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Pe 28.10.2022 klo 9.00 – 12.00

Sali PB 224 + Zoom-etäyhteys





Markku Karjalainen (s.1961), lyhyt CV

• 1983 opiskelemaan Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolle

• 1988 arkkitehti, Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto

• 1984 – 1997 projektiarkkitehtina Oululaisissa arkkitehtitoimistoissa

• 1992 – 2011 rakennusopin tuntiopettaja, assistentti, tutkija, 
Puustudion projektipäällikkö, Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto

• 2002 TkT, Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto

• 2008 – puurakentamisen ja puuarkkitehtuurin dosentti, Oulun 
yliopisto

• 1997 – 2011 projektipäällikkö, Valtakunnallinen Moderni 
puukaupunki -hanke

• 2012 – 2015 kehittämispäällikkö, Työ- ja elinkeinoministeriö, Valtion 
puurakentamisohjelma

• 2015 – TAU, Arkkitehtuurin yksikkö, Rakennusopin professori



OULU, 1997; 3 taloa, 33 asuntoa



Oulu, Puu-Linnanmaa

Puupalkinto 2013

25 000 k-m2, 

308 asuntoa,

450 asukasta
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Suomalainen puukerrostalo – Puurakentamisen kehittämisen etulinjassa; 22.2.2002

Moderni puukaupunki -hanke 1997 – 2011 



Palomitoituksen määräykset ja
palomitoitus erilaisissa kohteissa

Markku Karjalainen, TAU; professori (rakennusoppi), TkT, arkkitehti

Henri Salonen, TAMK; lehtori (rakennettu ympäristö ja biotalous), DI

Koulutuspäivä pe 28.10.2022 klo 9.00 – 12.00



Markku Karjalainen – johdanto-osuus

- Suomen palomääräysten perusteet ja logiikka

- Puun palokäyttäytyminen

- Puun palosuojaus

- Puukerrostalojen palotekniset perusratkaisut

- Puun mahdollisuudet lähiökerrostalojen

korjaamisessa ja lisäkerrosten rakentamisessa

- Toiminnallisen palosuunnittelun perusteet



Suomen palomääräysten 
perusteet ja logiikka



Suomen rakentamismääräykset
uudistettiin 1.1.2018 alkaen

•Asuntosuunnittelu: Ympäristöministeriön asetus asuin-, 
majoitus- ja työtiloista 1008 / 2017 + esteettömyyttä koskeva 
asetus 241 / 2017

•Energiatehokkuus ja lämmöneristys: Ympäristöministeriön 
asetus rakennusten energiatehokkuudesta 1010 / 2017

•Paloturvallisuus: Ympäristöministeriön asetus rakennusten 
paloturvallisuudesta 848 / 2017 (= vanha RakMK E1)

•Ääneneristys: Ympäristöministeriön asetus rakennusten 
ääniympäristöistä 796 / 2017
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Mahdollisia puisina taulukkomitoituksen mukaan:

- 8-kerroksiset asunnot, asuntolat, motellit, hotellit, 
työpaikkarakennukset (toimistot), hoitolaitokset

- 4-kerroksiset kokoontumis- ja liikerakennukset (esim. koulut, marketit)

- Huom! Toiminnallisella palosuunnittelulla (P0) myös tätä korkeammat 
puurakennukset ovat mahdollisia.

Palomääräykset 1.1.2018 –
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Palotilastofaktaa

•Tulipaloja n. 10 000 / v., joista 65 % on rakennuspaloja, 
joista taas puolet  tapahtuu asuinrakennuksissa

•Tulipaloissa kuolee vuosittain n. 80 – 100 henkilöä

•Joka toisessa syttymissyynä on tupakka

•Yli 75 % on miesten aiheuttamia

•Noin 71 % palokuolleista on palon syttymishetkellä 
päihtyneenä

•2017: Suomessa on noin 2 660 406 saunaa

•Saunoja palaa vuosittain noin 400 kpl



28.10.2022 14

Vuonna 2014 yht. 1521 kerrostalotulipaloa, joissa kuoli 26 ihmistä
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Paloturvallisuus
Paloluokat P1, P2, P3

REI 60 (P0)

R (Resistance); Kantavuus

E (Integrity); Tiiviys

I (Insulation); Eristävyys

60; Palonkestoaika
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TOIMINNALLISET  VAATIMUKSET – rakennuksen käyttötarkoitus 

KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAINEN LUOKITTELU / 
Palomääräykset:

1. Asunnot
2. Majoitustilat (hotellit, motellit, asuntolat, 

lomakodit)
3. Hoitolaitokset (sairaalat, vanhainkodit, 

rangaistuslaitokset)
4. Kokoontumis- ja liiketilat (ravintolat, kaupat, 

liikkeet, myymälät, koulut, päiväkodit, kirkot, 
liikuntahallit)

