
L2 paloturvallisuus Oy 1

 

 

POHJOLATALO 
ALUSTAVA PALOTEKNINEN SUUNNITELMA KAAVOITUKSEN TARPEISIIN 

VERSIO 30.01.2015 
 

 

 
 
 
           Lupanumerot RATU  
       
  
          
            
 Kaupunginosa   Kortteli Tontit 
         

L2 Paloturvallisuus Oy 
Runeberginkatu 5B 00100 Helsinki
e-mail: etunimi.sukunimi@L2.fi



L2 paloturvallisuus Oy 2

ALUSTAVA PALOTEKNINEN SUUNNITELMA KAAVOITUKSEN TARPEISIIN 30.01.2015 
     
POHJOLATALO 
                             

1. Lähtötiedot 
Pohjolatalo on olemassa oleva toimistorakennuskokonaisuus, joka on toiminut 
Pohjolan pääkonttorina. Kokonaisuus on rakennettu kolmessa eri vaiheessa siten 
että osien valmistumisvuodet ovat 1969, 1983 ja 1989.  
Nyt osa olemassa olevista rakennuksista puretaan ja osa säilytetään. Säilytettäviä 
osia ovat 11 –kerroksinen niin sanottu A –torni ja muutamia poikkeuksia lukuun 
ottamatta rakennetut maanalaiset tilat. Purettavan osan tilalle, mutta osin eri 
paikkaan, rakennetaan seitsemän erillistä rakennusta korkeudeltaan 8 – 16 
kerrosta. 
Rakennusten käyttötavat ovat vielä tässä vaiheessa osin avoinna erityisesti A –
tornin osalta. Seitsemään tornirakennukseen on tulossa ensisijaisesti asuntoja sekä 
päiväkoti sekä maantasokerroksiin palvelu- ja liiketiloja. Kellarikerrosten 
pääkäyttötapa säilyy pääosin ennallaan eli pysäköintinä, varasto- ja huoltotiloina, 
liikuntatiloina ja teknisinä tiloina. 
Suurimman palo-osaston koko on noin 10 000 m2, 
Autohallin suurimman palo-osaston koko on noin 10 000 m2. 
 
Palokuormaryhmät määräytyvät tilojen pääkäyttötavan mukaisesti. Sprinklatuissa 
tiloissa palokuormaryhmänä käytetään alle 600 MJ/m2.  
 
Suomen rakentamismääräyskokoelman määräykset ja ohjeet koskevat 
uudisrakentamista. Korjausrakentamisen yhteydessä niitä voidaan edellyttää 
noudatettavaksi soveltuvin osin.  
Rakennuksen turvallisuustason vertailu nykymääräyksiin tulee ajankohtaiseksi, jos 
rakennukseen tehdään rakennuslupaa edellyttäviä muutoksia, kuten turvallisuuteen 
tai terveellisyyteen vaikuttavia muutoksia. Tällöin rakennusmääräyskokoelman 
määräyksiä, ohjeita ja opastavia tietoja sovelletaan tapauskohtaisesti. 
Lähtökohtana on, että vanhaa rakennusta käsitellään sen omista lähtökohdista. 
Seuraavia periaatteita voidaan pitää yleisohjeena: 

 Käyttötarkoitus ei muutu tai muuttuu helpompaan suuntaan -> vaatimuksia 
vain jos on oleellisia puutteita henkilöturvallisuudessa. 

 Käyttötarkoitus muuttuu riskialttiimpaan suuntaan -> yleensä 
paloturvallisuutta joudutaan parantamaan. 

 Laaja korjaustyö -> pyritään lähelle nykytasoa 
 Uudisrakentamiseen rinnastettava laaja korjaustyö tai lisärakentaminen 

vaipan ulkopuolelle -> nykyvaatimukset 
 Lisärakentaminen vaipan sisäpuolella -> pyritään lähelle nykytasoa 

 
Yllä mainittujen periaatteiden mukaan uudestaan rakennettavissa osissa 
noudatetaan nykymääräyksiä, mutta säilytettävissä osissa käyttötarkoituksesta 
riippuen pyritään lähelle nykytasoa, tai minimissäänkin poistetaan oleelliset 
puutteet henkilöturvallisuudessa. 
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2. Kantavat rakenteet 
2.1 Yleensä 

Yli 8 –kerroksisten uusien rakennusten kantavat rakenteet määräytyvät 
käyttötavan mukaan ja ovat yleensä R120.  
Enintään 8 –kerroksisten uusien rakennusten kantavat rakenteet määräytyvät 
käyttötavan mukaan ja ovat yleensä R 60.  
Säilytettävien rakennusten tai niiden osien osalta kantavat rakenteet säilytetään 
pääosin ennallaan. Säilytettävissä osissa säilytetään myös automaattinen 
sammutuslaitteisto, joka päivitetään tarvittaessa vastaamaan muuttunutta 
käyttötapaa tai palokuormaryhmää. 

