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1 JOHDANTO 

 

Maatalouden tuotantorakennusten rakennushankkeiden suunnittelua ja toteutusta on 

usein vaikeuttanut palomääräysten ja -ohjeiden tulkinnanvaraisuus sekä sijoittuminen 

useisiin toisiaan täydentäviin lainkohtiin. Epätietoisuus ja tulkinnanvaraisuus ovat 

aiheuttaneet virheellistä ja puutteellista rakentamista. Maatalousala on kehittynyt 

voimakkaasti viimeisten vuosikymmenien aikana. Käyttöön on tullut runsaasti uuden-

laisia sähkökäyttöisiä ja mekaanisia laitteita. Tuotantotilojen koot ja eläinmäärät ovat 

kasvaneet huomattavasti aiheuttaen palotilanteissa suuria aineellisia menetyksiä. 

Tapahtuneiden palovahinkojen jälkiselvittelyissä on tullut esille puutteita niin suunnit-

telussa kuin rakentamisvaiheen ratkaisuissa. Niitä ovat aiheuttaneet rakentajien tie-

don puute toteutuneissa rakenneratkaisuissa ja ohjeiden erilainen tulkinta ja sovelta-

minen. Maatilayrittäjän pitkäaikainen työskentely samoissa tiloissa on voinut vaikuttaa 

myös asenteisiin liiallisena turvallisuuden tunteena, heijastuen rakennushankkeeseen 

ryhtyvän päätöksiin. 

 

Tähän opinnäytetyöhön liittyvät keskeiset käsitteet ja lyhenteet: 

MRL Maankäyttö- ja rakennuslaki 

E1 Suomen rakentamismääräyskokoelman osa E1 

E2 Suomen rakentamismääräyskokoelman osa E2 

MMM Maa- ja metsätalousministeriö 

A asetus 

L laki 

  

Suomessa tapahtuu vuosittain useita kymmeniä suuria ja tuhoisia kotieläinrakennus-

ten tulipaloja. Palot ovat saaneet usein alkunsa sähkölaitteista, mekaanisten laittei-

den ylikuumenemisista, viallisista lämmityslaitteista ja varomattomuudesta.  

 

Palotilanne tulee viljelijälle aina täytenä yllätyksenä. Palohälytykset 
saadaan nopeastikin aikaiseksi, mutta sammutuksen kannalta palokun-
nan saapumisajat ovat maaseudulla pitkiä, usein 20 minuutista yli tun-
tiin. Palokunnan saapuessa palo on jo yleensä niin pitkällä, että raken-
nuksen pelastaminen on hankalaa. Tällöin keskitytään ympäröivien ra-
kennusten suojeluun. Eläinten pelastamisessa tuotannosta vastaavilla 
on keskeinen rooli aivan palon alkuvaiheessa. Pidemmälle ehtineessä 
palossa paikalla olijoiden ei kannata riskeerata omaa henkilöturvalli-
suuttaan. / 1. /  
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Myös palon riittävän aikainen havaitseminen on monesti maatilapaloissa ongelmallis-

ta, jos ei ole käytössä automaattista palovaroitinjärjestelmää. Pelastussuunnitelmissa 

tulisi miettiä apuvoimien nopeaa saatavuutta esimerkiksi naapureista eläinten pelas-

tamiseksi palon alkuvaiheessa. 

 

Maatalouden käytössä on edelleen runsaasti vanhaa rakennuskantaa. Eläinsuojat 

ovat olleet matalia ja ullakollisia. Ullakoilla on herkästi syttyvää heinää ja pölyä sekä 

ajan kanssa sinne varastoitua tavaraa, jotka lisäävät palokuormaa. Rakennusten 

käyttötapaa on muutettu, jolloin rakenteiden paloturvallisuus on saattanut heikentyä. 

Pikkuhiljaa on rakenneltu lisätiloja eläintilojen välittömään yhteyteen, eikä niiden palo-

turvallisuusriskiä ole aina huomattu. Viimeisen 20 vuoden aikana eläinsuojien raken-

taminen on ollut useimmissa tapauksissa tilojen laajentamista ja eläinmäärän lisää-

mistä. Uusi laajennusosa on yleensä pinta-alaltaan moninkertainen vanhaan osaan 

verrattuna. Tulipalojen syttymispaikat ovat olleet kuitenkin yleensä vanhan osan puo-

lella. 

 

Työn tavoitteena on tehdä Suomen rakentamismääräyskokoelman osien E1 ja E2 

määräyksien ja ohjeiden sekä Maa- ja metsätalousministeriön tuettavaa rakentamista 

koskevista paloteknisistä vaatimuksista 25.5.2010 annetun asetuksen yhdistäminen 

ohjeiksi maatalouden tuotantorakennusten rakennushankkeiden osapuolien käyttöön. 

Lisäksi tehtävänä on laatia ohjeita osastoivien seinien sijoittamisesta erilaisiin käy-

tännön rakennussuunnittelutilanteisiin sekä malleja osastoivista seinistä ja palokat-

koista kuvin ja sanoin esitettynä. Hyödynnettävyys tulisi suunnittelijoille, viranomais-

valvojille ja käytännön rakentamisesta vastuullisille tahoille. 
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2 MAATALOUDEN TUOTANTORAKENNUSTEN PALOMÄÄRÄYKSET 

 

Uusien tuotantorakennusten rakentamista, vanhojen tuotantorakennusten peruskor-

jausrakentamista ja niiden laajentamista ohjaavat Maankäyttö ja Rakennuslaki ase-

tuksineen. Suomen Rakentamismääräyskokoelman osassa E1 annetaan määräyksiä 

ja osassa E2 ohjeita paloturvallisesta rakentamisesta. Maatalouden tuotantoraken-

nusten paloteknisessä suunnittelussa noudatetaan Suomen rakentamismääräysko-

koelman osan E määräyksiä ja ohjeita.  

 

Maaseudun kehittämistä tuetaan sekä EU:n että kansallisin varoin. Tuettu investointi 

voi käsittää rakennuksen, rakenteen tai rakennelman uudisrakentamista, laajentamis-

ta tai peruskorjaamista. MMM:n asetuksessa 456/2010 annetaan tarkempia vaati-

muksia tuettavalle rakentamiselle. Automaattisen sammutusjärjestelmän hankintaso-

pimusta tehtäessä on noudatettava Finanssialan Keskusliiton laatimaa ohjetta FK 7: 

2010 – 11. 

 

Tässä luvussa mainitut lait, määräykset ja ohjeet on laadittu henkilöturvallisuuden 

takaamiseksi ja vahinkojen rajoittamiseksi. Lakien, asetusten ja ohjeiden sisältö on 

laaja koskien kaikkea rakentamista. Tässä opinnäytetyössä niiden sisältöä käsitellään 

ainoastaan maatalouden tuotantotilojen osalta. 
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3 TUOTANTORAKENNUSTEN ASEMA LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ 

 

Rakentamista ohjaavassa lainsäädännössä maatalouden tuotantorakennukset kuulu-

vat ryhmään tuotanto- ja varastorakennukset. Muusta tavanomaisesta tuotanto- ja 

varasto-rakentamisesta poiketen maatalouden rakennusten käyttötapa on erilainen. 

