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paloteknisiin asioihin. Työssä käytiin läpi rakennusluvan hankinta prosessina. 
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The subject of this thesis was a designing of waste shelter to the customer and con-
struction permit acquisition. The work was to design the shelter drawings, as well as 
to familiarize of the shelter´s fire-technical matters. The work took place through the 
acquisition of the construction permit process. Finally, there was calculated the waste 
shelter´s material cost estimate.
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1 JOHDANTO 

Porissa sijaitseva rivitaloyhtiö tilasi jätekatoksen pääpiirustukset vanhan jäteaitauk-

sen tilalle. Kiinnostuin tästä työstä sillä siihen liittyi yhteistyö tilaajan ja rakennus-

valvontaviraston kanssa. Pääsin suunnittelemaan tilaajan vaatimuksia vastaavan koh-

teen ja käymään läpi rakennushankkeen luvanhankkimisprosessin. Lisäksi palotur-

vallisuus oli merkittävä asia katoksen suunnittelussa, sillä tämä sijaitsee lähellä vie-

reistä varastorakennusta.  
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2 PALOTURVALLISUUS 

 

Suomessa ei ole jätekatoksille omia palomääräyksiä, joten jouduin soveltamaan 

autosuojien paloturvallisuutta koskevia määräyksiä. Rakennusten yleisiä 

paloturvallisuusmääräyksiä selvittää Suomen rakentamismääräyskokoelman osa E1. 

Lisäksi ohjeita antaa kaupungin rakennusjärjestys. Myös Suomen pelastusliiton 

keskusjärjestö on julkaissut ohjenuoria, joita viranomaiset usein noudattavat. 

2.1 Paloturvallisuudesta yleisesti 

Suomen rakentamismääräyskokoelma käsittelee paloturvallisuutta rakentamisessa 

yleisesti. Se antaa määräykset ja ohjeet, jotta palon sattuessa seuraavat olennaiset 

vaatimukset on otettu huomioon: 

- kantavat rakenteet kestävät tarpeeksi kauan pelastushenkilöstön saapumiseen 

- henkilöiden poistuminen palavasta rakennuksesta 

- pelastushenkilöstön turvallisuus 

- palon ja savun kehittyminen ja leviäminen rakennuksessa, osastointi 

- palon leviäminen ympärillä oleviin rakennuksiin 

Yllä olevien vaatimusten saavuttamisessa keskeisiä määritelmiä ovat rakennusten 

paloluokitus, rakenteiden ja rakennustarvikkeiden paloluokat, palokuorma ja osas-

tointi. (Suomen RakMK E1 2011, 4) 

 

Palokuorma määritetään pääsääntöisesti palo-osaston tai rakennuskohteen käyttöta-

van perusteella. Palokuorman yksikkö on MJ/m2. Se voidaan myös määrittää luotet-

tavan esim. paloviranomaisen arvion perusteella tai laskelmalla. Kuitenkin rakennuk-

sissa on usein palokuormaltaan poikkeavia osastoja. Tällöin eri osastojen palokuor-

ma tulisi mitoittaa osastokohtaisesti ja eri osastojen kantavat rakenteet tulisi myös 

mitoittaa osastokohtaisesti. (Suomen RakMK E1 2011, 4) Palokuormaryhmät esite-

tään taulukossa 1. 
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Taulukko 1. Palokuormaryhmät (Suomen RakMK E1 2011, 4) 

Yli 1200 MJ/m2 Varastot, jotka ovat erillisä palo-
osastoja 

Vähintään 600 MJ/m2 ja enintään 1200 MJ/m2 Osa kokoontumis- ja liiketiloista 
kuten myymälät, näyttelyhallit ja 
kirjastot. 
Asuinrakennusten kellariosastot, 
joissa irtaimistoa 
Moottoriajoneuvojen korjaus- ja 
huoltotilat 

Alle 600 MJ/m2 Asunnot, majoitustilat ja 
hoitolaitokset. 
Osa kokoontumis- ja liiketiloista 
kuten ravintolat enintään 300 h-
m2:n myymälät, toimistot, koulut, 
urheiluhallit, teatterit, kirkot ja 
päivähoitolaitokset. 
Autosuojat 

 

Rakennusten paloluokkia on kolme. Luokkaan P1 kuuluvan rakennuksen kantavat 

rakenteet tulee palossa pääsääntöisesti kestää sortumatta. P2-luokan kantavien raken-

teiden vaatimukset voivat olla paloteknisesti edellistä luokkaa matalammat. Raken-

nuksiin, jotka kuuluvat P3-luokkaan, kantaville rakenteille ei ole asetettu vaatimuk-

sia. (Suomen RakMK E1 2011, 4-5) Suunnittelemani jätekatos kuuluu luokkaan P3 

(Suomen RakMK E4 2005, 2). 

 
Kantavat ja osastoivat rakennusosat luokitellaan myös niiden palo-ominaisuuksien 

perusteella. Niille vaadittavat ominaisuudet kuvataan kirjainmerkinnöillä ja palon-

kestoaika minuutteina. 

