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Palokatkosanastoa/termistöä 
 

CE-merkintä: tuotevalmistajan ilmoitus siitä, että tuote läpäisee EU:n 
vaatimuksen jollain osa-alueella. 
 
DOP:  Declaration of Performance, suoritustasoilmoitus. Todiste tuotteen 
teknisistä tiedoista ja siitä, että tuotteella voi olla CE-merkintä. 
 
ETA-hyväksyntä: Eurooppalainen tekninen arviointi. Käytetään tuotteille, 
jos niille ei ole CE-merkinnän mukaista selkeää standaridia. 
 
Läpivienti: Seinään tehtävä reikä, josta kuljetetaan yleensä läpi 
sähköjohtoja tai LVI-tekniikkaa. Läpivienteihin tulee tehdä osastoivassa 
rakennusosassa palokatko. 
 
Osastoiva rakennusosa: Vaaditun paloluokan omaava palo-osastot toisis-
taan erottava rakennusosa (Ympäristöministeriön asetus 848/2017).  
 
Osastoiva ovi on osastoivassa rakennusosassa oleva ovi, joka täyttää sille 
asetut määräykset. 
 
Palokuorma: Palotilassa oleva palavaa materiaali ja siitä vapautuvan läm-
pöenergian määrää materiaalin palaessa täydellisesti. Mm. palavat raken-
nusosat ja irtaimisto. (Ympäristöministeriön asetus 848/2017) Rakennus 
tai sen tilat voidaan eri käyttötarkoituksen mukaan sijoittaa palokuorma-
ryhmiin määräytyvän palokuorman tiheyden mukaan. Palokuormaryhmiä 
ovat alle 600 MJ/m2 , 600 MJ/m2 -1200 MJ/m2 sekä yli 1200 MJ/m2. (Me-
gajoulea per lattianeliöt). (Ympäristöministeriön asetus 848/2017) 
 
Paloluokka: rakennukset jaetaan paloluokkiin P1, P2 ja P3 (RT 08-11139, 
2014). 
 
Palomuuri: paloa määrätyn ajan kestävä ja rajoittava seinä. 
 
Palonkesto: Rakennusosan kyky kestää palon sille aiheuttamaa kuormaa 
ja kyky täyttää sille asetetut vaatimukset palon aikana. (kantavuus/osas-
toivuus) Palonkestävyysaika ilmoitetaan minuuteissa. 
 
Palo-osasto: Tila johon paloalue on rajoitettu rakennusosilla ja palokat-
koilla. Toisin sanoen palo-osastosta palo ei pääse leviämään määrättyyn 
aikaan mennessä (palonkestävyysaika). (Ympäristöministeriön asetus 
848/2017) 
 
 Rakennusosa: rakennuksen osa (seinä, lattia, katto).
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1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kerätä riittävät tiedot palokatkojen 
oikeaoppiseen toteutustapaan jokaiselle palokatkojen parissa työskente-
levälle suunnitteluvaiheesta aina toteutukseen ja valvontaan. Palokatko-
suunnitelmien laatijoilta puuttuu usein käytännön kokemus työmaalta, 
mikä aiheuttaa asennusvaiheen ongelmia. Jos palokatkosuunnitelmat ovat 
puutteelliset tai jopa kokonaan puuttuvat, joudutaan työmaalla muutta-
maan menetelmiä tai jopa laatimaan palokatkosuunnitelmia. Näissä tilan-
teissa tulisi työmaalla olla riittävästi tietoa ja ymmärrystä palokatkoista. 
 
Palokatkot ovat myös rakennusliikkeille iso kustannuserä, sillä materiaalit 
ovat kohtalaisen kalliita ja välillä joudutaan käyttämään aliurakoitsijoita 
palokatkoasennuksiin.  Lisäksi virheellisesti asennettu palokatko kustantaa 
onnettomuuden sattuessa satoja tuhansia, jopa miljoonia euroja raken-
nuksen koosta riippuen. 
 
Opinnäytetyöni aihe valikoitui huomatessamme edellä mainittuja ongel-
mia. Havaitessamme, että palokatkojen asennusvaiheessa joudutaan 
usein ”soveltamaan” päätimme työn tilaajan kanssa, että työn tarkoituk-
sena on kasata laaja, mutta tiivistetty opas, jonka lukijalla tulisi olla riittä-
vät tiedot toimia palokatkojen parissa. Työn tilaajana toimii Hämeen Ra-
kennus ja Korjaus Oy. 
 
Työssä käsitellään palokatkomääräyksiä ja lakeja, palokatkosuunnittelua ja 
sen ongelmia, palokatkojen asennusmenetelmiä ja palokatkomateriaaleja, 
palokatkojen valvontaa sekä linjasaneerauskohteiden yleisiä ongelmia pa-
lokatkoissa. 
 
 
 

2 MÄÄRÄYKSIÄ, LAKEJA JA OHJEITA PALOLUOKITUKSISTA 

2.1 Rakennusten paloluokitus 

Rakennukset jaetaan pääsääntöisesti paloluokkiin P1, P2 ja P3. Rakennuk-
silla voidaan myös käyttää paloluokkaa P0, kun rakennus suunnitellaan 
oleellisilta osin tai kokonaan käyttäen oletettuun palonkehitykseen perus-
tuvaa menettelyä. Paloluokista P1 (tai P0) on paras ja P3 huonoin. Paloluo-
kitus määrittää rakennuksen palonkestävyysajan.  Paloluokka määritellään 
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rakennuksen käyttötarkoituksen ja koon mukaan (Kuvat 1-3). (RT 08-
11139) 

 
 

 

Kuva 1. P3-luokan rakennuksen rajoitukset. (Ympäristöministeriön asetus 
848/2017). 

 
 

Kuvassa 1 näkyy p3-luokan rakennuksen kokoa ja käyttötarkoitusta koske-
vat rajoitukset. P3 on heikoin rakennuksen paloluokka. 
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Kuva 2. P2-luokan rakennuksen rajoitukset (Ympäristöministeriön asetus 
848/2017). 

 
 

Kuvassa 2 on p2-luokan rakennukset koon ja käyttötarkoituksen rajoituksia 
ja vaatimuksia. Taulukkoja vertailtaessa on huomattavaa, että esimerkiksi 
lähes poikkeuksetta asuinkerrostalot ovat vähintään p2-luokan rakennuk-
sia. 
 

 

 

Kuva 3. P2- ja p3-luokan rakennusten henkilömäärärajoitukset (Ympäristöministe-
riön asetus 848/2017) 

 
 

Kuvassa 3 on käsiteltynä p2- ja p3- luokan rakennusten sallitut henkilömää-
rät. Kyseiset määrät ylitettäessä on rakennus suunniteltava p1-luokituk-
sella. 
 

2.2 P1-luokan rakennukset 

P1-luokan rakennukset ovat tavallisesti kolme- tai useampikerroksisia. 
Myös 1–2-kerroksiset rakennukset tehdään tähän luokkaan, jos toimintaa 
ei käyttötavan tai henkilömäärien rajoitusten vuoksi saa sijoittaa P2-luo-
kan rakennukseen. Rakennuksen henkilömäärää, kerrosalaa tai korkeutta 
ei ole rajoitettu, mutta palotekniset vaatimukset kasvavat korkeuden ja 
käyttötavan riskialttiuden myötä.  
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P1-luokan rakennuksen rakenteiden mitoitukseen vaikuttaa palokuorman 
tiheys, sillä rakennuksen oletetaan yleensä kestävän sortumatta, vaikka 
sen sisältämä palokuorma palaa loppuun. Poikkeuksena ovat sellaiset 1–2-
kerroksiset rakennukset, joiden runko on tehty muusta kuin A1–A2-luokan 
rakennustarvikkeesta. (RT 08-11139) 
 
P1-luokan rakennukset voivat olla ihan tavallisia asuinkerrostaloja, jos vain 
tietyt kriteerit kuten korkeus täyttyvät. Muita P1-luokan rakennuksia ovat 
runsaasti kuormitetut rakennukset kuten sairaalat tai isot koulut. 