 
3. Palo-osastointi 
3.1 Yleensä 

Rakennuksen palo-osastointi määritellään palokuormaryhmän ja käyttötavan 
mukaisesti, huomioiden suojaustaso. Erityiskäyttöiset tilat, kuten esim. muuntamot 
osastoidaan niitä koskevien määräysten mukaisesti. 
 
Säilytettävien osien palo-osastointiin tehdään muutoksia jos käyttötapa tai 
henkilöturvallisuus sitä edellyttää. 
 
Toteutuvasta käyttötavasta riippuen varaudutaan A-tornin valoaulan 
kerrososastointiin palolasirakentein. Alustava arvio osastoivien rakennusosien 
luokkavaatimuksesta on EI 30. Lasitus tehdään aukon sisäpintaan mahdollisimman 
huomaamattomana. 
 

4. Palomuuri 
Kaikki rakennukset sijaitsevat samalla tontilla. Rakennusten välillä ei ole palomuuria. 
Palo-osastointi rakennusten välillä toteutetaan normaalein käyttötapa- ja pinta-
alaosastoinein. 
Jos tontti jaetaan useaan osaan , tehdään tonttien välille rasitesopimukset 
palomuurien pois jättämisestä. 
 

5. Poistumisturvallisuus 
5.1 Poistumisreitit 

Kultakin poistumisalueelta tulee pääsääntöisesti olla vähintään kaksi uloskäytävään 
tai suoraan ulos johtavaa poistumisreittiä. Enintään 8 – kerroksisissa rakennuksissa, 
kun poistumisalueen käyttötapana on asunto, alle 300 h-m²:n työpaikkatila taikka 
alle 300 h-m²:n tuotanto- tai varastotila, riittää yksi uloskäytävä ja varatie. Yli 8-
kerroksisten rakennusten uloskäytävät tulee riippumattomuusperiaatteen 
mukaisesti suunnitella siten, että ne johtavat ulos rakennuksen eri sivuilla. 
 
E1 mukaiset etäisyydet uloskäytäviin ovat hoitolaitoksissa, majoitus- ja liiketiloissa 
sekä asunnoissa enintään 30 m, muissa tiloissa enintään 45 m. Kaavavaiheessa 
tarkastetaan että uusien rakennusten uloskäytävät voidaan toteuttaa siten, ettei 
merkittäviä ylityksiä poistumisetäisyyksissä synny. Tarkempi suunnittelu tehdään 
rakennuslupavaiheessa.  
 
Olemassa olevissa tiloissa olevia poistumisetäisyyksien ylityksiä pyritään 
mahdollisuuksien mukaan lyhentämään tai poistamaan kokonaan. 
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5.2 Uloskäytävätyypit 

Uloskäytäväporrashuoneet ovat sijainnista riippuen osastoituja tai palolta 
suojattuja. Palolta suojatut uloskäytävät varustetaan palosuluilla myös 
säilytettävissä rakennusosissa. 
Autohallien uloskäytäväporrashuoneet varustetaan porrashuoneesta riippuen palo- 
tai savusuluin.  
Enintään 8 – kerroksisissa asuinrakennuksissa tarvitaan yhden uloskäytävän lisäksi 
varatie. Pelastustiet suunnitellaan siten, että palokunnan nostolava ulottuu näille 
varateille. Missä se ei ole mahdollista (esim. 1B ja 2B), varaudutaan muun 
hyväksyttävän varatien käyttämiseen. Kysymykseen voi tulla esimerkiksi 
ulkopuolisen portaan käyttö. 

 
5.3 Uloskäytäväleveydet 

Uloskäytäväleveydet perustuvat henkilömäärälaskelmaan:  
Hoitolaitokset  10 m2/ henkilö 
Majoitustilat  10 m2/ henkilö 
Myymälä- ja liiketilat 3 m2/ henkilö (tarjoilutila) 
Ravintolat  1 m2/ henkilö (tarjoilutila) 
Autohalli  30 m2/ henkilö 
Toimistotilat  10 m2/ henkilö  
Asunnot  10 m2/ henkilö 
Mahdollinen elokuvateatteri 2 x istumapaikkojen lukumäärä 
 

5.4 Poistumisopasteet ja poistumisreittivalaistus 
Rakennus on varustettu poistumisopasteilla ja poistumisreittivalaistuksella. 