- R: Kantavuus 

- E: Tiiviys 

- EI: tiiviys ja eristävyys 

Merkintöjen R, REI, RE, EI, E jälkeen annetaan palonkestoaika minuutteina: 

15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, tai 240. Näihin paloluokituksiin voidaan tarvittaessa 

asettaa iskunkestävyyden vaatimus, joka kuvataan kirjaimella M. (Suomen RakMK 

E1 2011, 2-3) 

 

Rakennustarvikkeet luokitellaan paloluokkiin sen perusteella miten ne osallistuvat 

paloon, eli palamis- ja syttymisherkkyydellä. Lisämääreitä ovat savun ja palavien 



8 

pisaroiden tuotto. Rakennustarvikkeiden paloluokkaryhmät ja lisämääreet kuvataan 

taulukossa 2. 

 
Taulukko 2. Rakennustarvikkeiden paloluokitukset (Suomen RakMK E1 2011, 3) 

Rakennustarvikkeen luokka ja selostus 

A1 Tarvikkeet, jotka eivät osallistu lainkaan paloon. 

A2 Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on erittäin 
rajoitettu. 

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 palossa ei ole 
määritetty. 

Savuntuotto 

s1 Savuntuotto erittäin vähäistä. 

s2 Savuntuotto vähäistä. 

s3 Savuntuotto ei täytä s1 eikä s2 vaatimuksia. 

Palavien pisaroiden tuotto 

d0 Palavia pisaroita tai osia ei synny. 

d1 Palavat pisarat tai osat sammuvat nopeasti. 

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

 

Luokat A1 ja F eivät koskaan sisällä s tai d lisämääreitä. Luokka E ilman lisämäärei-

tä tarkoittaa, että materiaali ei tuota palavia pisaroita. Muut luokat sisältävät lisämää-

reet, esim. B-s1, d0. (Suomen RakMK E1 2011, 3) 

 

Kuvassa 1. on suuntaa antavia esimerkkejä rakennusmateriaaleista ja niiden 

paloluokituksista. 
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Jätekatoksen suunnittelussa suurimpana ongelmana oli sijainti. Tilaaja halusi jäteka-

toksen vanhan jäteaitauksen paikalle. 

 

Tilaajan vaatimukset jätekatokselle oli seuraavat: 

- lautaverhous, värit kartanon valkoinen ja pähkinä 

- mitat 2500 mm x 5000 mm 

- sijainti vanhan jäteaitauksen paikalle 

- huopakatto, kennokuvio, musta 

Suunnittelin jätekatoksen perustukseksi reunavahvisteisen pohjalaatan. Valitsin beto-

niksi teräskuitubetonin. Se on hieman kalliimpi ratkaisu mutta ei vaadi raudoitusta 

joten tämä ratkaisu säästää raudoituksen tuntitöissä sekä materiaalikustannuksissa. 

Miestyötunnit säästetään tilaamalla betonointi pumppuautolla. Routaeristyksen tarve 

selvitetään työmaavaiheessa. 

 

Perusrunkorakenteen suunnittelin 100 mm x 100 mm palkeille, jotka asennetaan laat-

taan valettaviin pilarikenkiin. Sama palkki tulee kiertämään rungon ympäri pysty-

palkkien ylä- ja alapäässä. Näiden väliin tulee välipuut 48 mm x 98 mm, jotta saa-

daan ulkoverhous asennettua. Talousrakennuksen puoleinen seinusta ja päädyt ver-

hoillaan umpeen ja paloeristykseksi tulee sisäpuolelle 2 x 9 mm lujalevy. Koolausvä-

liä tihennetään niin että maksimi koolausväli on 600 mm, jotta kokonaisrakenteelle 

saavutetaan EI30-paloluokka (Cembrit. Suunnitteluopas, 7). Lujalevyn paloluokka 

on A1 (Cembrit. Suunnitteluopas, 2). Paloeristys tuodaan katossa ja päätyseinissä 

riittävän paljon poispäin talousrakennuksesta jotta saavutetaan riittävät suojaetäisyy-

det. 

 

Ulkoverhous toteutetaan 21 mm x 95 mm ulkoverhouspaneelilla ja 20 mm x120 mm 

verhoilulaudalla. Katto toteutetaan kattoristikoiden päälle tulevalla umpilaudoituksel-

la ja yksinkertaisella huopakatteella. Katon kaltevuudeksi laskin 1:2,5. Vastaavan 

katon minimikaltevuus on 1:3 (RT 85-10141 1981, 2). 

 

Porissa rakennusluvan tai toimenpideluvan hankkimiseen vaaditaan pääpiirustukset 

joihin sisältyy seuraavat piirustukset: 

- asemapiirros 
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- julkisivukuvat 

- pohjapiirros 

- leikkauskuva rakenteesta. 