Rakennuksissa jatkuvasti työskentelevien ihmisten lukumäärä on vähäinen, mutta 

eläinten lukumäärä suuri. Kuten kaikessa rakentamisessa, myös maatalouden raken-

tamisessa pyritään minimoimaan ensisijaisesti ihmisten terveyteen ja henkeen koh-

distuvat uhkatekijät. Palovahinkojen suuret aineelliset arvot, eläintenpidon inhimilli-

syys ja käyttö-tapojen perinteet ovat tehneet maatalouden rakennuksista erityiskäyt-

töisiä, joka on otettava huomioon sovellettaessa määräyksiä ja ohjeita.  

 

Maatalouden tuotantorakennusten erityiskäyttöisyyden vuoksi Maa- ja metsätalous-

ministeriö ohjaa asetuksella ja rakentamismääräysohjeilla paloturvallista rakentamis-

ta, korostaen eläinten pelastamisen mahdollisuutta palotilanteessa.  Asetus on koh-

dennettu tuettavaan rakennustoimintaan, mutta yleisesti hyväksyttynä hyvänä raken-

nustapana, joihin rakennuslainsäädännössä usein viitataan, voi viranomaisvalvonta 

käyttää sitä myös tuettomaan rakentamiseen. 

 

Maa- ja metsätalousministeriön asetukseen liittyviä käsitteitä / 2, s. 1, 2 § / : 

 

1) kotieläinrakennuksella maatalouden tuotantokäyttöön tarkoitettujen eläinten 
pitoon tarkoitettua rakennusta aputiloineen; 
2) eläintilalla kotieläinrakennuksessa eläimille ja eläinten pitoon tarkoitettua ti-
laa; 
3) siipikarjarakennuksella kanojen, broilereiden ja kalkkunoiden pitoon käytettä-
vää kotieläinrakennusta; 
4) rehuvarastolla eläinten rehun varastointiin tarkoitettua tilaa; 
5) rehunkäsittelytilalla eläinten kuivan rehun käsittelyyn ja välivarastointiin tar-
koitettua tilaa, jossa voi muodostua jauho- tai muuta pölyä; 
6) osittain avonaisella rakennuksella rakennusta, jossa seinistä on vähintään 30 
% ulkoilmaan avoin. Aukossa voi olla ritilä tai helposti avattava verho; 
7) suojaverhouksella rakennustarviketta, jonka tehtävänä on suojata sen taka-
na oleva rakenne syttymiseltä, hiiltymiseltä tai muulta vaurioitumiselta tulipalon 
alkuvaiheessa 10 minuutin ajan. 
8) viljankuivaamolla tarkoitetaan kuivaamorakennusta, kuivaamorakennukseen 
kiinteästi asennettua viljan kuivaamiseen tarkoitettua kuivaussiiloa, varastosiilo-
jen ja viljan siirtämiseen tarvittavien lisälaitteiden ja erillisen lämminilmakehitinti-
lan muodostamaa kokonaisuutta.  
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4 PALOMÄÄRÄYSTEN YHDISTELMÄ 

 

Tässä luvussa käsitellään lakien ja asetusten määräyksistä ja ohjeista kerättyä ai-

neistoa, jotka koskevat maatalouden tuotantotilojen rakentamista sekä aiheeseen 

liittyviä muista mainituista lähteistä saatua tietoa. 

 

4.1 Palokuorma 

 

Palokuorma sisältää kaiken palo-osaston sisäpuolella olevan palavan materiaa-
lin. Palokuorma määritetään ensi sijassa palo-osaston käyttötavan perusteella. 
Palokuorma voidaan myös määrittää luotettavan arvion perusteella tai laskel-
malla. Palonkehitystä laskettaessa otetaan huomioon myös palokuorman sijain-
ti, palamisnopeus ja palamisominaisuudet. Palokuorman määrityksen lähtökoh-
tana on tilojen pääkäyttötapa. Rakennuksessa on usein tästä palokuormaltaan 
poikkeavia palo-osastoja. Tällöin saattaa olla tarpeen määrittää kunkin osaston 
palokuorma erikseen ja mitoittaa kyseiseen palo-osastoon liittyvät rakenteet 
tämän mukaan. Maatalouden tuotanto- ja varastotilojen palokuorma määritel-
lään tai arvioidaan kohdekohtaisesti. / 3, s. 9, kohta 2.1.1. / 

 
Eri käyttötavat sijoitetaan palokuormaryhmiin palokuorman tiheyden mukaan. 
Palo-kuormaryhmät ovat seuraavat: 
• yli 1200 MJ/m2 
• vähintään 600 MJ/m2 ja enintään 1200 MJ/m2 
• alle 600 MJ/m2 
Kantavien ja osastoivien rakennusosien palokestävyysvaatimukset perustuvat 
edellä esitettyyn palokuormaryhmitykseen. / 3, s. 9-10, kohdat 2.1.1–2.2.1. / 
Paloluokassa P1 mainittu ryhmitys vaikuttaa rakenteiden vaatimuksiin, muissa 
paloluokissa vain käyttötapaosastointiin. 

 

4.2 Palovaarallisuusluokka 

 

Palovaarallisuusluokka määritellään rakennuksen käyttötavan perusteella. Raken-

nuksen eri palo-osastoissa voi olla toisistaan poikkeavia toimintoja. Eri palovaaralli-

suusluokkaan kuuluvia tiloja voidaan suojata osastoimalla ne toisistaan. Tilat joko 

kohdesuojataan tai ympäröidään EI 60-luokan rakennusosin vähintään A2-luokan 

rakennustarvikkeista. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi pölynsuodattimet, siilot ja 

syklonit, kuljettimet sekä pienet pölyräjähdyksille alttiit tilat, kuten myllyt ja rehuvaras-

tot. / 4, s. 3, kohta 2.2. / 

 

Palovaarallisuusluokka 1 
Toiminnat, joihin liittyy vähäinen tai kohtuullinen palovaara, kuten toi-
minnat, joissa käsitellään kosteita raaka-aineita tai joissa kerrallaan kä-
siteltävien raaka-aineiden tai puolivalmisteiden määrä on pieni.  Esi-
merkkinä voisi olla maatalouden tuotantorakennukset ja maatalouden 
varastointi. / 4, s. 3, 2. /  
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Palovaarallisuusluokka 2 
Toiminnat, joihin liittyy huomattava tai suuri palovaara taikka joissa voi 
esiintyä räjähdysvaara, kuten toiminnat, joissa tuotannossa tai varas-
toinnissa syntyy prosessin laadun tai muun syyn johdosta sellaisia höy-
ryjä tai hienojakoisia pölyjä, jotka yhdessä ilman kanssa voivat muodos-
taa räjähtävän tai helposti syttyvän seoksen. Esimerkkinä ovat myllyt ja 
rehuvarastot. / 4, s. 3, 2. /  

 

Palovaarallisuusluokka on merkittävä rakennuslupapiirustuksiin ja toimintojen muut-

tuminen edellyttää koko rakennuksen palovaarallisuusluokan uudelleen määrittämis-

tä. / 4, s. 3, kohta 2.1. / 

 

4.3 Suojaustaso 

 

Tuotantotilat on varustettava sammutuskalustolla ja -laitteilla suojaustason edellyttä-

mällä tavalla. Rakennuksen suojaustaso vaikuttaa paloluokan, osastoinnin, savun-

poiston määritykseen sekä kantavien ja osastoivien rakennusosien paloluokkatasoi-

hin. / 4, s. 3, kohta 3. / 

 