2.2.1 P2-luokan rakennukset 

 P2-luokan rakennukset ovat yleensä 1–2- kerroksisia, asuin- ja työpaikka-
rakennukset voivat kuitenkin olla myös 3–8-kerroksisia. Rakennuksen 
enimmäiskorkeus on yleensä 9 m. Kuitenkin asuin- ja työpaikkarakennus-
ten enimmäiskorkeus voi olla 3–4-kerroksisena 14 m ja 5–8-kerroksisena 
26 m. 1-kerroksisten tuotanto- ja varastorakennusten korkeutta ei ole ra-
joitettu. 3–8-kerroksisten rakennusten kerrosala on rajoitettu 12 000 
m2:iin, 1–2-kerroksisilla ei ole pinta-alarajaa. 
 
P2-luokan rakennuksissa käyttötapaa ja henkilömääriä on rajoitettu. Rajat 
ovat kuitenkin olennaisesti väljempiä kuin P3-luokan rakennuksissa. Ra-
kennuksen runko voi olla muusta kuin A1–A2-luokan tarvikkeesta. Kanta-
vat rakenteet ovat 1–2-kerroksisissa rakennuksissa luokkaa R 30. 3–8-ker-
roksisissa rakennuksissa palokuorma vaikuttaa kantavien ja osastoivien ra-
kenteiden mitoitukseen.  
 
P2-luokan erityispiirre on tiukat vaatimukset sisäpuolisille pinnoille. Riit-
tävä turvallisuustaso saavutetaan käyttämällä paloteknisesti hyviä pintoja 
sekä paloturvallisuutta parantavia laitteita. (RT 08-11139) 
 
P2-luokan rakennukset voivat olla käytännössä mitä vain pientalojen tai 
suurien julkisten tilojen väliltä. Kerrostalot ovat joko P2- tai P1-luokan ra-
kennuksia koostaan riippuen. 
 

2.2.2 P3-luokan rakennukset 

 
P3-luokan rakennus on rajoitettu kooltaan, käyttötavaltaan ja henkilömää-
rältään. Kantaville rakenteille ei yleensä ole asetettu palonkestävyysaika-
vaatimusta, koska henkilöt pääsevät tavallisesti helposti ja nopeasti pois-
tumaan palavasta rakennuksesta. 
 
Varsinaisia kerroksia saa olla enintään kaksi. Tämän lisäksi saa olla kellari-
kerroksia ja ullakko. Rakennuksen enimmäiskorkeus on yleensä 9 m. Ellei 
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erityisistä syistä muuta johdu, 1-kerroksiset teollisuus- ja varastorakennuk-
set sekä maatalouden tuotanto- ja varastotilat voivat olla 14 m korkeita. 
P3-luokan rakennuksen enimmäiskerrosala on 1-kerroksisena 2 400 m2 ja 
2-kerroksisena 1 600 m2. (RT 08-11139) 
 
P3-luokan rakennukset ovat pienimpiä. P3-luokan asuinrakennukset ovat 
aina pientaloja. Varasto- tai tuotantotilatkin voivat olla P3-luokan raken-
nuksia, jos ovat riittävän pieniä.  
 
  
Eri paloluokkien rakennusten vaatimukset löytyvät taulukoituna liitteistä 
1-10 
 

2.2.3 Palovaarallisuusluokka 

Tuotantorakennukset voidaan jakaa vielä erikseen palovaarallisuusluok-
kaan, niitä ei kuitenkaan käsitellä tässä opinnäytetyössä tämän kappaleen 
lisäksi. Vaarallisuusluokat on kuitenkin hyvä pitää mielessä erikoisempien 
rakennustöiden parissa toimiessa. 
 
Palovaarallisuusluokka 1: Toiminnat, joihin liittyy vähäinen tai kohtuulli-
nen palovaara esimerkiksi: autohuoltamot, metalliteollisuus, nahkateolli-
suus, öljyvoimalat yms. 
 
Palovaarallisuusluokka 2: Toiminnat, joihin liittyy huomattava tai suuri pa-
lovaara tai joissa voi esiintyä räjähdysvaara esimerkiksi: bitumiteollisuus, 
puuteollisuus, räjähdysaineteollisuus yms. 
(RT 08-11139) 

2.3 Materiaalien paloluokitus 

Rakennustarvikkeiden luokat lukuun ottamatta lattiapäällysteitä kuvataan 
merkinnöillä: A1, A2, B, C, D, E, F. 
 
Savun tuotto ja palava pisarointi ilmaistaan lisämääreillä s ja d. Savun tuo-
ton luokitus on s1, s2, s3 ja palavan pisaroinnin d0, d1, d2. 
 

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

− 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 ei ole määritetty. 

− s1 = Savuntuotto on erittäin vähäistä. 
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− 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 vaatimuk-
sia. 

 
Luokat A1 ja F esiintyvät aina ilman lisämääreitä. E ilman lisämäärettä tar-
koittaa, että tarvikkeesta ei irtoa palavia pisaroita. Kaikki muut luokat si-
sältävät myös lisämääreet, esim. A2-s1, d0, B-s1, d0, D-s2, d2, E-d2. (Gyp-
roc, n.d) 
 
Lattiapäällysteiden paloon osallistuvuus kuvataan samalla periaatteella 
merkinnöillä A1FL, A2FL, BFL, CFL, DFL, EFL, FFL sekä savuntuotto lisämer-
kinnällä s1 tai s2. 

2.4 Palokatko 

Palokatko on palo-osastojen välisen läpiviennin tiivistys, jonka tehtävänä 
on estää palon leviäminen läpiviennin kautta ja tehdä läpiviennistä ympä-
röivää rakennetta vastaava paloluokitukseltaan (kuva 4). Ympäristöminis-
teriön asetus 848/2017 määrittelee palokatkoista seuraavia asioita: 
 
- Osastoivan rakennusosan läpi johdetut putket, roilot, kanavat, johdot, 

savupiiput ja hormit sekä kuljetinlaitteistojen edellyttämät läpiviennit 
eivät olennaisesti saa heikentää rakennusosan osastoivuutta. 

- Rakennuksessa käytettävät tarvikkeet eivät saa myötävaikuttaa palon 
kehittymiseen vaaraa aiheuttavalla tavalla. (koskee myös palokatkoja) 
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Kuva 4. Palokatkon toimintaperiaate (Sewatek. n.d.) 

 
Palokatkotuotteeksi on helpoin valita CE-merkitty/ ETA-hyväksynnän saa-
nut tuote. Palokatkotuotteita on nykyään niin paljon ja iso osa niistä on 
saanut ETA-hyväksynnän, ettei ilman hyväksyntää olevia kannatakkaan 
käyttää. Ilman ETA-hyväksyntää olevaa tuotetta saa käyttää, mutta tuote 
pitää todistaa vaatimukset täyttäväksi.  Useimmiten palokatkomateriaa-
lien hyväksynnät on melko helppo löytää. (kuva 5 ja 6).  

  

 

Kuva 5.  Leike Joints 2k Fire Foam Pro+ tuotesivulta. (Joints. n.d) 

Kuva 6. osa Joints:n palokatkodetaljista (Joints. n.d.) 

