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RAKENTEELLINEN PALOTURVALLISUUS
Suomen rakentamismääräyskokoelman E-sarja (uudistui 2017)

UUDET, VOIMASSA OLEVAT:

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta (2017, uusi E1)
Perustelumuistio ympäristöministeriön asetukseen rakennusten paloturvallisuudesta

Ympäristöministeriön asetus savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta (2017, uusi E3)
Perustelumuistio ympäristöministeriön asetukseen savupiippujen rakenteista ja
paloturvallisuudesta
Savupiipun läpivientieristeen orgaanisen aineen palamisen vaikutus savupiipun läpiviennin
paloturvallisuuteen

Rakennusten paloturvallisuus & paloturvallisuus korjausrakentamisessa, E1:n soveltamisopas.
Ympäristöopas 39. Uusittu painos 2003, YM -> uusi versio valmisteilla TULOSSA 2018

KUMOUTUNEET:
E1 Rakennusten paloturvallisuus. Määräykset ja ohjeet 2011 (2002)
E2 Tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuus. Ohjeet 2005
E3 Pienten savupiippujen rakenteet ja paloturvallisuus (voimaan 1.12.2007)
(Pienet savuhormit. Ohjeet 1988, kumoutui 30.11.2007)
E4 Autosuojien paloturvallisuus. Ohjeet 2005
E5 Kantavien ja osastoivien rakenteiden palonkestävyys, Ohjeet 1977 (sisältö siirretty B-osiin)
E6 Osastoivat ovet. Ohjeet 1990 (kumottu 1.9.1998 alkaen, sisältö oppaassa nro 39) )
E7 Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus. Ohjeet 2003 (voimaan 1.1.2004)
E8 Muuratut tulisijat. Ohjeet 1985 (ei todennäköisesti uusita…)
E9 Kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen paloturvallisuus. Ohjeet 2005



MMM asetuksen uudistus
2010/2012/2014

Uusi asetus oli työn alla syksystä 2009 lähtien
Laaja valmistelupohja, valmistelutyöryhmä
Asetusluonnos laajasti lausuntokierroksella

Uusi asetus annettiin 25.5.2010 / voimaan 2.6.
Jäi edelleen muutamia epätarkkuuksia/ongelmia

Asetusta uudistettiin vielä 10.4.2012 / 16.4.2010
Ja uudistettiin uudelleen 18.6.2014 / 1.8.2014

Soveltamisalan rajaus ennallaan, tuettavat kohteet
Perusasia ennallaan, asetusta sovelletaan RakMk E-
sarjan lisäksi
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MMM asetus 2014

Sen lisäksi, mitä rakennusten suunnittelusta ja rakentamisesta on
muutoin säädetty tai määrätty, noudatetaan tätä asetusta :

Maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain
(1443/2006)
Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain   45/2000
Maatalouden rakennetuista annetun lain (1476/2007)

mukaan tuettavissa maatalous- ja maaseutuyritysten

uudisrakennushankkeissa
uudisrakentamiseen verrattavissa laajentamisessa
laajoissa peruskorjaushankkeissa



YM:n asetus (RakMk E1) Rakennusten paloturvallisuus 2017

Kumottu E2 Tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuus 2005

Kumottu E9 Kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen paloturvallisuus 2005

MMM Asetus (25/04 ja muutos 85/05)
Kokonaisuudistus 25.5.2010
Muutokset 10.4.2012 ja 18.6.2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista
paloteknisistä vaatimuksista 474/2014, voimassa 1.8.2014 -

Finanssisalan (vakuutusala) suojeluohjeet
Tulityöohjeet, ohjeet kiinteän polttoaineen lämmitysjärjestelmistä
Turvaohje maatilojen paloturvallisuudesta.

Maatilan paloturvallisuus
RAKENTAMISMÄÄRÄYKSET  JA - OHJEET
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E2 Tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuus, Ohjeet 2005

2. Palovaarallisuusluokka
(samat kriteerit E1/2017 perustelumuistiossa):

• kaksi palovaarallisuusluokkaa: 1 (vaarattomampi) ja 2
(vaarallisempi)

• esimerkkejä opastavissa tiedoissa
• päätoiminta määrittää yleensä luokan, joskus eri palo-osastoja

voidaan käsitellä eri luokkiin kuuluvina
• toiminnan muuttaminen luokasta 1 luokkaan 2 edellyttää

soveltuvuuden tarkistamista
• yksittäiset muuta toimintaa vaarallisemmat tilat kohdesuojataan

(EI 60-luokan osastointi tai automaattinen sammutuslaitteisto)
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E2 Tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuus, Ohjeet 2005
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E2 Tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuus, Ohjeet 2005
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E2 Tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuus, Ohjeet 2005

