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Esipuhe
Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus on astunut voimaan 1.1.2013, ja siinä on annettu viiden vuoden
siirtymäaika, johon mennessä on kaikki rakentamismääräykset muutettava vastaamaan uutta järjestelmää,
jossa
velvoittavat määräykset annetaan asetuksina uudisrakentamista ja korjausrakentamista varten erikseen. Nämä
voidaan julkaista yhdessä tai erikseen.
Jatkossa ohjeet annetaan ympäristöministeriön yleisen toimivallan perusteella suositusluonteisina ohjeina ja
tarvittaessa YM voi edelleen julkaista myös OPPAITA. Nykyinen rakentamismääräyskokoelman osa E7 on ohje,
joka on annettu asetuksena. Hankkeen yhtenä tavoitteena oli selvittää, miltä osin olisi tarvetta antaa
ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuutta koskevia rakentamismääräyksiä velvoittavina asetuksina ja miltä osin
on tarkoituksenmukaista antaa suositusluonteisina ohjeina ympäristöministeriön yleisen toimivallan
perusteella tai oppaina.
Vuonna 2012 SuLVI julkaisi ”Ilmanvaihdon paloturvallisuus”- oppaan. Tässä ympäristöministeriön tukemassa
opashankkeessa esiteltiin ilmanvaihdon paloturvallisuutta koskevat säädökset täyttäviä käytännön
toimintamalleja ja ratkaisuja suunnittelijoille ja muille rakennushankkeen osapuolille sekä rakennusvalvonta- ja
pelastusviranomaisille.
Ympäristöministeriö tilasi tämän selvityksen Suomen LVI-liitto, SuLVI ry:ltä joulukuussa 2013.
Ympäristöministeriössä työtä ovat virallisesti valvoneet yli-insinööri Jyrki Kauppinen ja rakennusneuvos Pekka
Kalliomäki. Työn rahoitukseen ovat osallistuneet päärahoittaja ympäristöministeriön ja SuLVIn lisäksi Bevent Oy,
Fläkt Woods Oy, Halton Oy, Paroc Oy Ab ja Saint Gobain Rakennustuotteet Oy. Työtä ohjaamaan nimettiin
ohjausryhmä, johon kutsuttiin rahoittajatahojen edustajat. Ohjausryhmään kuuluivat projektin valvojien lisäksi






Christer Grönlund, Bevent Oy
Raimo Perttunen, Fläkt Woods Oy
Mikko Kietäväinen, Halton Oy
Veijo Holopainen, Paroc Oy Ab
Mikko Ropponen, Saint Gobain Rakennustuotteet Oy.

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Jyrki Kauppinen ja sihteerinä Jorma Railio.
Suomen LVI-liitossa yhteyshenkilönä sopimusasioissa toimi toiminnanjohtaja Hannu Sipilä 31.5.2014 saakka ja
sen jälkeen toiminnanjohtaja Tiina Strand.
Suomen LVI-liitto kutsui hankkeen vastuulliseksi johtajaksi dipl. ins. Jorma Railion.
Hankkeessa tuotettavan ja kehitettävän aineiston asioita ja sisältöä on käyty läpi työryhmissä, joihin on
kutsuttu tai ilmoittautunut ammattilaisia eri tahoilta mm. rakennusvalvonta, suunnittelu ja toteutus,
teollisuus, opetus, pelastusala. Työryhmät ovat:
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TR 1 Tekninen ohjausryhmä
TR 2 Perusteet
TR 3 Tuotteet
TR 4 Palon ja savun leviämisen estäminen
TR 5 Savunhallinta
TR 6 Asuinrakennukset

1

Tausta ja tavoitteet

Rakentamismääräysten uudistuksessa on monia haasteita. Euroopan yhdentymiskehitys tuo uudistukseen vielä
monia uusia piirteitä – kansalliset säädökset eivät saa aiheuttaa esteitä tuotteiden ja palveluiden vapaalle
liikkumiselle ja kaupalle EU-alueella.

Rakenteellisen paloturvallisuuden keskeiset periaatteet voidaan kiteyttää seuraaviin perustavoitteisiin: palon
syttymisen estäminen, palon rajoittaminen palo-osastoon, palon leviämisen estäminen palo-osastosta toiseen
ja savukaasujen leviämisen estäminen.
Tämän hankkeen keskeisenä tavoitteena oli tuottaa ilmanvaihdon paloturvallisuutta käsittelevä kokonaisuus,
jossa kuvataan E7:n ja SuLVIn julkaiseman E7-oppaan asiasisältöä päivitettynä ja lisättynä korjausrakentamista
koskevalla perusaineistolla. Hankkeen yhtenä tavoitteena oli selvittää, miltä osin olisi tarvetta antaa
ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuutta koskevia rakentamismääräyksiä velvoittavina asetuksina ja miltä osin
on tarkoituksenmukaista antaa suositusluonteisina ohjeina tai oppaina. Tästä kokonaisuudesta tulisi edelleen
aikaansaada yhtenäinen valtakunnallinen käytäntö. myös eurooppalainen kehitys ja erityisesti pohjoismainen
yhteistyö huomioon ottaen. Aineistoon sisältyy siten arvioita mm. säädösten ja käytäntöjen yhtäläisyyksistä ja
eroista Pohjoismaissa ja EU-säädösten mukanaan tuomista vaatimuksista mm. CE-merkinnän osalta.
Ohjeistuksen sisältö vastaa laajuudessaan E7-ohjeiden ja E7-oppaan asiasisältöä päivitettynä ja lisättynä
korjausrakentamista koskevalla perusaineistolla. Tässä hankkeessa on listattu ehdotuksia siitä, mitä asioita
tulee nostaa asetukseen eli määräystasolle, ja mitä tekstiä esitetään ohjeena ja mitä oppaassa.
Hankkeen tulosaineisto esitellään seuraavissa asiakirjoissa:
-Yhteenveto = tämä raportti
-Ehdotus asetukseen otettavista asioista (Liite 1)
-Kokonaisuus – liiteraportti; ohjeissa ja oppaissa esiteltävät asiat (Liite 2)
-Liiteaineisto: workshop-raportoinnit, muistioita, taustamateriaalia (Liitteet 3…12)
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Työn vaiheet ja aikataulu











Workshop 6.2.2014
Sidosryhmäkeskustelut - työryhmät– kevät 2014
Workshop 11.6.2014
Aineiston valmistelu -> heinäkuu 2014
Työryhmät – elokuu 2014 -> Workshop 27.8.2014 (YM)
Raporttiluonnos lausunnolla – syyskuu
Raportin muokkaus loka-marraskuu
Raportti valmis – joulukuu 2014
Ohjausryhmä ja työryhmät kokoontuvat säännöllisesti työn edetessä.

Työ käynnistyi ensimmäisellä workshop-tilaisuudella helmikuussa 2014. Keväällä 2014 koottiin työryhmiä.
Hankkeessa pidettiin kesäkuussa 2014 työryhmäkokousten ensimmäinen kierros. Hankkeen toinen workshop
pidettiin 11.6.2014 ja kolmas 27.8.2014. Syksyllä 2014 työryhmät kokoontuivat kaksi tai kolme kertaa, lisäksi
pidettiin ohjausryhmän kokouksia. Hankkeen loppuseminaari pidettiin 21.1.2015. Ohjausryhmä kokoontui
kahdeksan kertaa.
Ohjausryhmässä on hyväksytty kokonaisuuden sisällysluettelo, joka on tämän raportoinnin kohdassa 4.
Sisällysluettelo on tarkentunut työn edetessä.
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Workshopit ja työryhmätyöskentely

3.1 Workshop 6.2.2014
Ensimmäiseen workshop-tilaisuuteen oli kutsuttu noin 200 asiantuntijaa, ja lisäksi asiasta tiedotettiin SuLVIn
sivuilla. Workshopissa oli runsaat 60 osallistujaa.
Workshopissa esiteltiin rakentamismääräysten kokonaisuudistusta ja ilmanvaihdon paloturvallisuuden
nykyinen aineisto. Monissa puheenvuoroissa todettiin, että nykyinen E7 samoin kuin SuLVIn opas ovat
käyttökelpoisia, mutta laajapohjainen ja perusteellinen uudistus tarvitaan. E7 ja opas ovat monin kohdin
ainakin yksityiskohdissa ristiriitaisia. Vaikka opas esittää tiettyyn kohteeseen paremmin soveltuvan ratkaisun
kuin E7, viranomaisen on usein vaikea asettaa opasta ohjeen rinnalle. Todettiin myös, että ohjeen tulisi olla
yksinkertainen, tekniikka on jo nyt kyllin monimutkaista – ohjeiden ja myös oppaan tulisi olla ymmärrettävissä
myös pienillä paikkakunnilla. Savunhallinta ja savunpoistoratkaisut todettiin myös tarpeellisiksi ottaa mukaan
tarkasteluihin, vaikkakin asiasta on jo olemassa kirjallisuutta ja aihe sinällään ei kuulu YM:n vastuulle.
Suunnittelun näkökulmasta SuLVIn oppaaseen jäi virheitä ja ristiriitoja, johtuen siitä, että lausunnoissa esille
tuotuja virheitä ja puutteita ei oppaan viimeistelyssä voitu ottaa kokonaisuudessaan huomioon ilman
huomattavaa viivettä oppaan julkaisemisessa. Virheet ja ristiriidat eivät kuitenkaan ole turvallisuuden kannalta
kriittisiä. Savunpoisto on esimerkki asiasta, jossa kukaan ei ota päävastuuta. Tällaisesta on päästävä eroon;
joka asiassa tulee olla yksi vastuullinen taho.
Suunnittelijat toivovat, että ministeriö edelleenkin antaisi myös ohjeita, joiden tueksi tarvitaan oppaan tyyliin
malliratkaisuja ja käytännön esimerkkejä. iiden täytyy olla ohjeiden kanssa linjassa ja ohjata yhtenäisiin
tulkintoihin ja käytäntöihin maanlaajuisesti. Teollisuuden panostus näkyy lähinnä tuotekehityksessä ja
standardisoinnissa. Rakennustuoteasetus ja sitä edeltänyt Rakennustuotedirektiivi ovat johtaneet moniin
standardeihin, joiden nojalla mm. palopellit ja monet savunpoistoa palvelevat tuotteet ovat tulleet pakollisen
CE-merkinnän piiriin. Tuotteiden testaukseen ja laadunvalvontaan on panostettu – prosessi on rasittanut
yrityksiä, mutta pitkällä aikavälillä tämä kehitys on hyvä. ”Standardisointi tuo velvoitteita laitevalmistajille kuka velvoittaisi loppukäyttäjää? ”
Workshopin aikana keskusteltiin useaan otteeseen hankkeeseen tarvittavista työryhmistä. Workshopin lopussa
aiheita oli toistakymmentä, ja workshoppiin kutsutuilta kysyttiin kevättalvella näkemyksiä ehdotetuista
työryhmien yhdistämisistä ja lopullisista työryhmäaiheista.
Workshopin yhteenveto ja osallistujalista liitteessä 3.
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3.2 Työryhmien muodostaminen, ensimmäiset työryhmäkokoukset
Helmikuun workshopin osallistujia pyydettiin kommentoimaan käsiteltyjä asioita ja kirjattuja ajatuksia ja
ilmoittamaan halukkuudestaan työryhmätyöskentelyyn. Kommenttikierroksen vastauksia käsiteltiin myös
ohjausryhmässä. Kevään kokouksissaan ohjausryhmä päätyi esittämään seitsemää työryhmää, joissa on
yhdistelty workshopissa esitettyjä aihealueita laajemmiksi kokonaisuuksiksi.
1
2
3
4
5
6
7

Tekninen ohjausryhmä, jolle kuuluu myös toiminnan varmistus; samoin kansainväliset asiat yleisesti
sekä erilaiset rajapintatarkastelut
Ilmanvaihdon paloturvallisuusratkaisujen perusteet
Tuotteiden vaatimustenmukaisuus
Palon ja savun leviämisen estäminen palo-osastossa, osastosta toiseen, vesikatolla… (ml. palokatkot,
palonrajoittimet, paloneristys, kuristimet…)
Savunpoistoratkaisut (tähän myös koneiden toiminta palotilanteessa, ainakin pääasiallisesti)
Asuinrakennukset, ml. pienet LTO-koneet sekä korjausrakentamisen asuinrakennuspilotti
Suunnittelu – korjaus- ja muutostyöt – korjausprosessit

3.3 Työryhmät – yhteenvedot / kesäkuu 2014
Kesäkuun 2014 alussa kokoontuivat työryhmät





TR 2 Perusteet
TR 4 Palon ja savun leviämisen estäminen
TR 5 Savunpoistoratkaisut
TR 6 Asuinrakennukset

Kaikille työryhmille esitettiin käsiteltäväksi ja workshopissa 11.6.2014 raportoitavaksi mm.






Työryhmän tehtävät (yleisesti)
Vaikutus muihin työryhmiin – rajapinnat
”Kipupisteet”
Olemassa olevat rakennukset vs uudet
Eurooppalainen ja pohjoismainen näkökulma; standardit

Työryhmän 2 kirjauksia / yhteenveto tärkeiksi koetuista asioista/kysymyksistä:
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ohjeistuksen selkeys, käytännönläheisyys ja yksiselitteisyys - suunnitteluyhteistyö!
omistajatahoille yksi yhteinen käytäntö olisi tärkeää – myös muut toimijat tarvitsevat yhtenäistä
tulkintalinjaa, nyt joissakin asioissa myös pääkaupunkiseudulla kirjavuutta
käsitteet tehtävä tunnetuksi selkokielellä; luokitus koetaan vaikeaksi
työryhmään tarvittaisiin pelastusviranomaisten ja Palokatkoyhdistyksen asiantuntemusta
tuotekenttää selkiytettävä – nyt tarjolla jopa liian monia ratkaisuja samoihin kohteisiin; miten
hyväksytyistä tuotteista tehdään hyvä järjestelmä









laitetoimittajat toivovat myös yhtenäistä vaatimuslinjaa, useimmat toimivat kansainvälisesti joten
yhteismitallisuus tulisi saada koko Eurooppaan, vaikkakin lähtökohdat (ilmasto, rakentamiskulttuuri) ovat
moninaiset ja siten harmonisointi on pitkä prosessi.
tulisi kuvata, miten palotilanne etenee ja miten ilmanvaihdon tulisi tilanteen edetessä toimia
nykyinen opas – pääosin positiivista palautetta, silti kehitettävää, virheet on korjattava
koulutus: kuka kouluttaa rakennusvalvontaa, palokonsultteja, jne. – ja miten eri suunnittelijoita
koulutettaisiin yhteistyöhön
olemassa olevat rakennukset, käyttötarkoituksen muutos – checklista päätöksentekoa varten
osastointi on keskeinen kysymys – toimittava kaikissa tilanteissa, vaikka sähköt olisivat poikki;
ilmanvaihtojärjestelmä ei saa heikentää paloturvallisuutta

Työryhmän 4 kirjauksia olivat mm. seuraavat asiat ja kysymykset:







miten palotilanne etenee ja miten ilmanvaihtojärjestelmän tulee toimia palotilanteessa (evästykset myös
TR 5:lle)
rakennustyypit vs tilatyypit- tarkastelu; rakennuksissa yhä enemmän monia käyttötarkoituksia
käsitteiden ja määritelmien täydentäminen (E1, ToVa) – Myös tuotteiden testauksen osalta, mitä
tarkoittaa (oikeasti) määräaikaistestaus
isot rakennukset ja palo-osastot – erityiskysymykset (savuosastointi)
tuotteet vs järjestelmät. Oppaassa ei saa esittää standardista poikkeavia asennustapoja?
myös puuelementtirakennuksiin tarvitaan ohjeita, mm. läpiviennit

Työryhmä 5 päätyi seuraaviin ydinkysymyksiin:












ylipaineistus - esimerkkejä toteutuksesta
RIL – tasot / savunpoistoluokat -> suunnittelu, esimerkkejä + opastus RIL-kirjan, standardien ym. oikeaan
käyttöön
mitoitustaulukot ja niiden käyttö, esimerkkejä
standardit - > ei voida esittää standardista poikkeavia ratkaisuja
yhdistäminen iv-järjestelmään, rajoitukset / edellytykset
peltien toiminta ja testaus (rakennuksessa)
koneiden toiminta palotilanteessa (poisto; tulo/poisto)
ratkaisujen kustannusvaikutukset (vrt. kuristimet vs palonrajoitin)
huoneistokohtaiset vs keskitetyt järjestelmät
porrashuoneiden ja käytävien poistumisturvallisuus (paineistus, savunpoisto)
Esimerkkejä, kaavioita ja kuvia tarvitaan (esimerkkirakennuksia -> miten sovelletaan standardeja ja
mitoitusohjeita…)

Työryhmän 6 yhteenveto:
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ilmanvaihdon, myös kanaviston, toiminta palotilanteessa -> suunnittelu tämän tiedon kautta
kanavisto käsiteltävä kokonaisuutena, paljon muutakin kuin kanavia. vrt. oppaan kuva 8, jossa virhe,
paloeristyksen tulisi ulottua kannakoinnin yli
uudet materiaalit (kanavat, LTO)
kerrostalosaneeraus – tästä esimerkkejä
seinäpuhalluksen palokysymykset (läpiviennit, materiaalit, etäisyydet…)
”turvallisesti vikaantuva” – periaate (määriteltävä ja tehtävä tunnetuksi)

3.4 Workshop 11.6.2014
Workshopissa 11.6.2014 oli 24 osallistujaa, pääosin työryhmätyöskentelyyn osallistuneita. Workshopin
keskusteluissa nousivat toistuvasti esille muutamat jo työryhmissä esillä olleet ydinkysymykset:
-Käsitteet ja niiden määritelmät vaativat vielä työstöä. Monissa käsitteissä on vielä kirjavuutta esim.
”palonrajoitin” ja ”palopelti”- termejä käytetään kentällä kirjavasti ja jopa synonyymeinä. ”Palonrajoitin” on
yleistermi, palopellit ovat yhdenlaisia palonrajoittimia.
-Kokonaisuuden sisältörunkoa pidetään yleisesti ottaen hyvänä, mutta eri rakennus- ja tilatyyppien käsittelyä
on vielä pohdittava, asioita tulee avata toimintojen kautta.
Palon ja savun eteneminen ovat keskeisiä asioita. Näiden valossa tulee tarkastella myös ilmanvaihdon
toimintaa palotilanteessa.
Workshopin aikoihin oli vallalla käsitys, että savunpoisto ei kuulu tehtävänantoon eikä YM:llä ole ko. asiasta
asetuksenanto-oikeutta. Savunpoistoa voidaan käsitellä opastekstissä siltä osin kuin savunpoistoratkaisulla on
liittymää ilmanvaihtoon, itse substanssi on muissa asiakirjoissa joihin vain viitataan.
Järjestelmän kohdalla avainasia on, että ilmanvaihto ei saa heikentää rakennuksen paloturvallisuutta, oli
toteutus mikä tahansa. SUUNNITTELUYHTEISTYÖ on tärkeää, ja kaikille asioille tulee löytyä vastuunkantaja.
OSASTOINTI on myös avainkysymys – osastoinnin tulee toimia ”vaikka sähköt poikki koko kaupunginosasta”
Opas on myös positiivinen asia, mutta kehitettävää on paljon. Tarvitaan konkreettisia, käytännönläheisiä ja
yksiselitteisiä esimerkkejä ja paljon kuvia. Opas ei voi kattaa kaikkia mahdollisia tapauksia, 80 % kattavuus
voisi olla realistinen tavoite.
Määräystekstin osuutta kokonaisuudessa on pohdittava. Hyvä olisi julkaista eri statusten tekstejä yhdessä,
mutta ohjetekstiä toivotaan ministeriön taholta (painoarvo).
Tuotehyväksyntä – selkiytettävä kokonaiskenttää (yksi seuraavan workshopin painopistealue).
Seinäpuhalluksen palokysymykset (muilta osin aihe kuuluu D2-uusimistarveselvitykseen) – materiaalit,
seinäläpiviennit, aukkojen etäisyydet, ulospuhallettavan ilman suuntaus.
Konehuoneratkaisut tulee käsitellä monipuolisemmin, nykyinen opas käsittelee vain ylhäällä olevia
konehuoneita; myös muita sijainteja on käytössä myös korjattavissa rakennuksissa.
Korjausrakentamiseen haluttaisiin myös omaa ohjeistusta, jossa keskeisenä asiana on korjausta edeltävän
tilanteen arviointi etenkin jos rakennuksen tai tilojen käyttötarkoitus muuttuu.
Workshopin yhteenveto ja osallistujalista liitteessä 4.

3.5 Workshop 27.8.2014
Kolmannessa workshopissa käsiteltiin toisen workshopin ja elokuun alkupuolella käynnistyneen toisen
työryhmäkierroksen palautteita. Workshopissa käytiin läpi työryhmien yhteenvedot ja haettiin evästyksiä
syksyn työryhmäkierroksille. Erityiskysymyksenä keskusteltiin, mitä asioita tulisi ehdottaa asetustekstiin.
8

Toisena pääaiheena workshopissa oli tuotteiden hyväksynnän uudet menettelytavat, vuonna 2013 voimaan
tulleiden EU:n rakennustuoteasetuksen velvoitteiden mukaan. Aiheesta alusti YM:n lainsäädäntöneuvos Kirsi
Martinkauppi, jonka esitys on nähtävissä sivulla http://www.sulvi.fi/ajankohtaistaprojektitaineistot/
Workshopin yhteenveto ja osallistujalista liitteessä 5.
3.6 Työryhmäpalautteita / elokuu…marraskuu 2014
Syyskaudella 2014 työryhmät keskustelivat, mitä asioita tulisi ottaa asetustekstiin. Lisäksi työryhmissä toistui
kysymyksiä, joihin on olemassa kentällä hyvin erilaisia näkemyksiä – esimerkkinä ilmanvaihdon toiminta
palotilanteessa sekä kuristimien käyttö savunrajoittimena. Näitä ns. kipupisteitä on esillä kohdassa 3.8

3.7 Workshop 21.1.2015
Hankkeen neljännessä workshopissa käsiteltiin loppusyksyn työryhmäkierroksen palautteita sekä hankkeen
alustavaa raportointiaineistoa. Workshopissa esiteltiin asetustekstiin ehdotettavia asioita, käytiin läpi
työryhmien yhteenvedot ja haettiin lisävalaistusta työn aikana ilmitulleisiin vaikeisiin kysymyksiin, ns.
kipupisteisiin.
Workshopin yhteenveto ja osallistujalista liitteessä 6.

3.8 Työn keskeiset päätelmät ja suositukset

3.8.1 Asioita asetukseen otettavaksi
Asetukseen otettavia keskeisiä vaatimuksia on katsottu olevan seuraavassa luetellut kysymykset, joista
muutamista on luonnosteltu jo alustavaa asetustekstiä. Etenkin korjausrakentamiseen kohdistuvat keskeiset
kohdat on lueteltu tässä vaiheessa vain otsikkotasolla.
Asetuksen soveltamisala: ehdotetaan, että asetuksessa käsitellään sekä uudisrakentamista että luvanvaraisia
korjaus- ja muutostöitä. Korjausrakentamista koskevat periaatteet ja poikkeukset uudisrakentamisesta voidaan
asetuksessa esittää erillisissä pykälissä.
Asetukseen ehdotettavia asioita (sisältöä ja alustavia tekstiehdotuksia tarkemmin liitteessä 1):
Ilmanvaihtolaitteistot eivät saa heikentää rakennuksen rakenteellista palo-osastointia ja –turvallisuutta tai
rakenteiden palonkestävyyttä.
Rakennuksissa ilmanvaihto toteutetaan
- palo-osastokohtaisilla erillisillä ilmanvaihtolaitteistoilla tai
-useita palo-osastoja palvelevalla ilmanvaihtolaitteistoilla.
Ilmanvaihtokanavissa tulee olla palonrajoittimet, paloneristykset, kannakoinnit ja koteloinnit niin, että palo ei
voi levitä ilmanvaihtokanavista tai -konehuoneista toisiin palo-osastoihin.
9

Useita palo-osastoja palvelevien tai toisella paloalueella sijaitsevien ilmanvaihtokoneiden ja asuinrakennusten
koneille sekä palon- ja savunrajoittimille tulisi myös esittää vähimmäisvaatimukset asetustasolla.
Ilmanvaihtolaitteet on tehtävä siten, etteivät ne lisää palon tai savukaasujen leviämisvaaraa.
Ilmanvaihtokanavien seinämät on yleensä tehtävä vähintään A2-s1, d0-luokan rakennustarvikkeista.
Savun leviäminen uloskäytäviin on estettävä myös palotilanteessa ennen pelastustoimien käynnistämistä.
Kanavisto tulee voida puhdistaa helposti.
Yöpymiskäyttöön tarkoitetuilla palo-osastoilla tulee olla erilliset ilmanvaihtolaitteistot tai palon- ja
savunrajoitin useita palo-osastoja palveleviin ilmanvaihtolaitteistoihin liittyvissä ilmanvaihtokanavissa.
Ilmanvaihtokoneen tai konehuoneen seinämien palonkestoajan tulee olla on vähintään sama kuin ilman
palopeltiä seinämään liittyvällä kanavalla, jolla on suurin palonkestoaikavaatimus. Ilmanvaihtokonehuoneen
tulee täyttää teknisen huollon tiloille asetetut vaatimukset.
Paloteknisten tuotteiden kelpoisuus on aina osoitettava polttokokein.
Ilmanvaihtojärjestelmän palotekniset vaatimukset voidaan myös suunnitella ja toteuttaa perustuen
rakennuksen oletettuun palonkehityksen (nk toiminnallinen palomitoitus / RakMK E1 kohta 1.3.2).
Suunnittelua ja suunnitelmien sisältöä tulisi myös käsitellä asetuksessa. Tähän voidaan katsoa mallia kantavia
rakenteita koskevasta asetuksesta. Suunnitelmiin tulee myös sisällyttää rakennuksen käyttöönottoa koskevia
vaatimuksia, samoin suunnitelmissa tulee edellyttää ilmanvaihtolaitteiston ja sen paloteknisten tuotteiden
toimintakunnon säännöllistä varmistamista koskevia suunnitelmia ja asiakirjoja. Näihin kuuluu mm. palopeltien
säännöllinen tarkastus rakennustuoteasetuksen ja standardien määrittämällä tavalla.
Asuinrakennusten järjestelyihin on esitetty helpotuksia siten, että mahdollistetaan edelleen kuristimien käyttö
ts. ei edellytettäisi palopeltiä paloalueiden rajalla vaan kuristin toimisi palotilanteen alkuvaiheessa
savunrajoittimena, ja lämpötilan noustessa sulkeutuva palomansetti toimisi paloalueiden rajalla
palonrajoittimena.
Korjausrakentamisen osalta kirjataan seuraavat näkökohdat asetukseen harkittaviksi:
-korjausrakentamisessa ei saa heikentää vallitsevaa paloturvallisuustasoa
-korjausta ennen on ilmanvaihtolaitteisto arvioitava ja tarkastettava, jotta sen paloturvallisuus voidaan
palauttaa vähintään alkuperäistä vastaavalle tasolle.
-rakennuksen käyttötarkoituksen muuttuessa henkilöturvallisuuden kannalta riskialttiimmaksi on
paloturvallisuuden täytettävä uudisrakentamista koskevat vaatimukset ko. käyttötarkoitukselle. Asetustekstien
muotoilussa voidaan hyödyntää, kokonaan tai osittain, nykyisiä E1-määräyksiä.
Asetus ei ota sinällään kantaa savunhallintaan, eikä käsittele rajapintakysymyksiä mm. paloläpiviennit (kenelle
kuuluu), näistä kuitenkin selostus ja esimerkkejä oppaaseen
3.8.2 ”Kipupisteitä”
Työryhmissä on toistuvasti tullut esille muutamia asioita, jotka vaativat erityistä huomiota ohjeistuksen
laadintavaiheessa. Osa näistä kysymyksistä on sellaisia, joita jo edellä on esitetty otettavaksi asetukseen.
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Käsitteet ja määritelmät:
--Palonrajoittimet (palopellit). EN 15650 käyttää yleistermiä ”palonrajoitin”, määritelmiä edelleen
tarkistettava, jotta ei olisi ristiriitaa E7:n ja standardien välillä. 15650 käsittelee nimenomaan palopeltiä
(palonrajoitin on yleiskäsite). Standardikäännös on hämmentävä, koska siinä ”palonrajoitin” ja ”palopelti” ovat
synonyymejä Palonrajoitin yleistermi, palopelti yhdenlainen palonrajoitin, palomansetti toisenlainen,
nousukanavakin eräänlainen - > käsitteiden tarkentaminen
--”Roilo” ehdotetaan korvattavaksi termillä ”Kuilu”; ”roilo” on kyllä vakiintunut palomääräyksiin, mutta
varsinaisessa merkityksessä se on lähinnä ura sähköjohtoja tms. varten.
--Savunhallintaan ja savunpoistoon liittyvät käsitteet. Vaikka savunhallinta ei sinällään kuulu soveltamisalaan,
tulee käsitteet tuoda esille selkeästi koska usein savunhallinnan ja ilmanvaihdon ratkaisut vaikuttavat
toisiinsa. Käsitteiden selkiyttämiseksi tarvitaan opasteksteihin kuva tai kuvia.
--Yhä monimuotoistuva erityisasuminen – perinteisen asumisen ja hoitolaitoksen välimaastossa on yhä
monimuotoisempaa erityisasumista. Tähän on jatkotyössä paneuduttava erityisen huolellisesti, koska uusia
asumismuotoja on edelleen tulossa lisää perinteisten asuinrakennusten ja hoitolaitosten välimaastoon.
Kokonaisuuden (liite 2) teksteissä on vielä viimeisteltävää myös määritelmien kohdalla

Tuotteet (tarkemmin kokonaisuuden kohdassa 5) sekä tuotteiden materiaalit:
Tuotteiden vaatimustenmukaisuus voidaan Suomessa osoittaa:
Eurooppalaisella menettelyllä:
– CE-merkinnällä, kun tuotetta koskeva harmonisoitu tuotestandardi on olemassa
(rakennustuoteasetus)
– CE-merkinnällä, kun tuotteen valmistajalla on tuotteelleen eurooppalainen tekninen arviointi (ETA)
– ratkaisun ohjeenmukaisuuden perusteella (esimerkiksi eurokoodimitoitus)
Kansallisella menettelyllä:
– tyyppihyväksynnällä, kun tuotetta koskeva YM:n tyyppihyväksyntäasetus on olemassa (laki eräiden
rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä)
– varmennustodistuksella (laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä)
– valmistuksen laadunvalvonnalla (laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä)
– rakennuspaikkakohtaisella varmentamisella, jollei tuotteen kelpoisuutta ole muutoin osoitettu (laki
eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä)
-Tuotteiden CE-merkintä, muut merkinnät ja muut hyväksyntämenettelyt – asia on uusi ja monimuotoinen,
joten esimerkit ovat tärkeitä. Todettiin, että aiheesta tarvitaan koulutusta kentälle (suunnittelijat,
rakennusvalvonta), tämän tueksi tarvitaan hyvin käytännönläheistä opastusta esimerkkien ja kuvien avulla.
Erityisen haastavia tässä ovat
-Tuotteet joille CE-merkintä ei ole mahdollinen (ei harmonisoitua eurooppalaista standardia tai ETAa) ja jotka
siten edellyttävät kansallista kelpoisuuden todentamismenettelyä - miten suhtaudutaan esimerkiksi
ulkomaisiin tyyppihyväksyntöihin (”Saksan tyyppihyväksyntä pätee vain Saksassa”). Tähän ryhmään kuuluvat
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myös tuotteet, joiden CE-merkintä ei kata kaikkia turvallisuuden kannalta keskeisiä ominaisuuksia tai vaikkapa
kaikkia tuotekokoja.
-Korjausrakentamiseen tarvittaisiin käytännössä toimiva ohjeistus mm. palopeltien uusimisesta.
-Työmaalla koottavat tuotteet – kelpoisuus, miten osoitetaan? Tarvitaan esimerkkejä, aineistoa on mm.
paloeristetyistä kanavista ja niiden sertifioinnista. Jokin tuotteen osa voi olla CE-merkitty, toiselle osalle taas
voi olla kansallinen hyväksyntämenettely mahdollinen.
-Palopellit: CE-merkintä edellyttää tuotteen säännöllistä toiminnan testausta / tarkastusta käyttöaikana ->
kustannusvaikutukset voivat olla huomattavat, mutta keskeinen turvallisuustekijä. Testaus joko manuaalisesti
tai automaattisesti, testaustapa vaikuttaa hankinta- ja käyttökustannuksiin.
Tuotteissa käytettävien materiaalien osalta on monia kysymyksiä, jotka kaipaavat ohjeistusta:
-Muovikanavien ja muiden uusien materiaalien käyttö – kriteerit kirjoitettava auki, toistuvaan ratkaisuun tulisi
olla olemassa hyväksyntämenettelyjä
-Yleisesti ottaen tuotteille ja materiaaleille esitettävien vaatimusten tulisi olla toiminnallisia, ei fyysisiä.
Esimerkiksi kanavien ainevahvuudet, joiden kohdalla uudet eurooppalaiset standardit jo määrittävät
toiminnallisia vaatimuksia sekä testit niiden todentamiseksi
–Tuotteissa olevat palavat materiaalit, jos sallitaan ”vähäisessä määrin” niin tälle on annettava toiminnalliset,
mitattavat kriteerit. Palavia materiaaleja voi tuotteissa olla mm. tiivisteissä, laakereissa, suodattimissa,
äänenvaimentimissa, LTO-kennoissa, koneessa olevissa sähköjohdoissa ja letkuissa ja niin edelleen,
Materiaaleista on aina oltava valmistajalta tiedot. Korjausrakentamisessa tuotteissa ja rakenteissa olevat
materiaalit aiheuttavat usein yllätyksiä. Niinpä jo asetustasolla tulisi edellyttää korjausta edeltävää
materiaalien arviointia haitta-ainekartoituksineen.

