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Käytetyt termit ja lyhenteet 

Palovaroitin Paristokäyttöinen tai sähköverkkoon kytketty laite, joka ha-

vaitsee alkavan palon ja varoittaa siitä äänimerkillä. 

Paloilmoitin Laitteisto, joka havaitsee ja automaattisesti sekä välittö-

mästi ilmoittaa alkavasta palosta. Laitteisto voi olla yhdis-

tetty hätäkeskukseen.  

Palonkesto Rakennusosan kyky täyttää sille erikseen määritetyt vaati-

mukset määrätyn ajan rakennusosan altistuessa palolle. 

Palokuorma Vapautuva kokonaislämpömäärä, kun tilassa oleva aine 

täydellisesti palaa. Siihen luetaan kantavat, runkoa jäykis-

tävät, osastoivat ja muut rakennusosat sekä irtaimisto. 

Palo-osasto Rakennuksen osa, josta palon leviäminen on määrätyn 

ajan estetty osastoivin rakennusosin tai muulla tehokkaalla 

tavalla. 

Palomuuri Seinä, joka määrätyn ajan estää palon leviämisen sen toi-

selle puolelle ja kestää siihen liittyvän rakennuksen tai sen 

osan sortumisen ja sortumisesta aiheutuvat iskut. 

Automaattinen sammutuslaitteisto Laitteisto, joka havaitsee tulipalon ja sammut-

taa sen automaattisesti palon alkuvaiheessa tai rajoittaa 

palon leviämistä. 

Uloskäytävä Poistumisalueelta suoraan ulos johtava ovi tai rakennuk-

sessa tai sen ulkopuolella oleva tila, jonka kautta turvalli-

nen poistuminen on palon sattuessa mahdollista maan pin-

nalle tai muulle turvalliselle paikalle. 

h-m2 Huoneistoala. 

MJ/m2 Palokuorman tiheys megajouleina huoneistoalan neliömet-

riä kohden. 
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Pääkannattaja Rakennuksen kattorakennetta kannatteleva palkki, joka 

siirtää koko katon muodostaman kuorman kantavaan sei-

nään tai pilariin. 

Sekundäärikannattaja Kattorakenteen pääkannattajaan nähden poikkisuuntai-

sesti liitetty kannattaja, joka jäykistää ja tukee pääkannat-

tajaa.   

Stabiliteetti Rakenteen vakavuus. 

Kerrososastointi Rakennuksen kellarin ja eri kerrosten, sekä ullakon palo-

osastointi toisistaan. 

Osastoiva ovi Itsestään tai palon sattuessa automatisoidusti sulkeutuva 

ja salpautuva ovi, joka täyttää sille asetetut paloluokkavaa-

timukset. 

Varatie Reitti, jota pitkin on mahdollisuus päästä rakennuksen tuli-

paloa turvaan silloin, kun varsinaisesta uloskäynnistä pois-

tuminen ei ole mahdollista.  

Palonrajoitin Laite tai rakennusosa, jonka avulla estetään palon leviämi-

nen läpiviennin kautta palo-osastosta toiseen määrätyn pa-

lonkestoajan.   
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1 JOHDANTO 

Rakennuksen paloluokka määräytyy rakennuksen käyttötavan, koon, korkeuden, 

kerrosluvun, kerrosalan ja siellä oleskelevan henkilömäärän perusteella. Edellä mai-

nitut seikat määräävät rakennuksen paloluokituksen. 2-kerroksisen asuinrakennuk-

sen paloluokka on P3. Tällaisen asuinrakennuksen muuttaminen 2-kerroksiseksi 

hoitolaitokseksi edellyttää rakennuksen paloluokituksen muuttamista P2-paloluok-

kaan. P2-paloluokan hoitolaitosrakennukselta vaaditaan tiukempia palonkestovaa-

timuksia, kuin P3-paloluokan rakennukselta. Lisäksi rakennuksen käyttötavan muut-

tuessa hoitolaitokseksi, aiheuttaa se myös erityisvaatimuksia paloturvallisuuden 

kannalta. (RT RakMK-21754 2018.)  

P2-paloluokan rakennuksen kantavilta rakenteilta vaaditaan erityisiä palonkesto-

ominaisuuksia, joita P3-paloluokan rakennuksen kantavilta rakenteilta ei vaadita. 

Tämän lisäksi muun muassa rakennuksen pintamateriaaleilta edellytetään määritel-

tyjä palonkesto-ominaisuuksia. (RT RakMK-21754 2018.)  

Tässä työssä tuodaan esille P3- ja P2-paloluokkien asettamia vaatimuksia ja rajoi-

tuksia, sekä verrataan niiden eroja toisiinsa. Lopuksi tarkastellaan, millaisia muu-

toksia esimerkkitapauksen P3-paloluokan asuinrakennukseen tulee tehdä, jotta se 

täyttää P2-paloluokan hoitolaitokselle määritetyt vaatimukset.  
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2 PALOTURVALLISUUS 

Rakennuksen paloturvallisuus otetaan huomioon jo rakennuksen suunnitteluvai-

heessa. Suomessa rakennuksien paloturvallisuus on parantunut huomattavasti vii-

meisten vuosikymmenten aikana ja uudisrakennusten paloturvallisuusvaatimukset, 

sekä lainsäädännölliset velvoitteet ovat tarkentuneet ja tiukentuneet jatkuvasti. Pa-

loturvallisen rakentamisen lainsäädännöllisiä vaatimuksia ohjaa Ympäristöministe-

riön asettama asetus 848/2017. Tästä huolimatta Suomessa palokuolemaan johta-

neita rakennuspaloja on kansainvälisesti vertailtuna paljon.  

Henkilön kuolemaan johtaneiden rakennuspalojen määrä on Suomessa erityisen 

suuri verrattuna muihin pohjoismaihin. Suomessa ainoastaan alle 5 % henkilön kuo-

lemaan johtaneista rakennuspaloista tapahtuu muualla kuin asuinympäristössä. 

Pientalojen osuus asuinrakennuspaloissa on suuri, sillä yli 50 % palokuolemista ta-

pahtuu erillisessä pientalossa. Kaikkiaan Suomessa tulipaloja syttyy rakennuksissa 

noin 6000–7000 kappaletta vuosittain. Rakennuspalon seurauksena kuolleiden 

määrän on ennustettu Suomessa kasvavan suurten ikäluokkien ikääntyessä. Ra-

kennuksen tuhopolton seurauksena kuolleiden määrä on lisääntynyt huomattavasti 

lähivuosina. (Pelastustoimi, [viitattu 12.9.2019].)  

    

 

Kuvio 1. Palokuolemat 100 000 asukasta kohden (Pelastustoimi, [viitattu 
12.9.2019]). 
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Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus suun-
nitellaan ja rakennetaan sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla 
paloturvalliseksi. Palon syttymisen vaaraa on rajoitettava. Rakennuk-
sen kantavien rakenteiden on oltava sellaiset, että ne palon sattuessa 
kestävät vähimmäisajan ottaen huomioon rakennuksen sortuminen, 
poistumisen turvaaminen, pelastustoiminta ja palon hallintaan saami-
nen. Palon ja savun kehittymistä ja leviämistä rakennuksessa sekä pa-
lon leviämistä lähistöllä oleviin rakennuksiin on pystyttävä rajoittamaan. 
Rakennuksen rakentamisessa on käytettävä paloturvallisuuden kan-
nalta soveltuvia rakennustuotteita ja teknisiä laitteistoja. Rakennuksen 
on oltava sellainen, että siinä olevat voivat palon sattuessa pelastautua 
tai heidät voidaan pelastaa. Pelastushenkilöstön turvallisuus on raken-
tamisessa otettava huomioon. (Ympäristöministeriö 2019.) 

2.1 Paloilmaisimet ja alkusammutuskalusto 

Vuodesta 2000 lähtien palovaroitin on ollut pakollinen jokaisessa asunnossa. Jokai-

sessa rakennuksen kerroksessa tulee olla vähintään yksi palovaroitin. Sen lisäksi 

Kuvio 2. Palokuolemat sukupuolen mukaan 1960 - 2009 
(Pelastustoimi, [viitattu 12.9.2019]). 
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asunnon jokaisen kerroksen jokaista alkavaa 60 m2 kohden tulee olla vähintään yksi 

palovaroitin. Uudisrakennuksissa, myös vapaa-ajan asunnoissa, tulee olla sähkö-

verkkoon kytketyt palovaroittimet. Sähköverkkoon kytketty palovaroitin on pakolli-

nen myös korkeintaan 50 majoituspaikan majoitustiloissa ja enintään 25 hoitopaikan 

hoitolaitoksissa. Lisäksi sähköverkkoon kytketty palovaroitin on pakollinen päivähoi-

tolaitoksissa, sekä P2-paloluokan 3 - 4 kerroksisissa työpaikkarakennuksissa. (Pe-

lastustoimi, [viitattu 5.10.2019].)  

Yli 150 hoitopaikan päiväkodit tulee olla varustettu paloilmoittimella. Koulut, joissa 

on vähintään 251 oppilasta mutta enintään 500 oppilasta, tulee olla myös varustettu 

paloilmoittimella. (RT RakMK-21754 2018.) 