 

3 PALOKATKOMATERIAALIT 
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Palokatkojen, eli osastoivissa rakenneosissa olevien läpivientien tukkimis-
mahdollisuuksia on monia. Palokatkotarvikkeita tulee käyttää seinän pa-
lonkestovaatimusten mukaan. Kaikkia tarvikkeita ei voida käyttää joka pai-
kassa. Kaikki tuotteet eivät sovi esimerkiksi vesijohdoille, kun taas toiset 
eivät käy sähkökaapeleiden kanssa. Joskus palokatkossa joudutaan käyttä-
mään useaa eri materiaalia, jolloin suunnittelijan osaaminen tulee tarpee-
seen. Kaikki tuotteet eivät sovi yhteen. 
 
Palokatkotarvikkeita on myös runsaasti erilaisia. Hyvänä esimerkkinä pa-
loakryylit. Isommilla valmistajilla on eri akryyleja käyttötarkoituksen mu-
kaan. Toiset akryylit ovat esimerkiksi elastisempia ja sopivat siten tiivistyk-
siin paremmin kuin jäykemmät läpivienteihin tarkoitetut paloakryylit. Sa-
moin palokatkomansetteja on runsaasti erilaisia ja mansetti tulee valita 
aina käyttötarkoituksen mukaan. 
 
Seuraavissa kappaleissa on esiteltynä palokatkojen materiaaleja ja niiden 
käyttökohteita. Pyrin käsittelemään kaikkia käytettäviä palokatkotuot-
teita. Palokatkojen valmistajaa valittaessa tulee tarkastaa tuotteiden hy-
väksynnät. 

3.1 Palokatkotuotteet ja niiden käyttökohteita 

 

3.1.1 2-komponenttiset palovaahdot 

PU-pohjaisia todella voimakkaasti turpoavia palokatkovaahtoja. Vaah-
doilla pystytään saavuttamaan jopa kahden tunnin palonkestävyysaika. Ei 
vaadi villatäyttöä väliin, pelkkä vaahto riittää palokatkoksi. Valmistajasta 
riippuen tuotteita on sähkökaapeleille, muoviputkille, metalliputkille tai 
jopa yhdistelmäläpivienneille. 
 
 
Esimerkkituotteita:  
- Würth Combo CE 
- Joints 2K Fire Foam Pro+ 
- Tytan B1 2K palokatkovaahto 
 
Etuja (kokemuspohjalta): 
- Nopea kuivuminen 
- Monikäyttöinen ja riittää ainoana tuotteena 
- Hyvä ääneneristävyys 
- Helppo muokata kuivumisen jälkeenkin 
 
Huonoja puolia (kokemuspohjalta): 
- Nopea kuivuminen 
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- Kallis 
- Turpoaa todella paljon (vaatii asentajalta osaamista) 
- Vaatii erillisen sekoituspillin sekä joillain valmistajilla erilaisen vaahto-

pistoolin 

 

Kuva 7. Hilti CFS-F- FX 2-komponenttinen palokatkovaahto (Hilti n.d.a. s. 3) 

3.1.2 Akryylipohjaiset palomassat 

Akryylipohjaisista palomassoista puhutaan yleensä paloakryyleinä. Pa-
loakryylit ovat parhaimmillaan läpivientien ja saumojen tiivistyksiin. Niillä 
on hyvä tartunta erilaisiin pohjiin sekä muodostaa joustavan ja kestävän 
”akryylimäisen” sauman. Käyttökohteet vaihtelevat valmistajasta riip-
puen. Useimmiten käyvät niin teräs- kuin komposiittiputkillekin, sekä säh-
kökaapeleille. Paloakryyleillä voidaan saavuttaa parhaimmillaan jopa nel-
jän tunnin palonkestävyysaika. Kuvassa 8 näkyy putken läpiviennin tiivistys 
paloakryylillä. Kuvassa näkyy ensin villasullonta, jonka jälkeen sauma tiivis-
tetään akryylillä. 
 
Huom. Akryylipohjaisia palokatkotuotteita on paljon. Mm. Würthilla 4 eri 
tuotetta ja Jointsilla 2 eri tuotetta. Valittaessa akryylipohjaista palokatko-
tuotetta, tulee olla tarkkana. Jokaisella on omat suunnitellut käyttötarkoi-
tuksensa. 
 
Esimerkkituotteita:  
 
- Würth Sealfire W100 
- Würth Sealfire W150 
- Würth Paloakryyli CE 
- Hilti CFS-S ACR 
- Joints Fire Acryl Pro+ 
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Etuja (kokemuspohjalta): 
- Ei kutistu juurikaan 
- Pieni menekki 
- Päälle maalattavissa 
 
Huonoja puolia (kokemuspohjalta): 
- Ei kelpaa lähes koskaan palokatkoksi yksinään. Yleisesti vaatii villatäyt-

töä.  
- Läpivientireikien koko joskus melko tarkka 
 

 

Kuva 8. Joints. Palokatkomenetelmät s. 2 (n.d). Palokatkoakryylin helppous näkyy 
kuvassa. 

3.1.3 Palosilikonit 

 Huomattavasti harvinaisemmin tarvittava palokatkotuote. Käytetään lä-
hinnä palonkestoa vaativissa paikoissa saumaukseen. 
 
Esimerkkituotteita:  
- Würth Sealfire w200 
- Soudal Silirub HT-N 
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- Soudal Firesilicone 
 
Etuja (kokemuspohjalta): 
- Joustava 
 
Huonoja puolia (kokemuspohjalta): 
- Ei päällemaalattavissa 
 
 
 

3.1.4 Palouretaanivaahdot 

Yksikomponenttisia turpoavia käyttövalmiita polyuretaanivaahtoja. Par-
haimmillaan saumauksissa ja pienissä täytöissä (esimerkiksi oviasennuk-
sissa), mutta voidaan käyttää myös valmistajasta riippuen esimerkiksi säh-
kökaapeleiden palokatkoissa. Toimii hyvin lämpö- ja äänieristeenä, sekä 
kestää kuumuutta, kylmyyttä ja kosteutta. Useimmilla valmistajilla pa-
louretaanit ovat vaaleanpunaisia valvontatyön helpottamiseksi. Kuvassa 9 
palouretaanin käyttöä. 
 
Esimerkkituotteita:  
- Joints Firefoam Pro+ 
- Tytan B1 Palopistoolivaahto 
- Würth Sealfire W350 CE 
 
 
Etuja (kokemuspohjalta): 
- Kuivuu nopeasti eikä valu 
- Todella helppo asennus 
- Runsas riittoisuus 
 
Huonoja puolia (kokemuspohjalta): 
- Ei kovinkaan monikäyttöinen palokatkotarkoituksessa 
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Kuva 9. Joints. Palokatkomenetelmät s. 4 (n.d). Palokatkouretaanin käyttöä sau-
mauksissa 

3.1.5 Kipsipohjaiset palomassat 

Veteen sekoitettavia kutistumattomia, ja helppokäyttöisiä palokatkomas-
soja. Hyvä tartunta käytännössä kaikkiin rakennusmateriaaleihin. Palokat-
kona vaatii yleensä lisäksi palokatkonauhan. Kipsimassojen hyvän muotoil-
tavuuden vuoksi voidaan massoja käyttää myös isojen aukkojen pienentä-
miseen palokatkojen vuoksi. 
 