Palon ja savun leviämisen estäminen palo-osastossa ja osastosta toiseen:
-Keskeinen periaate on se, että osastointi toimii palotilanteessa
-Sprinklaus on yleistymässä, mm. puukerrostaloja sprinklataan (mm Vantaan asuntomessut 2015) ->
helpotuksia
-Ovisuljin varmistaisi, ettei asunnon ulko-ovi palotilanteessa jäisi vahingossa auki.
-Ilmanvaihdon toiminta palotilanteessa, mm: puhaltimien käynti vs pysäytys palotilanteessa. Tämä asia kuuluu
nk. toiminnallisen mitoituksen yhteyteen, ts. on mahdollista tapauskohtaisesti suunnitella järjestelmä joka
perustuu puhaltimien käyntiin palotilanteessa. Tällainen ratkaisu on yleistynyt Ruotsissa ja Norjassa, mutta ei
Suomessa eikä muualla Euroopassa. Suomessa on ensisijaisina perusteina osastoinnin toimivuus kaikissa
tilanteissa vikatilanteet mukaan lukien, ja turvallisesti vikaantuvien tuotteiden käyttö.
-Koneiden ja konehuoneiden sijainti – nämä sekä monet käyttö- ja huoltoasiat kuten huoltoreitit,
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palonrajoittimien ja puhdistusluukkujen merkinnät alakattoihin jne – ovat myös D2-asioita. Erityiskysymyksenä
mm. konehuoneen kanssa samalla tasolla olevien asuntojen ilmanvaihto, myös uudistuotannossa;
korjausrakentamisessa ullakkorakentaminen ja sen vaikutus olemassa oleviin järjestelmiin – konehuoneen
sijainti ja uusien asuntojen ratkaisut.
-Yhdistämisrajoitukset, liite 2 kohta 8.2 ja liite 13. –. Erityiskysymyksenä asuntokeittiöiden ilmanvaihto ja
lieden poiston johtaminen LTO:n ohi – vaikutus myös energiatehokkuuteen ja painesuhteisiin
Rakennus- ja tilatyyppikohtaiset kysymykset:
Suunnittelun lähtökohtana on rakennuksen tai sen osan aiottu pääasiallinen käyttötarkoitus, joka tulee esittää
lupavaiheessa.
Helpotukset asuinrakennuksille (kuten kuristimien ja palomansettien käyttö) ja tiukennukset tietyille
rakennustyypeille kuten hoito- ja hoivalaitoksille (yhdistämisrajoitukset, koneiden sijoitus) Kuristimet rajataan
asuinkerrostaloihin (+mansetti). Hoitolaitoksiin, hotelleihin ja vastaaviin kohteisiin vähimmäisratkaisuna on
savuilmaisimen ohjaama E-luokan palopelti.
-asuntoilmanvaihdon ohjeistukseen esimerkkejä, myös korjausrakentamisen osalta – esimerkiksi miten
toteutetaan kokonaan vanhan kylpyhuoneen sisälle rakennettava uusi kylpyhuone paloturvallisesti
(huomioitava myös kosteusturvallisuus). Liitteissä on joitakin esimerkkejä (tekstiä ja kuvia).
-kerrostalojen painesuhteet vaikuttavat monella tavalla paloturvallisuuteen – kerrosten lukumäärän vaikutus
ratkaisuihin. Tämä liittyy laajempaan painesuhteita koskevaan kysymykseen, johon on ehdotettu selvitystä D2uusimistarveselvityksessä -> painesuhteiden tarkastelussa paloturvallisuus on yksi keskeinen alue
terveellisyyden ja hygienian ohella
-nousukanava palonrajoittimena – vielä käsittelemättä, otetaan mukaan
-tarvitaan myös ohjeistusta asuntokohtaisen ilmanvaihdon ratkaisuihin erityisesti korjausrakentamisessa.
Pidettiin erillistä selvityshanketta aiheesta tarpeellisena, ensin syytä arvioida jo tehdyt selvitykset (asia myös
D2-hankkeessa esillä)
-ammattikeittiöt – näistä on laadittu erillinen muistio, jossa keskeiset asiat on kuvattu hyvin mutta ratkaisuissa
on vielä yksityiskohtia jotka on arvioitava (TR5)
Savunpoisto ja savunhallinta
Savunpoisto on pääosin E1-asia, mutta opastusta E7-kokonaisuuteen tarvitaan mm. mahdollisuudet ja
rajoitukset iv-järjestelmän käytöstä savunpoistoon. RIL232-ohjeen mukaista ohjeistusta menettelyistä eri
savunpoistotasoilla tulisi pelkistää (esim. Helsingin rakennusvalvonnalla käytössä pelkistetty kaavio).
Savunpoistomenetelmän valinnan perusteista tarvitaan selkeä kaavio- Jo soveltamisalaan kirjoitettava
rajaukset, myös: missä määrin savusulut yms. selostetaan ohje- ja opasaineitossa

Muita kysymyksiä:
Kustannusvaikutukset: turvallisuustasoon tai elinkaarikustannuksin positiivisesti vaikuttavia investointeja
voidaan esittää otettavaksi mukaan. Esimerkkinä turvallisuustasoon vaikuttavista ratkaisuista mainittakoon
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ovisuljin huoneiston ulko-oveen.
Vaatimus suunnitelmien sisällön ottamisesta asetukseen: tulisi vaatia myös toimintakaavio. Eri
suunnittelijoiden yhteistyöhön tulee kiinnittää huomiota. Asetuksessa tulisi esittää vaatimuksia suunnittelulle
(suunnitelmien sisältö – suunnittelijapätevyydet eri asetuksessa), näin saataisiin käyttö- ja huoltoasiat
paremmin otetuksi huomioon (vrt. kantavat rakenteet / uusi asetus).
Kanaviston puhdistus: paloturvallisuus vs muut kriteerit-puhdistuksesta – milloin paloturvallisuus määrää
puhdistusvälin, milloin sisäilman laatu tai muut kriteerit. Tähän ohjeistusta
Ammattikeittiöt. Tähän on laadittu erillismuistioita, joiden asioita vielä avoimine kysymyksineen on koottu
liitteeseen 7. Tällä osa-alueella on odotettavissa muutoksia pelisääntöihin (eurooppalainen standardisarja
valmisteilla) - samoin uusia suodatus- ym. ratkaisuja on tullut ja tulossa
Tulisi saada aikaan hanke, jossa tarkastellaan seinäpuhallusta ja siinä yhteydessä huoneistokohtaisen
ilmanvaihdon materiaalikysymyksiä; tarkastelu sekä D2- että E7-ohjeistuksen näkökulmasta
Korjausrakentamiseen, esimerkkien kautta opastusta mm. vanhan järjestelmän käyttökelpoisuuden
arvioinnista rakennuksen ja etenkin sen osan käyttötarkoituksen muuttuessa.
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4 Kokonaisuuden sisällysluettelo (luetteloa on päivitetty vastaamaan liitteen 2 jäsentelyä
1 JOHDANTO
- kuten nykyinen opas sivut 4-11
2 SOVELTAMISALA, YLEISET OHJEET
- kuten nykyinen opas sivut 12-13
3 KÄSITTEET JA MÄÄRITELMÄT
4 ILMANVAIHDON PALOTURVALLISUUSRATKAISUN PERUSTEET
periaatekuva sisältäen selostuksen / käsitteet (määritelmineen)
5 TUOTTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUS
6 ILMANVAIHDON PALOTURVALLISUUSRATKAISUN PERUSTEET ERI RAKENNUSTYYPEISSÄ
Asuinrakennukset
Toimistorakennukset
Oppilaitokset
Ravintolat
Myymälät, teatterit
Urheiluhallit ja uimahallit
Hoitolaitokset
Majoitustilat
Muut julkiset tilat
7 PALON JA SAVUN LEVIÄMISEN ESTÄMINEN PALO-OSASTOSSA
- sisältäen nykyisen E7 6.osan ja vastaavat kohdat oppaasta
8 PALON JA SAVUN LEVIÄMISEN ESTÄMINEN PALO-OSASTOSTA TOISEEN
9 PALON LEVIÄMISEN ESTÄMINEN VESIKATTOON TAI ULKOKAUTTA TOISEEN PALO-OSASTOON
10 ERITYISIÄ ILMANVAIHDON PALOTURVALLISUUSKOHTEITA
- konehuoneratkaisut, - lämmöntalteenottolaitteen paloturvallisuus
- siirto-, palautus- ja kierrätysilman käyttö
- rakenteiden välisten tilojen käyttö ilman johtamiseen
- ammattikeittiöt
11 SAVUNPOISTORATKAISUT
- savunhallintakanavat, savunhallintapellit, savunpoistopuhaltimet, savunpoistoluukut

12 KÄYTÄVIEN JA PORRASHUONEIDEN POISTUMISTURVALLISUUS
- paineistus, savunpoisto -> yhdistetään lukuun 11 ja osittain lukuun 8
-
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LIITTEET
luettelot aiheeseen liittyvistä standardeista
muu kirjallisuus

5 Suositukset (vrt, myös 3.8 jossa lisätietoja ja perusteluja)
-Ilmanvaihdon paloturvallisuuteen kohdistuvia keskeisiä vaatimuksia esitetään koottavaksi asetukseen
(seuraavassa käytetään tästä nimitystä ”E7-asetus”), joka kuitenkin voitaisiin yhdistää ns. D2-asetukseen.
Asetuksen rakenne tulisi kuitenkin arvioida samalla kun suunnitellaan E1:n uusimisen yhteydessä
laadittavaa asetusta. Liitteessä 1 on ehdotus asetukseen otettavista asioista; näitä on myös käsitelty ja
perusteltu kohdassa 3.6.1
-E7-asetuksen soveltamisalaksi esitetään: ilmanvaihdon paloturvallisuus uusissa rakennuksissa ja
luvanvaraisissa korjaus- ja muutostöissä. Korjausrakentaminen voidaan käsitellä samassa asetuksessa tai
laatia erillinen asetus.
-Asetuksessa esitettävien vaatimusten on oltava toiminnallisia – ei teknisiä ratkaisuja tai
lukuarvovaatimuksia asetukseen. Näin ollen asetus voi olla hyvinkin pitkäikäinen, muuttuva tekniikka
otetaan huomioon ohje- ja opasteksteissä
-Asetuksen rinnalle ohje ja/tai opas, jonka rakenne tulee suunnitella helposti päivitettäväksi, asia tai luku
kerrallaan
-opastekstien laadinnassa tulisi myös mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon viranomaistoiminnan
muutostrendit (rakennusvalvonnan ja pelastusalueiden mahdollinen keskittyminen)
-ohje- ja opasteksti tulisi olla yksissä kansissa – ohjeessa selostettaisiin asetuksen toiminnallisia
vaatimuksia ja esitettäisiin oletusratkaisuja; oppaaseen koottaisiin esimerkkejä hyvistä ratkaisuista
rakennustyyppikohtaisesti – myös yksityiskohtia ja korjausrakentamisen esimerkkejä mukaan

Selvitettäviä asioita :
-toiminnallinen mitoitus (E1)
-ilmanvaihdon toiminta palotilanteessa – osastoinnin toimivuus,
--hyväksyntämenettelyt tuotteille joille CE-merkintä ei mahdollinen
-kuristin+mansetti; palopellit; nousukanava ym. passiiviset ratkaisut; myös näiden mahdolliset
yhdistelmät; teknistaloudelliset tarkastelut
-sprinklaus ja sen mahdollistamat ”helpotukset”
-jäteilman seinäpuhallus (yhdessä D2-jatkoselvityksen kanssa; myös paloturvallisuus mukaan
tarkasteluihin)
-ammattikeittiöt (uusien standardien vaikutus; uudet tuote- ja järjestelmäratkaisut mm. rasvanpoistoon)
-ratkaisut ja vaatimukset rakennuksissa, jotka sijoittuvat perinteisen asuinrakennuksen ja perinteisen
hoitolaitoksen välimaastoon
-materiaalit – vaatimukset myös materiaalitietojen dokumentoinnista ja kartoituksesta/selvittämisestä
korjausrakentamisessa
-korjausrakentamisen osalta asuntokohtaiset ilmanvaihdon ratkaisut sekä mm. ullakkorakentaminen ja
muut rakennuksen käyttötarkoituksen osittaiset muutokset ja niiden vaikutukset (olemassa olevan
järjestelmän säilyttäminen , yhdistämisrajoitukset, materiaalit jne)
-porrashuoneiden ja muiden poistumisteiden paloturvallisuus; myös korkeissa rakennuksissa
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LOPPURAPORTIN LIITTEET
liite 1 ehdotus asetukseen otettavista asetuksista
liite 2 tekstiehdotuksia (”kokonaisuus” – ohje- ja opastekstien pohjaa ja niiden lomaan
työryhmäkeskustelujen ja saatujen kommenttien arviointeja)
liite 3 workshop 6.2.2014 yhteenveto sekä osallistujalista
liite 4 workshop 11.6.2014 yhteenveto
liite 5 workshop 27.8.2014 yhteenveto
liite 6 workshop 21.5.2015 yhteenveto ja osallistujalista
Liitteen 2 aineistoon yhdistettävää jatkovaiheessa:
-liite 7 ammattikeittiöt (valmisteilla)
-liite 8 kuvaehdotuksia (liitteen 2 aineistoon yhdistettävää jatkovaiheessa)
-liite 9 kuristimien ja palomansettien käyttö, esimerkki (liitteen 2 aineistoon yhdistettävää jatkovaiheessa)
-liite 10 savunpoisto, tiedote (liitteen 2 aineistoon )
-liite 11 koneet ja konehuoneet (liitteen 2 aineistoon hyödynnettävää)
-liite 12 palopellit (liitteen 2 aineistoon hyödynnettävää)
-liite 13 yhdistämisrajoituksia ml konehuoneet (liitteen 2 aineistoon hyödynnettävää)
-liite 14 kirjallisuutta, standardeja, linkkejä
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E7-raportoinnin liite 1
15.4.2015/ JR
ASETUKSESSA ESITETTÄVIÄ ASIOITA, ehdotus

Tässä liitteessä on esitetty asioita, joita ehdotetaan otettavaksi asetustekstiin. Osa tekstistä on kirjoitettu
asetustekstin muotoon, osa on edelleen otsikkotasolla.

SOVELTAMISALA
Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuusvaatimukset uudisrakentamisessa ja luvanvaraisissa korjaus- ja
muutostöissä.
Asetus ei koske savunhallintaa, mutta sen vaikutus ilmanvaihdon suunnitteluun ja toteutukseen otetaan
huomioon.
PERUSVAATIMUKSET

Ilmanvaihtolaitteistot eivät saa heikentää rakennuksen paloturvallisuutta, rakenteellista palo-osastointia ja
–turvallisuutta tai rakenteiden palonkestävyyttä.
Ilmanvaihto ei saa heikentää osiin jakavan rakenteen paloturvallisuutta. Rakennuksessa osiin jakavassa
rakenteessa on ilmanvaihtojärjestelmässä huomioitava savun leviämisen estäminen (tiiviysvaatimus E)
Osastoivat rakennusosat niihin liittyvine laitteineen ja varusteineen tulee tehdä siten, että palon leviäminen
osastosta toiseen estyy määrätyn ajan.
Ilmanvaihto on suunniteltava ja toteutettava siten, että se ei heikennä savusulkujen toimintaa
(suunnittelussa otettava huomioon savulohkon raja)
Rakennuksissa ilmanvaihto toteutetaan,
- palo-osastokohtaisilla erillisillä ilmanvaihtolaitteistoilla tai
-useita palo-osastoja palvelevalla ilmanvaihtolaitteistoilla, joiden ilmanvaihtokoneisiin, –konehuoneisiin tai
-kanaviin palo-osastot liitetään ilmanvaihtokanavilla, joissa on osaston paloluokkaa vastaavat palopellit,
palokatkot, paloeristykset, kannakoinnit ja koteloinnit niin, että palo ja savukaasut eivät voi levitä
ilmanvaihtokanavista tai -konehuoneista toisiin palo-osastoihin.
Ilmanvaihtolaitteet on tehtävä siten, etteivät ne lisää palon tai savukaasujen leviämisvaaraa.
Ilmanvaihtokanavien seinämät on yleensä tehtävä vähintään A2-s1, d0-luokan rakennustarvikkeista.
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Useaa paloaluetta palvelevat tai toisella paloalueella sijaitsevat ilmanvaihtokoneet muodostetaan omaksi
palo-osastoksi, tai savun ja palon leviäminen estetään osaton rajalle asennettavalla savuilmaisuun
kytkettävällä moottoroidulla palopellillä, mikäli eri tilatyyppien ilmanvaihtoa koskevat yhdistämisrajoitukset
tämän sallivat.
Asuinrakennusten palo-osastoilla tulee olla erilliset ilmanvaihtolaitteistot tai palon- ja savunrajoitin useaa
palo-osastoa palveleviin ilmanvaihtolaitteistoihin liittyvissä ilmanvaihtokanavissa.
Yöpymiskäyttöön tarkoitetuilla palo-osastoilla tulee olla erilliset ilmanvaihtolaitteistot tai palopellit useita
palo-osastoja palveleviin ilmanvaihtolaitteistoihin liittyvissä ilmanvaihtokanavissa. Savun leviäminen
uloskäytäviin on estettävä myös palotilanteessa ennen pelastustoimien käynnistämistä. Osastoidusta
uloskäytävästä ja osastoidusta hissikuilusta tulee järjestää mahdollisuus savunpoistoon sekä korvaavan
ilman virtaamiseen. Kukin uloskäytävä varustetaan omalla poistoilmanvaihtolaitteistolla.
Ilmanvaihtokoneen tai konehuoneen seinämien palonkestoajan tulee olla on vähintään sama kuin ilman
palopeltiä seinämään liittyvällä kanavalla, jolla on suurin palonkestoaikavaatimus.
Ilmanvaihtokonehuoneen tulee täyttää teknisen huollon tiloille asetetut vaatimukset.
Useaa palo-osastoa palvelevan konehuoneen rakenteet on toteutettava P1-luokan rakennuksessa A2, s1,
d0-materiaaleilla
Paloteknisten tuotteiden kelpoisuus on aina osoitettava rakennustuoteasetuksen mukaisesti.
Rakennustuotteiden ominaisuuksien on vastattava suunnitelmissa esitettyjä vaatimuksia ja
rakennustuotteiden tulee olla rakennuspaikan olosuhteisiin soveltuvia.

SUUNNITTELU JA TOTEUTUS
Rakennus ja sen ilmanvaihtojärjestelmä tulee suunnitella siten, että rakennus ja järjestelmä voi säilyttää
sille määritellyn paloturvallisuustason koko rakennuksen käyttöiän ajan.
Suunnitelmiin tulee sisällyttää rakennuksen käytön ja huollon kannalta oleelliset asiat, mukaan lukien
järjestelmien toimintakaaviot, käyttöönottoa koskevat vaatimukset sekä suunnitelma ilmanvaihdon
paloturvallisuuteen kannalta merkityksellisten laitteiden toimintatilan jatkuvan seurannan järjestämisestä
ja tiloja koskevien paloturvallisuustietojen ja mahdollisten häiriöiden raportoinnista, hälytyksistä yms.
Suunnitelmissa tulee edellyttää myös ilmanvaihtolaitteiston ja sen paloteknisten tuotteiden
toimintakunnon säännöllistä varmistamista koskevat suunnitelmat ja asiakirjat. Näihin kuuluu mm.
palopeltien, savunhallintapeltien ja savunpoistopuhaltimien säännöllinen tarkastus tuotekelpoisuuden
edellyttämällä rakennustuoteasetuksen ja standardien määrittämällä tavalla.
Ilmanvaihtojärjestelmän palotekniset vaatimukset voi myös suunnitella ja toteuttaa perustuen rakennuksen
oletettuun palonkehityksen (nk toiminnallinen palomitoitus / RakMK E1 kohta 1.3.2). Tällöin vaatimusten
täyttyminen todennetaan tapauskohtaisesti ottaen huomioon rakennuksen ominaisuudet ja käyttö.
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Tekniset asennukset on tehtävä siten, että palon syttymisen sekä palon ja savun leviämisen vaara
rakennuksessa ei niiden johdosta kasva.
Rakennukseen tulee suunnitella ja rakentaa sen eri tiloihin soveltuva riittävä mahdollisuus savunpoistoon
Asennusten, joiden edellytetään toimivan palon aikana, tulee olla tehty siten, että niiden toimintakyky
säilyy tarvittavan ajan.
KÄYTTÖÖNOTTO, KÄYTTÖ, HUOLTO, YLLÄPITO
Ennen rakennuksen käyttöönottoa:
-tarkastetaan ilmanvaihtolaitteiston suunnitelmanmukaisuus
-järjestetään rakennuksen käyttäjälle käytönopastus, jossa käydään läpi ilmanvaihtoon ja rakennuksen
paloturvallisuuteen liittyvät asiakirjat sekä ilmanvaihtolaitteiston ja sen paloteknisten tuotteiden
toimintakunnon säännöllistä varmistamista koskevat suunnitelmat.
Rakennuksen omistajan tai haltijan tulee huolehtia paloturvallisuutta palvelevien laitteiden
toimintakunnosta.

KORJAUSRAKENTAMINEN JA LUVANVARAISET MUUTOSTYÖT
Korjausrakentamiseen:
-korjausrakentamisessa ei saa heikentää vallitsevaa paloturvallisuustasoa
-korjausta ennen on ilmanvaihtojärjestelmä ja siihen liittyvät asiakirjat tarkastettava, jotta sen
paloturvallisuus voidaan palauttaa vähintään alkuperäistä vastaavalle tasolle
-rakennuksen käyttötarkoituksen muuttuessa henkilöturvallisuuden kannalta riskialttiimmaksi, on
paloturvallisuuden täytettävä uudisrakentamista koskevat vaatimukset ko. käyttötarkoitukselle.
Kun rakennetaan kokonaan uusi ilmanvaihtojärjestelmä, on paloturvallisuuden täytettävä
uudisrakentamista koskevat vaatimukset ko. käyttötarkoitukselle
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28.2.2015 / Jorma Railio
E7- OHJEISTUKSEN UUSIMINEN
LIITE 2 – ohje-ja opastekstiä
Tässä asiakirjassa, sekä liitteissä joihin asiakirjassa viitataan, esitetään ilmanvaihdon paloturvallisuuden
kokonaisuus. Se ei tee päätöksiä eri asioiden statuksesta (asetus – ohje – opas), mutta esittää kuitenkin
ehdotuksia siitä, mitä asioita voitaisiin esittää velvoittavina (nämä on koottu erilliseen liitteeseen 1), mitä
ohjeluontoisina tai mitä puhtaasti opastavana käytännön ratkaisuna. Teksti ei myöskään ole valmista ohjetai opastekstiä, vaan on tarkoitettu antamaan käsitys uusittavan ohje- ja opastekstin jäsentelystä ja
laajuudesta. Teksteissä ja kuvissa tarkastellaan ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuutta eri kohderyhmien,
kuitenkin ensisijaisesti ilmanvaihtosuunnittelijan ja/tai rakennuksen käyttäjän näkökulmasta. Kuvitusta on
vielä keskeneräisenä mm. liitteissä 7 ja 8.
Teksteissä käsitellään myös suunnitteluun ja toteutukseen, rakennustyön luovutuksen yhteydessä
tapahtuvaan ilmanvaihtolaitteiston käyttöönottoon sekä laitteistojen käyttöön ja huoltoon liittyviä seikkoja.
Erityisesti on tarkoitus korostaa palon- ja savun leviämisen estämiseen ja rajoittamiseen tarkoitettujen
laitteiden jatkuvan toimintakunnon varmistamisen merkitystä sekä muita rakennuksen käyttäjien, ja palon
sattuessa pelastushenkilöstön turvallisuuteen kohdistuvia keskeisiä näkökohtia. Tuotteita käsitellään nyt
kokonaisessa luvussa 5 – tuotteiden kelpoisuuden osoittamisen menettelytavoissa on tapahtunut suuria
muutoksia, ja muutosvaihe monen tuotteen kohdalla on vielä edessä.
Ehdotukset asetukseen otettaviksi asioiksi on siirretty erilliseen liitteeseen – liite 1.
Sininen teksti = ehdolla ohjetekstiksi, myös nykyisen E7:n tekstiä
Musta teksti = ehdolla opastekstiksi (tai toistaiseksi määrittelemätön).
Korostus ja kursivointi: kysymys tai kommentti, tai selittävää tekstiä, ei kuulu itse tekstiin, voi myös olla
myöhemmin lisättävän tekstin otsikko. Korostuksin on tuotu esille asioita joko otsikkotasolla, käsitteinä tai
kysymyksinä. Kursiivilla on mm. otteita määräyksistä/ohjeista tai huomautuksia tekstin taustasta – sekä
asioita ja kohtia, jotka edellyttävät vielä työstöä tai jatkoselvityksiä.

Tekstikokonaisuus sisältää ohjetekstejä E7-ohjeista ja opastavaa tekstiä SuLVIn julkaisusta
”Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuus” sekä otteita YM:n luonnosvaiheessa olevasta uusitusta oppaasta
”Rakennusten paloturvallisuus & Paloturvallisuus korjausrakentamisessa”. Lisäksi on ehdotuksia uusiksi
teksteiksi – asetukseen ehdotettavat asiat alustavine teksteineen on koottu omaan liitteeseen. Suurin osa
tekstistä on luonteeltaan opastekstiä. Tässä vaiheessa teksti ei ole kattavaa eikä sen ole tarkoituskaan olla
lopullista ohje- ja opastekstiä. Poiminnot nykyisistä E7-ohjeista ja oppaista (SuLVIn opas ja YM:n uusitun
oppaan tekstiä) ovat suureksi osaksi sellaisenaan, ja ne antavat viitteitä siitä mitä täydentävää tekstiä ja
uusia käsiteltäviä kohtia kokonaisuuteen vielä tarvitaan.
Kuvien osalta tilanne on pitkälti sama, eli on otettu nykyisiä kuvia lähinnä malliksi ilman että niitä on korjattu
tai muuten muutettu – virheellisiä kuvia on pyritty välttämään. Luonnoksia uusista kuvista on erillisissä
tiedostoissa.
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1.

JOHDANTO

1.1 Yleistä - rakentamiseen kohdistuva lainsäädäntö
Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) (MRL) sisältää säännöksiä muun muassa kaavoituksesta, kuntien
rakennusjärjestyksestä, ranta-alueiden suunnittelusta ja rakentamisesta, tonttijaosta,
yhdyskuntarakentamiseen liittyvästä lunastamisesta, rakentamiselle asetettavista yleisistä vaatimuksista
sekä rakentamisen luvista ja muusta rakentamisen valvonnasta. MRL uudistettiin 2012 siten, että
asetuksenantovaltuuksia tarkennettiin ja eräitä asioita siirrettiin maankäyttö- ja rakennusasetuksesta
maankäyttö- ja rakennuslakiin.
Suomen rakentamismääräyskokoelma (MRL 13§): Ympäristöministeriö ylläpitää Suomen
rakentamismääräyskokoelmaa, johon kootaan tämän lain nojalla annetut rakentamista koskevat säännökset
ja rakentamismääräykset sekä ministeriön ohjeet. Suomen rakentamismääräyskokoelmaan voidaan koota
myös valtion muiden viranomaisten antamia rakentamista koskevia määräyksiä.
Rakentamiselle asetettavat vaatimukset (MRL 117 §): Rakennuksen tulee soveltua rakennettuun
ympäristöön ja maisemaan sekä täyttää kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimukset.
Rakennus on suunniteltava ja rakennettava ja rakennuksen muutos- ja korjaustyöt tehtävä sekä rakennuksen
käyttötarkoituksen muutos toteutettava siten, että rakennus täyttää siihen yleisesti ennakoitavissa oleva
kuormitus ja rakennuksen käyttötarkoitus huomioon ottaen 117 a–117 g §:ssä tarkoitetut olennaiset tekniset
vaatimukset.
Rakennuksen tulee olla tarkoitustaan vastaava, korjattavissa, huollettavissa ja muunneltavissa sekä, sen
mukaan kuin rakennuksen käyttö edellyttää, soveltua myös sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden kyky
liikkua tai toimia on rajoittunut.
Korjaus- ja muutostyössä tulee ottaa huomioon rakennuksen ominaisuudet ja erityispiirteet sekä
rakennuksen soveltuvuus aiottuun käyttöön. Muutosten johdosta rakennuksen käyttäjien turvallisuus ei saa
vaarantua eivätkä heidän terveydelliset olonsa heikentyä.
Rakentamisessa tulee lisäksi muutoinkin noudattaa hyvää rakennustapaa.
Rakennusten korjaus- ja muutostöissä tai luvanvaraisissa ilmanvaihtotöissä on rakentamismääräyksiä voitu
soveltaa myös ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuuteen osalta tapauskohtaisesti. Lähtökohtana on
olemassa olevan turvallisuustason ennallaan säilyttäminen tai sen parantaminen siten, että keskeiset
periaatteet turvallisuuden (palon rajoittaminen, palon ja savukaasujen leviämisen estäminen / rajoittaminen,
rakennuksen käyttäjien ja pelastushenkilöstön turvallisuus) osalta täyttyvät. Näissä tapauksissa on
mahdollisuus harkiten sovittaa yhteen aikaisempien ja voimassa olevien säännösten vaatimuksia. Kuitenkin
ilmanvaihtolaitteiston täydellisen uusimisen yhteydessä tai rakennuksen käyttötarkoituksen muuttuessa
terveellisyyden tai turvallisuuden kannalta vaativammaksi, sovelletaan uudisrakentamista koskevia
säännöksiä pääsääntöisesti sellaisenaan.
Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuessa tulee säännöksiin oleellisia muutoksia:
-määräykset annetaan asetuksina, ja ne voivat sisältää vain velvoittavia vaatimuksia. Ohjeita on edelleenkin
mahdollisuus julkaista, mutta niillä ei ole asetuksen asemaa eivätkä ne näin ollen ole velvoittavia.
-määräykset tulee antaa uudisrakentamiselle ja korjaus- ja muutosrakentamiselle. Korjaus- ja muutostöitä
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koskevat vaatimukset voidaan julkaista täysin uudisrakentamisen määräyksistä erillään ts. omana
asetuksenaan, tai täysin identtisinä uudisrakentamisen määräysten kanssa. Myös erilaiset välimuodot
(osittain samat, osittain eri vaatimukset) ovat mahdollisia. Oleellista on, että yleinen korjausrakentamista
koskeva soveltamispykälä poistuu viimeistään vuoden 2017 lopussa, jolloin määräysuudistuksen siirtymäaika
loppuu.
Maankäyttö- ja rakennuslain valtuutussäädösten nojalla voidaan antaa rakentamista koskevia asetuksia
uuden rakennuksen rakentamista, rakennuksen korjaus- ja muutostyötä sekä rakennuksen
käyttötarkoituksen muutosta varten. Maankäyttö- ja rakennuslaki valtuuttaa ympäristöministeriön
ylläpitämään rakentamismääräyskokoelmaa, johon voidaan koota rakentamista koskevia säännöksiä ja
ministeriön ohjeita. Ohjeet eivät ole juridisesti velvoittavia, vaan esittävät yleensä erään säädösten mukaisen
ratkaisun. Muutkin ratkaisut ovat hyväksyttäviä, kunhan ne täyttävät säädösten vaatimukset. Tällöin
rakennustyöhön ryhtyvän on luotettavasti kyettävä osoittamaan että rakentamiselle asetetut vaatimukset
täytetään.
1.2 Yleisiä perusteita
Euroopan unionin asetukset ovat suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä eli niitä sovelletaan sellaisenaan EU:n
jäsenmaissa. Rakennustuotteisiin liittyvä keskeinen EU-säädös on niin sanottu EU:n rakennustuoteasetus
305/2011/EU. Sen mukaan jäsenvaltioiden velvollisuutena on muun muassa huolehtia siitä, että
talonrakentaminen niiden alueilla suunnitellaan ja toteutetaan siten, että henkilöille, kotieläimille tai
omaisuudelle ei aiheuteta vaaraa ja että rakennus täyttää muutenkin yleisen hyvinvoinnin kannalta
olennaiset vaatimukset.
Rakennusten paloturvallisuuden kannalta keskeiset asiat ovat:
• rakennuksen kantavien rakenteiden tulee palon sattuessa oletettavasti kestää tietyn vähimmäisajan;
• palon ja savun kehittymisen ja leviämisen rakennuksessa tulee olla rajoitettu;
• palon leviämisen viereisiin rakennuksiin tulee olla rajoitettu;
• henkilöiden tulee palon sattuessa voida poistua rakennuksesta tai heidät on voitava pelastaa muilla
keinoilla;
• pelastushenkilöstön turvallisuus otetaan huomioon
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2.

SOVELTAMISALA, YLEISET OHJEET

2.1 Soveltamisala
Tämä ohjeistus koskee useita palo-osastoja palvelevaa ilmanvaihtolaitteistoa sekä yhtä palo-osastoa
palvelevaa ilmanvaihtolaitteistoa. Ohjeistus koskee uudisrakentamista ja luvanvaraisia korjaus- ja
muutostöitä.
Tätä ohjeistusta voidaan soveltuvin osin soveltaa myös muiden kuin varsinaisten ilmanvaihtolaitteistojen
paloturvallisuuteen. Muita laitteistoja ovat esimerkiksi lämminilmakehittimien kanavistot, purun- pölynyms. poistokanavat, materiaalien siirtokanavat jne.
Tämä ohjeistus ei käsittele savunhallinnan toteutusta, mutta sen vaikutus ilmanvaihdon suunnitteluun ja
toteutukseen otetaan huomioon ja siksi savunhallinnan periaatteita kuvataan ohjeistuksessa.

2.2 Yleiset ohjeet
Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa D2 on annettu rakennusten sisäilmastoa ja ilmanvaihtoa
koskevat määräykset ja ohjeet. Perusvaatimukset palon ja savukaasujen leviämisen rajoittamiseksi
rakennuksessa ja rakennuksesta toiseen on annettu rakentamismääräyskokoelman osassa E1. Näissä
ohjeissa esitetään E1 vaatimukset täyttäviä ratkaisuja. Edellä mainittujen määräysten ja ohjeiden lisäksi
ilmanvaihtolaitteiston suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon myös muiden
rakentamismääräyskokoelman osien ilmanvaihtolaitteistoa koskevat määräykset ja ohjeet.
Ilmanvaihtolaitteisto suunnitellaan ja toteutetaan siten, että se toimii turvallisesti kaikissa
käyttöolosuhteissa. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että avautuvat ja sulkeutuvat laitteet ovat turvallisesti
vikaantuvia ts. häiriön sattuessa ne jäävät turva-asentoon.
Riskejä arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota tulipalosta aiheutuvien seuraamusten vakavuudelle
rakennuksessa tai sen läheisyydessä oleskeleville ihmisille. Seuraamusten vakavuutta arvioitaessa on
lähtökohtana vaikutusten alaisiksi joutuvien ihmisten mahdollisuus toimia itsenäisesti tulipalon sattuessa,
heidän kykynsä ja mahdollisuutensa pelastautua, rakennuksen tuntemus ja vaikutusten alaisiksi joutuvien
ihmisten määrä. Tämä asettaa ilmanvaihtolaitteiston paloturvallisuudelle erityisvaatimuksia muun muassa
asuinrakennuksissa, majoitus- ja hoitolaitoksissa sekä kokoontumis- ja liiketiloissa.
Ilmanvaihtolaitteiston paloturvallisuutta arvioidaan sen teknisen toiminnan ja sen ominaisuuksien pohjalta.
Ratkaisut ovat sellaisia, joita käyttämällä voidaan olettaa E1:ssä esitettyjen määräysten toteutuvan. Ratkaisut
voivat kuitenkin vaihdella paikkakuntakohtaisesti sen mukaan, missä ajassa pelastuslaitoksen yksiköiden
voidaan olettaa ehtivän palopaikalle. Tämä on syytä ottaa huomioon erityisesti majoitus-, hoito- ja
huoltolaitosten paloturvallisuuden suunnittelussa.
Omaisuudelle koituvien vahinkojen riskiä arvioitaessa on lähtökohtana siihen kohdistuvan yksityisen
intressin lisäksi niiden yhteiskunnallinen merkitys ja kansalliset arvot.
Rakentamista koskevissa määräyksissä ja ohjeissa esitetyt periaatteet ja ratkaisut pyrkivät takaamaan
terveellisyydelle ja turvallisuudelle asetetun vähimmäistason. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on
luonnollisesti aina mahdollisuus asettaa tätä tasoa korkeammat tavoitteet.
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Ilmanvaihtolaitteistoa koskevat palotekniset määräykset on esitetty Suomen rakentamismääräyskokoelman
osassa E1. Niistä tärkein on kohdan 7.5 määräys, jossa on säädetty, että:
-ilmanvaihtolaitteet on tehtävä siten, etteivät ne lisää palon tai savukaasujen leviämisvaaraa,
-ilmanvaihtokanavien seinämät on yleensä tehtävä vähintään A2-s1,d0-luokan rakennustarvikkeista
-kanavien tulee olla helposti puhdistettavissa.
Näiden perusvaatimusten lisäksi on turvallisuuden kannalta tärkeää, että avautuvat ja sulkeutuvat laitteet
kuten palopellit ovat turvallisesti vikaantuvia.
Turvallisuusriskejä arvioitaessa sovitetaan ilmanvaihdon paloturvallisuus muiden erityisalojen
suunnitteluratkaisuihin ja varmistetaan rakennuksen paloturvallisuuden kokonaisuus. Tämä on erityisen
tärkeää silloin, kun suunnittelussa päädytään tavanomaisesta poikkeaviin ratkaisuihin. Samoin, jos
ilmanvaihtolaitteistossa käytetään materiaaleja, tarvikkeita tai tuotteita, joiden kelpoisuudesta aiottuun
tarkoitukseen ei ole käytettävissä tutkimukseen perustuvaa tietoa tai pitkäaikaista käytännön kokemusta.
käyttö- ja huoltonäkökohdat ja elinkaariasiat – nämä tulisi saada mukaan, tässä ainakin otsikkotasolla

2.3 Korjausrakentaminen ja luvanvaraiset muutostyöt (YM:n oppaasta )
Korjausrakentamisella tarkoitetaan rakennuksen muutos-, korjaus- ja kunnostustöitä, joihin on tarpeen
saada maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettu lupa. Siten mm. käyttötarkoituksen muuttaminen ja
lisärakentaminen kuuluvat käsitteen piiriin.
Korjausrakentamisessa uudisrakentamista koskevien määräysten soveltuminen riippuu rakennuksen
ominaisuuksista: iästä, tyylistä, rakennuksen merkityksellisyydestä kaupunkikuvan tai maiseman osana (MRL
117 ja 118§) sekä tilojen suunnitellusta käyttötarkoituksesta. Erikoisesti on korostettava määräysten
soveltamisessa välttämätöntä tapauskohtaista harkintaa - rakennusta tarkastellaan kokonaisuutena.
Vanhan rakennuksen käyttötarkoitus ja huoneistojen käyttötapa kannattaa valita silloin kun se on
mahdollista niin, että sen turvallisuustaso on tarkoitukseen sopiva ilman suuria muutostöitä.
Paloturvallisuudeltaan heikkotasoiseen rakennukseen pitäisi sijoittaa vain toimintoja, joissa
turvallisuusvaatimukset ovat vähäiset. Historiallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaille kohteille on syytä
etsiä paloturvallisuuden kannalta – kuten muittenkin vaatimusten osalta – sopiva käyttötarkoitus, jotta
voidaan säilyttää rakennuksen arvokkaat erityispiirteet.
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3 MÄÄRITELMÄT
(vielä tarkasteltava: mitä määritelmiä asetustekstiin?)

Osastoiva rakennusosa (E1): Asetetun paloluokan vaatimukset täyttävä, palo-osastoja erottava rakennusosa.
Palo-osasto (E1:n määritelmä): Rakennuksen osa, josta palon leviäminen on määrätyn ajan estetty osastoivin
rakennusosin tai muulla tehokkaalla tavalla.
Palokatko: Palokatko on sähköjohtojen- putkien, tai muiden teknisten järjestelmien palotekninen tiivistys
läpäistävän rakenteen palo-osastointia vastaavaksi.
Palokuorma (E1): Vapautuva kokonaislämpömäärä, kun tilassa oleva aine täydellisesti palaa. Siihen luetaan
kantavat, runkoa jäykistävät, osastoivat ja muut rakennusosat sekä irtaimisto. Palokuorman tiheys ilmaistaan
megajouleina huoneistoalan neliömetriä kohden (MJ/m2).
Palonkestävyysaika: Minuutteina ilmaistu aika, jonka rakennusosan on todettu täyttävän sille asetetut
vaatimukset.
Paloeristys: Ilmakanavaan tai muihin laitteisiin tai rakenteisiin kiinnitetty ¬palonkestoaikaa lisäävä verhous.
Paloeristys tehdään vähintään A2-s1,d0-luokan rakennustarvikkeista

Palonrajoitin (ilmanvaihtolaitteistossa): Laite tai rakennusosa, jonka avulla estetään palon ja
savukaasujen leviäminen ilmanvaihtolaitteistossa palo-osastosta toiseen määrätyn palonkestoajan.
Palonrajoittimia ovat mm. palopellit ja palomansetit.