Hätäkeskukseen kytketty paloilmoitin tulee olla yli 50 majoituspaikan majoitusti-

loissa, sekä yli 25 hoitopaikan hoitolaitoksissa. Yli 500 oppilaan kouluissa tulee olla 

myös hätäkeskukseen kytketty paloilmoitin. (RT RakMK-21754 2018.) 

Rakennuksen käyttäjä pystyy itse sammuttamaan alkavan palon alkusammutuska-

luston avulla. Alkusammutuskalustoon kuuluu erilaisia sammutusvälineitä riippuen 

siitä, mihin palon torjuntaan niitä käytetään. Suositusten mukaan asunnossa tulee 

olla vähintään yksi sammutuspeite ja omakotitaloudessa yksi sammutuspeite jokai-

sessa kerroksessa. Sammutuspeite soveltuu hyvin sellaisen palon alkusammutuk-

seen, johon vesi ei sovellu, kuten sähkölaite- ja kattilapaloon. Käsisammuttimia on 

useita erilaisia, joita erottaa niiden teho, koko ja sammuttimessa käytettävä aine. 

Käsisammuttimien koko ilmaistaan kilogrammoina. Suurimman saatavilla olevan 

käsisammuttimen paino on 20 kg ja suositus kotitalouteen on vähintään yksi 6 kg 

sammutin. (Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, [viitattu 5.10.2019].) 

Käsisammuttimen tarkastus tulee tehdä kahden vuoden välein, mikäli sammutin si-

jaitsee kuivassa tilassa, jossa on tasainen lämpötila jatkuvasti. Mikäli sammutin si-

jaitsee tilassa, jossa se altistuu lämpötilan vaihteluille, pakkaselle, kosteudelle tai 

tärinälle, tulee sammutin tarkastaa vuosittain. (RT SM-21289 2006.) 

Pikapaloposti on seinään sijoitettu vesijohtoverkkoon kytketty letkukela, joka mah-

dollistaa palon sammuttamisen siinä tilassa, johon se on asennettu. Pikapalopostin 

letkun pituus on tavallisesti 25 metriä. Pikapaloposteja käytetään majoitustiloissa, 

hoitolaitoksissa ja kokoontumistiloissa. Lisäksi pikapalopostit tulee yleensä asentaa 
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teollisuus- ja varastorakennuksiin, sekä yli 200 m2 lämpimiin autosuojiin. Pikapalo-

posti tulee tarkastaa vuosittain ja pikapalopostin letku tulee koeponnistaa joka viides 

vuosi. (Turvata Oy Ab, [viitattu 6.10.2019].) 

 

 

Kuvio 3. Pikapaloposti, käsisammutin ja sammutuspeitto (Alkusammutuskalusto, 
[viitattu 6.10.2019]). 

2.2 Poistuminen palavasta rakennuksesta 

Tulipalon sattuessa tulee rakennuksessa olevien henkilöiden päästä poistumaan ra-

kennuksesta, vaikka varsinainen ulospääsyreitti ei olisi käytettävissä. Rakennuk-

sessa tulee näin ollen olla vähintään kaksi poistumisreittiä, jotka ovat toisistaan riip-

pumattomia. (Pelastustoimi, [viitattu 22.10.2019].) 

Varatie voi olla ovi tai ikkuna. Varatien vapaan aukon korkeus tulee olla vähintään 

600 mm ja aukon leveys tulee olla vähintään 500 mm, mikäli varatie sijaitsee sei-

nässä. Seinässä sijaitsevan varatien aukon korkeuden ja leveyden summa tulee olla 

vähintään 1500 mm. Ikkunaa käytettäessä varatienä, tulee ikkuna olla varustettuna 
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kiinteällä avauspainikkeella. Mikäli varatienä käytetään vaakasuorassa tasossa ole-

vaa luukkua, tulee luukun vapaan aukon mitta olla vähintään 600 mm joka suuntaan. 

Vaakasuoraksi luukuksi luokitellaan muun muassa parvekeluukku, joka sijaitsee 

parvekkeen lattiassa. (RT RakMK-21754 2018.)  

Mikäli 2-kerroksisen P3- tai P2-paloluokan rakennuksen varatien pudottautumiskor-

keus parvekkeelta tai ikkunalta on vähintään 3,5 metriä, tulee turvallinen poistumi-

nen varatieltä maanpinnalle tai muulle palossa turvalliselle paikalle varmistaa kiin-

teillä tikkailla. Yli 2-kerroksisen P2-paloluokan asuinrakennuksen, jonka korkeus on 

enintään 14 metriä ja rakennuksen kaikki kerrokset kuuluvat asunnoittain samaan 

huoneistoon, tulee varmistaa turvallinen kulku varatieltä palossa turvalliseen paik-

kaan kiinteillä portailla, mikäli varatien pudottautumiskorkeus on yli 3,5 metriä. (RT 

RakMK-21754 2018.)  

Uloskäytävät ja kulkureitit tulee varustaa poistumisreittien merkinnöillä majoitusti-

loissa ja hoitolaitoksissa sekä kokoontumis- ja liiketiloissa. Lisäksi poistumisreitit tu-

lee merkitä työpaikka- ja tuotantotiloissa. Poistumisopasteet tulee olla selkeästi ha-

vaittavissa ja ymmärrettävissä, sekä opasteet tulee olla valaistuja. Poistumisreitti-

valaistus tulee käyttöön automaattisesti, kun varsinainen, tavallinen valaistus ei 

toimi. Poistumisreittivalaistuksen tulee pysyä käytössä vähintään 60 minuutin ajan, 

kun rakennuksen varsinainen sähkönsyöttö katkeaa ja tavallinen valaistus sammuu.  

(RT SM-21298 2006.) 

2.3 Rakennusosan ja rakennusmateriaalin palonkesto 

Rakennuksen paloluokan määritys aloitetaan rakennuksen käyttötarkoituksen, koon 

ja sijainnin kartoituksella. Tavanomaiset paloluokat ovat P1, P2 ja P3. P1-palo-

luokka on vaativin paloluokka. Lisäksi on olemassa myös P0-paloluokka. Raken-

nuksen paloluokka on P0, mikäli rakennus suunnitellaan oleellisilta osin tai koko-

naan oletettuun palonkehitykseen perustuen. (RT 103034 2019.) 

Rakennuksen paloluokka määrää millaiset kantavat ja osastoivat rakennusosat pa-

lonkeston kannalta rakennukseen tulee tehdä, jotta ne täyttävät rakennuksen palo-

luokalle vaadittavat ehdot. Rakennusosan palonkestoa kuvaavat kirjaimet ja niiden 
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yhdistelmät sekä niiden jälkeen esitettävät luvut. Rakennusosan kantavuutta paloti-

lanteessa kuvaa kirjain R. Kirjain E ilmoittaa rakennusosan tiiviyden keston paloti-

lanteessa. Rakennusosan lämpösäteilyn kestoa kuvaa kirjain I. Lisäksi on olemassa 

kirjaintunnus M, joka kertoo rakennusosan iskunkestävyydestä palotilanteessa. Kir-

jaimien jälkeen ilmoitettava luku kertoo rakennusosan palonkestävyysajan minuut-

teina. Täten REI60 merkintä tarkoittaa, että rakennusosan palonkestävyys kanta-

vuuden, tiiviyden ja eristävyyden kannalta kestää palotilanteessa 60 minuuttia. 

(Kuhlman 2015, 366–367.) 

 

Rakennuksen rakennusosan paloluokitus määrää rakenteessa olevien rakennus-

materiaalien palo-ominaisuudet. Rakennusmateriaalit jaetaan luokkiin sen perus-

teella, miten ne vaikuttavat palon syttymiseen ja palon leviämiseen. Lisäksi raken-

nusmateriaalien luokitteluun vaikuttaa materiaalin palaessa muodostaman savun ja 

palavan pisaroinnin tuotto. Rakennusmateriaalien luokat, pois lukien lattiapäällys-

teet, ilmoitetaan merkinnöillä A1, A2, B, C, D, E, F. A1 luokan rakennusmateriaali ei 

osallistu lainkaan paloon. Rakennusmateriaalin palo-ominaisuuksiltaan heikoin on 

luokka E. Luokka F ilmoittaa, ettei kyseisen rakennusmateriaalin palokäyttäytymistä 

ole määritetty. (Kuhlman 2015, 367–368.) 