Esimerkkituotteita:  
- Würth Sealfire W1000 
- Joints Fire Compound Pro+ 
- Tytan B1 palokipsimassa 
 
Etuja (kokemuspohjalta): 
- Ei kutistu 
- Hyvä muotoiltavuus 
- Päällemaalattavissa 
- Voidaan saavuttaa pitkiäkin palokestävyysaikoja 
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Huonoja puolia (kokemuspohjalta): 
- Ei kestä kosteutta (voidaan kuitenkin kosteussuojata) 
 

3.1.6 Sementtipohjaiset palomassat 

Käytetään yleensä suuremmissa yhdistelmäläpivienneissä. Koostumuksen 
ansiosta on helppo työstää ja mahdollistaa isojenkin aukkojen täytöt. Toi-
sin kuin kipsipohjaiset massat, sementtipohjaiset massat kestävät kos-
teutta ja täten niitä voidaan käyttää myös ulkona. Käytetään usein iv-put-
kien palokatkoissa.  
 
Esimerkkituotteita:  
- Hilti CFS-M RG Palokatkomassa 
 
Etuja (kokemuspohjalta): 
- Pitkä työstöaika sallii suuret sekoituserät 
- Voidaan täyttää isojakin aukkoja 
 
Huonoja puolia (kokemuspohjalta): 
- Kutistuu kuivuessaan 
- Jotkut massat jäävät pehmeähköiksi myös kuivuttuaan 
 
 

3.1.7 Palokatkonauhat eli wrapit 

Nauhaa käytetään palavien ja sulavien putkien päällä. Lämmetessään 
nauha turpoaa sulkien putken. Vaatii lisäksi palokatkoon täytteeksi toista 
massaa esimerkiksi palokipsiä, jonka sisään  
 
Esimerkkituotteita:  
- Würth Sealfire FP Wrap 
- Joints Fire Wrap Pro+ 
 
Etuja (kokemuspohjalta): 
- Halvempi ja yksinkertaisempi verrattuna palomansettiin 
 
Huonoja puolia (kokemuspohjalta): 
- Paikat usein ahtaita, joten nauha vaikea asentaa.  
- Viemäriputken palokatkossa välipohjan läpi, kun nauha pitäisi saada 

rakenteen alapintaan, on siinä kohdalla useimmiten putken muhvi joka 
hankaloittaa asennusta todella paljon. 
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3.1.8 Palomansetit 

Vaihtoehto palokatkonauhalle. Muoviputkille käytettävä jälkikäteen asen-
nettava muovinen kaulus, joka toimii palokatkonauhan lailla. (Hilti, n.d.b) 
 
Esimerkkituotteita:  
- Würth Fx 400 CE 
- Joint Fire Collar Pro+ 
- Hilti CFS-C P 
 
Etuja (kokemuspohjalta): 
- Asennetaan jälkikäteen, ei tarvitse hankalia valutöitä 
- Ei vaadi juurikaan valmisteluita 
 
Huonoja puolia (kokemuspohjalta): 
- Ahtaissa paikoissa hankala-asenteinen 
- Kalliimpi kun palokatkonauha 
 

3.1.9 Palokatkokääre 

 
Palokatkonauhaa muistuttava leveämpi putken päälle kiedottava kääre, 
käytännössä jopa sama tuote.  Käärö asennetaan koko rakenteen paksuu-
delle. Toimii palokatkonauhan lailla sulkien putken palotilanteessa.  
 
Esimerkkituotteita:  
- Nullifire FP300 
- Hilti CFS-B 
 
Etuja (kokemuspohjalta): 
- Nopea ja helppo asennus 
 
Huonoja puolia (kokemuspohjalta): 
- Ei riitä yksinään palokatkoksi 
 

3.1.10 Palokatkopinnoitteet 

Pinnoitusaine mineraalivillalevyjen pinnoitukseen mm. kaapeleiden, kaa-
pelinippujen sekä joidenkin vesijohtojen palokatkoihin. Pinnoite ei siis it-
sessään riitä palokatkoksi, vaan vaatii pinnoitettavaa materiaalia. Pinnoit-
teella käytännössä lisätään pohjamateriaalin palonkestoa. 
 
 
Esimerkkituotteita:  
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- Hilti CP 638 
- Joints FR Coating Pro+ 
 
Ei kokemusta tuotteesta 
 

3.1.11 Palokatkotiilet 

Palokatkotiilet eivät ole kovin yleisiä palokatkotuotteita. Ne ovat kuitenkin 
siistejä ja helposti muokattavia ”paloja” pieniin tai pienehköihin sähkökaa-
peleiden palokatkoihin. On parhaimmillaan palokatkoissa, joissa tarvitaan 
väliaikaista palokatkoa ja joita joudutaan jatkuvasti muuttamaan työmaan 
aikana. Palokatkotiilen voi sitten jättää pysyväksi palokatkoksi. 
 
Esimerkkituotteita:  
- Joints Fire Block+ 
- Hilti CFS-BL 
 
Ei kokemusta tuotteesta 
 

3.1.12 Palokatkotyynyt 

Käytetään pääosin väliaikaisissa palokatkossa työn aikana. Pitää palon, pö-
lyn ja äänen toisella puolella. Palokatkotyynyjä voidaan kuitenkin käyttää 
myös pysyvissä sähkökaapeleiden palokatkoissa. Kuvassa 10 palokatkotyy-
nyjen käyttöä melko isossa aukossa. 
 
Esimerkkituotteita:  
- Joints Fire Pillow Pro+ 
- Hilti CFC-CU 
- Würth Sealfire W700 CE 
 
Etuja (kokemuspohjalta): 
- Helppo asentaa (väliaikaiseen palokatkoon) 
- Uudelleen käytettävä (jos pysyy tallella) 
 
Huonoja puolia (Mielipide): 
- Ei kovin käytännöllinen  
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Kuva 10. Palokatkotyyny CFS-CU (Hilti n.d.e. s. 3) 

 

3.1.13 Valmiit läpivientikappaleet 

 
Valmiita läpivientikappaleita on monia erilaisia. Ideana kuitenkin kaikissa 
on sama. Ne asennetaan etukäteen ennen talotekniikkaa, ja talotekniikka 
voidaan viedä jälkikäteen niiden läpi. Käytetään useammin uudiskohteissa, 
mutta myös korjausrakentamisessa on välillä paikkoja, joissa voidaan hyö-
dyntää. 
 
Esimerkkituotteita:  
- Hilti CFS-SL GA 
- Würth varausputki 
- Joints Fire Sr Transit Pro+ 
 
Etuja (kokemuspohjalta): 
- Helppo asentaa etukäteen 
 
Huonoja puolia (kokemuspohjalta): 
- Kallis siihen nähden, että (korjausrakentamisessa) voidaan käyttää ky-

seisissä palokatkoissa muitakin tapoja. 
 

3.1.14 Palokatkolevyt 

Palosuojapinnoitettuja kivivillalevyjä. Todella käteviä isojen aukkojen um-
mistamiseen. Voidaan käyttää osana mm. sähkökaapeleiden, vesijohtojen 
tai viemäriputkien palokatkoja. Vaatii usein lisäksi esimerkiksi 
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palokatkonauhan. Levyä on saatavilla yhdeltä puolelta pinnoitettuna, tai 
molemmilta puolilta pinnoitettuna.  (Hilti, n.d.c.) 
 