Savunrajoitin (ilmanvaihtolaitteistossa): Laite, laitteisto tai rakennusosa, jolla rajoitetaan palon
alkuvaiheessa syntyvän savun leviämistä ilmanvaihtolaitteiston kautta palo-osastossa tai palo-osastosta
toiseen
Savunrajoittimia ovat mm. kuristimet ja savuilmaisinohjatut E-luokan palopellit

Palopelti
Palopellit ovat palonrajoittimia, jotka rakennustuoteasetuksen mukaan on oltava CE-merkittyjä. Palopellit
sulkeutuvat automaattisesti kun lämpösulakkeen tai lämpöilmaisimen raja-arvo palotilanteessa ylittyy.
Kokoontumis-, hoito- ja majoitustiloissa on palopeltien sulkeuduttava myös savuilmaisimien ohjaamana.
Palopeltien toimintakunto on tarkistettava säännöllisesti. Koekäyttövälin ei tulisi ylittää kuutta (6) kuukautta.

EI- luokan palopelti (PPEI + palonkestoaikavaatimus, esim. PPEI60)
EI-luokan palopelillä rajoitetaan palon ja savukaasujen leviämisen palo-osastosta toiseen ilmanvaihtokanavan kautta.
Asennuksessa on noudatettava valmistajan asennusohjetta.

E-luokan palopelti (PPE + palonkestoaikavaatimus, esim. PPE60)
E-luokan palopellillä rajoitetaan palo-osastossa savukaasujen leviäminen huoneesta toiseen ilmanvaihtokanavan kautta majoitustiloissa ja hoitolaitoksissa.
Asennuksessa on noudatettava valmistajan asennusohjetta.
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Kuristin
Kuristin on riittävän virtausvastuksen omaava tulo- tai poistoilmalaite, joka rajoittaa savukaasujen
leviämisen huoneesta toiseen ilmanvaihtokanavan kautta asunnoissa.
Kuristimen suurin sallittu huonekohtainen ilmavirta on 42 l/s 100Pa paine-erolla. Tyyppihyväksytyn kuristimen
rakenne on oltava sellainen, ettei ilmavirtaehto ylity. Samaan huonetilaan (huoneeseen) saa sijoittaa vain yhden
tuloilma- ja yhden poistoilmakuristimen näiden toimiessa savunrajoittimena. Asennuksessa on noudatettava
valmistajan asennusohjetta.

Palomansetti
Palonrajoitin, joka sulkee ilmanvaihtokanavan lämpötilan vaikutuksesta.
Palomansettia käytetään asuntoilmanvaihdossa palo-osaston rajalla varmistamaan EI-luokitus palo- tilanteessa.
Palomansetti sulkee tuloilma- ja poistoilmakanavat kun lämpötila nousee riittävän korkeaksi , n. 150 C. Huonekohtaiset
kuristimet varmistavat ensivaiheen savukaasujen leviämisen rajoittamisen, ja palomansetti EI-luokituksen palo-osaston
rajalla, jos lämpötila nousee riittävän korkeaksi.

Putkiläpivienti: Ilmanvaihto, viemäri, lämmitys, jäähdytys, prosessi- tai muun putken osastoivan
rakennusosan lävistävä osa.
Palokatko: osastoivan rakennusosan läpi viedyn laitteen ja rakenteen välinen paloluokkaa vastaava tiivistys.
Oikein tehty palokatko toimii myös savu- ja äänikatkona.

Paloturvallisuuden ja puhdistettavuuden kannalta vaativat kohteet: Kohteet, joiden ilmanvaihdon
toteutukselle ja kanaviston puhdistukselle joudutaan paloturvallisuussyistä asettamaan tiukkoja vaatimuksia.
Tällaisia kohteita ovat mm. avoliekkigrillien, ammattimaisessa käytössä olevien keittiöiden, grillien,
maalaamoiden ja muoviteollisuuden kohdepoistot sekä yleensä kohteet joiden kanavien seinämiin kerääntyy
jäteilman jäähtyessä tiukasti kiinnittyvää, helposti syttyvää ja vaikeasti puhdistettavaa jätettä.
(HUOM! jos grillissä kiinteä polttoaine niin se on tulisija -> VAATII SAVUHORMIN)
Palo- tai räjähdysvaarallinen tila
A
palo-osastot, joissa valmistetaan, käsitellään tai varastoidaan räjähdysaineita, ovat
räjähdysvaarallisia.
B
palo-osastot, joissa palavaa kaasua tai palavaa nestettä teollisesti käsitellään tai varastoidaan
siinä laajuudessa, että toiminta edellyttää viranomaisen lupaa tai katsastusta taikka ilmoitusta
viranomaiselle, ovat palo- tai räjähdysvaarallisia. Tällaisia palo-osastoja ovat mm. ruiskumaalaamot, palavaa
nestettä käyttävät pintakäsittelyosastot, lujitemuovitehtaat, palavan kaasun tai palavan nesteen
valmistuslaitokset, palavan nesteen tekniset käsittelylaitokset, palavan kaasun tai palavan nesteen varastot.
C
palo-osastot, joissa palavaa ainetta esiintyy lastuna, pölynä, harsona, kuituna tai muussa
hienojakoisessa muodossa, ovat palo- tai räjähdysvaarallisia. Tällaisia palo-osastoja ovat mm. mekaanisessa
puuteollisuudessa kuivan puutavaran työstötilat, myllyt, leipomot, rehutehtaat, tekstiilitehtaat, pesulat,
turpeenkäsittelylaitokset, hiilenkäsittelylaitokset.
D
palovaarallisina tiloina voidaan ilmanvaihtoteknisesti pitää: Muovi-, vaahtomuovi- ja
vaahtokumitehtaat ja varastot, rengasvarastot, muuntamot (öljymuuntajat).
Palonkestävä kanava tai laite: Asetetun paloluokan vaatimukset täyttävä kanava tai laite. Useimmiten
palonkestävyys saadaan aikaan paloeristyksen avulla. kannakointien kestävyys mukaan; Kommentti:
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Roilo Ehdotetaan korvattavaksi termillä: Kuilu: Osastoivin rakennusosin rajoitettu yleensä pystysuora tila,
johon sijoitetaan ilmakanavia ja mahdollisesti muita putkia ja johtoja. Kevytrakenteinen osastoimaton kotelo
ei ole kuilu. rakennuspuolella roilo on eri asia; ongelmana ”roilo”- sanan vakiintuminen
rakentamismääräyksissä
Sammutusreitti: Sammutushenkilöstölle tarkoitettu ulkoa kellarikerroksiin johtava, kerrosten uloskäytävistä
erillinen, kulkureitti.
Savunhallintapelti (smoke control damper)
Savunhallintapeltiä käytetään savunpoistopeltinä tai korvausilmapeltinä. Savunhallintapeltien tulee olla
rakennustuoteasetuksen mukaisesti CE-merkittyjä. Savunhallintapellillä on kaksi palotilanteen mukaista
turva-asentoa avoinna tai suljettuna.
HUOM. Lämpötilavaatimukset koskevat pellin ja toimilaitteen muodostamaa kokonaisuutta. Savunhallintapeltien
toimintakunto on tarkistettava säännöllisesti. Koekäyttövälin ei tulisi ylittää kuutta (6) kuukautta.

Savunhallintakanava (smoke control duct)
Yhtä tai useampaa paloaluetta palveleva kanaviston osa tai kanava, jota käytetään palosta aiheutuvien
kuumien palo- ja savukaasujen poistamiseen.
Savunhallintakanavien tulee olla rakennustuoteasetuksen mukaisesti CE-merkittyjä. Savunhallintakanavien kunto on
tarkistettava säännöllisesti. Tarkastusvälin ei tulisi ylittää kahtatoista (12) kuukautta.

Savulohko (smoke compartment): savusulkujen rajoittama tila, jonka sisään savupatja pyritään
rajoittamaan.
Tavoitteena on mitoittaa savunpoisto siten, että savun vaikutukset rajoittuvat vain palon syttymiskohdan
sisältävän savulohkon sisälle.)
Savusulku: katosta alaspäin suuntautuva pystysuora osa, jonka tarkoituksena on rajoittaa savun leviämistä
Savusulku voi olla kiinteä rakenne tai liikkuva osa, esimerkiksi verho, kaihdin tai levy.

Savunpoisto: Palossa syntyvän savun ja lämmön poistaminen rakennuksesta painovoimaisesti taikka
koneellisesti.
Savuosasto (smoke zone) osastoivin tai savun leviämistä estävin rakentein rajattu alue, jolta savu voidaan
poistaa
Savuosasto voi olla palo-osaston sisällä tai usean palo-osaston alueella. Savuosasto voi jakaantua useaan savulohkoon.

Turvallisesti vikaantuva – tuote, joka vikatilanteessa kuten sähkökatkon aikana menee omavoimaisesti
turva-asentoon (auki tai kiinni).
Ullakko: Rakennuksen yläpohjan ja vesikaton välinen tila, jossa on mahdollista päästä kulkemaan.
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Eristämätön kanavaosa
Paloeristetty kanavaosa
Eristys- ja tiiviysvaatimuksen
täyttävä palonrajoitin (PREI)
Tiiviysvaatimuksen
täyttävä palonrajoitin (PRE)

Kanavistoon asennettu kuristin
Päätelaite, joka toimii kuristimena
Palonrajoittimen (PRE) yhteydessä
käytetty paloeristys
L

Merkintä ”SR” palonrajoittimen yhteydessä tarkoittaa,
että se on varustettu savunrajoitintoiminnolla (ohjattu toimilaite)

Kuva (SuLVI-opas/kaavio 1 Merkintöjä) kuva uusittava; alin asennustapa poistetaan; – palonrajoittimen yhteydessä
käytetty paloeristys - ei ole CE-merkinnän mukainen; lyhenteet myös korjattava PPEI, PPE .
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4.

ILMANVAIHDON PALOTURVALLISUUSRATKAISUN PERUSTEET

4.1 Yleinen perusta
Nykyinen paloturvallisuuden perusta on sisällytetty rakentamismääräyskokoelman osaan E1, Rakennusten
paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet. E1:ssä on myös esitetty rakenteellisen paloturvallisuuden
periaatteet: palon syttymisen estäminen, palon rajoittaminen palo-osastoon, palon leviämisen estäminen
palo-osastosta toiseen sekä savukaasujen leviämisen estäminen. Näitä periaatteita noudatettaessa voidaan
rakentamisessa katsoa saavutettavan olennaisten vaatimusten paloturvallisuutta tarkoittava
turvallisuustaso. Vaatimukset ovat yleisiä ja niitä on sovellettava myös rakennusten ilmanvaihtolaitteistoja
suunniteltaessa ja toteutettaessa. Ilmanvaihtolaitteet tulee suunnitella niin, että palo ei leviä niiden kautta
osastosta toiseen sinä aikana, joka on osastoivuusvaatimus eri osastojen välillä.
Periaatteena on, ettei ilmanvaihtolaitteisto heikennä rakenteellisin keinoin aikaansaatua paloturvallisuuden
turvallisuustasoa.
Liitteessä 1 on esitetty asioita, joita ehdotetaan otettavaksi asetustekstiin.
Ilmanvaihtolaitteet korjaustöissä (YM-opas s. 77)
Vanhojen ilmakanavien epätiiviys, niiden materiaalit, läpiviennit jne. vaikuttavat rakennusten
paloturvallisuuteen. Puiset pystysuorat ilmakanavat on yleensä vaihdettava P1-luokan rakennuksissa.
Suurehkojen korjaustöiden yhteydessä on myös vaakasuorat puiset kanavat ullakkotiloissa syytä korvata A2luokan kanavilla tai suojata ne vastaavilla rakennustarvikkeilla.
Vanhan koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän turvallisuustaso ja toimivuus voivat heikentyä korjattavan
rakennuksen palo-osastointia muutettaessa. Muutostöissä olisi tutkittava ilmanvaihtolaitteet ja saatettava
ne muutettuja olosuhteita vastaaviksi. Vanha kanavisto ja uusi osastointi olisi sovitettava yhteen soveltaen
harkiten uudisrakentamisohjeiden periaatteita. Paloturvallisuutta voidaan parantaa esimerkiksi asentamalla
palopellit vanhoihin kanaviin osastoivien seinien kohdalle.
Korvattaessa vanhat laitteet uusilla on huolehdittava, että uuden laitteen kelpoisuus on todettu voimassa
olevien vaatimusten mukaisesti
4.2 Palo-osastointi
Palo-osastoinnin tarkoitus on
– henkilöturvallisuuden, erityisesti poistumismahdollisuuksien turvaaminen rajoittamalla savun ja kuumuuden
leviämistä,
– pelastus- ja sammutustoimien helpottaminen muodostamalla rajalinjoja, joihin palon leviäminen voidaan pysäyttää
– omaisuusvahinkojen rajoittaminen, erityisesti naapurin omaisuuden suojaaminen.

Palo-osastojen muodostamisen kolme pääperiaatetta ovat kerrososastointi, käyttötapaosastointi ja pintaalaosastointi. Lisäksi palo-osastot jaetaan hoito- ja majoitustiloissa majoitushuoneittain osiin. Ullakolla ja
yläpohjan onteloissa osiin jakaminen perustuu näiden tilojen pinta-alaan.
Palo-osastot erotetaan toisistaan osastoivia rakennusosia käyttäen. Osastoivien rakennusosien, seinien ja
välipohjien paloluokkavaatimus määräytyy rakennuksen paloluokan, kerrosluvun, käyttötavan, palokuorman,
palo-osaston sijainnin ym. seikkojen perusteella.
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Osastointi korjausrakentamisessa
Korjattavan rakennuksen palo-osastointi riippuu ratkaisevasti sen erityisominaisuuksista ja
käyttötarkoituksesta. Järkevää onkin suunnitella uusi käyttö rakennuksen ehdoilla eikä päinvastoin.
Korjausrakentamisen yleisinä periaatteina voidaan pitää:
– Osastointi tehdään rakennuksen lähtökohtien ja mahdollisuuksien mukaan. Osastoinnin rajat pyritään
sijoittamaan rakennuksen käytön sekä sammutus- ja pelastustyön kannalta luonteviin paikkoihin.
– Milloin kerrososastointi on hankalasti toteutettavissa, sen sijasta voidaan käyttää pystysuuntaista
osastointia. Tällöin on pyrittävä rakentamaan pienempiä osastoja kuin kerrososastoinnissa sallitaan.
– Pinta-alaosastoinnilla pyritään omaisuusvahinkojen rajoittamiseen. Majoitusrakennusten vuode- ja
yöpymisosastoissa sillä kuitenkin on ensi sijassa henkilöturvallisuutta lisäävä vaikutus.
– Jos osastoiva rakennusosa ei ole nykymääräysten luokkavaatimusten mukainen, on tärkeämpää täyttää
palonkestävyysaikaa kuin materiaalin palamattomuutta koskeva vaatimus. Esimerkiksi kivirakenteisten
kerrostalojen puuvälipohjat voidaan yleensä säilyttää. Välipohjan täytteen vaihtaminen pelkästään
paloturvallisuusvaatimusten perusteella ei yleensä ole tarpeellista ja harvoin muutoinkaan järkevää
Ilmanvaihtokonehuone yleensä osastoidaan, jos se palvelee useita eri palo-osastoja. Usein kannattaa erilliset
palo-osastot eriyttää paikallisilla palopelleillä siten, ettei kanavistoihin tarvitse laittaa isoja palopeltejä .
Tässä tapauksessa konehuone palvelee useaa palo-osastoa mutta sitä ei tarvitse osastoida.
KUVIA – liite 8 d ja e
4.3 Yhtä osastoa palvelevat ilmanvaihtolaitteistot
Yhtä osastoa palveleva ilmanvaihtokone voidaan toteuttaa ilman palopeltejä. Ilmanvaihtokone voidaan
sijoittaa joko palvelemiinsa tiloihin tai omaan ilmanvaihtokonehuoneeseen ilman paloteknisiä vaatimuksia.
Jos ilmanvaihtokone sijoitetaan jonkin toisen paloalueen alueelle, tulee kanavisto varustaa palopellillä.
4.4 Rakennusten paloluokitus
Rakennukset jaetaan E1:n mukaan kolmeen paloluokkaan P1, P2 ja P3.
Paloluokkaan P1 kuuluvat rakennukset, joiden kantavien rakenteiden oletetaan pääsääntöisesti kestävän
palossa sortumatta. Rakennuksen kokoa ja henkilömäärää ei ole rajoitettu.
Paloluokkaan P2 kuuluvat rakennukset, joiden kantavien rakenteiden vaatimukset voivat olla paloteknisesti
paloluokan P1 tasoa matalampia. Riittävä turvallisuustaso saavutetaan asettamalla vaatimuksia erityisesti
seinien, sisäkattojen ja lattioiden pintaosien ominaisuuksille. Lisäksi kerroslukua ja henkilömääriä on
rajoitettu käyttötavasta riippuen. Paloluokan P2 rakennuksen kantavat rakenteet voivat olla puuta. Asuin- tai
työpaikkarakennus voidaan rakentaa P2 luokkaan korkeintaan kahdeksan kerroksisena. Useat nk
Townhouse-tyyppiset 3-kerroksiset asuinpientalot toteutetaan myös tähän luokkaan.
Paloluokkaan P3 kuuluvan rakennuksen kantaville rakenteille ei aseteta erityisvaatimuksia palonkeston
suhteen. Riittävä turvallisuustaso saavutetaan rakennuksen kokoa ja henkilömääriä rajoittamalla
käyttötavasta riippuen.
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5.
5.1 Yleistä

TUOTTEIDEN VAATIMUKSENMUKAISUUS

Rakentamiseen käytettävän rakennustuotteen ominaisuudet, joiden perusteella tuotteen kelpoisuus ja
määräystenmukaisuus voidaan todeta, voidaan Suomessa osoittaa:
Eurooppalaisella menettelyllä:
– CE-merkinnällä, kun tuotetta koskeva harmonisoitu tuotestandardi on olemassa (rakennustuoteasetus)
– CE-merkinnällä, kun tuotteen valmistajalla on tuotteelleen eurooppalainen tekninen arviointi (ETA)
– ratkaisun ohjeenmukaisuuden perusteella (esimerkiksi eurokoodimitoitus)
Kansallisella menettelyllä:
– tyyppihyväksynnällä, kun tuotetta koskeva YM:n tyyppihyväksyntäasetus on olemassa (laki eräiden
rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä)
– varmennustodistuksella (laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä)
– valmistuksen laadunvalvonnalla (laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä)
– rakennuspaikkakohtaisella varmentamisella, jollei tuotteen kelpoisuutta ole muutoin osoitettu (laki
eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130555 )
Paloteknisten ominaisuuksien osalta yleensä kyseeseen tulevat CE-merkintä, tyyppihyväksyntä,
varmennustodistus, eurokoodimitoitus tai rakennuspaikkakohtainen hyväksyntä.
Laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä (954/2012), tuotehyväksyntälaki: Laissa säädetään
menettelyistä sen toteamiseksi, täyttääkö rakennustuote maankäyttö- ja rakennuslaissa tai sen nojalla
säädetyt olennaiset tekniset vaatimukset (kelpoisuus). Lakia sovelletaan sellaiseen rakennustuotteeseen,
joka ei kuulu harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan ja jonka valmistaja ei ole hankkinut
tuotteelleen eurooppalaista teknistä arviointia. Laissa mainittuja valmistajalle vapaaehtoisia menettelyjä
rakennustuotteen kelpoisuuden toteamiseksi ovat tyyppihyväksyntä, varmennustodistus tai valmistuksen
laadunvalvonta. Rakennustuotteen kelpoisuus osoitetaan rakennuspaikkakohtaisesti, jollei kelpoisuutta ole
muuten osoitettu.
Rakennustuoteasetus (EU) N:o 305/2011: Rakennustuoteasetuksessa säädetään periaatteista, kuinka
rakennustuote CE-merkitään. CE-merkintä on pakollinen niille rakennustuotteille, jotka kuuluvat
harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan tai joille valmistaja on hakenut ja saanut eurooppalaisen
teknisen arvioinnin.
Rakennustuoteasetuksen nojalla tuotteeseen kiinnitettävä CE-merkintä on pakollinen tuotteille, joille on
olemassa harmonisoitu eurooppalainen tuotestandardi (hEN), tai eurooppalainen tekninen arviointi (ETA).
Ellei harmonisoitua eurooppalaista standardia tai ETAa ole, ei tuotetta voi CE-merkitä ja tällöin
vaatimustenmukaisuus osoitetaan kansallisella menettelyllä, kuten tyyppihyväksynnällä. Kansalliset
menettelyt ja niiden käyttö on säädetty tuotehyväksyntälailla. Tyyppihyväksyntää ei voi hakea tuotteelle,
jolle on harmonisoitu standardi
Harmonisoidut standardit ja ETAt mahdollistavat CE-merkinnän jo noin 80% :lle rakennustuotteita, mutta
LVI-tuotteiden kohdalla tilanne on toinen. Harmonisoitu standardi on valmiina palopelleille (EN 15650),
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kanavien tietyille paloteknisille ominaisuuksille sekä savunpoistoon tarkoitetuille tuotteille, ja valmisteilla
mm. paloeristetyille kanaville. Mm. palokatkoille on valmistunut eurooppalaisia teknisiä hyväksyntäohjeita,
jotka mahdollistavat CE-merkinnän.
Suoritustasoilmoitus (DoP) on myös pakollinen CE-merkinnän edellytyksenä. Suoritustasoilmoitus on ainoa
mahdollinen tapa ilmoittaa rakennustuotteen ominaisuuksien arvot ja luokat. Suomessa se tulee kielilain
perusteella olla saatavissa Suomen virallisilla kielillä, suomeksi ja/tai ruotsiksi (paikkakunnasta riippuen).
Rakennusvalvonta voi tapauskohtaisesti kelpuuttaa muun kielen, mutta voi edellyttää virallista kieltä vaikka
ymmärtäisikin muuta esitettyä kieltä. DoP voi olla paperilla (tuotteen mukana) tai sähköinen (valmistajan
www-sivulla, tuotteen mukana tulee tällöin olla koodi jonka avulla pääsee käsiksi DoPiin)
Rakennustuoteasetus (CPR) ei harmonisoi tuotteita, vaan tuoteominaisuuksien ilmoitustavan. Tuotteille
vaatimukset asetetaan edelleen kansallisesti. Kansallinen suoritustaso voidaan määritellä tai tarkentaa
kansallisten soveltamisstandardien (NAS) avulla. Kansalliset soveltamisstandardit (National Application
Standard NAS) siis täydentävät rakennustuotteiden CE -merkintään johtavia yhdenmukaistettuja
tuotestandardeja. Ne kertovat rakennustuotteen käyttäjälle vaatimustasot tuotteen ominaisuuksille sen eri
käyttökohteissa Suomessa. Suunnitelmissa määritellään tuotteille vaatimustasot, ja valitaan kohteeseen
kansalliset suoritustasovaatimukset täyttävät tuotteet.
5.2 Rakennusosat ja rakennustarvikkeet, paloluokitus
Rakennusosat
Kantavat ja osastoivat rakennusosat jaetaan luokkiin sen perusteella, miten ne kestävät paloa.
Rakennusosiin kohdistuvat vaatimukset kuvataan seuraavilla merkinnöillä:
R
E
I

kantavuus
tiiviys
eristävyys.

Merkintöjen R, REI, RE, EI, E jälkeen ilmoitetaan palonkestävyysaika minuutteina yhdellä seuraavista luvuista:
15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 tai 240. Näin muodostuva merkintä on rakennusosan paloluokka.
Rakennusosan vaatimustenmukaisuus osoitetaan kokeellisesti tai laskennallisin menetelmin.
Rakennusosat on tehtävä sellaisista rakennustarvikkeista, että ne täyttävät kussakin käyttötavassa
tarvikkeille asetetut luokkavaatimukset. Rakennustuotteen kelpoisuus selvitetään tyyppihyväksynnässä,
rakennustuotedirektiivin mukaisessa menettelyssä (CE-merkintä) tai rakentamisen viranomaisvalvonnassa.
Rakennustarvikkeet (esimerkkejä!)
Rakennustarvikkeet lukuun ottamatta lattianpäällysteitä
Rakennustarvikkeiden luokat kuvataan merkinnöillä: A1, A2, B, C, D, E, F. Savun tuotto ja pisarointi ilmaistaan
lisämääreillä s ja d. Savun tuoton luokitus on s1, s2, s3 ja pisaroinnin d0, d1, d2.
A1
A2
B
C

Tarvikkeet, jotka eivät osallistu lainkaan paloon.
Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on erittäin rajoitettu.
Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on hyvin rajoitettu.
Tarvikkeet, jotka osallistuvat paloon rajoitetusti.
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D
E
F
s1
s2
s3
d0
d1
d2

Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on hyväksyttävissä.
Tarvikkeet, joiden käyttäytyminen palossa on hyväksyttävissä.
Tarvikkeet, joiden käyttäytymistä ei ole määritetty.
Savuntuotto on erittäin vähäistä.
Savuntuotto on vähäistä.
Savuntuotto ei täytä s1- eikä s2- vaatimuksia.
Palavia pisaroita tai osia ei esiinny.
Palavat pisarat tai osat sammuvat nopeasti.
Palavien pisaroiden tai osien tuotto ei täytä d0- eikä d1- vaatimuksia.

Luokat A1 ja F esiintyvät aina ilman lisämääreitä. E ilman lisämäärettä tarkoittaa, että tarvikkeesta ei irtoa
palavia pisaroita. Kaikki muut luokat sisältävät myös lisämääreet, esim. A2-s1, d0; B-s1, d0; D-s2, d2; E-d2.
Lattianpäällysteet

Lattianpäällysteiden luokat kuvataan merkinnöillä: A1FL, A2FL, BFL, CFL, DFL, EFL, FFL.
Savuntuotto ilmaistaan lisämääreellä s1 tai s2.
A1FL Tarvikkeet, jotka eivät osallistu lainkaan paloon.
A2FL Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on erittäin rajoitettu.
BFL

Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on hyvin rajoitettu.

CFL

Tarvikkeet, jotka osallistuvat paloon rajoitetusti.

DFL

Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on hyväksyttävissä.

EFL

Tarvikkeet, joiden käyttäytyminen palossa on hyväksyttävissä.

FFL

Tarvikkeet, joiden käyttäytymistä ei ole määritetty.

s1

Savuntuotto on rajoitettu.

s2

Savuntuotto ei täytä s1 vaatimuksia.

Luokitusjärjestelmän käyttö E7 -ohjeessa

Edellä esitetystä järjestelmästä käytetään luokkia A2-s1, d0; B-s1, d0; C-s2, d1; D-s2, d2; A2FL-s1 ja
DFL-s1.
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Lisämääreet savuntuotolle ja palavien pisaroiden tuotolle ovat Suomessa pääluokittain samoja. Käytännössä
rakennustarvikkeelle asetettavat vaatimukset voidaan ilmaista käyttäen pääluokkaa A2, B, C, D ja DFL.
Rakennustarvikkeen luokkamerkinnässä on kuitenkin aina ilmoitettava myös lisämääreet.
Rakennustarvikkeissa ja tuotteissa käytettäviin merkintöihin voidaan lisätä tunnuksia, jotka antavat lisätietoa
tuotteen vaatimustenmukaisuudesta.
5.3 Materiaalit, erityiskysymyksiä
Ilmanvaihtolaitteistoihin on viime aikoina tullut uusia materiaaleja, kuten muovikanavat ja muovista tai
muusta ei-metallisesta materiaalista valmistetut lämmöntalteenotto-osan kennot.
Tuotteen valmistajan velvollisuutena on huolehtia, että tuotteissa käytetyistä materiaaleista ja niiden
turvallisuudesta on olemassa varmennetut, luotettavat tiedot. Tämä on tärkeää, jotta mm. vaihdettaessa
osia tuotteisiin ei riskejä lisättäisi hallitsemattomasti tai tiedostamatta. Korjauskohteissa tarvitaan aina
haitta-ainekartoitus sekä säilytettävistä että purettavista laitteista ja niiden osista.
selostustekstiä (SuLVI-oppaasta, tarkistettava ja täydennettävä – harkittava helpotuksia
korjausrakentamiseen – erityisesti helpottamaan huoneistokohtaisten järjestelmien toteutusta)
Useita palo-osastoja palvelevassa ilmanvaihtolaitteistossa voidaan käyttää muuta kuin A2-luokan
materiaalia, jos siitä ei aiheudu vaaraa palotilanteessa turvallisuudelle ja niiden suhteellinen määrä on
vähäinen. Yleensä niiden määrän voidaan katsoa olevan vähäinen, kun kyseessä on niiden käyttö
-

liitosten tiivistämiseen
kanavien, koneiden tai laitteiden tärinänvaimennukseen
puhaltimien voimansiirtoon
päätelaitteiden tai säätölaitteiden yksittäisiin komponentteihin.

Muun kuin A2-luokan materiaalin käyttöä voidaan harkita myös ilmanvaihtokoneiden äänenvaimentimissa ja
suodattimissa, jos siihen ei liity erityistä vaaraa palotilanteessa. Asuntokohtaisen ilmanvaihtolaitteiston
kanavien ja päätelaitteiden vaimentimina käytetään rakennuksen paloluokasta riippuen vähintään C- tai Dluokan tarvikkeita. Muiden henkilöturvallisuuden kannalta vaativien kohteiden vaimentimina tulevat
kysymykseen vähintään B-s1,d0-luokan tarvikkeet.
Kanavat ja niiden paloeristys (Parocin esimerkki/ VTT-sertifikaatti; muitakin esimerkkejä oppaaseen)
http://www.paroc.com/~/media/files/certificates/fi_fire4_fi.ashx

Rakennusvalvonnat/pääkaupunkiseutu PKSRAVA – kortti E7-301, ote (muovikanavat ym.):
http://www.pksrava.fi/asp2/tulkintoja_print.aspx?s=32
otteita kortista E7-301:
”Asuinhuoneistossa oleva asuntokohtaisen ilmanvaihdon kanava, lukuun ottamatta keittiön
kohdepoistokanavaa, luokkavaatimus C-s2, d1
P3-luokan rakennuksessa yhtä asuntoa palvelevan ilmanvaihtolaitteiston kanava, lukuun ottamatta keittiön
kohdepoistokanavaa, luokkavaatimus eristyksineen D-s2, d2”
Ilmakanavien ja kanavaosien paloturvallisuusvaatimusten täyttyminen voidaan osoittaa keskitetysti
rakennustuoteasetuksen mukaisessa menettelyssä (CE-merkintä) tai tyyppihyväksynnässä.
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Tekstiehdotuksia muovi- tms kanavien käyttö yhtä palo-osastoa palvelevassa ilmanvaihtolaitteistossa
Keskitetyn hyväksyntämenettelyn puuttuessa voidaan paloturvallisuusvaatimusten täyttyminen osoittaa
viranomaisvalvonnassa rakennustyyppikohtaisesti (paloluokat P1, P2, P3). Tällöin voidaan käyttää myös
oletetun palonkehityksen koe- ja laskentamenetelmiä, jotka ovat eurooppalaisten (EN) ja kansainvälisten
(ISO) standardien mukaisia. Hyväksytyn testauslaitoksen, esimerkiksi VTT antama tuotesertifikaatti voi tässä
tapauksessa tulla kysymykseen. Siinä on esitettävä testausselostuksen lisäksi ainakin seuraavat tiedot:
-Sertifikaatin voimassaoloaika
-Jatkuvan laadunvarmistamisen perusteet
-Tuotteen palotekniset ominaisuudet
-Käyttörajoitukset
-Asennusperiaatteet
Edellä mainitun aineiston pohjalta tuotteen valmistaja tai maahantuoja laatii riittävät asennus-, käyttö- ja
huolto-ohjeet.
Muun kuin sertifikaatin käyttöä harkittaessa edellytetään em. seikkojen riittävää selvittämistä
rakennuspaikkakohtaisesti.
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6.
ILMANVAIHDON PALOTURVALLISUUSRATKAISUN PERUSTEET ERITYYPPISISSÄ
RAKENNUKSISSA JA TILOISSA
6.1 Yleistä
Rakennuksen pääkäyttötapa määrittää, pinta-alan ja korkeuden lisäksi, sen palotekniset vaatimukset.
Rakennuksessa on kuitenkin aina erilaisia "sisäisiä" käyttötapoja. Ilmanvaihdon ratkaisun kannalta on
huomioitava molemmat. Varsinkin muutoskohteissa, käyttötavan muuttuessa henkilöturvallisuuden kannalta
riskillisempään suuntaan, on tarkasteltava muutosaluetta, mutta myös rakennusta kokonaisuutena. Tällaisia
riskitilanteita voivat olla mm.
o

Toimistorakennuksen kerros asuinhuoneistoksi / senioriasunnoiksi.

o

Varastohalliin uusi kokoontumistila esim. liikuntatila

o

Toimiston kahden kerroksen yhdistäminen

o

Myymälätilan muutos kahvilaksi / ravintolaksi

o

Yksittäisen liiketilan muuttaminen päiväkodiksi

Kunkin rakennustyypin kohtiin tarvitaan oppaaseen esimerkkikuvauksia:
- yleiskuvaus ilmanvaihdon paloturvallisuuden periaatteista sis.palo-osastoinnin (vrt E1)
- vaatimukset koskien ko. rakennustyypin paloturvaratkaisuja
- esimerkkikuvat tyypillisimmistä ratkaisuista
- viittaukset myöhempiin lukuihin ("palon ja savun leviämisen estäminen… jne)
Rakennukset tai niiden palo-osastot ryhmitellään niiden pääkäyttötavan perusteella. Ryhmittelyn
lähtökohtana on käyttöaika - päiväkäyttö, iltakäyttö tai yökäyttö - sekä se, miten hyvin käyttäjät tuntevat
tilat ja miten he kykenevät pelastautumaan itse tai toisten avustamina palotilanteessa.
Yksittäisessä kohteessa on rakennuksen tai osaston käyttötaparyhmä harkittava toiminnan luonteen mukaan
edellä olevin perustein.
Asunnot – esimerkiksi:
- asuinhuoneistot
- vapaa-ajan asunnot
-erityiset asumismuodot: tuettu asuminen, senioriasunto, päiväsairaala (Erityisasumiset ja tuetut asumiset
eivät ole tavallisia asuntoja, koska osa asukkaista on liikuntarajoitteisia vanhuksia, eli nämä pitäisi
siirtää käyttötaparyhmään Hoitolaitokset. )

Majoitustilat: Tilat, jotka yleensä ovat ympärivuorokautisessa käytössä ja joissa ei ole hoidettavia tai
eristettyjä henkilöitä. Esimerkiksi:
- hotellit
- lomakodit
- asuntolat
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Hoitolaitokset: Tilat, jotka ovat ympärivuorokautisessa käytössä ja joissa on hoidettavia tai eristettyjä
henkilöitä. Esimerkiksi:
- sairaalat
- vanhainkodit
- suljetut rangaistuslaitokset
-ympärivuorokautisessa käytössä olevat päiväkodit
Kokoontumis- ja liiketilat: Tilat, jotka yleensä ovat päivä- tai iltakäytössä ja joissa on merkittävästi yleisöä tai
asiakkaita. Esimerkiksi:
- ravintolat
- myymälät
- koulut
- päiväkodit ja muut varhaiskasvatuksen tilat
- urheiluhallit
- näyttelyhallit
- teatterit
- kirkot
- kirjastot
- päivähoitolaitokset
Työpaikkatilat: Tilat, jotka yleensä ovat päiväkäytössä ja joissa on pääosin tilat tuntevaa henkilökuntaa.
Esimerkiksi:
- toimistot
- virastot
- hallintotilat
Tuotanto- ja varastotilat: Tilat, joissa yleensä on vakinaista, paikallisiin olosuhteisiin perehtynyttä
henkilökuntaa. Esimerkiksi:
- tavanomaiset teollisuustilat
- maatalouden tuotantotilat
- suurehkot varastot
Tuotanto- ja varastotiloissa toiminnat jaetaan kahteen palovaarallisuusluokkaan (1, vaarattomampi ja 2,
vaarallisempi). Tuotanto- ja varastotiloista on erilliset ohjeet Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa
E2. Tuotanto- ja varastotiloihin voi liittyä palovaarallisia tiloja tai räjähdysvaarallisia tiloja, joissa
huomattavassa määrin tai vaarallisella tavalla valmistetaan, käsitellään tai säilytetään palo- tai
räjähdysvaaraa aiheuttavia aineita tai tarvikkeita. Palo- tai räjähdysvaarallisia tiloja saattaa olla myös muihin
käyttötaparyhmiin kuuluvissa rakennuksissa.
Autosuojat
Autosuojista on erilliset ohjeet Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa E4.
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6.2 Ohjeistusta rakennustyypeittäin
Täydennettävä esimerkeillä ja kuvilla eri rakennustyypeistä
Asuinrakennukset
Asuintalon käyttöullakko erotetaan yleensä omaksi palo-osastokseen. Samoin erotetaan ullakon tasolla oleva
hissin konehuone, iv-konehuone, saunatilat tai vastaavat muusta ullakosta.
Asuinkerrostalon palotekninen suunnittelu
Asuinkerrostalon paloteknisen suunnittelun yhtenä lähtökohtana voidaan pitää ns. passiivisia ratkaisuja,
jolloin minimoidaan jatkuvaa toimintakunnon tarkastamista ja huoltoa edellyttävän automatiikan ja
laitetekniikan käyttö. Asuntokohtaisissa ilmanvaihtojärjestelmissä palotekniikka ei yleensä edellytä
automatiikan käyttöä toisin kuin asuinrakennusten keskitetyissä järjestelmissä.
Savunilmaisimiin perustuvat järjestelmät saattavat myös rajoittaa joitain tavanomaiseen asumiseen kuuluvia
toimintoja, jotka voivat turhaan aktivoida toimilaitteet ja antaa hälytyksen. Suurissa asuinrakennuskohteissa,
esim korkeat tornitalot, on kuitenkin syytä toteuttaa teknisempiä järjestelmiä
Asuntokohtainen järjestelmä
Asuntokohtaisen ilmanvaihtolaitteiston palotekniset vaatimukset liittyvät lähinnä käytettyihin
kanavamateriaaleihin ja poistokanavan sijoitus- ja asennusratkaisuihin. Poistokanavien sijoituksen ja
asennustavan lähtökohtana on turvallista pitää ratkaisuja, joissa asuntoja palvelee laitteisto, joka erotetaan
paloteknisesti itsenäiseksi yksikökseen. Näissä tapauksissa asuntojen asuntokohtaiset laitteistot eivät
muodosta yhteistä ilmanvaihtolaitteistoa.
Kuilussa olevat asuntokohtaiset poistokanavat johdetaan pääsääntöisesti erillisinä rakennuksen vesikatolle.
Kanavat paloeristetään asunnon yläpuolella olevan kerroksen osuudelta tai vähintään 2,5 m:n matkalta EI
30-luokkaisesti. Tässä tapauksessa on mahdollista katsoa paloeristetyn, riittävän hyvin kannakoidun
pystysuoran kanavaosan täyttävän palonrajoittimen määritelmän
seinäpuhallus – vielä käsiteltävä -> tuote- ja materiaalivaatimukset, esimerkkejä – kuten läpiviennin
vaatimukset (palamattomasta materiaalista)?
Kanavan mahdollinen lämmöneristys tehdään vähintään A2-luokan tarvikkeella, ellei kuilua katkaista
osastoivan vaakarakenteen kohdalta A2-luokan materiaalia käyttäen. Kuilu katkaistaan eo. tavalla myös, jos
siihen on sijoitettu rakennustarvikkeita (esim. putkia ja johtoja) jotka eivät täytä A2-luokan vaatimusta.
Kevytrakenteinen kotelo katkaistaan palokatkoin kerroksittain ja siinä olevat asuintiloja palvelevat kanavat
paloeristetään koko matkaltaan EI 30-luokkaisesti. Irtaimistovarastoa palveleva kanava paloeristetään sen
yläpuolella olevan kerroksen osalta EI 90-luokkaisesti ja muilta osin EI 30-luokkaisesti.
Päällekkäisten asuntojen keittiöiden kohdepoistokanavat voidaan liittää niitä palvelevaan yhteiseen
kanavaan. Yhteistä kanavaa palveleva kone sijoitetaan tässä tapauksessa palvelemiensa tilojen yläpuolelle ja
siihen liittyvät kohdepoistokanavat varustetaan kuristimella. Osastoidussa kuilussa olevaa yhteiskanavaa ei
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yleensä tarvitse paloeristää.