Kuvio 4. Rakennusosan palonkestoa kuvaavat merkinnät (Lahtela 2018). 
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Rakennusmateriaalin luokituksen yhteydessä ilmaistaan tarvittaessa lisämääreet 

materiaalin aiheuttaman savuntuoton ja palavan pisaroinnin perusteella. Luokkien 

A1 ja F yhteydessä ei käytetä lainkaan lisämääreitä.  Savuntuottoa palotilanteessa 

kuvaavat merkinnät s1, s2 ja s3. Savuntuotto on vähäisintä s1-luokassa. Palavia 

pisaroita palotilanteessa tuottavien rakennusmateriaalien merkinnät ovat d0, d1 ja 

d2. Luokassa d0 ei esiinny palavia pisaroita palotilanteessa. Lattiapäällysteet jae-

taan samanlaisiin luokkiin, kuin rakennusmateriaalit, mutta luokkamerkinnässä käy-

tetään alaindeksiä FL. Lattiapäällysteet jaetaan näin ollen luokkiin A1FL, A2FL, BFL, 

CFL, DFL, EFL ja FFL. Savuntuottoa ilmaisevat lisämerkinnät s1 ja s2, jossa s1 savun-

tuotto on vähäisempää. (Kuhlman 2015, 367–368.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Palokuorma ja palon rajoittaminen 

Rakennuksen palokuorma määritetään ensisijaisesti palo-osaston käyttötavan mu-

kaan. Rakennuksen palokuorma voidaan määrittää myös luotettavan arvion perus-

teella tai laskemalla palokuorma. Palonkehitystä laskettaessa otetaan huomioon 

myös palokuorman sijainti, palamisominaisuudet ja palamisnopeus. Palo-kuorma-

ryhmät jaetaan kolmeen luokkaan. Alle 600 MJ/m2 luokkaan kuuluvat yleensä asun-

Kuvio 5. Paloluokan määräytyminen (Pieni suuri 
esite eristämisestä 2017). 
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not, majoitustilat, hoitolaitokset ja autosuojat. Lisäksi tähän luokkaan kuuluu osa ko-

koontumis- ja liiketiloista, kuten ravintolat, enintään 300 h-m2:n myymälät, toimistot, 

koulut, urheiluhallit, teatterit, kirkot ja päivähoitolaitokset. (Kuhlman 2015, 370.) 

Vähintään 600 MJ/m2 mutta enintään 1200 MJ/m2 luokkaan kuuluu moottoriajoneu-

vojen korjaus- ja huoltotilat sekä asuinrakennusten kellariosastot, joihin on sijoitettu 

irtaimistovarastoja. Lisäksi tähän luokkaan kuuluu osa liike- ja kokoontumistiloista, 

kuten myymälät, näyttelyhallit ja kirjastot. (Kuhlman 2015, 370.) 

Korkeimpaan, yli 1200 MJ/m2 palokuormaryhmään kuuluvat varastot, jotka ovat eril-

lisiä palo-osastoja. Varasto- ja tuotantotilojen palokuorma arvioidaan tai määritel-

lään aina kohdekohtaisesti. (Kuhlman 2015, 370.) 

Palon leviämistä rakennuksesta naapurirakennukseen tulee rajoittaa. Mikäli raken-

nuksen etäisyys naapurirakennukseen on yli 8 metriä, ei rakennusten ulkoseiniltä 

vaadita erityisiä palonkestovaatimuksia. Rakennusten etäisyyden ollessa 4 - 8 met-

riä, tulee molempien rakennusten ulkoseinä täyttää EI30 palonkestovaatimuksen. 

Seinässä olevien ikkunoiden palonkestoluokka tulee olla E30. Rakennusten etäi-

syyden ollessa korkeintaan 4 metriä, tulee molempien rakennusten ulkoseinän pa-

lonkestoluokka olla EIM60, mikäli palomuuri on suunniteltu vain sisäpuolista paloa 

vastaan. Jos toisen rakennuksen palomuurina toimiva ulkoseinä on suunniteltu sekä 

sisäpuolista että ulkopuolista paloa vastaan, vaaditaan tässä tapauksessa vain toi-

sen rakennuksen ulkoseinältä palonkestovaatimus EIM60. Ikkunoiden palonkesto-

luokka tulee olla EI60. Lisäksi ikkunoiden määrää ja niiden kokoa on rajoitettu. (Poh-

janmaan pelastuslaitos, [viitattu 6.10.2019].) 

Rakennuksen palon rajoittaminen rakennuksen sisäpuolella toteutetaan jakamalla 

rakennus palo-osastoihin. Palo-osastointi rajoittaa palon ja savun leviämistä, sekä 

omaisuusvahinkojen syntymistä. Lisäksi palo-osastointi turvaa palavasta rakennuk-

sesta poistumisen ja helpottaa pelastustoimia. Rakennuksen eri kerrokset tulee 

muodostaa yleensä eri palo-osastoiksi, tätä osastointia kutsutaan kerrososastoin-

niksi. Pinta-alaosastoinnilla rajoitetaan palo-osaston kokoa, jolla pyritään rajoitta-

maan omaisuusvahinkojen syntyä. Rakennusten eri paloluokissa on rajoituksia kos-

kien pinta-alaosastoinnin suurinta sallittua pinta-alaa. Rakennuksen eri tilojen käyt-

tötavan tai palokuorman oleellinen eroaminen toisistaan vaatii palo-osastoinnin, 
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jolla suojataan henkilöitä tai omaisuutta. Edellä mainittua osastointia kutsutaan käyt-

tötapaosastoinniksi. (Kuhlman 2015, 373.) 

 

Taulukko 1. Palo-osaston enimmäispinta-ala (Kuhlman 2015). 

Käyttötapa P2 P3 

Asuinrakennukset Osastointi huo-
neistoittain 

Osastointi huo-
neistoittain 

Majoitustilat ja hoitolaitokset  

- yöpymistilat 

- muut tilat 

 

800 m2 

1600 m2 

 

400 m2 

400 m2 

Kokoontumis- ja liiketilat sekä työ-
paikkatilat 

2400 m2 400 m2 

Tuotanto- ja varastotilat Harkinnan mu-
kaan 

Harkinnan mu-
kaan 

Ullakot ja yläpohjan ontelot 1600 m2 Alapuolisten 
osastojen mu-
kaan 

Kellarit 800 m2 400 m2 

2.5 Rakenteen suojaverhous ja palosuojaus 

Suojaverhousta käytetään silloin, kun suojataan sen takana olevaa materiaalia vau-

rioilta palotilanteessa. Seinät, kuten osastoivat seinät ja ulkoseinät luokitellaan pys-

tyrakenteisiin, joissa uloin kerros muodostaa suojaverhouksen. Väli- ja yläpohjat, 

sekä alakatot kuuluvat vaakarakenteisiin, joissa suojaverhouksen muodostaa alin 

kerros. Suojaverhous ilmoitetaan merkinnällä K2. Suojaverhousmerkinnän jälkeen 

ilmoitetaan luku, joka ilmoittaa suojaverhouksen antaman suojan palotilanteessa. 

Suojaverhousluokkia ovat K2 10, K2 30 ja K2 60. Suojaverhousluokka osoitetaan 

kokeellisesti standardin EN 14135:2004 mukaan. K2-luokan suojaverhouksen vaa-

timukset kokeessa edellyttävät, että verhous tai sen osia ei putoa ja että suojaver-

houksen alustan pinnan keskimääräinen lämpötilan nousu saa olla enintään 250 ᵒC 
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ja korkein lämpötilannousu 270 ᵒC. Lisäksi suojaverhouksen alusta ei saa olla pala-

nut tai hiiltynyt kokeen jälkeen. (RIL 205-2-2019, 65.) 

Palosuojauksen tehtävä on suojata kantavia rakenteita ja lisätä niiden palonkestoa 

määritellyn ajan palotilanteessa. Palosuojausta ei luokitella omaan paloluokkaan, 

koska palosuojattu kantava rakenne luokitellaan paloluokkaan R. Vaaka- ja pysty-

suuntaiset palosuojaukset, kuten tasomaiset rakenteet osoitetaan palosuojauksen 

palonkesto kokeellisesti standardin EN 13381 osien 1 ja 2 mukaan. Puurakenteisten 

palosuojauksien palonkesto osoitetaan kokeellisesti standardin EN 13381 osan 7 

mukaan. (RIL 205-2-2019, 68.) 

2.6 Viranomaislupa-asiakirjat 

Rakennukseen tehtäessä oleellisia rakenteellisia tai muita muutoksia tarvitaan ra-

kennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan lisäksi silloin, jos rakennuksen tai jonkin sen 

osan käyttötarkoitus muuttuu olennaisesti. (Rakennuslehti 2011.) 

 

Kuvio 6. Rakennuslupaa edellyttävät muutokset (RT 11-10781 2002). 
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Luvanvaraisuutta harkittaessa otetaan huomioon käyttötarkoituksen 
muutoksen vaikutus kaavan toteuttamiseen ja muuhun maankäyttöön 
sekä rakennukselta vaadittaviin ominaisuuksiin. Lupaa edellyttävänä 
käyttötarkoituksen muutoksena pidetään muun ohella loma-asunnon 
käytön muuttamista pysyvään asumiseen. (RT 11-10781 2002.) 

Rakennuslupahakemuksen yhteydessä tulee rakennusvalvontaan toimittaa myös 

naapurien kuuleminen -lomake, jolla osoitetaan naapurien suostumus kyseiselle 

muutokselle. Rakennuslupahakemus ja Naapurien kuuleminen -lomake löytyvät liit-

teistä työn lopusta. 
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3 P3- ja P2-PALOLUOKKIEN RAJOITUKSET JA VAATIMUKSET 

Suomessa rakennus luokitellaan eri paloluokkiin sen mukaan, millainen rakennus 

on ja mikä sen käyttötarkoitus on. Tavanomaiset rakennusten paloluokat ovat P1, 

P2 ja P3. Rakennusten paloluokitukseen sisältyy myös P0-paloluokka. Rakennuk-

sen paloluokka on P0, mikäli rakennus suunnitellaan oleellisilta osin tai kokonaan 

oletettuun palonkehitykseen perustuen. (RT 103034 2019.) 