Esimerkkituotteita:  
- Würth palokatkolevy 
- Joints Fire Board Pro+ 
- Tytan B1 Palokatkolevy 
 
Etuja (kokemuspohjalta): 
- Helppo muotoilla haluttuun kokoon 
- Pinnoitteen takia myös mukavampi käsitellä kuin normaali kivivilla 
 
Huonoja puolia (kokemuspohjalta): 
- Useimmiten vaatii lisäksi esimerkiksi wrapin 
 

3.1.15 Palokatkokitti 

Muovailuvahamaista palokatkomassaa pieniin palokatkoihin. Parhaimmil-
laan yksittäisten sähkökaapeleiden tai vesijohtojen palokatkoissa. Valmis-
tajasta riippuen palokatkokittiä löytyy muotoiltuna mm. levyksi tai ma-
toksi. (Hilti. n.d.d.) 
 
Esimerkkituotteita:  
- Hilti CFS-D 25 
- Hilti CFS-P BA 
- Joints Fire Putty Pad Pro+ 
- Würth Putty Palokatkokitti 
 
Etuja (kokemuspohjalta): 
- Nopea asennus, parhaimmillaan n. 10 s 
- Ei vaadi muita tuotteita lisäksi 
 
Huonoja puolia (kokemuspohjalta): 
- Ei kovinkaan monikäyttöinen, lähinnä yksittäisten vesijohtojen tai säh-

köjohtojen palokatkoihin. 
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3.2 Palokatkovalitsin 

 
Joskus työmaalla, kun joudutaan tekemään muutoksia nopeillakin aikatau-
luilla, ei välttämättä ole aikaa odottaa suunnittelijan ehdotusta vaihtoeh-
toisesta palokatkomenetelmästä. Silloin palokatkodetaljien selaaminen ja 
vertaileminen on aikaa vievää ja voi tuntua jopa hieman turhauttavalta. 
Lisäksi silloin usein tulee valittua vain joku siihen paikkaan sopiva materi-
aali/menetelmä. Würth:n nettisivulta on löydettävissä palokatkovalitsin 
heidän tuotteillensa, mutta mielestäni se ei mahdollista vertailua tarpeeksi 
helpolla. 
 
Jokaiselle palokatkotyypille on olemassa monia eri toteutusvaihtoehtoja ja 
materiaaleja. Toteutustapa voidaan valita joko hinnan, asennushelppou-
den tai esimerkiksi tuotteille tehtyjen palotestien mukaan. Tärkeää olisi 
kuitenkin ymmärtää milloin olisi parempi käyttää vaihtoehtoista tuotetta. 
 
Tarkoituksenani oli kasata excel-taulukkoon mahdollisimman selkeä ja 
helppokäyttöinen eri valmistajien palokatkotuotetaulukko ja tärkeimmät 
tiedot omaan ja yrityksen, jossa työskentelen käyttöön. Taulukkoon vali-
koitui Würth ja Joints, ihan vain sen takia, että nykyisessä yrityksessäni ne 
ovat eniten käytetyt palokatkotuotteiden valmistajat. Lisäksi kasasin Nulli-
Firen tuotteet yhdelle välilehdelle vertailun vuoksi (pienempi tekijä). Tule-
vaisuudessa tulen kasaamaan taulukkoon ainakin vielä Hiltin tuotteet. 
 
Taulukkoa kasatessa valmistajien eroja tuli myös esille. Kommenttejani voi 
lukea taulukoiden välissä. 
 

3.2.1 Würth 

 
Kuvassa 11 on kerättynä Wûrth:n palokatkomateriaalit vesijohdoille ja vie-
märiputkille. Kuvassa 12 Würth:n palokatkomateriaalit sähkökaapeleille ja 
iv-putkille. 
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Kuva 11. Vesijohtojen ja viemäreiden palokatkovalitsin Würth:n tuotteilla (Tiainen 
2019) 
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Kuva 12. Sähkökaapeleiden ja iv-putkien palokatkovalitsin Würth:n tuotteilla (Tiai-
nen. 2019) 

 
Edellä olevan Würth:n tuotteiden taulukosta voi havaita, että on kyse 
isosta tekijästä markkinoilla. Tuotteita ja vaihtoehtoja on paljon erilaisia, 
joka myös helpottaa asennustyötä. Jossain paikassa on paljon helpompi 
tehdä työ massauksella ja jossain taas valamalla. Lisäksi, jos on erehdyk-
sissä porattu liian pieniä reikiä, on usein olemassa vaihtoehto, jolla voidaan 
massata pienempikin aukko. 
 

3.2.2 Joints 

Kuvissa 13 ja 14 näkyy vertailua Joints:n palokatkotuotteista. Kuvassa 13 
vesijohtojen ja viemäriputkien palokatkotuotteita. 
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Kuva 13. Vesijohtojen ja viemäriputkien palokatkovalitsin Joints:n tuotteilla. (Tiai-
nen. 2019) 
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Kuvassa 14 näkyy Joints:n palokatkotuotteita sähkökaapeleille ja iv-put-
kille. 
 

 

Kuva 14. Sähkökaapeleiden ja iv-putkien palokatkovalitsin Joints:n tuotteilla. (Tiai-
nen. 2019) 

 
Taulukon pituudesta on heti huomattavissa, että Joints:lla on tuotteita jo 
huomattavasti vähemmän, kun Würth:llä. Jointsinkin valikoima on kuiten-
kin määrällisesti ihan kelvollinen. Joillain tuotteilla voi olla useampikin 
käyttötarkoitus mitä taulukkoni kertoo, mutta taulukkoon on kasattu tie-
dot detaljeista. 
 

3.2.3 Nullifire 

 
Kuvissa 15 ja 16 on koottuna Nullifire:n palokatkotuotteet. Kuvassa 15 on 
vesijohtojen ja viemäriputkien menetelmävaihtoehdot. 
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Kuva 15. Vesijohtojen ja viemäriputkien palokatkovalitsin Nullifiren tuotteilla (Tiai-
nen. 2019) 

 
Kuvassa 16 näkyy sähkökaapeleiden ja iv-putkien palokatkomateriaaleja. 
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Kuva 16. Sähkökaapeleiden ja IV-putkien palokatkovalitsin Nullifiren tuotteilla (Tiai-
nen. 2019) 

 
Nullifire:n tuotevalikoima on selkeästi kaikkein rajallisin. Myös detaljeissa 
oli hieman puutteita mm. minimireikäkoon puuttuminen, tai kivivillasul-
lonnan merkkaamatta jääminen. Pienemmät valmistajat saattavat kuiten-
kin olla usein halvempia. Tosin pienempiä valmistajia käyttäessä täytyy olla 
tarkkana tuotteiden ETA-hyväksyntien kanssa.  

4 PALOKATKOJEN SUUNNITTELU 

Palokatkosuunnitelma on yksi rakennushankkeelta mahdollisesti raken-
nusluvassa vaadittava erityissuunnitelma. Suunnitelmalla varmistetaan, 
että palokatkomateriaalien ja -asennuksen vaatimusten täyttävyys. Vaikka 
palokatkosuunnitelmaa ei vaadittaisi, tulee tuotteiden silti olla testattuja 
ja hyväksyttyjä. 
 
Palokatkosuunnitelma laaditaan muiden erityissuunnitelmien (rakenne-, 
lvi-, sähkösuunnitelmat) laatimisen rinnalla ja yhteistyössä näiden alojen 
erityissuunnittelijoiden kanssa. Palokatkosuunnitelma laaditaan pohjapii-
rustuksena, johon on merkitty palo-osastojen rajat ja osastointiluokat. Tar-
vittaessa käytetään leikkauspiirustuksia. Piirustuksiin merkitään läpivienti 
läpivienniltä kyseisen läpiviennin vaatimukset täyttävä palokatkoratkaisu. 
(Helsingin rakennusvalvonta, Palokatkosuunnitelma 2013) 
 
Hyvä palokatkosuunnitelma koostuu kolmesta osasta: 
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Pohjakuvat, joissa tulisi merkata jokaisen läpiviennin kohdalle käytettävä 
palokatkotyyppi esimerkiksi numero- ja kirjainyhdistelmillä. Esimerkiksi 
PKS1 tarkoittaisi komposiittivesijohdon palokatkoa betoniseinän läpi. 
 
