä 

asuinhuoneistosta toiseen. Palo-osastointi toteutetaan kerrososastoinnilla. Asun-

not, varastotilat, asukasvarastotilat, pysäköintitilat, poistumisportaat, hissit, aulati-

lat, kunkin kerroksen yhdyskäytävä jne. muodostavat kukin oman palo-osastonsa.  

Palon ensivaiheessa pintamateriaaleilla on ratkaiseva vaikutus. Tästä johtuen ker-

rostalojen porrashuoneissa kiellettyjä ovat yleisesti ovimatot ja lastenvaunut ym. 

helposti syttyvät esineet.  

Myös auki jätetyt ikkunat voivat aiheuttaa vaaratilanteita. Palomestari K. Fogel-

berg kertoi esimerkin haastattelun yhteydessä eräästä Turussa sattuneesta tulipa-

losta. Palo levisi ikkunoita pitkin todella nopeasti. Auki jätetyt ikkunat voivat ve-
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tää palon suoraa seuraavaan kerrokseen, jolloin palo-osastointikaan ei enää auta. 

Suuremmaksi riskiksi hän kuitenkin mainitsi ihmisten toiminnan, porrashuone 

saattaa esimerkiksi täyttyä savulla, johtuen siitä että ihmiset eivät sulje ovia peräs-

sään.  

Nykytekniikka mahdollistaa korkeissa rakennuksissa käytettäväksi itse sulkeutu-

vat osastoivat ovet asunnon ulko-ovina. Automaattisen paloilmoituksen mennessä 

päälle, sulkeutuvat ovet itsestään. Kulku niistä on mahdollista, mutta auki ne eivät 

jää. Näin estetään tulen ja savun leviäminen muualle rakennukseen.  

Korkeassa rakennuksessa yhtenäinen ja korkea tila, porrashuone, saattaa muodos-

tua vaaraa aiheuttavaksi. Tulipalotilanteessa ylhäällä porrashuone voi näyttää tur-

valliselta poistumisreitiltä ja jossain vaiheessa savu saattaakin olla vastassa, siksi 

turvallisinta olisi aina pysyä omassa asunnossa, jos palo on syttynyt muualla ra-

kennuksessa.  

Korkean rakennuksen ei tule olla pelote, korkeuden lisääntyessä myös tekniikka 

paranee. /33/ 
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3 RAKENTAMISTA OHJAAVAT MÄÄRÄYKSET 

3.1 Palomääräysten kehitys 

Pyrkimys paloturvallisuuteen alkoi Suomessa 1800-luvulla, tämä vaikutti suuresti 

asemakaavoitukseen. Tulipaloista aiheutuvat tuhot olivat mittavia tiiviisti raken-

netuissa yhdyskunnissa. Kaavoituksen hyveeksi muodostuivat tilavat toriaukiot, 

leveät puistokadut sekä palokujat. Ensimmäinen empirekaava laadittiin Turkuun 

vuonna 1828 Carl Ludvig Engelin toimesta, jossa juuri paloturvallisuusnäkökohtia 

korostettiin.  

Lähes koko Vaasan kaupungin tuhonneen Vaasan palon (v. 1852) jälkeen kau-

punginarkkitehti Carl Axel Setterberg sai suunniteltavakseen uuden asemakaavan 

Vaasaan. Se oli moderni ruutuasemakaava, jossa huomioitiin paloturvallisuus sekä 

edustavuus. Leveät puistokadut ja keskustan palokadut jakoivat kaupungin osiin. 

Näin pyrittiin minimoimaan uuden suurpalon mahdollisuus. 

Ensimmäiset määräykset rakennusten paloturvallisuudesta annettiin laissa eräistä 

naapuruussuhteista (L/26/1920) 1920. Paloluokituspäätös rakennusten ja raken-

nusosien palonkestävyydestä annettiin sisäasiainministeriöstä 6.2.1936. Päätöksen 

ensisijaisena perusteena ja tavoitteena oli ihmisten turvallisuus palotilanteessa. 

Rakennuksen paloturvallisuuden lähtökohtana pidetään vielä tänäkin päivänä aina 

ensisijaisesti ihmisten turvallisuutta ja riittävässä määrin myös omaisuuden suo-

jaamista. 

Sisäasiainministeriön laatima Palonkestävyyspäätös rakennusten ja rakennusosien 

palonkestävyydestä tuli voimaan 1.6.1962. Uudet käsitteet kuten palokuorma ja 

palonkestoaika mahdollistivat entistä tarkemman kantavien ja osastoivien raken-

teiden suunnittelun huomioimisen, uuden määräyksen myötä tuli myös muita tur-

vallisuutta parantavia yksityiskohtia. Erillinen päätös uloskäytävistä annettiin si-

säasiainministeriöstä syyskuussa 1964, siinä määriteltiin muun muassa uloskäytä-

vien leveydet ja sallittu henkilömäärä käytävän leveyttä kohden.  

Rakentamista koskevia määräyksiä ja ohjeita alettiin koota yhteen vuonna 1976. 

E1 joka koski rakenteellista paloturvallisuutta tuli voimaan 1.7.1976. E1 oli entis-

http://fi.wikipedia.org/wiki/Ruutuasemakaava
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ten määräysten hienosäädetty ja tarkennettu versio. Rakentamismääräyskokoel-

man uusittu osa E1 Rakennusten paloturvallisuus astui voimaan 1.9.1997, tästä 

uusin päivitys on tällä hetkellä voimassa oleva E1 Suomen rakentamismääräysko-

koelma, Rakennusten paloturvallisuus, Määräykset ja ohjeet 2011. Rakentamis-

määräyskokoelman osaa E on koko sen olemassa olon aikana tarkennettu julkai-

semalla määräysten perusteella ohjeita E2-E9. /2, 11-16/ 

 

3.2 Lait 

Paloturvallisuutta rakentamisessa velvoittavat lait, asetukset ja standardit, sekä 

erilaiset ohjeet, säännöt ja sopimukset, jotka tulee huomioida. Lait ja asetukset 

ovat sitovia. Standardit (esim. SFS) ovat yleensä ohjeisiin rinnastettavia, eivätkä 

aina sitovia. Asetuksena annetut ja Suomen rakentamismääräyskokoelmassa ole-

vat säännökset ovat velvoittavia, mutta ministeriön antamat ohjeet eivät. Tär-

keimmät rakennusten paloturvallisuutta koskevat lait ovat maankäyttö- ja raken-

nuslaki sekä pelastuslaki. Myös laki pelastustoimen laitteista on tärkeä osa palo-

turvallisuuden lainsäädäntöä.  

Rakentamista koskevat yleiset edellytykset, rakentamisen lupamenettely ja olen-

naiset tekniset vaatimukset määritellään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Maan-

käyttö- ja rakennuslaki koskee alueiden käyttöä ja rakentamista. Lain tavoitteena 

on luoda turvallinen, terveellinen ja viihtyisä elinympäristö, joka toimii sosiaali-

sesti ja jossa eri väestöryhmien tarpeet on huomioitu. /15; 10/ 

Pelastuslain tavoitteena on ihmisten turvallisuuden parantaminen ja onnettomuuk-

sien vähentäminen. Onnettomuuden uhatessa tai sen tapahduttua, tavoitteena on 

pelastaa ihmiset, turvata tärkeät toiminnot ja onnettomuudesta johtuvia seurauksia 

rajoitetaan tehokkaasti.  

Pelastuslain yleisissä velvollisuuksissa määritellään yleisestä toimintavelvollisuu-

desta, jonka mukaan jokainen, joka huomaa tai saa tietää tulipalon syttyneen tai 

muun onnettomuuden tapahtuneen tai uhkaavan, eikä voi heti sammuttaa paloa tai 

torjua vaaraa, on velvollinen viipymättä ilmoittamaan siitä vaarassa oleville, te-
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kemään hätäilmoituksen sekä ryhtymään kykynsä mukaan pelastustoimenpiteisiin. 

Yleisissä velvollisuuksissa määritellään myös huolellisuusvelvollisuudesta. Jokai-

sen on oltava huolellinen tulipalon tai muun onnettomuuden vaaran ja vahingon 

välttämiseksi. Jokaisen on mahdollisuuksiensa mukaan valvottava, että hänen 

määräysvaltansa piirissä noudatetaan tulipalon ja muun onnettomuuden ehkäise-

miseksi ja henkilöturvallisuuden varmistamiseksi annettuja säännöksiä ja määrä-

yksiä. /8/ 

Laki pelastustoimen laitteista liittyy pelastustoimen laitteiden turvallisuuteen, oi-

keisiin asennuksiin, huoltoihin ja tarkastuksiin, jotta ne toimivat tehokkaasti ja 

luotettavasti palotilanteessa niiden käyttötarkoituksen mukaisesti. /16/ 

 

3.3 Suomen rakentamismääräyskokoelma 

Tarkemmat ohjeet ja säännökset rakentamisesta on koottu Suomen rakentamis-

määräyskokoelmaan, se on maankäyttö- ja rakennuslain jatkeeksi tehty velvoitta-

va ohjeistus. Asetuksena annetut rakentamista koskevat säännökset Suomen ra-

kentamismääräyskokoelmassa ovat velvoittavia, kun taas ministeriön antamat oh-

jeet eivät ole.  

Yleisesti rakentamismääräyskokoelman määräykset koskevat uuden rakennuksen 

rakentamista ja ne on tarkoitettu ennen kaikkea suunnittelijoille ja rakentajille. 

Korjaus- ja muutostöissä määräyksiä on sovellettu siltä osin, mitä työn laajuus ja 

laatu sekä rakennuksen tai sen osan mahdollinen käyttötavan muuttaminen on 

edellyttänyt. Määräyksiä on tarkoitus soveltaa joustavasti, sen mukaan kuin se on 

rakennuksen ominaisuudet ja erityispiirteet huomioiden mahdollista. Rakenta-

mismääräyskokoelman osia uudistettaessa, tulee niistä käydä suoraa ilmi, koskee-

ko se uudisrakentamista vai saneeraustöitä tai muutostöitä. /14/ 

Suomen rakentamismääräyskokoelman E osa käsittelee rakenteellista paloturvalli-

suutta. Suomen Rakentamismääräyskokoelma E1, Rakennusten paloturvallisuus, 

Määräykset ja ohjeet 2011 on ympäristöministeriön asettama asetus, joka tuli 

voimaan 15.4.2011.  
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Suomen rakentamismääräyskokoelma ei suoranaisesti ota kantaa korkean raken-

nuksen määrittelyyn. E1:stä tulee soveltaa aina myös korkeisiin rakennushankkei-

siin, vaikka vain muutama kohta siinä on suoraa suunnatta yli 16-kerroksisille ra-

kennuksille.  

Ympäristöministeriö on asettanut erillisen asetuksen autosuojien paloturvallisuu-

desta. Suomen Rakentamismääräyskokoelma E4, Autosuojien paloturvallisuus, 

Ohjeet 2005 on astunut voimaan 1.10.2005. /14/ 

Autosuojien suojaustasot jaetaan kolmeen ryhmään. Suojaustaso 1 vaatii tavalli-

sen alkusammutuskaluston, suojaustaso 2 automaattisen paloilmoittimen ja taval-

lisen alkusammutuskaluston ja suojaustaso 3 automaattisen sammutuslaitteiston ja 

tavallisen alkusammutuskaluston. Kun autosuoja rakennetaan muun rakennuksen 

yhteyteen, toteutetaan se omana palo-osastona. /23, 3/ 

E4 Suomen rakentamismääräyskokoelman taulukossa 1 esitetään ohjeet au-

tosuojan palo-osastojen enimmäispinta-aloista.  

 

Kuva 2. E4 Suomen rakentamismääräyskokoelma, Autosuojan osastojen enim-

mäispinta-ala. /23, 3/ 

 

 

 

 



19 

 

4 PALOTURVALLISUUDEN YLEISET VAATIMUKSET 

Palosuunnittelu voidaan ajatella perustuvan Suomen rakentamismääräyskokoel-

man listaamiin olennaisiin vaatimuksiin: 

 rakennuksen kantavien rakenteiden tulee palon sattuessa kestää niille 

asetetun vähimmäisajan;  

 palon ja savun kehittymisen ja leviämisen rakennuksessa tulee olla ra-

joitettua;  

 palon leviämistä lähistöllä oleviin rakennuksiin tulee rajoittaa;  

 rakennuksessa olevien henkilöiden on voitava palon sattuessa päästä 

poistumaan rakennuksesta tai heidät on voitava pelastaa muulla tavoin;  

 pelastushenkilöstön turvallisuus on rakentamisessa otettava huomioon.  