5. Työpaikkatilat (toimistot, virastot)
6. Tuotanto- ja varastotilat (teollisuuden ja 

maatalouden tilat, suuret 
varastorakennukset)

7. Autosuojat (pysäköintilaitokset ja -hallit) 



 

Sementtikuitulevyt Palosuojattu puu

Palosuojattu puu
Puutuotteet 

yleensä

Huokoinen 

puukuitulevy

A1

Lasi

Tiili

Betoni

Kivi

A2 B C

Testaamatto-

mat tuotteet

D E F

Kipsilevyt Kipsilevyt

Suuntaa-antavia esimerkkejä seinä- ja kattomateriaalien paloluokituksesta

Teräs

D-s2, d2

D = lämmöntuottoa ja liekin leviämistä kuvaava merkintä

s2 = savuntuottoa kuvaava merkintä

d2 = palavien pisaroiden muodostumista kuvaava merkintä

PINTALUOKAT



Ympäristöministeriön asetus 848/2017 
rakennusten paloturvallisuudesta



Puun palokäyttäytyminen
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Puun hiiltymänopeus on noin 0,7 – 0,8 mm minuutissa.



”Massiivipuulevy lohenpyrstöliitostekniikalla”-EU-hanke

1.8.2021 – 31.7.2023 (Marie Curie -rahoitus / 202 680 € +

Marjatta ja Eino Kollin säätiö / 60 000 €)

- Puhdasta puuta

- Diffuusion läpäisevä

- Myrkytön

- Liimaton

- Ekologinen

- Purettava, kierrätettävä

- Ei tarvita liimauslinjoja

- Ei tarvita puristimia

- Ei tarvita metallikiinnikkeitä

- Ei levyn kokorajoitteita 

tuotannossa

- Luja ja sitkeä rakenne

- Soveltuu pysty- ja 

vaakarakenteisiin

- Erityisen hyvä mm. 

allergiakohteisiin ja 

maanjäristysalueille

Tarvitaan uusia innovaatioita !



Preparation of dovetail specimens for fire resistance test at Tampere University Fire Laboratory 

(1) drilling (2) thermocouple insertion (3) mounting on the supporting construction

1 2 3

Fire resistance test / Dovetail boards
(14.04 - 28.04.2022) (SFS-EN 1363-1:2020)



(6) BURNING (7) disassembly of test pieces and removal of sensors (8) cutting specimens

6 7

8

Fire resistance test / Dovetail boards
(14.04 - 28.04.2022)



Char rates about 0.92 mm/min (CLT) & 0.70 mm/min (Dovetail) for second lamella layer

Dovetail performed significantly better than CLT
(Typically, acceptable char rates for timber are about 0.50 mm/min for hardwoods and 0.65 mm/min for softwoods)

Fire resistance test (char depth)
(CLT vs Dovetail)



Puun palosuojaus



Palosuoja-aineita valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
(Tukes)
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Ovatko myrkyttömiä?

- Kyllä, nykyisin M1-luokiteltuja.

Pitääkö uusintakäsitellä?

- Kyllä, n.10 vuoden välein.

Voiko peittomaalata päälle?

- Kyllä ja tämä pidentää

palokäsittelyn ikää.

Estävät puun syttymistä, hidastavat

lämpötilan nousua ja palon leviämistä.

Parantavat myös puun homeen- ja 

lahonsuojaominaisuuksia.

Yleisimmät käytetyt kemikaalit: fosfori,

boori, bromi, kloori, ammoniakki,

natriumsilikaatti.
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Puukerrostalojen palotekniset 
perusratkaisut







Mihin haluaisit puuta käytettävän 

puukerrostaloissa?

• 75,6 % Asunnon sisällä lattioissa

• 75 % Rakennuksen julkisivuissa

• 64,6 % Parvekkeissa

• 58,4 % Asunnon ovissa ja ikkunoissa

• 56,8 % Rakennuksen rungossa

• 52,6 % Asunnon sisällä katoissa

• 49 % Porrashuoneissa

• 41,6 % Asunnon sisällä seinissä

• 35,1 % Asunnon kiintokalusteissa



Asukkaat haluaa puupintaa

sisälle, parvekkeisiin ja

julkisivuihin! 
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- Kaikki latttiapinnat ja ei-kantavat ja ei-osastoivat seinät voivat jäädä puupinnalle

- Normaalisti 20 % puupintaa saa olla näkyvissä myös osastoivien ja 

- kantavien seinien pinnoissa

- 80 % on sallittu puupintoja, jos palonkesto nostetaan R60:sta R90:een

Lattioille on 

suojaverhous-

vaatimus, muttei 

pintaluokka-

vaatimusta!

>>> Puulattiat

on sallittu!



