
  2-2022 Sivu 1 / 3 

k 

Postiosoite  Puhelin    Sähköposti 
 

Puolalankatu 5, 2. krs (02) 262 4700    rakennusvalvonta@turku.fi 
PL 355, 20101 TURKU (02) 330 000 

PALOKATKOT  

PALOKATKOSUUNNITELMAN TARVE  

Rakennus jaetaan palo-osastoihin palon ja savun leviämisen rajoittamiseksi, poistumisen turvaamiseksi, 

pelastus- ja sammutustoimien helpottamiseksi sekä omaisuusvahinkojen rajoittamiseksi. Palo-osastot 

rajautuvat osastoiviin rakennusosiin, jotka tulee tehdä niihin liittyvine laitteineen ja varusteineen siten, 

että palon leviäminen osastosta toiseen estyy määrätyn ajan. 

 

Palokatkosuunnitelma tulee laatia aina, kun tehdään läpivientejä esim. ilmanvaihtoputkia, sähköasen-

nuksia, viemäriputkia, vesijohtoja jne. varten, palo-osastoiviin rakenteisiin. Palokatkosuunnitelman tar-

koitus on ohjata rakennushankkeeseen ryhtyvää varmistamaan, että kaikki tarvittava suunnittelu teh-

dään, jotta rakentaminen myös tältä osin voisi täyttää sille asetetut vaatimukset. Palokatkosuunnitelmat 

toimitetaan rakennusvalvontaan rakennesuunnitelmien yhteydessä. Palokatkosuunnitelmat tulee toi-

mittaa hyvissä ajoin ennen talotekniikkatöiden aloittamista työmaalla.  

 

PALOKATKOTUOTTEIDEN JA LÄPIVIENTIRATKAISUN KELPOISUUS  

Palo-osastoivien rakennusosien läpimenojen tiivistämiseen käytettävien tuotteiden kelpoisuus tulee aina 

osoittaa. Kohdekohtaisesti on laadittava palokatkosuunnitelma, jossa on määritetty palokatkotuotteilta 

vaaditut ominaisuudet, kuten palonkestoluokka ja käyttöikä.  

 

 

KELPOISUUDEN OSOITTAMINEN:  

 

- Menettelytapa 1: Palokatkotuotteiden kelpoisuus osoitetaan varmennettujen sertifikaattien 

avulla. Eurooppalainen tekninen arviointi (ETA), on varmennettu sertifikaatti, joka johtaa CE-mer-

kintään. 

 

- Menettelytapa 2: palokatkotuotteiden kelpoisuus selvitetään rakennuspaikkakohtaisesti, hyväk-

sytyn testauslaitoksen kokeiden sekä niihin perustuvan rakennuspaikkakohtaisen asiantuntija-

lausunnon perusteella. Lausunto on esitettävä rakennusvalvonnalle etukäteen. VTT-sertifikaattia 

voidaan osaltaan hyödyntää rakennuspaikkakohtaisessa hyväksyntämenettelyssä. 

 
Lausunto ja selvitykset rakennuspaikkakohtaista hyväksyntää varten, tulee toimittaa hyvissä 

ajoin, ennen palokatkotöiden aloittamista rakennusvalvontaan. 

 

 

Lausunnonantajana voi toimia myös joku muu pätevä taho kuin hyväksytty testauslaitos, jos   

 

1. kokeet on tehty hyväksytyssä testauslaitoksessa (VTT) tai tuoteryhmään (EAD 350454-00-1104) 

ilmoitetussa testauslaitoksessa suuntaviivojen EAD 350454-00-1104 mukaisesti ja   

2. tuotteiden ominaisuudet on määritetty suuntaviivojen EAD 350454-00-1104 mukaisesti em. lai-

toksessa.  
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Lausunnon tulee aina sisältää: 

 

- selvitys tuotteen ominaisuuksien pysyvyydestä kokeisiin verrattuna 

- esitys tarkastusmenettelystä rakennuspaikalla 

- kannanotto tuotteen käyttöiästä ja sen saavuttamiseksi tarvittavista toimenpiteistä.  

 

Tämä koskee myös ETA-hyväksyttyä tuotetta, jota ei ole CE-merkitty.  

 

 

Molemmissa menettelytavoissa on huomioitava, että jos palokatkosuunnitelmassa kuitenkin käyte-

tään tuotenimikkeitä, suunnitelmaan ei merkitä tuotteen kohdalle "tai vastaava". Mikäli tuote vaihde-

taan toiseen tuotteeseen, tilaajalle ja rakennusvalvonnalle tulee esittää paloteknisen asiantuntijan 

hyväksymä muutossuunnitelma muine dokumentteineen ja hyväksyntöineen.  