Tekstiosa, jossa sanallisesti esitetään vaatimuksia ja lisätietoja palokatko-
jen asennuksesta.  
 
Detaljiosa, johon on kasattu jokaisen suunnitelmassa olevan palokatkotyy-
pin detalji, eli tyyppipiirrustus. Detaljeista tulee selvitä käytettävä tuote, 
reiän koko, lävistämän tekniikan koko, kannakoinnin etäisyys seinästä sekä 
hyvässä detaljissa tuotteen ETA-hyväksynnät. 
 
Mikäli detaljeissa ei ole mainintaa, tulisi palokatkosuunnittelijan kirjata 
suunnitelmaan tuotteiden hyväksynnät, jottei selvitystyö jää rakennusura-
koitsijalle. 
 
Jos palokatkosuunnitelmassa tarjottaisiin jokaiselle läpiviennille edes muu-
tama toteutusvaihtoehto, helpottaisi se huomattavasti. Usein näin ei kui-
tenkaan ole. Mikäli suunnitelmassa olevia tuotteita lähdetään vaihtamaan, 
voidaan joutua antamaan rakennusvalvonnalle paloteknisen asiantuntijan 
lausunto tuotteista. Jos tuotteita halutaan muuttaa huomattavasti, kan-
nattaa harkita palokatkosuunnitelman hankkimista ulkopuoliselta urakoit-
sijalta/asiantuntijalta. 
 
Korjauskohteissa palokatkosuunnitelmaa laadittaessa voi ongelmaksi 
muodostua rakennuksen palo-osastoinnit. Jos palo-osastointeja on ole-
massa, ne eivät välttämättä täytä nykymääräyksiä. Osastointeja voidaan 
päivittää nykymääräyksien mukaiseksi esimerkiksi paksuntamalla raken-
teita. Korjausrakennuksissa läpivientejä tehtäessä, ei sallita turvallisuusta-
son heikentämistä. Tämän takia, jos osastointiluokka ei ole varmennetta-
vissa, noudatetaan uudisrakennusten vaatimuksia. 
 
Liitteissä 10-22 on esiteltynä esimerkki palokatkosuunnitelmasta edelli-
seltä työmaaltani. Mielestäni kyseinen palokatkosuunnitelma on hyvä, 
vaihtoehtoisia tapoja palokatkoille saisi olla enemmän. (Kyseisessäkin koh-
teessa jouduimme muuttamaan muutamaa palokatkoa ja valinta uudesta 
menetelmästä jäi nimenomaan työmaalle.) 
 

5 PALOKATKOJEN ASENNUSMENETELMÄT 

Tässä luvussa käsitellään palokatkojen asennusmenetelmät. Palokatko-
asennuksia tehdessä on hyvä ymmärtää mitä palokatkovalmistaja tarkoit-
taa esimerkiksi massauksella tai tiivistyksellä. Oikein asennettuna 
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varmistetaan palokatkon kestävyys läpi sen koko suunnitellun eliniän. Pa-
lokatkojen asennusmenetelmiä on monia. 
 
Massauksella tarkoitetaan läpiviennin täyttämistä ympäröivän rakenteen 
vaatimusten mukaiseksi. Massauksessa läpivienti joko täytetään kokonaan 
valitulla palokatkomassalla, tai keskelle sullotaan villaa, ja läpiviennin ulko-
reunat massataan. Massauksella saadaan helposti ja nopeasti tiiviitä palo-
katkoja.  
 
Kuten normaaleissakin betonivaluissa, valamismenetelmässä rakennetaan 
läpiviennin ympärille muotti, joka täytetään joko kipsipohjaisella tai se-
menttipohjaisella palomassalla. Jälkeenpäin muotit puretaan. Toimii par-
haiten isompien läpivientien palokatkoissa.  
 
Tiivistyksen tehtävänä on viimeistellä palokatko ja varmistaa sen savunlä-
päisemättömyys sekä äänen eristävyys. Tiivistykseen käytetään useimmi-
ten paloakryyliä tai -silikonia. Massausmenetelmällä tehtäviä palokatkoja 
ei tarvitse useimmiten tiivistää.  
 
Saumausta käytetään rakenteiden saumoissa, jotka vaativat tiivistyksen tai 
joissa on mahdollista ajan saatossa ilmetä liikkeitä. Saumauksen pohjalle 
asennetaan jokin täyte, kuten pohjanauha ja täytteen päälle asennetaan 
sauma joko akryyli- tai silikonipohjaisilla palomassoilla, tai palouretaa-
nivaahdolla.   
 
Silikoni- ja akryylipohjaiset tai pursotettavat vaahdot levitetään saumaan 
ja aukkoon joko pursotuspistoolilla tai ponneaineiden avulla. Pursotusta 
käytetään yleensä vain aukkojen tukkimiseen.  
 
Levytystä käytetään yleensä isojen aukkojen palokatkoissa. Palokatkolevyn 
materiaalina voi olla normaalit tai pinnoitetut kivivillat, eli palokatkolevyt. 
Levy ei yleensä voi muodostaa itsessään palokatkoa.  
 
Palokatkomansetit asennetaan ruuvi- tai naulakiinnityksellä mahdollisen 
valun jälkeen muoviputken ympärille. Palokatkonauhat eli wrapit asenne-
taan ennen umpeen valamista, ja jää siten osin palokatkovalun sisään. 

 
Modulaariset palokatkot tai valmiit läpivientikappaleet ovat enemmän 
käytössä uudisrakennusten puolella, mutta joissain paikoissa esivalmistet-
tuja kappaleita voidaan käyttää myös korjausrakennuskohteissa. Uudis-
kohteissa elementtien valmiit kappaleet voidaan asentaa jo tehtaalla ja tä-
ten työmaalle jää vain mahdollisesti palokatkon tiivistys. (rakennusteolli-
suus, n.d. 12–13.)  
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6 PALOKATKOJEN VALVONTA TYÖMAALLA 

Palokatkojen toteutuksessa on työmaalla noudatettava palokatkosuunni-
telmaa sekä käytettävien tuotteiden asennusohjeita. Asentajilta ei aina 
vaadita palokatkokoulutusta, mutta suositeltavaa olisi, että asentajat kävi-
sivät valmistajan järjestämän yhden päivän mittaisen koulutuksen. Pelkäs-
tään noin pienellä panostuksella voidaan varmistaa, että asentajilla on/ pi-
täisi olla riittävä osaaminen. 
 
Urakoitsijan tulisi hankkia/ laatia palokatkosuunnitelman tueksi toteutus- 
ja laadunvarmistussuunnitelma. Sen tarkoituksena on varmistaa työn to-
teutukset ja tarkastamiset ja palokatkojen vaatimusten mukaiset asennuk-
set. Tähän suunnitelmaan voi sisällyttää mm. työmenetelmiä, henkilöiden 
pätevyyksiä, tarkastuksia ja niiden dokumentointeja, palokatkojen merkit-
semisiä jne. Esimerkiksi Joints:lla on valmis pohja tarkastuspöytäkirjaksi 
(kuva 17). 
 