 
 

6. Suojaustasot 
6.1 Alkusammutuskalusto 

Rakennuksessa on asuinkerroksia lukuun ottamatta seuraava alkusammutuskalusto: 
käsisammuttimet; CO2, jauhe tai neste-, 1 kpl / 350 – 450 m2 / palo-osasto 
pikapalopostit; arkkitehdin piirustusten mukaisesti, letkukelat 30 m, Ø 25 mm letku 
sammutuspeitteet; ammattimaiset keittiöt, keittiöpisteet yleensä tmv. 

 
6.2 Automaattinen paloilmoitin (rakennusluvan ehto) 

Rakennuksen suurten pinta-alojen vuoksi ja henkilöturvallisuuden lisäämiseksi on 
rakennuksessa automaattinen osoitteellinen paloilmoitinjärjestelmä. Järjestelmän 
laajuus on kattava lukuun ottamatta asuntoja (joissa on huoneistokohtaiset 
verkkovirtaan kytketyt palovaroittimet) sekä erikseen määriteltäviä, muista 
tiloista fyysisesti erillisiä alle 2400 m2 palo-osastoja. 

 
6.3 Savunpoisto  

 
Savunpoisto suunnitellaan kaavavaiheessa karkeasti siihen tarkkuuteen, että 
voidaan määritellä tarvittavat kuiluyhteydet maan pinnalle.  
 



L2 paloturvallisuus Oy 5

Säilytettävien rakennusten kellaritilojen ja autohallien savunpoisto on järjestetty 
painovoimaisesti, maanpinnalta avattavien savunpoistoluukkujen ja -kuilujen avulla. 
Rakennuksen kellaritilojen nykyiset savupoistokuilut tulee säilyttää. 
 
Alustava mitoitus 0,5 % mukaan liiketiloissa ja autohalleissa, 0,2 % työpaikkatiloissa 
ja yli 200 m2 IV-konehuoneissa. Pienistä, suuruusluokaltaan alle 100 m2 tiloista ei 
järjestetä erikseen savunpoistoa, vaan ne hoidetaan viereisen tilan savunpoiston 
avulla. Asuntojen ja työpaikkatilojen savunpoisto järjestetään ensisijaisesti 
palokunnan toimenpitein hyödyntäen rakennuksen ovia ja ikkunoita. 
 
Nykyisten autohallien savunpoistoa parannetaan mahdollisuuksien mukaan lähemmäs 
nykymääräyksiä. 

 
6.4 Sammutusjärjestelmät  

Säilytettävissä rakennuksissa ja rakennusten osissa on automaattinen 
sammutuslaitteisto. Tilat jotka ovat sprinklattujen tilojen alla, suojataan myös 
sprinklerillä. Tilat jotka sijaitsevat sprinklattujen tilojen välittömässä yhteydessä 
samassa tasossa sprinklataan tai erotetaan vähintään EI 120 osastoinnilla. 
Sammutuslaitteiston mitoitus ja putkisto päivitetään tarvittaessa vastaamaan 
muuttunutta käyttötapaa tai palokuormaryhmää. 
Vesilähde toteutetaan voimassa olevien sprinklerisääntöjen mukaisesti. 
Järjestelmään asennetaan tarvittava määrä virtausilmaisimia, joilla lauennut 
sprinkleri pystytään riittävän nopeasti paikallistamaan myös vuoto- tai 
vahinkolaukeamistapauksissa. 

 
Vesisammutusjärjestelmät 
Sprinkleriventtiilit ovat vikavalvottuja. Sprinklerin pääkeskuksessa on 
huoltoventtiilit. 
 
Kaasusammutusjärjestelmät 
Vesisprinklerin sijasta voidaan niin haluttaessa käyttää 
kaasusammutusjärjestelmää. Tällöin kaasusammutusjärjestelmällä varustettavat 
tilat osastoidaan omaksi palo-osastokseen. 

   
6.5 Avainsäilö 

Rakennuksessa on palokunnan avainsäilö, joka sijoitetaan myöhemmin 
määriteltävään paikkaan. 

 
7. Sammutus- ja pelastustehtävien järjestely 
7.1 Pelastustiet piha-alueilla 

Pelastustiet piha-alueilla tulee ulottaa siten että palokunnan nostolava pääsee 
operoimaan jokaisen rakennuksen yhdeltä sivulta sekä ulottuu kaikille niille 
varateille, jotka perustuvat palokunnan nostolavan käyttöön. 
Mahdolliset painorajoitukset on osoitettu liikenne- tai muilla merkeillä. 
 