EI30
EI30

LTO
REI60

LTO
KEITTIÖ

LTO
EI30
ASUINHUONE

LTO
1

Kuva (oppaan Kaavio 14) Asuntokohtainen ilmanvaihtolaitteisto asuinkerrostalossa. Jäteilmakanavat
johdetaan erillisinä vesikatolle. Jäteilmakanava paloeristetään kerroskorkeuden verran, pystysuoralta
osaltaan vähintään 2,5 m:n matkalta (1) ja kannakoidaan huolellisesti. Huomioitava myös jäteilmakanavan
kondenssieristys
Kuvan tarkoittamassa tapauksessa paloeristetty jäteilmakanavaa toimii palorajoittimena ja erillinen
kanavaosuus kokonaisuudessaan savunrajoittimena. Osastoiva kuilu voidaan korvata kanavien paloeristeellä,
joka ulotetaan koko kanavaosuudelle. Tällöin osastoivan välipohjan kohdalle tehdään rakennetta vastaava
palokatko.

Keskitetty järjestelmä –esimerkkikuva liitteessä 9 -kuristimien, mansettien, palopeltien käyttö -nousukanavan käyttö
-porrashuoneet – painesuhteet, ilmanvaihdon toiminta palotilanteessa, savunhallinta
-konehuoneet
Keskitetyissä järjestelmissä voidaan soveltaa E7-ohjeen kohtaa 4.2, jonka mukaan asuinrakennuksessa
ilmanvaihtokonehuoneen sijaitessa palvelemiensa tilojen yläpuolella ei kerrosten välisen pystykanavan
palonrajoittimelta edellytetä sulkeutumisominaisuutta. Kanavan nimelliskoko on tällöin enintään 200
cm2.Pystykanavaan voidaan liittää tilakohtainen kuristin. Kuristin liitetään pystykanavaan osaston sisäistä,
eristämätöntä liitekanavaa käyttäen, jonka pinta-ala on enintään 200 cm2.
Asuinkerrostalon asuntojen yhteinen ilmanvaihtolaitteisto voidaan toteuttaa edellä olevaan perustuen ns.
yhteiskanavajärjestelmällä. Asuntoja ei kohdassa 8.3 mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta yhdistetä
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muita käyttötapoja palveleviin tiloihin. Järjestelmä suunnitellaan käyttäen pääasiassa vähintään A2-luokan
tarvikkeita.

EI60

EI60

5

4

KH

WC

KEITTIÖ

KH

EI30
EI30

3

KH ja KHH

kuristimina toimiva
kahden venttiilin pari

2

1

PR
WC

KH

KHH

PR+SR

Kuva (oppaan Kaavio 15) Esimerkki asuinkerrostalon keskitetystä ilmanvaihtolaitteistosta, jonka konehuone
on palvelemiensa tilojen yläpuolella.
1.kerros: Tilakohtaiset kuristimet (yhteinen virtausehto ei toteudu), liitekanavassa yhteinen palopelti (E30).
2.kerros: Kuilun seinään kiinnitetty kuristin 3. kerros: Tilakohtainen kuristinpari (mustat pallot;
yhteenlaskettu enimmäisilmavirta 42 dm3/s paine-erolla 100 Pa 4. kerros Tilakohtaiset kuristimet,
yhteenlaskettu virtaus toteuttaa kuristimen vaatimuksen 5. kerros: Tilakohtaiset kuristimet omine erillisine
liitekanavineen. Keittiöt on liitetty kuristimia käyttäen omaan erilliseen pystykanavaan. Kuristimen ja kuilun
välistä kanavaosaa ei eristetä
Kuristimen ja palomansetin käyttö
Savunrajoittamiseen voidaan käyttää sellaista kuristinta, jonka on kuristimeksi tyyppihyväksytty tai josta on
olemassa vastaavat selvitykset. Kuristimen on oltava lukittavissa työkalua käyttäen säätöasentoonsa.
Samassa tilassa olevien useampien kuristimien yhteenlaskettu ilmamäärä ei 100 Pa:n paine-erolla saa olla
edellä esitettyä suurempi. Liesikuvut tai vastaavat laitteet voivat toimia kuristimena vain, jos
virtausominaisuuksien lisäksi niiden rakenteesta, palonkestävyydestä ja kiinnitystavasta on annettu riittävät
selvitykset. Kuristinta koskeva allekirjoitettu asennustodistus tai vastaava selvitys liitetään kohteen
rakennustyön tarkastusasiakirjaan.
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Kuristimen suurin sallittu huonekohtainen ilmavirta on 42 l/s 100Pa paine-erolla. Tyyppihyväksytyn
kuristimen rakenne on oltava sellainen, ettei ilmavirtaehto ylity ja että kuristimen lukitusasentoa ei voi
,muuttaa. Samaan huonetilaan saa sijoittaa vain yhden tuloilma- ja yhden poistoilmakuristimen näiden
toimiessa savunrajoittimena.
Palomansettia käytetään asuntoilmanvaihdossa palo-osaston rajalla varmistamaan EI-luokitus palotilanteessa. Palomansetti sulkee tuloilma- ja poistoilmakanavat kun lämpötila nousee riittävän korkeaksi , n.
150 C.
Huonekohtaiset kuristimet varmistavat ensivaiheen savukaasujen leviämisen rajoittamisen, ja
huoneistokohtainen palomansetti EI-luokituksen palo-osaston rajalla.

AH

K

PH

AH

EI 30
EI 30
PR E30 (≤Ǿ160)
Kuristin (esim ”Iris”)

EI 30

Asunto 1
EI 30

AH

VH

EI 30

S

PH

kuristinpari, yht. 100 Pa,
42 l/s

AH

AH

Asunto 2
A
s

K

Kuva (oppaan kaavio 16 - kuva uusittava, ja lisättävä huoneistokohtaiset palomansetit (Esimerkki asuinkerrostalon
asuntojen liittymisestä useita palo-osastoja palvelevaan ilmanvaihtolaitteistoon, kun konehuone on palvelemiensa
tilojen yläpuolella. Asuntojen keittiöt yhdistetään niitä palvelevaan yhteiseen kanavaan. Samoin menetellään wc- ja
märkätilojen kohdalla.

Porrashuoneiden yhteydessä olevat irtaimistovarastot voidaan liittää asuntojen kanssa samaan useita paloosastoja palvelevaan ilmanvaihtokoneeseen erillistä kanavaa ja sulkeutuvaa palonrajoitinta käyttäen.
Talosauna ja vastaavat yhteiset tilat on niiden asuintiloista poikkeavien käyttöaikojen vuoksi
tarkoituksenmukaista varustaa omalla ilmanvaihtolaitteistolla.
Kanavat sijoitetaan osastojen ulkopuolella osastoituun kuiluun tai kevytrakenteiseen koteloon. Kuilussa
olevia kanavia ei yleensä tarvitse paloeristää. Kuilua ei myöskään tarvitse katkaista osastoivan
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vaakarakenteen kohdalta, jos siinä olevat rakennustarvikkeet (esim. putket, johdot ja eristeet) ovat
vähintään A2-luokaa. Kevytrakenteinen kotelo katkaistaan palokatkoin kerroksittain ja siinä olevat kanavat
paloeristetään mukaisesti vähintään EI 30-luokkaisesti.
Tulo- ja poistokoneet voidaan sijoittaa samaan ilmanvaihtokonehuoneeseen. Konehuoneen rakenteet,
pinnat ja varusteet tehdään kohdan 10.1 mukaisesti. -konehuone tilojen tasalla/ alapuolella
--saneerausesimerkki, myös ullakkorakentaminen käsiteltävä, samoin rivitalot
Majoitustilat
Savukaasujen leviämistä rajoitetaan majoitustilojen ja hoitolaitosten majoitushuoneiden välillä. Lisäksi
rajoittaminen on perusteltua myös muissa tiloissa, jotka on tarkoitettu henkilöille, joiden
poistumismahdollisuudet alentuneen toimintakyvyn seurauksena ovat tavanomaista huonommat.
Majoitushuoneiden kanavat voidaan kytkeä samaa palo-osastoa palvelevaan sisäiseen kanavaan kuristimia
käyttäen. Kuristimien virtausehdon tulee kuitenkin täyttyä. Sisäinen kanava liitetään eri majoitushuoneiden
palo-osastoja palvelevaan pystykanavaan palopellin välityksellä. Kun savunrajoittaminen majoitushuoneiden
välillä perustuu kuristimen käyttöön, ei pystykanavan palonrajoitinta varusteta erikseen
savunilmaisintoiminnolla. Palo-osastoon kuuluvat käytävätilat ja niihin liittyvät yhteistilat liitetään omalla
kanavallaan em. pystykanavaan tai konehuoneeseen ja kanava varustetaan palonrajoittimella.
Palonrajoittimille asetetaan siihen liittyvän kanavan koon perusteella tiiviys- ja eristävyysvaatimuksia ja
niihin liitetään savunrajoitustoiminto. Jos majoitushuoneiden tilajärjestelyt tai ilmavirrat eivät mahdollista
kuristimien käyttöä savunrajoittamiseen, käytetään savunrajoittamiseen majoitushuoneiden välillä
toimilaitteella varustettua savunrajoitinta.
Majoitusrakennuksen huonetilojen liittäminen niitä palvelevaan ilmanvaihtolaitteistoon tilakohtaisia
kuristimia käyttäen on hyväksyttävissä, ehtona on tällöin kuristimelle asetetun virtausehdon täyttyminen.
Majoitushuoneiden kuristimet voidaan aina korvata toimilaitteellisilla savunrajoittimilla.
Hoito- ja majoitustiloissa palo-osastot jaetaan osiin majoitushuoneittain. Ullakot ja yläpohjan ontelot jaetaan
osiin pinta-alan perusteella. Jako osiin ei ole varsinainen palo-osastointi. Sen tarkoitus on hidastaa palon ja
savun leviämistä palon alkuvaiheessa. Tavoitteena on joko poistumisen turvaaminen tai pelastus- ja
sammutustoimien helpottaminen. Esimerkiksi P1-paloluokan hotellirakennuksen majoitustiloista
muodostetaan ensin korkeintaan 800 m2 palo-osastoja, joiden osastoivien rakennusosien luokkavaatimus on
esitetty taulukossa 7.2.1. Tämän jälkeen muodostuneet palo-osastot jaetaan vielä osiin majoitushuoneittain
käyttäen EI 15 -luokkaisia rakennusosia.
Osiin jakaville rakennusosille ei aseteta samoja vaatimuksia kuin varsinaisille osastoiville rakennusosille. Osiin
jakaminen edellyttää yleensä vain rakenteellista jakoa osiin EI 15 -luokan rakenteilla. Muut palo-osastoinnin
vaatimukset, kuten ilmanvaihdon palorajoittimet, palo-ovien sulkimet ja kynnysvaatimukset sekä julkisivun
etäisyysvaatimukset eivät koske osiin jakavia rakenteita. Ulkoseinällä ei myöskään tarvita osiin jaettujen
tilojen välille vaakakatkoa. Majoitusliikkeiden osiin jakavat ovet on kuitenkin kohdan 7.3.3 mukaisesti
varustettava sulkimella.
Hoitolaitoksissa vastaavaa vaatimusta ei ole, eikä sitä suositella.
Koska osiin jako ei ole varsinaista palo-osastointia, ei sillä ole suoraan vaikutusta palo-osaston sisällä olevan
ilmanvaihtolaitteiston toteutukseen. Majoitustiloissa ja hoitolaitoksissa on kuitenkin otettava huomioon E7ohje savukaasujen leviämisen rajoittamisesta majoitushuoneiden välillä. Näissä tiloissa on tärkeää rajoittaa
myös savukaasujen leviämistä auloihin ja sisäisille käytäville, jotta poistuminen ja evakuointi on mahdollista
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mahdollisimman pitkään. Lisäksi savun leviämisen rajoittaminen on perusteltua myös muissa tiloissa, jotka
on tarkoitettu henkilöille, joiden poistumismahdollisuudet alentuneen toimintakyvyn seurauksena ovat
tavanomaista huonommat.
Hoitolaitokset / erityisasuminen
Hoitolaitoksia ja majoitustiloja ei yhdistetä toista käyttötapaa palvelevaan ilmanvaihtolaitteistoon. Näiden
tilojen ilmanvaihtolaitteisto kanavistoineen ja koneineen erotetaan paloteknisesti rakennuksen muiden
käyttötaparyhmien ilmanvaihtolaitteistoista.
Henkilöturvallisuuden kannalta riskillisten hoito- ja majoitusrakennusten ilmanvaihtokonehuoneet
sijoitetaan palvelemiensa tilojen yläpuolelle. Tulo- ja poistokoneet voidaan sijoittaa samaan
konehuoneeseen. Konehuoneen rakenteet, pintakerrokset ja varusteet tehdään kohdan 10.1 mukaisesti.
Savukaasujen leviäminen ilmanvaihtokanavien kautta rajoitetaan savuilmaisimin ohjatuilla E-luokan
palopelleillä.
Vanhusten ja muiden erityisryhmien palvelutalot, dementiakodit, ryhmäasunnot, hoitokodit ja vanhainkodit
ovat tyypillisimpiä erityisasumisen tiloja. Kyse on tiloista, jotka on erikseen suunniteltu henkilöille, joiden
toimintakyky on alentunut tai rakennuksen käytön aikaan sen voidaan arvioida alenevan. Käyttäjäryhmien
moninaisuuden vuoksi erityisasumisen tiloihin ei välttämättä voida suoraan soveltaa asunnoille,
majoitustiloille ja hoitolaitoksille asetettuja vaatimuksia, vaan niissä edellytetään tapauskohtaista
suunnittelua.
Henkilöturvallisuudeltaan vaativiin kohteisiin, joissa paloturvallisuuden riskit johtuvat käyttötavasta ja
henkilöiden rajoitetusta toimintakyvystä, suunnittelun alkuvaiheessa laaditaan erityinen turvallisuusselvitys.
Tämän pohjalta määritetään rakenteelliset ja muut toimenpiteet riittävän turvallisuustason saavuttamiseksi.
Turvallisuusselvitys, jossa on otettava huomioon myös ilmanvaihtolaitteiston kautta tapahtuva palon ja
savukaasujen leviämisen riski, laaditaan yhteistyössä kohteen suunnittelijoiden ja käyttäjien, turvallisuudesta
vastaavien viranomaisten sekä muiden tarpeellisten tahojen kanssa.

Erityisasumisen tiloja palveleva ilmanvaihtolaitteisto suunnitellaan rakennuksen käyttötavasta ja
paloluokasta riippumatta käyttäen vähintään A2-luokan tarvikkeita.
Yksikerroksisissa, rivitalomaisissa palvelutaloissa ja niitä vastaavissa rakennuksissa jokainen asunto
varustetaan omalla ilmanvaihtolaitteistolla.
Useampikerroksisen, erityisasumiskäytössä olevien asuntojen ilmanvaihto voidaan toteuttaa
asuntokohtaisesti. Ilmanvaihtolaitteisto voidaan suunnitella myös asuinkerrostalon keskitetyn ilmanvaihdon
periaatteita noudattaen.
Hoitolaitostyyppisessä erityisasumisessa, jossa yhden palo-osaston sisällä on useita majoitushuoneita, tulee
ilmanvaihtolaitteiston kautta mahdollisesti leviävän savukaasun vaikutus tiloista ja rakennuksesta
poistumiseen selvittää turvallisuusselvitystä laadittaessa. Majoitushuoneisiin avautuvat kanavat varustetaan
savunrajoittimin.
Savukaasujen leviämistä rajoitetaan majoitustilojen ja hoitolaitosten majoitushuoneiden ja sairaaloiden
potilashuoneiden välillä. Majoitus- ja potilashuoneiden yhteiset kanavat liitetään näiden palo-osastojen
yhteiseen paloeristettyyn tai osastoidussa kuilussa olevaan pystykanavaan palopeltiä käyttäen. Tätä
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palopeltiä ei varusteta savunilmaisimeen kytketyllä toimilaitteella. Hoitolaitoksissa ja sairaaloissa
savukaasujen leviäminen rajoitetaan savuilmaisimin ohjatuilla E-luokan palopelleillä.
Näiden tilojen muodostamien palo-osastojen sisäiset käytävät ja jatkuvasti miehitetyt tilat (aula, vastaanotto
yms.) voidaan liittää palo-osaston yhteiseen pystykanavaan palonrajoitinta käyttäen jota ei varusteta
savunrajoittimella.
Edellä mainittuja useita palo-osastoja palvelevaan ilmanvaihtolaitteistoon voidaan palonrajoitinta käyttäen
liittää myös esimerkiksi jatkuvasti miehitetyt, potilaiden hoitoon tai päivystystoimintaan kuuluvat paloosastot, jos D2 ei aseta tälle rajoituksia (poistoilman puhtausluokka). Potilashuoneiksi ei tässä lueta
toimenpidehuoneiden yhteydessä olevia valvottuja heräämöitä. Majoitus- tai potilasosaston käytävään
sijoitettua majoitus- tai potilashuoneiden kanavaa ei tässä osastossa tarvitse yleensä paloeristää.
Omiksi osastoikseen erotetut tilat varustetaan omalla ilmanvaihtolaitteistollaan, joka erotetaan
ilmanvaihtokonehuoneineen paloteknisesti majoitustilojen useita palo-osastoja palvelevasta
ilmanvaihtolaitteistosta.
Toimistorakennukset
Toimistorakennuksen ja muun vastaavan työpaikkarakennuksen tiloja ei voida yhdistää asuntojen,
majoitustilojen, hoitolaitosten ja palo- sekä räjähdysvaarallisten tilojen kanssa samaan ilmanvaihtolaitteisto
suunnitellaan käyttäen pääasiassa vähintään A2-luokan tarvikkeita.
Kanavan lävistäessä osastoivan rakennusosan, se varustetaan kanavan koosta riippuen yleensä palopellillä.
Sille asetetaan kanavan koosta riippuen tiiviys- ja eristävyysvaatimuksia. Kerroksittain osastoidun
toimistorakennuksen palo-osastot voidaan yhdistää yhteiseen pystykanavaan kaavion 10
vasemmanpuoleista periaatetta käyttäen, joka on E7:n tarkoittama perusratkaisu. Savukaasujen
leviämisriskin ja eristävyydenkin kannalta parempi ratkaisu on kaavion 10 esittämä oikean puoleinen
ratkaisumalli. Jos kohdassa E7/4.5 esitetyn kuilun seinämän palonkestoaika on vähintään EI60, ei
palonrajoittimelta näin ollen edellytetä eristävyyttä missään kokoluokassa. Palopelti asennetaan valmistajan
antamien asennusohjeiden mukaisesti.

26

EI60
EI60

Kuva yy
oppaan kaavio 10, tarkistettava – ehkä ”Toimistorakennukset”- osioon
Kerrososastojen liittäminen yhteiseen pystykanavaan. Vasemmalla E7:n tarkoittama perusratkaisu, oikealla
paloteknisesti turvallisempi vaihtoehtoratkaisu. Palopellit ovat EI-luokkaa (PPEI60) kummassakin
tapauksessa.
Ilmakanavan kulkiessa yhden tai useamman palo-osaston läpi avautumatta niihin, voidaan palopellit korvata
palonkestävyysvaatimukset täyttävällä kanavan paloeristyksellä. Palonkestävyysvaatimus on yleensä puolet
osastoivan rakennusosan palonkestoajasta. Tarvittaessa kanavaan tehdään paksunnettu paloeristys.
Yksittäisten wc- ja vastaavien tilojen poistoilmakanava voidaan liittää niitä palvelevaan yhteiseen
pystykanavaan käyttämällä kuristinta ja ottamalla huomioon kuristinta koskevat tekniset vaatimukset ja
virtausehdot. Kuilussa olevaa kanavaa ei yleensä tarvitse paloeristää.
Ilmanvaihtokonehuoneen sijoittamiselle ei aseteta rajoituksia. Tulo- ja poistokoneet voidaan sijoittaa
samaan konehuoneeseen ottamalla huomioon kohdassa 8.2 esitetyt yhdistämisrajoitukset.
KUVA
Kuva (oppaan kaavio 11) Toimistorakennuksen konehuone ja kuilu ovat samaa palo-osastoa. Kuilun EI60
paloeristys korvaa palonpellin eristävyyden.
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Kuva (oppaan kaavio 12)Toimistorakennuksen konehuone ja kuilu ovat eri palo-osastoa. Kuilun eristävyys on
luokkaa EI30. Palonrajoitin on vastaavasti EI-luokkaa. Kuilun yläpää katkaistaan EI 60 rakenteella.

TSTO

PPE60

TSTO

PREI60
PREI60 SR

Kokoontumistila

EI60

PRE60
PRE 60 SR
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Kuva (oppaan kaavio 13) Toimistorakennuksen konehuone ja kuilu ovat samaa palo-osastoa.
Kokoontumistilan tuloilmakanavan palonrajoittimet on varustettu savunrajoitustoiminnoin; Erillinen
poistoilmakanava toimii poistoilmajärjestelmän savunrajoittimena.

Oppilaitokset

Ravintolat, kahvilat
-isot
-pienet
-kahvilat erikseen?
-ammattikeittiöt / rasvakanavat; ks. 10.1 ja liite 7
Teatterit

Myymälät
-isot (savulohkoista tekstiä), pienet

EI x

PPEI2x
PREI2x

REI 2x

EI 2x

L

SUURMYYMÄLÄ

PPEI2x SR
PREI2x

Z

AUTOSUOJA

Kuva (opas/kaavio 9) Palonrajoittimen käyttöesimerkki suurmyymälärakennuksessa. Myymälän
poistoilmapuhaltimen sijoittaminen omaan konehuoneeseensa määräytyy minimitasoa paremman
turvallisuustason varmistamisen tai tilojen käyttöön liittyvien muiden näkökohtien perusteella.
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Urheiluhallit ja uimahallit

Tuotanto- ja varastotilat

Muut julkiset tilat
-sairaalat
-päiväsairaalat
-lääkärikeskukset
-sairaaloiden eri tilat erikseen (potilashuoneet, toimenpidetilat, heräämöt…)
-päiväkodit (myös ympäri vuorokauden käytössä olevat -> kuten hoitolaitokset)
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7.

PALON JA SAVUN LEVIÄMISEN ESTÄMINEN PALO-OSASTOSSA

7.1 Ilmakanavan materiaali
Ilmakanavan ja kanavaosien seinämien materiaalit ja ainevahvuuudet valitaan siten, että kanava ja
kanavaosat kestävät niihin kohdistuvat rasitukset, kuten kuumuuden ja puhdistuksen. Ilmakanavan ja
kanavaosien seinämät tehdään yleensä vähintään A2-s1, d0-luokan rakennustarvikkeista.
Asuntokohtaisen ilmanvaihdon kanaville ja niissä käytettäville materiaaleille on erityisohjeistusta kohdassa
5.3.
Poistettavan ilman sisältäessä kanavan kestävyyden kannalta haitallisessa määrin syövyttäviä kaasuja,
tehdään kanava kyseisiä olosuhteita kestävistä rakennustarvikkeista. Näissä tapauksissa voidaan harkinnan
mukaan käyttää myös muita kuin luokan A2-s1, d0 rakennustarvikkeita. Kanava on tällöin kuitenkin
johdettava omana kanavana mahdollisimman suoraan ulos rakennuksen vesikatolle. Toisen palo-osaston
alueella kanava sijoitetaan kohdan 8.5 mukaisesti omaan kuiluun.
Tavallisen teräslevystä valmistetun kanavan ja kanavaosien seinämäpaksuudet voidaan valita seuraavasti:
Pyöreä kanava

Materiaalin paksuus

63 - 315 mm

minimi 0,5 mm

400 - 800 mm

minimi 0,7 mm

1000 - 1250 mm

minimi 0,9 mm

Suorakaidekanava

Materiaalin paksuus

pitempi sivu ≤ 300 mm

minimi 0,5 mm

pitempi sivu 300 - 800 mm

minimi 0,7 mm

pitempi sivu > 800 mm

minimi 0,9 mm.

Paloturvallisuuden ja puhdistettavuuden kannalta vaativan kohteen teräksestä valmistetun kanavan ja
kanavaosien seinämäpaksuus on vähintään 1,25 mm.
Jos kanava kannakointeineen kestää eurooppalaisten standardien mukaiset polttotestit, voidaan käyttää
edellä esitettyä ohuempaa kanavaa.
Ilmakanavan ulkopuolisen eristyksen pintana tai pinnoitteena käytetään tarvikkeita, jotka täyttävät E1:n
kohdassa 8.2 esitetyt luokkavaatimukset.
Ilmakanavissa ja ilmanvaihtolaitteissa sekä niiden liitoksissa ja varusteissa voidaan käyttää myös muita kuin
A2-s1, d0-luokan tarvikkeita, jollei tästä aiheudu vaaraa palotilanteessa, mm. korokelattia tukirakenteineen,
pintojen luokkavaatimus B-s1, d0,
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7.3

Ilmakanavan palonkestävyys

Ilmakanavan palonkestävyys sisäpuolista paloa vastaan palvelemansa palo-osaston alueella valitaan
seuraavasti:
Asuntokeittiön lieden kohdepoistokanavan palonkestävyys P2- ja P3- luokan rakennuksessa ullakon ja
ullakon ontelon osalla on EI 30.
Paloturvallisuuden ja puhdistettavuuden kannalta vaativan kohteen kohdepoistokanavan palonkestävyys on
EI 60 (E7/kuva 1). Palo- tai räjähdysvaarallisen tilan kohdepoistokanavan palonkestävyys on EI 60 (E7/kuva
2). Em. ilmakanavat kiinnitetään ja kannatetaan siten, että ne pysyvät palotilanteessa paikoillaan vähintään
niiltä edellytetyn palonkestoajan. Kanavaliitokset tehdään siten, etteivät ne heikennä kanavan
palonkestävyyttä.

Savunrajoittimena toimiva nousukanava on kanavaosa, jonka välityksellä yksittäinen palo-osasto on liitetty
useita palo-osastoja palvelevan ilmanvaihtolaitteiston yhteiseen kanavistoon tai ilmanvaihtokoneeseen.
Kuilun sisällä olevaa nousukanavaa, joka toimii savunrajoittimena, ei yleensä tarvitse paloeristää. Se on
kuitenkin kannakoitava huolellisesti ja sen tiiviys on varmistettava kanaviston tiiviysmittausten yhteydessä.
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8.

PALON JA SAVUN LEVIÄMISEN ESTÄMINEN PALO-OSASTOSTA TOISEEN

8.1 Yleistä
Palon ja savun leviäminen palo-osastosta toiseen voidaan estää ilmakanavien yhdistämisrajoituksilla,
palonrajoittimilla ja palonkestävillä kanavilla.
Palon leviämisen estämiseen osastosta toiseen vaikuttavat muun muassa osastoivien seinä-katto-ja
lattiarakenteiden ominaisuudet ja niissä olevien aukkojen kuten osastoivien rakenneosien läpivientien
palonkestävyys ja tiiviys. Savun leviämisen estämisessä osastoivassa rakennusosassa on teknisten
vaatimusten lisäksi suuri merkitys ilmanvaihto-, putki- ja muiden läpivientien tiiviys- ja
palonkestovaatimuksilla.
Palon ja savun leviämisen estämisessä ilmanvaihtokanavien sisällä käytetään kuristimia ja palopeltejä.
Ulkoisen savun leviämisen osalta osastosta toiseen tulee varmistua läpiviennin soveltuvuudesta vaadittuun
palonkestoon, palon leviämisen estoon sekä tiiveyden osalta liitoskohdissa olevien liitettävien materiaalien
keskenään muodostamaan kokonaisuuteen, jossa voidaan osoittaa vaatimusten täyttyvän kokeellisten ja
muiden testimenetelmien mukaisesti.
Savun leviämisen estäminen palotilanteen alkuvaiheessa voidaan toteuttaa seuraavin keinoin:
- kuristin (asuinrakennuksissa)
-

nousukanava

-

savuilmaisimin ohjattu palopelti

- Muu turvallisesti vikaantuva laite/järjestelmä, joka rajoittaa savukaasujen leviämisen ja jonka kelpoisuus ja
palonkestävyys on todennettu

Savukaasujen leviämistä palo-osastosta toiseen rajoitetaan asunnoissa, hoitolaitoksissa,
päivähoitolaitoksissa sekä majoitustiloissa. Henkilöiden poistumismahdollisuuksien turvaamiseksi, pelastusja sammutustoimien helpottamiseksi ja omaisuusvahinkojen rajoittamiseksi voidaan savunrajoittamista
edellyttää myös muissa tiloissa, kuten suurissa kokoontumis- ja liiketiloissa
Savunrajoittimien käyttö on perusteltua useita palo-osastoja palvelevissa ilmanvaihtolaitteistoissa
kokoontumis- ja liiketilojen lisäksi tiloissa, joiden ilmanvaihtolaitteistossa käytetään palautusilmaa tai
sellaisia lämmöntalteenottolaitteita, joiden kautta savun leviäminen kanavistoon on mahdollista.
Palonrajoitinta ohjaava savuilmaisin voidaan sijoittaa palonrajoittimen läheisyyteen kanavan sisään tai siihen
palo-osastoon, johon kanava päätelaitteen kautta avautuu. Ilmaisin valitaan kohteen vaatimusten
perusteella ja niin, että se on yhteensopiva käytettävän palonrajoittimen kanssa. Savuilmaisimissa ja savunja palonrajoittimissa on yleensä automaattinen toiminnan testaus ja vikavalvonta asiaankuuluvine
ilmoituksineen ohjauskeskukseen.
Huonetilaan asennettavien ilmaisimien osalta sovelletaan automaattisten palonilmoittimien suunnittelusta
ja asennuksesta annettua ohjetta (Sähkötieto ry, Paloilmoittimen suunnittelu, asennus, huolto ja
kunnossapito, 2009).
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8.2 Yhdistämisrajoitukset (tekstejä voidaan valikoiden siirtää rakennustyyppikohtaisiin osioihin)
Asuntoja, majoitustiloja ja hoitolaitoksia ei tulo- eikä poistoilman osalta yhdistetä muita käyttötaparyhmiä
palveleviin ilmanvaihtolaitteistoihin.
Asuinrakennuksissa olevat keittiöt, talousirtaimiston säilytystilat sekä pinta-alaltaan enintään 300 m2
suuruiset toimistot ja kokoontumistilat voidaan yhdistää asuntojen kanssa yhteiseen ilmanvaihtolaitteistoon
käyttäen erillisiä kanavia.
Palo- tai räjähdysvaarallisen tilan yleisilmanvaihtoa ei yhdistetä muuhun ilmanvaihtolaitteistoon.
Uloskäytävää ei yhdistetä useita palo-osastoja palvelevaan ilmanvaihtolaitteistoon.
Paloturvallisuuden ja puhdistettavuuden kannalta vaativan kohteen sekä palo- tai räjähdysvaarallisen tilan
kohdepoistokanava johdetaan omana kanavana mahdollisimman suoraan ulos rakennuksen vesikatolle
Palo-osastojen pääkäyttötavan asettamat yhdistämisrajoitukset
Ilmanvaihtolaitteistossa palo-osastojen käyttötapaan liittyvien yhdistämisrajoitusten ensisijaisena
tavoitteena on henkilöturvallisuuden varmistaminen. Tämän vuoksi rajoitukset kohdistuvat erityisesti asuinja majoitustiloihin, hoitolaitoksiin sekä uloskäytäviin. Oppaan kaaviossa 3 on esitetty tilojen
käyttötarkoitukseen perustuvat ilmanvaihtolaitteistojen yhdistämisrajoitukset. Ilmanvaihtolaitteiston
suunnittelussa otetaan huomioon myös D2:n asettamat sisäilmastotekijöihin liittyvät vaatimukset. Myös
tilojen erilaisista käyttöajoista johtuvat ryhmittelyperiaatteet rajoittavat joissakin tapauksessa tilojen
yhdistämistä samaan useita palo-osastoja palvelevaan ilmanvaihtolaitteistoon tai -järjestelmään.
Yhdistämisrajoitukseen vaikuttaa myös palokuorma.
Rakennukset tai niiden palo-osastot ryhmitellään E1:ssä niiden pääkäyttötavan perusteella. Ryhmittelyn
lähtökohtana on käyttöaika (päiväkäyttö, iltakäyttö tai yökäyttö) sekä se, miten hyvin käyttäjät tuntevat tilat
ja miten he kykenevät palotilanteessa pelastautumaan itse tai toisten avustuksella. E1:ssä esitetyt
yleisimmät rakennusten tai tilojen käyttötavat ovat asunnot, majoitustilat, hoitolaitokset, kokoontumis- ja
liiketilat, työpaikkatilat, tuotanto ja varastotilat sekä autosuojat.

