
Taulukko A.   

PALOTURVALLISUUSSUUNNITTELU – SUUNNITTELUTEHTÄVÄN VAATIVUUS 
 

Tavanomainen Vaativa Poikkeuksellisen vaativa 
 
Rakennus, rakennelma tai tila, 
- joka on kooltaan, laitteiltaan ja 

rakenteiltaan tavanomainen 
- jonka palo-osaston pinta-alat 

vastaavat rakentamismääräysten 
taulukoita 

- joka on käyttötavaltaan hoitolai-
tos, majoitustila tai lii-
ke/kokoontumistila ja pinta-
alaltaan alle 2400 m2 

- joka on korkeudeltaan alle 9 
metriä (muu kuin asuinrakennus), 
mutta enintään 2 krs (muu raken-
nus) 

- jonka käyttötarkoitus on tuotan-
to- ja varastorakennus ja palo-
osaston pinta-ala on enintään 
6 000 m2   

- joka on palovaarallisuusluokkaan 
1 kuuluva tuotanto- tai varastora-
kennus 

- jonka käyttötarkoitus on autosuo-
ja ja pinta-ala maanpäällisenä 
enintään 3000 m2 tai maanalaise-
na enintään 1500 m2  

 
Rakennus, rakennelma tai tila, 
- jonka yhtenäisen palo-osaston pinta-ala 

on alle 10 000 m2  
- joka on käyttötavaltaan hoitolaitos, 

majoitustila tai liiketila ja pinta-alaltaan 
2400 – 10 000 m2 

- joka on kokoontumistila alle 3000 henki-
lölle 

- joka on kerrosluvultaan enintään 16 
kerrosta ja korkeudeltaan enintään 50 
metriä 

- jonka käyttötarkoitus on tuotanto- ja 
varastorakennus ja palo-osaston pinta-
ala on enintään 12 000 m2   

- joka on palovaarallisuusluokkaan 2 kuu-
luva tuotanto- tai varastorakennus 

- joka on enintään 8 kerroksinen puurun-
koinen rakennus  

- jossa on enintään kaksi kellarikerrosta. 
 

 
Rakennus, rakennelma tai tila, 
- jossa tarkastelu perustuu oletettuun palonkehitykseen 

(E1 1.3.2) riippumatta rakennuksen koosta 
- joka sisältää poikkeuksellisen vaativia erikoisrakenteita ja 

ratkaisuja tai uusia tekniikoita 
- jossa rakennukseen kohdistuvat suojelumääräykset 

edellyttävät poikkeuksellisen vaativia suunnitteluratkai-
suja 

- jonka yhtenäisen palo-osaston pinta-ala on yli 10 000 m2 
- joka on käyttötavaltaan hoitolaitos, majoitustila tai liike-

tila ja pinta-alaltaan yli 10 000 m2  
- joka on kokoontumistila suurille henkilömäärille (yli 3000 

henkilöä) 
- joka on yli 16 kerrosta tai yli 50 metriä korkeudeltaan 
- jonka käyttötarkoitus on tuotanto- ja varastorakennus ja 

palo-osaston pinta-ala on yli 12 000 m2   
- joka sisältää muita palo-tai räjähdysvaarallisia tiloja kuin 

pinta-alaltaan alle 200 m2 tavanomaisia palavan nesteen 
varastoja 

- joka on yli 8 kerroksinen puurunkoinen rakennus  
- jossa on enemmän kuin kaksi maanalaista kerrosta  
- jonka käyttötarkoitus on liikennetunneli  
- joka on kalliorakennuskohde, jossa tilojen/toimintojen 

sijoittuminen edellyttää erityisiä paloturvallisuusratkaisu-
ja  

 

 

  