Suojaustaso 1 
Tavallinen alkusammutuskalusto sekä tarvittaessa tehostettu alkusam-
mutuskalusto, eli tavallisella alkusammutuskalustolla tarkoitetaan yhden 
henkilön käytettävissä olevia, palonalkujen sammuttamiseen suunnitel-
tuja laitteita kuten paloposteja ja käsisammuttimia. Tämä tulee kysy-
mykseen palovaarallisuusluokassa 1. 
Tehostetulla alkusammutuskalustolla tarkoitetaan tehokasta paloposti-
verkkoa ja raskaita kemiallisia sammuttimia. Tätä käytetään tarvittaessa 
palovaarallisuusluokassa 2. / 4, s. 3-4, 3. / 
 
Suojaustaso 2 
Edellyttää paikallisesti ja hätäkeskukseen automaattisesti ilmoituksen 
antavaa paloilmoitinta sekä suojaustason 1 mukaista alkusammutuska-
lustoa. 
Automaattinen paloilmoitin tulee kysymykseen kohteissa, joissa sam-
mutusvoimien riittävän aikainen ja luotettava hälyttäminen sekä siitä 
seuraavat toimenpiteet oleellisesti lisäävät henkilöturvallisuutta ja vä-
hentävät omaisuusvahinkoja. Tehokas sammutustyö tulee voida aloittaa 
viimeistään 10 minuutin kuluttua paloilmoituksesta. Jos tämä ei ole 
muutoin mahdollista, edellytetään yleensä myös sitä, että kohteella on 
oma koulutettu sammutusryhmä tai tehdaspalokunta. / 4, s. 3-4, 3. / 
 
 
Suojaustaso 3 
Edellyttää automaattista sammutuslaitteistoa sekä suojaustason 1 mu-
kaista alkusammutuskalustoa. / 4, s. 3-4, 3. /  

 

Palonilmaisulaitteistoa edellytetään maatalouden tuotantorakennuksissa, jos käyte-

tään yli 1 000 m2 palo-osastointia. Hälytys tulee tapahtua vähintään rakennuksen 

sisällä ja ulkopuolisella piha-alueella sekä asuinrakennuksessa. Suojaustaso 3 ei sovi 

maatiloille, joissa rakennusten kylmyys ja vesilähteiden puute hankaloittaisivat sam-
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mutuslaitteiston toimintaa. Myös suojaustaso 2:n käyttö on maatiloille useimmiten 

sopimaton sammutushenkilöstön vähyyden ja pitkien etäisyyksien takia. Sammu-

tusyksiköiden paikalle saaminen voi kestää jopa yli tunnin. 

 

4.4 Rakennuksen paloluokat 

 

Maatalouden tuotantorakennukset on rakennettu yleensä alhaisimpaan paloluokkaan 

P3, jossa kerrosluku voi olla korkeintaan kaksi. Jos kerroksia on yksi, voi rakennuk-

sen korkeus olla enintään 14 m. Kerrosalaan ja suurimpaan sallittuun henkilömää-

rään ei ole ollut rajoitusta, mutta suurinta yhtenäistä tilaa rajoitetaan pinta-

alaosastoinnilla. Palovaarallisuusluokasta, suojaustasosta, kerrosmäärästä, henkilö-

määrästä ja suurimmasta osastoimattomasta pinta-alasta, tai niiden erilaisista yhdis-

telmistä, johtuen rakennukset voivat kuulua myös paloluokkiin P2 tai P1.   

 

Rakennuksen eri osat voivat kuulua eri paloluokkiin, jos palon leviäminen on 
estetty palomuurilla. Palomuurin erottamien rakennuksen osien uloskäytävät 
rakennetaan erillisiksi niin, ettei palomuurissa mahdollisesti olevaa ovea ole 
tarpeen käyttää palotilanteessa. / 3, s. 11, kohta 3.1.2. / Eri paloluokkien väli-

nen suojaus voidaan toteuttaa myös kohdesuojauksena, kuten kohdassa 4.1 on 
kerrottu. 

 

4.5 Paloluokkien määritys yleensä 

 

P1-luokan rakennukset ovat tavallisesti kolme- tai useampikerroksisia. Myös yksi- tai 

kaksikerroksiset rakennukset on tehtävä tähän luokkaan, jos ne eivät käyttötapansa 

tai henkilömääriensä perusteella mahdu P2-luokkaan. P1-luokan rakennuksen henki-

lömäärää, kerrosalaa tai korkeutta ei ole rajoitettu, mutta palotekniset määräykset 

tiukkenevat kerros- ja henkilömäärien lisääntyessä. Palokuorman tiheys ja määrä 

lisää vaatimuksia P1-luokan rakenteiden mitoitukseen, sillä rakennuksen tulee kestää 

sortumatta, vaikka rakennuksen sisältämä palokuorma palaa loppuun. Poikkeuksena 

ovat sellaiset 1−2 kerroksiset P1-luokan rakennukset, joiden runko on tehty muusta 

kuin A1−A2-luokan rakennustarvikkeesta. /4, s. 4, 4. / 

  

P2-luokan rakennukset ovat yleensä 1−2 kerroksisia. Yksikerroksisten tuotanto- ja 

varastorakennusten korkeutta ei ole rajoitettu. P2-luokan rakennuksissa käyttötapaan 

ja henkilömääriin on rajoituksia. Rajoitukset ovat kuitenkin huomattavasti P3-luokan 

rakennuksia väljempiä. Rakennuksen runko voi olla muustakin kuin A1−A2-luokan 

tarvikkeesta. Kantavat rakenteet tulee tehdä 1−2 kerroksisissa rakennuksissa luok-

kaan R 30. P2-luokassa on tiukat ehdot sisäpinnoille ja paloturvallisuutta lisääville 

laitteille. /4, s. 4, 4. / 
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Myös P3-luokan rakennukselle on asetettu rajoituksia pinta-alan, käyttötavan ja hen-

kilömäärien osalta. Kantaville rakenteille ei aseteta yleensä vaatimuksia, koska ker-

rosmääriä on enintään kaksi ja nopea poistuminen näin helpompaa. Rakennuksessa 

voi olla myös kellarikerros ja ullakko. Maatalouden rakennukset voivat olla tässä palo-

luokassa yksikerroksisena 14 m korkeita. Toiminta P3-luokan rakennuksessa on 

yleensä palovaarallisuusluokkaa 1. Palovaarallisuusluokka 2 mukaisessa rakennuk-

sessa suojaustaso on 3 ja tällöin edellytetään automaattista sammutuslaitteistoa eli 

sprinklausta. /4, s. 4, 4. / 

 

4.6 Yksikerroksisen rakennuksen kantavat rakenteet 

 

Kantavat rakenteet tulee yleensä tehdä Suomen rakentamismääräyskokoelman osan 

E1 mukaisesti. Yksikerroksisessa rakennuksessa voidaan kantavat ja runkoa jäykis-

tävät rakenteet saadaan tehdä kuitenkin seuraavasti / 4, s. 5, kohta 5 / : 

 

 P1-luokan rakennuksessa luokkaan R 15, jos rakennus suojataan automaatti-
sella sammutuslaitteistolla ja nämä rakenteet ovat vähintään A2-s1, d0-luokan 
rakennustarviketta; 

 P1-luokan rakennuksessa luokkaan R 30, jos rakennus suojataan automaatti-
sella sammutuslaitteistolla; 

 P2-luokkaisessa palovaarallisuusluokan 1 rakennuksessa luokkaan R 15, jos 
kantavat rakenteet ja eristeet on tehty vähintään A2-s1, d0-luokan rakennus-
tarvikkeista.  