Opas/Kaavio 3 . Tilojen yhdistämisrajoitukset useita palo-osastoja palvelevaan ilmanvaihtolaitteistoon
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*) RakMK / D2 mukaisia yhdistämisrajoituksia noudattaen

Asunnot, majoitustilat ja hoitolaitokset
Asuntoja, majoitustiloja ja hoitolaitoksia ei yhdistetä toista käyttötapaa palvelevaan ilmanvaihtolaitteistoon.
Asuinkerrostalon asunnot voidaan varustaa asuntokohtaisella ilmanvaihtolaitteistolla tai ne voidaan yhdistää
useita asuntoja palvelevaan ilmanvaihtolaitteistoon.
Asuinkerrostalon irtaimistovarastot on mahdollista yhdistää useita asuntoja palvelevan
ilmanvaihtolaitteiston kammioon erillistä kanavaa ja palonrajoitinta käyttäen. Yhteiset tilat, kuten talosauna
tai kerhotilat on tarkoituksenmukaista varustaa omilla ilmanvaihtolaitteistoilla niiden vaihtelevien
käyttöaikojen vuoksi.
Enintään 300 m2 toimistotila voidaan yhdistää asuinrakennuksen useita palo-osastoja palvelevan
ilmanvaihtolaitteistoon erilliskanavia käyttäen. Yhdistämistä saattaa rajoittaa asuntojen ja toimistotilan
erilainen käyttöaika.
Autosuojat
Autosuojat voidaan tuloilman osalta yhdistää, asuin-, majoitus- ja hoitotiloja lukuun ottamatta, muihin
käyttötaparyhmiin kuuluvien tilojen kanssa yhteiseen ilmanvaihtolaitteistoon. Autosuojan poistoilmakanavat
ja laitteistot voivat olla ilmanvaihtolaitteiston osana, mutta poistoilma on D2 edellyttämällä tavalla
johdettava rakennuksen vesikatolle omaa kanavaa käyttäen.
Osastoidut uloskäytävät, hissikuilut ja -konehuoneet
Savukaasujen leviäminen ilmanvaihtolaitteiston kautta rakennuksen uloskäytäviin estetään kaikissa
käyttötaparyhmissä. Tämä edellyttää, että kukin uloskäytävä varustetaan omalla ilmanvaihtolaitteistolla.
Muita tiloja palveleva ilmanvaihtokanava paloeristetään uloskäytävän alueella.
Useampien osastoitujen uloskäyntien ilmanvaihtoa ei poistoilman osalta yhdistetä useita palo-osastoja
palvelevaan ilmanvaihtolaitteistoon. Uloskäyntien ulkoilmasäleiköt sijoitetaan siten, ettei niihin
palotilanteessa pääse tunkeutumaan savukaasuja.
Yleensä on tarkoituksenmukaista varustaa hissikuilut ja -konehuoneet omalla ilmanvaihtolaitteistolla. Näihin
tiloihin ei johdeta palautusilmaa, eikä niiden ilmaa käytetä siirtoilmana. Jos porrashuone, hissikuilu ja
hissikonehuone muodostavat yhden palo-osaston, voidaan niiden poistokanavat liittää näiden tilojen
yhteiseen poistoilmalaitteistoon. Jos hissikuilun ja -konehuoneen välille jää aukkoja, esimerkiksi vaijereita
varten, konehuoneen on oltava alipaineinen kuiluun nähden.
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Kuva (opas, kaavio 4)
Esimerkki autosuojan ilmanvaihdon liittymisestä useita palo-osastoja palvelevaan toimistorakennuksen
ilmanvaihtolaitteistoon. Lämmönjakohuoneen palonrajoitin on E-luokkaa , kun sen nimelliskoko on ≤ 200
cm2.
Seuraavassa taulukossa on esitetty yhteenveto eri käyttötaparyhmiin kuuluvien palo-osastojen liittämisestä
ilmanvaihtolaitteistoon ja ilmanvaihtokonehuoneeseen. Taulukossa kuhunkin konehuoneeseen (iv-kh.) voi
liittyä vain sen alla oleviin käyttötaparyhmiin kuuluvia tiloja, tarvittaessa palonrajoittimin. Yhden paloosaston ilmanvaihtokone tai –konehuone voi olla palvelemansa tilan kanssa samassa palo-osastossa.
(tarkemmin liitteessä 13)
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Palo- tai räjähdysvaaralliset tilat
Tilojen kuuluminen (vrt. määritelmät kohdassa 3) tähän ryhmään ratkaistaan yleensä
rakennuslupamenettelyn yhteydessä käyttötarkoituksen tai tilan käyttöön liittyvien selvitysten perusteella.
Tähän ryhmään kuuluvat rakennuksen tilat määritellään yleensä rakennuslupakäsittelyn yhteydessä.
Luokituksen yhtenä lähtökohtana on E2:ssa esitetty luettelo palovaarallisuusluokkaan 2 kuuluvista tiloista.
Niiden katsotaan yleensä kuuluvan palo- tai räjähdysvaarallisiin tiloihin.
Palo- tai räjähdysvaaralliseksi tilaksi luetaan yleensä myös sellaiset palavan nesteen varastot, joissa
varastoitavaa ainetta kaadetaan, valutetaan tai pumpataan astiasta toiseen. Samoin, jos tilassa on
varastoituna palavaa nestettä särkyvissä astioissa, esimerkiksi lasipulloissa tai aerosolipakkauksissa, joiden
ponnekaasuna on nestekaasua tai muuta palavaa kaasua. Palavan nesteen varastoa, jossa on vain
mekaanisesti lujia, suljettuja muovi- tai metalliastioita ei yleensä katsota palo- tai räjähdysvaaralliseksi tilaksi.
Kemikaalien varastoinnista ja käsittelystä, ke. TUKESin sivusto
Moottoriajoneuvojen korjaamoja ja huoltotiloja, jotka varustetaan D2:n mukaisella ilmanvaihdolla, ei
yleensä katsota palo- tai räjähdysvaarallisiksi tiloiksi. Niiden tulo- ja poistoilman johtamiseen sovelletaan
autosuojien poistoilmanvaihdon periaatteita.
(koulun purunpoisto – esimerkki!)
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8.3

Palonrajoittimen (palopeltien) käyttö

Sulkeutuvana palonrajoittimena voidaan käyttää laitteita, joiden kelpoisuus ko. tarkoitukseen on selvitetty,
kuten CE-merkittyjä palopeltejä. Palopeltien laukaisimena käytetään riittävän nopeasti laukeavia ja kaikissa
olosuhteissa toimintavarmoja laitteita. Palopellin tekniset ominaisuudet selvitetään testaamalla ne
hyväksyttyjen testausmenetelmien mukaisesti. Testattavia ominaisuuksia ovat muun muassa tiiviys (E),
eristävyys (I) ja sulkeutuvuus. Merkintöjen E tai EI jälkeen ilmoitetaan palonkestävyysaika minuutteina (esim.
EI 60).
Ilmakanavan lävistäessä osastoivan rakennusosan kanava varustetaan palopellillä. Palopelti valitaan siten,
että se täyttää kanavan lävistämän osastoivan rakennusosan palonkestoaikavaatimuksen.
Palopellille ei aseteta eristävyysvaatimusta, jos kanavan pinta-ala on enintään 200 cm2.
Asuinrakennuksessa ilmanvaihtokonehuoneen sijaitessa palvelemiensa tilojen yläpuolella ei kerrosten
välisen pystykanavan palonrajoittimelta edellytetä sulkeutumisominaisuutta. Kanavan nimelliskoko on
tällöin enintään 200 cm2.
Lämpölaukaisimen avulla laukeavan palopellin sulkeutumislämpötila on 70 °C ± 5 °C. Erityisistä syistä,
esimerkiksi käyttölämpötilan edellyttäessä korkeampaa sulkeutumislämpötilaa, voidaan lämpötila valita 20
°C…30 °C käyttötilanteen lämpötilaa korkeammaksi. Korkea poistoilman lämpötila on tällöin otettava
huomioon laitteita ja tarvikkeita valittaessa ja tarvittavia lämpöeristeitä suunniteltaessa. Näin menetellään
myös, jos kokoontumis- tai liiketilojen ilmanvaihtolaitteiston palopelleiltä ei edellytetä
savunrajoittamistoimintoa.
Palopelti asennetaan siten, että se säilyttää toimintakuntonsa siltä edellytetyn palonkestoajan.

Palopellit
esimerkkejä - rakennustyypeittäin; avattava myös eri vaihtoehtoja (E, EI, E+eristys?); kannanottoja myös eri
asennustapoihin, myös ei-std. mukaiset; korjausrakentaminen!
Ilmanvaihtokonehuoneen osastointia ja rakennetta on käsitelty erikseen kohdassa 10.1. Erityisesti jos
konehuone on palvelemiensa tilojen yläpuolella, voidaan konehuone ja siihen liittyvä alapuolinen kuilu
katsoa kuuluvan samaan palo-osastoon. Tässä tapauksessa konehuoneen EI60 vaatimus koskee myös kuilun
seinämää. Tällä seikalla on merkitystä palopeltien palonkestoa määritettäessä.
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IV KONEH.

EI60

EI60

TSTO-HUONE

Kuva (opas/Kaavio 5)
Ilmanvaihtokonehuone ja alapuolinen kuilu ovat samaa palo-osastoa, rakenteet ovat luokkaa EI 60.

1

Palopelti on kanavaan, yleensä osastoivan rakennusosan kohdalle asennettava
laite, joka automaattisesti, lämpötilan tai lisäksi myös savukaasun vaikutuksesta
sulkeutuu ja estää palon ja savukaasujen leviämisen ilmakanavan kautta paloosastosta toiseen. Ilmanvaihtolaitteiston palopellin ja paloeristyksen
palonkestoaikavaatimus määräytyy siihen liittyvän osastoivan rakennusosan
palonkestoaikavaatimuksen mukaan.

2
3
4

5

Palopellin jatkuva toimintakunto varmistetaan joko varustamalla ne
vikahälytyksen antavalla automatiikalla, joka koekäyttää laitteistoa säännöllisesti
tai palopellin säännöllisellä koekäytöllä enintään kuuden kuukauden välein.

Kuva (opas/Kaavio 6)
Palopellin asennusperiaate osastoivaan rakenteeseen. Palopellin CE-merkintä on voimassa vain, jos palopelti
on kiinni osastoivassa rakenteessa (ei koske E-luokan palopeltejä)
1 Osastoiva seinärakenne 2 Asennuskehys 3 Palopelti (EI)
4 Toimilaite 5 Palokatko
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EI

PREI

PRE
L

PREI
EI

EI

EI

Kuva (opas/Kaavio 7) kuvaan korjattava: PPE ja PPEI (palopelti)
Esimerkki E7-ohjeen mukaisesta palopeltien käytöstä palo-osastojen rajalla tavanomaisia tiloja käsittävässä
rakennuksessa.
Puhdistusluukku asennetaan palopeltien yhteyteen, sen molemmille puolille, mikäli kanavan turvallinen
puhdistaminen ei muutoin ole mahdollista. Jos palopeltien asentamiseen tai käyttöön liittyy tapaturmariski,
on palopelti varustettava valmistajan ohjeen mukaisilla turvalaitteilla, esimerkiksi suojaverkolla. Palopelti
varustetaan tapaturmavaarasta varoittavalla selvästi näkyvällä merkinnällä.
Palopeltiä koskeva, allekirjoitettu asennustodistus liitetään kohteeseen laadittuun rakennustyön
tarkastusasiakirjaan.
8.4 Ilmakanavan palonkestävyys
Ilmakanavan kulkiessa yhden tai useamman palo-osaston läpi avautumatta niihin, voidaan kohdan 8.3
mukaiset palopellit korvata palonkestävyysvaatimukset täyttävällä kanavalla ja siihen liittyvillä laitteilla.
Kanavan palonkestävyys valitaan siten, ettei palo-osastointi heikkene (E7/kuva 4).
Palonkestävä ilmakanava kiinnitetään ja kannatetaan siten, että se pysyy palotilanteessa paikoillaan
vähintään siltä edellytetyn palonkestoajan.
Ilmakanavaan ei asenneta sinne kuulumattomia sähkölaitteita tai kaapeleita niiden aiheuttaman
syttymisvaaran ja savukaasujen muodostumis- ja leviämisvaaran takia.

(E7 / kuva 4) Palo-osaston läpi siihen avautumatta kulkevan kanavan palonkestävyys, kun ei käytetä
palonrajoittimia. Kuvassa paksunnettuna esitetty paloeristyksen pituus L valitaan taulukosta 1.
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TAULUKKO 1KANAVAN PALOERISTÄMINEN, KUN PALONRAJOITIN EI TÄYTÄ ERISTÄVYYSVAATIMUSTA
Rakennusosan palonkestoaikavaatimus (min)

Kanavan nimellinen koko (mm)
≤ 300

> 300

Eristetyn kanavaosan pituus L (m).
30

0,5

1,0

60

1,0

2,0

90...120

2,0

4,0

240

4,0

4,0

Taulukon huomautus:
Kanavan nimelliskoko on pyöreän kanavan sisämitta tai suorakaidekanavan pidemmän sivun sisämitta.
Kanavat voidaan johtaa osastoivan rakennusosan läpi edellyttäen, ettei heikennetä rakennusosan
osastoivuutta. Käytettäessä läpiviennin tiivistämiseen tyyppihyväksyttyjä tai vastaavalla tavalla testattuja
tuotteita, noudatetaan asennustyössä hyväksyntään liittyviä ehtoja sekä valmistajan antamia
asennusohjeita. Kanavia ei yleensä sijoiteta yhteisen paloeristyksen sisään.
Yhtä palo-osastoa palvelevan kanavan lävistäessä osastoivan rakennusosan kuitenkaan avautumatta siihen,
voidaan palonrajoittimen sijaan käyttää palonkestävää kanavaa. Kanavan palonkestoaikavaatimus on puolet
osastoivan rakennusosan palonkestoajasta, yleensä kuitenkin vähintään EI30. Kanavan paloeristystä
suunniteltaessa on otettava huomioon myös vesihöyryn kondensoitumisriski ja C1:n edellyttämät
äänenvaimennusvaatimukset. Äänen vaimentaminen saattaa edellyttää oppaassa esitettyä parempaa
kanaviston eristämistä.
Paloeristetty kanava on kannakoitava niin, että kanava eristyksineen pysyy tukevasti paikallaan kanavalle
asetetun palonkestävyysajan. Kannakkeet ja kannakointitarvikkeet ovat metallirakenteisia. Niitä ei tarvitse
paloeristää, jos niiden rakenne kiinnikkeineen esimerkiksi rakennesuunnittelijan antaman selvityksen
perusteella antaa riittävän varmuuden kanavan kiinnipysymisestä palotilanteessa.
Kanavien kiinnitys on suunniteltava erityisen huolellisesti rakennusten ullakoilla, joissa on puiset
kattorakenteet. Kanavat ja niihin liittyvät puhaltimet, säätöpellit yms. laitteet kannakoidaan tällöin yleensä
kantavista seinä- tai lattiarakenteista. Massiivisten puukannattajien varaan kannakointi on mahdollista, jos
niiden rakenteen ja kannakoinnin palonkesto mitoitustilanteessa on luotettavalla tavalla varmistettu.
Ilmanvaihtokanavan sisään ei saa sijoittaa putkia, johtoja tai muita sinne kuulumattomia laiteita tai
tarvikkeita.
Palonrajoittimen sijoittaminen kanavaan, irti osastoivasta rakenteesta, ei ole ollut standardin mukainen
asennustapa ja edellyttää rakennuspaikkakohtaista hyväksyntää. Tällöin rajoittimen ja osastoivan
rakennusosan välinen kanavaosa paloeristetään osastoivan rakennusosan palonkestoaikaa vastaavasti.
Muussa tapauksessa palonrajoittimen kiinnityksen, paloeristyksen ja kannakoinnin palonkeston varmistaa
rakennesuunnittelija
esimerkki - palopellin ja rakenteen välinen tiivistys (Suomen Palokatkoyhdistyksen toimittama kuva)
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Ilmakanavan palonkestävyys erikoistapauksissa
Palon leviämisen estämiseksi palo-osastosta toiseen valitaan ilmakanavan palonkestävyys seuraavasti:
-Paloturvallisuuden ja puhdistettavuuden kannalta vaativan kohteen kohdepoistokanavan palonkestävyys
toisen palo-osaston alueella on EI 120 (E7/kuva 1).
-Palo- tai räjähdysvaarallisen tilan sekä kohdepoisto- että yleisilmanvaihdon kanavien palonkestävyys toisen
palo-osaston alueella on EI 120 (E7/kuva 2).
-Palo- tai räjähdysvaarallisen tilan läpi kulkevan kanavan palonkestävyys on EI 120 (E7/kuva 2).
Kohdan 8.4 ohjeessa mainittuja tilojen ja kohteiden ilmanvaihtolaitteiston suunnittelutyö edellyttää aina
erityistä huolellisuutta. Sen lisäksi, mitä kohdissa 7.2 ja 7.3 on ilmakanavien materiaalista ja
palonkestävyydestä sanottu otetaan näissä erikoistapauksissa huomioon muun muassa seuraavat seikat:
-Ilmanvaihtokanavat ja niihin liittyvät laitteet ja tarvikkeet ovat vähintään A2-luokkaa.
-Kanavat johdetaan mahdollisuuksien mukaan pystysuorina vesikatolle.
-Kanaville asetettava EI120-palonkestoaikavaatimus edellyttää erityissuunnittelua myös niiden
kannakoimisessa. Yleensä kanavat kiinnitetään kierretankojen lisäksi eristeen ympäri asennetuilla
kannakkeilla. Lisäkannakkeiden on kestettävä kanavan painon aiheuttama rasitus, vaikka eristeen
sisäpuolinen kannakointi menettäisi palotilanteessa kestävyytensä (kaavio 6).
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-Laitteistoon liittyvät säätöpellit, puhaltimet, LTO- yms. laitteet paloeristetään luokkaan EI 120. Niiden
puhdistus- ja huoltomahdollisuus varmistetaan laitteiden yhteyteen sijoitettujen paloeristettyjen puhdistusja huoltoluukkujen avulla.

EI 120

EI
EI 120

EI
PR EI
EI 120

EI
TUOTANTOTILA

EI 60

P & R tila

PR EI
EI 120

P & R tila

TUOTANTOTILA

Kuva (oppaan kaavio 19)Esimerkki teollisuusrakennuksen ja siihen kuuluvan palo- tai räjähdysvaarallisen
tilan ilmanvaihdon periaatteesta.
Paloturvallisuuden ja puhdistettavuuden kannalta vaativat kohdepoistokanavat
Paloturvallisuuden ja puhdistettavuuden kannalta vaativia kohdepoistokanavia käytetään tiloissa, joiden
poistoilma sisältää runsaasti sellaisia epäpuhtauksia, jotka kanaviston sisäpintaan kiinnittyessään aiheuttavat
merkittävän palovaaran. Paloturvallisuuden ja puhdistettavuuden kannalta vaativia kohdepoistokanavia ei
yhdistetä muita palo-osastoja palvelevaan ilmanvaihtolaitteistoon.
Tyypillinen tällainen kanava on ammattimaisesti käytetyn keittiön (ks. 10.5 /liite 7) kohdepoistokanava (ns.
rasvakanava).
Rakennuksen ulkopuolella sijaitseva paloturvallisuuden- ja puhdistettavuuden kannalta vaativan kohteen
kanava voidaan tehdä normaaliseinämäisestä teräslevystä. Kanavaa ei tarvitse paloeristää, jos sen etäisyys
ikkunoista ja palava-aineisista tarvikkeista on suoralla seinällä vähintään 1000 mm. Ulkopuolisen kanavan
lämmöneristeenä käytetään tuotteita, joiden sintraantumislämpötila on riittävän korkea.
8.5 Kuilun palonkestävyys
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Kuilu- ja kotelorakenteiden suunnittelussa huolehditaan siitä, että osastoivan rakennusosan luokkavaatimus
täyttyy.
Asennettaessa ilmakanavia kuiluun, sen seinämien palonkestoaika valitaan siten, ettei palo määrätyssä
ajassa pääse leviämään palo-osastosta toiseen. Kuilun seinämän palonkestoaika voidaan huomioida
rakenteen kokonaispalonkestoaikaa laskettaessa (E7 / kuva 5).
Kuilun seinämät tehdään vähintään A2-s1, d0 luokan rakennustarvikkeista.
Ilmakanava varustetaan kuilun seinämän kohdalla palonrajoittimella. Tällöin kuilussa olevilta kanavilta ei
edellytetä paloeristystä, jos kuilun seinämä on mitoitettu suurimman paloluokkavaatimuksen omaavan
kanavan paloluokan perusteella.
Jos kuilussa on rakennustarvikkeita, kuten putkia, johtoja ja eristeitä, jotka eivät täytä luokan A2-s1,d0
vaatimuksia, katkaistaan kuilu vähintään A2-s1,d0 -luokan rakennustarvikkeella osastoivan vaakarakenteen
kohdalla.
Asennettaessa ilmakanavia kevytrakenteiseen koteloon, estetään palon leviäminen palo-osastosta toiseen
palonrajoittimin ja palonkestävin kanavin määrätyn palonkestoajan kuvassa 6 esitettyjen periaatteiden
mukaisesti. Kevytrakenteinen kotelo katkaistaan A2-s1,d0 -luokan rakennustarvikkeella osastoivan
vaakarakenteen kohdalla siten, ettei osastoivuus olennaisesti heikkene.
Kevytrakenteinen kotelo tehdään siten, että se täyttää kyseisen osaston sisäisille rakennusosille esitetyt
palotekniset vaatimukset.
(E7/ Kuva 5)
1.
2.
3.
4.

Osastointivaatimus = x
Palonrajoittimen palonkestovaatimus = x/2
Kuilun seinämän palonkestovaatimus = x/2
Luokan A2-s1,d0 vaatimuksen täyttämätön rakennustarvike

E7/Kuva 5. Kuilun palonkestävyys.
Kuilun seinämän palonkestoajan tulee yleensä olla puolet osastojen välisestä palonkestoajasta. Kuilussa
olevia kanavia ei tarvitse paloeristää, jos sen seinämän palonkestoaika on valittu paloluokkavaatimukseltaan
suurimman paloeristämättömän kanavan mukaisesti.
Seinämän lävistävä kanava varustetaan yleensä kuilun palonkestoaikaa vastaavalla palonrajoittimella. . Jos
kuilun seinämän palonkestoaika on vähintään EI60 tai sama, kuin osastoivan rakenteen palonkestoaika, ei
palonrajoittimelta edellytetä eristävyyttä missään kokoluokassa. Palonrajoittimien kiinnitys on tehtävä
huolellisesti palorajoittimen valmistajan tai rakennesuunnittelijan antamien ohjeiden mukaisesti.
Palonrajoitin voidaan sijoittaan myös haarakanavaan, irti osastoivasta kuilurakenteesta. Tällöin
palonrajoittimen kiinnitys sekä rajoittimen ja kuilun välisen kanavaosan paloeristys tehdään
rakennesuunnittelijan laatiman selvityksen mukaisesti.
Kuilu- tai kotelorakenteen rajoittuessa tilaan, jolle on asetettu ääniteknisiä vaatimuksia, on niiden seinämien
ja läpivientien tiiveyteen kiinnitettävä erityistä huomiota. Kuilun tai kotelon sisään saatetaan useassa
tapauksessa sijoittaa putkistoja tai laitteita, jotka vuotaessaan voivat aiheuttaa vesivahingon. Tällöin niiden
seinämät tehdään C2:n mukaisesti sellaisiksi, että putket ja laitteet on helppo tarkastaa ja tarvittaessa
korjata. Kuiluihin sijoitettavien luukkujen on oltava rakenteeltaan kuilun paloluokkaa vastaavia.
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1.

Osastointivaatimus = x

2.

Palonrajoittimen palonkestovaatimus = x/2

3.

Kuilun seinämän palonkestovaatimus = x/2

4.

Luokan A2-s1,d0 vaatimuksen täyttämätön rakennustarvike

E7/Kuva 6.
Ilmanvaihtokanavien asentaminen kevytrakenteiseen koteloon.
Jos kuiluin on sijoitettu muita kuin luokan A2-luokan putkia, kaapeleita tai eristeitä katkaistaan pystysuorat
kuilut aina osastoivan vaakasuoran rakennusosan kohdalla A2-luokan tarvikkeella. Yksittäistapauksissa
voidaan palokatko korvata paloeristämällä putket, kaapelit ja eristeet itsekantavalla, vähintään A2-luokan
materiaaleista tehdyllä kuilun seinämän paloluokkaa vastaavalla suojarakenteella. Putkien ja kaapeleiden
läpivienneissä noudatetaan läpivientejä koskevia tuotekohtaisia hyväksyntä- ja asennusohjeita.
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9.

PALON LEVIÄMISEN ESTÄMINEN VESIKATTOON TAI ULKOKAUTTA TOISEEN PALO-OSASTOON

Useita palo-osastoja palvelevaan ilmanvaihtolaitteiston konehuoneen sijaitessa osittain tai kokonaan
vesikaton yläpuolella osastoidaan konehuone 300 mm vesikaton yläpuolelle, jollei vesikattorakenteissa ole
käytetty vähintään A2-s1,d0 -luokan rakennustarvikkeita.
Jos samassa rakennuksessa on eri korkeudella olevia kattoja ja ilmanvaihtokonehuone sijaitsee alemmalla
katolla, huolehditaan siitä, ettei palo pääse nopeasti leviämään konehuoneesta korkeammassa osassa
sijaitsevaan toiseen palo-osastoon. Tästä syystä konehuoneen sijaitessa alle neljän metrin etäisyydellä
korkeamman osan ulkoseinästä, tehdään konehuoneen taikka korkeamman osan ulkoseinät ja tarvittaessa
konehuoneen katto osastoivana rakennusosana neljän metrin etäisyyteen (E7/ kuva 7).
Paloturvallisuuden ja puhdistettavuuden kannalta vaativan kohteen kohdepoistokanavan sekä palo- tai
räjähdysvaarallista tilaa palvelevan kanavan paloeristys ulotetaan 300 mm vesikaton yläpuolelle, jollei
vesikattorakenteissa ole käytetty vähintään A2-s1,d0 -luokan rakennustarvikkeita.
Ulko- ja jäteilma-aukot sijoitetaan siten, ettei palo pääse nopeasti leviämään niiden kautta toiseen paloosastoon. (E7/kuva 7)

E7- kuva 7
Kattojen korkeuseron vaikutus ilmanvaihtokonehuoneen sijoitukseen ja rakenteisiin.
opastekstiä lisättävä
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10.

ERITYISIÄ ILMANVAIHDON PALOTURVALLISUUSKOHTEITA

10.1

Ilmanvaihdon konehuoneratkaisut tarkistettava päällekkäisyydet / ristiriidat

Useita palo-osastoja palvelevan ilmanvaihtolaitteiston koneet sijoitetaan palotekniset vaatimukset
täyttävään konehuoneeseen tai kammioon. Tämä ei ole tarpeen, jos koneet on sijoitettu rakennuksen
ulkopuolelle siten, ettei niistä aiheudu palon leviämisvaaraa. (liitteessä 8 d ja e on esitetty vaihtoehtoisia
ratkaisuja mm. kone toisen palo-osaston alueella, tai ilmanvaihtokone, joka palvelee useita palo-osastoja
mutta joissa osastointi on hoidettu kanavaliityntäpisteissä)
(koneiden osastointi – tarkastelua liitteessä 9 / kuvat ja niitä selostava teksti, tarkemmin liitteissä 11 ja 13)
Jos yhtä palo-osastoa palvelevan ilmanvaihtolaitteiston koneet sijaitsevat toisen palo-osaston alueella,
niiden kanavat paloeristetään kohdan 8.3 mukaisesti tai sijoitetaan vastaavan palonkestovaatimuksen
täyttävään koteloon tai osastoituun konehuoneeseen.
Useita palo-osastoja palvelevan ilmanvaihtolaitteiston konehuone tai kammio muodostetaan omaksi paloosastokseen. P1-luokan rakennuksessa osastointi tehdään A2-s1,d0 -luokan rakennusosin EI 60-luokkaisesti.
P2-luokan 3-4-kerroksisessa asuin- ja työpaikkarakennuksessa osastointi tehdään EI 60-luokkaisesti. Muissa
P2-luokan rakennuksissa osastointivaatimus on EI 30. Näiden tilojen sisäpuolisten seinä- ja kattopintojen
luokkavaatimus on B-s1,d0. Tarvittaessa sisäpinnat varustetaan RakMK E1 kohdan 8.2.3 mukaisella
suojaverhouksella.
P3 -luokan rakennuksissa osastointi tehdään EI 30 -luokkaisin rakennusosin. Sisäpuolisten seinä- ja
kattopintojen luokkavaatimus on B-s1,d0.
Ilmanvaihtokonehuoneen tai kammion lattia tehdään vähintään DFL-s1-luokan rakennustarvikkeista.
Konehuoneen ja kammion oven palonkestoaika on vähintään puolet seinän palonkestoajasta.
Ilmanvaihtokonehuoneiden sijoitukselle rakennuksessa ei pääsääntöisesti ole rajoituksia. Tulo- ja
poistokoneet voidaan tavanomaisissa tapauksissa sijoittaa samaan konehuoneeseen. Ilmanvaihtokonehuone
on hyvä varustaa oven tai kulkuluukun lisäksi mahdollisuudella hätäpoistumiseen. Useita palo-osastoja
palvelevan ilmanvaihtolaitteiston konehuoneeseen saa sijoittaa vain ilmanvaihtolaitteistoon kuuluvia tai sen
toiminnan kannalta välttämättömiä laitteita. Viimeksi mainittuihin voidaan lukea mm. ilmanvaihtokoneita
palvelevat sähkö- ja automaatiokeskukset sekä jäähdytyskompressorit. Konehuoneeseen sijoitettujen
putkien ja laitteiden eristeiden tai pinnoitteiden ei yleensä tarvitse täyttää B-luokan vaatimusta
konehuoneen muun palokuorman ja eristeen määrän vähäisyyden vuoksi.
Palo- ja räjähdysvaarallisen tilan ilmanvaihtolaitteiston paloeristys voidaan korvata sijoittamalla puhaltimet
ja laitteistot tilaan, jonka rakenteet ovineen täyttävät EI 120 vaatimuksen.
Ilmanvaihtokonehuoneen sijoittamista ja osastointia koskevaa periaatetta noudatetaan myös, kun on
kysymyksessä paloeristetyn kanavan kattoläpivienti, kokoojalaatikko, puhaltimen kammio tai puhaltimen ja
ulospuhallushajottimen läpivientipiippu tai vesikaton yläpuolelle asennettu kanava.
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Katolla olevan konehuoneen ulkoseinää ei sen alaosaa lukuun ottamatta tarvitse tehdä osastoivaksi.
Kuitenkin konehuoneen sijaitessa neljää metriä lähempänä vieressä olevaa toisen palo-osaston ulkoseinää
tai muuta osastoivaa rakennusosaa, huolehditaan osastoivin ulkoseinä- ja tarvittaessa myös
yläpohjarakentein siitä, ettei palo pääse ulkokautta leviämään osastosta toiseen. Jos konehuoneen ulkoseinä
on suunniteltu molemminpuolista paloa vastaan, ei toisen palo-osaston seinältä edellytetä osastoivuutta.
Konehuoneen osastoivaan ulkoseinään ei saa asentaa sen ominaisuuksia heikentäviä säleikköjä tai muita
aukkoja.
Jos konehuoneen ja muun palo-osaston ulkoseinät muodostavat sisänurkan, on huolehdittava palon
leviämisen estämisestä osastosta toiseen. Sisänurkan läheisyydessä olevien ikkunoiden, ovien ja säleikköjen
välisen keskinäisen etäisyyden tulee olla vähintään kaksi metriä. Jos nurkan seinämien muodostama
sisäkulma on suurempi kuin 135 º, ei etäisyysvaatimusta ole.

10.2 Lämmöntalteenottolaitteen paloturvallisuus
E7- tekstiä oppaasta:
Lämmöntalteenottolaite valitaan siten, ettei se missään olosuhteissa lisää palo- ja savukaasujen leviämisen
vaaraa seuraavissa tapauksissa:
- lämmöntalteenottolaite palvelee palo- tai räjähdysvaarallista tilaa,
- lämmöntalteenottolaite palvelee paloturvallisuuden ja puhdistettavuuden kannalta vaativa tilaa,
- poisto- ja tuloilmakanavien välille on asetettu palonkestoaikavaatimus.
Palo- ja räjähdysvaarallisen tilan ilmanvaihtolaitteistossa voidaan käyttää vain lämmöntalteenottolaitetta,
jossa virtaava väliaine siirtää energiaa. Sen on oltava sellainen, ettei poistoilmasta kertyvä lika lisää
palovaaraa ja laitteiston on helposti puhdistettavissa. Tavallisimmin käytetään ns. vesi-glykoli-laitteistoa.
Poistokone pattereineen paloeristetään luokkaan EI 120 tai se sijoitetaan kammioon, jonka rakenteineen ja
ovineen on sitä vastaava. Talteenottopatteri varustetaan kondenssiveden viemäröinnillä ja kammiota
käytettäessä se vedeneristetään ja varustetaan lattiaviemäröinnillä pesemällä tapahtuvan puhdistamisen
mahdollistamiseksi.

10.3 Siirto-palautus- ja kierrätysilman käyttö

Asuntojen, majoitustilojen ja hoitolaitosten tuloilmana ei käytetä siirto- tai palautusilmaa toisesta paloosastosta. Osastoidun uloskäytävän ilmanvaihdossa ei käytetä siirto- tai palautusilmaa. Kierrätysilman käyttö
ei yleensä aiheuta paloteknisiä vaatimuksia.
Siirto- tai palautusilman käytöstä on annettu ohjeita ja rajoituksia D2:ssa. Jos siinä esitetyt vaatimukset eivät
ole esteenä, voidaan esimerkiksi toimistotilojen poistoilma tai myymälän puhdas yleispoisto johtaa
siirtoilmana autosuojiin. Siirtoilmakanavaan sijoitetaan tällöin tiivis pelti, joka sulkeutuu siirtoilmapuhaltimen
pysähtyessä. Tämän lisäksi siirtoilmakanavaan asennetaan palonrajoitin. Palonrajoittimeen liitetään
savunrajoitintoiminto, jos kyseessä on kokoontumis- tai liiketilojen yhteydessä oleva autosuoja. Autosuojan
ilmanvaihto on suunniteltava ja säädettävä siten, että autosuoja on D2:n tarkoittamalla tavalla alipaineinen
muuhun rakennukseen nähden.
Teknisten tilojen, kuten sähköpääkeskusten tai varavoimakonehuoneen poistoilman käyttö autosuojan
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tuloilmana on mahdollista. Siirtoilmakanavaan tai aukkoon sijoitetaan osastoivaa rakennetta vastaava
palonrajoitin. Jos siirtoilmakanavan tai siirtoilma-aukon pinta-ala on alle 200 cm2, ei palonrajoittimen tarvitse
täyttää eristävyysvaatimusta.

10.4 rakenteiden välisten tilojen käyttö ilman johtamiseen
Alakaton ja välipohjan väliseen tilaan voidaan sijoittaa ilmanvaihtolaitteita ja kanavia. Pölyn kerääntymisen
takia sinne ei sijoiteta poistoilmaventtiilejä tai jäähdytyslaitteita, ellei alakattona ole harva säleikkö tai ritilä,
jonka kokonaispinta-alasta vähintään 75 % on aukkoa. Sijoitettaessa poistoilmalaitteita tai avoimia
jäähdytyspalkkeja alakaton yläpuolelle on sen vapaan pinta-alan jakauduttava tasaisesti huonetilan katon
alueelle. Alakaton on oltava näiden laitteiden kohdalta helposti avattavissa puhdistusta varten. Käytettäessä
suljettuja jäähdytyspalkkeja ja poistoventtiileiden sijaitessa alakaton alapuolella ei sen avoimuudelle aseteta
erityisiä vaatimuksia.
Alakaton yläpuolista tilaa tai sen osaa voidaan sellaisenaan käyttää tuloilman johtamiseen. Tällöin alakatto
tuki- ja kiinnitysrakenteineen tehdään vähintään B-s1,d0-luokan rakennustarvikkeista.
Korokelattian alapuolisessa tilassa tulo- ja poistoilma johdetaan yleensä kanavia pitkin. Jos korokelattian
alapuolista tilaa halutaan käyttää ilman johtamiseen, tulkitaan se kanavaksi. Tällöin korokelattia
tukirakenteineen sekä välipohja tehdään vähintään B-s1,d0-luokan rakennustarvikkeista. Kanavana
käytettävään välitilaan ei tällöin sijoiteta kaapeleita tai muuta palokuormaa.
ATK-tilojen ja muiden teknisten tilojen asennuslattioiden ja välipohjan välistä tilaa voidaan käyttää
jäähdytysilman kierrätyksessä palo-osaston sisällä.
Käytettäessä rakenteiden välisiä tiloja ilman johtamiseen, niiden on täytettävä Suomen
rakentamismääräyskokoelman osassa D2 ilmakanavien tiiviydelle asetetut vaatimukset.
Jos korokelattiaa käytetään esimerkiksi yksittäisen laitetilan kierrätysilman johtamiseen, voidaan lattian
alaiseen asennustilaan sijoittaa johtoja ja kaapeleita. Jos laitetilan ilmanvaihto on kytketty useaa paloosastoa palelevaan ilmanvaihtolaitteistoon, tätä ilmaa ei saa johtaa asennuslattian alle tai kierrättää sen
kautta.
10.5 Ammattimaisesti käytetyt keittiöt
Uusi teksti – LIITE 7
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11.

SAVUNPOISTORATKAISUT

Savunpoistoa on tarkemmin käsitelty ympäristöministeriön julkaisussa ”Rakennusten paloturvallisuus
ja Paloturvallisuus korjausrakentamisessa” ”YM-opas”)

Rakennusvalvontavirasto edellyttää savunhallintajärjestelmiin (savunpoisto) liittyviä suunnitelmia. Kohteen
savunpoistotasot vaikuttavat sekä suunnittelijan kelpoisuusvaatimuksiin että suunnitelmien esittämiseen.
Järjestelmän suunnitelmat toimitetaan ilmanvaihtosuunnitelmien yhteydessä. Suunnitelmien toimittamisen
yhteydessä tulee myös esittää hyväksytty palotekninen suunnitelma. Toimitettavia suunnitelmia ovat mm.
pohjapiirustukset ja järjestelmän toimintakaavio ja -kuvaus. Järjestelmäkaaviossa esitetään
leikkauspiirustuksen tapaan rakennuksen kerrokset, palo- ja savuosastot ja itse savunhallintajärjestelmä ja
sen osat (kanavat, palon- ja savunhallintapellit, puhaltimet, luukut jne.). Kaaviossa tulee esittää
savunhallintajärjestelmän osille asetetut vaatimukset sekä niiden täyttyminen.
Porrashuoneiden savunpoisto on järjestettävä palotilanteessa helposti avattavan luukun kautta.
Savunpoistoon käytettävän ikkunan tai luukun koko kaksikerroksisissa rakennuksissa on vähintään 0,5 m2 ja
korkeammissa vähintään 1 m2.
Jos savunpoistoon käytetään savunpoistoluukkua tai -ikkunaa, se koneistoineen on sijoitettava siten, että se
pystytään normaalein toimenpitein testaamaan, huoltamaan ja korjaamaan. Avausmekanismien toimivuus
tulee voida helposti kokeilla: luukku tai ikkuna on saatava myös sulkeutumaan tiiviisti.
Savunpoisto voidaan toteuttaa myös koneellisena. Korkeitten rakennusten savunpoisto suunnitellaan siten,
että savu nousee poistoaukkojen suuntaan eikä painu alas tai tunkeudu uloskäytävään liittyviin tiloihin.
Teknisistä järjestelyistä neuvotellaan tarvittaessa paikallisten pelastusviranomaisten kanssa.

