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Kortissa on Oulun rakennusvalvonnan ja alueen
pientalotehtaiden (Kastelli, Jukka-talo, Finndomo ja
Designtalo) sekä Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen
y h t e i s e n t y ö r y h m ä n t u l k i n t o j a p i e n ta l o n
pa l o m ä ä r ä y k s i s t ä . S u o m e n P e l a s t u s a l a n
Keskusjärjestö SPEK on antanut myönteisen
lausunnon työryhmän tulkinnoista.
Kortissa on tulkintoja pientalon poistumisteistä ja
paloteknisistä suojauksista.

PIENTALON
PALOTURVALLISUUS
Pientalon poistumistiet ovat henkilöturvallisuutta
Poistumisteitä ovat varsinainen uloskäytävä ja varatie.
Varsinaisena uloskäytävänä toimii asunnon vähintään 10M
leveä ulko-ovi. Varatienä käytetään vähintään 9M leveää
ulos johtavaa ovea tai kiintopainikkein varustettua ikkunaa.
Varatienä käytettävän ikkunan mitat: vapaan aukon leveys
vähintään 500 mm, vapaan aukon korkeus vähintään
600 mm, sekä vapaa leveys + vapaa korkeus vähintään
1500 mm. Varatienä toimivan ikkunan pitää olla nopeasti
avattavissa, minkä vuoksi kiinnikkeiden pitää olla kiintopainikkeilla varustettuja. Lisäksi kiintopainikkeita sallitaan
vain yhdelle puitteen sivulle  joko vaakapuitteeseen tai
pystypuitteeseen, mutta ei molempiin. Kiintopainikkeiden
pitää olla alle 2 metrin korkeudella lattiapinnasta.
Varatieikkunan aukipitolaitteen tulee olla turvallinen, mutta
hätätilanteessa rikottavissa kohtuullista voimaa käyttäen.
Varatieikkunan koko ja aukon alareunan korkeus lattiasta
on aina merkittävä suunnitelmiin ja korkeuden tulisi olla
700 1200 mm lattiasta. Jos lasin alareuna on alle 700 mm
lattiasta, on käytettävä turvalasia. Jos on putoamisvaara,
lasi on mitoitettava kaidekuormalle (laminoitu turvalasi tai
ulkopuolinen kaide).
Kaksikerroksisen asunnon jokaisesta toisen kerroksen
asuinhuoneesta on oltava varatie, jona toimii parvekkeen
ovi tai kiintopainikkein varustettu ikkuna. Tapauskohtaisesti
varatienä voi toimia myös osastoivassa seinässä oleva
paloikkuna. Kun 2. kerroksen makuuhuoneen ainoa ikkuna
on osastoivalla seinällä, tulee myös tällöin järjestää
hätäpoistumismahdollisuus. Tämä toteutetaan siten, että
paloikkuna korvataan tavanomaisella avattavalla ikkunalla,
jossa ulkopuite varustetaan palolasilla.
Paloteknisen suojauksen tulkintoja kortin kääntöpuolella.
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Pientalon tontin sisäinen palotekninen suojaus on pääsääntöisesti asuinrakennuksen
ja autosuojan sekä kattilahuoneen palo-osastointia. Autosuojalla tarkoitetaan autotallia
ja/tai autokatosta sekä niiden yhteydessä mahdollisesti olevaa avointa tai seinällä
erotettua osastoimatonta varastotilaa.
1. Tontin sisällä autosuoja erotetaan palo-osastoinnilla asuintiloista, kun rakennusten / tilojen etäisyys
on alle 4 metriä, kuva 1 a. Kuitenkin palo-osastokooltaan yli 60 m² autosuoja-varastorakennus on
osastoitava erilleen, kun se sijaitsee alle 8 metrin etäisyydellä asuinrakennuksesta, kuva 1 b.
Rakennusten sijaitessa eri tonteilla osastointia edellytetään (yleensä molemmilta), kun rakennusten
etäisyys on alle 8 metriä.
2. Autosuojan yhteyteen sallitaan osastoimattomana enintään 10 m²:n seinällä erotettu varastotila.
Etäisyydet muihin rakennuksiin mitataan tällöin autosuoja / varaston lähimmästä ulkoseinästä tai
katoksen reunasta, kuva 2 a. Yli 10 m²:n kokoinen autosuojan yhteydessä oleva varastotila paloosastoidaan autosuojasta lattiasta vesikatteeseen saakka EI 30-rakentein, kuva 2 b.
3. Autosuoja (autopalo) erotetaan asuintiloista osastoimalla joko asuinrakennuksen ulkoseinä ulkopuolista
paloa vastaan tai autosuojan ulkoseinä sisäpuolista paloa vastaan EI 30-rakentein kohdan / kuvan
4 varauksin. Palo-osastointi sijoitetaan yhtenäisenä ja aukottomana sokkelista vesikatteeseen saakka,
kuva 3a. Yläpohjan riittävä tuuletus on varmistettava. Jos rakennuksessa on parvekkeita / ulokkeita
palovyöhykkeellä, ts. alle 4 metrin etäisyydellä katoksen räystään reunasta alle 45 asteen kulmassa,
on ne otettava huomioon palo-suojauksessa esim. parvekkeen taustaseinä osastoiden, kuva 3b.
4. Vaihtoehto 3-kohdalle: Autosuoja erotetaan asuintiloista EI 30-rakentein, jotka nostetaan yhtenäisenä
ja aukottomana ulkoseinässä sokkelista autosuojan katon tasoon ja käännetään siitä autosuojan
katon sisäpinnalle EI 30-tasoisena. Palokaasujen kulkeutuminen yläpohjaonteloon on estettävä.
Osastoivan rakenteen kantaville palolle alttiina oleville rakenteille on vastaava palonkestovaatimus
R 30, kuvat 4a ja 4b. Tällöin asuinrakennuksen toisen kerroksen seinärakenteille ja ikkunoille ei
aseteta autosuojasta aiheutuvia palosuojausvaatimuksia.
5. Osastoivissa seinissä ikkunoille ja oville on palonkestoajan suhteen vaatimuksena puolet ko. seinän
vaatimuksesta, ts. kun seinälle vaatimus EI 30, ikkunoille ja oville vaatimus EI 15. Sama vaatimustaso
on myös ikkunoiden ja ovien kiinnitykselle runkoon. Osastoivan seinän oven mahdollisen lasin on
oltava palolasi. Samalla tontilla 4 8 metrin etäisyydellä olevien rakennusten osastoivissa seinissä
sallitaan korkeintaan viisi tavallista (osastoimatonta) avattavaa erillistä ikkunaa, joiden pinta-ala
karmimitoilla laskettuna on korkeintaan 0,2 m² / ikkuna, kuva 5.
6. Kun autokatos ulottuu asuinrakennuksen päätyseinän nurkan yli / ohi, edellytetään autokatoksesta
poispäin kääntyvälle asuinrakennuksen sivuseinälle palo-osastointia nurkan yli menevän katoksen
ulottuman verran, kuitenkin enintään 2,8 m. Ulottuma on asuinrakennuksen nurkan yli / ohi menevän
katosrakenteen mitta. Palo-osastointi, EI 30, sivuseinälle edellytetään 45 asteen kulmassa 4 metrin
ulottumalle eli enintään 2,8 m, kuva 6.
7. Autosuojan sijaitessa asuinrakennuksen vieressä, vaikutusetäisyys tarkastellaan 45 asteen kulmassa
4 m ulottumalla 1. ja 2. kerroksessa sekä autosuojan katon päällä 1 metri toiseen suuntaan. Autosuojan
kattoon EI 30-osastointi, kuva 7.
8. Laajoissa katoksissa, joissa autokatos ei käsitä koko katosaluetta, osastoivien seinien tarvetta voidaan
vähentää katoksen vesikatteesta alaspäin suuntautuvalla savusululla (EI 30), jonka alareuna on
vähintään 20 cm alempana kuin alin palkki tai räystäs. Palokaasut ohjautuvat tällöin ulos, kuva 8.
Kysymys on tapauskohtaisesta toiminnallisesta palosuunnittelusta, mikä edellyttää kehittynyttä
näkemystä palon etenemisestä. Savusulun käyttö edellyttää aina viranomaisharkintaa.
9. Kattilahuoneen kaikki seinät, myös ulkoseinät ja katto, palo-osastoidaan EI 30-rakentein sisäpuolista
paloa vastaan, kun kattilan teho on pienempi kuin 30 kW. Ovelle ja mahdolliselle ikkunalle vaatimustaso
on EI 15, kuva 9. Kellarissa osastoivat rakenteet oltava palamattomia. Lämmöneristetyn umpioven
tai palolasilla varustetun lämmöneristetyn oven voidaan katsoa täyttävän tämän vaatimuksen.
10. Palo-osastoidussa seinissä osastointi ulotetaan pääsääntöisesti ehyenä vesikatteeseen saakka (esim.
kattotiileen), kuvat 10 ja 10 a. Sivuräystäillä tuuletus esimerkiksi osastoidun tuuletusraon kautta, kuva
10b, tai tuuletusputkella / tuuletuspiipuilla, kuva 10 c. HUOM !! Edellyttää aina kohdekohtaisen
suunnittelun ja tuuletustarpeen mitoituksen.

