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1. JOHDANTO

IJilakon jokaiseen palo-osastoon on oltava pääsy sammutustyötä varten. Jos rakennuksen korkeus
on enintään 28 metriä, edellytetään pääsy ullakon palo-osastoon ulkokautta. (Ympäristöministeriön
asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/201740 § 2 mom)

Yli 9 metriä ja enintään 28 metriä korkeissa rakennuksissa ullakolle ja katolle on päästävä sekä sisä-
että ulkokautta ja yli 28 metriä korkeissa rakennuksissa sisäkautta. (Ympäristöministeriön asetus
rakennuksen käyttöturvallisuudesta 1007/201725 § 3 mom)

Tässä ohjeessa on esitetty esimerkit ullakolle pääsyn järjestämisestä korkeintaan 2-kerroksiselle
asuinrakennukselle sekä yli 2-kerroksiselle kerrostalolle. Näitä ohjeita tullaan käyttämään iokilaak
sojen pelastuslaitoksen antamissa rakennuslupalausunnoissa.

2. ULLAKOLLE PÄÄSYN JÄRJESTÄMINEN MAX. 2-KRS ASUINRAKENNUKSESSA:

Ullakko on osastoitu alapuolisten tilojen mukaan El30-luokkaisin rakennusosin vesikatteeseen
saakka. P3-luokan rakennuksissa asuintilat ja ullakko muodostavat yhdessä palo-osaston, jolloin
yläpohjalla ei ole osastoivuusvaatimusta.

Ullakko tai
ontelo yli
60cm

Huoneistot

sastoiva rakenne E130

Kattoluukku sammutustyötä varten.

Päätyluukku: ei paloteknisiä vaatimuksia, jos rakennuksen päädylle ei ole vaatimuksia.

Huoltoluukku E115: yläsaranoitu, itsestään su eu uva ja sa pautuva.

välipohjan luukku: ei paloteknisiä vaatim
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Ullakon jokaiseen Dalo-osastoon on oltava pääsy sammutustyötä varten. Pääsy osastoon voidaan
järjestää ns. miesluukun kautta, jonka vapaa mitta on min. 600mm x 600mm.

Luukut tulee ensisijaisesti sijoittaa talon päätyihin ja/tai katolle. Vaihtoehtoisesti kulku voidaan
järjestää päätyluukkujen ja ullakon palo-osastoihin sijoitettujen itsestään sulkeutuvien ja salpautu
vien huoltoluukkujen kautta tai sisäkautta välipohjaluukkujen kautta, mutta pelastuslaitoksen nä
kökulmasta näitä vaihtoehtoja tulee käyttää vain pakottavasta syystä.

3. ULLAKOLLE PÄÄSYN JÄRJESTÄMINEN P1- ja P2-PALOLUOKAN YLI 2-KRS KERROSTALOSSA:

Yli 9 metriä ja enintään 28 metriä korkeissa ra ennuksissa ullakolle ja katolle on päästävä sekä sisä-
että ulkokautta ja yli 28 metriä korkeissa rakennuksissa sisäkautta.
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Välipohjan luukku EIxx (Huom. puolitussääntö ei koske välipohjaa)

osiin (400 m2) jakavan rakenteen huoltoluukku EI15: yläsaranoitu, itsestään sulkeutuva ja salpautuva.

Kattoluukku sammutustyötä varten
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4. LÄHTEET

YM asetus 848/2017
YM asetus 1007/2017
RIL 195-1-2018

Harri Pyyhtiä
riskie nha hinta päällikkö
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