Tauko 5 min.
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Kipsilevyt palosuojauksessa

Rungon R-mitoituksessa (palosuojauskäytössä) homma menee 
seuraavasti:

• 2x 13 mm kipsikartonkilevy suojaa puurungon 30 min

• 2x 15 mm palokipsikartonkilevy suojaa puurungon 60 min

• joillakin valmistajilla myös 13 mm kipsikartonkilevy + 15 mm 
palokipsikartonkilevy suojaa puurungon 60 min



Kipsilevyt suojaverhouksena



Ulkoseinien paloturvallisuus
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Välipohjien paloturvallisuus



Yläpohjien paloturvallisuus



Huoneistojen välisten seinien paloturvallisuus
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Korkeapainevesisumutekniikka;

vesimäärä 0,5 mm / m2 / min.

Hinta noin 100 € / h-m2
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Sprinklerisuuttimen ampullin laukeamislämpötilat (> 30 oC kuin huonelämpötila)

- asuinhuoneet

- pesuhuoneet

- saunat



Kuopion pelastus-

opisto,1998
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Elementtisaumojen julkisivudetaljeja; yhtenäinen vaaka- tai pystylaudoitus

50



Oulu, 1998
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Paloräystäsdetaljeja Ullakko ja ulkoseinä tuuletettava toisistaan

erillään, osastointi EI30-rakentein.
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Parvekkeen palonkestovaatimus

on puolet rungon palonkestosta

eli 30 min.

Rakenteita ei tarvitse suojaverhota.



Suomalaisten puukerrostalojen 
palomääräyksiä (1.1.2018-)

Mitä edellytetään P2-paloluokan 3 – 8 kerroksisilta puurunkoisilta ja -
julkisivuisilta asuinrakennuksilta (= puukerrostaloilta):

•Max. korkeus: 8 kerrosta, 28 metriä

•Automaattinen sammutuslaitteisto (sprinklaus)

•Palovaroittimet jokaiseen huoneeseen

•Palamaton tai lähes palamaton eriste (A2-s1, d0 = lasivilla tai kivivilla)

•D-s2, d2 -luokan sisäverhousmateriaali yleensä > kaikki ei-kantavat ja ei-
osastoivat seinät ja lattiat saavat olla puupintaisia

•Suojaverhousvaatimus K210 A2-s1, d0 3-4-kerroksiset puukerrostalot

ja K230 A2-s1, d0 5-8-kerroksiset puukerrostalot

• Julkisivuissa on oltava kerroksittaiset palokatkot

•Ullakon ja julkisivun tuuletusraot erotettava toisistaan EI 30-rakenteella 
(paloräystäs)

• 1-kerroksen julkisivu oltava vähintään B-s2, d0 -luokkaa



Oulu, Puu-Linnanmaa

Puupalkinto 2013

25 000 k-m2, 

308 asuntoa,

450 asukasta





Tiiviin puumiljöön 

paloturvallisuus?



Kuva: Hannu Vallas

Museovirasto



Lähde:

Lisensiaattityö

Risto Suikkari

Oulun yliopisto,

arkkitehtuurin osasto







Varikon torni -puukerrostalokilpailu 29.4. – 17.10.2022

Oulun Asuntomessut 2025; maamerkiksi 16 -kerroksinen puukerrostalo



Puun mahdollisuudet 
lähiökerrostalojen korjaamisessa 
ja lisäkerrosten rakentamisessa



Suomen palomääräykset (1.1.2018 – ): 

Kaksi puista lisäkerrosta on sallittu, kun
puukerrokset ja ylin betonikerros sprinklataan

Yksi puinen lisäkerros on sallittu ilman sprinklausta

R 60
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Kuva: Paloturvallinen puutalo –kirja, Puuinfo

• Jos rakennuksen 
kokonaiskorkeus 
lisäkerroksen/-kerrosten 
kanssa on alle 14 m, 
voidaan julkisivut 
toteuttaa puisena D-
luokan julkisivu-
verhouksena kunhan 
ensimmäisen kerroksen 
julkisivu vastaa B-s2, d0 
materiaalia (Palosuojattu 
puu)

•Ei tarvetta asentaa 
sprinklereitä kaikkiin 
asuntoihin
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• Jos rakennuksen 
kokonaiskorkeus 
lisäkerroksen/-kerrosten 
kanssa on yli 14 m, 
puisten D-luokan 
julkisivuverhouksien 
myötä tarvitsee asentaa 
sprinklerit kaikkiin 
asuntoihin

•Tässä tapauksessa 
suositeltavaa tarkastella 
kohdetta P0-paloluokassa 
(toiminnallinen 
paloturvallisuus-
suunnittelu)