Rakennuksen paloturvallisuusvaatimukset katsotaan täyttyvän, jos se suunnitel-

laan ja toteutetaan näitä määräysten ja ohjeiden paloluokkia ja lukuarvoja noudat-

taen. Vaatimukset tulevat esille erityisesti toiminnallisessa mitoituksessa. /9, 8/ 

Maankäyttö- ja rakennuslain 17. luku käsittelee rakentamisen yleisiä edellytyksiä, 

jossa 117 b § (21.12.2012/958) paloturvallisuutta seuraavasti: 

”Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus suunni-

tellaan ja rakennetaan sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla palo-

turvalliseksi. Palon syttymisen vaaraa on rajoitettava. Rakennuksen kanta-

vien rakenteiden on oltava sellaiset, että ne palon sattuessa kestävät vä-

himmäisajan ottaen huomioon rakennuksen sortuminen, poistumisen tur-

vaaminen, pelastustoiminta ja palon hallintaan saaminen. Palon ja savun 

kehittymistä ja leviämistä rakennuksessa sekä palon leviämistä lähistöllä 

oleviin rakennuksiin on pystyttävä rajoittamaan. Rakennuksen rakentami-

sessa on käytettävä paloturvallisuuden kannalta soveltuvia rakennustuot-

teita ja teknisiä laitteistoja. 

Rakennuksen on oltava sellainen, että siinä olevat voivat palon sattuessa 

pelastautua tai heidät voidaan pelastaa. Pelastushenkilöstön turvallisuus on 

rakentamisessa otettava huomioon. Lupaviranomainen voi edellyttää laa-

dittavaksi turvallisuusselvityksen poistumisturvallisuuden kannalta erittäin 

vaativasta kohteesta.” /10/ 
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4.1 Korkeiden rakennusten vaatimukset 

Toimintaympäristönä korkeat rakennukset ovat hyvin erilaisia sekä asukkaille että 

pelastajille. Jokaisen asukkaan tulisi tutustua tarkasti omaan asuinrakennukseensa 

ja siihen liittyvään tekniikkaan sekä turvallisuusohjeistuksiin.  

Paloluokka korkeissa rakennuksissa tulee aina olla P1. Rakennukset, jotka ovat yli 

8-kerroksisia, tulee varustaa kahdella porraskäytävällä. Porrashuoneisiin tulee 

myös asentaa kuivanousujohto sammutustöitä varten.  

16-kerroksisissa rakennuksissa edellytyksenä ovat asuntokohtaiset sammutus-

sprinklerit sekä hissi, jota voidaan käyttää myös sammutus- ja pelastustöissä (pa-

lomieshissi). Kerrososastoinnin tärkeys korostuu korkeissa rakennuksissa, koska 

pelastus- ja sammutustyöt suoritetaan pääsääntöisesti sisältä käsin.  

Korkeissa rakennuksissa ei yleensä tarvitse ryhtyä massiiviseen evakuointiin eikä 

omasta asunnosta pääsääntöisesti tarvitse poistua tulipalon takia, ellei palo ole vä-

littömästi leviämässä sinne. Asuinhuoneistossa syttyvän palon ei tulisi levitä mui-

hin asuinhuoneistoihin asuinhuoneistokohtaisen palo-osastoinnin ansiosta. Jos 

porrashuoneessa on vähänkään savua, on omassa asunnossa pysyminen turval-

lisinta. 

Korkeissa rakennuksissa on väistämättä korkeita tiloja kuten porrashuoneet, jotka 

kulkevat mahdollisesti koko rakennuksen läpi. Näissä pystysuuntaisissa tiloissa 

savu ja kuumat kaasut saattavat nousta todella nopeasti aiheuttaen yllättäviä vaa-

ratilanteita. Myös materiaalivalinnat ovat tärkeässä asemassa porrashuoneiden pa-

loturvallisuus vaatimuksissa. 

Haastavissa hankkeissa toimitetaan rakennusluvan liitteeksi palotekniset suunni-

telmat. Tässä hankkeessa alustavan paloteknisen suunnitelman asemakaavaa var-

ten on laatinut Palotekninen Insinööritoimisto Markku Kauriala Oy. Palotekniset 

suunnitelmat laaditaan yleensä yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa.  

Rakennuksen korkeuden lisääntyessä myös palotekniset vaatimukset lisääntyvät. 

Hyvällä vuorovaikutuksella kaikkien hankkeen toimijoiden kanssa sekä lakeja ja 
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määräyksiä noudattamalla saadaan varmasti paloturvallisia rakennuksia korkeu-

desta riippumatta. Paloteknisten vaatimusten tiukentuessa, voidaan korkea raken-

nus ajatella jopa paloturvallisemmaksi kuin matala rakennus. Korkean rakennuk-

sen ei siis tule olla pelote. /9, 34,36; 22/ 
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5 PALOKUORMA 

Suomen rakentamismääräyskokoelmassa palokuorma kuvataan vapautuvana ko-

konaislämpömääränä, kun tilassa oleva aine palaa täydellisesti. Kantavat, runkoa 

jäykistävät, osastoivat ja muut rakennusosat sekä irtaimisto luetaan palokuormaan. 

Tiheys ilmaistaan megajouleina huoneistoalan neliömetriä kohden (MJ/m
2
).  

Palokuorma määritetään ensi sijassa palo-osaston käyttötavan perusteella. Määrit-

tely on mahdollista myös luotettavan arvion tai laskelman perusteella. Kun palon-

kehitystä lasketaan, huomioidaan myös palokuorman sijainti, palamisominaisuu-

det ja palamisnopeus. /9, 3,9/ 

P1-luokan rakennuksissa, kuten korkeissa taloissa kantavien ja osastoivien raken-

teiden mitoittamiseen vaikuttavat palo-osaston tai rakennuksen palokuorman tihe-

ys. /2, 45/  

Palokuormaryhmät on jaettu Suomen rakentamismääräyskokoelmassa seuraavasti: 

yli 1200 MJ/m
2
 

 Varastot, jotka ovat erillisiä palo-osastoja. 

600 MJ/m2 –  1200 MJ/m
2
 

 Osa kokoontumis- ja liiketiloista kuten myymälät, näyttelyhallit ja kirjas-

tot. 

 Asuinrakennusten kellariosastot, jotka sisältävät irtaimistovarastoja. 

 Moottoriajoneuvojen korjaus- ja huoltotilat. 

alle 600 MJ/m
2
 

 Asunnot, majoitustilat ja hoitolaitokset. 

 Osa kokoontumis- ja liiketiloista kuten ravintolat, enintään 300 h-m
2
:n 

myymälät, toimistot, koulut, urheiluhallit, teatterit, kirkot ja päivähoitolai-

tokset. 

 Autosuojat.  
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Alle 600 MJ/m
2
 ryhmään voidaan yleensä sijoittaa muihinkin palo-

kuormaryhmiin kuuluvia tiloja, edellyttäen että kyseiset tilat varustetaan tarkoi-

tukseen sopivalla automaattisella sammutuslaitteistolla. Tämä ei kuitenkaan koske 

P2-paloluokan 3–8 kerroksisia rakennuksia. /9, 9–10/ 
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6 RAKENNUKSEN PALOLUOKKA 

6.1 Yleistietoa paloluokista 

Rakennukset jaetaan kolmeen paloluokkaan. Luokittelu riippuu käyttötarkoituksen 

vaativuudesta, henkilömäärästä, kerrosalasta, korkeudesta ja kerroslukumäärästä. 

Luokassa P1 vaatimukset ovat tiukimmat, yleisesti kerrostalot kuuluvat siihen. 

Teollisuusrakennukset kuuluvat luokkaan P2 ja pientalot luokkaan P3. Rakennuk-

sen eri osat voivat kuulua eri paloluokkiin. Silloin edellytyksenä on, että palon 

leviäminen on estetty palomuurilla. /9, 11/  

E1 Suomen rakentamismääräyskokoelman taulukossa 3.2.1 on asetettu rakennuk-

sen kokoa koskevat rajoitukset eri paloluokille: 

 

Kuva 3. E1 Suomen rakentamismääräyskokoelma, Rakennuksen kokoa koskevat 

rajoitukset. /9, 11/ 

 

Taulukossa esitettyjä enimmäiskerrosaloja voidaan hyväksyä suurempina, edellyt-

täen että rakennuksessa on automaattinen paloilmoitin, automaattinen sammutus-

laitteisto tai automaattinen savunpoisto. /9, 10–11; 11; 17/  

Korkeat rakennukset tulee aina rakentaa paloluokan P1 mukaan. 
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6.2 Palotekniset vaatimukset 

6.2.1 Paloluokka P1  

Suomen rakentamismääräyskokoelmassa P1 määritellään seuraavasti:  

”Paloluokkaan P1 kuuluvan rakennuksen kantavien rakenteiden oletetaan 

pääsääntöisesti kestävän palossa sortumatta. Rakennuksen kokoa ja henki-

lömäärää ei ole rajoitettu.” /9, 10/ 

Paloluokassa P1 rakennukset ovat yleensä kolme- tai useampikerroksisia. Luoki-

tus ei rajoita kerrosalaa, kerroslukua, henkilömäärää tai korkeutta mutta rakennuk-

sen palotekniset vaatimukset kasvavat korkeuden ja käyttötavan riskialttiuden 

myötä. Korkeat rakennukset kuuluvat aina tähän paloluokkaan./12, 2/ 

 

6.2.2 Paloluokka P2 

Suomen rakentamismääräyskokoelmassa P2 määritellään seuraavasti:  

”Paloluokkaan P2 kuuluvan rakennuksen kantavien rakenteiden vaatimuk-

set voivat olla paloteknisesti edellisen luokan tasoa matalampia. Riittävä 

turvallisuustaso saavutetaan asettamalla vaatimuksia erityisesti pintaosien 

ominaisuuksille ja paloturvallisuutta parantaville laitteille. Lisäksi raken-

nuksen kokoa ja henkilömääriä on rajoitettu käyttötavasta riippuen.” 

/9, 10/  

Rakennuksissa, jotka kuuluvat P2-luokkaan on käyttötapaa ja henkilömäärää ra-

joitettu, rajat ovat silti P3-luokan rakennuksia huomattavasti väljemmät. P2-

paloluokassa rakennukset ovat yleensä 1–2-kerroksisia, asuin- ja työpaikkaraken-

nukset voivat olla myös 3–8-kerroksisia. /2, 48/ 

Erityispiirre P2-paloluokan rakennuksille on sisäpuolisten pintojen tiukat vaati-

mukset. Käyttämällä paloturvallisuutta parantavia laitteita ja paloteknisesti hyviä 

pintoja, saavutetaan riittävä turvallisuustaso. /13, 1/  
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6.2.3 Paloluokka P3  

Suomen rakentamismääräyskokoelmassa P3 määritellään seuraavasti:  

”Paloluokkaan P3 kuuluvan rakennuksen kantaville rakenteille ei aseteta 

erityisvaatimuksia palonkestävyyden suhteen. Riittävä turvallisuustaso 

saavutetaan rakennuksen kokoa ja henkilömääriä rajoittamalla käyttötavas-

ta riippuen.” /9, 10/ 

Rakennusten, yleisesti pientalot, jotka kuuluvat luokkaan P3, henkilömäärää, ko-

koa ja käyttötapaa on rajoitettu. Oletuksena pidetään, että pientaloista päästään 

nopeasti ja helposti ulos palotilanteessa, tällöin ei kantavien rakenteiden tarvitse 

yleensä täyttää palonkestävyysvaatimuksia. Paloluokkaan P3 kuuluvassa raken-

nuksessa saa kerroksia olla enintään kaksi, lisäksi myös kellarikerrokset ja ullakko 

sallitaan. /13, 1/ 

 

6.3 Rakennusosien ja -materiaalien paloluokitus 

Standardeissa SFS-EN13501-2 ja SFS-EN13501-3 kerrotaan rakennusosien palo-

luokituksista. Rakennusosat jaetaan paloluokkiin sen mukaan, miten ne säilyttävät 

kantavuutensa ja/tai osastoivuutensa. Rakennusosien palorasitus perustuu standar-

doituun lämpötila-aikakäyrään. /11/ 

Jaottelu tehdään kantavuuden R, eristävyyden I, tiiveyden E ja palonkestävyysajan 

mukaan. Luokitus ilmaistaan minuutteina; 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 tai 240. 

Merkintään voidaan lisätä tunnus M, joka merkitsee iskunkestävyyttä. 

Lähtökohta ja tavoite rakennusosien paloluokitukselle on rakennuksen sortumisen 

ja palon leviämisen estäminen mahdollisessa tulipalossa joko kokonaan tai tietyn 

ajan. Henkilöturvallisuuden tai vahinkojen suuruuden vuoksi tarpeellista saattaa 

olla, että rakennus kestää sortumatta koko palokuorman palamisen ja jäähtymisen.  