 P2-luokkaisessa palovaarallisuusluokan 2 rakennuksessa luokkaan R 15, jos 
rakennus suojataan automaattisella sammutuslaitteistolla ja rakenteet ovat 
vähintään A2-s1, d0-luokan rakennustarvikkeista. 

 
Vaatimukset yläpohjan rakenteille, jotka eivät ole rakennuksen kantavan rungon 
tai jäykisteiden olennainen osa, on esitetty määräyskokoelman osan E1 taulukos-
sa 6.2.1. Lievennysten käyttö edellyttää, että yläpohjan lämmöneriste on tehty 
vähintään A2-s1, d0-luokan rakennustarvikkeista, ns. jatkuva sortuminen on es-
tetty ja osastointiin liittyvät vaatimukset ja ohjeet täyttyvät. / 4, s. 5, kohta 5. / 

 

P2-luokan 1–2-kerroksisen rakennuksen sisäpuoliset seinä- ja kattopinnat tulee 
varustaa vähintään K2 10-luokan suojaverhouksella, kun suojaverhouksen takana 
oleva rakenne on tehty tarvikkeista, jotka eivät ole vähintään B-s1, d0-luokkaa. 
Vaatimus ei kuitenkaan koske vähintään R 30-luokkaisia palkkeja ja pilareita. 
Suojaverhouksen tai syttymiseltä, hiiltymiseltä tai muulta vaurioitumiselta suojaa-
van muun rakenteen liitokset ja kiinnitykset sekä läpiviennit ja muut asennukset 
suunnitellaan ja toteutetaan siten, että palolta suojaava vaikutus ei niiden johdos-
ta heikkene. / 3, s. 21–22, 8.2.3. / 
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Taulukko 1. Kantavien rakenteiden luokkavaatimukset  / 3, s. 16, taulukko 6.2.1.  / : 

 

 Rakennuksen paloluokka 

 P1 P2 P3 

 Palokuorma MJ/m²  

 >1200 600–1200 <600  

Sarake 1 2 3 4 5 

Enintään 2-kerroksinen rakennus yleensä R120* R 90* R 60* R 30 - 

- jos rakennuksen eristeet eivät ole vähintään  A2-s1, d0 R 120 × R 90 × R 60 × R 30 - 

      

Yläpohjan rakenteiden vaatimukset enintään 2-kerroksisessa rakennuksessa, jossa ei ullakkoa, mikäli 

yläpohjan eristeet ovat vähintään A2-s1, d0-luokkaa, tai mikäli yläpohjan eristeet on suojattu syttymi-

seltä, hiiltymiseltä tai muulta vaurioitumiselta: 

- P1-luokan rakennuksissa K2 60-luokan suojaverhous tai EI 60-luokan rakenne ja 

- P2-luokan rakennuksissa K2 30-luokan suojaverhous tai EI 30-luokan rakenne. 

Läpiviennit ja muut asennukset tulee toteuttaa siten, että eristeiden suojaus ei niiden johdosta heikkene 

  

    

1. enintään 2 kerrosta, ei ullakkoa; rakenteet,  

jotka ovat rakennuksen kantavan rungon tai  

jäykisteiden olennainen osa1) 

 

2. enintään 2 kerrosta, ei ullakkoa; rakenteet, 

jotka eivät ole rakennuksen kantavan rungon 

tai jäykisteiden olennainen osa1) 

 

Taulukon merkinnät: 

*  rakennuksen eristeiden ja muiden täytteiden tulee olla vähintään A2-s1, d0-luokan 

tarvikkeista. 

-  ei luokkavaatimusta 

o lievennysE2 

x kantavat rakenteet on tehtävä vähintään luokan A2-s1, d0 tarvikkeista 

1 Ohje: E1, taulukossa 6.2.1 tarkoitettuja kantavan rungon tai jäykisteiden olennaisia osia 

ovat pääkannattajat, runkoa jäykistävät sekundäärikannattajat ja yläpohjan jäykisteet ja 

muut sellaiset yksittäiset rakenteet, jotka toimivat yläpohjan stabiliteetin säilyttämiseksi, 

sekä näiden väliset liitokset.  

  

R 60 R 60 R 60 R 30 
R 15(o 

_ 

R 15  R 15 R 15  R 15 _ 
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Taulukko 2. Puun käyttö maatalouden tuotantorakennuksissa: 

 

Paloluokka E1 3 P3 P2 P1 

Rakennuksen korkeus E1 3.2.1 Enintään 14 m Ei rajoitusta 

Suojaustaso E2 3 ST 1 ST 1 ST 1 

Pinta-alaosastointi MMM 456/10 1000 m² 2000 m² 2000 m² 

Kantavat rakenteet  E1 6.2.1, E2 5 Ei vaatimusta R30 tai R151) R90  

Osastoivat rakennusosat pinta-

alaosastoinnissa 

E2 6.1 EI-M 90 pa-

lamaton 

EI-M 90 pa-

lamaton 

EI-M 90 

palamaton 

Osastojen väliset rakennusosat 

käyttötapaosastoinnissa 

MMM 456/10 EI 30 EI 30 EI 90  

Yläpohjan, rakenteet, ei ullakkoa, 

jotka ovat kantavan rungon tai 

jäykisteiden olennainen osa  

E1 6.2.1, E2 5 Ei vaatimusta R 30 tai         

R 15 palama-

ton1) 

R 60 

Yläpohjan rakenteet, ei ullakkoa, 

jotka eivät ole kantavan rungon tai 

jäykisteiden olennainen osa 

E1 6.2.1 Ei vaatimusta R 15  R 15 tai 

palamaton 

materiaali 

Käyttämättömän ullakon ja yläpoh-

jan ontelon pinta-alaosastointi sekä 

osiin jakavat rakennusosat 

E1 5.2.2 EI 30, 400 m²  

 

 

EI 15 

EI 30, 400 m² 

 

 

EI 15 

EI 30, 400 

m² 

 

EI 15 

Käyttämättömän ullakon ja yläpoh-

jan ontelon yläpinta 

E1 8.2.2 - B-s1, d0 B-s1, d0 

Ulkoseinärakenne E1 8.3.1 Ei vaatimusta Ei vaatimusta Vähintään 
B-s1,d0 

Ulkoseinä ulkopinta E1 8.3.4 D-s2, d2 D-s2, d2 B-s1, d0 

Tuuletusraon pinnat E1 8.3.4 D-s2, d2 D-s2, d2 B-s1, d0 

Sisäpinnat, seinien ja kattojen 

sisäpuoliset pintakerrokset  

E1 8.2.2 D-s2, d2 katot B-s1, d0 D-s2, d2 

seinät D-s2,d2 

Lattiat E1 8.2.2 - DFL s1 DFL s1 

     

     