Saman rakennuksen eri lohkot tai osat voivat kuulua eri paloluokkiin. Osien eri pa-

loluokat edellyttävät kuitenkin osien välistä palomuuria, jolla estetään palon leviämi-

nen osasta toiseen. (RT RakMK-21754 2018.) 

3.1 Paloluokan määritys 

P3-paloluokkaan kuuluvan rakennuksen kantaville rakenteille ei ole erityisvaatimuk-

sia palonkestävyyden suhteen. P3-paloluokan rakennuksen riittävä henkilöturvalli-

suus mahdollistetaan rajoittamalla henkilömääriä ja rakennuksen kokoa. P2-palo-

luokkaan kuuluvan rakennuksen kantavien rakenteiden vaatimukset voivat olla pa-

loteknisesti edellisen luokan tasoa matalampia. P2-paloluokan riittävä turvallisuus-

taso saavutetaan asettamalla vaatimuksia erityisesti pintaosien ominaisuuksille ja 

paloturvallisuutta parantaville laitteille. Lisäksi P2-paloluokan rakennuksen kokoa ja 

henkilömääriä on rajoitettu riippuen rakennuksen käyttötavasta. (Kuhlman 2015, 

371.) 

P1-paloluokkaan kuuluvan rakennuksen kantavien rakenteiden oletetaan pääsään-

töisesti kestävän tulipalossa sortumatta. Rakennuksen kokoa ja henkilömäärää ei 

ole rajoitettu. Rakennuksen eri osat voivat kuulua eri paloluokkiin edellyttäen, että 

tulipalon leviäminen osasta toiseen on estetty palomuurilla. Rakennuksen osat, 

jotka erottavat toisistaan palomuuri, tulee rakennuksen osien uloskäytävät rakentaa 

erillisiksi siten, ettei palomuurissa mahdollisesti olevaa ovea ole tarpeen käyttää tu-

lipalotilanteessa. (Kuhlman 2015, 371.) 

Rakennuksen käyttötarkoitus määrittelee sen, millainen paloluokka rakennukselta 

vaaditaan. Vaikuttavia seikkoja ovat muun muassa rakennuksessa oleskeltava aika, 
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rakennuksen pohjapinta-ala, korkeus, kerrosluku sekä tuotanto ja varastotilojen ol-

lessa kyseessä toiminnan palovaaralliset riskit ja riskien laajuus. Asunnoiksi luoki-

tellaan asumiseen käytettäviä tiloja, kuten asuinhuoneistot ja vapaa-ajan asunnot. 

Majoitustiloiksi luokitellaan tilat, jotka ovat tavanomaisesti ympärivuorokautisessa 

käytössä ja joihin ei ole sijoitettu henkilöitä, jotka tarvitsevat hoitopalveluita tai ovat 

eristettyinä. Tällaisiksi tiloiksi luokitellaan hotellit, lomakodit ja asuntolat. (RT 

RakMK-21754 2018.)   

Sairaalat, vanhainkodit, suljetut rangaistuslaitokset ja ympärivuorokautiset päiväko-

dit kuuluvat hoitolaitosryhmään. Hoitolaitosryhmään kuuluvat kaikki hoitolaitokset, 

joissa on eristettyjä henkilöitä tai henkilöitä, jotka tarvitsevat hoitoa. Kokoontumis- 

ja liiketiloiksi luokitellaan ravintolat, myymälät, koulut, päiväkodit, liikuntahallit, näyt-

telyhallit, teatterit, kirkot, kirjastot ja päivähoitolaitokset. Kokoontumis- ja liiketiloiksi 

luokitellaan tilat, joissa on merkittävästi yleisöä tai asiakkaita, ja tilat ovat yleensä 

päivä tai iltakäytössä. Työpaikoiksi luokitellaan toimistot ja virastot, jotka ovat käy-

tössä päivällä ja joissa ei ole juuri muita kuin tilat tunteva henkilökunta. (RT RakMK-

21754 2018.)   

Teolliseen toimintaan ja varastointiin luokiteltavat tilat ovat tuotanto- ja varastotilat, 

kuten maatalouden tuotantotilat, tavanomaiset teollisuustilat ja suuret varastot. Va-

rasto- ja toimintatiloissa on tavanomaisesti vakituinen ja paikallisiin olosuhteisiin pe-

rehtynyt henkilökunta. Tuotanto- ja varastotiloissa tapahtuva toiminta jaetaan kah-

teen palovaarallisuusluokkaan. Ensimmäiseen palovaarallisuusluokkaan kuuluu toi-

minnat, joihin liittyy vähäinen tai kohtuullinen palovaara. Toiseen palovaarallisuus-

luokkaan kuuluu toiminnat, joihin liittyy huomattava tai suuri palovaara tai tiloissa voi 

esiintyä räjähdysvaara. Autosuojiksi luokitellaan kaikki tilat, joissa säilytetään autoja 

tai vastaavia moottoriajoneuvoja. (RT RakMK-21754 2018.)   

Rakennukseen, jossa on asuntoja, majoitustiloja, hoitolaitostiloja tai ko-
koontumis- ja liiketiloja, ei saa sijoittaa palo- tai räjähdysvaarallista tilaa. 
Kuitenkin käyttötarkoituksen edellyttämiä välttämättömiä palo- tai räjäh-
dysvaarallisia tiloja voi sijoittaa edellä mainittujen tilojen yhteyteen, kun 
tehokkain järjestelyin on varmistettu, ettei tämä vaaranna henkilöturval-
lisuutta. (RT RakMK-21754 2018.)   
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Paloluokkaan P3 tai P2 kuuluvan rakennuksen kokoa ja henkilömäärää on rajoitet-

tava henkilöturvallisuuden takaamiseksi, sekä sammutus- ja pelastustyön helpotta-

miseksi. (RT RakMK-21754 2018.)      

3.2 Paloluokka P3 

Taulukko 2. P3-paloluokan palomääräystaulukko (Lahtela 2018). 
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Paloluokkaan P3 kuuluu kaikki tavanomaiset pientalot, joiden kerrosluku on korkein-

taan 2 ja joiden korkeus on enintään 9 metriä. Rakennuksen korkeus määritetään 

rakennuksen maanpinnasta julkisivupinnan ja vesikaton leikkauslinjaan. Mikäli nurk-

kapisteet ovat eri korkeudella, lasketaan rakennuksen korkeus näiden nurkkapistei-

den keskiarvolla. (RT RakMK-21754 2018.)   

3.2.1 Käyttötarkoitusta ja kokoa koskevat rajoitukset 

1-kerroksisen P3-paloluokan rakennuksen kerrosala saa olla enintään 2400 m2. 1-

kerroksisen rakennuksen kerrosala saa olla 4800 m2, mikäli rakennus on varustettu 

tarkoitukseen sopivalla automaattisella sammutuslaitteistolla. 2-kerroksisen raken-

nuksen suurin sallittu kerrosala on 1600 m2 tai 2400 m2, mikäli rakennus on varus-

tettu tarkoitukseen sopivalla automaattisella sammutuslaitteistolla. Rakennuksen 

käyttötarkoituksen ollessa hoitolaitos, pätee siihen samat rajoitukset kuin 1-kerrok-

siseen rakennukseen, poikkeuksena että kerrosalaa ei voi kasvattaa, vaikka raken-

nuksessa olisi automaattinen sammutuslaitteisto. (RT RakMK-21754 2018.)   

P3-paloluokan tuotanto- tai varastorakennukselle ei ole kerrosalarajoitusta, mutta 

rakennuksen korkeus saa olla enintään 14 metriä. Vaikka tuotanto- tai varastora-

kennuksen kerroslukurajoitus on 1, voi rakennuksen toisen kerroksen tasolle sijoit-

taa palo-osastoitua tilana enintään 200 m2 ja osastoimatonta tilaa 50 m2, mikäli tila 

liittyy oleellisesti rakennuksen toimintaan. Maataloustuotteiden kuivaamon kerroslu-

kurajoitus on 1 ja suurin sallittu korkeus 18 metriä, mikäli se on erillinen rakennus. 

Kerrosalarajoitusta ei ole maataloustuotteiden kuivaamolla. Autosuojien kerrosluku-

rajoitus on 1 ja suurin sallittu korkeus 9 metriä. Kerrosalarajoitusta ei autosuojilla 

ole. P3-paloluokan rakennukseksi ei ole mahdollista luokitella mitään asuinraken-

nusta, jonka päällekkäiset kerrokset kuuluvat eri asuinhuoneistoon. (RT RakMK-

21754 2018.)   
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3.2.2 Henkilömäärän tai paikkaluvun rajoitukset 

P3-paloluokan 1-kerroksisten asuntojen henkilömäärä on rajoitettu 250, mutta au-

tomaattisella sammutuslaitteistolla varustetun rakennuksen suurin sallittu henkilö-

määrä on 500.  2-kerroksisen asuinrakennuksen suurin sallittu henkilömäärä on 150 

ja automaattisella sammutuslaitteistolla varustetun rakennuksen korkein sallittu 

henkilömäärä on 250. 1-kerroksisessa hoitolaitoksessa hoitopaikkojen määrä on ra-

joitettu kymmeneen. Mikäli rakennus on varustettu automaattisella sammutuslait-

teistolla, hoitopaikkojen suurin sallittu määrä 25. 2-kerroksista hoitolaitosta ei voi 

luokitella P3-paloluokkaan.  (RT RakMK-21754 2018.)   