Myös rakennustarvikkeet, lattiapäällysteitä lukuun ottamatta paloluokitellaan: 

A1 = Tarvikkeet, jotka eivät osallistu lainkaan paloon (palamaton). 

A2 = Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on erittäin rajoitettu.  
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B = Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on hyvin rajoitettu.  

C = Tarvikkeet, jotka osallistuvat paloon rajoitetusti.  

D = Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on hyväksyttävissä.  

E = Tarvikkeet, joiden käyttäytyminen palossa on hyväksyttävissä.  

F = Tarvikkeet, joiden käyttäytymistä ei ole määritetty.  

Lisämääre s ja d kuvaavat savun tuottoa ja palavaa pisarointia. Savun tuotto luoki-

tellaan: s1, s2, s3 ja palava pisarointi: d0, d1, d2.  

s1 = Savuntuotto on erittäin vähäistä.  

s2 = Savuntuotto on vähäistä.  

s3 = Savuntuotto ei täytä s1 eikä s2 vaatimuksia. 

d0 = Palavia pisaroita tai osia ei esiinny.  

d1 = Palavat pisarat tai osat sammuvat nopeasti.  

d2 = Palavien pisaroiden tai osien tuotto ei täytä d0 eikä d1 vaatimuksia.  

Luokat A1 ja F esiintyvät aina lisämääreittä. Jos E on ilman lisämäärettä, se tar-

koittaa, että tarvikkeesta ei irtoa palavia pisaroita. Kaikissa muissa luokissa on 

myös lisämääreet, esim. A2-s1, d0, B-s1, d0, D-s2, d2, E-d2. 

Putkimaisilla lämmöneristeillä ja lattiapäällysteillä on omat paloluokkansa. /11/ 

E1 Suomen rakentamismääräyskokoelmassa palon kehittymisen rajoittamista ma-

teriaalein on asetettu seuraavasti: 

”Rakennuksessa on käytettävä rakennustarvikkeita, jotka eivät myötävai-

kuta palon kehittymiseen vaaraa aiheuttavalla tavalla. Seinien, sisäkattojen 

ja lattioiden paloteknisiä ominaisuuksia arvioitaessa otetaan huomioon 

missä määrin tarvikkeet osallistuvat paloon, lieskahduksen alkamiseen ku-

luva aika, lämmön vapautuminen ja savun sekä palavien pisaroiden muo-

dostuminen. Pinnat saa päällystää tavanomaisin tasoite-, silote- ja maali-

kerroksin tai tapetein.” /9, 20/ 

E1 Suomen rakentamismääräyskokoelman taulukossa 8.2.2 on esitetty Sisäpuolis-

ten pintojen luokkavaatimukset: 



28 

 

 

 

Kuva 4. E1 Suomen rakentamismääräyskokoelma, Sisäpuolisten pintojen luokka-

vaatimukset. /9, 21/ 

 

P1-luokan rakennuksissa tulee pääosin käyttää ulkoseinissä vähintään B-s1, d0-

luokan rakennustarvikkeita. 

E1 Suomen rakentamismääräyskokoelman taulukossa 8.3.4 on esitetty Ulkoseini-

en ulkopintojen ja tuuletusraon pintojen luokkavaatimukset:  
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Kuva 5. E1 Suomen rakentamismääräyskokoelma, Ulkoseinien ulkopintojen ja 

tuuletusraon pintojen luokkavaatimukset. /9, 24/ 
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7 PALON SYTTYMISEN JA LEVIÄMISEN ESTÄMINEN  

Rakennusta suunniteltaessa täytyy tavoitella lopputulosta, jossa palon syttymisen 

vaara on mahdollisimman pieni. Myös ulkoisen syttymisen vaara tulee huomioida. 

Rakentamisen ja varustetason tulee myös tavoitella samaa. Rakennuksessa ei saa 

käyttää paloa edistäviä rakennustarvikkeita.  

Tekniset asennukset on tehtävä siten, ettei palon syttymisen, eikä palon ja savun 

leviämisen mahdollisuus kasva niistä. Myös lämmityslaitteet, savuhormit ja tulisi-

jat tulee asentaa, sijoittaa ja rakentaa siten, ettei niiden käytöstä aiheudu palo- tai 

räjähdysvaaraa. Osastoivat rakennusosat sekä niihin liittyvät laitteet ja varusteet 

tulee tehdä niin, että palon leviäminen estyy määrätyksi ajaksi osastosta toiseen. 

/9, 12,17/ 

Pelastuslaista löytyvät paloturvallisuusmääräykset, jotka velvoittavat jokaista ih-

mistä. Myös eri yhteisöille asetetut velvollisuudet löytyvät siitä. Kyseiset velvoit-

teet liittyvät turvalliseen rakennuksen käyttöön ja turvalliseen toimintaan ko. ra-

kennuksessa. Jokaisen tulee toimia huolellisesti, jotta tulipalon vaara vältetään. 

Syttyviä aineita ja tulta tulee käsitellä huolellisesti ja riittävää varovaisuutta nou-

dattaen. /20/ 

Rakennukseen suunnitellut rakenteelliset paloturvallisuustekijät toimivat niille 

tarkoitetulla tavalla, jos ihmiset eivät toiminnallaan häiritse tai estä niiden toimin-

taa. Sen takia tärkeää olisi, että jokainen perehtyisi rakennuksen paloturvallisuus-

ratkaisuihin ja niiden tarkoituksiin. /29/ 

 

7.1 Palo-osastointi 

Palo-osastoinnin tarkoituksena on estää palon ja haitallisten savukaasujen leviä-

mistä. Osastoinnilla turvataan myös henkilöturvallisuus, rakennuksesta poistumi-

nen palotilanteessa, omaisuusvahinkoja rajoitetaan, naapureita suojataan sekä hel-

potetaan pelastus- ja sammutustoimia. /19; 6, 96/ 
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Suomen rakentamismääräyskokoelma jakaa palo-osastoinnin kolmeen osaan seu-

raavasti: 

 Rakennuksen eri kerrokset, kellarikerrokset ja ullakko on yleensä muodos-

tettava eri palo-osastoiksi (kerrososastointi).  

 Palo-osaston koko tulee rajoittaa siten, että osastossa syttyvä palo ei aiheu-

ta kohtuuttoman suuria omaisuusvahinkoja (pinta-alaosastointi).  

 Käyttötavaltaan tai palokuormaltaan oleellisesti toisistaan poikkeavat tilat 

on muodostettava eri palo-osastoiksi, jos se on tarpeellista henkilöiden tai 

omaisuuden suojaamiseksi (käyttötapaosastointi). /9, 13/ 

 

Tavanomaisia palo-osastoja ovat porrashuoneet, asuinhuoneistot, autosuojat ja 

kattilahuone. Ullakolla olevat hissin konehuone, saunatilat ja muut vastaavat tilat 

erotetaan yleensä muusta ullakkotilasta muodostamalla kullekin oma palo-

osastonsa. /9, 13/ 

Palo-osaston enimmäisala on esitettynä E1 Suomen rakentamismääräyskokoelman 

taulukossa 5.2.1. 

 

Kuva 6. E1 Suomen rakentamismääräyskokoelma, Palo-osaston enimmäisala. 

/9, 14/ 
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Palo-osastoa voidaan suurentaa, mikäli osasto varustetaan automaattisella paloil-

moittimella, joka on liitetty hätäkeskukseen, automaattisella savunpoistolaitteis-

tolla tai automaattisella sammutuslaitteistolla. /9, 14/ 

Hyvin toteutettu kerrostalon palo-osastointi tuli esille Helsingin Vuosaaressa 

9.1.2015 tapahtuneessa tulipalossa. Raju tulipalo syttyi toiseksi ylimmässä ker-

roksessa sijainneessa asunnossa, kylpyhuoneessa. Palon havaitsi huoneiston asu-

kas. Hänen poistuttuaan asunnostaan, tekivät naapurit ilmoituksen tulipalosta hä-

täkeskukseen. Helsingin pelastuslaitoksen päivystävän palomestarin Petri Korho-

sen mukaan pelastuslaitoksen päästyä paikalle, oli kylpyhuone jo täyden palami-

sen vaiheessa. Savu ei päässyt leviämään kerrostalon muihin asuntoihin eikä rap-

pukäytävään, muita asukkaita ei siis tarvinnut evakuoida asunnoistaan. Loukkaan-

tumisilta vältyttiin. Asunto, jossa tulipalo syttyi, tuhoutui asuinkelvottomaan kun-

toon. /18/  

E1 Suomen rakentamismääräyskokoelman taulukossa 7.2.1 on esitetty Osastoivi-

en rakennusosien luokkavaatimukset: 

 

Kuva 7. E1 Suomen rakentamismääräyskokoelma, Osastoivien rakennusosien 

luokkavaatimukset. /9, 18/ 

 

Osastoivissa rakennusosissa käytettäville rakennustarvikkeille asetetaan luokka-

vaatimus A2-s1, d0 

 yli kaksikerroksisen P1-luokan rakennuksen uloskäytävien osastoivissa 

seinissä sekä 

 kellaritilojen osastoinnissa, lukuun ottamatta P3-luokan rakennuksen 

vain yhdelle asunnolle kuuluvaa kellaria. /9, 18/ 
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Korkeissa rakennuksissa palo-osastointi on yksi tärkeimmistä asioista palotekni-

sessä suunnittelussa.  Esimerkiksi kerrostaloissa osastointi toteutetaan kerrososas-

toinnilla ja jokainen asunto muodostaa oman palo-osastonsa ja on siksi myös tur-

vallisin paikka palon sattuessa muualla päin rakennusta. 

 

7.2 Läpiviennit 

E1 Suomen rakentamismääräyskokoelma määrittelee läpivientien yleiset vaati-

mukset seuraavasti: 

”Osastoivan rakennusosan läpi saa johtaa tarpeelliset putket, roilot, kanavat, 

johdot ja hormit sekä kuljetinlaitteistojen edellyttämät läpiviennit edellyttäen, 

ettei olennaisesti heikennetä rakennusosan osastoivuutta.” /9, 19/ 

 

7.3 Ilmanvaihtolaitteet 

E1 Suomen rakentamismääräyskokoelma määrittelee ilmanvaihtolaitteiden yleiset 

vaatimukset seuraavasti: 

”Ilmanvaihtolaitteet on tehtävä siten, etteivät ne lisää palon tai savukaasu-

jen leviämisvaaraa. Ilmanvaihtokanavien seinämät on yleensä tehtävä vä-

hintään A2-s1, d0-luokan rakennustarvikkeista. Kanavat tulee voida puh-

distaa helposti.” /9, 19/ 

Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa E7 on annettu ilmanvaihtolaitteis-

tojen paloturvallisuutta koskevia tarkempia ohjeita. 

 

7.4 Ullakot, ontelot, julkisivut ja parvekkeet 

E1 Suomen rakentamismääräyskokoelma määrittelee ullakoiden, onteloiden, ul-

koseinien ja parvekkeiden yleiset vaatimukset seuraavasti: 
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”Ullakot ja ontelot on tehtävä siten, ettei palon syttymisen eikä pa-

lon ja savun leviämisen vaara rakennuksessa olennaisesti kasva 

niiden johdosta. Ulkoseinät ja parvekkeet on rakennettava niin, että 

palo ei leviä niiden kautta vaaraa aiheuttavalla tavalla.” /9, 19/ 

 

7.5 Naapurirakennukset 

Palon leviämisen estäminen naapurirakennuksiin on E1 Suomen rakentamismää-

räyskokoelmassa määrätty seuraavasti:  

”Palon leviäminen rakennuksesta toiseen ei saa vaarantaa henkilöturvalli-

suutta eikä aiheuttaa kohtuuttomana pidettäviä taloudellisia eikä yhteis-

kunnallisia menetyksiä. Rakennusten välisen etäisyyden tulee olla sellai-

nen, ettei palo leviä helposti naapurirakennuksiin ja aluepalon vaara jää 

vähäiseksi. Jos rakennusten välinen etäisyys on alle 8 metriä, tulee raken-

teellisin tai muin keinoin huolehtia palon leviämisen rajoittamisesta. 