Tuotantorakennus, 1-kerroksinen, palovarallisuusluokka 1, 600–1200 MJ/m² 
 

1 
Jos yläpohjan lämmöneriste on tehty palamattomista rakennustarvik-

keista ja ns. jatkuva sortuminen on estetty  

/ 5, s. 120–121, taulukko 7.6 / ; / 3, s. 21, taulukko 8.2.2., 3, 5, 6, 8 / ; / 4, 

s. 6, taulukko 2, s. 5, 5 / ; / 2, s. 2, 3 §. / 

 

Puun käyttö on sallittu.  
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Taulukko 3. Sisäpuolisten pintojen luokkavaatimukset / 3, s. 21, taulukko 8.2.2 / : 

 

 

 

 

4.7 Rakennuksen palo-osastointi 

 

Rakennus tulee jakaa palo-osastoihin palon ja savun leviämisen rajoittamiseksi, 
poistumisen turvaamiseksi, pelastus- ja sammutustoimien helpottamiseksi sekä 
omaisuusvahinkojen rajoittamiseksi. / 3, s. 13, 5.1.1. / 

 

Osastojen suurin sallittu koko pinta-alaosastoinnissa E2 taulukon 1 mukaan /4, s. 6 / : 

 

 

Osastoivien rakennusosien luokka pinta-alaosastoinnissa E2 taulukon 2 mukaan: 

 

 

Osastoivan rakennusosan on estettävä palon pääseminen viereiseen osastoon tai 

tilaan sille määrätyn palonkestoajan. Sama aikaa ilmaiseva määräys koskee myös 

rakennusosaan tai siitä läpimenevään liittyvän laitteen ja varusteen palonkestoai-

kaan. Rakenteen materiaalina käytetään kivipohjaisia tarvikkeita. (liite 1.) Palo-

osastoja rajaavat rakennusosat tulee tehdä massiivisina, palon leviämistä tehokkaasti 
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estävinä palomuurin tapaan. Liittymät vesikattoon ja ulkoseinään rakennetaan sovel-

taen palomuurista annettuja ohjeita.  

 

Tuettavissa rakennushankkeissa maatalouden tuotantolaitokset osastoidaan E2 oh-

jeen lisäksi taulukon 4 mukaan. 

 

Taulukko 4. Pinta-alaosastointi tuetussa rakentamisessa / 2, s. 3. ja 4. § / : 

 

 PALO-OSASTON ENIMMÄISALA 

 Rakennuksen paloluokka 

 P1 P2 P3 

Maatalouden tuotantorakennus 2000 m²  2000 m² 1000 m² 

Palo-osastoja jakavien raken-

nusosien luokka vähintään 

EI 30 EI 30 EI 30 

 

Edellä (taulukko 4) mainitut palo-osaston enimmäisalat eivät koske seuraavia tapa-

uksia: 

1) siipikarjarakennuksia; 
2) lämpöeristämättömiä tai osittain avonaisia kotieläinrakennuksia; 
3) kotieläinrakennuksia, joissa ei ole ullakkoa eikä yläpohjan onteloa, ja 
joissa kantavan rungon ja runkoa jäykistävien rakenteiden olennaiset 
osat on toteutettu R 15 luokan rakentein. Tämän tyyppisen rakennuksen 
sisäpuoliset seinä- ja kattopinnat tulee varustaa A2-s1,d0-luokan raken-
nustarvikkeista tehdyllä suojaverhouksella, kun lämpöeristeenä käyte-
tään tarvikkeita, jotka ovat C-s2,d1-luokkaisia tai palo-ominaisuuksiltaan 
sitä huonompia;  
4) kotieläinrakennusten laajennuksia, joissa olemassa olevan ja laajen-
nuksen muodostama uusi yhtenäinen osaston pinta-ala on enintään 1 
500 m2. Rakennuksen sisäpuoliset seinä- ja kattopinnat tulee kuitenkin 
varustaa A2-s1,d0-luokan rakennustarvikkeista tehdyllä suojaverhouk-
sella, kun lämpöeristeenä käytetään tarvikkeita, jotka ovat C-s2,d1-
luokkaisia tai palo-ominaisuuksiltaan sitä huonompia / 2, s. 2, 3 §. / 
Edellä mainituissa (1-4) tapauksissa noudatetaan E2 taulukoissa 1 ja 2 
olevia pinta-alaosastoinnin vaatimuksia. 

 

Suojaverhouksen tarkoituksena on estää eristeen syttyminen ja savunmuodostus 

pelastustoimien aikana. Muovipohjaisten eristeiden elementeissä on usein teräspelti-

pinnoite molemmin puolin. Näissä tapauksissa suojaverhoilun paras paikka olisi pellin 

ja eristeen välissä. Tämän kaltaisia rakenteita on jo saatavilla. 
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4.8 Rakennusosat ja tarvikkeet 

 

Rakennusosien ja tarvikkeiden symbolit ja selitykset löytyvät RakMK E1 sivulta 5 ja 

ne on seuraavassa esitetty sanatarkasti lakitekstin mukaisena / 3, s. 5 / : 

 

Luokituksessa käytetään EN-standardeja. Standardit on kuvattu osan E1 opasta-

vissa tiedoissa. 

 Kantavat ja osastoivat rakennusosat jaetaan luokkiin sen perusteella, mi-

ten ne kestävät paloa. 

Rakennusosiin kohdistuvat vaatimukset kuvataan seuraavilla merkinnöillä: 

 R kantavuus, 

 E tiiviys, 

 EI tiiviys ja eristävyys, 

 EI1 tai EI2 tiiviys ja eristävyys: 

- ovet ja ikkunat, jotka voidaan avata vain työkalulla, avaimella tai 

vastaavalla. Avattavuus kiintopainikkeella sallitaan, mikäli ikkuna 

toimii varatienä. Molemmat luokat täyttävät ovelle tai ikkunalle 

määräyksissä asetetun EI-vaatimuksen. 

Merkintöjen R, REI, RE, EI, E jälkeen ilmoitetaan palonkestävyysaika minuutteina 

yhdellä seuraavista luvuista: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 tai 240. Näin muodostu-

va merkintä on rakennusosan paloluokka. 

 

Seinän paloluokka voi olla esimerkiksi REI 60 ja siinä olevan oven luokka EI 30 

tai E 30.  Merkintää voidaan täydentää tunnuksella M, joka on iskunkestävyys pa-

lotilanteessa. 

 

Suojaverhousten luokat kuvataan merkinnöillä K2 30, K2 10. 

 Määräyksissä suojaverhousluokkaa käytetään yleensä yhdessä rakennus-

tarvikeluokkamerkinnän kanssa. 

 Rakennusosat ja suojaverhoukset on tehtävä sellaisista rakennustarvikkeis-

ta, että ne täyttävät kussakin käyttötavassa tarvikkeille asetetut luokkavaa-

timukset. 

 

Rakennustarvikkeet jaetaan luokkiin sen perusteella, miten ne vaikuttavat palon 

syttymiseen ja sen leviämiseen sekä savun tuottoon ja palavaan pisarointiin. 

 Rakennustarvikkeiden luokat lukuun ottamatta lattiapäällysteitä kuvataan 

merkinnöillä: A1, A2, B, C, D, E, F. 

 Putkimaisten lämmöneristeiden luokat kuvataan merkinnöillä: A1L, A2L, 

BL, CL, DL, EL, FL. 