Tuotanto- ja varastorakennuksille ei ole henkilörajoituksia 1-kerroksisessa P3-luo-

kassa. 2-kerroksinen tuotanto- ja varastotila ei ole sallittu P3-paloluokassa. Raken-

nuksen käyttötarkoituksen kuuluessa 1-kerroksiseen majoitustilaan on tilan suurin 

sallittu majoituspaikkojen määrä 50 tai 100, mikäli rakennus on varustettu automaat-

tisella sammutuslaitteistolla. 2-kerroksisessa majoitusrakennuksessa sallitaan enin-

tään 10 majoituspaikkaa, eikä paikkojen lukumäärää ole mahdollista lisätä, vaikka 

rakennuksessa olisi automaattinen sammutuslaitteisto. (RT RakMK-21754 2018.)   

P3-paloluokan hoitolaitoksien hoitopaikkojen suurin sallittu määrä on 10 tai 25, mi-

käli rakennus on varustettu automaattisella sammutuslaitteistolla. 2-kerroksiset hoi-

tolaitokset eivät ole sallittuja P3-paloluokassa. 1-kerroksisten kokoontumis- ja liike-

tilojen suurin sallittu henkilömäärä on 500 tai 1000, mikäli rakennus on varustettu 

automaattisella sammutuslaitteistolla. 2-kerroksisen liiketilan henkilömäärä saa olla 

enintään 50, eikä sitä voi kasvattaa, vaikka rakennuksessa olisi automaattinen sam-

mutuslaitteisto. P3-paloluokan 1-kerroksisten työpaikkatilojen suurin sallittu henki-

lömäärä on 250 ilman automaattista sammutuslaitteistoa ja 500 mikäli rakennuk-

sessa se on. 2-kerroksisen työpaikkatilan suurin sallittu henkilömäärä on 150, eikä 

sitä voi kasvattaa, vaikka rakennuksessa olisi automaattinen sammutuslaitteisto. 

(RT RakMK-21754 2018.)   
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3.2.3 Rakenteelliset vaatimukset 

P3-paloluokkaan kuuluvan rakennuksen kantaville rakenteille ei ole asetettu erityis-

vaatimuksia sen suhteen, miten rakenteet kestävät palotilanteessa (Rakentaja.fi 

2011). Kellarillisia P3-paloluokan rakennuksia koskee kuitenkin määräys, jonka mu-

kaan ylimmän kellarikerroksen alapuoliselta kellarikerroksen kantavilta rakenteilta 

vaaditaan luokkavaatimus R60, A2-s1, d0. P3-paloluokan rakennukseen tulee muo-

dostaa kerrososastointi, mikäli rakennuksen kellarikerrokset palvelevat useampaa 

kuin yhtä asuinhuoneistoa. P3-paloluokan sisäpuolisten pintojen luokkavaatimus ta-

vanomaisissa käyttökohteissa on D-s2, d2. Erityistiloissa, kuten teknisissä huoltoti-

loissa ja kiinteän polttoaineen varastoissa on tiukemmat pintaluokkavaatimukset.  

P3-paloluokan rakennuksen ulkoseinän ulkopinnan luokkavaatimus on sama kuin 

tavanomaisten käyttökohteiden sisäpinnoissa. (A 28.11.2017/848.)  

3.3 Paloluokka P2 

Tavanomaisia P2-paloluokan rakennuksia ovat hoitolaitokset, majoitustilat yms. P2-

paloluokan rakennuksien kantavilta rakenteilta edellytetään P2-paloluokalle määri-

tettyjä paljonkesto-ominaisuuksia.  

3.3.1 Käyttötarkoitusta ja kokoa koskevat rajoitukset 

Tavanomaisen P2-paloluokan rakennuksen kerrosalaa ei ole rajoitettu, mutta sen 

kerrosluku saa olla korkeintaan 2 ja rakennuksen korkeus saa olla enintään 9 met-

riä. 1-kerroksiselle tuotanto- tai varastorakennukselle ei ole kerrosala- tai korkeus-

rajoituksia, mutta kerrosluku on rajoitettu yhteen. Tällaisessa rakennuksessa on kui-

tenkin mahdollista sijoittaa toisen kerroksen tasalle palo-osastoitua tilaa enintään 

200 m2 ja osastoimatonta tilaa 50 m2, mikäli tila liittyy oleellisesti rakennuksen toi-

mintaan. P2-paloluokan yli 2-kerroksinen asuinrakennus, hoitolaitos (lukuun otta-

matta suljettua rangaistuslaitosta), majoitusrakennus tai työpaikkarakennus saa olla 

enintään 8 kerroksinen ja 28 metriä korkea, sekä kerrosala enintään 12000 m2, kun 

rakennus on varustettu automaattisella sammutuslaitteistolla. Yli 2-kerroksinen ko-
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koontumis- ja liikerakennuksen kerrosala saa olla korkeintaan 12000 m2 ja kerros-

luku enintään 4, sekä rakennuksen korkeus saa olla korkeintaan 14 metriä. (RT 

RakMK-21754 2018.)   

P2-paloluokan asuinrakennus, joka on yli 2-kerroksinen ja jonka kaikki kerrokset 

kuuluvat asunnoittain samaan huoneistoon saa olla enintään 14 metriä korkea ja 

kerrosala korkeintaan 12000 m2, sekä suurin sallittu kerrosluku 4. Lisäksi tällaisessa 

rakennuksessa ei sallita tiloja, joissa on palokuormaa yli 1200 MJ/m2. Tällaisessa 

asuinrakennuksessa ei edellytetä automaattista sammutuslaitteistoa, eikä sillä ole 

mahdollista kasvattaa määritettyjä rajoja. (RT RakMK-21754 2018.)   

3.3.2 Henkilömäärän tai paikkaluvun rajoitukset 

P2-paloluokkaan kuuluvan asunnon henkilömäärään ei ole rajoituksia 1-kerroksi-

sissa ja 2-kerroksisissa rakennuksissa. Yli 2-kerroksisissa asuinrakennuksissa hen-

kilömäärä on rajoitettu 1000 ja tällöin rakennuksessa tulee olla automaattinen sam-

mutuslaitteisto. 1-kerroksisissa majoitustiloissa majoituspaikat on rajoitettu 150 tai 

300, mikäli rakennuksessa on automaattinen sammutuslaitteisto. 2-kerroksisissa 

majoitustiloissa majoituspaikat on rajoitettu 50 tai 100, mikäli rakennuksessa on au-

tomaattinen sammutuslaitteisto. Yli 2-kerroksisissa majoitustiloissa saa olla enin-

tään 500 majoituspaikkaa ja tällöin rakennus tulee olla varustettuna automaattisella 

sammutuslaitteistolla. (RT RakMK-21754 2018.)   

P2-paloluokan 1-kerroksisissa hoitolaitoksissa hoitopaikkojen määrä on rajoitettu 

100, mutta automaattisella sammutuslaitteistolla varustetun hoitolaitoksen suurin 

sallittu hoitopaikkojen määrä on rajoitettu 200. 2-kerroksisissa hoitolaitoksissa hoi-

topaikkoja saa olla enintään 25 tai 50, mikäli rakennuksessa on automaattinen sam-

mutuslaitteisto. Yli 2-kerroksisissa rakennuksissa hoitopaikkojen määrä on rajoitettu 

150 ja tällöin rakennus tulee olla varustettuna automaattisella sammutuslaitteistolla. 

(RT RakMK-21754 2018.)   

P2-paloluokan 1-kerroksisissa kokoontumis- ja liiketiloissa ei ole henkilörajoitusta. 

2-kerroksisissa liike- ja kokoontumistiloissa henkilömäärä on rajoitettu 250, tai 500, 
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mikäli rakennus on varustettu automaattisella sammutuslaitteistolla. Yli 2-kerroksis-

ten liike- ja kokoontumistilojen henkilömäärä on rajoitettu 1000 ja tällöin rakennuk-

sessa tulee olla automaattinen sammutuslaitteisto. P2-paloluokan 1-kerroksisissa 

ja 2-kerroksisissa työpaikkatiloissa ei ole henkilömäärää rajoitettu. Yli 2-kerroksisten 

työpaikkatilojen henkilömäärä on rajoitettu 1000, jolloin rakennuksessa tulee olla 

automaattinen sammutuslaitteisto. (RT RakMK-21754 2018.)  

P2-paloluokan 1-kerroksisien tuotanto- ja varastotilojen henkilömäärää ei ole rajoi-

tettu. 2-kerroksisien varasto- ja tuotantotilojen henkilömäärä on rajoitettu 50. Mikäli 

rakennus on varustettu automaattisella sammutuslaitteistolla, suurin sallittu henki-

lömäärä on 100. Yli 2-kerroksiset tuotanto- ja varastotilat eivät ole sallittuja. (RT 

RakMK-21754 2018.)   