Palokatkot tulee merkitä tarkastuspöytäkirjan lisäksi palokatkotarroilla. 
Palokatkotarra voidaan täyttää joko yksittäisestä palokatkosta tai useam-
masta esimerkiksi yhden huoneiston palokatkoista. Palokatkotarraan kir-
jataan palokatkossa käytetty menetelmä, asentaja, yritys ja päivämäärä. 
Kuvassa 18 esimerkki palokatkotarrasta. 
 
Työmaan työnjohtajan tulisi valvoa palokatkojen asennusmenetelmiä jat-
kuvasti ja puuttua asennusvaiheen virheisiin. Työmaan valvojan tulisi työ-
maakierroksillaan tarkastella palokatkoja silmämääräisesti. 
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Kuva 17. Palokatkojen mittaus- ja tarkastuspöytäkirja. (Joints, n.d) 
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Kuva 18. Würth:n palokatkotarrat tulevat arkkeina (Tiainen. 2019) 

 

7 TYYPILLISIÄ KORJAUSKOHTEIDEN ONGELMIA 

Linjasaneerauksissa palokatkojen ongelmiksi muodostuu mm. tilojen ah-
taus, tiellä oleva uusi talotekniikka, reikien väärä koko sekä väärät ja väärin 
käytetyt tuotteet. Moniin näistä ongelmista voitaisiin löytää korjaus pel-
kästään panostamalla palokatkosuunnitteluun, mutta usein ongelmat al-
kavat jo palokatkosuunnitelmasta lähtien.  
 
Näkemykseni mukaan palokatkosuunnitelmassa tulisi ottaa huomioon 
myös erityissuunnitelmat (lvi ja sähkö) ja ymmärtää niiden aiheuttamat 
vaikeudet palokatkoihin. Valmiissa palokatkodetaljeissa ei koskaan ole ta-
lotekniikkaa tiellä, tai nousuhormit eivät ole ahtaita, tai seinällä ei yksin-
kertaisesti riitä tila tehdä reikiä niin, että tekniikoiden vaadittu väli toteu-
tuisi. 
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Usein suunnitelmissa ei ole otettu huomioon mahdollisia työmaan hanka-
luuksia, vaan palokatkot pitäisi asentaa esimerkiksi putkien välistä puolen 
metrin päähän. Näissä tilanteissa on rehellisesti täysin mahdotonta kenen-
kään sanoa, onko palokatkosta tullut tiivis tai onko paloakryyliä tarpeeksi 
paljon villasullonnan päällä. Palokatkoa ei saisi ikinä asentaa ”sinne päin”- 
asenteella. Jos palokatkon kunnollisuudesta ei saada varmuutta, täytyy 
keksiä muita keinoja tehdä palokatko. 
 
Toki on tilanteita, jossa työmaan työnjohtajan tulisi olla hereillä ja asen-
nuttaa kyseiset hankalat palokatkot ennen eteen tulevaa talotekniikkaa. 
Aina se vaan ei ole mahdollista. Niissä tilanteissa on nähdäkseni muutama 
vaihtoehto: 
 
- Suunnitelmaan jokaiselle läpivientityypille vähintään 2 mahdollista ta-

paa suorittaa palokatko. Jos palokatkot on suunniteltu tehtäväksi, 
vaikka kipsivalulla (usein halpa ja monikäyttöinen), voitaisiin vaihtoeh-
doksi antaa jokin pursotettava massa (usein kalliimpia, mutta toimii ah-
taissa tiloissa. 

- Suunnittelijan on oltava hereillä ja valmis selvittämään vaihtoehtoinen 
menetelmä nopeastikin. Käytännössä olisi paras, että palokatkosuun-
nitelman laatijalla olisi niin kattava tietous, että pystyisi kertomaan 
vaihtoehtoisen menetelmän palokatkoon yhdellä puhelulla. 

- Kolmas vaihtoehto olisi se, että työmaalla olisi riittävän laaja tietotaito 
ja palokatkomenetelmä pystyttäisiin vaihtamaan/ selvittämään itse ja 
sen jälkeen vain hyväksyttämään suunnittelijalla. Usein näinkään ei ole, 
vaan jos uuden menetelmän selvitys jää työmaalle, on edessä melko 
paljon internetin selailua ja silti uusi valittu menetelmä saattaa jäädä 
hyväksynnöiltään/ ominaisuuksiltaan vääräksi. 

 
Seuraavissa kuvissa muutamia esimerkkejä kyseisistä tilanteista. Kyseiset 
tilanteet ovat työmailla, jos ei arkipäivää, niin todella yleisiä. 
 
 

7.1 Reikien muuttuminen alkuperäisestä suunnitelmasta 

Kuvassa 19 on nähtävissä, että kyseisen kohteen palokatkot oli suunniteltu 
toteutettaviksi Würth W150 massalla. Kohteessa kuitenkin havaittiin on-
gelmaksi se, että juuri reikien kohdalla menee lukuisia sähköjohtoja ja to-
dennäköisyys osua niihin timanttiporatessa oli lähes 100%. Vesijohtojen 
paikankaan siirtäminen ei onnistunut, sillä toisella puolella vesijohdot oli 
määrä mennä wc:n alakaton päälle, mutta kyseinen seinä ei ollut wc:n puo-
lella kun n. 50 cm. 
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Kuva 19. Kuinka vesijohtojen palokatkot oli suunniteltu tehtäväksi. (Tiainen. 2018) 

 
Kuvassa 20 näkyy tapa, jolla palokatkot sitten viimein toteutettiin. Läpi-
vienti piikattiin varovasti auki ja aukko täytettiin w1000 kipsimassalla ja li-
sättiin vesijohtoihin palokatkonauhat. 
 
Kyseisessä tilanteessa työmaan valvoja oli valveutunut ja osasi kertoa lähes 
heti uuden menetelmän, eikä täten työmaalla tarvinnut murehtia asiasta. 
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Kuva 20. Kuinka vesijohtojen palokatkot jouduttiin toteuttamaan (Tiainen. 2018) 

 

7.2 Liian pienet reiät 

 
 

 
Kuvassa 21 on havaittavissa hivenen liian pienenä porattu reikä kylpyhuo-
neen lattiassa. Tilanne ei ole valutyön kannalta vielä täysi katastrofi sillä 
reikä on vain vähän liian pieni. Usein reiät on porattu aivan liian pieniksi. 
Ongelmia aiheuttaa reiän kohdalla näkyvä muhvi. Palokatko oli siis suunni-
teltu valettavaksi Joints:n kipsimassalla ja putken ympärille välipohjan 
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alapintaan palokatkonauha. Nauha tulisi asentaa putken ympärille ”tiu-
kalle”, mutta muhvi tuossa kohdassa tekee sen lähes mahdottomaksi. Li-
säksi vielä noin pieneen reikään ei ole hirveän helppo asentaa palokatko-
nauhaa. 

 

Kuva 21. Välipohjan liian pienet reiät. (Tiainen. 2019) 

7.3 Ahtaat nousuhormit ja kotelot 

Kuvien 22 ja 23 nousuhormeissa kuljetettiin uuden vesijohdot sekä viemä-
riputki ylös. Hormiin oli määrä tehdä kerrososastointi palokipsivalulla. Kui-
tenkin avattaessa seinää kylpyhuoneen puolelta ilmeni, että hormi on n. 
150 cm leveä ja vain 30 cm syvä. Lisäksi sen jälkeen, kun uusi viemäriputki 
olisi asennettu, olisi työskentelytilaa jäänyt viemärin ja hormin seinän vä-
liin kirjaimellisesti vain käden mentävä aukko. Lisäksi kipsivaluissa hanka-
loittaa se seikka, että ennen valutyötä olisi hormiin pitänyt rakentaa 
muotti valulle.  
 
