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Ympäristöministeriön asetus rakennusten
paloturvallisuudesta (848/2017), muutosesitys
• Asetuksen 848/2017 käyttöönoton jälkeen on tullut esille eräitä säännöksiin
liittyviä muutos- ja tarkistustarpeita, jotka liittyvät säännöksen soveltamisesta
aiheutuviin rakentamisen kustannuksiin (suhteessa hyötyihin) tai yritys- ja
viranomaistoimintaa hankaloittaviin tulkintoihin säännösten soveltamisessa.
Asetusluonnos lausunnolla 11/2019, lausuntoaika päättyi 29.11.2019

•
•
•

29 lausuntoa, jossa otettu asiasisältöön kantaa
Pelastuslaitoksilta yhteinen lausunto

• Asetusmuutos voimaan kesällä 2020
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Rinteen/Marinin hallitusohjelma, kirjauksia
• Kehitetään palomääräysten materiaalineutraaliutta niin, että
puurakennusten kaksinkertaisen (teknisen ja rakenteellisen)
palosuojauksen tarve vähenee. Selvitetään myös, onko
puurakentamisen palomääräyksiä syytä keventää.
• Tarkastellaan ympäristöministeriön rakentamissäädösten
tarkoituksenmukaisuutta maatalouden kilpailukyvyn
näkökulmasta.
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Merkittävimmät muutosesitykset
• Palomuuri toiminnallisesti suunnitellun (P0) ja luokka-lukuarvomitoitukseen
perustuvan rakennuksen (P1, P2, P3) osan välillä (4§)
• Pääsääntöisesti eri paloluokkaa olevat rakennuksen osat erotetaan palomuurilla.
• Esitetään, että palomuuria ei edellytettäisi samalla tontilla olevan rakennuksen osan (P0) ja
muuta paloluokkaa olevan osan välillä, jos kokonaisuus tarkastellaan riittävän laajasti
oletettuun palonkehitykseen perustuvalla menettelyllä.
• Käsite ”riittävä” selitetään perustelumuistiossa.

• Kasvihuoneiden palo-osastokoot (15 §)
• Kasvihuoneissa osastoivista seinistä voi olla toiminnallista haittaa (kasvien varjostus).
• Esitetään, että pinta-alaosastointia ei edellytetäisi, kun palokuorma on pieni (< 150 MJ/m2).
• Toisaalta kasvihuoneiden, joissa em. suurempi palokuorma, palo-osastokokoa esitetään
pienennettäväksi (24 000 m2 -> 12 000 m2) (laajan omaisuusvahingon riski).
• Toteuttaa hallitusohjelman kirjausta ”Tarkastellaan ympäristöministeriön
rakentamissäädösten tarkoituksenmukaisuutta maatalouden kilpailukyvyn näkökulmasta”.
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Merkittävimmät muutosesitykset (2)
• Alapohjan ontelon jako osiin (15 §)
• Vaatimus 400 m2 tuli voimassa olevaan asetukseen pelastuslaitosten esityksestä, koska
alapohjaontelot haasteellisia sammuttaa.
• On katsottu, että vaatimus on lisännyt rakentamisen kustannuksia liikaa hyötyihin nähden.
• Osiin jako vaikeuttaa alapohjaontelon tuuletusta
• -> Osiin jaon pinta-alarajaa esitetään kasvatettavaksi 800 m2:een ja toisaalta osiin jakoa ei
edellytettäisi, jos alapohjarakenne täyttää tietyn palonkestävyysvaatimuksen.
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Merkittävimmät muutosesitykset (3)
• Sisäpintojen suojaverhoukset (24 §)
• Esitetään, että poistetaan suojaverhousvaatimus 1-2 -kerroksisen P2-paloluokan rakennuksen
ulkoseinältä, jos se on ”massiivipuuta”. Tämä helpottaa luokkiin ja lukuarvoihin perustuvaa
suunnittelua mm. hirsirakenteisten koulujen ja muiden laajahkojen
hirsi/massiivipuuseinäisten rakennusten osalta.
• Esitys toteuttaa hallitusohjelma kirjausta ”Selvitetään myös, onko puurakentamisen
palomääräyksiä syytä keventää”.

• Ulkoseinän paloa levittävän eristekerroksen vaakasuuntaiset katkaisut
kahden kerroksen välein (25 §)
• Vaatimuksen on katsottu lisäävän rakentamisen kustannuksia liikaa hyötyihin nähden.
• Esitetään, että katkaisuja ei edellytettäisi enintään 28 metriä korkean rakennuksen
ulkoseinältä, jossa ei ole tuuletusväliä, kun lämmöneriste on suojattu sisäpuolelta, aukkojen
pielien osalta ja ulkopuolelta ½ x tilan osastoivuusvaatimusta vastaavasti.
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Merkittävimmät muutosesitykset (4)
• Ulkoseinän ulkopinta ja tuuletusvälin ulkopinta yli 28 - 56 m korkeissa
rakennuksissa (26 §)
• Esitetään, että 28-56 metriä korkeassa rakennuksessa ulkoseinän ulkopinnan ja tuuletusvälin
ulkopinnan tulee täyttää A2-s1, d0 -luokan vaatimukset (luokka-lukuarvomitoituksessa).
• Voimassa olevan asetuksen B-s1, d0 -vaatimukset mahdollistaa tuotteet, jotka voivat
osallistua paloon vaaraa aiheuttavalla tavalla. Palokunnan sammutusmahdollisuudet
rakennuksen ulkopuolelta 28 m:n korkeuden yläpuolella ovat rajalliset.
• (Voimassa olevassa asetuksessa A2-s1, d0 -luokan vaatimus on asetettu yli 56 m korkeille
rakennuksille.)
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Merkittävimmät muutosesitykset (5)
• Kerros – ullakko problematiikkaan liittyvät tulkinnat (31 §)
• Kuntakohtaista tulkintaa on aiheutunut siitä, katsotaanko ullakon tasoon sijoitettu asuintila
kerrokseksi.
• Eräissä kunnissa hyväksytään ”3-kerroksisinen” P3-paloluokan pientalo, vaikka säännösten
mukaan, ja turvallisuuden kannalta, ko. rakennus saisi olla enintään 2-kerroksinen.
• Esitetään, että annettaisiin P3-paloluokan rakennuksille enimmäismitta ensimmäisen
kerroksen lattiatasosta ylimpään lattiatasoon, jossa on pääkäyttötarkoitusta palvelevia tiloja
(enintään 4,5 m). Tulkinta ei riippuisi siitä, käsitetäänkö ko. tila kerroksena vaiko ullakkona.
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Muita muutosesityksiä/tarkistuksia
• Kellarikerrosten mitoituspalokuormaan liittyvät vaatimukset oletettuun
•
•

•
•
•

palonkehitykseen perustuvassa suunnittelussa (13 §)
Rakennuksen osana olevan autosuojan vaatimukset P2-paloluokan yli 2kerroksisissa rakennuksissa (15 §)
Tuotanto- ja varastorakennusten osastoivien rakennusosien luokkavaatimukset
(16 §)
Autosuojien pintaluokkavaatimukset (25 §)
Parvekkeiden ja luhtikäytävän pintaluokkavaatimukset (26 §)
Palomieshissiä koskevat vaatimukset (41 §)
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Kiitos!
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