 Savun tuotto ja palava pisarointi ilmaistaan lisämääreillä s ja d. Savun 

tuoton luokitus on s1, s2, s3 ja palavan pisaroinnin d0, d1, d2. 
 

Osastoiva rakennusosa voi olla rakenteeltaan myös vain tiiviyden E täyttävä. Edelly-

tyksenä on, että henkilöturvallisuutta ei vaaranneta ja osastoivuus säilyy suunnitellun 

ajan. Jos tällainen rakennusosa on suurempi kuin 0,1 m2, siltä vaaditaan riittävää 

suojaetäisyyttä uloskäytävään, eikä sen läheisyydessä saa olla syttyvää materiaalia.  

/ 3, s. 18, kohta 7.2.2 / 
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Osastoiva rakenne ja rakenteen osa, joka täyttää vaatimukset pelkäs-
tään tiiviyden E osalta, voi aiheuttaa lämpösäteilyn takia vaaraa. Pinta-
alaltaan pienehköjen lämpösäteilyä läpäisevien rakenteiden suojaetäi-
syys määritetään sellaiseksi, että lämpösäteilyn tiheys ei tällä etäisyy-
dellä ylitä 10 kW/m2 rakenteelta vaadittuna palonkestävyysaikana. Alle 
2 m2:n suuruisten E-luokan rakenteiden suojaetäisyys uloskäytävän 
kulkureittiin ja syttyviin materiaaleihin on 1,5 m. / 3, s. 18, kohta 7.2.2. / 

 

Palon kehitystä rajoittavaa osastoivuuden riittävyyttä tarkasteltaessa arvioidaan sisä-

pintojen syttymis- ja leimahdusherkkyyttä, paloon osallistumista sekä lämmön, savun 

ja palavien pisaroiden tuottoa. EN-standardin mukaisesta luokituksesta selviää tar-

vikkeen käyttömahdollisuus kulloiseenkin tapaukseen. Määräykset edellyttävät, että 

rakennustarvikkeessa ei saa olla ainetta, joka palaa ilman paikalla olevaa happea, 

eikä palossa saa syntyä myrkyllisiä kaasuja tai ympäristöä pilaavia tuotteita. / 3, s. 

20, kohta 8. / 

 

4.9 Osastoivat ovet, ikkunat ja uloskäytävät 

 

Osastoivalta ovelta edellytetään palotilanteessa itsestään sulkeutuvaa ja salpautuvaa 

mekanismia, eli normaalikäytössä auki pidettävän oven on palotilanteessa sulkeudut-

tava osastoinnin edellyttämällä tavalla. Sulkeutuminen voi tapahtua esimerkiksi pa-

loilmaisimen lauettua kytkemällä suljinmekanismi päälle. Rehuvaunun kulkuaukossa 

olevan oven avaus- ja suljinmekanismia voidaan ohjata kiskoon kiinnitettävillä raja-

katkaisijoilla ja sivulle kääntyvällä katkaistulla kiskolla. Aukkojen suojaamiseen voi-

daan käyttää myös paloilmoituksesta ohjautuvia sprinklerin tapaisia vesiverhoja. 

 

Kotieläinrakennuksissa kulkureitin pituus lähimpään uloskäytävään saa 
olla enintään 30 metriä. Siipikarjarakennuksissa kulkureitin pituus ulos-
käytävään saa olla enintään 45 metriä. Poistumisalueelta tulee olla vä-
hintään kaksi toisistaan riippumatonta uloskäytävää. Rehu-ullakolta tai 
vastaavasta toiminnallisesta tilasta on oltava vähintään kaksi toisistaan 
riippumatonta poistumismahdollisuutta ihmisille. Kulkureitillä ulos sijait-
sevan oven tai portin on oltava helposti ulospäin avattava ja sen aukko-
leveyden on oltava lehmille ja hevosille vähintään 1.5 m sekä sioille ja 
lampaille. 1.0 m / 2, s. 3, 8 §. /  

 

Rehu-ullakolta poistumiseen voidaan käyttää helposti ulospäin avattavaa ovea tai 

luukkua osastoinnin vaatimukset huomioon ottaen. Laskeutumiseen maan tasalla 

olevaan kerrokseen tai maan pinnalle voidaan käyttää tikkaita tai vastaavaa porrasta 

varapoistumiskäynnin tapaan. 

 

Poistumisen turvaamiseksi tai pelastus- ja sammutustoimien helpotta-
miseksi ullakot ja yläpohjan ontelot jaetaan enintään 400 m2 osiin. / 3, 
s. 14, 5.2.2. /   
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Ullakot ja yläpohjan ontelot on tehtävä paloturvallisiksi ja jaettava palo-
katkoilla osiin palon ja savun leviämisen rajoittamiseksi. Yläpohjan tuu-
letus on otettava huomioon suunnittelussa. Ullakon osastoivien raken-
nusosien luokkavaatimus ullakoilla ja yläpohjan onteloissa on EI 30. 
Osiin jakavien rakennusosien (osiin jakavat rakennusosat ullakolla) 
luokkavaatimus on EI 15. / 3, s. 17, 7.2.1. / 

 

4.10 Osastoivien rakennusosien läpiviennit 

 

Erilaisia kanavia, putkia, johtoja ja kuljettimia saa rakentaa osastoivan rakennusosan 

läpi. Ne eivät saa kuitenkaan heikentää osastoivuutta ja läpivientiä suojaavan osas-

toivan rakenteen tulee pääsääntöisesti olla saman kuin rakennusosankin. Markkinoil-

la on saatavissa mansetteja ja muita vastaavia eristäviä ja tiivistäviä aineita sekä lait-

teita. Ilmanvaihtolaitteiden paloturvallisuusmääräykset ja ohjeet ovat RakMK osassa 

7. 

 

4.11 Katteet 

 

Katteiden määräykset sijaitsevat E1:ssä sekä sen liitteenä olevassa Opastavia tietoja 

taulukossa 6. Seuraavassa kappaleessa tekstiä on siteerattu sanatarkasti. 

 

Kate on tehtävä siten, ettei palo leviä vaaraa aiheuttavalla tavalla katteessa ei-
kä sen alustassa. Katteen on yleensä oltava luokkaa BROOF(t2). Suuret katto-
pinnat on jaettava enintään 2400 m2 osiin. Vaatimus ei koske tapauksia, joissa 
katteen alusta on vähintään luokkaa A2-s1, d0 tai käytetään opastavien tietojen 
kohdassa 6 olevan taulukon 2 mukaisia ratkaisuja. Kattopinta jaetaan osiin pys-
ty- tai vaakasuorilla palokatkoilla. Ne sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan alla 
olevien osastoivien seinien kohdalle. Luokkaan BROOF(t2) kuulumaton kate 
voidaan sallia erilliseen tulisijattomaan rakennukseen tai erityistapauksessa 
muuhunkin rakennukseen, mikäli tästä ei aiheudu aluepalon vaaraa. / 3, s. 25, 
8.4. / 

 

4.12 Käyttötapaosastointi tuetussa rakentamisessa 

 