Voidaan myös hyödyntää myös Helsingin RAKVV:n sivuilla esitettyä aineistoa, ks liite 10

Savunhallinnan päätavoitteet
 Rakennuksessa olevien ihmisten poistumisen turvaaminen
 Pelastushenkilöstön toiminnan helpottaminen ja turvaaminen
 Savuvahinkojen vähentäminen
Savunhallinnan pääperiaatteet ja –keinot
1. Palo-osastointi, savuosastointi ja jakaminen savulohkoihin
2. Savun poistaminen savupatjasta joko painovoimaisesti savunpoistoluukkujen tai koneellisesti
savunpoistopuhaltimien avulla
3. Savun leviämisen estäminen käyttäen suojattavan tilan paineistusta
4. Suuntapainepuhallus
5. Savukaasujen laimentaminen
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Savunpoistotasot
Ote RIL 232- kirjasta – taulukko nyt kokonaan mukana – oppaaseen tekstiä tämän pohjalta

Savunpoistoluokat
 Savunpoistolaitteiden mitoituksen yksinkertaistamiseksi rakennusten tilat on luokiteltu niiden
käyttötarkoituksen perusteella 4 savunpoistoluokkaan. Savunpoistoluokkia käytetään perustana
tason II mitoituskaavoissa ja tason III vakiopalotehoon perustuvassa mitoituksessa.
 Viittaus: RIL 232, Taulukko 2
Toimintavarmuusluokat
1. Suunnittelu ja toteutus on tehty hyväksyttyjen standardien tai ohjeiden mukaisesti ja niiden käytölle,
huollolle ja kunnossapidolle on laadittu ohjeet.
2. Edellisen lisäksi rakennuksen käyttäjä, omistaja tai haltija on järjestänyt säännölliset, dokumentoidut
ja todennettavissa olevat tarkastukset, huollot ja kunnossapidon.
3. Edellisten lisäksi riippumaton tarkastuslaitos tai pätevyydeltään riittävä ja puolueeton kolmas
osapuoli tarkastaa säännöllisesti laitteiston tai rakenteen huoltotoiminnan ja toimivuuden.

SAVUNHALLINTAKEINOT (AVATAAN EM. LISTAA)
Savuosastot ja –lohkot (selostusta näistä)
Savunpoisto
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Taulukko (menettelyt tasoilla I-III; Helsingin rakennusvalvonta)

Paineistus
Suomessa käytännössä esille tulevat menetelmät (luokat)
- esimerkkejä (korkeiden rakennusten porrashuoneet, uloskäytävä ”putket” esim. kauppakeskuksissa)
Suuntapainepuhallus
Helpotetaan palokunnan pääsyä palokohteeseen ja palon sammutusta koko palon ajan luomalla savuttomat
vyöhykkeet. Puhallus käynnistetään sen jälkeen kun savulla täyttyvältä alueelta ihmiset ovat poistuneet.
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Savukaasujen laimentaminen
Palon sammuttamisen jälkeinen savutuuletus
V v tot = 0,004 V (perustuu VTT:n sähkölaitteita koskevaan tutkimukseen ja savuhiukkasten käyttäytymiseen,
4 minuutin raja) ks. FM Global
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12.

KÄYTÄVIEN JA PORRASHUONEIDEN POISTUMISTURVALLISUUS
yhdistetään aiempiin lukuihin – ei erikseen substanssiasiaa

Ovisuljin – pakollisuus?
Painesuhteet (myös palon eri vaiheissa)

LIITE (standardit ja muu kirjallisuus)
luettelo kootaan jatkotyössä; erillinen luettelo raportin liitteenä 14
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14.2.2014 / Jorma Railio

LIITE 3

E7-ohjeistuksen uusiminen
Workshop 6.2.2014 klo 13.00-15.10. Ympäristöministeriö, kokoustila Kuukkeli, Kasarminkatu 25. Helsinki
Läsnä: noin 60 osallistujaa (lista liitteeksi tulevaa kommunikointia varten)
Workshopin tarkoitus:
Ympäristöministeriö on käynnistänyt hankkeen, jonka keskeisenä tavoitteena on tuottaa ilmanvaihdon
paloturvallisuutta käsittelevä kokonaisuus. Hankkeen tulostavoitteena on kuvata Suomen
rakentamismääräyskokoelman osan E7 ja SuLVIn julkaiseman E7 oppaan asiasisältöä päivitettynä ja
lisättynä korjausrakentamista koskevalla perusaineistolla. Tämän tilaisuuden tarkoituksena on tarkastella
työn lähtökohtia ja tavoitteita ja vaihtaa ajatuksia työn sisällöstä ja koota sidosryhmien piiristä työryhmiä
työn seurantaan ja käytännön toteutukseen.
Tilaisuuden avaus; Lainsäädännön uudistuminen ja sen haasteet E7-uudistukselle – Jyrki Kauppinen, YM
(kalvosarja liitteeksi) – E7-uusimishanke on YM:n hanke, jossa SuLVI toimii konsulttina. Hanke liittyy laajaan
rakentamista koskevien säädösten kokonaisuudistukseen, joka tulee toteuttaa vuoden 2017 loppuun
mennessä. Jatkossa YM saa julkaista asetuksen statuksella vain velvoittavia määräyksiä (kuten nyt on
paloturvallisuuden alueella E1-määräykset), jotka tulee laatia uudisrakentamiselle, mutta myös korjaus- ja
muutostöille. Ministeriö voi edelleenkin julkaista määräysten tueksi ohjeita, mutta näillä ei ole asetuksen
asemaa kuten tällä hetkellä on mm. E7-ohjeilla.
E7-ohjeiden uusimishankkeessa tarkastellaan ilmanvaihdon paloturvallisuutta laajana kokonaisuutena, eli
lähtöaineistona on paitsi nykyiset E7-ohjeet vuodelta 2004 myös SuLVIn iv-paloturvallisuusopas vuodelta
2012. Tulee siis tarkastella, onko E7-ohjeissa nyt asioita, jotka tulisi nostaa velvoittaviksi ja siten julkaista
asetuksena, mikä olisi ohjetekstiä ja mitä vaihtoehtoisia ratkaisuja ym. olisi edelleenkin oppaan tasolla.
Tärkeää on ottaa huomioon korjausrakentaminen ja muutostyöt, sekä EU-kehitys mm. rakennustuotteiden
CE-merkintä, myös pohjoismainen vertailu on tärkeää.
Workshopissa tai sen pohjalta tulisi muodostaa jaoksia/työryhmiä, jotka käsittelisivät keskeisiä teknisiä osaalueita.

SuLVIn tervehdys – Hannu Sipilä
SuLVIn ”Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuusopas” oli pitkän valmistelutyön tulos, viimeistelyvaihe
lausuntokierroksineen toteutui syksyllä 2011, perusaineistona Risto Oksasen valmistelema teksti.
E7-ohjeiden uusimishankkeessa on muodostettu ohjausryhmä, jossa ovat edustettuna YM, SuLVI sekä
hankkeen rahoittamiseen osallistuvat yritykset (Bevent, Fläkt Woods, Halton, Saint-Gobain
rakennustuotteet sekä Paroc). Tässä workshopissa on tarkoitus käynnistää työryhmien muodostaminen.

Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuus – uusimistyön tavoitteet, haasteet, aikataulu ja
työskentelytavat – Jorma Railio, SuLVI
Tavoitteet ja haasteet tulivat jo Jyrki Kauppisen avauksessa hyvin esille.
Työn vaiheet ja aikataulutus ovat pääsisällöltään seuraavat:
-perusaineiston läpikäynti, sidosryhmien kuuleminen ja tekstin valmistelu – pääosin kevät- ja kesäkaudella
2014
-lausuntokierros – syys-lokakuu 2014
-raportin viimeistely, aineisto tulevien määräysten ja ohjeiden pohjaksi – marraskuu 2014
Sidosryhmien kuulemisen oleellinen osa on työryhmätyöskentely, jonka pohjaksi on valmisteltu alustava
luettelo työryhmistä. Seuraavissa kalvoissa esitettyjä otsikoita tulee vielä yhdistää, kalvot ovat tässä
vaiheessa keskustelun pohjaksi – myöhemmin tässä muistiossa on workshop-keskustelun pohjalta
täydennetty ehdotus:

Esityksen jälkeen lyhyt keskustelu, jossa todettiin että SAVUNHALLINTA puuttuu työryhmälistasta. Jos
asiasta ei ole vaatimuksia E1-määräyksessä, voidaan silti asiaa käsitellä tässä hankkeessa ja voidaan myös
luoda paineita E1-määräysten uusimiseen, mikäli katsotaan aiheelliseksi – tai ehdottaa esimerkiksi
savunhallinnasta jopa erillistä asetusta. Todettiin myös, että RIL:n julkaisu 232 käsittelee savunhallintaa ja
voidaan ottaa tässä työssä lähdeaineistoksi. Yhtenäistä ohjeistusta kaivattiin savunhallinnan ohella myös
pienille iv-koneille, nyt suunnittelija joutuu tapauskohtaisiin tarkasteluihin erityisesti tuontikoneiden
kohdalla, joissa on mm. uusia materiaaleja LTO-kennoissa. Kysyttiin, missä kulkee D2:n ja E7:n raja. Jyrki
Kauppinen totesi tähän, että myös D2:n uusinta on selvitettävänä, ja selvityshankkeet velvoitetaan
keskinäiseen yhteistyöhön.

Workshop-työskentely, juontaa Hannu Sipilä
-johdanto- ja kommenttipuheenvuorot
--pelastusala / Ilkka Koskela, Lapin pelastuslaitos: nykyinen E7 samoin kuin SuLVIn opas ovat hyviä, mutta
laajapohjainen ja perusteellinen uudistus tarvitaan. E7 ja opas ovat monin kohdin ristiriitaisia, tästä on
olemassa jo oppaan lausuntovaiheessa laadittu muistio joka on edelleen ajan tasalla ja hankkeen
käytettävissä. Vaikka opas esittää tiettyyn kohteeseen paremmin soveltuvan ratkaisun kuin E7, on
viranomaisen usein vaikea asettaa opasta ohjeen edelle. Ohjeen tulisi olla yksinkertainen, tekniikka on jo
nyt kyllin monimutkaista – ohjeiden ja myös oppaan tulisi olla ymmärrettävissä myös pienillä
paikkakunnilla. Savunhallinta on tärkeää ottaa tarkasteluihin – ”savu tappaa”.
Keskustelusta poimittua:
-onko tietoa siitä, paljonko ihmisiä on kuollut ilmanvaihdon takia?
-> savukaasujen leviäminen iv-kanaviston kautta on todettu joissakin kuolonuhreja aiheuttaneessa
vanhainkotipalossa
-onko tässä hankkeissa tarkoitus tehdä asetus+ohje+opas, vai asetus+ohje+oppaan perusteet, vai jotakin
muuta?
-> Jyrki Kauppinen: tässä työssä ei tästä tehdä päätöstä, vaan kootaan kokonaisuus, josta ministeriö voi
edelleen työstää säädöksiä eteenpäin.
--suunnittelu, Urpo Koivula, AX-LVI: SuLVIn oppaaseen jäi virheitä ja ristiriitoja, AX:n lausunnossaan esille
ottamia virheitä ja puutteita ei oppaan viimeistelyssä otettu paljoakaan huomioon. Virheet ja ristiriidat
eivät kuitenkaan ole turvallisuuden kannalta kriittisiä. Savunpoisto on esimerkki asiasta, jossa kukaan ei ota
päävastuuta. Tällaisesta on päästävä eroon; joka asiassa tulee olla yksi vastuullinen taho. Pohjoismaisesta
tarkastelussa ja vertailuissa tulee pitää järkilinja, Ruotsissa eivät asiat toimi Suomea paremmin –
päinvastoin, asiat ovat pitkälti palokonsulttien varassa, ja konsulttien taso on tosi kirjava. Toivottavaa olisi,
että ministeriö edelleenkin antaisi myös ohjeita, näiden tueksi tarvitaan sitten oppaan tyyliin malliratkaisuja
ja käytännön esimerkkejä, mutta niiden täytyy olla ohjeiden kanssa linjassa ja ohjata yhtenäisiin tulkintoihin
ja käytäntöihin maanlaajuisesti.
Keskustelussa kaivattiin rakennusvalvontaan uudistusta ja lisää yhteistyötä. Tähän todettiin, että
yhteistyötä kyllä on mm. pääkaupunkiseudulla, tästä tuloksena julkaistuja mallitulkintoja (PKS-RAVA)
--teollisuus / Raimo Perttunen, Fläkt Woods
Teollisuuden panostus näkyy lähinnä tuotekehityksessä ja standardisoinnissa, jossa teollisuus ja muutkin
sidosryhmät ovat aktiivisesti mukana standardien laadinnassa. Rakennustuoteasetus ja sitä edeltänyt
Rakennustuotedirektiivi ovat johtaneet moniin standardeihin, joiden nojalla mm. palonrajoittimet ja monet
savunpoistoa palvelevat tuotteet ovat tulleet pakollisen CE-merkinnän piiriin. Tuotteiden testaukseen ja
laadunvalvontaan on jouduttu panostamaan – prosessi on rasittanut yrityksiä, mutta pitkällä aikavälillä
tämä kehitys on hyvä.
Puheenvuoroa kommentoivat ja täydensivät Raimo Parkkila (Halton) ja Christer Grönlund (Bevent).
Todettiin mm, että standardisointi ohjaa tuotekehitystä ja yhtenäistää tuotteita, mutta tuotteiden
soveltuvuudesta ja käytöstä on erilaista ohjeistusta eri maissa, ja tuotteiden taso vaihtelee. Suomi on
kuitenkin kärkimaita mm. palonrajoittimien laadussa. Standardisointi tuo velvoitteita laitevalmistajille,
mutta kuka velvoittaisi loppukäyttäjää?

-> Tähän Hannu Sipilä kommentoi, että Ruotsissa jo 20 vuotta toiminut ns. OVK-käytäntö tuo velvoitteita
myös loppukäyttäjille.
Keskustelua, painopistealueiden ja kipupisteiden tunnistaminen - Työryhmien muodostaminen –
perusteet, Jorma Railio
Jorma Railio esitteli alustusten ja niitä seuranneiden keskustelujen perusteella uuden listan työryhmien
aiheista. Näihin tuli vielä keskusteluissa täydennyksiä seuraavasti:

Todettiin myös, että mitään materiaalia, tekniikkaa tai ratkaisua ei pidä jättää tarkastelematta, mm.
kuristimia ei voi kategorisesti ”unohtaa”.
Loppukeskustelu
-Todettiin yleisesti, että seuraavaksi on syytä koota workshopin palautteet huolella ja sitten keskittyä
työryhmien perustamiseen. Seuraavana toimenpiteenä on kyselyn lähettäminen workshopin osallistujille
työryhmistä ja niiden aihealueista – pohjana yllä esitetyt kalvot
28.2.2014
Jorma Railio

Osallistujat E7-workshop 6.2.2014
Ainamo
Autere
Eerola
Grönlund
Heiskanen
Holopainen
Hurme
Hyrkäs-Tiippana
Johansson
Kaleva
Kalliomäki
Kekkonen
Kietäväinen
Kivelä
Koivula
Kojo
Kontkanen
Koskela
Koskela
Kukkohovi
Käckman
Lahtinen
Launiainen
Leppänen
Lilja
Luotonen
Lönnberg
Makovy

Jussi
Jukka
Mikael
Christer
Jukka
Veijo
Minna
Eija
Jorma
Kari
Pekka
Pauli
Mikko
Tomi
Urpo
Marko
Antti
Ilkka
Ville
Kyösti
Irja
Reijo
Minna
Pasi
Markku
Jonne
Tony
Martin

Marjamäki
Martikainen
Merivirta
Mikkonen
Nyman
Parkkila
Perttunen
Pietiläinen
Porkola
Pulliainen
Päivinen
Railio
Rautiainen

Tomi
Hannu
Jari
Petri
Mikko
Raimo
Raimo
Pekka
Paula
Marko
Markku
Jorma
Liisa

Rontu

Kirsi

AIRIX Talotekniikka
Palokatkotukku ParkkinenOy
Granlund Oy
Bevent Oy
Airix Talotekniikka Oy (1.2.2014 lähtien Sweco Talotekniikka Oy)
Paroc Oy Ab
Optiplan Oy
Pöyry Finland
Stravent Oy
Sweco Oy
Ympäristöministeriö
Akvedukti Oy
Halton Oy
Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy
Ins. toimisto AX-LVI Oy
Uponor Oyj
Fläkt Woods Oy / Kotimaan myynti
Lapin pelastuslaitos
Palotekninen insinööritoimisto Markku Kauriala Oy
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Inspecta Oy
Ins.tsto Pohjalainen
Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto
Ins.tsto Leppänen oy
Insinööritoimisto Äyräväinen Oy
Lindab Oy
Lindab Oy
Hepacon Oy
Helsingin kaupungin
rakennusvalvontavirasto
Projectus Team Oy
Espoon rakennusvalvontakeskus
Air Wise Oy
VTT Expert Sertvices Oy
Halton OY
Fläkt Woods Oy
Genpro Talotekniikka Oy
LVI-talotekniikkateollisuus ry
Rakennustieto Oy
Ilmastointinikkarit Oy
SuLVI
VTT Expert Services Oy
Helsingin kaupungin
rakennusvalvontavirasto

Ropponen
Ruhanen
Ryhänen
Rämä
Saario
Setälä
Sipilä
Sirkiä
Sirola
Sjöstedt
Stenvall
Strand
Summanen
Sundman
Tikkanen
Uksila
Åhlman
Örling

Mikko
Jukka
Asko
Markku
Sakari
Jukka
Hannu
Antti
Jarmo
Arttu
Harry
Tiina
Janne
Tom L
Paavo
Tommi
Tapio
Kirsi

SGRT Oy
Rejlers Oy
VTT Expert Services Oy
Helsingin rakennusvalvontavirasto
Vantaan rakennusvalvonta
Swegon ILTO Oy / Tuotekehitys
Suomen LVI Liitto, SuLVI ry
Ansitek Oy
Suomen palokatkoyhdistys
Paloässät Oy
FCG Asplan/ FCG Suunnittelu ja tekniikka
Rakennustieto Oy
Halton Oy
Granlund Oy
Granlund Oy/LVI-suunnittelu
Climecon Oy
Vallox Oy
Basso Building Systems Oy
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Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuus – E7-ohjeiden uusiminen
Yhteenveto 2. workshopista
Aika: 11.6.2014 klo 12–15
Paikka: Ympäristöministeriö, Kokoustila Kuukkeli (Kasarmikatu 25, Helsinki)
SuLVIn tervehdys, Tiina Strand

Tilaisuuden avaus – Jyrki Kauppinen, YM
E7-ohjeistuksen uusiminen, keskeinen sisältö: määräyshierarkia, opasaineiston päivitys, tavoitteena saada
aineiston avulla yhtenäiset käytännöt
Korostetaan, että tässä KOKONAISUUS, tekstien status käsitellään selvityksen jälkeen
- erityistä huomiota korjaus- ja muutostöihin
- caset, työryhmissä käsiteltäväksi
--purunpoisto
--huonekohtainen LTO-laite, ikkunakarmiin integroitu (!?)
--Ruotsin kerrostalopalo – mitä opimme? Talo palanut 45 minuutissa kokonaan – puukerrostalo??

Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuus – uusimistyön tavoitteet, aikataulu ja työskentelytavat,
lyhyt kertaus – Jorma Railio, SuLVI
Johdanto: Tavoitteena yhtenäinen valtakunnallinen käytäntö, myös eurooppalainen ja pohjoismainen kehitys
huomioon ottaen
Työryhmätyöskentely käynnistynyt kesäkuun 2014 alussa, neljä työryhmää kokoontunut. Muistiot laajempaan
jakeluun. Ryhmissä hyvä osanotto, 8-15 osallistujaa, vilkkaat keskustelut. Työryhmien yhdistäminen tehty
ohjausryhmässä – ryhmien scopen rajaus vielä elää eteenpäin, todennäköisesti samoja asioita toistuu ja
korostuu eri työryhmissä. Tekninen ohjausryhmä vielä kokoontumatta . Samoin tuotteet / TR3, odotettiin
kysymyksiä muilta työryhmiltä, kysymyksiä nyt saatu – ryhmälle pohdittavaksi ja mietittäväksi, miten tuote
tulee kiinnittää ympäristöönsä ja miten tuote toimii järjestelmässä ja rakennuskokonaisuudessa
Hanke on edennyt kutakuinkin aikataulussaan – seuraava workshop sovittu elokuun lopuksi, sitä ennen vielä
työryhmäkokouksia. Tässä workshopissa esitellään keskustelun pohjaksi ensimmäisten työryhmäkokousten
yhteenvedot.
Aineistoa SuLVIn www-sivuille
Loppuvuoteen ehkä vielä neljäs workshop käsittelemään työn tuloksia
Työryhmien palautteita:
o

TR2, Urpo Koivula

OSASTOINTI avainkysymys – tulee toimia vaikka sähköt poikki ”koko kaupunginosasta”
- opas: positiivinen asia, kehitettävää paljon
hyvä ryhmä, paljon keskustelua ja lupaava alku. Aineistoa on paljon, mutta on paljon parannettavaa
- käytännönläheisyys, selkeys, yksiselitteisyys!! yhtenäinen käytäntö
käsitteet – määritelmät, näihin syytä panostaa
mietittävä, kenelle tehdään Määräys, Ohje ja OPAS. Viranomaiset, suunnittelijat, kiinteistönomistajat
kohderyhminä.
Savunpoisto on iso asia, jos käsitellään laajemmin, niin homma paisuu valtavasti ja hajoaa. Syytä jättää omiin
opuksiin, joihin sitten viitataan.
Korjausrakentamiseen check-lista - ettei tehtäisi huonoja päätöksiä liian vähillä tiedoilla (etenkin jos korjataan
johonkin muuhun kuin alkuperäiseen tarkoitukseen)
o

TR4, Kirsi Rontu / Jorma Railio

Keskeinen kysymys: miten palotilanne etenee?
Rakennus- ja tilatyypit – lähdettävä toiminnoista liikkeelle
Myös puuelementtirakennuksiin tarvitaan ohjeita, mm. läpiviennit
Isot rakennukset – erityiskysymykset mm. savuosastointi
Tuotekelpoisuudet, tarkempaa opastusta – oppaassa ei pidä esittää standardista poikkeavia ratkaisuja
Korjausrakentaminen – vanhoissa kerrostaloissa tekniikkaa, joka ei täytä tämän päivän vaatimuksia, mutta voi
silti olla toimiva. Eri asia on mm. ilman lupaa ja väärin lisätyt liesituulettimet
Joka työryhmässä käsitteet ja määritelmät tärkeä asia - ”Palonrajoitin” vai ”palopelti” on yksi ajankohtainen
aihe. RYL:ssä yllättävän hyvä määritelmän pohja, sitäkin kehitettävä. Haastavaa on pitää kaikki kirjat ym.
samoissa termeissä. Täsmällisyyttä, termien avaamista kuvin jne. kaivataan

o

TR5, Ilkka Koskela, Jorma Railio

Laaja aihealue, josta on paljon julkaisuja. Savunpoistoon on erilaisia suunnitteluperusteita (pinta-alaperuste,
prosentuaalinen, laskentakaavat, simuloinnit) -> tarvittaisiin kaavio siitä, mitä menetelmää minkäkin tyyppisiin
kohteisiin, ja viittaukset kirjallisuuteen
Ympäristöopas 39 on uusittavana, pitäisi tulla ulos loppukesästä tai syksyllä – pitäisi synkronoida E7:n puolelle.
Savunpoistoratkaisuja ei mennä pohtimaan uudelleen, standardit tulisi huomioida. Standardi olemassa
savunpoistokanaville – jos iv-kanavia käytetään savunpoistoon, niin täytettävä std-vaatimukset
Porrashuoneet – ylipaineistuksesta hyviä ja huonoja kokemuksia
Yksinkertaistamista, ettei rakenneta liian vaikeita, jopa toteutuskelvottomia ratkaisuja

Tärkeää, että E7:ssa on asiaa savunpoistosta, jossa perussäännöt. Savunpoisto ei ole ilmanvaihtoa (ellei se ole
suunniteltu niin) eli tällä perusteella ei kuulu E7:ään. Savunpoisto ei kuulu hankkeen tehtävänantoon. YM:llä ei
ole ko. asiasta asetuksenanto-oikeutta. Aiheen otsikkoa on vielä täsmennettävä, samoin terminologiaa
yleisesti. Peruskysymys on palotilanteen eteneminen, siinä kokonaisuudessa savun leviämisen estäminen. Ei
pidä toistaa sitä, mitä jo muualla on.
Erityiskysymyksinä koneiden toiminta palotilanteessa sekä kustannusvaikutukset.
Standardien rooli ja velvoittavuus herätti keskustelua (Rakennustuoteasetus ja ekosuunnittelu käsittelevät
tuotevaatimuksia eri tavalla, hämmentävää). Työryhmissä on käsitelty tuotteita, joten TR 3 tulisi saada kokoon
ennen seuraavaa workshop-tilaisuutta, jossa Kirsi Martinkauppi / YM tulee kertomaan näistä asioista

o

TR6 Asuinrakennukset, Jorma Railio / Jyrki Lönnström








iv:n toiminta (myös kanavistot) palotilanteessa; palotilanteessa yleensä hajoavat myös
ikkunat, joiden kautta palo leviää
uudet materiaalit
esimerkkejä – pientalo, rivitalo, kerrostalo
kerrostalosaneeraus yleisesti – esimerkkejä!
seinäpuhallus - millä paikkakunnilla seinäpuhallus on sallittu? Seinäjoella, Lahdessa,
Forssassa, Heinolassa. Pääkaupunkiseudulla on keskusteltu asiasta paljon;
rakennuspaikkakohtaisesti oltava luotettava selvitys, koekohteita toteutettu ja
suunnitteilla. On lähes mahdotonta antaa yleispätevää ohjetta – rakennuksen muoto ja
sijainti vaikuttavat, samoin parvekkeet joissa otettava huomioon mahdollinen lasitus ja
parveketupakointi
”turvallisesti vikaantuva” tärkeä käsite

Työryhmissä toistunutta / kipupisteitä / loppukeskustelussa kirjattua:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

turvallisuus tärkeintä
terminologia – yksiselitteiset käsitteet ja määritelmät tarvitaan
tilatyypit / rakennustyypit – monikäyttöiset rakennukset yleistyvät
miten palo etenee – iv:n toiminta
osastointi keskeinen kysymys
tuote – järjestelmä – rakennus – loogisesti !
opasta tarvitaan  yhtenäinen ja ristiriidaton käytäntö, esimerkit
kokonaisvastuu - Espoossa otettu käyttöön vastuullinen LVI-suunnittelijakäytäntö
seinäpuhallus (pääosin D2-asia, mutta paloasiat E7-hankkeen asia – mm. läpiviennit)
parveketupakointi – mahdollisuus huomioitava seinäpuhallusta pohdittaessa
olemassa olevat rakennukset
suuret palo-osastot
kuristimet - kustannuskysymys
kokonaisvastuu – suunnitteluyhteistyö
IV-konehuoneasia – E7 / IV-paloturvallisuusopas – ristiriita - onko IV-konehuone kanavan jatke vai
toisinpäin / oma palo-osasto  palopellit; nykyinen opas käsittelee vain ylhäällä olevia
konehuoneita; myös muita sijainteja nykyisin

Workshop 11.6.2014, osallistujat

Sukunimi
Airas
Biström
Grönlund
Ilmarinen
Kietäväinen
Koivula
Kojo
Koskela
Käckman
Lahtinen
Leppänen
Luotonne
Lönnström
Merivirta
Nyman
Palmgren
Perttunen
Railio
Ropponen
Setälä
Sipilä
Sirkiä
Sirola
Sjöstedt
Strand
Summanen
Svahn
Tikkanen
Kalliomäki
Kauppinen

Etunimi
Kaisa
Peter
Christer
Juhani
Mikko
Urpo
Marko
Ilkka
Irja
Reijo
Pasi
Jonne
Jyrki
Jari
Mikko
Tom
Raimo
Jorma
Mikko
Jukka
Hannu
Antti
Jarmo
Arttu
Tiina
Janne
Timo
Paavo
Pekka
Jyrki

Yritys / Organisaatio
Uponor Suomi oy
Stravent Oy
Bevent Oy
Eläkeläinen
Halton Oy
Insínööritoimisto AX-LVI Oy
Uponor OYJ
Pelastuslaitos
Inspecta
Ins.tsto.Pohjalainen Oy
Ins.tsto Leppänen Oy
Lindab Oy Ab
Fläkt Woods Oy
Espoon Rakennusvalvonta
VTT Expert Services Oy
Ensto Enervent Oy
Fläkt Wpods Oy
Suomen LVI-liitto, SuLVI ry
Sgrt oy
Swegon ILTO Oy
Suomen LVI Liitto, SuLVI ry
Insinööritoimisto Ansitec Oy
Suomen palokatkoyhdistys ry
Paloässät Oy
Suomen LVI-liitto, SuLVI ry
Halton Oy
Ramboll Finland Oy /Talotekniikka
Granlund Oy
YM
YM

Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuus – E7-ohjeiden uusiminen
Yhteenveto 3. workshopista
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Aika: 27.8.2014 klo 13–16
Paikka: Ympäristöministeriö, Kokoustila Kuukkeli (Kasarmikatu 25, Helsinki)
32 osallistujaa (lista liitteenä)

Tilaisuuden avaus – Jorma Railio, SuLVI
-perustietojen ja tilanteen kertaus
E7-ohjeistuksen uusiminen, keskeinen sisältö: määräyshierarkia, opasaineiston päivitys, tavoitteena saada
aineiston avulla yhtenäiset käytännöt
Korostetaan, että tässä on kyseessä KOKONAISUUS, tekstien status käsitellään selvityksen jälkeen
- erityistä huomiota korjaus- ja muutostöihin
Tavoitteena yhtenäinen valtakunnallinen käytäntö, myös eurooppalainen ja pohjoismainen kehitys huomioon
ottaen
Työryhmätyöskentely käynnistynyt kesäkuun 2014 alussa, neljä työryhmää kokoontui. Muistiot laajempaan
jakeluun. Ryhmissä hyvä osanotto, 8-15 osallistujaa, vilkkaat keskustelut. Elokuussa viisi työryhmää koolle Vielä kokoontumatta TR3, tuotteet, ja TR 7, suunnittelu. TR3 vetäjäksi on suostunut Mikko Nyman (VTT),
workshopin aikana TR7 vetäjäksi ehdotettiin Aki Kurronen (Entalcon), joka myös suostui. Työryhmiin on
edelleen mahdollista ilmoittautua. Jorma Railio toimii kokousten koollekutsujana. Sovitut työryhmäkokoukset:
-ma 22.9.2014 klo 9.30-11.30 TR5 ja klo 12-14 TR1, YM
-pe 26.9 klo 9.30-12 TR3, SuLVI
-pe 17.10 klo 9.15-11.30 TR6, SuLVI
-ma 20.10 klo 9.30-11.30 TR4 ja 12.30-15 TR2, SuLVI
Raportin ”nollaversio” on jaettu ohjausryhmälle ja joidenkin työryhmäkokousten osallistujilla. Pyydettäessä saa
kommentoitavaksi. Seuraava versio laajempaan jakeluun ennen seuraavaa työryhmäkierrosta.
Tämän workshopin esitykset viedään SuLVIn www-sivuille viikon 36 aikana

Rakennustuoteasetus / Kirsi Martinkauppi, YM
--maankäyttö- ja rakennuslain muutokset ovat pohjana uusittavalle rakentamismääräyskokoelmalle.
Nykyinen tilanne että ohjeita on YM:n asetuksessa on muuttuneen lainsäädännön mukaan laiton, eli uusiin
asetuksiin voidaan tästedes sisällyttää vain sitovia määräyksiä, ei ohjeita jotka ovat suosituksia. YM voi silti
antaa edelleenkin ohjeita, mutta ne eivät ole asetustekstiä eivätkä näin ollen sitovia.
Rakennustuotteen kelpoisuuden kohdalla on vaihtoehtoina (ei valittavissa vaan riippuen siitä miten
edellytykset ovat tai eivät ole olemassa)

--CE- merkintä – pakollinen tuotteille joille on olemassa harmonisoitu eurooppalainen tuotestandardi (hEN), tai
eurooppalainen tekninen arviointi (ETA)
--ellei harmonisotua eurooppalaista standardia tai ETAa ole, ei tuotetta voi CE-merkitä ja tällöin
vaatimustenmukaisuus osoitetaan kansallisella menettelyllä, kuten tyyppihyväksynnällä. Kansalliset menettelyt
ja niiden käyttö on säädetty tuotehyväksyntälailla. Tyyppihyväksyntää ei voi hakea tuotteelle, jolle on
harmonisoitu standardi
-CE-merkin lisäksi ei tuotteessa saa olla muita hyväksyntämerkkejä, esim. Ruotsin P-merkki on laiton jos se
koskee samoja ominaisuuksia . Euroopassa on käytössä myös monia muita ”laittomia” merkkejä. Asia ei ole
kuitenkaan täysin yksiselitteinen, koska tuotteella voi olla myös muita ominaisuuksia. YM:sta voi kysyä asiaa
(tapauskohtaisesti)
--Suoritustasoilmoitus (DoP) on myös pakollinen. Suoritustasoilmoitus on ainoa mahdollinen tapa ilmoittaa
rakennustuotteen ominaisuuksien arvot ja luokat. Suomessa se tulee kielilain perusteella olla saatavissa
Suomen virallisilla kielillä, suomeksi ja/tai ruotsiksi (paikkakunnasta riippuen). Todettakoon, että kaikissa
jäsenvaltioissa ei ole perustuslain tasolla määritelty virallisia kieliä. Rakennusvalvonta voi tapauskohtaisesti
kelpuuttaa muun kielen, mutta voi edellyttää virallista kieltä vaikka ymmärtäisikin muuta esitettyä kieltä.
-DoP voi olla paperilla (tuotteen mukana) tai sähköinen (valmistajan www-sivulla, tuotteen mukana tulee
tällöin olla koodi jonka avulla pääsee käsiksi DoPiin)
--CPR ei harmonisoi tuotteita, vaan tuoteominaisuuksien ilmoitustavan. Tuotteille vaatimuksen asetetaan
edelleen kansallisesti, esim. ikkunoiden kohdalla ei ole järkeä asettaa samoja suoritusarvovaatimuksia koko
Eurooppaan
Keskustelussa tuli esille kysymys, onko muu merkki mahdollinen jos se koskee muita tuotteen ominaisuutta tai
eri käyttötarkoitusta (esim. savunpoistohormi savuhormina) kuin mitä CE-merkintä koskee. Tähän on kentällä
monia tulkintoja – säädösten mukaan kuitenkin CE-merkki on ainoa sallittu merkki ko. tuotteelle. Säädöstä voi
kuitenkin kiertää mm. tekemällä työmaalla ”vastaavan” tuotteen
Harmonisoituja standardeja on nyt jo noin 80%:lle rakennustuotteita, mutta talotekniikkatuotteiden kohdalla
vasta ehkä viidennes tuotteista kuuluu CE-merkinnän piiriin. Tilanteen syistä esitettiin kysymyksiä, mutta tähän
ei ole selvää vastausta. Tuotekohtaisesti voi CENin komiteoilla olla asiasta tietoa, tai sitten ei. Yksi selitys on se,
että monet tuotteet ovat jo muiden säädösten nojalla CE-merkittyjä ja teollisuus tästä syystä olisi vastustanut
uusia mandaatteja.
Jäsenmaat voivat säädellä terveellisyyden ja turvallisuuden kannalta olennaisista asioista itsenäisesti
vastaisuudessakin
NaS-asiakirjat eivät ole lainsäädäntöä, vaan vapaaehtoisia standardeja (suunnittelustandardien kansallisia
liitteitä) joissa voidaan antaa ohjeistusta tuotteen valinnasta eri kohteisiin (eri luokkien soveltaminen…). Ne
voivat helpottaa suunnittelijan työtä.
RT:n tuotehyväksynnästä olevaa excel-taulukkoa käytetään rakennusvalvonnassa; silti vastuu on
rakennushankkeeseen ryhtyvällä. Jatkossakin rakennusmääräykset tulevat olemaan rakennuskohtaisia. Vastuu
tulee kuitenkin aina olemaan rakennushankkeeseen ryhtyvällä, joka voi erikseen sopimalla siirtää vastuuta
suunnittelijalle.