Tässä kohteessa ei suunnittelijalla ollut asiaan käytännössä mitään sanot-
tavaa, joten suunnittelutyö jäi kokonaan työmaan hartioille. 
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Kuva 22. Ahdas nousuhormi (Tiainen. 2019) 
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Kuva 23. Ahdas nousuhormi (Tiainen. 2019) 

Ratkaisu löydettiin sitten palokatkolevystä (kuvat 24 ja 25). Levyn asennus ahtaaseen 
hormiin oli todella hankalaa, mutta se pystyttiin asentamaan hormiin ennen vesijohtoja 
ja viemäriä. Sitten putkille vain porattiin siistit reiät ja reikien palokatkot tehtiin asian-
mukaisesti palokatkonauhaa ja paloakryyliä käyttäen. Lisäksi levyn ympärykset tiivistet-
tiin runsaalla akryylimäärällä. Kun viemäriputki oli kuljetettu hormista ylös, tehtiin sille 
oma kipsivalunsa vielä lisäksi. 
 
Palokatkolevyn alapuolelle porattiin hormin seinään harjateräksiä, joiden päällä levy le-
pää. Lisäksi kuvassa näkyvät uretaanipursotukset ovat levyn kiinnipysymistä varten. 
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Kuva 24. Ratkaisu palokatkolevyllä. (Tiainen. 2019) 
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Kuva 25. Hormin palokatko lähes valmiina. (Tiainen. 2019) 

 

7.4 Talotekniikkaa edessä 

 
Kuvassa 26 näkyy valitettavan yleinen tapaus työmaalta. Palokatko tulisi 
tehdä massaamalla kuvassa näkyvien putkien välistä. Tapaus ei ole minun 
työmaaltani, mutta uskoisin, että tästä olisi voitu selvitä helpoimmalla, jos 
työnjohtaja olisi tajunnut massauttaa palokatkon ajoissa. Tilanteessa on 
nyt enää muutama vaihtoehto: 
 

− Jos mahdollista, toteuttaa palokatko toisesta suunnasta. 

− Purkaa putkieristeitä sen verran, että päästään toteuttamaan palo-
katko kunnolla. 

 
Työmailla riittää kiirettä ilman tämän kaltaisia ylimääräisiäkin töitä, joten 
näitä pitäisi yrittää välttää viimeiseen asti. 



38 
 
 

 
 

 

Kuva 26. Yleinen ongelma työmaalla. Palokatko on kuvassa näkyvien putkien ta-
kana. (Tiainen. 2019) 

 

7.5 Väärin toteutetut palokatkot 

Myös työmailla tehdään virheitä. Palokatkojen asentajilla ei välttämättä 
riitä pätevyys, eikä työnjohtaja tai valvojakaan voi huomata jokaista vir-
hettä. Virheet olisivat vältettävissä nimenomaan käyttämällä erillistä riit-
tävän pätevää urakoitsijaa asennuksissa, tai hoitamalla omille työmiehille 
palokatkokoulutuksen. Lisäksi työnjohtajien ymmärrys pitäisi olla sillä ta-
solla, että viimeistään huomatessaan esimerkiksi kuvan 27 kaltaisen tilan-
teen, tulisi tajuta, että se on virheellisesti asennettu. 
 
Palokatkossa on käytetty Wurth W150 silikonipohjaista grafiittimassaa ja 
kaksi vesijohtoa on viety samasta reiästä, vaikka ohjeistuksen mukaan jo-
kainen tekniikka vaatisi oman reikänsä. Lisäksi kuvassa vasemmalla näkyvä 
kylmävesijohto on suoraan kiinni reiän seinämässä. Kyseisen massan oh-
jeistus ei suoranaisesti vaadi mitään etäisyyttä seinämästä, mutta palo-
katko näyttäisi ainakin paremmalta, jos putki menisi keskellä läpivientiä. 
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Kuva 27. Valmistajan antamia asennusohjeita ei ole noudatettu (Tiainen. 2019) 

 
Uskoisin, että kyseisessä tilanteessakin on tullut ongelmaksi tilan puute 
toisella puolella seinää ja reikiä ei olla enää lähdetty muuttamaan jälkeen-
päin. Tilanne ei ole minun työmaaltani, joten en tiedä kuinka asia on hoi-
dettu. 
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8 YHTEENVETO 

Korjauskohteissa, joissa uusia läpivientireikiä tehdään paljon, on aina ole-
massa vaara, että heikennetään rakennusosan paloluokitusta. Hyvin teh-
dyllä suunnittelulla, valvonnalla ja asennustyöllä nämä riskit ovat vältettä-
vissä.  Tämä kuitenkin edellyttää, että ymmärretään erilaisten palokatko-
materiaalien tarkoitus ja toiminta sekä rakennustyömaiden yleiset ongel-
mat palokatkojen asennuksissa. 
 
Käsittelin opinnäytetyössäni korjauskohteiden yleisiä ongelmia palokat-
koja asennettaessa ja annoin niihin mahdollisia ratkaisuita. Parempi keino 
kuitenkin näihin tilanteisiin olisi niiden kokonaan välttäminen. Uskon, että 
tulevaisuudessa niin palokatkosuunnittelu kuin palokatkomateriaalitkin 
tulevat kehittymään suuntaan, mikä helpottaa palokatkojen oikeinasen-
nusta myös näissä hankalissa paikoissa. Tosin myös palokatkojen määräyk-
setkin tiukentuvat jatkuvasti ja palokatkojen valvontaan kiinnitetään koko 
ajan enemmän huomiota. Palokatkoista on tullut todella tärkeä osa raken-
nushanketta. Uskon myös, että tulevaisuudessa palokatkosuunnitelma tu-
lee olemaan pakollinen rakennushankkeissa. 
 
Opinnäytetyön tarkoitus oli toimia yksinkertaisena ja tiivistettynä oppaana 
kaikille, jotka työskentelevät palokatkojen parissa. Työ toimii suunnitteli-
joille teorian yhdistämistä työmaan todellisiin tilanteisiin, asentajille mate-
riaalien ja asennustapojen vertailua sekä työnjohtajille ja valvojille yleistä 
käsitystä palokatkoista ja niiden tarkastelusta.  
 
Valmistajilla on tarjota teknistä neuvontaa palokatkomateriaalien valin-
taan, mutta usein vastauksia ei saa heti. Siitä syystä kokosin opinnäytetyön 
yhteydessä yrityksemme käyttöön palokatkovalitsimen excel-taulukkoon. 
Uskon taulukon helpottavan palokatkomateriaalien valintaa tilanteissa, 
joissa joudutaan valitsemaan palokatkotuotteita tai -valmistajia työmaalla 
itse. 
 
Uskon, että opinnäytetyö toteuttaa oman tarkoituksensa kehittämällä lu-
kijan ajatusmaailmaa palokatkojen asennuksista, sekä parantamalla yrityk-
seni palokatkojen valvontaa ja asennusmenetelmiä. Edellä mainittujen asi-
oiden ansiosta voidaan tehdä niin rahallisia säästöjä, kuin oikeaoppisia ja 
luotettavia palokatkojen asennuksia. 
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Liite 5 
Palokatkosuunnitelma esimerkki 
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Liite 6 
Palokatkosuunnitelma esimerkki 
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Liite 7 
Palokatkosuunnitelma esimerkki 
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Liite 8 
Palokatkosuunnitelma esimerkki 
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Liite 9 
Malli palokatkosuunnitelman pohjakuvasta 

 