Esimerkkejä vierekkäisistä, palokuormaltaan ja syttymisherkkyydeltään erilaisista 

palo-osastoista ovat tuotantorakennuksen tuotantotila sekä sen yhteyteen rakennettu 

rehu- ja kuivikevarasto, jotka on siis sijoitettava käyttötapansa perusteella omiin osas-

toihinsa. Rehu- ja kuivikevarasto kotieläinrakennuksen välittömään yhteyteen raken-

nettuna saa olla enintään 300 m2 suuruinen ja yli 1 000 m2 eläintilan välittömään 

yhteyteen ei saa rakentaa lämpökeskusta tai moottoriajoneuvoille tarkoitettua kone-

korjaamoa tai niille tarkoitettua säilytystilaa. / 2, s. 3, 7 §. / 
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Eläintilan yhteyteen rakennettavat aputilat osastoidaan seuraavasti  / 2, s. 3, 6 §. / : 

   Paloluokka 

Tila   P1 P2 P3  

  Vähintään   

Maitohuoneet  EI 60 EI 30 EI 30 

Valvontahuoneet  EI 60 EI 30 EI 30 

Henkilöstötilat  EI 60 EI 30 EI 30 

Sähköpääkeskus  

(ei ovea eläintiloihin, käynti ulkoa) EI 60 EI 30 EI 30 

 

 

Rehu- ja kuivikevarastot, kuivanrehunkäsittelytilat ja polttomoottorikäyttöisen rehunja-

kolaitteen säilytystila on palo-osastoitava eläintilasta vähintään EI 60 luokan osastoi-

vin rakennusosin. Rakennusten yhteyteen sijoitettujen lämpökeskusten, moottoriajo-

neuvosuojien, konekorjaamojen, varavoimalaitosten ja polttomoottorikäyttöisten re-

hunjakolaitteiden säilytystilojen palo-osastointi tulee toteuttaa vähintään EI 60 luokan 

rakennusosin. 

 

4.13 Rakennusten välinen etäisyys ja yhdyskäytävä 

 

Jos uusi kotieläinrakennus rakennetaan lähemmäksi kuin 15 metriä jotain muuta ra-

kennusta kuin avointa katosta, on rakennukset palo-osastoitava toisistaan. Sama 

koskee tilannetta, jossa jokin uusi rakennus rakennetaan lähemmäksi kuin 15 metriä 

olemassa olevaa kotieläinrakennusta. Tässäkään tapauksessa määräys ei koske 

avoimia katoksia.  

 

Yhdyskäytävän välityksellä toisiinsa yhteydessä olevat tuotantorakennukset on 
palo-osastoitava toisistaan vähintään yhdyskäytävän toiseen päähän sijoitetta-
vin EI 30-luokan rakennusosin. Palo-osastointia ei kuitenkaan tarvita, jos yh-
dyskäytävän pituus on vähintään 15 metriä ja se on riittävästi avoin ulkoilmaan 
ja tehty vähintään B-s1,d0-luokan rakennustarvikkeista. / 2, s. 2, 5 §. / 

 

4.14 Palonilmaisu 

 

Jos missä tahansa kotieläinrakennuksessa on yli 1 000 m2:n suuruinen palo-osasto, 

on tiloihin asennettava maatilakäyttöön soveltuva savuun reagoiva palovaroitinlait-

teisto tai vastaavan turvallisuustason antava muu laitteisto. Suojaus koskee koko 

rakennusta ullakkotiloineen. Tämä suojausvaatimus ei koske ulkoilmaan osittain 

avoimesti yhteydessä olevia rakennuksia eikä siipikarjarakennuksia. Hälytys on ohjat-
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tava automaattisesti alkusammutuksesta vastuussa oleville henkilöille. / 2, s. 3, 9 § / 

Palovaroitinlaitteen tulee olla Finanssialan Keskusliiton ”Ohjeet maatalouden tuotan-

to- ja varastorakennusten automaattisia palovaroitinjärjestelmiä varten FK 7: 2010 – 

11” mukainen. 

 

4.15 Savunpoisto 

 

Tehokkaan savunpoiston varmistamiseksi rakennus on jaettava savusuluilla rajoitet-

tuihin savulohkoihin, joiden pinta-ala on enintään 1 600 m2. Savulohkon pidemmän 

sivun pituus saa olla enintään 60 m. P3-luokan rakennuksessa 1 000 m2 palo-

osastoituna rakennuksen leveys yhdessä savulohkossa olisi oltava vähintään 16,7 m. 

Savunpoiston suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan Suomen rakentamismää-

räyskokoelman osan E määräyksiä ja ohjeita sekä muita savunpoiston yleisesti hy-

väksyttyjä suunnitteluohjeita. / 2, s. 4, 10 §. / Savunpoisto voi olla painovoimainen tai 

koneellinen. Savunpoisto suojaustasossa 1 ja 3 voidaan järjestää helposti avattavilla 

tai rikottavilla ikkunoilla tai korkeilla oviaukoilla. Suojaustasossa 2 voidaan käyttää 

tarkoitukseen hyväksyttyjä savunpoistoluukkuja ja ikkunoita. Savunpoiston käynnistä-

vät laitteet on suojattava niin, että ne toimivat vähintään palon alkuvaiheen ajan. Oh-

jeet savunpoiston rakentamiseksi löytyvät RIL 232–2008 savunpoisto-oppaasta. 

 

4.16 Viljankuivaamot 

 

Viljankuivaamo on rakennettava vähintään 15 metrin etäisyydelle kaikista muista ra-

kennuksista tai naapurin rajasta. Naapurin kirjallisella suostumuksella lähemmäksikin, 

ei kuitenkaan 5 metriä lähemmäksi. / 2, s. 4, 11 §. / 

 

Viljankuivaamo voidaan kuitenkin tehdä muun tuotanto- tai varastorakennuksen 
tai moottoriajoneuvosuojan yhteyteen edellyttäen, että se erotetaan muusta ra-
kennuksesta aukottomalla, vähintään EI-M 90-luokkaisella seinällä. / 2, s. 4, 11 

§. / 

 

4.17 Pelastussuunnitelma 

 

Pelastuslain (468/2003) 8 §:n edellyttämää omatoimista varautumista varten 
kotieläinrakennuksille on laadittava pelastussuunnitelma. Suunnitelmassa on 
erityisesti esitettävä tulipalon varhaiseen havaitsemiseen, alkusammutukseen 
ja eläinten pelastamiseen tarvittavat laitteet ja järjestelyt sekä henkilöstö. / 2, s. 
4, 12 §. / 
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4.18 Lisärakentaminen 

 

Kotieläinrakennuksen laajentamisen yhteydessä tulee varmistaa myös olemassa 
olevan rakennuksen ja rakenteiden riittävä paloturvallisuus. Laajentamisen yh-
teydessä on myös olemassa olevan rakennuksen osalta tehtävä sähköasennus-
ten tarkastus ja tarkastuksessa havaitut puutteet on korjattava. Tarkastuksen te-
kijän tulee olla Turvatekniikan keskuksen valtuuttama tarkastaja tai tarkastuslai-
tos. Vikavirtasuojaus on toteutettava laajennuksen yhteydessä koko rakennuk-
sessa . / 2, s. 4, 13 §. / 
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5 ESIMERKKEJÄ OSASTOIVISTA RAKENNUSOSISTA 

 

Tässä luvussa olevien ohjeiden ja esimerkkien mallit on suunniteltu ja tehty itse käy-

tettävissä olleen materiaalin pohjalta. 