PKS-yhteistyössä ei tulkinnasta tarvita yksimielisyyttä – jos kaksi kolmesta on samaa mieltä, niin tulkinta
voidaan julkaista ja eri mieltä oleva voi julkaista oman tulkintansa omilla sivuillaan. Ei siis tarvita yksimielisyyttä
Työryhmien palautteita ja keskustelua:
Työryhmiin on vielä mahdollisuus ilmoittautua, ilmoittautumiset -> jorma.railio@gmail.com tai myös SuLVIn
kautta voi ilmoittautua mukaan
Useassa työryhmässä kaivattu uuden asetuksen mallia – tällainen on ”KORJAUSRAKENTAMISEN
ENERGIAMÄÄRÄYKSISSÄ”
http://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Energiatehokkuus_huomioon_luvanvaraisess(3871)
Savunpoisto on myös puhuttanut monia työryhmiä – nyt ollaan päätymässä siihen, että se on mukana tämän
selvityksen tarkasteluissa, koska se kuitenkin on osa paloturvallisuuden kokonaisuutta ja siten vaikuttaa ivsuunnitteluun ja suunnitteluyhteistyöhön. Ympäristöoppaan 39 uusittu versio on valmistumassa, ja se voidaan
jakaa hankkeen aktiivijakeluihin
Kokonaisuuden ”Nollaversio” noudattelee pitkälti E7 (2004) ja >SuLVIn oppaan jäsentelyä. Myös E7 (1980)
kannattaa käydä läpi (tosin teksti osin vanhentunutta)
 TR2, Urpo Koivula
OSASTOINTI edelleen avainkysymys – tulee toimia kaikissa tilanteissa. Ilmanvaihto ei missään
tilanteessa saisi heikentää paloturvallisuutta. Teknisissä ratkaisuissa paloturvallisuustavoitteet
täyttävät ”helpotukset” tulee kuvata käytännönläheisin esimerkein
Savunpoiston huomioon ottaminen on tervetullutta.
Edelleen pidetään toivottavana, että OHJE tulee YM:n julkaisemana – tärkeää on kuitenkin pohtia,
mitä asioita tulisi esittää milläkin tasolla määräys/ohje/opas
”Palohiiri” – tarkastelu, mistä palo pääsee helpoimmin etenemään (mm. konehuoneissa, kuilujen
kautta jne.)

On hyvä asia että Aalto-yliopistoon on saatu paloturvallisuuskoulutusta yliopistotasolla.
Paloturvallisuussuunnittelijoille on myös FISEssä AA- ja A-pätevyydet - jos näin saadaan toimiva ja
uskottava pätevöitymisjärjestelmä, niin saataisiin eritasoisin kohteisiin toimiva suunnittelu ja sille
selkeä vastuunjako ja joka asialle vastuullinen suunnittelija. Tarvittaisiin vielä vastuullinen koneellisen
savunpoiston suunnittelija
Herätettiin uudelleen kysymys, paljonko ihmisiä kuolee vuosittain ilmanvaihdon paloturvallisuuden
puutteellisuuden takia? Kuinka paljon savunpoistoon kannattaa satsata? Näkemys oli, että kyseessä on
marginaalinen asia, ei juuri kuolleita. Ks. Pronto-tietokanta. Vaikea asia, koska ihmisiä voi kuolla myös
savun seurauksiin myöhemmin
 TR 1, Harri Aavaharju
Kuvaukset lyhyesti ja konkreettisesti - vaihtoehtoja, lukuarvoja
Mitä asetukseen, ohjeeseen ja oppaaseen
Tarvitaan erikseen uudis- ja korjausrakentamiseen
E1:n samaan aikaan valmistelussa (Jorma Jantunen) -> synkronointi?
Ympäristöopas 39 (työn alla) - luonnosta voisi jakaa työryhmille
Savunpoisto / porrashuoneet / paineistukset / ylipaine
Korjausrakentaminen, turvallisuustason säilyttäminen, uusien ja vanhojen laitteiden yhdistäminen
Miten käsitellään suojelukohteet


TR4, Jorma Railio ( Kirsi Rontu estynyt)
Työryhmässä pohdittu monia samoja asioita kuin muissakin ryhmissä, erityisesti ovat puhuttaneet
savunpoisto ja konehuoneratkaisut. Edelleen myös käsitteistä keskustelua: ”ROILO” on katsottu käsitteenä
huonoksi, pitäisi puhua ”kuilusta”.
Keskustelussa edelleen mm:
kuristin + mansetti minimiratkaisuna?
palopelti – käsitteet selkiytettävä
konehuoneet – ”EI60”
konehuoneessa ei pitäisi olla poistopuolella palopeltejä (varsinkin asuinrakennuksissa) – toimii samalla
savunpoistona



TR5, Jorma Railio (Ilkka Koskela estynyt)
-savunpoistomenetelmät, taulukointi – eri menetelmien ominaisuudet ja soveltuvuus
(plussat/miinukset) erityyppisiin kohteisiin yhteen taulukkoon – ei laajoja selostuksia vaan asiasisällön
osalta tukeuduttaisiin YO39- ja RIL232- teksteihin (opastus esimerkkien kautta)
-yhdistäminen IV-järjestelmään, rajoitukset/edellytykset, mahdollisesti ajoneuvosuojissa; ei laajemmin
(iv-järjestelmä ei riitä savunpoistoon)
-paloturvallisuussuunnittelijoiden koulutus käynnistynyt, mahdollisuus pätevöityä FISEn kautta; tätä
pidettiin tervetulleena ja myös toimivaa suunnitteluyhteistyötä edistävänä
TR6, Jyrki Lönnström
--savunpoisto, esitetty suosituksia, tarkastellaan eteenpäin TR5:ssa

--muovituotteille, ja yleisesti ei-metallisille materiaaleille esitettävät kriteerit toinen keskeinen
kysymys TR6:ssa, koska markkinoille on tullut runsaasti uusia tuotteita ja materiaaleja kanaviin, LTOkennoihin ja ilmanvaihtokoneisiin. Muovin soveltuvuudesta keskustelua, onko ylipäänsä soveltuva
ilmanvaihtokanavana, jos on niin kriteerit?
--ovipumppu pakolliseksi? – säästää henkiä; ei sinällään ilmanvaihtoasia, mutta vaikuttaa
--savunpoistoluukku ylimmässä kerroksessa – kenen tehtävissä laukaisu vai automaatti – kenen
vastuulla – likaantuminen
--savunpoistoluukku ehdolla vähimmäisvaatimukseksi (kerrostalon porrashuone)
--rikottavuus ei enää ole määräyksissä
--voisi toimia myös ylilämpöä ehkäisemään!



TR 7 - suunnitteluryhmä kokoaa, mitä muista ryhmistä tulee suunnitteluun liittyen. Myöhemmin
voidaan ehkä yhdistää TR2 ja TR7). Mukaan toivotaan paitsi suunnittelijoita myös pelastusalan
edustajia, ks. myös Suomen Palopäällystöliiton sivut

Workshop-keskustelu, juontaa Jorma Railio
-varsinaiseen keskusteluun ei jäänyt juurikaan aikaa, muutama huomio kuitenkin:
-vuoden 1981 E7 sisältää edelleen paljon käyttökelpoista aineistoa, joskin sisältö on monin paikoin
päivityksen tarpeessa. Hyviä asioita todettiin olevan mm. konehuoneiden sijoitus ja rakenteelliset
keinot.
-Kokonaisuudessa käsitelty vasta lähinnä asuinrakennuksia ja muutamia muita rakennus- ja
tilatyyppejä. Tulevaan aineistoon esimerkkejä muista rakennuksista / tiloista, myös olemassa olevista
rakennuksista
-palopeltien käytöstä ja toiminnasta erilaisia näkemyksiä, samoin muovien käytöstä kanavissa
-työryhmät työstävät aineistoa muiden työryhmien ja workshopin antamien evästysten ja
”nollaversioon” tulleiden / tulevien kommenttien pohjalta. Työryhmäkokouksia pidetään taas syyslokakuussa.


Vielä neljäs workshop järjestetään käsittelemään työn tuloksia ja ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi -> voi olla
myös vielä tammikuussa 2015 – sovittu alustavasti 21.1.2015

Workshop 27.8.2014, osallistujat
Harri
Kaisa
Peter
Jukka
Timo
Veijo
Juhani
Jorma
Pekka
Jyrki
Mikko
Tomi
Urpo
Aki
Reijo
Minna
Heikki
Pasi
Tony
Jyrki
Kirsi
Mikko
Raimo
Paula
Jorma
Mikko
jukka
jarmo
Tiina
Paavo
Tapio
Sebastian

Aavaharju
Airas
Biström
Hietaniemi
Holopainen
Holopainen
Ilmarinen
Jantunen
Karsimus
Kauppinen
Kietäväinen
Kivelä
Koivula
Kurronen
Lahtinen
Launiainen
Lehtonen
Leppänen
Lönnberg
Lönnström
Martinkauppi
Nyman
Perttunen
Porkola
Railio
Ropponen
setälä
sirola
Strand
Tikkanen
Åhlman
Öhman

Vantaa Rakennusvalvonta
Uponor Suomi Oy
Stravent Oy
Palotekninen insinööritoimisto Markku Kauriala Oy
Ins.tsto Mittatyö Ky
Paroc Oy Ab
Eläkel./Oulun rak.valv.virasto
Ympäristöministeriö
Tyvene Oy
Ympäristöministeriö
Halton Oy
Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy
Insinööritoimisto AX-LVI Oy
Ins.tsto Entalcon Oy
Ins.tsto.Pohjalainen Oy
Helsingion kaupungin asuntotuotantotoimisto
*Jyväskylä, rakennusvalvonta
ins.tsto Leppänen Oy
Lindab Oy
Fläkt Woods Oy
Ympäristöministeriö
VTT Expert Services Oy
Fläkt Woods Oy
LVI-talotekniikkateollisuus ry
SuLVI
Sgrt oy
Swegon ILTO Oy
suomen palokatkoyhdistys ry
SuLVI
Granlund Oy
Vallox Oy/ Tuotekehitys
Arcada
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LIITE 6

Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuus – E7-ohjeiden uusiminen Workshop 4
Aika: 21.1.2015 klo 12–16 Paikka: Kokoustila Kuukkeli, ympäristöministeriö, Kasarmikatu 25, Helsinki
39 osallistujaa, lista liitteenä
Avaus, SuLVI / Jorma Railio
Lupa nauhoitukseen kysyttiin ja saatiin
Nyt myös vanhat kumotut rakentamismääräykset on ladattavissa YM:n sivuilta.

Rakentamismääräysten uusiminen, periaatteiden kertaus, valmiit ja valmisteilla olevat asetukset, YM /
Jyrki Kauppinen
-

MRL:n muutos voimaan 1.1.2013, rakentamismääräysten uudistaminen – kaikki määräykset uusitaan vuoden
2017 loppuun mennessä.

Keskeisiä kysymyksiä:
-Energiatehokkuuden parantaminen
-Korjausrakentaminen ja luvanvaraiset muutostyöt rakentamismääräysten piiriin, ei enää yleistä soveltamispykälää
vuoden 2017 jälkeen. Tarkoitus on päästä tapauskohtaisista kirjavista tulkinnoista pois, toisaalta harkintaa on myös
kokemusten perusteella käytetty järkevästikin. Kun uudet asetukset on annettu niin aiempi soveltamiskäytäntö lakkaa
-Aikataulu vuoden 2017 loppuun saakka – kaikki uudessa formaatissa vuoden 2017 loppuun mennessä, sitten alkaa
soveltaminen
-Tausta määräyskokoelman uudistamiselle – VN:n rakennepoliittinen ohjelma; säädösten määrää on tarkoitus
vähentää. kentältä paineita sääntelyn selkiyttämiseen/yksinkertaistamiseen ja lyhentämiseen
Vaatimusten ja ohjeiden esittäminen määräyskokoelmassa
Vaatimukset asetuksina, suositukset ohjeena. Ohjeilla ei ole asetuksen statusta, mutta voidaan edelleenkin
julkaista YM:n toimesta.
Lisäksi on edelleen mahdollista laatia YM:n oppaita ja järjestöjen ym. oppaita. Voidaan myös koota
asetuksen+ohjeen+oppaan asiat yhteen, mutta koonnilla ei ole asetuksen asemaa (E7-kokonaisuus voi olla yksissä
kansissa jos katsotaan tarkoituksenmukaiseksi) – asetukseen siis vain velvoittavia määräyksiä
Rakenne ehkä MRL-muutoksen 117 a – 117 g:stä. asiaa on siirretty MRA:n puolelta lakiin,
RakMK:n perinteistä numerointia haluavat monet säilyttää - mahdollisesti uusi numerointi olennaisten
vaatimusten mukaan a…g, mutta tiettävästi ei asiasta ole päätetty
Eurokoodit mm. rakenteellinen lujuus
Rakennustuotteita koskevat vaatimukset EU:n Rakennustuoteasetuksen mukaisesti
asetukset pääosin YM:n asetuksia, poikkeuksena ainakin energiamuotojen kertoimet VN:n asetuksena
Uudistamisen periaatteita
Selkeys ja käytännöllisyys tavoitteena, jotta yhtenäinen soveltaminen ja tulkinta
Asetusten laadintavaatimukset kieliasu: selkeä, ymmärrettävä; asiat sanotaan vain kerran ts. asetus ei toista
lakitekstiä; määritelmiä tarvitaan (mm. EU-säädöksistä johtuvia määritelmiä) mutta ei saisi olla liikaa
korjausrakentamisesta pitää olla omat vaatimukset tavoitteena vähentää tulkintaeroja – ellei ole asetuksessa
(erikseen tai uudisrakentamista koskevissa osoitettuna) sanottu niin korjausrakentaminen uhkaa jäädä”tyhjän
päälle”
käännökset: asetukset ruotsiksi ja englanniksi – myös perustelumuistioista osa käännetään (ruotsi ja/tai englanti)
Ohjeet – YM-suositukset/”neuvot”
Alustava rakenne ja aika-arvioita (taulukot)
-suunnittelu, työnjohto -> kevät 2015
-kantavat/pohjarakenteet -> asetus valmis, ohje 2015
-käyttö- ja huolto-ohje 2016-17
-palo – ”E1” – asetus 2015-16, ohje 2016-17; pienet savupiiput ja kattilahuoneet – 2016-17
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-

E7 on ollut ohje, siksi taulukoissa ei näy sitä, mutta ehkä tulee kuitenkin asetusasioiden paikka vielä auki, E7:n
ohjeet juontuvat E1:n vaatimuksista

-

terveellisyys ”C2” – esiselvitys valmistumassa, asetus+ohje 2015-16
D1, esiselvitys valmis, valmistelutyö käynnistyy pian
D2, asetus 2015-16, ohje 2017 – mahdollisesti erikseen SISÄILMASTO ja ILMANVAIHTO
energiapaketti D3/nZEB ja D5(ohje) 2015-16
KR-energiamääräykseen liittyen lausunnolla pääasiallisen lämmitysjärjestelmän mitoitus
Rakentamismääräyksissä voi olla myös muiden ministeriöiden asetuksia / ohjeita

Osallistuminen valmistelutyöhön on tärkeää. – etenkin kun valmisteluvaiheessa; myös lausunnonanto tärkeää,
valmista on sitten enää myöhäistä moittia Kannattaa seurata YM:n nettisivuja.
Keskustelusta poimittua
käyttäjän (ml. suunnittelija) kannalta olisi tärkeää, että vaatimukset ja ohjeet tulisivat samaan aikaan JK:
perustelumuistiossa osittain ohjeen asiaa ja tulkintaohjeita; ”vanhaa” layoutia on pidetty hyvänä joten
kokonaisuuksiin on edelleen mahdollista pyrkiä
rakennusvalvontojen ylikunnallisuus – tulevaisuutta? – osaamista tarvitaan lisää  valmistelutyö on käynnissä.
Esitettiin mm että 12 hengen yksikkö olisi jo hyvä
edelleen haluttaisiin asetusten tunnuksiin vanhoja tuttuja lyhenteitä tyyliin ”D2”, ”E7” jne…

Yhteenveto hankkeesta, Jorma Railio, SuLVI
- Mitä asetukseen?
- Mitä selvityksiä tarvitaan?
- Raporttikokonaisuuden yhteenveto
Haasteet
hyvien käytäntöjen kuvauksia tarvitaan enemmän ja monipuolisemmin – missä, miten, rajapinnat – rakennuksia
on hyvin moninaisia, rakennusvalvonnan uudistus säädösuudistusten rinnalla tervetullutta
E7-uusimistyön tavoitteet n 30 työryhmäkokousta plus ohry ja workshopit
Työskentely ja aikataulutus
aineiston viimeistely tammi-helmikuu 2015 – täysin valmista ei saada, mutta pohjaa jatkotyölle
kommentteja saatu eturivin toimijoilta jotka kysyvät mistä on kysymys -> vielä paljon tehtävää jotta asiat
saataisiin käytännössä toimivaan asuun
raporttikokonaisuudessa nyt paljon yksityiskohtia, lähinnä opastekstiä uudella jäsentelyllä mutta asiasisältö
pitkälti SuLVIn oppaan pohjalta.
E7-työryhmäpalautteet - työryhmissä käsitelty syksyllä
rakenne – ohje ja opastava teksti samoissa kansissa, sinällään OK
mitä asetukseen – tämä on ollut keskeinen keskustelunaihe; kommentoitu sekä sitä mitä asioita tulee viedä
asetukseen,
rajapinnat – savunpoisto / savunhallinta
tunnistettu kipupisteitä
korjausrakentaminen
kokonaisuus
Asetus – yleistä, rakenne, keskeisimmät asiat
toiminnalliset vaatimukset
suunnitelmista pitää olla asetuksessa; tässä yleiset linjat, ohjetasolla seikkaperäisemmin
täsmällisyyttä tekstiin, asetukseen ei tulkinnanvaraa – ohjetasolla ja oppaassa voidaan tuoda esille vaihtoehtoja
IV ei saa heikentää paloturvallisuutta, osastointia, rakenteiden palonkestävyyttä, savunpoistoa/savunhallintaa
tuotteet rakennustuoteasetuksen mukaan hyväksyttyjä/testattuja (CE-merk., tyyppihyv.)
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Kipupisteitä – pohdittavaa jatkotyössäkin
ilmanvaihdon toiminta
toiminnallinen mitoitus, oltava mahdollista mutta ei priorisoida – pätevät suunnittelijat
korjausrakentaminen
poistumisteiden paloturvallisuus – mm. ovisuljin
tuotteiden ja materiaalien hyväksyntä – ainevahvuudet – taustat vaikeasti jäljitettävissä; tulisi päästä
toiminnallisiin vaatimuksiin kuten palonkestoaika, mieluummin kuin ainevahvuus joka pätee vain tietylle
materiaalille
laite- ja järjestelmäkysymyksiä
Keskustelu
voisiko materiaalivaatimukset/-vahvuudet olla muualla RakMK:ssa koottuna? – voisi koota yhteen, mutta löytyykö
(kaikilla kriteereillä?)
E7:n ohjeluontoisuudesta huolimatta sitä on noudatettu kuin määräystä – tämä on yksi keskeinen peruste sille
että nyt asetus on asetus ja ohje on suositus – kentällä ”sekoitetaan”
oleellista on sanoa asetustasolla, että kuormitukset on kestettävä  kelpoisuuden todentaminen. Meidän tulisi
toimia samojen kelpoisuusmenettelyjen mukaan kuin muidenkin rakennustuotteiden osalta.
tärkeää sanoa että JÄRJESTELMÄN tulee kestää siihen kohdistuvat rasitukset, vasta sitten katsotaan TUOTTEITA –
ja niillä jos ei ole muuta niin rakennuspaikkakohtainen arviointi; tärkeää tehdä selväksi mille tuotteille on CEmerkintä ja mille tarvitaan jokin kansallinen menettely
toistuvat tapaukset: voisi olla hyväksytty toistuvaan jos kohteet 1:1. VTT:n testi ei ole itseisarvo, mutta OK jos
samanlaiset kohteet. Toisinaan on testejä tehtävä paikanpäällä. Ainevahvuus voisi silti olla ”perälauta-arvo”, jos
tiedetään että toiminnallinen vaatimus täyttyy
ammattikeittiöiden rasvakanavat: passiiviset järjestelmät perinteisesti käytössä, mutta nyt tullut aktiivisia joille
tarvitaan pelisäännöt. Tekniikan määrän suhteen tulee olla realisti -> EI YLILYÖNTEJÄ, ei turhaa automaatiota –
huollon ja yläpidon taso pidettävä mielessä. Passiiviset keinot toimivat vaikka sähköt olisi poikki, automaatioon ei
pitäisi luottaa liikaa. Esim kouluissa on ammattikeittiöksi laskettavia tiloja - mikä suunnittelun ja huollon taso?
palopeltiasioissa pitää ottaa huomioon paloilmoittimet ja sprinklaukset ym. – ei pidä tehdä ylilyöntejäkään
Suomi alkaa olla lähes ainoa maa, jossa käytetään manuaalisia palopeltejä; CENin foorumeilta saatu tietämys
viittaa tähän.
Ei pitäisi ylipaineistaa palavaa tilaa -> riittäisikö koneiden pysäyttäminen, ettei tarvittaisi niin paljon palopeltejä –
Eri pohjoismaissa on eri käytäntöjä, Suomessa iv:n pysäyttäminen palotilanteessa vastaa eurooppalaista
käytäntöä, jossa turvallisesti vikaantuvat tuotteet, Ruotsissa ja Norjassa iv:n käynti palotilanteessa yleistyy mutta
ei muualla Euroopassa. Pitäisi ylipaineistaa ympäröivät tilat!
koneiden pysäyttäminen paloalueella – savun leviämisen estäminen. Onko IV-koneiden käynti etu vai haitta ->
tuloilmakoneiden käynnillä ei merkitystä palonkehitykseen, monet asiat riippuvat toisistaan.Porrashuoneiden
savunpoistosta on keskusteltu paljon.
Jos uuteen E1:een tulee ovisuljin pakolliseksi, niin E7 voisi tukeutua siihen
asetukseen suunnitelmista, sekä uudet että korjauskohteet – myös huollettavuus kun huollosta ei voi SUORAAN
määrätä. Suunnitelma-asiat yleiseen osaan (A)? – kyllä ja lisäksi terävöittämistä ohje-/opastasolla
Savunpoisto – ei sinällään E7-asiaa; yleiset periaatteet RIL:n kirjassa – kirjasta 2. painos 2012, uusiminen ei vielä
tapetilla
standardit – joitakin on, osa harmonisoituja, joitakin tekeillä entä tuotteet jotka tehdään työmaalla; toisena
kysymyksenä standardin rajoittuminen max 1000 mm kanaviin? Aiheutuuko tästä rajoituksia tai epätaloudellisia
toteutuksia?
parkkihallit; lämmönhallinta, savunpoisto/savunhallinta. Savunpoistokin syytä määritellä, muuten tupakansavukin
voidaan sotkea tähän mukaan
Toiminnallinen mitoitus? maataloustiloihin tehdään paljon toiminnallista suunnittelua – pätevien
suunnittelijoiden kanssa ei tule ongelmia
Myös seinäpuhallus helpottaisi
Rakennusvalvontojen erilaisia tulkintoja moitittu; rakennusvalvonta vastaanottaa; suunnittelijoilla vastuu hyvistä
suunnitelmista – enemmän keskustelua
yhdistämisrajoituksista on työryhmissä keskusteltu paljon, ei haluttu kovin paljon muutoksia. Kuitenkin
pienempiin hoitolaitoksiin voisi olla lupa yhdistää asuntojen kanssa samaan ilmanvaihtoon + esim. savuilmaisuun
perustuvat palopellit. Asuinrakennuksissa, varsinkin korjauskohteissa joudutaan konehuone sijoittamaan
palvelemiensa tilojen tasalle tai alapuolelle -> ratkaisut sen mukaan
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Työryhmien yhteenvedot, työryhmien vetäjät
Iso osa asioista tullut jo edellisissä puheenvuoroissa ja keskusteluissa esille.
TR1 Tekninen ohjausryhmä
ohjeista/oppaista tulee helposti määräysten kaltaisia, joita kaikki noudattaa
muuttaako tuleva säädösten rakennemuutos käytäntöä?
järjen käyttö ja tekniikan kehittyminen pitää muistaa
E7:n ja oppaan ristiriidat pitäisi saada pois; oppilaitoksille ristiriidat hankalia opetuksessa
E1 on sitova, E7 ohje
erilaisia määräysten vaatimukset täyttäviä ratkaisuja oppaaseen
TR2 Perusteet
TR2:een yhdistettiin suunnitteluasiat
pitäisi miettiä ohjepuolen päivittämistä jatkossa, sillä nyt ei varmasti saada kaikkia asioita ratkaistua
syntyy hieno aineisto; miten saadaan jatkojalostettua käyttökelpoiseksi?
määräykset esittävät vähimmäistason, parempaakin saa tehdä!
yleisistä periaatteista pitäisi pystyä johtamaan ratkaisuja erilaisiin kohteisiin/tapauksiin, ellei ole esitetty
tarkempia ratkaisuja
TR3 Tuotteet
muovikanavapaksuudet; ainevahvuudet yleisesti
asetus pitäisi saada sellaiseen muotoon, että uusien tuotteiden tuleminen, innovaatiot ja nollaenergiatalot olisivat
mahdollisia
palomansetit yleisesti – asentaminen voi olla myös haasteellista – vai E-tyyppinen palopelti
CE-merkinnöistä voi tulla aikamoinen päänvaiva
palomanseteilla ei koskaan saavuteta samaa kuin palopelleillä
TR4 Palon ja savun leviämisen estäminen
hinta ei saa karata; palopeltien määrä – asuinrakennuksissa kuristimet ym. sallitaan mutta onko toimiva ratkaisu,
voidaanko ne oikeasti lukita luotettavasti?
asuinrakennuksen kiinteistönhuollon taso huono, nykyinen kilpailutus vielä pahentaa - aktiiviset järjestelmät
jäävät huoltamatta, tasapainottamatta jne. Järjestelmät eivät saisi olla monimutkaisia, jotta selvitään
käyttöönoton jälkeisestä ajasta, käyttöönotto vielä onnistuu jotenkuten mutta sen jälkeen ”mikään ei toimi”;
vähän huoltoa vaativat asuinrakennukset kaikkein turvallisimpia
palofakta-järjestelmä, onnettomuustilastot palopuolella  aika vähän kuolemantapauksia  mihin kannattaa
panostaa!! vrt kotitapaturmat joissa kuolee paljon enemmän ihmisiä
mikä asetuksen sisältö, suhteessa D2:een ja E1:een? E1 määrittelee pitkälti henkilöturvallisuuden
yhdistelmärajoitukset sanottu varsin tiukkaan – toimii nyt hyvin, ei ylilyöntejä mm pienet liinavaatevarastot
hotelleissa, ei saisi vaatia tolkuttomia -> ei ylivaatimuksia, ylisuunnittelua ja yliohjaamista!
ohjeeseen saatava väljyyttä ja joustavuutta, ettei rajoiteta liikaa ja estetä ohjeen toimivuutta ottaen huomioon
myös tulevat päivitystarpeet
alle 8 krs ”mahdollisuus savunpoistoon palokunnan toimenpitein”, ei liikaa detaljia
miksi asuintaloissa saa olla auki jääviä ovia jne.? ovien vaatimukset pitäisi olla tiukempia kuin nykyinen
15(”palohiiri” vs ”palohevonen”) -> ovien itsestään sulkeutuminen (ovisuljin) olisi hyvä vaatimus
tavoitteena asioiden selkiyttäminen, ei oikeasti merkittävästi kustannuksia lisääviä vaikutuksia
onko saavutettavissa säästöjä? Konehuonevaatimukset/osastoinnit, helpotuksia vaatimuksiin esim. tiloissa, joissa
ei ole henkilöturvallisuudesta kyse. Vaikutuksia myös energiatehokkuuteen.
keittiöiden paikallispoisto vs jatkuva poisto. ??: rasvaa käytetään enää vähän asunnoissa – mutta jos käytetään
niin rasvaa kertyy kanaviin. Ongelmana käytön erilaisuus… vrt ”oman koneen suodattimien vaihto unohtuu”
kanavien puhdistus? - asunnot, toimistot, työpaikkatilat – myös terveellisyys ja hygienia tarkastelunäkökulmana
puhdistustoimintaa pitää miettiä tuleviin määräyksiin, säännölliset tarkastukset tarpeen mm. LTO-siirrinpinnat
pakollista tarkastusta Ruotsin OVKn malliin ei näköpiirissä Suomessa
TR5 Savunhallinta, savunpoisto
ei suurempia muutostarpeita
suunnittelupätevyydet; savusuunnittelu, vrt. Helsingin vaatimukset
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porrashuoneen savunpoisto – ikkunapoisto jäämässä – alhaalta avattavia luukkuja vaaditaan paikallisten
viranomaisten vaatimuksesta -> luukku vähimmäisvaatimuksena?
kustannusvaikutukset, muuntojoustavuus
IV-koneiden toiminta palotilanteissa – keskusteltu paljon, ei yhtä kantaa – tilannekohtaista
ammattikeittiöt – hyvää keskustelua
kiitos hyvälle työryhmälle, paljon tehty töitä (myös kokousten välillä). Työryhmä- ja workshop-työskentelystä
tullut kuva, että jokainen, varsinkin tuoteryhmien edustajat, pelaavat omaan pussiinsa. (mutta kukapa kissan
hännän nostaa… hyvä olisi kuitenkin katsoa kokonaisuuttakin)
miksi satsata savunpoistoon, jos sen ohjausta ei hoideta kuntoon
palo- ja savunpoistoasiat eivät usein yhden suunnittelijan vastuulla, eri osapuolet keskustelevat toistensa ohi
isompien järjestelmien palopellit usein mitoitettu liian ohkaisilla kaapeleilla
miten koneellinen savunpoisto pitäisi mitoittaa? – Suunnittelu, toteutus ja ylläpito, kolme tasoa. RIL-opas
noudattaa eurooppalaisia standardeja. Tulisi myös avata sitä mitä mitoitustapaa missäkin kohdetyypissä
käytetään. Mitoitusohjelmien käyttö vaatii kokemusta, ei riitä että ohjelma on jossakin validoitu
palopeltien ja savunpoistolaitteiden testausvälit löytyvät tuotestandardeista  huoltokirjaan

TR 6 Asunnot
porraskäytävä ja poistumistie, talviajan painesuhteet, yksittäisen asunnon tuloilmamäärät pieniä, kustannuksia ei
saisi nostaa, kokonaisuus, kuka vastaa kokonaisuudesta,
mistä ovat tulleet vanhan E7:n ohjeet ja niiden perusteet
korkeissa rakennuksissa paloluokat muuttuvat ja otetaan asioita huomioon korkeuden kasvaessa – miten otetaan
huomioon tuotteissa
samoin maanalaiset tilat…. savunpoisto – tästä tarvitaan ohjeistusta, kokonaistarkastelua ettei mennä Venäjän
malliin ”savunpoisto toimi mutta ihmiset jäi palo-ovien taakse
korkeat rakennukset ei sinänsä ongelma, ovat aina erityisen vaativia, myös muita asioita kuin ilmanvaihto
ylikorkeita rakennuksia eivät nykyiset määräykset noteeraa – näille tehtävä jotakin – ei vain asunnot. Määräykset
eivät muutenkaan käsittele

Workshop-keskustelu - Raportoinnin täydennys- ja muutostarpeet, viimeistelyssä huomioitavaa
Miten tästä eteenpäin? Vielä voi kommentoida 31.1.2015 mennessä.
Tuleeko E1:een jotain oleellisia muutoksia? Menevätkö nämä E7-ajatukset oikeaan suuntaan? E7 täydentää E1:tä.
Keskustelua käydään, että toimivat yhteen.
Ohjeiden ja oppaiden status ja noudattaminen – näiden taso, ovatko luotettavia? Esim RIL:n kirjalla ei ole virallista
statusta – nämä voivat ansaita statuksensa -> jos havaitaan hyväksi niin siitä voi tulla työkalu
YM:ltä voi tulla ohjeita (ks. D5), oppaita, laskentaohjeita ym. Etujärjestöt ym. kuten RIL, SuLVI ja yritykset kuten FW
antavat ohjeita – niissä on paljon tietoa mutta mistä tiedetään että niissä on oikeaa ja hyvän tavan mukaista tietoa.
YM:n julkaisuihin on helppo luottaa
Huoltokirja – tarkastukset -> CE-merkityissä tuotteissa on testausväleistä, tyypillisesti ½ vuotta tai vuosi. Tarvittaisiin
standardeihin täsmäviitteitä. Lukevatko suunnittelijat standardeja?? usein vaikeaselkoista tekstiä
Kokonaisuudet – yleiset periaatteet – ratkaisujen taustat avatuiksi
Kiitokset kaikille!

Tilaisuus päättyy kello 16
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LIITE 7

Muistio: Ammattimaisesti käytetyn keittiön laite- ja kanavavaatimuksia
Pohjateksti / Ilkka Koskela; käsitelty E7-ohjeistuksen uusimishankkeen työryhmässä TR5, mukana
kommentteja/ Jouni Laurikainen, Esa Huuskonen, Jorma Railio
Huom! Keittiöilmanvaihtolaitteita käsittelevä standardisarja prEN 16282 sarja on talvella 2014-2015 ollut lausuntokierroksella; standardit eivät ole harmonisoituja, mutta ne saattavat ajan kuluessa muuttaa ja yhtenäistää käytäntöjä ja myös tuotevaatimuksia ammattikeittiöiden osalta. Standardit valmistuvat todennäköisesti aikaisintaan
vuonna 2016.

1. Materiaalivaatimukset
1.1 Kohdepoistokanava ja kanavan osat tulee olla . valmistetut teräksestä ja seinämän vahvuuden tule olla vähintään 1,25 mm. Jos kanava kannakointeineen kestää eurooppalaisten
standardien mukaiset polttotestit, voidaan käyttää ohuempaa kanavaa.
Testauksessa palo kanavan ulkopuolella sekä kanavan sisäpuolella. Tässä standardit
EN 1366-1, Fire resistance tests for service installations – Part 1: Ducts
EN 1366-8, Fire resistance tests for service installations – Part 8: Smoke extraction ducts
EN 1366-9, Fire resistance tests for service installations – Part 9: Single compartment smoke extraction ducts
EN 13501-41), Fire classification of construction products and building elements – Part 4: Classification using data
from fire resistance tests on components of smoke control systems

Erityisesti EN 1366-1 sisältää kanavan polttotestauksen ja myös EN 1366-8 sisältää polttotestausta käsittelevää asiaa erityisesti eristettyä kanavaa. Sen lisäksi siinä on tuo savunhallintakanava osansa. Näissä kanavan kannakointi on osa testattavaa rakennetta ja sillä
perusteella sen hyväksyntä tulee olla osa kanaviston hyväksyntää. Eli sama periaate tulisi
olla rasvakanavalle kuin muulle kanavalle materiaalipaksuuden osalta eli jos kanava muulla
paksuudella kestää polttotestin kannakointeineen, joka siis on lämpötilojen mukaan sinne
yli 1100 asteeseen määrätyn ajan tulisi se olla hyväksyttävissä. Vaihtoehtoisesti sitten, ellei
ko. hyväksyntää ole voidaan määrittää tuo 1,25 mm vaatimus.
1.2 Rakennusvaipan ulkopuolisen kanavan suojauksessa tulee käyttää vähintään 1mm vahvuista teräslevyä tai vähintään 7 mm vahvuista A2-s1-d0 luokan rakennustarvikkeista kuitulevyä. Suojauksen tulee kestään sään vaikutukset.

2. Palonkesto
2.1 Ammattimaisesti käytetyn keittiön kohdepoistokanavan palokestovaatimus toisen paloosaston alueella on EI 120 ja saman palo-osaston alueella EI 60.
2.2 Käytettäessä aktiivisia paloestojärjestelmiä kuten automaattisesti toimiva sammutusjärjestelmä, käyttötarkoitukseen suunniteltu nopeatoiminen palopelti tai tehokas rasvapoisto,
voidaan kohdepoistonkanavan palonkestoon sallia seuraavat lievennykset.
 Toisen palo-osaston alueella EI 60
 Saman palo-osaston alueella EI 30



Kohdepoiston kanssa samassa huonetilassa EI 30 tai 50 mm suojaetäisyys palavaan
materiaaliin.

2.3 Tehokkaaksi rasvanpoistomenetelmäksi voidaan katsoa menetelmä jossa rasvan erotus poistoilmasta perustuu mekaanisen suodatuksen lisäksi UVCpuhdistusjärjestelmään (ultraviolettierotukseen) tai vastaavaan standardiehdotuksessa prEN 16282-8 esitettyyn menetelmään.
2.4 Järjestelmille tulee laatia valmistajan ohjeiden mukainen kunnossapito-ohjelma.

3. Yhdistämisrajoitukset
3.1 Ammattikeittiön kohdepoistoa ei saa yhdistää keskusilmanvaihtolaitokseen.
3.2 Kohdepoistokanava johdetaan omana kanavana mahdollisimman suoraan ulos rakennuksen vesikatolle.
3.3 Keittiötilojen yhteydessä samassa palo-osastossa sijaitsevan tiskihuuvan tai tiskihuoneen
poistoilman saa yhdistää keittiön kohdepoistoon.
3.4 Samassa palo-osastossa sijaitsevien pienehköiden sosiaalitilojen poistoilma voidaan yhdistää keittiön kohdepoiston kanssa samaan järjestelmään. Yhdistämisessä tulee käyttää ullakolla tai konehuoneessa yhdistyvää erillishormia sekä 2.2 kohdan mukaista paloestojärjestelmää.

