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Rakenteellinen paloturvallisuus

Ennaltaehkäisevää turvallisuutta

Suunnitellaan ja rakennetaan siten, että 
rakennus auttaa ihmistä hädässä
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Säädösohjaus

Taloudellinen ohjaus

Informaatio-ohjaus
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Ennaltaehkäisevä turvallisuus
Erilaisia tapoja toimia:
• A) suositellaan, vapaaehtoinen, yhteiskunta maksaa/tukee; esimerkiksi koronarokote
• B) suositellaan, vapaaehtoinen, rakentaja tai omistaja tai käyttäjä maksaa
• C) säädetään, pakollinen, rakentaja tai omistaja tai käyttäjä maksaa; esimerkiksi YmA

848/2017
• Kohta C) vaatii erityistä huolellisuutta. Toimijalla on lakiin perustuva oikeus antaa velvoittavia 

määräyksiä
• Viime aikoina, enenevässä määrin, eräät toimijat, joilla ei ole suoranaisesti lakiin perustuvaa 

oikutta antaa sitovia määräyksiä, ovat tuolle puolelle menneet.
• Toimija ”määrää”, pakollinen?, rakentaja tai omistaja tai käyttäjä maksaa
• Toimija suosittelee, vapaaehtoinen, rakentaja tai omistaja tai käyttäjä maksaa, jos haluaa seurata 

suositusta, esimerkiksi omaisuusvahinkojen pienentämiseksi 
• Toimija ”määrää”, pakollinen, toimija maksaa/tukee
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Kun rakennus rokotetaan käyttäjän turvallisuuden 
parantamiseksi, hyötyjen ja kustannusten on oltava 
tasapainossa
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Kustannukset
• Turvallisuusinvestointi, 

vuotuiskustannus

Hyödyt
• Henkilöturvallisuus
• Naapurin turvallisuus
• omaisuus
• ympäristö
• yhteiskunnan kannalta 

kriittiset toiminnot
• Turvallisuudella on hintansa
• Jokainen viranomaisvaatimus maksaa
• Turvallisuuden jatkuva parantaminen ei ole tavoite, vaan 

tarkoituksenmukainen turvallisuustaso; poliittinen tahtotila



Tilastoja. Tulipaloissa menehtyneet
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MRL
Olennaiset tekniset vaatimukset
Asetuksenantovaltuudet



848/2017 soveltamisala
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HS 8.4.22 Artikkeli Fennovoimasta



Ajankohtaista, keskusteluttavaa
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Sähköauto autosuojassa, palokuorma

• Palokuormaryhmä autosuojissa on 600 MJ/m2. Luku kuvaa palokuormajakauman 80 % 
fraktiilia. Kantavat rakenteet ja osastoivat rakennusosat mitoitetaan ko. palokuormaryhmän 
vaatimusten mukaan (P0, P1-paloluokat).

• Autosuojassa pinta-ala autoa kohti on suurempi kuin 2,5*(5+7+5)/2 = 21 m2/auto  (tämän 
päälle tulee ajokäytävät yms. tilat). Tilantarve lienee n. 25 m2/auto.

• 25 m2 * 600 MJ/m2 = 15 GJ/auto
• Mitoitus on riittävä, ottaen huomioon sähköautot ja myös paljon muoviosia sisältävän uuden 

muun autokannan palokuorma. 
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”Polttoaineiden” palokuormat

• Sähköauton akku
• 500 kg x 4 -10 MJ/kg = 2 - 5 GJ

• (sähköenergia 80 kWh = 0,29 GJ)

• Polttomoottoriauto, polttoaine
• 50 - 70 l x 0,75 kg/l x 43 MJ/kg = 1,6 - 2,3 GJ
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Aurinkopaneelit

• YmA 848/201 perustelumuistio
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Energiavarastot
• Jos energiavarasto sijaitsee P0- pai P1- paloluokan rakennuksessa, määrätään palokuorma 

ja kantavat ja osastoivat rakennusosat mitoitetaan palokuormalle (P0) tai palokuormaryhmän 
mukaan (P1).

• Suuri energiavarasto kannattanee sijoittaa, jos  mahdollista, rakennuksen ulkopuolelle. 
Räjähdysvaara, jos sellaisen arvioidaan olevan, otetaan huomioon. Paine ohjataan 
turvalliseen suuntaan, yleensä ylöspäin.

• Erittäin suuret energiavarastot kannattanee jakaa pienempiin osiin ja erillisiin tiloihin 
riskiperusteisesti, ottaen huomioon vahingon odotusarvo. Akustot ovat hyvin kalliita.

• Rakennuksen yhteyteen sijoitetut varastot lienee perusteltua sijoittaa rakennuksen 
ulkoseinälle, kulku tilaan myös/vain ulkokautta.
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Kiitos!
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