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Pelastuslain 379 / 2011velvoitteet 1.
• Yleiset velvollisuudet 4 §
–

Jokaisen on oltava huolellinen tulipalon tai muun onnettomuuden vaaran ja vahingon
välttämiseksi

–

Jokaisen on mahdollisuuksiensa mukaan valvottava, että hänen määräysvaltansa
piirissä noudatetaan tulipalon ja muun onnettomuuden ehkäisemiseksi ja
henkilöturvallisuuden varmistamiseksi annettuja säännöksiä ja määräyksiä

• Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä
toiminnanharjoittajan on osaltaan
huolehdittava 9 §
–
–
–
–

1) tulipalon syttymisen, tahallisen sytyttämisen sekä leviämisen vaara on
vähäinen
2) rakennuksessa olevat henkilöt pystyvät tulipalossa tai muussa äkillisessä
vaaratilanteessa poistumaan rakennuksesta tai heidät voidaan pelastaa muulla tavoin
3) pelastustoiminta on tulipalon tai muun onnettomuuden sattuessa mahdollista
4) pelastushenkilöstön turvallisuus on otettu huomioon

Pelastuslain 379 / 2011velvoitteet 2.
• Rakennuksen omistaja, haltija,
toiminnanharjoittaja 14 §
– 1) ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden
vaaratilanteiden syntymistä
– 2) varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön
suojaamiseen vaaratilanteissa
– 3) varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin
sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti
kykenevät
– 4) ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi
tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa sekä toimenpiteisiin
pelastustoiminnan helpottamiseksi

Pelastuslain 379 / 2011velvoitteet 3.
• Rakennuksen yleisissä tiloissa omistaja,
haltija, toiminnanharjoittaja ja huoneistoissa
sen haltija 12 §
– 1) sammutus-, pelastus- ja torjuntakalusto
– 2) sammutus- ja pelastustyötä helpottavat laitteet
– 3) palonilmaisu-, hälytys- ja muut onnettomuuden vaaraa
ilmaisevat laitteet
– 4) poistumisreittien opasteet ja valaistus
– 5) väestönsuojien varusteet ja laitteet

Rakentamismääräykset E1
vaatimukset 1.
• Syttymisen estäminen
–

Rakennus on suunniteltava, rakennettava niin, että palon syttymisen vaara on
mahdollisimman pieni. Tällöin on otettava huomioon myös ulkoisen syttymisen vaara

Rakentamismääräykset E1
vaatimukset 2.
• Palon rajoittaminen palo-osastoon
–

Rakennus tulee yleensä jakaa palo-osastoihin palon ja savun leviämisen
rajoittamiseksi, poistumisen turvaamiseksi, pelastus- ja sammutustoimien
helpottamiseksi sekä omaisuusvahinkojen rajoittamiseksi

–

Rakennuksen eri kerrokset, kellarikerrokset ja ullakko on yleensä muodostettava eri
palo-osastoiksi (kerrososastointi)

–

Palo-osaston koko tulee rajoittaa siten, että osastossa syttyvä palo ei aiheuta
kohtuuttoman suuria omaisuusvahinkoja (pinta-alaosastointi)

–

Käyttötavaltaan tai palokuormaltaan oleellisesti toisistaan poikkeavat tilat on
muodostettava eri palo-osastoiksi, jos se on tarpeellista henkilöiden tai omaisuuden
suojaamiseksi (käyttötapaosastointi)

Rakentamismääräykset E1
vaatimukset 3.
• Palon leviämisen estäminen osastosta
–

Osastoivat rakennusosat niihin liittyvine laitteineen ja varusteineen tulee tehdä siten,
että palon leviäminen osastosta toiseen estyy määrätyn ajan

–

Osastoivien ja osastoa osiin jakavien rakennusosien luokkavaatimukset kerroksissa ja
kellareissa löytyvät E1 2011 taulukosta 7.2.1

–

Vaatimus muodostuu yleensä rakennuksen paloluokan mukaisesta

• Palon kehittymisen rajoittaminen
–

Rakennuksessa on käytettävä rakennustarvikkeita, jotka eivät myötävaikuta palon
kehittymiseen vaaraa aiheuttavalla tavalla

–

Vaatimus koskee kaikkia rakennuksen seinät, katto, lattia ja katteet

Rakentamismääräykset E1
vaatimukset 4.
• Palon leviämisen estäminen
naapurirakennuksiin
–

Palon leviäminen rakennuksesta toiseen ei saa vaarantaa henkilöturvallisuutta eikä
aiheuttaa kohtuuttomana pidettäviä taloudellisia eikä yhteiskunnallisia menetyksiä

–

Rakennusten välisen etäisyyden tulee olla sellainen, että palo ei leviä helposti
naapurirakennuksiin ja aluepalon vaara jää vähäiseksi

–

Jos rakennusten välinen etäisyys on alle 8 metriä, tulee rakenteellisin tai muin
keinoin huolehtia palon leviämisen rajoittamisesta

–
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Rakentamismääräykset E1
vaatimukset 5.
• Sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt
–

Palon sammuttamisen ja henkilöiden pelastamisen edellytykset rakennuksessa ja sen
läheisyydessä tulee turvata

–

Mikäli rakennuksen sijainti, suuri koko tai poikkeukselliset olosuhteet erityisesti
vaarantavat henkilö- tai paloturvallisuutta, rakennusluvan myöntämisen yhteydessä
voidaan vaatia, että rakennus varustetaan paloturvallisuutta parantavilla laitteilla
tai järjestelyillä

–

Rakennukseen tulee suunnitella ja rakentaa sen eri tiloihin soveltuva riittävä
mahdollisuus savunpoistoon

–

Rakennus tulee tarvittaessa varustaa tarkoituksenmukaisilla alkusammutusvälineillä
siten, että rakennuksessa olevat voivat käynnistää sammutustoimet palon
alkuvaiheessa

Ennakolta onnettomuuksiin
varautuminen helpottaa