Kuvat 1-10 sivuilla 3-8
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Tämä on Oulun rakennusvalvonnan ja PTT:n
talotehtaiden yhteisen työryhmän tulkinta.

RAKENNUSVALVONTA OULU

KUVAT 3 JA 4

Pientalon laatu: PALOKORTTI, versio 12.02.2008

4 (8)

PIENTALON PALOTURVALLISUUS
Tämä on Oulun rakennusvalvonnan ja PTT:n
talotehtaiden yhteisen työryhmän tulkinta.

RAKENNUSVALVONTA OULU

KUVAT 5 JA 6

Pientalon laatu: PALOKORTTI, versio 12.02.2008

5 (8)

PIENTALON PALOTURVALLISUUS
Tämä on Oulun rakennusvalvonnan ja PTT:n
talotehtaiden yhteisen työryhmän tulkinta.

RAKENNUSVALVONTA OULU

KUVAT 7 JA 8

Pientalon laatu: PALOKORTTI, versio 12.02.2008

6 (8)

PIENTALON PALOTURVALLISUUS
Tämä on Oulun rakennusvalvonnan ja PTT:n
talotehtaiden yhteisen työryhmän tulkinta.

RAKENNUSVALVONTA OULU

KUVA 9

Pientalon laatu: PALOKORTTI, versio 12.02.2008

7 (8)

PIENTALON PALOTURVALLISUUS
Tämä on Oulun rakennusvalvonnan ja PTT:n
talotehtaiden yhteisen työryhmän tulkinta.

RAKENNUSVALVONTA OULU

KUVA 10

Pientalon laatu: PALOKORTTI, versio 12.02.2008

8 (8)

PIENTALON PALOTURVALLISUUS
Tämä on Oulun rakennusvalvonnan ja PTT:n
talotehtaiden yhteisen työryhmän tulkinta.

RAKENNUSVALVONTA OULU

