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Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta annetun YM asetuksen 
muuttamisesta 

 

Puutuoteteollisuus ry lausuu otsikossa mainitusta asetuksen muuttamisesta seuraavaa. 

Kiitämme ympäristöministeriötä edistysaskeleista palomääräysten suhteen. Tässä esitetyt 
muutosehdotukset korjaavat havaittuja epäkohtia ja virheitä, tosin aiheettomiakin kiristyksiä 
on esitetty. Esitämme että alla olevat kommentit ja korjausehdotukset otettaisiin huomioon 
asetusluonnoksen muutoksessa. 

 

Aihe Lausunto 

24 § kohta 8) 

P2-paloluokan 1–2-kerroksisen rakennuk-
sen sisäpuolista suojaverhousta ei edelly-
tetä: 

8) seinältä, jos siinä käytetyt tarvikkeet 
ovat, vähäisiä rakenteen osia lukuun otta-
matta, vähintään D-s2, d2 -luokkaa ja sei-
nän tiheys on vähintään 350 kilogrammaa 
kuutiometrille. 

Muutos on kannatettava, koska se mahdollistaa hirsisei-
nät ja muut massiivipuuseinät. 

Sanamuotoa voisi täydentää niin, että massiivipuisessa 
ulkoseinässä on mahdollista käyttää lämmöneristettä il-
man tulkinnanvaraisuutta. 

Esim. näin: ... ja seinän (sisäpinnasta tuuletusraon sisä-
pintaan asti) tiheys on vähintään 350 kilogrammaa kuu-
tiometrille.  

15 § Taulukon 5 alaviite 

Alapohjan ontelon jako 800 m2 osiin tai 
vaihtoehtoisesti alapohjan EI 60 -osas-
tointi. 

Alapohjan ontelon osiin jaon kasvattaminen kaksinker-
taiseksi tai osiin jaon välttäminen alapohjan osastoin-
nilla on kannatettava muutos, koska se parantaa alapoh-
jan kosteusteknistä toimintaa. 

25 § 

P1-paloluokan 1-2 kerroksisen rakennuk-
sen ulkoseinän vaatimukset: Taulukossa 3 
sallitaan (yleensä) D-s2, d2 luokan kantava 
rakenne mutta 25 §:ssä vaaditaan A2-s1, 
d0-luokan runkomateriaali.  

Siten vaatimusta tulisi muuttaa esim. seuraavasti (en-
simmäinen lause): 

Yli kaksikerroksisen P1-paloluokan rakennuksen ulko-
seinän on oltava pääosin rakennettu vähintään luokan 
A-s1, d0 -luokan tarvikkeista. 

15 § Ainakin päätarkoitusten asuinrakennukset ja työpaikka-
tilat yhteydessä tulee olla mahdollista rakentaa auto-
suoja kellarikerrokseen ja maantasokerrokseen. 
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Yli 2-kerroksisen P2 paloluokan rakennuk-
sen yhteyteen ei ole mahdollista rakentaa 
autosuojaa. 

Tällaisten autosuojien, joissa siis automaattinen sammu-
tuslaitteisto, vaatimuksia voisivat olla seuraavat: 

- Kantavat ja osastoivat rakenteet vähintään A2-s1, d0 
- Palo-osaston enimmäisala 4800 m2 

26 § 

Pintaluokat varatienä käytetyllä parvek-
keella 

Taulukon 8 alla oleva täydennetty ehto ” Yli 2-kerroksi-
sen rakennuksen varatiekäyttöön suunnitellun parvek-
keen seinä- ja kattopintojen, pois lukien ulkoseinän ja 
sen tuuletusvälin ulkopinta, on oltava kuitenkin vähin-
tään B-s2, d0 -luokkaa.”, joka mahdollistaa puun käytön 
ilman palosuojausta parvekkeenyhdellä seinällä, on kan-
natettava.  

Tätä ehtoa tulisi täydentää siten, että P2-paloluokan ra-
kennuksessa myös sivuseinissä noudatetaan ulkoseinän 
ulkopinnan vaatimuksia. Perusteluna tälle on automaat-
tisen sammutuslaitteiston käyttö parvekkeella näissä yli 
2-kerroksisissa varatiekäyttöön suunnitelluissa parvek-
keissa.  

26 § 

Taulukko 8 

Yli 28 m ja enintään 56 m korkean P1 ra-
kennusten julkisivu pintaluokka sekä tuule-
tusvälin ulkopintaluokka, ovat kiristyneet. 

Aikaisemmin vaatimus oli B-s1,d0, nyt 
esitetään vaatimusta A2-s1,d0  

 

Emme näe perusteita oheiselle vaatimuksen kiristyk-
selle. Vaikka puujulkisivut ovat tässä rakennustyypissä 
(korkeusluokassa) harvinaisia, palosuojatulla puulla 
tämä on mahdollista. 

Epäilemme että Grenfell palo UK:ssa on aiheuttanut tä-
män varotoimen, vaikka kyseessä oli betoninen kerros-
talo, jossa erittäin paloarka ulkopuolinen eristekerros, 
siis UK:n palomääräysten vastainen. 

Se että palomääräyksiä kiristetään (varsinkaan muissa 
maissa), jos niitä ei noudateta (UK:ssa), ei voi olla oikea 
tie. 

26 § 

Taulukon 8, ehto 7): 

Ulkoseinä ikkunoineen ja muine aukkoi-
neen täyttää EI 30 -luokan vaatimuksen tai 
ulkoseinään rajoittuva rakennuksen osa on 
varustettu tarkoitukseen sopivalla auto-
maattisella sammutuslaitteistolla. 

Vaatimus vaikuttaa liian tiukalta kokoontumis- ja liike-
rakennusten osalta.  

Koulurakennusten osalta pitäisi olla lievemmät vaati-
mukset. Voisi automaattisen sammutuslaitteiston varus-
tamisen sijaan käyttää ehtona paloilmoitinta, jolloin suu-
rin osa kouluista saataisiin mukaan tämän ehdon piiriin 
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Helsingissä 29. marraskuuta 2019 

Puutuoteteollisuus ry 

 

Puutuoteteollisuus ry on suomalaisen puutuoteteollisuuden ja siihen liittyvää toimin-
taa Suomessa harjoittavien yritysten edunvalvoja ja yhteinen ääni.  Puutuoteteollisuus 
työllistää Suomessa noin 30 000 henkilöä. Alan talous- ja työllisyysvaikutukset kohdis-
tuvat koko Suomeen. Puutuoteteollisuuden tuotannon bruttoarvo on noin 6,5 mrd €, 
Puutuoteteollisuuden rooli vientitulojen tuojana on merkittävä. Toimialan viennin arvo 
vuonna 2014 oli noin 2,5 mrd €. Puutuoteteollisuuden jäsenet löydät sivuiltamme 
http://puutuoteteollisuus.fi/puutuoteteollisuus-ry/jasenyritykset/  