Vesikaterakenteen tulee olla sellainen, ettei se syty helposti naapuriraken-

nuksen palosta. Mikäli rakennetaan niin lähelle toista rakennusta, että pa-

lon leviäminen on ilmeistä, taikka kiinni toiseen rakennukseen, on käytet-

tävä palomuuria.” /9, 26/ 
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8 RAKENTEIDEN KANTAVUUKSIEN SÄILYTTÄMINEN 

8.1 Yleiset vaatimukset 

Paloluokan P1 rakennukset (yli 2-kerroksiset) eivät saa sortua palon eivätkä jääh-

tymisvaiheen aikana. /12, 2/ 

E1 Suomen rakentamismääräyskokoelma määrittelee vaatimukset seuraavasti: 

”Rakennus ja sen rakennusosat eivät palon vaikutuksesta saa sortumalla 

aiheuttaa vaaraa määrättynä aikana palon alkamisesta. Mikäli henkilötur-

vallisuuden takia tai vahinkojen suuruuteen nähden on tarpeellista, raken-

nuksen on kestettävä sortumatta koko palokuorman palaminen ja jäähty-

minen. 

Jos kantavalta rakennusosalta vaaditaan pidempää palonkestävyysaikaa 

tiiviyden E ja eristävyyden I suhteen kuin kantavuuden R suhteen, käyte-

tään pidempää palonkestävyysaikaa myös kantavuuden osalta. Kantavan 

rakenteen mitoitus voi perustua joko standardoituun lämpötila-aikakäyrään 

perustuvaan luokitukseen tai oletetun palonkehityksen mukaisiin rasituk-

siin.” /9, 14–15/ 

 

8.2 Luokitukseen perustuva mitoitus 

E1 Suomen rakentamismääräyskokoelman taulukossa 6.2.1 on esitetty rakenteiden 

kantavuutta koskevat luokkavaatimukset. Ohessa poiminnat vain yli 8-kerroksisen 

rakennuksen vaatimuksista. 

 

 

Kuva 8. E1 Suomen rakentamismääräyskokoelma, Kantavien rakenteiden luok-

kavaatimukset. /9,16/ 



36 

 

Asuinrakennuksissa palokuorman yleisesti ollessa <600MJ/m
2
, tarkoittaa esimer-

kiksi luokitus R120 sitä, että kantavien rakenteiden tulee kestää 120 minuuttia pa-

lotilanteessa. 

Kantavien rakennusosien suunnittelussa käytetään standardoitua lämpötila-

aikakäyrää luokkavaatimuksen saavuttamiseksi. Vaatimuksenmukaisuus osoite-

taan joko kokeellisesti, laskennallisesti, yhdistämällä koe- ja laskennalliset tulok-

set tai käyttämällä hyväksyttävää taulukkomitoitusta. Taulukkomitoituksella teh-

dään vain alle 8-kerroksisia rakennuksia. Korkeissa rakennuksissa toiminnallinen 

palomitoitus on ainoa mahdollinen mitoitustapa. /9, 15/ 

Myös RT-kortti 08-11140 on taulukoinut kantavien rakenteiden luokkavaatimuk-

set P1 paloluokan yli 8-kerroksisille rakennuksille: 

 

Kuva 9. RT-kortisto, P1-luokan rakennusten palotekniset vaatimukset 2011.  

RT 08-11140 Kantavien rakenteiden luokkavaatimukset.  /12, 4/ 

 

Korkeat rakennukset toteutetaan aina toiminnallisella palomitoituksella. Se on ai-

noa mahdollinen mitoitustapa korkeille rakennuksille. Asiasta enemmän luvussa 

11. 
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9 POISTUMINEN PALOTILANTEESSA 

E1 Suomen rakentamismääräyskokoelmassa yleiset vaatimukset poistumisesta 

palotilanteessa ovat seuraavat:  

”Rakennuksesta tulee voida turvallisesti poistua tulipalossa tai muussa hä-

tätilanteessa. Rakennuksessa tulee olla riittävästi sopivasti sijoitettuja, tar-

peeksi väljiä ja helppokulkuisia uloskäytäviä niin, että poistumisaika ra-

kennuksesta ei ole vaaraa aiheuttavan pitkä.  

Uloskäytävän tulee johtaa ulos maan pinnalle tai muulle palon sattuessa 

turvalliselle paikalle. Etäisyys poistumisalueen kustakin kohdasta uloskäy-

tävään määritetään lyhintä kulkukelpoista reittiä pitkin. Jos kulkureitit 

kahteen erilliseen uloskäytävään osittain yhtyvät, yhteisen osan pituus las-

ketaan kaksinkertaisena. Rakennuksen jokaiselta poistumisalueelta, jossa 

muutoin kuin tilapäisesti oleskelee tai työskentelee henkilöitä, tulee yleen-

sä olla vähintään kaksi erillistä, tarkoituksenmukaisesti sijoitettua uloskäy-

tävää.” /9, 27–29/ 

Taulukossa 10.2.2 on esitetty suurin sallittu etäisyys lähimpään uloskäytävään: 

 

Kuva 10. E1 Suomen rakentamismääräyskokoelma, Kulkureittien enimmäispituus 

uloskäytävään. /9, 28/ 

 

Taulukon etäisyyksiä voidaan ylittää. Tällöin edellytyksenä on, että poistuminen 

on mahdollista avattavien ikkunoiden kautta maanpinnan tasolla olevasta kerrok-

sesta tai rakennuksessa on automaattinen sammutuslaitteisto. /9, 27–29/ 
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E1 Suomen rakentamismääräyskokoelma määrittelee uloskäytävien mitat seuraa-

vasti:  

”Uloskäytävän vähimmäisleveys lasketaan uloskäytävän kautta poistuvien 

henkilöiden lukumäärän perusteella. Poistumisalueen henkilömäärä saa-

daan jakaa eri uloskäytävien osalle ja uloskäytävien leveydet lasketaan yh-

teen. Henkilöiden määränä on ensisijaisesti käytettävä suurinta poistumis-

alueelle aiottua henkilömäärää. Jos samaan uloskäytävään liittyy useita 

poistumisalueita, leveys mitoitetaan henkilömäärältään suurimman pois-

tumisalueen mukaan.” /9, 30/ 

Tapauksissa, joissa henkilömäärää ei tiedetä, voidaan käyttää taulukkoa 10.4.1 

henkilömäärän arviointi pinta-alan perusteella: 

 

Kuva 11. E1 Suomen rakentamismääräyskokoelma, Henkilömäärän arviointi pin-

ta-alan perusteella. /9, 30/ 

 

Uloskäytävän tulee yleensä olla vähintään 1200mm leveä. Poistumisalueella, jon-

ka henkilömäärä on enintään 60, sallitaan toinen uloskäytävä 900mm:n levyiseksi. 

Tapauksissa joissa henkilömäärä ylittää 120, uloskäytävien yhteenlaskettu vä-

himmäisleveys lasketaan 1200mm + 400mm jokaista 60 henkilöä kohden. Sisä-

käytävän leveys, joka johtaa uloskäytävään lasketaan samalla tavalla. Vapaan 

korkeuden tulee olla vähintään 2100mm. Uloskäytävät muodostetaan yleensä 

omiksi palo-osastoiksi. 
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Uloskäytävien tulee olla P1-luokan rakennuksessa vähintään taulukon 10.5.2 mu-

kaisia: 

 

Kuva 12. E1 Suomen rakentamismääräyskokoelma, P1-luokan rakennuksen ulos-

käytävät. /9, 31/ 

 

Yli kaksikerroksisen P1-luokan rakennuksen uloskäytävän porrassyöksyt ja  

-tasanteet tulee tehdä vähintään A2-s1, d0-luokan rakennustarvikkeista. Porras-

syöksyjen ja -tasanteiden tulee täyttää luokan R30 vaatimukset, kun siihen johta-

vien tilojen palokuorma on alle 600 MJ/m
2
. Vastaava vaatimus on R60, kun palo-

kuorma on tätä suurempi. 

Uloskäytävään ei saa sijoittaa sellaisia tarvikkeita, rakennusosia eikä laitteita, jot-

ka lisäävät palokuormaa tai savunmuodostuksensa takia vaarantavat henkilötur-

vallisuutta. Tästä syystä porrashuoneissa on useimmiten kiellettyjä asuntojen 

ovimatot ja lastenvaunut ym. 

Uloskäytävän kulkusuunnassa olevien ovien tulee yleensä avautua poistumissuun-

taan. Poistumiseen tarvittavan oven tulee avautua poistumissuuntaan, jos sen kaut-

ta poistuvien henkilöiden määrä on yli 60. Uloskäytävien ja niihin johtavien tilo-

jen ovien tulee olla hätätilanteessa helposti avattavissa. /9, 30–33/ 

Uloskäytävät ja pääsy niille tulee merkitä poistumisopasteilla, jotka osoittavat 

poistumiseen käytettävän kulkureitin. Poistumisopasteet tulee olla aina valaistuja, 

vaikka muu valaistus olisi epäkunnossa. Valaistuksen tulee toimia turvalliseen 

poistumiseen tai evakuointiin tarvittavan ajan (vähintään yhden tunnin). Va-

laisimien tulee olla standardin SFS-EN 60598-2-22 mukaisia. /26/ 
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9.1  Pelastustiet  

E1 Suomen rakentamismääräyskokoelma käsittelee pääsyä sammutuskohteeseen 

seuraavasti: 

”Palo- ja pelastuskalustolle tulee suunnitella mahdollisuus päästä riittävän 

lähelle rakennusta ja alueella olevia sammutusveden ottopaikkoja (pelas-

tustie). Ullakon jokaiseen palo-osastoon tulee olla pääsy sammutustyötä 

varten ulkokautta. Yli 16-kerroksisessa rakennuksessa on hissi varustetta-

va sellaisin laittein, että sen käyttö on mahdollista pelastus- ja sammutus-

työssä (palomieshissi). 

Sammutusreitit on järjestettävä niin, että kellarikerroksiin päästään maan-

pinnan tasolta kulkematta kerroksien uloskäytävien kautta. Sammutusrei-

tin vähimmäisleveys on 900 mm. Kellarikerrosten sammutusreitti ei saa 

olla yhteydessä palolta ja savulta suojattuun uloskäytävään. Palolta suojat-

tuun uloskäytävään saa olla yhteys palosulun kautta ja osastoituun ulos-

käytävään osastoivan oven kautta.” /9, 34/ 

Pelastustie vaaditaan kaikille yli kolmikerroksisille rakennuksille, myös henkilö-

turvallisuuden tai toiminnan kannalta vaativa kohde voi olla perusta pelastustielle. 

Pelastustien liittäminen luontevaksi osaksi pihaa edellyttää todella taitavaa suun-

nittelua. Pelastustien suunnittelu tehdään osana rakennussuunnittelua.  

Pelastustie tulee johtaa rakennuksen jokaisen varatien läheisyyteen. Kerrostalo-

alueella se johdetaan useimmiten rakennuksen sisääntulo- eli ns. selkäpuolelle, 

siellä se palvelee myös muuttoautoja ja muuta huoltoa. /25; 2, 133–134/ 

Pelastustien suunnittelussa tulee käyttää seuraavia mittoja:  

 Tien leveys suoralla: 3,5 m 

 Vapaa korkeus: 4,0 m 

 Tien leveys mutkat: 6,0 m 

 Kääntösäde (ulko): 12,0 m 

 Kääntösäde (sisä): 5,5 m 

 Takaylityksen max. kulma (tien pituussuuntainen kaltevuus): 7 astetta 
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Pelastustien pitäminen ajokelpoisena ja esteettömänä kaikkina vuodenaikoina on 

kiinteistönomistajan vastuulla, niille pysäköinti on kielletty. Pelastustien päällys-

teenä voidaan käyttää asfalttia, kivetystä, betonia tai kivituhkaa. /25/ 

Pelastustien merkitsemisestä säädetään pelastustien merkitsemisestä annetussa 

sisäasiainministeriön asetuksessa (1384/2003): 

”Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 49 §:n 1 momentissa tarkoitet-

tuun rakennuslupa-asiakirjaan merkitty pelastustie tulee merkitä tieliiken-

neasetuksen (182/1982) 21 §:n mukaisella tekstillisellä lisäkilvellä seuraavas-

ti: 

1) Pelastustie; tai 

2) Pelastustie Räddningsväg; tai 

3) Räddningsväg. 

