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1 JOHDANTO

Pelastuslain 9 §:n mukaisesti rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan huo
lehdittava siitä, että rakennus, rakennelma ja sen ympäristö pidetään sellaisessa kunnossa, että tulipalon syt
tymisen, tahallisen sytyttämisen sekä leviämisen vaara on vähäinen. Lisäksi on huolehdittava siitä, että tulisijat
ja savuhormit pidetään sellaisessa kunnossa, että niitä voidaan käyttää turvallisesti.

Tässä ohjeessa on esitetty P3-paloluokan kiinteän polttoaineenlänipökeskuksen paloturvallisuuteen liittyviä
asioita. P1-ja P2-paloluokan rakennuksista pelastusviranomainen antaa pyydettäessä erillisen lausunnon.

Öljylämmityslaitteistojen osalta tätä ohjetta noudatetaan soveltuvin osin. Uuden öljylämmityslaitteiston asen
nuksen ja olemassa olevaan tehdyn oleellisen rakenteellisen muutoksen jälkeen toiminnanharjoittajan tulee
toimittaa asennustodistus paikalliselle paloviranomaiselle laitteiston katsastusta varten (KTM a 1211/1995).

Nämä ohjeet perustuvat Pelastuslakiin (379/2011), Ympäristöministeriön asetukseen rakennusten paloturval
lisuudesta (848/2017) ja sen perustelumuistioon, Ympäristöministeriön asetukseen savupiippujen rakenteista
ja paloturvallisuudesta (745/2017), Maa-ja metsätalousministeriön asetukseen tuettavaa rakentamista koske
vista paloteknisistä vaatimuksista (265/2019) sekä Kauppa- ja teollisuusministeriön asetukseen öljylämmitys
laitteistoista (1211/1995). Lisäksi lähteenä on käytetty seuraavia oppaita: Tukes Kiinteän polttoaineen lämmi
tyskattiloiden turvallisuus, RIL 195-1-2018 Rakenteellinen paloturvallisuus Yleiset perusteet ja ohjeet Finans
sialan ohje Kiinteän polttoaineen lämpökeskuksen paloturvallisuudestaja RakMK F9 (kumoutunut 1.1.2018).

—
Ylivieskan Puh. (08)4296200
paloasema Telefax (08)429 6009 Palotarkastajat
Puusepäntie 2 pelastuslaitos@jokipelastus.fi palotarkastaja@jokipelastus.ri
84100 Ylivieska www.jokipelastus.fI



JOKILAAKSOJEN
PELASTUSLAITOS
Arja r,skn haltintca. e,rna~idenJo ~4TreISryÖSS6,

2 PALOTURVALLISUUS

Paloturvallisuuden kannalta erillinen lämpökeskus on paras ratkaisu. Lämpökeskus katsotaan erilliseksi ra
kennukseksi, jos sen etäisyys muista rakennuksista on vähintään 8 metriä. Alle 8 metrin etäisyydellä olevan
länipökeskuksen katsotaan olevan osa rakennusta ja se tulee osastoida erilleen muista tiloista. Tuetun raken
tamisen osalta lämpökeskus tulee aina tehdä erillisenä rakennuksena, sitä ei saa rakentaa eläinsuojan yhtey
teen (MMM 265/2019 § 7).

Syöttölaitteisto ei saa vaarantaa
palo-osastointia.

Ulkoseinässä olevan oven ei tarvitse
olla osastoiva. Låmpöeristettyä ulko-
ovea voidaan pitää riittävän turvalli
sen a.

Autosuoja tms.

uva 2 Lämpäkeskus muun rakennuksen osana

Huoni. Umpinaisesta autosuojasta
ei sa lita suoraa yhteyttä kattila
huoneeseen.*
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Kattilahuone on aina oma palo-osastonsa. Mikäli kattilan teho on korkeintaan 30 kW, tulee kattilahuoneen
osastoinnin olla E130-luokkaa. Jos kattilan teho on yli 30 kW, tulee kattilahuone osastoida luokkaan E160. Mi
käli kattilan teho on yli 30 kWtai kattilahuone sijaitsee kellarissa, vaaditaan palamattomat rakenteet ja vaati
mus koskee myös ulkoseiniä.

Myös kattilahuone ja polttoainevarasto osastoidaan käyttötarkoituksen perusteella erilleen toisistaan.