Opastavaa tekstiä
Rasvanpoisto (vrt 2.3)
Tehokkaaksi rasvanpoistomenetelmäksi voidaan katsoa menetelmä jossa rasvan erotus
poistoilmasta perustuu mekaanisen rasvanerotuksen lisäksi UV- puhdistusjärjestelmään tai
puhdistuskyvyltään vastaavaan järjestelmään.
Järjestelmille tulee laatia omavalvontaohjelma ja ne on tarkastettava sekä huollettava
säännöllisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti, tarkastus- ja huoltoväli riippuu ruoan valmistusprosessista..
Huolloin laiminlyönti aiheuttaa paloriskin kanavassa. Mikäli rasvan poistossa on vain mekaaninen rasvanerotin on se tarkistettava ja huollettava säännöllisesti. Huoltoväliin vaikuttaa mm. ruuan valmistusprosessi. Muutoin erotin joko tukkeutuu tai laskee rasvaa läpi. UV.
järjestelmän lamppu voi rasvoittua ja teho laskee/katoaa eli sekin on huollettava säännöllisesti em. periaattein. Kanaviston tarkistus ja huoltoväli voi olla toinen kuin suodattimien.

Mekaaniset rasvan suodattimet ja niiden puhdistus

Mekaanisten rasvasuodattimien tulee olla testattu soveltuvaksi niille aiottuun käyttötarkoitukseen.
Mekaaniset rasvan erottimet/suodattimet on pidettävä puhtaana näkyvästä rasvasta. Ne
pitää puhdistaa määrä ajoin. Keittiötiloissa ei saa käyttää suodattimia, jotka varastoivat
rasvaa, vaan ne pitää tyhjentää/puhdistaa säännöllisesti. Rasvan varastointia ei saa tehdä
lämpimien keittiölaitteiden ylle, vaan rasvan pitää kertyä esim. rasvakuppeihin tai suoraan
rasvaviemäriin.
Mekaaniset rasvan erottimet/suodattimet on pidettävä puhtaana rasvasta säännöllisellä
puhdistuksella. Keittiötiloissa ei saa käyttää suodattimia, jotka varastoivat rasvaa, erottunut rasva on johdettava esim. rasvakuppiin tai rasvaviemäriin.

Ultraviolettierotus ja muut menetelmät
prEN 16282-8 ”Installation for treatment of cooking fumes; requirements and testing” luokittelee seuraavat
menetelmät
Annex A ; UV-devices for the treatment of cooking fumes
Annex B; Corona plasma devices for the treatment of cooking fumes
Annex C; Water spray equipmet for the treatment of cooking fumes
Annex D; Treatment of microbiological cooking fumes
Annex E; Catalytic photo-oxidation installation for the treatment of cookig fumes

Tehokkaan rasvapoistojärjestelmän toimintaperiaate
Esimerkki: UV-suodatus

Keittiön kohdepoiston sammutusjärjestelmä
prEN 16282-7 käsittelee näitä laitteita

Järjestelmän toiminta ja ohjaukset
Sammutusjärjestelmä tulee varustaa automaattisella ja manuaalisella laukaisujärjestelmällä. Ohjaukset tulee järjestää siten, että leiden tehon lähde sulkeutuu (kaasun tai sähkön
syötön katkaisu) sekä kohdepoiston ilmanvaihto pysähtyy.

Kunnossapito
Sammutusjärjestelmälle on nimettävä vastaava hoitaja ja hänelle varamies. Huolto ja korjaustyöt saa suorittaa vain valmistajan sertifioima ja hyväksytty huoltoliike. Huolto- ja korjaustöistä on pidettävä päiväkirjaa.

Tarkastukset
Järjestelmälle on suoritettava säännöllisiä tarkastuksia, joilla voidaan varmistaa järjestelmän oikea toiminta. Tarkastusten tiheys tulee suorittaa valmistajan ohjeiden sekä viranomaisten ja säädösten mukaisesti.

Kohdepoiston sammutusjärjestelmän toimintaperiaate

1. Palo syttyy suojatulla alueella.
2. Lämmönherkät johdinsulakeanturit käynnistävät järjestelmän.
3. Keittiölaiteiden kaasulähteet suljetaan. (lisälaite joka määräytyy käytetyn polttoaineen mukaan)
4. Sammutusainetta suihkutetaan syöttökammioon, kanaviin ja keittiölaiteiden päälle.

Periaatepiirros kohdan 2.1. ratkaisusta

Periaatepiirros kohdan 2.2. ratkaisusta

Poistokanava rakennusvaipan ulkopuolella

tai polttotestattu CE –
merkitty kanava

tai polttotestattu CE –
merkitty kanava

tai polttotestattu CE
– merkitty kanava

Kanavistojen ja laitteistojen puhdistus
Ammattikeittiöiden rasvakanavistot täytyy puhdistaa tarpeen mukaan. Tarve pitää määrittää joko empiirisen tarkastuksen mukaan (kerran kuukaudessa) tai järjestelmä pitää varustaa automaattisella rasva-anturoinnilla. Automaattiset anturointijärjestelmät tulee olla sertifioituja. Suoritetut tarkastukset on dokumentoiva.

Kanavien kannakointi
Kannakoinnilla tulee olla sama paloluokka kuin kanavalla, kannakointi testataan kanavan
polttotestin yhteydessä

Lämmöntalteenotto
Jos ilmanvaihtokone palvelee vain yhtä tilaa, voidaan lämmöntalteenoton lämmönsiirtimen
tyyppi valita vapaasti, vaikka poistoilma olisi luokkaa 3 tai 4. Tällöin on varmistettava, että
tuloilma on riittävän puhdasta takaamaan sisäilman puhtaudelle asetetut vaatimukset.
Lämmöntalteenottolaitteisto on tarkistettava 6 kk (12 kk ) välein ja huollettava (puhdistettava) jos tarkastus antaa aihetta.

Automaattinen rasvan valvontajärjestelmä

Ammattimaisesti käytetyn keittiön laitteita ja kanavavaatimuksia
Keittiölaite
Keittolaitteet
Keittopata
Painekeittopata
Painekeittokaappi
Nostatuskaappi
Paistolaitteet
Paistinpannu
Tasoparila
Painoparila
Salamanteri
Paisto- ja grillilaite
Rasvakeitin
Automaattinen rasvakeitin,
integroitu poistoilma
Kebabvarras
Liesi
Muut laitteet
Mikroaaltouuni
(nimellistehosta riippumatta)
Vesihaude
Lämpövitriini ja –kaappi
Astianpesukoneet
Yksitankkikone
Kaksitankkikone
Tunnelikone

Paloluokan EI120 kanava
ns. rasvakanava

Huuva ja rasvasuodatin

X
X
X

X
X
> 3 kW

= 3 kW

X
X
X
X
X

Lämpöteho otetaan huomioon
keittiön iv:n mitoituksessa

X (ei rasvasuodatinta)
X (ei rasvasuodatinta)
X (ei rasvasuodatinta)

Liite 8d
Kuvien selitykset (Kuvat/Hannu Martikainen, 21.9.2014 – tekstin editointi/Jorma Railio)
Mitä eroa halutaan korostaa, kun kanavalla liitytään konehuoneisiin, kanaviin tai ilmanvaihtokoneeseen ”palo-osastot liitetään ilmanvaihtokanavilla, joissa on palonrajoitin” - tämän asian voisi selventää
mallikuvilla. Kuvia on 8 kpl, liite 6b. Jos riittää, että eri palo-osastot on erotettu toisistaan palopellein tai
palorajoittimin, on kelvollisia toteutusvaihtoehtoja useita.
Kysymys: Riittääkö aina, että palopelti tai palorajoitin erottaa kaksi eri paloaluetta vai tuoko esimerkiksi
ilmanvaihtokoneen sijoituspaikka jotain erityisiä lisävaatimuksia. Tuoko ilmanvaihtokone jotakin lisäriskiä –
eli tarvitaanko ratkaisuja, joissa palopeltejä tai muita palorajoittimia asennetaan vain sen takia , että jonkun
tilan nimi on ilmanvaihtokonehuone.
Kohtaan 4.2 ”osastointi”
Hyvin usein kannattaa erilliset palo-osastot eriyttää paikallisilla palopelleillä siten, ettei suurien
ilmamäärien tilojen kanavistoihin tarvitse laittaa isoja ja kalliita palopeltejä (esimerkkikuva nro 3). Tässäkin
tapauksessa konehuone palvelee useaa palo-osastoa mutta sitä ei ole mitään tarvetta osastoida.
Kaksi rinnakkaista paloaluetta voidaan nykyään liitää samaan vaakakanavaan palorajoittimen / palopellin
välityksellä. Niiden välinen paloturvallisuus ei parane, vaikka niitä palveleva ilmanvaihtokone laitettaisiin
omaan palo-osastoituun konehuoneeseen (mallikuva 4)
Kohtaan 4.3 ”Yhtä osastoa palvelevat…”
Yhtä osastoa palveleva ilmanvaihtokone voidaan toteuttaa ilman palopeltejä (mallikuva 8).
Ilmanvaihtokone voidaan sijoittaa joko palvelemiinsa tiloihin tai omaan ilmanvaihtokonehuoneeseen ilman
paloteknisiä vaatimuksia. Mikäli ilmanvaihtokone sijoitetaan jonkun toisen paloalueen alueella, pitää
kanavisto varustaa palorajoittimilla (mallikuva 7).
Määritelmiin, lähinnä ”keskusilmanvaihtolaitos”
Paloalueelta toiselle palon piti kulkea siis aina ”kahden palopellin läpi” nykyisen yhden sijasta. Vanhassa
tapauksessa sanalla keskusilmanvaihtolaitos oli suuri merkitys, koska silloin kaikki tuosta konehuoneesta
lähtevät kanavat piti varustaa palopelleillä joko konehuoneen rajapinnassa tai tilan paloseinän kohdalla (ja
kanava konehuoneesta tähän saakka paloeristettynä) kts mallikuva nro 9. Nykyinen palopeltien
käyttömahdollisuus poistaisi tarpeen koko käsitteelle ”keskusilmanvaihtolaite tai -laitos”.
Luku 9
Keskusilmanvaihtolaitteiston konehuoneen sijaitessa osittain tai kokonaan vesikaton yläpuolella
osastoidaan konehuone 300 mm vesikaton yläpuolelle, jollei vesikattorakenteissa ole käytetty vähintään
A2-s1,d0 -luokan rakennustarvikkeita. Tämä vaatimus tulee olla voimassa vain niissä tapauksissa kun ivkonehuone pitää paloeristää alapuolisesta kerroksesta. Näin ei läheskään aina ole (kts mallikuvat 2, 3, 4, ja
8)

Kohta 10.1
Mikäli yhtä palo-osastoa palvelevan ilmanvaihtolaitteiston koneet sijaitsevat toisen palo-osaston alueella,
ne paloeristetään kohdan 4.3 mukaisesti tai sijoitetaan vastaavan palonkestovaatimuksen täyttävään
koteloon tai osastoituun konehuoneeseen. Nämä ratkaisut ovat ok silloin kun halutaan toteuttaa ratkaisu
ilman palopeltejä. Lisäksi tulee hyväksyä vaihtoehto, jossa palo-osastointi toteutetaan palopelleillä (kts
mallikuva 7). Turvallisuus ei muutu mitenkään on ratkaisu tehty yhdellä isolla iv-koneella (mallikuva 5) tai
useammalla pienellä koneella (mallikuva 7). Tämän ratkaisun olen usein hyväksyttänyt pääkaupunkiseudun
rakennusvalvontavirastoissa.
Keskusilmanvaihtolaitteiston konehuone tai kammio muodostetaan omaksi palo-osastoksi. Kyllä, jos
tekninen ratkaisu on mallikuvien 1 tai 6 mukainen). Muissa tapauksissa ilmanvaihtokone, joka palvelee
useita palo-osatoja mutta joissa osastointi on hoidettu kanavaliityntäpisteissä, ei edellytä konehuoneelta
EI60 luokitusta. Jos tällaista vaadittaisiin, kasvaisi palopeltien määrä kohteissa valtavasti, eikä
paloturvallisuus paranisi, jos ja kun luotetaan siihen että osastonrajalla riittää aina yksi EI60 palopelti. P1
luokan rakennuksessa osastointi tehdään A2-s1,d0 -luokan rakennusosin EI 60-luokkaisesti.

Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto
Tiedote 2.6.2014

Savunhallintajärjestelmiin liittyvät suunnitelmat ja niiden toimittaminen
rakennusvalvontavirastoon
Savunhallintajärjestelmiin (savunpoisto) liittyvät suunnitelmat on esitettävä rakennusvalvontaan
toimitettavissa suunnitelmissa seuraavien periaatteiden mukaisesti. Viittaukset
savunpoistotasosta perustuvat julkaisuun ”RIL 232-2012 Rakennusten savunpoisto.
Suunnittelu, toteutus ja ylläpito”.
Suunnittelijan kelpoisuus
Suunnittelijalta edellytettävä pätevyys savunpoistotasoluokituksen pohjalta on seuraava:
Savunpoistotaso I
- lvi-suunnittelija
Savunpoistotaso II
- lvi-suunnittelija, joka on kouluttautunut savunhallintajärjestelmiin ja omaa aiempaa
suunnittelukokemusta savunhallintajärjestelmistä
Savunpoistotaso III
- palotekninen suunnittelija (Fise A- tai AA-pätevyys), sekä
- lvi-suunnittelija, joka on kouluttautunut savunhallintajärjestelmiin ja omaa aiempaa
suunnittelukokemusta savunhallintajärjestelmistä

Savunhallintasuunnitelmien esittäminen
Savunpoistotaso I
Pääsuunnittelija esittää savunhallintaan liittyvät ratkaisut pääpiirustuksissa.

SAVUNPOISTOTASO I
RakMk E1: 11.4.1, 11.4.2
RakMk E2, E4
Esim.:
• Ikkunat, ovet, luukut,
käsiavaus/helposti avattavat

EI tarvetta toimittaa erillisiä
savunhallintasuunnitelmia
rakennusvalvontaan
Esitetään pääpiirustuksissa

Savunpoistotasot II ja III
Rakennusluvan liitteenä toimitetaan palotekninen suunnitelma, jossa on esitetty savunhallintaan
liittyvät toteutus- ja mitoitusperusteet. Palotekninen suunnitelma tulee olla hyväksytetty
pelastusviranomaisella ennen sen toimittamista rakennusvalvontaan.

Lvi-suunnittelija suunnittelee savunhallintajärjestelmän siten, että se täyttää paloteknisessä
suunnitelmassa esitetyt vaatimukset.

SAVUNPOISTOTASO II
RakMk E1: 10.4.2, 11.4.2, 11.4.4
Esim.:
• Liittyy savunhallintaa,
pelastustoimen helpottaminen
• SP-luukut, -puhaltimet, -verhot, kanavat, -pellit, jne.
• Pääosin manuaalisesti ohjattavat
Yksittäiset SP-luukut ja -verhot tasolla
II eivät edellytä erillistä
savunpoistosuunnitelmaa
SAVUNPOISTOTASO III
RakMk E1: 3.2.1, 5.2.3, 11.4.2, 11.4.5
Esim.:
• Liittyy savunhallintaa,
poistumisen turvaamista
• SP-luukut, -puhaltimet, -verhot, kanavat, -pellit, jne.
• Automaattinen,
paloilmoitinohjaus,
manuaaliohjaus
pelastusviranomaiselle
• Liittyy usein oletettuun
palonkehitykseen perustuvaan
mitoitukseen E1: 1.3.2

SAVUNHALLINTAJÄRJESTELMÄN
SUUNNITELMAT toimitetaan
rakennusvalvontaan
ilmanvaihtosuunnitelmien yhteydessä
• Mukana pelastusviranomaisen
hyväksymä palotekninen selvitys
• Laskentaperusteet ja
savunhallintalaitteiden, -kanavien,
yms. järjestelmäkaavio
• Pohjapiirustukset, joissa esitetään
kanavoinnit ja laitteet (joko erillisinä
piirustuksina tai esitetty
ilmanvaihtopiirustuksissa)
• Savunhallintajärjestelmän
komponenttien (kanavat, puhaltimet,
savunhallintapellit, jne.) vaatimukset
ja kelpoisuuden osoittaminen (CE /
SFS-EN, jne.)

Järjestelmän suunnitelmat toimitetaan ilmanvaihtosuunnitelmien yhteydessä (nimiössä
piirustuslaji: ”Ilmanvaihto” ja sisältö: ”Savunhallintajärjestelmä” ja edelleen ”Pohjapiirustus” tai
”Järjestelmäkaavio”, jne.). Suunnitelmien toimittamisen yhteydessä tulee myös esittää
hyväksytty palotekninen suunnitelma. Toimitettavia suunnitelmia ovat mm. pohjapiirustukset ja
järjestelmän toimintakaavio ja -kuvaus. Järjestelmäkaaviossa esitetään leikkauspiirustuksen
tapaan rakennuksen kerrokset, palo- ja savuosastot ja itse savunhallintajärjestelmä ja sen osat
(kanavat, palon- ja savunhallintapellit, puhaltimet, luukut, jne.). Kaaviossa tulee esittää
savunhallintajärjestelmän osille asetetut vaatimukset sekä niiden täyttyminen.

Lisätietoja:
Talotekniikkayksikön päällikkö Tomi Marjamäki, tomi.marjamaki@hel.fi
Tarkastusinsinööri Kirsi Rontu, kirsi.rontu@hel.fi
sekä talotekniikkayksikön tarkastajat aluevastuulistan mukaisesti.

Juhani Ilmarinen
juhani.ilmarinen@outlook.com

E7 konehuoneista ja kuvista
25.10.2014

Ilmanvaihtokonehuone voi olla yhden tai useamman ilmanvaihtokoneen palo-, lämmön- tai ääneneriste,
huoltotila tai muu tarvittava suojarakenne.
Ilmanvaihtokonehuonetta ei tarvita, jos ilmanvaihtokoneen vaippa täyttää tarvittavat suojaominaisuudet ja
kone on huollettavissa.
Ilmanvaihtokonehuoneen voidaan ajatella olevan ilmanvaihtokone, jossa on yksi tai useampia koneyksiköitä,
joiden välillä ei ole palonkestovaatimusta. Palon leviämisen kanaviston ja ilmanvaihtokonehuoneen kautta
palo-osastosta toiseen tulee estyä, vaikka paloeristämättömät kanavat ja ilmanvaihtokoneet ja poistettaisiin
konehuoneesta, -kuvitteellisesti.
E7,ILMANVAIHTOLAITOSTEN PALOTURVALLISUUS, Ohjeet 1980
Sisäasiainministeriö Suomen rakentamismääräyskokoelma
8.1.4 Vain yhtä paloteknistä osastoa palvelevat ilmanvaihtokojeet voidaan sijoittaa myös siihen
palotekniseen osastoon, jota ne palvelevat.
8.1.5 Sellaiset puhaltimet, kammiot ja niihin liittyvät hormit, jotka palvelevat tiloja, joita ei saa
liittää yhteiseen keskusilmanvaihtolaitokseen, tulee sijoittaa eri ilmanvaihtokonehuoneisiin.
8.1.7.1 Palonkestävässä rakennuksessa konehuoneen ja kammion rakennusosien
tulee täyttää kohdassa 8.2.3.3 hormien seinämille asetetut paloluokkavaatimukset.
8.1.8 Konehuoneessa sijaitsevien puhaltimien, kammioiden ja niihin liittyvien hormien ei tarvitse
täyttää palonkestoaikavaatimusta.
E1-tekstiluonnos
Ilmanvaihto
Ilmanvaihtolaitteistot eivät saa heikentää rakennuksen rakenteellista palo-osastointia, syttymisherkkyyttä ja
–turvallisuutta.
Rakennuksissa ilmanvaihto toteutetaan palo-osastokohtaisilla muista palo-osastoista ja
ilmanvaihtolaitteistoista paloteknillisesti erillisillä ilmanvaihtolaitteistoilla tai keskusilmavaihtolaitteistoilla,
joiden ilmanvaihtokoneisiin, –konehuoneisiin tai -kanaviin palo-osastot liitetään ilmanvaihtokanavilla,
joissa on palorajoitin.
Ilmanvaihtokanavissa tulee olla palonrajoittimet, paloeristykset, kannakoinnit ja koteloinnit niin, että palo ei
voi levitä ilmanvaihtokanavista tai –konehuoneista toisiin palo-osastoihin.
Yöpymiskäyttöön tarkoitetuilla palo-osastoilla tulee olla paloteknillisesti erilliset ilmanvaihtolaitteistot tai
palon- ja savunrajoitin käyttötaparyhmän ilmanvaihtolaitteistoon liittyvissä ilmanvaihtokanavissa.
Ilmanvaihtokoneen tai –konehuoneen seinämien palonkestoajan tulee olla on vähintään sama kuin ilman
palonrajoitinta seinämään liittyvällä kanavalla, jolla on suurin palonkestoaikavaatimus.
Ilmanvaihtokonehuoneen tulee täyttä teknisen huollon tiloille asetetut vaatimukset.
Sellaiset puhaltimet, kammiot ja niihin liittyvät kanavat, jotka palvelevat tiloja, joita ei saa liittää yhteiseen
ilmanvaihtolaitteistoon, tulee sijoittaa eri ilmanvaihtokonehuoneisiin.
Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuudesta on tarkemmat ohjeet rakentamismääräyskokoelman osassa
E7.
Tekstiluonnoksen on tarkoitus sanoa mahdollisimman lyhyesti E1:ssä ilmanvaihtolaitteistojen
paloturvallisuusvaatimukset tietäen, että niistä on tarkemmat ministeriön antamat ohjeet.
Viimeiseksi kappaleeksi on syytä lisätä. ”Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuudesta on tarkemmat
määräykset rakentamismääräyskokoelman osassa E7”. Lyhyt kuvaus ilmanvaihtolaitteistojen
paloturvallisuusohjeista tulisi olla E1:ssä, jotta ”maallikko” arkkitehtikin saisi niistä jonkinlaisen käsityksen.

Rakennuksissa ilmanvaihto toteutetaan palo-osastokohtaisilla muista palo-osastoista ja
ilmanvaihtolaitteistoista paloteknllisesti erillisillä ilmanvaihtolaitteistoilla tai keskusilmavaihtolaitteistoilla,
joiden ilmanvaihtokoneisiin, –konehuoneisiin tai -kanaviin palo-osastot liitetään ilmanvaihtokanavilla,
joissa on palorajoitin.
Toisessa kappaleessa ”palonkestävästi erillisillä” voitaisiin korvata ”paloteknillisesti erillisillä” jos
paloteknillisesti eristetty tai erillinen määritellään niin, että eristämiseen käytetään passiivisia paloeristeitä ja
–osastointeja, ei palopeltejä tai kuristimia.
Rinnastus ”ilmanvaihtokoneisiin tai –konehuoneisiin” on siksi, koska se on paloteknisesti sama asia.
Konehuoneen voi korvata koneen vaipan paloeristyksellä ja muilla vaadittavilla ominaisuuksilla. Palopeltejä
ei tarvita konehuoneen tai koneen seinämien kohdilla, jos muualla kanvistossa on palon leviämistä estävät
palopellit ja koneen tai konehuoneen seinämät täyttävä niihin liittyvien kanavien palonkestovaatimukset,
myös konehuoneen ja ulkosäleikön sekä ulospuhallusyksikön välillä.
Neljännessä kappaleessa korostetaan, että yöpymistiloilla on erityisvaatimus, koska niissä nukutaan.
Kappaleeseen voi lisätä ”paloteknisesti erilliset”. Lyhyessä selostuksessa ei ole selvitetty eri
käyttötaparyhmien liittämistä ilmanvaihtolaitteistoon eikä sitä että eri yökäyttöiset tilat voi liittää samaan
ilmanvaihtolaitteistoon.
Viidennessä kappaleessa on paloteknillisesti looginen määritelmä ilmanvaihtokoneen tai -konehuoneen
seinämien palonketovaatimukselle, mikä on parempi kuin vaatimus, että konehuoneen seinämien
palonkestovaatimus on EI60. Ei olisi mielekästä vaatia seinämiltä EI60 palokestovaatimusta, jos seinämiin
liittyy palonrajoittimitta vain EI30 kanavia, tai liittyvillä kanavilla ei ole palonkestovaatimusta. Jos Ivkoneeseen liittyvässä kanavassa on palopelti, tulee koneessa tai konehuoneessa olla seinämä, johon palopelti
voidaan kiinnittää asennusohjeen mukaan.
Kaukolämmitys- ja sähkölaitteistoille ko. liikelaitokset ohjeistavat teknisen huollon tilan.
Ilmanvaihtolaitteistoille ei ole liikelaitosta, joka voisi ohjeistaa teknisen huollon tilan. Yleensä
ilmanvaihtolaitteistokin tarvitsee teknisen huollon tilan palo-, ääni- tai lämpöeristämään ympäröivä tila
laitteistosta ja laitteisto ympäröivästä tilasta. Esim. jos ilmanvaihtokone on varastossa voi kone aiheuttaa
palonvaaran tai varastoitavia esineitä varastoitaisiin ilmanvaihtokoneen ympärille ja päälle.
Poikkeustapauksissa ilmanvaihtokonehuone on tarpeeton, eikä ole syytä määrätä, että tulee olla
ilmanvaihtokonehuone.
Yhden palo-osaston ilmanvaihtokone ei tarvitse konehuonetta, mutta jos sellainen tehdään tulee sen täyttää
ko. osaston palonkestovaatimukset osiltaan osastoa rajoittavana, esimerkiksi ullakolla, mikä ohjeistuu
ensimmäisellä kappaleella.
Ilmanvaihtokonehuoneissa ei saisi olla laitteistoon kuulumatonta palokuormaa eikä huoltoa haittaavaa
varastointia.
Käsitteistä: Käsitteet ovat siksikin tarpeellisia, että voidaan kirjoittaa ohjetekstejä käyttäen käsitteitä
tarvitsematta toistuvasti selvittää mitä tarkoitetaan, esim. liitekanava, yhteiskanava, ehkä
keskusilmanvaihtolaitteisto….
Palopelleistä: Ohjeistuksen mukaan palo-osastoilla kanavistossa tulee olla palonrajoitn. Kuljettaessa
kanavistossa konehuoneenkin kautta palo-osastosta toiseen kuljetaan yhden tai useamman palonrajoittimen
kautta.(Kuva liitteenä)
Kuva 9(Martikainen) Ilmanvaihtokonehuonetta ei tarvitsisi ohjeistaa pakolliseksi vaan tarpeen mukaiseksi.
Suuremmissa ilmanvaihtolaitteistoissa konehuone on yleensä tarpeellinen, muissakin kuin
keskusilmanvaihtolaitteistoissa.
Palopellit ja ilmanvaihtokonehuone: Ei ole pääsääntöisesti ohjeistettu palopeltejä osastoidun iv-konehuoneen
seinämiin. Iv-konehuone on paloteknillisesti osa kanaviston paloeristettyä vaippaa, johon on voitu ja voidaan
liittää kanavia ilman palonrajoitinta, jos palonrajoitin on paloeristetyssä kanavassa konehuoneen ja paloosaston välillä. Mielestäni paloeristettynä iv-konehuoneen seinämään liittyvän kanavan palopelti ivkonehuoneen seinämän kohdalla voisi olla E-luokkaa, koska kanava on paloeristetty ja iv-konehuoneessa ei
ole merkittävästi palokuormaa. E7 säännöksien soveltamista selkeyttää, kun ajattelee, että iv-konehuone on
palo-osastojen ilmanvaihtokone, jonka sisällä olevilla laitteistoilla ja kanavilla ei ole paloeristävyyttä.

Kuvat(Martikainen) Kuvissa näytetään E7 nykyohjeistuksien mahdollistamia epäloogisuuksia. Mm. että
keskusilmanvaihtolaitteistolla tulee olla iv-konehuone, vaikka laitteisto palvelisi yhtä palo-osastoa lukuun
ottamatta pientä kanavan häntää, joka liittyy palopellein toiseen palo-osastoon. Iv-konehuone tulisi ohjeistaa
tarpeenmukaiseksi kaikissa ilmanvaihtolaitteistoissa. Jos ilmanvaihtolaitteistoilla olisi energialaitosta
vastaava Ilmanvaihtolaitos, se ohjeistaisi, että tulee olla iv-konehuone, kuten usein tuleekin olla. Ivkonehuoneen osastointi ei ole tarpeellinen, jos tarvitaan vain vahingonteko tai muu kosketussuoja.
Kuva 4(Martikainen) Käyttötaparyhmien, jotka voi liittää samaan ilmanvaihtolaitteistoon, iv-koneet voivat
olla samassa konehuoneessa, myös palvelemiensa tilojen kanssa samassa tasossa. Jos käyttötaparyhmää ei
voi liittää samaan iv-laitteistoon, tulee sillä aina olla oma paloteknillisesti erillinen paloeristein ja –
osastoinnein erillinen iv-konehuone ja kanavisto, ei palopellein, kuristimin tai palomansetein erillinen.
Kuva(7) Loogista olisi, että iv-kone voisi olla toisella paloalueella palopellein, jos tilojen käyttötapa ei sitä
estä. Ainakin vahingonteko tai kosketussuoja voisi olla tarpeellinen. Käyttötaparyhmitys voisi edellyttää
toisella paloalueella paloeristetyn iv-koneen tai -konehuoneen ja paloeristetyn kanavan, jolloin palopelti ei
olisi tarpeellinen.
Kuva (opas/Kaavio 17): Yksikerroksisissa kaavion mukaisissa majoitustiloissa iv-konehuone voisi olla
samassa tasossa, mutta konehuoneesta lähtisi eri kanavisto nukkumistiloille ja eri kanavisto käytävätiloille ja
siihen liittyville lobby, liinavaate ym. tiloille. Ainakin toisessa kanavistoista tulisi olla PPEISR konehuoneen
seinämän kohdalla. Tässä olisi logiikka, että savu ei pääsisi käytävätiloista kanaviston kautta
nukkumishuoneisiin, joista henkilöt voitaisiin tarvittaessa pelastaa ikkunoiden kautta. Tai savu ei pääsisi
nukkumishuoneista käytävätilohin, joiden kautta henkilöt voisivat poistua. Käytävätiloissa iv-kanavat
voisivat olla eristämättömiä, jos nukkumishuoneiden osastointi on EI15, muutoin nukkumistilojen kanavien
eristys käytävällä osastointia vastaavaksi käytettäessä kuristimia. Eristystä eikä palopeltiä konehuoneen
seinämän kohdalla tarvittaisi, jos nukkumishuoneiden kanavissa olisi PPESR:t.
Ko. ja valvotuissa majoitustiloissa kuristimet voinevat olla vaakasuorissa kanavissa ja iv-konehuone niiden
tasossa, ylä- tai alapuolella. Muutoin kuristimia käytettäessä kanavistoon päässeen savun tulisi aina päästä
kanavistosta ulos vesikaton yläpuolelle.
Erityisasuminen: Jos asukkaat eivät itse voi poistua tiloistaan, on muu erityinen vaara tai ei ole jatkuvaa
valvontaa, voisivat huoneistokohtaiset paloteknillisesti erilliset iv-laitteistot olla perusteltuja.

Tämän määritelmän tulisi olla E7ohjeistuksessa, pinta alaksi ehkä 200 cm2 tai yli NS 160 kanavan pintaalan, joka määritelmä olisi juridisesti pätevä NS 160 kanavillekin.

Erityisen tärkeää olisi määritellä yksiselitteisesti, minkä käyttötaparyhmien ilmanvaihtokoneet saa tai
ei saa olla samassa ilmanvaihtokonehuoneessa. LVI-suunnittelijan tulee ohjeistaa arkkitehti
suunnittelemaa tarpeellinen määrä ilmanvaihtokonehuoneita ja sille tulee olla varmat yksiselitteiset
perustelut.
E7,ILMANVAIHTOLAITOSTEN PALOTURVALLISUUS, Ohjeet 1980
Sisäasiainministeriö Suomen rakentamismääräyskokoelma
8.1.4 Vain yhtä paloteknistä osastoa palvelevat ilmanvaihtokojeet voidaan sijoittaa myös siihen
palotekniseen osastoon, jota ne palvelevat.
8.1.5 Sellaiset puhaltimet, kammiot ja niihin liittyvät hormit, jotka palvelevat tiloja, joita ei saa
liittää yhteiseen keskusilmanvaihtolaitokseen, tulee sijoittaa eri ilmanvaihtokonehuoneisiin.
Voin tehdä vielä kaaviokuvan yhteisistä ja erillisistä iv-konehuoneista.

Juhani Ilmarinen, LVI-insinööri
Työeläkeläinen, evp. Oulun kaupungin rakennusvalvontavirasto

Oulun kaupunki, rakennusvalvontavirasto
Juhani Ilmarinen

Keskusilmanvaihtolaitoksessa tulee olla IV-konehuone, joka
on osa kanaviston paloeristettyä seinämää, jossa palonrajoitin voi olla E-luokkaa. Em. IV-konehuoneen ja kunkin paloosaston välillä tulee olla palonrajoitin. Nousuhormi ei ole
palonrajoitin. Ilmakanavan lävistäessä osastoivan rakennusosan kanava varustetaan palonrajoittimella tai osastoivalla
paloeristyksellä. IV-konehuoneen jatkeena olevien ulko- ja
jäteilmakanavien tulee olla paloeristettyjä.

E7 sovellutuksia
31.01.2006

Jos kanava avautuu palo-osastoon ilman palonrajoitinta,
jatkuu osasto paloeristettynä kanavana, joka eristetään riittävän pitkälle ko. osaston palonkestoaikaan, esim. EI60.
Tällöin ko. ja kaikkien muiden palo-osastojen välillä kanavistossa tulee olla palonrajoitin, myös iv-konehuoneen kautta. Kanavoinnin tai palonrajoittimien tulisi yleensä estää
myös savun leviäminen kanaviston kautta osastosta toiseen.
E1 4.1.2
Tekniset asennukset on tehtävä siten, että palon syttymisen
sekä palon ja savun leviämisen vaara rakennuksessa ei olennaisesti niiden johdosta kasva.
E1 7.4.1
Osastoivan rakennusosan läpi saa johtaa tarpeelliset putket,
roilot, kanavat, johdot ja hormit sekä kuljetinlaitteistojen
edellyttämät läpiviennit edellyttäen, ettei olennaisesti heikennetä rakennusosan osastoivuutta.
E1 7.5.1
Ilmanvaihtolaitteet on tehtävä siten, etteivät ne lisää palon
tai savukaasujen leviämisvaaraa.
Ilmanvaihtokanavien seinämät on yleensä tehtävä vähintään
A2-s1, d0- luokan rakennustarvikkeista. Kanavat tulee voida
puhdistaa helposti.

Suositeltava kanavointitapa on koota esim. ylimmän kerroksen kanavoinnit ryhmiksi, joilla on vain kyseisiä osastoja
varten olevat palonrajoittimet.

E7 4.2 Palonrajoittimen käyttö
Ilmakanavan lävistäessä osastoivan rakennusosan kanava varustetaan yleensä palonrajoittimella. Palonrajoitin
valitaan yleensä siten, että se täyttää kanavan lävistämän
osastoivan rakennusosan palonkestoaikavaatimuksen.

Kuljettaessa palo-osastosta toiseen kanaviston kautta tulee
Aikaisemman E7 säädöksen aikana savun leviämistä rajoitetosastojen välillä olla palonrajoitin, myös iv-konehuoneen
tiin aina mm. liittämällä eri osastot pystysuoriin hormeihin.
kautta, mikä toteutuu, kun konehuoneenkin ja kunkin osaston
E1 mukaan ilmanvaihtolaitteet eivät saa lisätä savukaasujen
välillä kanavistossa on palonrajoitin.
leviämisvaaraa.
Jos osaston tai roilon seinämän kohdalla ei ole palonrajoitinYleensä tulee suunnitella niin, että LVI-asennukset eivät
ta, paloeristetään kanavia mm. roiloissa niin, että palo ei voi
loogisesti ajatellen heikennä palo-osastointia.
levitä kanavien seinämien kautta palo-osastosta toiseen.
Suunnittelija vastaa suunnitelmiensa säädöstenmukaisuudesJos roilon seinämän palonkestoaika on EI 30, käytetään EIta ja määrittelee tarvittavat paloeristykset ja palonrajoittimet
luokan palopeltejä. Jos roilon seinämä on EI 60, voidaan
tyyppeineen. Asennukset tehdään suunnitelman mukaan.
käyttää E-luokan palopeltejä roilojen seinämien kohdilla.

Juhani Ilmarinen
juhani.ilmarinen@outlook.com

Ilmanvaihtokonehuoneet
28.10.2014

Tulkintoja palo-osastojen pääkäyttötavan asettamista yhdistämisrajoituksista
ilmanvaihtolaitteistoille

Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuusopas, julkaisu 1.2012

Tulkinta eri käyttötaparyhmiin kuuluvien palo-osastojen liittämisestä ilmanvaihtolaitteistoon ja
ilmanvaihtokonehuoneeseen./J.I.

-● ja x merkittyjen tilojen ilmanvaihtolaitteistot eivät voi olla palopellein, kuristimin, palomansetein
tai muutoin yhteydessä muiden tilojen ilmanvaihtolaitteistoihin ja –konehuoneisiin.
-● ja x merkittyjen tilojen ilmanvaihtolaitteistojen konehuoneineen tulee olla muista
ilmanvaihtolaitteistoista paloteknillisesti erillisiä, paloeristein ja –osastoinnein.
-Taulukossa kuhunkin ilmanvaihtokonehuoneeseen(Iv-kh.) voi liittyä vain sen alla oleviin
käyttötaparyhmiin kuuluvia tiloja, tarvittaessa palonrajoittimin.
- ---- yhden palo-osaston ilmanvaihtokone tai –konehuone voi olla palvelemansa tilan kanssa
samassa palo-osastossa.

Sisäasiainministeriö, Suomen rakentamismääräyskokoelma
E7 ILMANVAIHTOLAITOSTEN PALOTURVALLISUUS, Ohjeet 1980

Juhani Ilmarinen, LVI-insinööri
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