3.3.3 Rakenteelliset vaatimukset 

Kantavaksi rungoksi tai jäykistäviksi olennaisiksi osiksi luetaan pääkannattajat, run-

koa jäykistävät sekundäärikannattajat ja yläpohjan jäykisteet. Lisäksi kantavan ra-

kenteen osiksi luetaan sellaiset yksittäiset rakenteet, jotka varmistavat yläpohjan 

stabiliteetin ja sen säilymisen, sekä niihin kuuluvat liitokset. (RT RakMK-21754 

2018.)    

P2-paloluokan rakennuksen, joka toimii majoitustilana tai hoitolaitoksena, tulee si-

säpuolisten pintojen täyttää niille asetetut luokkavaatimukset. Majoitustilan tai hoi-

tolaitoksen sisäpuolisten seinien ja katon pintojen luokkavaatimus on B-s1, d0. Ma-

joitustilojen lattiapinnoille ei ole asetettu luokkavaatimusta paloluokassa P2. P2-pa-

loluokan hoitolaitoksen lattiapinnoille on asetettu luokkavaatimus DFL-s1. (RT 08-

11098 2012.)  

P2-paloluokan rakennuksessa tulee olla osastoiva ovi, mikäli palomuurina toimi-

vassa seinässä on ovi. Oven palonkestovaatimus tulee olla tällöin sama, kuin on 

seinälle asetettu palonkestovaatimus. Mikäli seinä ei toimi palomuurina, voi oven 

palonkestoluokka olla vähintään puolet seinän palonkestovaatimuksesta. Osastoi-
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via ovia on hyvin erilaisia riippuen käyttökohteesta. Käyttökohde puolestaan määrit-

telee suurimmilta osin ovessa käytettävät materiaalit ja erilaiset ovelle asetetut vaa-

timukset. (RT 42-11145 2014.)  

 

Taulukko 3. Kantavien ja jäykistävien rakenteiden luokkavaatimukset P2-paloluo-
kan rakennuksissa (RT RakMK-21754 2018).  
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4 ASUINRAKENNUKSESTA P2-PALOLUOKAN HOITOLAITOS 

Esimerkkikohde on puurunkoinen kaksikerroksinen asuinkäytössä oleva pientalo, 

joka kuuluu P3-paloluokkaan. Rakennuksen tämänhetkiset rakennuspiirustukset 

löytyvät liitteistä työn lopusta. Aikomuksena on muuttaa rakennuksen käyttötapa 

asuinkäytöstä hoitolaitokseksi. Ympäristöministeriön asetuksen 848/2017 mukaan 

kaksikerroksinen rakennus, jonka käyttötarkoitus on hoitolaitos, ei ole sallittu palo-

luokassa P3. Tämän vuoksi rakennuksen paloluokka tulee olla P2. Rakennukseen 

tulisi arviolta 7 hoitopaikkaa. Ympäristöministeriön asetuksen 848/2017 mukaan 

hoitolaitoskäytössä kaksikerroksisen P2-paloluokan rakennuksen suurin sallittu hoi-

topaikkojen lukumäärä on 25, mikäli rakennus ei ole varustettu automaattisella sam-

mutuslaitteistolla.  

4.1 Palotekniset laitteet 

Rakennuksen käyttötarkoituksen muutos asuinrakennuksesta hoitolaitokseksi aset-

taa erityisvaatimuksia palovaroittimien sijainnille ja niiden kappalemäärille. Hoitolai-

toksen jokaisessa majoitushuoneessa tulee olla vähintään yksi sähköverkkoon kyt-

ketty palovaroitin. Hoitolaitoksen yleisten tilojen jokaista alkavaa 60 m2 huoneisto-

alaa kohden tulee olla vähintään yksi sähköverkkoon kytketty palovaroitin. (RT SM-

21427 2009.)  

Sähköverkkoon kytketty palovaroitin tulee asentaa näin ollen jokaisen majoitushuo-

neen lisäksi vähintään yksi palovaroitin sekä ensimmäiseen että toiseen kerrok-

seen. Majoitushuoneiden lukumäärä vaikuttaa siihen, montako palovaroitinta tulee 

asentaa yleisiin tiloihin. Yleisten tilojen palovaroittimien vähimmäislukumäärä saa-

daan selville, kun kunkin kerroksen huoneistoalasta vähennetään majoitushuonei-

den pinta-alat. Mikäli yleisten tilojen huoneistoalaksi saadaan yli 60 m2, mutta alle 

120 m2, tulee kerroksessa olla vähintään 2 palovaroitinta yleisissä tiloissa jokaisen 

majoitushuoneen lisäksi. Jos kerroksessa on 3 majoitushuonetta ja yleisten tilojen 

huoneistoala on 92 m2, tulee kerroksessa olla yhteensä vähintään 5 kpl sähköverk-

koon kytkettyä palovaroitinta.  
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Palovaroittimet tulee ylläpitää toimintakuntoisina ja niiden oikeanlainen toiminta tu-

lee testata määräajoin. Hoitolaitoksen toiminnanharjoittajan tulee tiedostaa ja huo-

lehtia palovaroittimien kunnossapitotoimenpiteistä. Kunnossapitotoimenpiteistä 

suositellaan ylläpitämään huoltokirjan tapaista dokumenttia, josta selviää miten ja 

milloin palovaroittimet on huollettu sekä niiden toiminta testattu. Palovaroittimet voi-

daan kytkeä myös sarjaan, jolloin yhden palovaroittimen lauettua hälyttävät kaikki 

muutkin palovaroittimet samanaikaisesti. (Pelastustoimi, [viitattu 19.10.2019].) 

Hiilimonoksidivaroitin, eli häkävaroitin suositellaan asennettavaksi rakennuksen ti-

laan, jossa on tulisija, takka tms. Hiilimonoksidi on erittäin myrkyllinen kaasu. Hiili-

monoksidia syntyy epätäydellisen palamisen tuloksena. Hiilimonoksidi on mauton, 

väritön ja hajuton kaasu, jota ei pysty havaitsemaan ihmisen aistein. (Pelastustoimi, 

[viitattu 19.10.2019].) 

4.2 Palo-osastointi 

Rakennukseen tulee tehdä palo-osastoinnit P2-paloluokan hoitolaitosrakennuksille 

määrättyjen vaatimusten mukaisesti. Rakennukseen tulee tehdä kerrososastointi. 

Ensimmäinen ja toinen kerros tulee erottaa toisistaan kerrososastoinnilla, samoin 

toinen kerros tulee erottaa kerrososastoinnilla ullakosta. Lisäksi hoitolaitoksen ma-

joitushuoneet tulee palo-osastoida. (RT RakMK-21754 2018.)  

Kerrososastointi vaatii väli- ja yläpohjan läpi kulkevan talotekniikan läpivientien huo-

mioimisen. Kerrososastoinnin läpi kulkevat ilmanvaihtokanavat tulee varustaa pa-

lonrajoittimilla, jotka estävät palon leviämisen kerroksesta toiseen ilmanvaihtoka-

navien kautta. Lisäksi majoitushuoneiden rakenteiden talotekniikan läpiviennit tulee 

varustaa palonrajoittimilla, koska majoitushuoneet muodostavat omat palo-osas-

tonsa. (LVI 30-10551 2014.) 

Palonrajoitin laukeaa tavallisesti lämpötilan vaikutuksesta. Yleensä palonrajoitin 

laukeaa ja sulkee ilmanvaihtokanavan, kun lämpötila kohoaa yli +70 ᵒC. Erityistä 

paloturvallisuutta vaativissa kohteissa palonrajoittimen sulkeutumislämpötilaksi 

asetetaan matalampi lämpötila, jolloin saavutetaan parempi henkilöturvallisuus koh-
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teissa, joissa sitä vaaditaan. Palonrajoitin tulee kestää toimintakuntoisena palotilan-

teessa vähintään yhtä kauan, kuin palo-osastoidun rakenneosan palonkestoaika on.  

(LVI 30-10551 2014.)  

 

Kuvio 7. Palonrajoittimen asennusperiaate osastoivaan rakenteeseen (LVI 30-
10551 2014). 

 

Rakennuksen ensimmäisestä kerroksesta toiseen kerrokseen johtavat portaat tulee 

huomioida kerrososastoinnin kannalta. Portaikon tulee täyttää kerrososastoinnin 

edellyttämät palo-osastointivaatimukset. Portaikkoon tulee tehdä palo-osastoiva ra-

kenne, mikäli portaikko ei ole oma tilansa, vaan se on avonainen. Lisäksi portaik-

koon tulee asentaa osastoivat palo-ovet, jotka täyttävät vaaditun palonkestoajan. 

Palo-osastoiduissa väliseinissä olevien ovien palonkestävyysaika tulee olla vähin-

tään puolet osastoivan väliseinärakenteen palonkestävyysajasta. (RT RakMK-

21754 2018.)  