3. Suojaustaso (-luokat)
(uusi YM:n asetus ei näitä enää tunne -> ”upotettu taulukoihin”)

• ST 1 = tavallinen alkusammutuskalusto + tarvittaessa tehostettu
alkusammutuskalusto

• ST 2 = ST 1 + automaattinen paloilmoitin
tehokas sammutustyö väh. 10 min. kuluttua paloilmoituksesta, voidaan
huomioida myös kohteen oma koulutettu tehdaspalokunta tai
sammutusryhmä

• ST 3 = ST 1 + automaattinen sammutuslaitteisto

• Kohdesuojaus
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RAKENTEELLINEN PALOTURVALLISUUS

Paloluokka: E1/2018:
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RAKENTEELLINEN PALOTURVALLISUUS

Paloluokka: E1/2018:
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RAKENTEELLINEN PALOTURVALLISUUS
• Kerrosluku ja korkeus :
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RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS

Kantavat
rakenteet:
E1/2018:
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RAKENTEELLINEN PALOTURVALLISUUS
PINTA-ALAOSASTOINTI (E1/2018):



MMM asetus 2014

P3 paloluokan
kotieläinrakennukset, lukuun ottamatta :

• Siipikarjarakennuksia
• Lämpöeristämättömiä tai osittain avonaisia (30%) kotieläinrakennuksia
• Ullakottomia kotieläinrakennuksia, joissa runko ja jäykistys R15, C-

luokkaa heikommat lämmöneristeet on suojaverhottu A2-tarvikkeilla (ja
rakennus on varustettu palonilmaisulaitteistolla 10§)

• Kotieläinrakennusten laajennuksia, kun kokonaisala yht. <1500 m2, jos
C-luokkaa heikommat lämmöneristeet on suojaverhottu A2-tarvikkeilla
(ja rakennus on varustettu palonilmaisulaitteistolla 10§)

osastoidaan perusvaatimusten lisäksi:
enintään 1000 m2 osastoihin
vähintään EI 30- luokan rakenneosin



MMM asetus 2014

Eläinten pelastamisen helpottamiseksi
P2 ja P1- paloluokan kotieläinrakennuksissa :

palo-osastot jaetaan enintään 2000 m2 osiin
vähintään EI 30- luokan rakenneosin

Voidaan korvata :1,5 kertaisella savunpoistolla +
normaalia lyhyemmät ja selkeämmät poistum.reitit
tai : ullakottomien eläintilojen, lypsytilojen,
maitohuoneen ja valvomon ulkopuoliset tilat osastoidaan
mainituista tiloista palomuurilla
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RAKENTEELLINEN PALOTURVALLISUUS

Osastoivat rakenteet: E1/2018:
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RAKENTEELLINEN PALOTURVALLISUUS

• Palo-osastointi

• Käyttötapaosastointi

• Käyttötarkoitukseltaan tai palokuormaltaan oleellisesti toisistaan
poikkeavien tilojen on oltava eri palo-osastoja (käyttötarkoitusosastointi).
Eri pääkäyttötavat omiksi palo-osastoiksi.

• saman pääkäyttötavan sisällä: eriaikaisessa käytössä olevat, eri
palokuormaryhmiin kuuluvat, pelastautumisen kannalta erityyppisiä
käyttäjiä sisältävät tilat sekä asunnot muodostetaan omiksi osastoiksi

• erityistä palovaaraa aiheuttavat sekä toiminnan kannalta merkittävät tilat
osastoidaan omiksi osastoiksi ( kohdesuojaus )
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Käyttötapaosastointi:
(E1/2017 perustelumuistio)

RAKENTEELLINEN PALOTURVALLISUUS
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RAKENTEELLINEN PALOTURVALLISUUS

• Palo-osastointi

• Käyttötapaosastointi :

• asunto
• uloskäytävänä toimiva porrashuone
• autosuoja
• kattilahuone
• polttoainevarasto
• IV-konehuone
• maalaamo ja vastaava
• palavan nesteen ym. kemikaalivarasto
• nestekaasuvarasto
• arkisto
• suuret varastotilat, joissa paljon palokuormaa
• muuntamo
• kylmälaitetilan konehuone
• ATK-keskus
• varavoimakonehuone
• suurteollisuuden ja voimaloiden valvomot
• suuret sähköpääkeskukset
• jätehuone
• yli 100 m2:n näyttämö

• HUOM. Ympäristöopas 39: sivut 60-61



MMM asetus 2014

Henkilöstötilat
Sähköpääkeskus
Valvontahuoneet, maitohuoneet, muut vast. tilat

Osastoitava muista tiloista paloluokan mukaisin rakentein, mutta
vähintään EI 30- tai EI 60- luokan (P1) rakenneosin

Rehu- ja kuivikevarastot, kuivanrehunkäsittelytilat
Konekorjaamotila, moottoriajoneuvosuoja
Polttomoottorikäyttöisten rehunjakolaitteiden säilytystila
Lämpökeskus, varavoimakonehuone, muut öljypoltinlaitetilat

Osastoitava muista tiloista vähintään EI 60- luokan rakenneosin.