Kilpeä käytetään sellaisenaan tai liikennemerkin lisäkilpenä.” /24/ 

Lähtökohtana voidaan pitää, että massiivinen evakuointi on todella harvinaista 

korkeissa rakennuksissa. Muualla rakennuksessa olevan tulipalon takia ei yleensä 

tarvitse poistua omasta asuinhuoneistostaan, eikä se ole suositeltavaakaan por-

rashuoneessa mahdollisesti olevien tappavien savukaasujen vuoksi. 
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10 SAMMUTUS- JA PELASTUSTEHTÄVIEN JÄRJESTELY 

E1 Suomen rakentamismääräyskokoelma luettelee sammutus- ja pelastustehtävien 

järjestelyn yleiset vaatimukset seuraavasti: 

”Palon sammuttamisen ja henkilöiden pelastamisen edellytykset rakennuk-

sessa ja sen läheisyydessä tulee turvata. Mikäli rakennuksen sijainti, suuri 

koko tai poikkeukselliset olosuhteet erityisesti vaarantavat henkilö- tai pa-

loturvallisuutta, rakennusluvan myöntämisen yhteydessä voidaan vaatia, 

että rakennus varustetaan paloturvallisuutta parantavilla laitteilla tai järjes-

telyillä. 

Paloturvallisuutta parantavia laitteita valittaessa on huolehdittava siitä, että 

niiden toimintatapa ja ominaisuudet soveltuvat kohteeseen. Asennusten, 

joiden edellytetään toimivan palon aikana, tulee olla tehty siten, että niiden 

toimintakyky säilyy tarvittavan ajan. Rakennuksen omistajan tai haltijan 

tulee huolehtia paloturvallisuutta palvelevien laitteiden toimintakunnosta.” 

/9, 33/ 

 

10.1  Palovaroitin ja automaattinen paloilmoitin 

E1 Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaan asuntoihin, jotka on kytketty 

sähköverkkoon, tulee asentaa sähköverkkoon kytkettävä palovaroitin. Virransaanti 

varmistetaan akulla tai paristolla. Laitteen toiminta suunnitellaan niin, että se an-

taa hälytyksen mahdollisimman nopeasti vaarassa oleville sekä tarvittaessa henki-

lökunnalle, että pelastautumiseen jää riittävän paljon aikaa.  

E1 Suomen rakentamismääräyskokoelma sallii muutaman lievennyksen raken-

nuksiin tai palo-osastoon, joihin asennetaan automaattinen paloilmoitin: 

”Mikäli rakennukseen tai sen palo-osastoon asennetaan automaattinen paloil-

moitin, voidaan sallia lievennyksiä: 

 rakennuksen kerrosalaa ja sen palo-osaston pinta-alaa koskevista mää-

räyksistä edellyttäen, että palokuorma on alle 600 MJ/m
2
eikä kysy-

myksessä ole majoitustila, 

 määräyksistä, jotka on tarkoitettu estämään palon leviäminen naapuri-

rakennuksiin tai torjumaan aluepalon vaara.” /9, 34/ 

Tapauksissa joissa lievennyksiä myönnetään, on varmistettava, että tehokas sam-

mutustyö voidaan aloittaa riittävän nopeasti. /9, 34–35/ 
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Asunnon jokaista alkavaa 60 m
2
 kohden on oltava vähintäänkin yksi palovaroitin. 

Suunniteltaessa sijoitusta, täytyy lähtökohtana olla, että palovaroitin herättää nuk-

kuvat henkilöt asuinhuoneistossa. Palovaroitin olisi hyvä asentaa jokaiseen ma-

kuuhuoneeseen ja eteiseen. 

 

10.2 Alkusammutuskalusto 

E1 Suomen rakentamismääräyskokoelmassa määrätään, että rakennus tulee tarvit-

taessa varustaa tarkoituksenmukaisilla alkusammutusvälineillä siten, että raken-

nuksessa olevat voivat käynnistää sammutustoimet palon alkuvaiheessa. /9, 36/ 

Asuintaloissa käytössä olevia alkusammutusvälineitä ovat esimerkiksi sammutus-

peite ja käsisammutin. Jokaiseen asuntoon suositellaan hankittavaksi sammutus-

peite. Yleisiin tiloihin suositellaan hankittavaksi käsisammuttimia. Ne voidaan 

sijoittaa esimerkiksi jokaiseen porrashuoneeseen, kellaritiloihin ja käyttöullakolle. 

Käsisammuttimet asennetaan n. metrin korkeudelle, yleensä kaappiin. Lisäksi ne 

tulee merkitä opasteella.  

 

10.3  Automaattinen sammutuslaitteisto 

Sprinkleri on automaattinen vesisammutuslaitteisto, joka asennetaan kattoon. 

Sprinkleri toimii automaattisesti palon sytyttyä, laitteisto havaitsee alkavan tulipa-

lon mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, josta se aktivoituu ja jakaa sammutus-

vettä palon kohdalle. Sprinkleri toimii erittäin nopeasti ja useissa palotilanteissa 

palo sammuu kokonaan. Suuressa osassa asuntopaloja palo saadaan sammutettua 

jo yhdellä sprinklerillä. 

Sammuttamistehokkuus perustuu siihen, että sprinklerilaitteisto aloittaa sammut-

tamisen heti alkuvaiheessa tulipaloa. Tällöin palon saaminen hallintaan on vielä 

helppoa, eikä suuria vahinkoja ehdi tapahtua. Laitteiston tarkoituksena on paran-

taa ihmisten pelastautumis- ja poistumismahdollisuuksia palotilanteessa. 
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Sprinklerit ehkäisevät tehokkaasti palokuolemia ja vähentävät tulipalon aiheutta-

mia loukkaantumisia sekä omaisuusvahinkoja. Sprinklatuissa rakennuksissa palo-

kuolemia on sattunut todella vähän. Sprinklerilaitteistoja voidaan sijoittaa asunto-, 

majoitus- ja hoitolaitosrakennuksiin. Asennustyöt rakennusvaiheessa ovat koh-

tuuhintaisia, sprinklerin hinta voi olla parkettilattiaa halvempi. Uuteen asuntoon 

sprinklerijärjestelmä maksaa noin 15–25 euroa neliöltä sekä vesilaitoksen sprink-

lerimaksu.  

Maailmalla sprinklereitä on ollut jo yli 25 vuotta. Monissa maissa, kuten Kana-

dassa, Isossa-Britanniassa, USA:ssa ja Australiassa asuntojen sprinklaus yleistyy 

koko ajan. Norjassa kaikki yli kaksikerroksiset asuinkerrostalot, joissa on hissi, 

tulee varustaa automaattisella sammutuslaitteistolla. /28/ 

Pelastustoimen laitteiden tulee olla käyttötarkoitukseensa sopivia ja toimintavar-

moja sekä turvallisia. Rakennukseen kiinteästi asennettavat automaattiset sammu-

tuslaitteistot eli sprinklerit on suunniteltava ja asennettava niin, että ne toimivat 

asianmukaisesti ja luotettavasti. /16/ 

E1 Suomen rakentamismääräyskokoelma sallii muutamia lievennyksiä koskien 

automaattista sammutuslaitteistoa:  

”Mikäli rakennukseen tai sen palo-osastoon asennetaan automaattinen 

sammutuslaitteisto, voidaan sallia lievennyksiä: 

 rakennuksen kerrosalaa ja sen palo-osaston pinta-alaa koskevis-

ta määräyksistä, 

 kulkureitin pituutta uloskäytävään koskevista määräyksistä, 

 palokuormaryhmiin sijoittamista koskevista määräyksistä, 

 rakenteita koskevista määräyksistä niin, että lämpötilan hi-

taamman nousun yleensä ja kantavien rakennusosien jäähdy-

tyksen saa ottaa huomioon mitoituksessa, 

 pintoja koskevista määräyksistä, 

 määräyksistä, jotka on tarkoitettu estämään palon leviäminen 

naapurirakennuksiin ja torjumaan aluepalon vaara.” /9, 36/ 

Kun lievennyksiä harkitaan, tulee huomiota kiinnittää pelastushenkilöstön mah-

dollisuuksiin sammuttaa tai rajoittaa alkanut palo henkilöturvallisuutta vaaranta-

matta. /9, 36/ 
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Uusi standardi SFS 5980 Asuntosprinklerilaitteistot osa 1: Suunnittelu, asentami-

nen ja huolto otettiin käyttöön 1.4.2014. Kyseinen standardi on käännös pohjois-

maisesta standardista INSTA 900–1:2013. /27/  

 

10.4  Savunpoisto 

E1 Suomen rakentamismääräyskokoelmassa savunpoistosta määrätään seuraavas-

ti: 

”Rakennukseen tulee suunnitella ja rakentaa sen eri tiloihin soveltuva riit-

tävä mahdollisuus savunpoistoon. Osastoidusta uloskäytävästä ja osas-

toidusta hissikuilusta tulee järjestää mahdollisuus savunpoistoon sekä kor-

vaavan ilman virtaamiseen. Yli 8-kerroksisen rakennuksen uloskäytävien 

savunpoistoa suunniteltaessa varmistetaan, etteivät palossa syntyvät savu- 

ja palamiskaasut vaaranna poistumista uloskäytäviin liittyvistä tiloista. Sa-

vunpoistojärjestelyistä neuvotellaan paikallisen pelastusviranomaisen 

kanssa.   

Kellarikerroksen tiloista tulee olla savunpoistomahdollisuus niin, ettei 

osastoituja uloskäytäviä eikä osastoituja sammutusreittejä tarvitse käyttää 

savunpoistoon. Mikäli perustellut syyt sitä vaativat, savunpoisto on järjes-

tettävä erityistoimenpitein kuten savunpoistoluukkujen, savunpoistoikku-

noiden tai huonetilojen yläosassa sijaitsevien helposti avattavien ikkunoi-

den avulla. 

Mikäli rakennukseen tai sen palo-osastoon asennetaan automaattinen sa-

vunpoistolaitteisto, joka toimiessaan antaa paloilmoituksen, voidaan sallia 

lievennyksiä: 

 rakennuksen kerrosalaa ja sen palo-osaston pinta-alaa koskevis-

ta määräyksistä, 

 rakenteita koskevista määräyksistä niin, että lämpötilan hi-

taamman nousun saa mitoituksessa ottaa huomioon. 

Lievennyksiä harkittaessa tulee kiinnittää huomiota mahdollisuuksiin 

sammuttaa tai rajoittaa alkanut palo henkilöturvallisuutta vaarantamatta.” 

/9, 35/  
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10.5  Sammutusvesi 

E1 Suomen rakentamismääräyskokoelmassa vaaditaan, että kaikkiin yli 8-

kerroksisiin rakennuksiin tulee kuhunkin porrashuoneeseen asentaa kuivanousu-

johto sammutustyötä varten.  /9, 36/ 

Kuivanousujohtoa käytetään usein korkeissa rakennuksissa, sen avulla pelastus- ja 

sammutustyöt helpottuvat. Putkijohdon alapäässä on palokuntien pumppukalustoa 

varten liitin ja yläpäässä ja eri kerrostasanteilla on käyttöventtiili sekä liitin, johon 

paloletku liitetään. Kuivanousujohdolla korvataan portaaseen selvitettävä letku-

johto. 

Sammutusveden toimittaminen kuuluu vesihuoltolaitokselle siinä määrin kuin sii-

tä sanotaan pelastuslaissa. Pelastuslaitos tekee sammutusvesisuunnitelman sam-

mutusveden hankinnasta ja toimittamisesta yhteistyössä alueen vesihuoltolaitosten 

ja vesilaitosten kanssa. Suunnitelman hyväksyy alueen pelastustoimi. /8/ 

 

10.6  Pohjanmaan pelastuslaitoksen resurssit palotilanteessa  

Tiivistelmä haastattelusta – Palomestari Krister Fogelberg 

Haastattelu pidettiin perjantaina 13.2.2015 Pohjanmaan pelastuslaitoksella.  

Haastateltava: Pohjanmaan pelastuslaitoksen palomestari Krister Fogelberg. /33/ 

Korkean rakennuksen käsite on epäselvä meillä Suomessa ja maailmalla, käsitteet 

olisi hyvä saada yhteneväisiksi. 

Sammutuskalustoa ei tarvitse päivittää mutta sammutustaktiikkaa tulee tarkentaa 

korkeissa rakennuksissa ja rakennuksessa olevaa tekniikkaa tulee hyödyntää. Jo 

suunnittelu- ja rakennuslupavaiheessa huomioidaan järjestelmien yhteensopivuus. 

Pelastushenkilökunnan lisäkoulutuksen tarve on läpi organisaation. Onnettomuuk-

sien ehkäisyn työntekijät tarvitsevat lisätietoa rakennusteknisistä ratkaisuista ja 

operatiivinen puoli mahdollisista järjestelmistä. 
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Korkeiden rakennusten pelastustoiminta ei suuresti eroa matalampien rakennusten 

pelastustoiminnasta, suurimpana erona voidaan ajatella, että pelastustoiminta kes-

tää kauemmin, koska kohteeseen pääseminen kestää. Evakuointi tapahtuu korkeis-

sa rakennuksissa aina sisäkautta. Pelastustoiminta nojautuu osin rakennuksen pa-

loteknisiin järjestelmiin ja osin pelastuslaitoksen toimintaan. 