Kuva: Paloturvallinen puutalo –kirja, Puuinfo



Palotekninen Insinööritoimisto 
Markku Kauriala Oy ©

Toiminnallisen 
palosuunnittelun 
perusteet

Puuosaamista Pirkanmaalle ESR-
rahoitteisessa puurakentamisen 
täydennyskoulutushankkeessa 



Palotekninen Insinööritoimisto 
Markku Kauriala Oy ©

Toiminnallinen palosuunnittelu – miten eroaa 
taulukkomitoituksesta

Paloturvallisuudelle asetetut olennaiset tekniset vaatimukset täyttyvät

• jos rakennus suunnitellaan ja rakennetaan noudattaen 
Ympäristöministeriön asetuksessa 848/2017 esitettyjä luokkia ja 
lukuarvoja, ns. taulukkomitoitus, TAI

• Paloturvallisuusvaatimukset täyttyvät myös, jos rakennus suunnitellaan 
ja rakennetaan perustuen oletettuun palonkehitykseen, joka kattaa 
kyseisessä rakennuksessa todennäköisesti esiintyvät tilanteet, ns. 
toiminnallinen palomitoitus

• Harvoin koko kohde suunnitellaan toiminnallisella suunnittelulla, sen 
sijaan näitä suunnittelumenetelmiä yhdistellään kohdekohtaisesti.

28.10.2022



Palotekninen Insinööritoimisto 
Markku Kauriala Oy ©

Toiminnallinen palosuunnittelu

• Toiminnallinen palosuunnittelu on aina kohdekohtaista (rakennuksen 
ominaisuudet ja käyttötapa)
• Mitoituspalot määritetään siten, että ne kattavat mahdolliset 

palotilanteet
• Toiminnallisessa suunnittelussa on käytettävä menetelmiä, joiden 

kelpoisuus on osoitettu (riskianalyysit, palosimuloinnit)
• Edellyttää erityisosaamista niin simulointiohjelmien kuin 

palodynamiikan osalta. 
→ Toiminnallista palosuunnittelua tehdään 

paloturvallisuussuunnitteluun erikoistuneissa konsulttitoimistoissa.

• Kohteet ovat aina poikkeuksellisen vaativia (mikäli olennaisin osin 
suunnitellaan toiminnallisesti) tai vaativia (esimerkiksi pintaluokat 
määritetään toiminnallisesti)

• Viranomainen voi edellyttää suunnitelmille kolmannen osapuolen 
tarkastusta, kun kohde on suunniteltu toiminnallisella 
palosuunnittelulla
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Palotekninen Insinööritoimisto 
Markku Kauriala Oy ©

Puukerrostalojen suunnittelun haasteet – joissa yleisimmin hyödynnetään toiminnallista 
palosuunnittelua

28.10.2022

Sisäpuoleiset pinnat, etenkin 
ritilärakenteet

Julkisivut, etenkin luhtikäytävät

Uloskäyntien pinnat (portaikot ja 
kerroskäytävät)



Palotekninen Insinööritoimisto 
Markku Kauriala Oy ©

4-kerroksinen luhtitalo 
- luhtikäytävät

• Yli 2-kerroksisissa luhtitaloissa luhtikäytävissä                                                           
noudatettava uloskäytävän vaatimuksia                                                                           
seinä- ja kattopinnoille A2-s1,d0

• Puukerrostalossa myös luhtikäytäviin halutaan mielellään puujulkisivua, 
tämä edellyttää toiminnallista palosuunnittelua

• Case-kohteen palosimulointien perusteella
• Luhtikäytävän seinät voidaan tehdä palosuojatusta puusta B-s1, d0
• Tällöin sprinklerit toimiessaan estävät palon leviämisen luhtikäytävän 

puupintoihin. Jos sprinklerit eivät toimi, jää palon leviämisnopeus niin 
maltilliseksi, että palokunnalla on hyvät mahdollisuudet saada se 
hallintaan.

• Muut pinnat asetuksen taulukkomitoituksen mukaan 
• luhtikäytävän kantavat pilarit (R60) voidaan tehdä palosuojaamattomasta 

puusta D-s2, d2
• Luhtikäytävän lattiat: DFL-s1
• Hissikuilun käytävän puoleiset seinät, luhtikäytävien alakatot ja 

Porrassyöksyjen ja tasanteiden ala- ja takapinnat: A2-s1, d0
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Palotekninen Insinööritoimisto 
Markku Kauriala Oy ©

28.10.2022

Toiminnallisella 
palosuunnittelulla 
mahdollistetaan 
taloudelliset ja 

järkevät ratkaisut.

Otetaan 
huomioon 

käyttäjän ja 
rakennuttajan 
toiveet sekä 

viranomaisten 
vaatimukset

Tuloksena

=

turvallinen, 
käytännöllinen ja 
kustannustehokas 

rakennus