Esimerkkikohteessa portaikko on rakennettu omaksi tilakseen ja portaikon seinära-

kenne on samanlainen, kuin muissakin rakennuksen väliseinissä. Portaikon seinä-

rakenne koostuu kivivillaeristeisestä puurungosta, jonka molemmat pinnat on levy-

tetty 13 mm vahvuisella erikoiskovalla kipsikartonkilevyllä. Osastoivan väliseinän 

vaadittu EI30 luokkavaatimus saavutetaan puurunkoisella mineraalivillalla eristetyllä 

ja yksinkertaisella molemminpuolisella kipsikartonkilevytyksellä toteutetulla seinära-
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kenteella (Rakenteet ja palo, [viitattu 22.10.2019]). Nykyinen portaikon seinära-

kenne täyttää näin ollen palo-osastoinnin vaatiman luokkavaatimuksen. Portaikkoon 

tulee kuitenkin asentaa osastoivat palo-ovet, joiden palonkestoaika täyttää vähin-

tään EI15 luokkavaatimuksen. 

4.3 Hätäpoistuminen rakennuksesta 

Rakennuksessa tulee olla vähintään kaksi poistumisreittiä, jotka ovat toisistaan riip-

pumattomia (Pelastustoimi, [viitattu 23.10.2019]). Varsinaisen uloskäynnin lisäksi 

tulee näin ollen olla toinen varatie, josta on mahdollisuus poistua turvallisesti pala-

vasta rakennuksesta.  

Kaksikerroksisen rakennuksen toisesta kerroksesta tulee olla varatie hätäpoistumi-

sen varalta. Jokaisesta majoitushuoneesta tulee olla varatie maanpinnalle tai muu-

alle turvalliseen paikkaan palon sattuessa. Mikäli varatien pudottautumiskorkeus on 

yli 3,5 metriä, tulee varatieltä olla kiinteät tikkaat maanpinnalle. (Oulun kaupunki 

2013.)  

Varatieikkunan korkeus tulee olla vähintään 600 mm ja leveys tulee olla vähintään 

500 mm. Varatieikkunat tulee olla varustettuna kiinteillä avauspainikkeilla. (RT 

RakMK-21754 2018.) Esimerkkikohteen pohjapiirustusten mukaan makuuhuonei-

den ikkunat täyttävät nämä vaatimukset. Esimerkkikohteen piirustusten mukaan va-

ratieikkunoiden pudottautumiskorkeus on noin 3,9 metriä ikkunan alareunasta, jol-

loin varatieltä tulee olla kiinteät tikkaat tai muu vastaava turvallinen kulku maanpin-

nalle. Esimerkkikohteen piirustusten mukaan varatieikkunoiden kohdalle on asen-

nettu kiinteät tikkaat toisella puolella rakennusta. Rakennuksen toisella puolella va-

ratieikkunoiden kohdalla on ensimmäisen kerroksen terassin katto, jota pitkin on 

mahdollista poistua palavasta rakennuksesta. Rakennuksen piirustusten mukaan 

terassin katon korkeus maanpinnasta on noin 2,6 metriä, joten se alittaa määritetyn 

suurimman sallitun pudottautumiskorkeuden 3,5 metriä ja hyväksytään näin ollen 

ilman erillisiä tikkaita.  

Varatienä voidaan käyttää myös parveketta. Parvekkeen kautta voidaan pelastau-

tua kiinteitä tikkaita tai portaita pitkin. Parvekkeen lattiassa olevan luukun kautta 
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voidaan myös pudottautua maanpinnalle, mikäli pudottautumiskorkeus on niin pieni, 

ettei se vaadi tikkaita. (RT RakMK-21754 2018.) Esimerkkikohteen rakennuspiirus-

tusten mukaan parvekkeen lattian korkeus maanpinnasta on noin 3,2 metriä. 

4.4 Rakenteiden palonkestovaatimukset 

Kaksikerroksisen P2-paloluokan hoitolaitosrakennuksen kantaville rakenteille on 

määritetty luokkavaatimus R30, eli kantavan rakenteen tulee säilyttää palossa kuor-

mankantokykynsä vähintään 30 minuutin ajan. Ulkoseinien lisäksi R30 luokkavaati-

mus vaaditaan yläpohjarakenteilta ja kantavilta väliseiniltä, sekä kantavilta aukon 

ylityspalkeilta. (RT RakMK-21754 2018.)     

4.4.1 Ulkoseinät 

Kaksikerroksisen P2-paloluokan hoitolaitosrakennuksen ulkoseinän ulkopinnalle ja 

tuuletusvälin sisä- ja ulkopinnoille on määritetty luokkavaatimukset. Ulkoseinän ul-

kopinnan luokkavaatimus on B-s2, d0. Tuuletusvälin ulkopinnan luokkavaatimus on 

B-s2, d0. Tuuletusvälin sisäpinnan luokkavaatimus on B-s1, d0. Kaksikerroksisen 

P2-paloluokan hoitolaitosrakennuksen ulkoverhouksen tuuletusvälin ulkopinnan ja 

ulkoverhouksen ulkopinnan luokkavaatimuksena hyväksytään D-s2, d2 paloluokka. 

Tämä edellyttää kuitenkin, että rakennus on varustettu tarkoitukseen sopivalla au-

tomaattisella sammutuslaitteistolla ja palon leviäminen ulkoverhouksen tuuletusvä-

lissä on rajoitettu kerroksittain. (RT RakMK-21754 2018.)  

Kipsikartonkilevyt luokitellaan paloluokkaan A2-s1, d0. Ulkoseinärakenteessa tuu-

lensuojalevynä käytettävä kipsikartonkilevy täyttää tuuletusvälin sisäpinnalle vaadi-

tun luokkavaatimuksen B-s1, d0. Ulkoseinän ulkoverhouspaneeli ei täytä sellaise-

naan sille määritettyä luokkavaatimusta B-s1, d0. Vaadittava luokkavaatimus saa-

vutetaan käsittelemällä ulkoverhouspaneelit teollisesti erityisellä palosuojamaalaus-

järjestelmällä, jolla saavutetaan ulkoverhouksen luokkavaatimus B-s1, d0 (Tek-

nosafe 2407 palosuojamaalausjärjestelmä, [viitattu 9.10.2019]). Ulkoverhouksen 

purkaminen ja seinän verhoilu palosuojamaalausjärjestelmällä käsitellyllä puupa-
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neelilla mahdollistaa puun käytön ulkoseinien ulkoverhouksessa. Palosuojamaala-

tulla ulkoverhouspaneelilla saavutetaan näin ollen sekä ulkoverhouksen tuuletusvä-

lin ulkopinnan, että ulkoverhouspaneelin ulkopinnan luokkavaatimus B-s1, d0.  

Kaksikerroksisen P2-paloluokan hoitolaitosrakennuksen ulkoseinien sisäpinnan 

luokkavaatimuksen tulee olla B-s1, d0. Ulkoseinien sisäpuolinen levytys on toteu-

tettu 13 millimetriä paksulla erikoiskovalla kipsikartonkilevyllä. A2-s1, d0 paloluok-

kaan kuuluva kipsikartonkilevytys täyttää näin ollen sisäpinnalle vaaditun luokka-

vaatimuksen B-s1, d0.    

4.4.2 Alapohja 

Rakennuksen ensimmäisen kerroksen lattiapintamateriaali on laminaattiparketti, ja 

se on asennettu suoraan betonilaatan päälle. Kaksikerroksisen P2-paloluokan hoi-

tolaitosrakennuksen lattiapintojen palonkestoluokka tulee olla vähintään DFL-s1 (RT 

RakMK-21754 2018). Lattiapinnalle vaadittu DFL-s1 paloluokka saavutetaan, jos 

suoraan laminaattilattiapinnan alla on vähintään D-s2, d0 luokiteltu tuote. Suoraan 

betonialustan päälle asennettu laminaattiparketti täyttää näin ollen DFL-s1 paloluo-

kan. (Puuinfo 2012.)   

4.4.3 Välipohja 

RT RakMK-21754 säännöskortin mukaan kaksikerroksisen P2-paloluokan hoitolai-

tosrakennuksen lattiapintojen palonkestoluokka tulee olla vähintään DFL-s1. Väli-

pohjan lattiapintamateriaali on laminaatti. Laminaattiparketin alla on kaksi kerrosta 

lattiakipsikartonkilevyä. Lattiapinnalle vaadittu DFL-s1 paloluokka saavutetaan, jos 

suoraan laminaattilattiapinnan alla on vähintään D-s2, d0 luokiteltu tuote (Puuinfo 

2012). Nykyinen toisen kerroksen lattiarakenne täyttää näin ollen vaaditun DFL-s1 

luokituksen sellaisenaan.  

Rakennuksen ensimmäisen kerroksen sisäpuoliset kattopinnat on verhoiltu 15 mm 

vahvuisella puupaneelilla. Puupanelointi ei sellaisenaan täytä sisäpuoliselle katto-

pinnalle määritettyä luokkavaatimusta B-s1, d0, koska puupaneloinnin paloluokitus 



36 

 

on D-s2, d0 (Puuinfo 2012). Katon puupaneloinnin purkaminen ja katon levytys kip-

sikartonkilevyillä mahdollistaisi kattopinnoissa vaaditun luokkavaatimuksen B-s1, d0 

täyttymisen.  