Korkeassa rakennuksessa yhtenä suurimpana riskinä voidaan ajatella porrashuo-

neen täyttyminen savulla, joko huolimattomuudesta ja/tai auki kiilatusta palo-

ovesta johtuen. Myös pelastustoiminta tuo omat haasteensa savukaasujen leviämi-

seen rakennuksessa. 

Turvallisin paikka palon sattuessa muualla rakennuksessa on oma asunto, koska 

se on oma palotekninen osastonsa. Korkeissa rakennuksissa kerrokset muodosta-

vat myös omat palo-osastonsa porrashuoneiden palo-ovien kautta. 

Korkea rakennus ei ole turvattomampi kuin matala rakennus. Suurimmat turvalli-

suushaasteet muodostuvat ihmisten toiminnasta ja ympäröivistä asioista (sää ym.). 

Pelastuslaitos antaa asiantuntijalausuntoja paloteknisistä asioista suunnitteluvai-

heessa mutta ympäristöministeriön alainen rakennusvalvonta tekee lopulliset pää-

tökset. 

Yksittäinen korkea rakennus, Vaasa Sea Suites, on helppo tavoittaa ja helppo pää-

syinen mutta haasteellinen se silti tulee olemaan. Operatiivisen toiminnan osalta 

se tulee olemaan ylöspäin ajattelemista. Haasteita luo isolle alueelle muodostuva 

suuri rakennuskokonaisuus sisältäen maanalaisen autosuojan, yhdyskäytävän jne. 

Haastattelu löytyy kokonaisuudessaan liitteenä työn lopussa. 
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11 RAKENTEIDEN TOIMINNALLINEN PALOMITOITUS 

11.1  Yleistä 

Rakenteiden toiminnallinen paloturvallisuussuunnittelu perustuu oletettuun pa-

lonkehitykseen. Se on kotimaisissa (E1 Suomen rakentamismääräyskokoelma 

2011) ja eurooppalaisissa viranomaismääräyksissä (EN-standardit) hyväksytty 

menettely, jolla varmistetaan rakenteellinen paloturvallisuus.  

Toiminnallinen paloturvallisuussuunnittelu on laskentamenettely, joka on kehitet-

ty monivuotisessa eurooppalaisessa tutkimusprojektissa. Sillä voidaan huomioida 

rakennuksen yksilölliset ominaispiirteet, passiiviset ja aktiiviset palontorjuntatoi-

met rakenteiden paloturvallisuussuunnittelussa. Kyseisellä menetelmällä on mah-

dollista saavuttaa realistinen ymmärrys rakenteiden toiminnasta palotilanteessa ja 

varmistua rakenteiden kokonaisturvallisuudesta. 

Korkeissa rakennuksissa toiminnallinen palomitoitustapa on ainoa mahdollinen 

mitoitustapa. Korkeissa rakennuksissa palo-olosuhteet saattavat muodostua vaa-

rallisiksi, jolloin usein edellytetään erityistoimenpiteitä, esim. poistumissimuloin-

nin käyttöä (laskentaohjelma, joka mallintaa poistumisajan keston tietyssä paloti-

lanteessa).  /30; 31/ 

 

11.2  Tavoitteet ja keinot 

Toiminnallisen palomitoituksen tavoite on, että mahdollisen palon aikaiset tapah-

tumat ymmärretään entistä paremmin ja rakennuksen palonkestävyys suunnitel-

laan huomioiden eri tekijöiden vaikutukset henkilöiden ja rakenteiden turvallisuu-

teen. Ensisijainen tavoite on varmistaa rakennuksessa olevien henkilöiden ja pe-

lastushenkilökunnan turvallisuus, toissijainen tavoite on pienentää palosta aiheu-

tuvia aineellisia, taloudellisia ja rakenteellisia vahinkoja.  

Käyttämällä aktiivista (esim. sprinklaus ja palokunnan toiminta) ja passiivista 

(esim. rakenteellinen palosuojaus) palontorjunnan sopivaa yhdistelmää, on mah-
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dollista saavuttaa toiminnallisella palosuunnittelulla kohteelle tavoiteltu turvalli-

suustaso. 

Viranomaisten tehtävä on määritellä, mitä erilaisia uhkakuvia tietyn kohteen 

suunnittelussa on huomioitava. Paloturvallisuussuunnittelijan tehtävä on huomioi-

da nämä uhkakuvat. Tarkastelut tulee esittää perusteellisesti ja tarvittavat herk-

kyysanalyysit tulee sisällyttää suunnitelmaan (poistumissimuloinnit, palosimu-

loinnit). 

Toiminnallisessa palomitoituksessa tärkeä vaihe on kriittisten mitoituspalojen 

määrittäminen suunniteltavalle rakennukselle. Mahdollisia palotapauksia voi ra-

kennukselle olla suuri määrä, mutta vain osa on kriittisiä ja vaatii laajempaa tar-

kastelua. Mitoituspalojen ominaisuudet ja lukumäärä riippuvat mm. rakennuksen 

käyttötarkoituksesta, geometriasta ja palo-kuormituksesta. Erilaisille palotapauk-

sille tulee määrittää kriittisyysaste ja esiintymistodennäköisyys. Niiden perusteella 

valitaan tarkasteltavat palotapaukset. Tärkeää on muistaa tehdä herkkyystarkastelu 

eri tekijöiden suhteen. /30/ 
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12 VAASA SEA SUITES -RAKENNUSHANKE   

12.1  Keskustelu – YIT hankekehitysjohtaja Timo Ketola 

Tämä luku on kirjoitettu YIT:n hankekehitysjohtaja Timo Ketolan kanssa 

6.2.2015 käydyn keskustelun pohjalta. /34/  

Vaasa Sea Suites -rakennushankkeen rakennusurakoitsijana toimii YIT. Hanke on 

tällä hetkellä kaavaluonnosvaiheessa (tammikuu 2015) ja rakennustyöt on määrä 

aloittaa syksyllä 2015 tai keväällä 2016. Arkkitehtisuunnittelusta vastaa Arkkiteh-

titoimisto Aitoaho & Viljasen Kaarlo Viljanen. Paloteknisistä asioista vastaamaan 

on palkattu erikoissuunnittelutoimisto, Palotekninen Insinööritoimisto Markku 

Kauriala Oy. He ovat laatineet alustavan paloteknisen suunnitelman asemakaavaa 

varten 17.9.2014, Espoossa. 

Vaasa Sea Suites tornitalo tulee olemaan ensimmäinen näin korkea rakennus Vaa-

sassa. Rakennuspaikka on Vaskiluodossa Kylpylähotelli Rantasipi Tropiclandian 

vieressä, meren ympäröimänä. Kohde tulee olemaan noin 21 kerroksinen (n. 66 

metrinen) asuinkerrostalo, jossa tulee olemaan yli 100 asuntoa, joista noin 20 % 

hotellihuonetyyppisiä loma-asuntoja. Asuntoihin saa halutessa tilata huonepalve-

lun. Tornitaloa ja hotellia tulee yhdistämään yhdyskäytävä, jota pitkin pääsee 

syömään, kylpemään ym. sisäkautta. Pysäköinti toteutetaan suurella maanalaisella 

autohallilla.  

Julkisivut toteutetaan todennäköisesti betonisandwich-elementeillä, kyseinen ra-

kennustapa on tehokas ja pitkäikäinen. Välipohjat toteutetaan mitä todennäköi-

simmin paikalla valettuina, jolloin rakenteen jäykistäminen on helpompaa kuin 

ontelorakenteessa. 

Kustannuskysymys on korkeassa rakennuksessa haastava. Kustannuksia lisää kor-

kean rakentamisen tuomat haasteet mm: automaattinen sammutuslaitteisto, korkea 

teknologinen ja arvokas Kone Oyj:n palomieshissi sekä toivottu ylöspäin nouseva 

kevennetty arkkitehtuuri. Ulkonäköpaineet ovat näin mittavassa ja katukuvaan 

nähden suuressa hankkeessa korkeat. Asunnoille on riittänyt paljon kysyntää jo 

tässä vaiheessa. 
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Paloturvallisuus Vaasa Sea Suites -rakennushankkeessa on suuri osa pääsuunnitte-

lua. Paloluokka rakennuksessa on P1. Suojaustasoksi on valittu 3, tähän kuuluu 

automaattinen sammutuslaitteisto sekä alkusammutuskalusto (käsisammutti-

met/pikapalopostit). Suomessa vallitsevan käytännön mukaan ylikorkeat asuinta-

lot varustetaan automaattisella sammutuslaitteistolla. Asuinhuoneistoihin on 

suunniteltu verkkovirtatoimiset palovaroittimet tai automaattinen paloilmoitin. 

Mikäli loma-asuntojen vuokraus toteutetaan hotellityyppisesti, on paloilmoitin 

suositeltavampi. Poistumisreitit tullaan merkki- ja turvavalaisemaan. Palokuorma-

luokka on yleisesti <600MJ/m
2
. Kantavat rakenteet yleisesti R120, palo-osastoivat 

rakenteet EI60, palo-ovet sekä parvekkeiden osastoinnit EI30. Pintakerrokset vali-

taan E1 Suomen rakentamismääräyskokoelman taulukon 8.2.2 mukaan. Por-

rashuoneita tulee kaksi ja ne toteutetaan betonisina ”lomittain toisiinsa nähden”, 

mikä on yleinen käytäntö korkeissa rakennuksissa. Toisen porrashuoneen tulee 

olla palolta suojattu ja toisen palolta ja savulta suojattu. Poistumisteitä tulee kaksi 

ja maksimipoistumismatka saa olla enintään 45 metriä.  

Palo-osastointi toteutetaan kerrososastoinnilla. Asunnot, varastotilat, asukasvaras-

totilat sekä pysäköintitilat, muodostavat kukin omat palo-osastonsa. Molemmat 

poistumisportaat muodostavat omat palo-osastot, myös hissit, aulatila, kunkin ker-

roksen yhdyskäytävä sekä torniosan ja hotellin välinen yhdyskäytävä muodostavat 

myös omat palo-osastonsa. Savunpoisto toteutetaan yleisesti painovoimaisena, 

koneellinen savunpoisto tulee pääportaaseen, hisseihin ja hotellin yhdyskäytävään. 

Palokatkosuunnitelma tehdään erikseen. Pelastussuunnitelma laaditaan kohteeseen 

ja käyttäjät tullaan perehdyttämään siihen. Kohteelle laadittavassa huoltokirjassa 

käsitellään palotekniikan ylläpitoa.  

Pelastustie tehdään joka puolelle rakennusta, jotta nostolavayksikkö pystyy ope-

roimaan. Yksi hissi toteutetaan palomieshissinä, jonka edustalle tulee kerroksesta 

palo-osastoitu letkun selvityspaikka, jossa on myös letkujen märkäsyöttö. 
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Pelastuslaitoksen käyttöön tulee erillinen sammutusreitti pysäköintitilan ajoneuvo-

reitin kautta kellarikerrokseen. Sammutusvesi otetaan alueen ulkopaloposteista tai 

palovesiasemista. /21/  

 

Kuva 13. Havainnekuva, Vaasa Sea Suites -kohde mereltä. /34/ 

 

 

Kuva 14. Havainnekuva, Vaasa Sea Suites -kohde Kotka-patsaalta. /34/ 
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  Kuva 15. Havainnekuva, Vaasa Sea Suites -kohde Räätälinsaaresta. /34/ 
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Kuva 16, 
 Kuva 16. Pohjaluonnos, Vaasa Sea Suites -kohde, Arkkitehtitoimisto Aitoaho & Vilja-

nen. /34/ 
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13 POHDINNAT JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

E1 Suomen rakentamismääräyskokoelmaa tulee aina soveltaa, eikä siitä saa poike-

ta, jos sitä ei ole erikseen mainittu. Rakentaminen vastoin E1 Suomen rakenta-

mismääräyskokoelman määräyksiä on kielletty. Korkea rakentaminen tuo paljon 

haasteita turvallisuus- ja paloturvallisuusasioissa. Siksi eräitä asioita tulee miettiä 

hyvin tarkasti tapauskohtaisesti.  

Suomessa olevat korkeat rakennukset ovat vielä melko matalia maailman korkei-

siin rakennuksiin verrattuna. Korkeiden rakennusten yleistyessä meillä ja maail-

malla on ”korkea rakennus” terminä melko epäselvä. ”Korkealle rakennukselle” ei 

löydy tarkkaa määritelmää sen kerroslukumäärästä tai korkeudesta. Maailmalla 

käytetty termistö olisi hyvä yhtenäistää kaikkia maita koskeviksi, tällöin sääntöjä 

ja asetuksia olisi helpompi soveltaa tapauskohtaisesti. 