Huomioitavaa : lannoite yms. Varastot (esim. ammoniumnitraatti)
Noudatettava kemikaalilainsäädäntöä + varastointiohjeita.



MMM asetus 2014

Ullakon osastointi / palosuojaus :

Ullakon ja ullakon ontelon osalla ilmakanavat on osastoitava
rakennuksen paloluokan ja palo-osaston käyttötarkoituksen
mukaan, kuitenkin vähintään EI 30 luokan rakennusosin.

Ilmakanaviin asennettujen puhaltimien on oltava suojattu
ylikuumenemiselta.
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RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS
Palon leviämisen estäminen
(Ei muutoksia tulossa uuden YO39 luonnosversiossa)

rakennusten väliset etäisyydet (8m)
• Samalla tontilla
• Naapuritonttien välillä



MMM asetus 2014

Rakennusten väliset etäisyydet :
Jos kotieläinrakennus on lähempänä kuin 15 metriä muista
rakennuksista, on rakennukset palo-osastoitava toisistaan EI30
(ei koske avoimia katoksia, vilja-/väkirehusiiloja ja lantavarastoja)

Yhdyskäytäväratkaisut tuotantorakennuksissa :
Osastointi vähintään toisesta päästä EI 30
Osastointia ei tarvita, jos yhdyskäytävä on

• Vähintään 15 metriä pitkä
• Avoin ulkoilmaan
• Tehty vähintään B-luokan tarvikkeista



MMM asetus 2014

Enintään 300 m2:n rehu- ja kuivikevaraston
saa sijoittaa osastoituna
kotieläinrakennuksen yhteyteen.

Yli 1000 m2:n kotieläinrakennuksen
yhteyteen ei saa rakentaa :

Lämpökeskusta
Moottoriajoneuvosuojaa
Konekorjaamotilaa

Jos sähköpääkeskus, käynti vain suoraan ulkoa
(ei koske lihasiipikarjarakennuksia)



MMM asetus 2014

Kotieläinrakennuksen yhteyteen ei saa
rakentaa viljankuivaamoa
Viljankuivaamo erillinen rakennus (15m)
Naapurin rajaan 15m tai suostumus
(minimi 5m)
Muun tuotanto- ja varastorakennuksen tai
moottoriajoneuvosuojan yhteydessä
erotettava aukottomalla EI-M 90 -luokan
seinällä
Näitä ohjeita sovelletaan myös
siirrettäville vaunukuivureille
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RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS

Palon
kehittymisen
rajoittaminen,

Sisäpinnat :

(E1/2018)
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RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS
Palon kehittymisen rajoittaminen,

Ulkopinnat : (E1/2018)
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RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS
1) E1/2018 24§ : P2-luokan rakennuksen (1-2

krs) "normaali 10 min. suojaverhous"
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RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS
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RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS
Suojaverhoukset :

- Suojaverhousluokkia kaksi : K1 ja K2
- "Luokitustandardi" EN 13501-2 ja
- Koemenetelmästandardi EN 14135

- K1 ja K2 erona testeissä käytetty alusta ja
"pätevyysalueet", testilämpötilat samat

- lämpötilat "luontevia" syttymiseen käytännössä

- Meillä käytössä RakMk E1:ssä vain K2
- Minuuttiajat 10 min. ja 30 min.

suojaverhousluokat meillä K210 ja K230

HUOM !!! Täysin eri testi ja luokitus kuin EI10 tai EI30 !
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RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS

Luokkaa K1 oleva suojaverhous (vain minuuttiluokka 10)

Testauksessa käytetään jotain seuraavista alustoista:

lastulevy, jonka tiheys on (680 ± 50) kg/m3 ja paksuus (19 ± 2) mm tai
pienitiheyksinen materiaali, jonka tiheys on alle 300 kg/m3 ja paksuus
vähintään 50 mm tai
muu määritelty alusta.

Lastulevyalustalla saadut koetulokset pätevät suojaverhoukseen, jota
käytetään alustoilla, joiden tiheys on vähintään 300 kg/m3.
Luokitusvaatimuksiin sisältyy lämpötilannousua sekä palanutta,
hiiltynyttä, sulanutta ja kutistunutta materiaalia koskevia rajoituksia.
(jos testataan pienitiheyksisellä materiaalilla)

HUOM !!! Täysin eri testi ja luokitus kuin EI10 tai EI30 !