Välipohjan kantavien rakenteiden paloluokkavaatimus on R30 (RT RakMK-21754 

2018). Välipohjan kantavia rakenteita tulee paloeristää sekä ala- että yläpuolista pa-

loa vastaan. Jotta välipohjan R30 paloluokkavaatimus saavutetaan, tulee välipohjan 

alapintaan asentaa myös toinen 13 mm kipsikartonkilevytys. (Rakenteet ja palo, [vii-

tattu 21.10.2019].) Välipohjan yläpinnassa on jo ennestään kaksinkertainen kipsi-

kartonkilevytys. Välipohjan kantavia rakenteita paloeristää näin ollen sekä ala- että 

yläpinnassa kaksinkertainen kipsikartonkilevytys, jolla saavutetaan välipohjan kan-

taville rakenteille vaadittu molemminpuolinen 30 minuutin paloeristys.   

4.4.4 Yläpohja 

Paloturvallisuusmääräysten mukaan yläpohjarakenteen paloluokkavaatimus on 

R30. Kaksikerroksisen P2-paloluokan hoitolaitosrakennuksen sisäpuoliselle katto-

pinnalle on määritetty luokkavaatimus B-s1, d0 (RT RakMK-21754 2018). Raken-

nuksen toisen kerroksen sisäpuoliset kattopinnat on verhoiltu 15 mm vahvuisella 

puupaneelilla samoin kuin ensimmäisenkin kerroksen kattopinnat. Puupanelointi ei 

sellaisenaan täytä sisäpuoliselle kattopinnalle määritettyä luokkavaatimusta B-s1, 

d0. Puupaneloinnin paloluokitus on D-s2, d0 (Puuinfo 2012). Katon puupaneloinnin 

purkaminen ja katon levytys 13 mm kipsikartonkilevyillä mahdollistaisi kattopin-

noissa vaaditun luokkavaatimuksen B-s1, d0 täyttymisen.  

Alun perin P3-paloluokan yläpohjan rakenteita ei ole palomitoitettu kestämään pa-

lotilanteessa P2-paloluokan vaatimaa 30 minuutin aikaa. Tällöin kattorakenteita tu-

lee vahvistaa niin paljon, että se täyttää vaaditun 30 minuutin palonkestoajan. Tämä 

vaatii erityistä palomitoitusta, jolla osoitetaan, että rakenne kestää vaaditun ajan pa-

lotilanteessa, mikäli palo syttyy yläpohjassa. Toinen vaihtoehto on paloeristää ylä-

pohjan kantavat kattorakenteet suojaverhouksella.  

Toisen kerroksen sisäpuolisen palon varalta tulee yläpohjan alapintaan lisätä myös 

toinen kipsikartonkilevytys, jolloin saavutetaan yläpohjarakenteen paloluokka EI30 
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sisäpuolista paloa vastaan. Kahdella päällekkäisellä 13 mm kipsikartonkilevytyk-

sellä saavutetaan EI30 paloluokkavaatimus (Rakenteet ja palo, [viitattu 

21.10.2019]).   

4.4.5 Väliseinät ja väliovet 

P2-paloluokan hoitolaitosrakennuksen majoitushuoneet tulee palo-osastoida ja 

osastoivien väliseinien tulee täyttää EI30 luokkavaatimus. Palo-osastoiduissa väli-

seinissä olevien ovien palonkestävyysaika tulee olla vähintään puolet osastoivan 

väliseinärakenteen palonkestävyysajasta. (RT RakMK-21754 2018.) Tämän vuoksi 

majoitushuoneen ovi tulee olla palo-ovi, joka täyttää vähintään EI15 paloluokkavaa-

timuksen. Osastoivan väliseinän vaadittu EI30 luokkavaatimus saavutetaan puurun-

koisella mineraalivillalla eristetyllä ja yksinkertaisella molemminpuolisella kipsikar-

tonkilevytyksellä toteutetulla seinärakenteella (Rakenteet ja palo, [viitattu 

21.10.2019]). Nykyinen huoneiden väliseinärakenne täyttää näin ollen huoneiden 

palo-osastoinnin vaatiman palonkestävyysajan. Väliovet tulee kuitenkin vaihtaa 

palo-oviksi, joiden palonkestävyysaika on vähintään 15 minuuttia.    
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5 YHTEENVETO 

Asetetut asetukset ja säädetyt lait ohjaavat hyvin tarkasti rakennusten paloturvalli-

suutta. Olemassa olevan rakennuksen paloluokituksen muuttaminen vaativampaan 

paloluokkaan vaatii melko paljon selvitystyötä ja muutostöitä kohteesta riippuen. 

Rakennuksen paloluokan muuttaminen on myös melko pitkä prosessi. Ennen kuin 

rakennuksen muutostöitä voidaan aloittaa, tulee selvittää mitä muutoksia rakennuk-

seen tulee tehdä ja miten laajasti, jotta se täyttää vaaditun paloluokan vaatimukset. 

Asian vireillepano lähtee liikkeelle ottamalla yhteyttä kaupungin rakennusvalvon-

taan. Rakennuksen käyttötavan muutos edellyttää rakennusluvan hakemista, jossa 

selviää miten rakennuksen käyttötapa tulisi muuttumaan. Rakennusluvan yhtey-

dessä tulee kaupungin rakennusvalvontaan toimittaa myös Naapurien kuuleminen 

-lomake. 

Rakennuksen varsinainen muutostyö voi olla varsin laajamittainen. Työssä käsitel-

tävään esimerkkikohteeseen tulisi tehdä melko mittavia muutostöitä, jos rakennuk-

sesta halutaan tehdä P2-paloluokan hoitolaitosrakennus. Kipsikartonkilevytyksellä 

tulisi korvata kaikki sisäkatot, joissa on puupanelointi. Sisäkattojen puupaneloinnin 

purun yhteydessä kattoon saataisiin vedettyä tarvittavat kaapelit, esimerkiksi verk-

kovirtaan kytkettäville palovaroittimille ja valaistuille hätäpoistumismerkinnöille. Ma-

kuuhuoneiden väliovet tulee vaihtaa osastoiviksi palo-oviksi. Lisäksi portaikkoon tu-

lee asentaa palo-ovet, jotta kerrososastoinnin vaatimukset täyttyvät. Osastoivien 

ovien asentaminen on melko pienimuotoinen toimenpide.  

Kerrososastointi edellyttää osastoivan kerroksen läpi kulkevien läpivientien suojaa-

mista palolta. Palo ei saa läpiviennin kautta kulkeutua toiseen kerrokseen tai palo-

osastoon. Esimerkkikohteessa ilmanvaihtokanavat kulkevat ensimmäisestä kerrok-

sesta toiseen kerrokseen, jolloin ilmanvaihtokanaviin tulee asentaa palonrajoittimet 

kerrososastoinnin kohdalle. Lisäksi ilmanvaihtokanavien palonrajoittimet tulee 

asentaa majoitushuoneiden palo-osastoituun rakenteeseen, riippuen siitä tuleeko 

ilmanvaihtokanava huoneeseen katosta vai seinästä. Esimerkkikohteessa palonra-

joittimien asentaminen on melko pieni toimenpide, koska rakennuksen läpi ylös kul-

kevat ilmanvaihtokanavat on koteloitu, jolloin niihin päästään melko pienin toimen-

pitein käsiksi. Ilmanvaihtokanavien palonrajoittimien asentaminen voi olla kuitenkin 
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työläs toimenpide, mikäli ilmanvaihtokanavat sijaitsevat esimerkiksi seinien tai mui-

den kiinteiden rakenteiden sisällä.  

Rakennuksen rakenteilta ja pintamateriaaleilta vaaditaan parempia palonkesto-omi-

naisuuksia siirryttäessä P3-palouluokan rakennuksesta P2-paloluokan rakennuk-

seen. Sisäpuolisia pintoja tulee korvata kipsikartonkilevytyksellä tai jo olemassa ole-

van rakenteen kipsikartonkilevytys tulee vahvistaa toisella kipsikartonkilevytyksellä. 

Esimerkkikohteen sisäkattopinta-ala on lähes 300 m2. Sisäkattojen puupaneloinnin 

korvaaminen kipsikartonkilevytyksellä on varsin laaja ja työläs toimenpide, varsinkin 

kun kattoon tulee asentaa kaksinkertainen kipsikartonkilevytys. Ulkoverhouspanee-

lin korvaaminen palosuojakäsitellyllä paneelilla on myös varsin laaja ja työläs toi-

menpide. Tässä vain poimintoja paloluokituksen muutoksen edellyttämistä vaati-

muksista. Paikallinen rakennusvalvonta päättää kuitenkin muutostyön vaatimuk-

sista ja paloluokan muutokset käsitellään aina tapauskohtaisesti paikallisen raken-

nusvalvonnan kanssa. 

Kaiken kaikkiaan P3-paloluokan asuinrakennuksen muuttaminen P2-paloluokan 

hoitolaitosrakennukseksi on hyvin mittava prosessi. Selvitys- ja viranomaistyön 

määrä on huomattava, mutta itse muutostyön vaatima työmäärä on hyvin mittava. 

Työssä en ottanut kantaa paloluokan muutostyön kustannuksiin. Esimerkkikohteen 

paloluokan muutostyön laajuudesta johtuen muutostyön kokonaiskustannukset 

nousevat kuitenkin huomattaviksi. 
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