Rakennusten korkeuden lisääntyessä paloturvallisuuden vaatimukset kasvavat. 

Turvallisuus ei siis vähene kerrosmäärän lisääntyessä, päinvastoin, korkea raken-

nus saattaa olla jopa matalaa turvallisempi, koska palotekniseen suunnitteluun on 

käytetty paljon aikaa, resursseja ja osaavia paloteknisiä suunnittelijoita.  

Korkeiden rakennusten suunnittelussa tehdään paljon yhteistyötä eri tahojen kes-

ken. Suunnittelussa on mukana rakennusurakoitsijan lisäksi mm. arkkitehtitoimis-

to, erityissuunnittelutoimistoja ja pelastuslaitos ym. Paloturvallisuusala on kasva-

va ja kehittyvä ala, jossa on paljon mahdollisuuksia niin yksilötasolla kuin laa-

jemmassakin mittakaavassa.  

Korkeiden rakennusten yleistyessä paloturvallisuuteen liittyviin asioihin tullaan 

kiinnittämään tulevaisuudessa yhä enemmän huomiota ja paloteknisiä suunnittelu-

toimistoja tullaan tarvitsemaan koko ajan enemmän. Suunnittelutyökalut ovat 

myös kehittyneet suuresti. Nykyään käytössä ovat mm. palo- ja poistumissimulaa-

tiot ym. suunnittelun helpottamiseksi ja turvallisuuden takaamiseksi. Yhtenä suu-

rimmista haasteista korkeiden rakennusten paloturvallisuudessa voidaan ajatella 

johtuvan ihmisten toiminnasta ja tietämättömyydestä. 
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Liite 2.  

Korkeiden rakennusten paloturvallisuus 

Työn osa-alueena n. 21 kerroksinen Vaasa Sea Suites –hanke Vaskiluodossa. 

Haastateltava: Pohjanmaan pelastuslaitoksen Palomestari – Krister Fogelberg 

Alustavat kysymykset: 

1. Täytyykö Pohjanmaan pelastuslaitoksen sammutuskalustoa päivittää? 

 

2. Täytyykö pelastushenkilökuntaa lisäkouluttaa?  

Esimerkiksi Helsingin pelastuslaitos on hakenut oppia maailmalta mm. seminaari, 

kansainvälisiä asiantuntijoita, käytännön tutustumista Lontoossa ja Tukholmassa. 

 

3. Miten palotilanteessa ihmiset evakuoidaan / ylimmistä kerroksista?  

Jos henkilön on esim. pakko paeta tulipaloa parvekkeelle. 

 

4. Mitä asioita tulee ottaa huomioon korkean talon pelastus-/sammutustöissä?  

Miten eroaa matalien rakennusten töistä? 

 

5. Miten tulipalo etenee korkeassa rakennuksessa, yleiset riskipaikat? 

 

6. Ovatko korkeat rakennukset paloturvallisempia, koska laitteet ovat paremmat?  

(sprinklerit, palomieshissi, 2 porraskäytävää jne. ei ”liekehtivän tornin” vaaraa?) 

 

7. Osallistutteko rakennuksen palotekniseen suunnitteluun YIT:n ja Paloteknisen 

Insinööritoimisto Markku Kauriala Oy:n kanssa, kuinka paljon saatte vaikuttaa 

asioihin? 

 

8. Mitä laitteita taloon tulee ja ohjataanko asukkaita niiden käytössä?  

Esim. sprinklerit, alkusammutuskalusto; käsisammuttimet ja pikapalopostit, auto-

maattinen paloilmoitus, kuivanousujohto, palomieshissi ym.? 
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9. Miten savunpoisto järjestetään? Onko vaikea asia korkeassa rakennuksessa? 

 

10. Mitä mieltä pelastuslaitos on suunnitteilla olevista ”lomittain olevista portaista”?  

Otettiin puheeksi Hotelli Rantasipissä pidetyssä info-tilaisuudessa 15.1. 

Jos esim. portaikossa räjähtää pommi, molemmat saattavat tuhoutua..  

Olisiko porraskäytävät turvallisempi sijoittaa eri puolille rakennusta? 

 

11. Onko Sinulla jotain tärkeää tietoa/ajatuksia, jotka haluat kertoa kyseisestä kohteesta 

tai korkeiden rakennusten paloturvallisuudesta muuten? 

 

Kiitos ajastasi!  
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Liite 3. 

HAASTATTELU – Palomestari Krister Fogelberg 

Pohjanmaan pelastuslaitoksen resurssit palotilanteessa korkeassa  

rakennuksessa. 

Haastattelu pidettiin perjantaina 13.2.2015 klo 14.00-14.45 Pohjanmaan pelastus-

laitoksella. 

Haastateltava: Pohjanmaan pelastuslaitoksen palomestari – Krister Fogelberg 

K. Fogelberg sai alustavat kysymykset ja opinnäytetyön alustavan sisällysluette-

lon viikkoa ennen haastattelua, jotta kerkeisi perehtymään niihin etukäteen. Haas-

tattelu nauhoitettiin ja on sen jälkeen kirjoitettu puhtaaksi, kirjakieliseksi muutet-

tuna sekä turhat täytesanat pois jätettynä. Muutama lisäys vastauksiin tuli vielä 

jälkikäteen käydyssä keskustelussa. 

 Omaa puhettani 

 K. Fogelbergin puhetta 

 

 Alkukommentti K. Fogelbergiltä: Rakennuksen korkeus olisi parempi ilmoittaa 

metreinä kuin kerroksina, tämä tapa on paljon informatiivisempi. Kerroskorkeus-

erosta johtuva korkeusero saattaa nousta todella suureksi korkeissa rakennuksissa. 

Jos torni sijaitsee esim. kauppakeskuksen päällä, metrimäärä kertoo paljon enem-

män, koska kerroskorkeus saattaa olla aivan toista kuin pelkästään asuintalossa. 

Jos puhutaan kerroksista, on metrimäärä hyvä ilmoittaa esim. suluissa.  

 

 Täytyykö Pohjanmaan pelastuslaitoksen sammutuskalustoa päivittää? 

 

 Näen että sammutuskalustoa ei tule päivittää vaan tarkentaa sammutustaktiikkaa. 

Tärkeää on hyödyntää rakennuksessa olevaa tekniikkaa, mahdollisia kuivia suora-

nousuputkia ja/tai mahdollisia ”märkänousuputkia”, joissa voi olla myös paineen-

korotuspumput. Korkeita rakennuksia varten ei tarvitse hankkia uusia nostolava-
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autoja. Suunnittelu- ja rakennuslupavaiheissa huomioidaan järjestelmien yhteen-

sopivuus.  

 

 Täytyykö pelastushenkilökuntaa lisäkouluttaa?  

Esimerkiksi Helsingin pelastuslaitos on hakenut oppia maailmalta mm. seminaari, 

kansainvälisiä asiantuntijoita, käytännön tutustumista Lontoossa ja Tukholmassa. 

 

 Lisäkoulutuksen tarve on läpi organisaation. Onnettomuuksien ehkäisyn työnteki-

jät tarvitsevat lisätietoa rakennusteknisistä ratkaisuista ja operatiivinen puoli tietoa 

mahdollisista järjestelmistä. Suunnittelutoimistojen kanssa yhteistyössä pyritään 

löytämään sellaiset ratkaisut, jotka tekevät taloista henkilöturvallisuuden kannalta 

hyvän, huomioiden myös kustannukset. Maailmalta saadun palautteen pohjalta on 

helpompi välttää siellä tehdyt virheet ja tällöin Suomessa olisi mahdollista tehdä 

pelkästään turvallisia korkeita rakennuksia.  Mikä on korkea rakennus? Käsitteet 

eivät ole yhteneväiset Suomessa eivätkä maailmalla. 

 

 Välikysymys: Onko pelastuslaitoksella mahdollisuutta käydä ns. harjoittelemassa 

korkeissa rakennuksissa, että miten siellä toimitaan?  

 

 Pelastuslaitoksella on onnettomuuksien ehkäisyn puoli ja operatiivinen puoli. 

Molemmat tarvitsevat koulutusta ja näkemystä korkeista rakennuksista. Pelastus-

laitos jakaa sisäisesti tietoa ja tutustuu yhdessä rakennuksiin jo rakennuslupavai-

heessa. Harjoittelu todennäköisesti tapahtuu tutustumisen kautta paloteknisiin jär-

jestelmien hyödyntämiseen ja palotarkastuksien osalta järjestelmien huolto- ja 

kunnossapito-ohjelmien seuraamiseen/valvontaan. Harjoittelun näkisin ko. koh-

teessa olevan taktisten asioiden ja järjestelmien käytön kouluttamista. Harjoittelu- 

ja taktinen osaaminen tulee nojautua pitkälti sisäkautta olevaan asukkaiden eva-

kuointiin ja nopeaan toimintaan onnettomuustilanteessa. 

 

 Miten palotilanteessa ihmiset evakuoidaan / ylimmistä kerroksista?  

Tuossa tulikin puheeksi, että sisäkautta. 
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Tilanne, jossa porrashuoneessa syttyy tulipalo jonkun asunnon ovella ja ihminen 

ei pääse ulko-ovesta pelastautumaan porrashuoneeseen ja sitä kautta ulos. Jos ih-

minen menee parvekkeelle, miten hänet saadaan sieltä pois, ilmeisesti palo sam-

mutetaan ja haetaan sisäkautta? 

 

 Evakuointi tapahtuu aina sisäkautta. Mikäli palo syttyy jonkun asunnon ovella, 

pyritään palo sammuttamaan porrashuoneessa ja pelastamaan asukas sisäkautta. 

Porrashuoneen pintamateriaalit ovat yleensä A2-s1, d0-luokan rakennustarvik-

keista, joten palon ei pitäisi olla voimakasta (pisarointi, savun muodostuminen 

yms.). Mielestäni hyvä esimerkki on Tampereen tornihotelli, miten siellä on mate-

riaalit valittu ja asiat järjestetty. Pelastustoiminta nojautuu osin rakennuksen palo-

teknisiin järjestelmiin ja osin pelastuslaitoksen toimintaan. 

 

 Mitä asioita tulee ottaa huomioon korkean talon pelastus-/sammutustöissä?  

Miten eroaa matalien rakennusten töistä? 

Asia tuli siinä esille, kun sanoit että ajatellaan vain lisää korkeudessa.  

 

 Korkeiden rakennusten pelastustoiminta ei suuresti eroa matalampien rakennusten 

pelastustoiminnasta. Pelastustoiminta kestää kauemmin, mutta vastaavasti matalat 

ja laajat rakennukset, myös niissä on samantyyppisiä haasteita. Savusukeltajien 

ilmamäärät on mitoitettu noin 30 min työskentelyyn, joten haasteita pitkien sa-

vusukellusmatkojen osalta todennäköisesti ilmenee. Näihin ratkaisua voidaan ha-

kea esimerkiksi tunneleihin tehtävien operatiivisten tehtävien kautta. Korkeus, 

syvyys tai laaja kauppakeskus/teollisuushalli on suurin piirtein samanlainen ope-

ratiivinen tehtävä kuin korkean rakennuksen tehtävä. 

 

 Miten tulipalo etenee korkeassa rakennuksessa, yleiset riskipaikat? 

No porrashuoneen täytyy olla turvallinen, että sieltä saadaan savu pois ja että siel-

tä päästään pois. Saattaako siellä aiheutua ongelmia koska se on yhtenäinen ja 

korkea tila? 
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 En näe korkean rakennuksen riskipaikkoja eritavalla kuin matalan. Pelastustoi-

minta kestää pidempään, koska kohteeseen pääsy kestää. Mahdollista on että palo 

leviää ulkoseinän kautta (videoita paljon maailmalta) tällöin ylemmät kerrokset 

ovat vaaravyöhykkeessä. Tällöin ikkunat eristävät, mutta mikäli ne on jätetty auki, 

niin silloin tuli pääsee helposti yläpuolella olevaan huoneistoon. Koska ikkunat 

eivät ole palolasia niiden kestävyys ei ole taattua. Suurimpana riskinä näen por-

rashuoneen täyttymisen savulla, joko huolimattomuudesta ja/tai auki kiilatusta 

palo-ovesta. Myös pelastustoiminta tuo omat haasteet savukaasujen leviämiseen 

rakennuksessa. 

 

 Välikysymys: Onko yleisesti palotilanteessa se oma asunto turvallisin? (esimerk-

kinä Vuosaaren tulipalo tammikuussa, jossa kylpyhuoneen tulipalo ei levinnyt 

muihin asuntoihin, edes savuhaittoja ei tullut muihin asuntoihin.)  