 

Palomuurit ja osastoivien seinät: 

Palomuurin tehtävä on alun perin ollut suojata lähekkäin rakennettuja asuinrakennuk-

sia toistensa paloilta. Tuotantorakennusten rakentamisessa palomuuri vaaditaan, 

soveltaen rakennettuna, rajaamaan pinta-alaosastoja tai eri paloluokkiin kuuluvia 

tiloja. (liite 2.) 

 

Palomuurit ja osastoivat seinät rakennetaan tiiviisti kiinni vesikattoon. Vesikaton ra-

kenteiden ja eristeiden katkaiseminen voidaan korvata riittävällä vaakakatkolla, jonka 

kestoajan tulee olla sama kuin palomuurilla tai osastoivalla seinällä. Seinän ja palo-

muurin liitos tulee suojata metallisin kulmalistoin tai muulla hyväksytyllä materiaalilla. 

Palomuurien ja osastoivien seinien läpiviennit tulee suojata seinän palonkestoaikaa 

vastaavalla suojauksella. Kaikkien osastoivien rakennusosien rakentamisessa tulee 

rakenteen tiiviyteen kiinnittää erityistä huomiota. 

 

Niin palomuurin kuin osastoivan seinän kohdalla ullakon palokatko tulee viedä räys-

täälle asti. Räystään ontelo voidaan verhoilla seinän paloluokan mukaisesti B-luokan 

materiaaleilla umpinaiseksi osastoivan seinän molemmin puolin ainakin yhden katto-

ristikkovälin verran. Palavasta tilasta vapaasti purkautuvat palamattomat kaasut voi-

vat aiheuttaa paloryöpsähdyksen räystäällä ulkoilman kohdatessaan ja levitä siten 

viereiseen palo-osastoon. 
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Yksityiskohtaisia seinärakenteita / 6 / : 

 

P2-luokan rakenteissa verhouslevyn tulee olla luokkaa A2-s1, d0 ja suojaverhous-

luokka rakenteen mukaan. Seinän suunnittelussa tulee ottaa huomioon seinän nur-

jahdusvaara. 

 

 

P2-luokan rakenteissa verhouslevyn tulee olla luokkaa A2-s1, d0 ja suojaverhous-

luokka rakenteen mukaan. Seinän suunnittelussa tulee ottaa huomioon seinän nur-

jahdusvaara. 
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Palokatkojen sijoittelusta: 

Palovaarallisin yhdistelmä on vanha ja uusi osa toisiinsa kiinni rakennettuna. Van-

hassa osassa on usein lisäksi vanha varastoullakko, josta on avoin yhteys vanhaan 

rehuvarastoon. Ullakolla on rehunkäsittelyyn, -kuljettamiseen ja -säilyttämiseen liitty-

viä rakenteita ja laitteita.  Palokuorma voi olla suuri ja pintamateriaalit herkästi sytty-

viä. Vanhan osan ullakko on syytä osastoida vanhasta rehuvarastosta palokatkolla, 

vaikka 400 m² osastointivaatimus ullakolla ei täyttyisikään. 

 

Paloturvallisuuden kannalta tärkein kohta on uuden ja vanhan osan välinen palo-

osastointi ullakkotilassa. Vanha osan eläintila on usein puutteellisesti osastoitu ”he i-

nävintistä”. Tällöin vanhan ja uuden osan rajaan tulee tehdä palokatko lattiasta vesi-

kattoon ja seinästä seinään. Se tulee tehdä huolellisesti ja MMM:n asetuksen 6 § 

mukaisesti. 
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6 YHTEENVETO JA LOPPUPÄÄTELMÄT 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli määräysten ja ohjeiden yhdistäminen sekä laatia ohjei-

ta osastoivien seinien sijoittamisesta erilaisiin käytännön rakennussuunnittelutilantei-

siin. Lisäksi tavoitteena oli laatia malleja osastoivista seinistä ja palokatkoista. Opin-

näytetyö onnistui tavoitteessaan. Eri määräyksistä yhdistettyjen havainnollistavien 

taulukoiden (liite 3.) avulla voidaan helposti määritellä osastointivaatimukset, käytet-

tävät materiaalit ja vaatimukset rakennusosien kantavuudelle. Myös palokatkojen 

sijoittamisesta, osastoivien seinien rakennusmenetelmistä ja detaljikuvista löytyy oh-

jeita tässä opinnäytetyössä.  

 

Suurien nautaeläinrakennusten rakentamisessa ollaan siirtymässä eristämättömiin 

rakennuksiin. Lämmintä tilaa ovat vain rakennukseen sijoitettavat aputilat, kuten lyp-

syasemat ja toimistotilat. Rehunkäsittely- ja muut palovaaralliset tilat sijoitetaan keski-

tetysti eri rakennukseen riittävän suojaetäisyyden päähän, josta kaikki rehut ja kuivik-

keet siirretään koneellisesti yhteen tai useampaan karjasuojaan esimerkiksi apevau-

nulla. Näin vähennetään syttymisvaarallisia tilanteita ja palokuormaakin. Nautakarja-

tuotannossa sopiva yksikkökoko on noin 2 000 m², joka on siis yhden rakennuksen 

koko. Kapasiteetin niin vaatiessa, voidaan edellä mainitun kokoisia rakennuksia ra-

kentaa useita suojaetäisyydet huomioon ottaen ja yhdistää avoimilla yhdyskäytävillä 

toisiinsa. Rakennusten pohjapinta-alan koosta johtuen ne tehdään tuetussa rakenta-

misessa paloluokan P2 vaatimukset täyttäviksi. Myös tulevaisuudessa rakennetaan 

P3-luokan karjasuojia, alle 1 000 m² laajennuksia sekä vanhan ja uuden eläinsuojan 

yhteen rakentamisia. 

 

Palo-osaston enimmäiskoon pienentäminen tuettavaa rakentamista koskevissa mää-

räyksissä lisää P3-luokan rakentamisen kustannuksia osastoivien väliseinien raken-

tamisena 1 000m² välein, kun taas paloluokka 2:a ei useissa tapauksissa aiheudu 

osastoinnin lisäkuluja, koska sallittu enimmäiskoko on muutoinkin sopiva. Uloskäyn-

tien osalta määräykset eivät juurikaan lisää kustannuksia entiseen verrattuna. Paloil-

moitinjärjestelmän rakentamisen kustannukset ovat noin 4000–5000 €. 
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      Liite 1 1(3) 

Lähteestä / 7, s. 8-13, liite B / : 
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Lähteestä / 7, s. 8-13, liite B / 

 



      Liite 2  1 

Kivirakenteiden palonkestoaikoja RakMK. / 8, osat B4, B5, B8, B9 / 

 

 

 

  

Kivirakenteiden palonkestoaikoja RakMK. / 7, osat B4, B5, B8, B9 / 

 



      Liite 3 1 

Maatalouden tuotantorakennusten (joissa ei ole ullakkoa tai yläpohjan onteloa) kantavien rakentei-

den materiaalien ja kantavien rakenteiden luokat, sekä pinta-alaosastoinnin vaatimukset. 

 

 

Taulukoiden tiedot ovat seuraavista lähteistä / 2 / ; / 3 / ; / 4 / 
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