7.2 Sammutusreitit / hyökkäysreitit 
Sammutusreitit kellaritiloihin huomioidaan jatkosuunnittelussa. 
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Sammutusreittien yhteyteen järjestetään kuiva- tai märkä sammutusveden 
syöttöputkisto 3” ulosotoilla. Putkisto ulotetaan lähes koko rakennusmassan 
alueelle. Syötöt on järjestetty maantasosta sekä kerroksiin ja kellaritiloihin. 
 

7.3 Viestiyhteydet 
Maanalaiset tilat varustetaan VIRVE -verkolla ja palokunnan 
kenttäpuhelinjärjestelmällä. Maanpäällisissä tiloissa varmistetaan VIRVE –verkon 
kuuluvuus. 

 
8. Vaikutukset kaavoitukseen 
8.1 Uloskäytävät 

Kaikki uloskäytävät pyritään saamaan rakennusmassan sisään. Suunnitelmissa 
tehdään tilavaraukset kuiluille. Kuilut pyritään sijoittamaan rakennusmassan sisään. 
Kuilujen sijoitus on esitetty liitepiirustuksissa. 
 

8.2 Savunpoistokuilut 
 
Säilytettävien rakennusten kellaritilojen ja autohallien savunpoisto on järjestetty 
painovoimaisesti, maanpinnalta avattavien savunpoistoluukkujen ja -kuilujen avulla.  
Tiloissa on vähäisiä muutoksia ja savunpoistoratkaisu pyritään säilyttämään 
nykyisenä. Tarvittaessa varaudutaan savunpoiston tehostamiseen koneellisesti 
olemassa olevia kuiluja hyödyntäen. Luukkujen ja -kuilujen sijoitus on esitetty 
liitepiirustuksissa. 
 
Suunnitelmissa varaudutaan uusien tilojen kuilujen tilantarpeisiin. Suunnitelmissa 
tehdään tilavaraukset kuiluille. Kuilut pyritään sijoittamaan pääosin rakennusmassan 
sisään.  

 
8.3 Sammutusvesi 

Sammutuslaitteiston vesilähteen riittävyys tarkastetaan ja tarvittaessa mitataan. 
Oletuksena on että olemassa oleva mitoitus on riittävä. Pelastuslain mukaan 
sammutusveden hankinta kuuluu kunnalle. Palopostien sijoituspaikat suunnitellaan 
yhteistyössä HSY:n ja pelastuslaitoksen kanssa. Kustannuksista sovitaan projektin 
ja kaupungin kesken. 

 
9. Vaiheistuksen huomioon ottaminen 

 
9.1 Työmaan poistumisturvallisuus 

Työmaalta ei aina pystytä järjestämään valmiin rakennuksen tasoisia 
poistumismahdollisuuksia. Kaikissa rakennusvaiheissa kuitenkin huomioidaan, että 
kaksi erillistä poistumisreittiä säilyy ja että matka turvalliseen paikkaan ei ole 
kohtuuttoman pitkä. 
 

9.2 Työmaan osastointi käytössä olevista osista 
Työmaat osastoidaan vähintään EI 60 rakenteella käytössä olevista tiloista. 
 

9.3 Paloteknisten laitteistojen vaiheittainen toteutus 
Paloturvallisuutta palvelevien laitteistojen vaiheistus toteutetaan siten, että kukin 
valmistuva tai aiemmin käyttöön otettu osa voi toimia itsenäisesti. 
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9.4 Työmaan vaikutukset käytössä olevien osien uloskäytäviin 

Vaiheistus tulee suunnitella siten, että kukin valmistuva tai aiemmin käyttöön otettu 
osa voi toimia uloskäytävien osalta itsenäisesti. Tämä edellyttää usein, että työmaan 
tavara- ja henkilöliikenne järjestetään rakennuksen rungon ulkopuolella erillisillä 
työmaanaikaisilla reiteillä erillään käytössä olevista uloskäytävistä. 
 

9.5 Työmaan raskaat nostot 
Työmaan raskaat nostot, esimerkiksi elementtien nosto, suunnitellaan siten ettei 
raskaita taakkoja tuoda valmiiden rakenteiden päälle, jollei se ole välttämätöntä. 
Alapuolinen alue suojataan ja varmistetaan ettei vaara-alueella ole ihmisiä. 
Raskaiden taakkojen mahdollisen putoamisen vaikutuksista ja suojautumiskeinoista 
tulee tehdä erillinen riskiarvio. 
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