 

 Jokainen asunto on oma palotekninen osasto. Tällöin turvallinen paikka on oma 

asunto, mikäli siellä ei ole tulipaloa. Korkeissa rakennuksissa lisäksi kerrokset 

muodostavat oman palo-osaston porrashuoneiden palo-ovien kautta. 

 

 Välikysymys: Ennen vanhaa puhuttiin märistä pyyhkeistä oven reunoille, onko 

perää? 

 

 Kyllä näin voidaan toimia, mikäli savua tulee omaan asuntoon oven ”väljyyden” 

vuoksi. Korkeissa rakennuksissa voidaan käyttää ovitekniikkaa, joka palohälytyk-

sen tullessa kytkeytyy päällä, tällöin ovijärjestelmään on asennettu suljinlaitteisto, 

joka toimii kuten perinteinen ovipumppu ja sulkee oven, mikäli se jää raolle. Täh-

dennän, että kaikkien järjestelmien osalta tulee noudattaa valmistajan kunnossapi-

to- ja huolto-ohjelmaa. 

 

 Ovatko korkeat rakennukset paloturvallisempia, koska laitteet ovat paremmat?  

(sprinklerit, palomieshissi, 2 porraskäytävää jne. ei ”liekehtivän tornin” vaaraa?) 
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 En minä näkisi niissä eroa. Suurimmat, tämä on nyt minun mielipiteeni, suurim-

mat turvallisuuspuutteet tai haasteet ovat kuitenkin ihmisen toiminnasta johtuvia. 

Ja siihen eivät mitkään järjestelmät pysty, eli ne ovat ihmiset, jotka nämä haasteet 

antavat. En näe, ovatko ne turvallisempia tai sitä huonompiakaan, ei se ole aina-

kaan pelote, että on korkea rakennus missään nimessä. Enemmän se pelote tulee 

niistä ympäröivistä asioista. Kun emme tiedä, jos täällä matalalla, siis sisääntulo-

kerroksessa tuulee esim. 2m etelästä, niin se voi ollakin sitten 12m pohjoisesta 

siellä ylhäällä. Silloin kun käytetään jotain järjestelmiä, esimerkiksi savunpoisto-

ja, se voi aiheuttaa erilaisia virtauksia jotka sekoittavat savunpoistoa (hormi-

ilmiö). 

 

 Osallistutteko rakennuksen palotekniseen suunnitteluun YIT:n ja Paloteknisen 

Insinööritoimisto Markku Kauriala Oy:n kanssa, kuinka paljon saatte vaikuttaa 

asioihin? 

 

 Emme ole päättämässä asioita vaan rakennusvalvontaviranomaiset päättävät näistä 

asioista. Annamme ennakkolausuntoja, jotta suunnittelutoimistot pääsevät suunni-

telmissaan eteenpäin ja ennakkoon on mielestäni parempi vaikuttaa, tällöin asiat 

etenevät joutuisammin/kustannustehokkaammin. Suunnittelutoimisto monesti 

esittää simulaatiomalleja, joita on vaikea tulkita yksiselitteisesti. Tietokoneohjel-

mat näyttävät, että kyseinen järjestelmä toimii mutta… näitä tulee tulkita tapaus-

kohtaisesti. Palotekninen suunnittelu on kehittynyt hurjasti näiden simulaa-

tio/tietokonemallien myötä.  

 

 Välikysymys: Oletteko saaneet vaikuttaa tähän (Vaasa Sea Suites) alustavaan 

palotekniseen suunnitelmaan, ennen kuin tämä on tehty vai tuletteko te tässä vai-

heessa nyt mukaan hankkeeseen?   

 

 En ole ollut mukana ko. rakennuksen suunnittelussa. Yhdet piirustukset olen 

nähnyt, jotka hyvin ylimalkaiset. Hyvin paljon riippuu suunnittelutoimiston aktii-

visuudesta esitellä projektia pelastusviranomaisille. Minusta pahin tilanne on se, 

että suuri projekti tulee rakennusvalvonnan katselmusmiehille ja silloin pitäisi 
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osata antaa projektin paloturvallisuusasioista asiantuntijalausunto. Tällöin otamme 

ko. projektin lausuttavaksi pelastuslaitokselle ja tutustumme kohteeseen, tämä ei 

ole suunnittelutoimiston, pelastuslaitoksen eikä rakennusvalvonnan etu. Katson, 

että hyvä yhteistyö ennakkoon tuo parhaan ja joustavimman tuloksen. 

 

 Välikysymys: Saatteko suoraa sanoa, jos jokin asia on mielestänne suunniteltu 

huonosti, että se muutetaan sen mukaiseksi kun te sanotte? 

 

 Annamme asiantuntijalausunnon paloteknisistä asioista, Ympäristöministeriön 

alainen rakennusvalvonta tekee lopulliset päätökset. Tutustumme piirustuksiin ja 

toteamme paloturvallisuuden osalta asioita. Käytämme rakennusmääräyskokoel-

mia, ympäristöoppaita ja muita virallisia julkaisuja. Mikäli emme kykene tulkit-

semaan pyrimme saamaan tietoa kollegoilta muualta päin Suomea, jotka käsittele-

vät myös samoja asioita  

 

 Mitä laitteita taloon tulee ja ohjataanko asukkaita niiden käytössä?  

Esim. sprinklerit, alkusammutuskalusto; käsisammuttimet ja pikapalopostit, au-

tomaattinen paloilmoitus, kuivanousujohto, palomieshissi ym.? 

 

 Ei ole meidän tehtävämme. Kyllä se tulee kiinteistönomistajan vastuulle. Sama 

asia kun kauppakeskukset ym. Toiset menee näin (vaakasuunnassa) ja toiset näin 

(pystysuunnassa) Ei meillä riitä resurssit millään opastaa jokaisen talon asukkaita. 

Eikä välttämättä osata kun tietotekniikka menee koko ajan eteenpäin.  

 

 Välikysymys: Olisiko hyvä, että asukkaita perehdytettäisiin perusasioihin, esim. 

isännöitsijän toimesta, niin teidänkin työ ehkä helpottuisi? 

 

 Kyllä, asukkaiden tulee olla selvillä järjestelyistä ja toimintatavoista. Omatoimi-

nen varautuminen on pelastuslaissa määritellyt tämän. Taloyhtiöllä/kiinteistön 

omistajalla/isännöitsijällä on myös vastuu huolehtia tästä omien vastuualueiden 

osalta 
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 Miten savunpoisto järjestetään? Onko vaikea asia korkeassa rakennuksessa? 

 

 En tiedä, en ole nähnyt savunpoisto piirustuksia, joten en tiedä puhaltimien tehoja 

ja virtausmääriä saati yli-/alipaineistuksen suunnitelmia. 

Osittain savunpoiston haasteet ovat siinä, että virtaukset voivat olla aivan toisen-

laiset ylhäällä kuin alhaalla. Yli-/alipainejärjestelyistä en tiedä. Periaate on, että 

yksi savulta suojattu sekä yksi palolta ja savulta suojattu porrashuone. Tekniikka, 

miten järjestetään ja mitkä ovat menetelmät, en voi kommentoida kohdetta kun ei 

tietoa. 

 

 Välikysymys: Miten alustavissa suunnitelmissa olevat porrashuoneen ikkunat 

vaikuttavat savunpoistoon? 

 

 Savunpoistoikkunat ylhäällä, vaikuttavat totta kai määrätyllä tavalla savunpois-

toon. Jos tämä kohde on esim. 70m, niin kyllähän alhaalla on eri tilanne kuin yl-

häällä. Tarkempia piirustuksia tarvittaisiin, nämä ovat vasta alustavan alustavia. 

Mahdollinen koneellinen savunpoisto tulee myös huomioida. 

 

 Mitä mieltä pelastuslaitos on suunnitteilla olevista ”lomittain olevista portaista”?  

(otettiin puheeksi Hotelli Rantasipissä pidetyssä info-tilaisuudessa 15.1.) 

Jos esim. portaikossa räjähtää pommi, molemmat saattavat tuhoutua..  

Olisiko porraskäytävät turvallisempi sijoittaa eri puolille rakennusta? 

 

 Minulla ei ole kokemusta tuollaisesta. Mutta jos ne ovat kaksi erillistä por-

rashuonetta, niin eihän niille periaatteessa ole E1:sen mukaan ja näiden turvalli-

suusasioiden mukaan mitään estettä. Kaksi erillistä porrashuonetta on ok vaikka 

ne olisivat vierekkäin. Turvallisuusnäkökohtana huomioiden on tietysti parempi 

että nämä olisivat eri puolella rakennusta mutta määräystä tälle ei ole. 

 

 Välikysymys: Eli pomminvarmaa ratkaisua ei ole? 
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 Ei. Jos joku haluaa tosiaan tehdä ilkivaltaa, niin kyllä se sen pystyy tekemään 

vaikka siellä olisi kaksi porrashuonetta ihan eripuolilla rakennusta.  

 

 Onko Sinulla jotain tärkeää tietoa/ajatuksia, jotka haluat kertoa kyseisestä koh-

teesta tai korkeiden rakennusten paloturvallisuudesta muuten? 

 

 Ehkä ottaisin enemmän kantaa siihen, että tällainen kohde, joka on yksittäinen 

rakennus, on aika helppo tavoittaa ja helppo päästä sisälle. Sitten kun rakennus 

tulee isolle alueelle, siellä voi olla kauppakeskus tai mikä hyvänsä siellä alla ja 

sitten tulee torneja siihen päälle. Siinä vaiheessa tulee olemaan todella haasteelli-

sia ne matkat esimerkiksi järjestelmiin, joita tulee ylläpitää ja katsoa. Siellä voi 

olla, että ollaan 50–60 metrin päässä periaatteessa porrashuoneesta ja sitten tulee 

se 50m veto mitä nyt suositellaan, niin voi olla tosi pitkiäkin matkoja ja jos olet 

väärällä puolella korttelia kuin missä paloilmoitin on, niin sinulla voi olla 500m 

matka kiertää. Eli kyllä uskon, että suurimmat haasteet tulevat siinä, että ne kor-

keat rakennukset eivät ole yksittäisiä torneja, vaan ne ovat osa isoa aluetta. Alueet 

saattavat olla korttelin kokoisia alueita, päälle tulee torni tai monta. Siinä ne haas-

teet tulevat. 

 

 Välikysymys: Eli Vaasa Sea Suites on vielä suhteellisen helppo kokonaisuus 

paloturvallisuuden kannalta? 

 

 Helppo ja helppo, haasteellinenhan se tulee olemaan. Mutta operatiivisen toimin-

nan osalta se tulee olemaan vain ylöspäin miettimistä. Muuten se tulee olemaan 

suurempi asia, kun siellä tulee olemaan autosuojaa ja kaikennäköistä muuta isolla 

alueella esim. korttelin mittaisella alueella.  

 

 Välikysymys: Timo Ketolan kanssa oli puhetta että paloautolla päästään 14 

kerroksen korkeuteen, mitä se käytännössä tarkoittaa? Voiko siihen asti pelastaa 

ihmiset parvekkeen kautta, jos siihen nähdään tarvetta? 
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 Periaatteessa joo, nähdäkseni se sulkee aika pitkälti tuon nostolava-auton käytön, 

kun se menee rajojen yli. Silloin tilanne pitää miettiä täysin eri tavalla. Eli taktii-

kat täytyy miettiä toisella tavalla ja se täytyy tapahtua sisäkautta. Edelleen men-

nään sammutustyön onnistumisen kannalta ja toinen asia on se savun leviäminen 

meidän toiminnan kannalta.  

 

 Välikysymys: Palomieshissi, sehän on yleisessä käytössä kun ei ole palotilanne 

päällä? 

 

 Kyllä palomieshissi on normaali hissi, joka on varustettu sellaisilla laitteilla, jotka 

mahdollistavat sen turvallisen käytön onnettomuustilanteessa ja toiminta on mah-

dollista myös sähkökatkon aikana (esim. varavoima järjestelyt). Muita järjestelyitä 

ovat tekniikan siirtäminen hissin oviaukosta kauemmaksi ja veden pääsy kuiluun 

tulee estää. Lisäksi hissiin on mahdollista järjestää tekniikkaa niin, että hissi luk-

kiutuu tiettyyn kerrokseen ja sitä voidaan hälytyksen tapahtuessa ohjata vain esi-

merkiksi ”avaimilla”. 

 

 Minä kiitän, tässä tuli erittäin paljon tietoa! 

 

 Toivottavasti, ja saat raapustettua insinöörityösi valmiiksi.   

 