 

Pääsuunnittelijan tulee varata aika ja käydä esittelemässä rakennussuunnitelmat lu-

pavalmistelijoille. Näiden lisäksi Porin rakennusvalvonta vaatii täytettävän lupaha-

kemuksen sekä maistraattiin ilmoitettavan rakennushankeilmoituksen RH1. Tämän 

jälkeen rakennushanke laitetaan vireille. Lopuksi sille tehdään tekninen katselmus, 

johon osallistuu tarvittavien eri osaamisalueiden tarkastajat rakennusvalvonnasta. 

Paloteknisissä asioissa katselmuksen tekee paloviranomainen. Viimein lupa joko 

myönnetään tai hylätään, jolloin mahdollisesti vaaditaan muutossuunnitelmat. 

 

Tämän lisäksi Porin kaupungin rakennusjärjestys vaatii naapurien kuulemisen. Tämä 

tarkoittaa viereisen naapurin tai naapurien kirjallisen suostumuksen rakennuslupa-

hankkeen vireille tulosta. Tällä varmistetaan, ettei mahdollinen esteettinen vaikutus 

haittaa naapureita. Lisäksi jos rakennuslupahanke poikkeaa rakennusmääräyksistä, 

on tästäkin hankittava naapurien kirjallinen suostumus poikkeamiin. (Porin kaupun-

gin rakennusjärjestys luku 2, 9 §) 

 

Rakennettavan kohteen tulee myös sopeutua tontille sen ympäröivän rakennuskannan 

tapaan. Tällöin tulee ottaa huomioon rakennuksen pintamateriaalit, koko, muoto ja 

sijoitus tontille. Rakennuksen ei tule haitata yleisen ilmeen luonnetta. Esimerkiksi 

roskakatoksen tulisi olla melko neutraali tai huomaamaton. Pintojen värien tulee 

noudattaa alueen rakennuskannan värimaailmaa. 

(Porin kaupungin rakennusjärjestys luku 5, 14 §) 

4 MATERIAALIKUSTANNUKSET 

 

Materiaalikustannusarvio on laadittu teoreettisten menekkien pohjalta. Käytännön 

työt, joita itse olen tehnyt, ovat osoittaneet että kokonaishukka voi pienessä projek-

tissa olla 10 prosenttia materiaalien kokonaissummasta. Hintatiedot ovat toukokuun 
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2015 yleistä hintatasoa eri rautakaupoista. Taulukossa 3 on esitetty alustava materi-

aalikustannusarvio ilman hukkaprosenttia. 

 

Tarjouspyyntöihin perustuvien tarjousten hinnat vaihtelevat hyvin laajasti eri ura-

koitsijoiden välillä. Tähän vaikuttaa rakennusalan tämän hetkinen suhdanne ja pien-

yritysten kova kilpailu. Suuremmat rakennusyhtiöt harvemmin tarjoavat pieniin koh-

teisiin urakkatarjouksia. Siksi jätin työn osuuden kustannusarviosta pois. 

 

Taulukko 3. Materiaalikustannusarvio 

Puutavara     

 Määrä Yksikkö á-hinta Hinta € 

100x100 ST Palkki 46,5 jm 3,55 165,08 

48x98 mitallistettu 85,4 jm 1,69 144,33 

22x100 PL/VL 190,4 jm 0,49 93,3 

21x95 UTV PM 278 jm 0,89 247,42 

20x120 Ulkoverhouslauta PM 81 jm 1,09 88,29 

Muut     

Pilarikenkä 100x100 palkille 9 kpl 16,9 152,1 

Lujalevy Luja-A 1200x2550 12 kpl 53,55 642,6 

Teräskuitubetoni 3 m3 236,7 710,1 

Huopakate, musta (3m2/pkt) 7 pkt 19 133 

Räystäskaista, musta (10m/pkt) 3 pkt 47,1 141,3 

Maali, Kartanon valk. 11,7L 1 kpl 89,9 89,9 

Maali, Pähkinä 11,7 L 2 kpl 89,9 179,8 

 2787,21 

Kiinnitystarvikkeet 10% yllä olevasta kokonaissummasta 278,72 

Materiaalien kokonaissumma 3065,93 
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5 YHTEENVEO 

 

Suurin haaste jätekatoksen suunnittelussa oli tilaajan vaatimus sen sijainnista, josta 

johtui tilan vähyys ja joka asetti katokselle valmiiksi mitat joista en voinut tinkiä. 

Työ oli mielenkiintoinen. Erityisesti jouduin keskittymään kohteen paloturvallisuutta 

koskeviin asioihin.  Pääsin tekemisiin tilaajan ja kaupungin rakennustarkastajan 

kanssa. Opin rakennusluvan hankkimisprosessin ja sain merkittävää kokemusta siitä, 

miten ollaan tekemisissä tilaajaan päin, niin että molemmat osapuolet ovat tyytyväi-

siä. Sitähän tämä työ tulee olemaan. Laskin myös lopuksi alustavat materiaalikustan-

nukset tilaajalle. 
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