33 23.4.2018

RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS

Luokkaa K2 oleva suojaverhous (minuuttiluokat 10, 30, 60)

Testauksessa käytetään toista seuraavista alustoista:

lastulevy, jonka tiheys on (680 ± 50) kg/m3 ja paksuus (19 ± 2) mm tai
muu määritelty alusta.

Lastulevyalustalla saadut koetulokset pätevät kaikilla alustoilla käytettyyn
suojaverhoukseen (riippumatta alustan tyypistä ja tiheydestä).
Luokitusvaatimuksiin sisältyy lämpötilannousua sekä palanutta ja
hiiltynyttä materiaalia koskevia rajoituksia
Tässä luokassa ei mukana sulamista ja kutistumaa, koska tätä ei voi
testatakaan pienitiheyksisille materiaaleille

HUOM !!! Täysin eri testi ja luokitus kuin EI10 tai EI30 !
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RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS



MMM asetus 2014

Kulkureitin pituus lähimpään uloskäytävään saa olla
enintään 30 m, nautakarjapihatoissa ja
siipikarjarakennuksissa 45 metriä.

Poistumisalueelta tulee olla vähintään kaksi toisistaan
riippumatonta uloskäytävää.
Rehu-ullakolta tai vastaavasta toiminnallisesta tilasta on
oltava vähintään kaksi toisistaan riippumatonta
poistumismahdollisuutta ihmisille

Poistumisoven oltava vähintään 3 ”irti” osastoinnista

Ovet ja portit helposti ulospäin avattavia (pohjapiirrokseen
merkittävä järjestelyt)
Aukkoleveys > 1,5m (lehmät, hevoset) ja >1,0m
(siat,lampaat)



MMM asetus 2014

Kotieläinrakennukseen on (aina tuetussa) asennettava :

Maatilakäyttöön soveltuva, savuun reagoiva, näytteenottoon
perustuva palonilmaisulaitteisto

Tai vastaavan turvallisuustason antava muu laitteisto
(lämpökameravalvonta?)

Suojaus koskee koko rakennusta, myös ullakkoa
Ei koske siipikarjarakennuksia
Eikä ulkoilmaan osittain avonaisia rakennuksia
Eikä lämpöeristämättömiä lammas-, vuohi- ja turkiseläinrakenn.

Hälytys johdettava ”päivystettyyn paikkaan”
Laitteiston suunnittelussa, asennuksessa ja kunnossapidossa
noudatettava ”yleisesti hyväksyttyjä ohjeita” (= FA-ohje 2017)
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YM asetus Rakennusten paloturvallisuudesta 2017

Savunpoisto:
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YM asetus Rakennusten paloturvallisuudesta 2017

Savunpoisto:



MMM asetus 2014

Savunpoistojärjestelyt :
Rakennus jaettava savusuluilla enintään 2000 m2:n
savulohkoihin
Lohkon pidemmän sivun pituus max 60m

Jos matalat seinät ja vino sisäkatto aina luukut harjalle
Savunpoistoaukot > 2,2m korkeudella

Minimisavunpoisto 1% lattiapinta-alasta

Savunpoiston suunnittelussa noudatettava RakMk E-sarjaa
sekä
Savunpoiston yleisesti hyväksyttyjä suunnitteluohjeita (RIL
232-2012)
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Lisärakentaminen :

Laajentamisen yhteydessä varmistettava myös
muodostuvan kokonaisuuden paloturvallisuus

Laajennettaessa sähkötarkastus myös olemassa
olevalle osalle ja havaitut puutteet korjattava
Valtuutettu (Tukes) tarkastaja tai tarkastuslaitos
Vikavirtasuojaus toteutettava laajennuksen
yhteydessä koko rakennukseen
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MMM asetus 2014

Pelastuslain 14 §:n edellyttämää omatoimista varautumista
varten kotieläinrakennuksille on (aina tuetussa) laadittava
pelastussuunnitelma.
Toimitettava pelastusviranomaiselle.

Suunnitelmassa on erityisesti selvitettävä;
Tulipalon varhaiseen havaitsemiseen
alkusammutukseen
eläinten pelastamiseen

tarvittavat laitteet, järjestelyt ja henkilöstö

Pelastussuunnitelman tulee sisältää sähkölaitteiden tarkastus-,
huolto- ja kunnossapito-ohjelma sekä suunnitelma, missä
esitetään turvatoimet rakennuksessa tulitöitä tehtäessä.