Kattilahuoneeseen saa kuitenkin sijoittaa:
- E130- tai E160-luokkaiseen osastoituun kattilahuoneeseen 0,5 m3 khnteää polttoainetta tiiviskantisessa

erillisessä teräksisessä varastosNlossa
- E160-luokkaiseen vähintään A2-sl, dl —tarvikkeista tehtyyn kattilahuoneeseen yhteensä 0,5 m3 kiinteää

polttoainetta tiiviskantisessa teräksisessä varastosiilossa/ pesässä tai 2 m3 kiinteää polttoainetta kattila
huoneesta pölyn leviämistä estävällä seinällä erotetussa syöttöhuoneessa sijaitsevassa teräksisessä va
rastosiilossa

*) Yhteys sallitaan esim. ovin rajoitetun tilan kautta. Tilan läpi kuljettaessa molempia ovia ei saa joutua avaa

maan saman aikaisesti.
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Kuva 1 Erillinen 1dmpäkeskus
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Kuta 4
Esimerkki kiinteän po rroazneen rnras,o,nnista teräksisessä
sijassa EI 60-Iuokka,sm iähi Isän luokan .42-si, dl
ranikkeista tehdyt rakennusosm osasto, Issa katnlahuoneesso.

Kuva 3 Kattilahuoneessa sallittu kiinteän polttoaineen varastointi (Kuva: RakMK E9)

Osastoinneissa tulee huomioida mahdollinen räystään suojaus.

P3-luokan kattilahuoneen seinien ja katon tulee olla luokkaa B-sl, dO ja lattian A2FL-sl. P3-luokan kiinteän polt
toaineen varaston pintojen luokkavaatimukset ovat lattian ja katon osalta D-s2, d2. Sisäpuolisten pintojen luok
kavaatimukset on esitetty Ympäristöministeriön asetuksen 848/2017 taulukossa 7.

3 MUUTA HUOMIOITAVAA
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Kattilan ja savuhormin sijoittamisessa tulee ottaa huomioon laitekohtaiset suojaetäisyydet sekä käytön ja
huollon vaatima tila ja varusteet. Kattilan ja hormin yhteensopivuus tulee varmistaa. Savuhormien osalta
tulee noudattaa Ympäristöministeriön asetusta savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta.

Kiinteää polttoainetta käytettäessä palamisilmakanavan poikkipinta-alan tulee olla vähintään 1,5 kertaa
savuhormin poikkipinta-ala. Palamisilma tulee johtaa suoraa ulkoa ja mikäli kanava kulkee toisen palo-osas
ton läpi, tulee se paloeristää.
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Kuva 1
Esimerkki poltroö(jvsädiöiden stjoi#amisesta karnlahuoneeseen.
Stiihöt muoviset, suoja.aflas terävä. Erässi2s ?cnmlaan yleensä
vähintaan mun,

Kino 2
Esimerkki kiinteän polttoaineen n,mstotnn,sta teröksssessä
sulassa EI 30- ja EI 60-luokkaisin rakennusosyn osastoidussa
kartilahuoneessa.

Kuva)
Esimerkki kiinteän polttoaineen larasto,nmsta EI 60-luokkaisin,
vähintään luokan .42-si, dl rarnkkeista rehdvin rakennusosin
osastofdussa karnlahuoneessa.
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4 TAKAPALON TORJUNTA

Takapalon torjunta on avainasemassa tulipalon ennaltaehkäisyssä. Takapaloriskiin vaikuttaa käytetty poltto
aineja sNrtojärjestelmä. Takapalon varalle hyväksyttäviä turvajärjestelmiä ovat sammutusjärjestelmä, sulku
syötin, pudotuskuiluja kaksi ruuvikuljetinta, tiivis polttoainesäiliö sekä pudotusputki. Syöttölaitteissa on aina
oltava vähintään kaksi erillistä turvajärjestelmää, joista toisena on aina sammutusjärjestelmä ja mikäli ky
seessä on pölyävä polttoaine, toisena sulkusyötin. Pelastuslaitos suosittelee sammutusjärjestelmän kytke
mistä vesijohtoverkkoon järjestelmän toiminnan varmistamiseksi.

Kuljetusruuv,
-

Kawopessunta-ostrn
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9 Sammutusjärjoslelmä

Sulkusyötin

Kuljetusruuvi
Lämpötila -anti.!
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Kuva 4 Esimerkki turvajärjestelmästä takapalon varalta

6 LÄHTEET

Peli 379/2011
YM asetus 848/2019 + perustelumuistio
YM asetus 745/2017
MMM asetus 265/2019
KTM asetus 1211/1995
RIL 195-1-2018
Tukes opas Kiinteän polttoaineen lämmityskattiloiden turvallisuus
YM ohje Savupiippujen rakenteet ja paloturvallisuus 31.1.2019
FA ohje Kiinteän polttoaineen lämpökeskuksen paloturvallisuudesta
RakMK E9 (kumoutunut 1.1.2018)
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