 

Erityistä huomiota tulee kiinnittää mm. akustisten / dB-viemäreiden kanssa käytettävien palokatkotuot-

teiden kelpoisuuden osoittamiseen. Palokatkojen testistandardin EN 1366-3 mukaan desibeliviemärei-

den (ei-standardin mukaiset) palokatkoratkaisut tulee aina testata ja kelpoisuus osoittaa valmistaja- ja 

putkityyppikohtaisesti. 

 

Standardin EN 1366-3 mukaan sadevesiviemäreiden ja tuulettuvien muoviviemärijärjestelmien kanssa 

käytettävät palokatkoratkaisut tulee testata ja kelpoisuus osoittaa siten, että putken pään asetelma on 

avoin/avoin (U/U). Tuulettamattomat viemärijärjestelmät voidaan testata ja niiden kelpoisuus osoittaa 

siten, että putken pään asetelma on avoin/tulpattu (U/C). Lopputuloksena muoviviemärijärjestelmien pa-

lokatkoratkaisun kelpoisuus osoitetaan merkinnällä, josta ilmenee myös putken pään asetelma, esim. 

EI90 U/U. 

 

PALOKATKOSUUNNITELMA  

Palokatkosuunnitelma on rakennushankkeeseen ryhtyvän asiantuntijan laatima erityissuunnitelma, joka 

laaditaan muiden erityissuunnitelmien kuten rakenne, LVI- ja sähkösuunnitelmien laatimisen rinnalla ja 

yhteistyössä näiden alojen erityissuunnittelijoiden kanssa. Jos palokatkosuunnitelman laatii joku muu 

kuin hankkeen vastuullinen rakennesuunnittelija, niin palokatkosuunnitelma tulee erikseen hyväksyttää 

rakennesuunnittelijalla. Rakennesuunnittelijan kuittaus tulee ilmetä palokatkosuunnitelmista. Palokatko-

suunnitelma tulee nimetä ohjeen, tiedoston nimeäminen ja versiohistoria, https://www.turku.fi/sites/de-

fault/files/atoms/files/liitetiedostojen_nimeaminen_ja_versiohistoria.pdf mukaisesti: Palokatkosuunni-

telma koostuu kolmesta pääosiosta: 

 

1. Tekstiosa 

2. Pohjapiirustus 

3. Detaljit 

 

Palokatkosuunnitelma laaditaan pohjapiirustuksena, johon on merkitty palo-osastojen rajat ja osastoin-

tiluokat. Tarvittaessa käytetään leikkauspiirustuksia. Piirustuksiin merkitään läpivienti sekä kyseisen lä-

piviennin vaatimukset täyttävä palokatkoratkaisu.  

 

 

 

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/liitetiedostojen_nimeaminen_ja_versiohistoria.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/liitetiedostojen_nimeaminen_ja_versiohistoria.pdf
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Pohjapiirustukseen merkitään kunkin läpiviennin kohdalle käytettävä palokatkotyyppi esimerkiksi kirjain- 

tai numerotunnuksin. Yksiselitteisin detaljipiirroksin esitetään kukin ratkaisu reunaehtoineen:  

 

- Palokatkotuotteen kelpoisuuden osoittamisperuste (esim. ETA–hyväksynnän numero) 

- Käytettävät palokatkotuotteet 

- Osastoivien rakenteiden materiaalit ja paksuudet. 

- Läpivientiaukkojen sallitut koot ja reunaetäisyydet 

- Sallitut läpivietävät tekniikat, niiden materiaalit ja dimensiot 

- Desibeliviemärin osalta tarkka putken tyyppi ja valmistaja 

- Tarvittava palokatkotuotteen määrä 

- Läpivienneistä palokatkoille tulevat muut erityisvaatimukset, kuten mahdolliset kuormitukset ja 

paineiskut. 

- Paloluokka ja muoviviemäreiden osalta putken pään asetelma (tuulettuva viemäri U/U) 

 

Jos suunniteltu palokatko ei ole CE-merkitty, niin asia tulee tuoda selkeästi esiin suunnitelmissa. 

 

Palokatkosuunnitelmaan sisältyy yleensä myös tekstiosa, jossa voidaan esittää vaatimuksia mm. asen-

tajan pätevyydelle, tarkastusten järjestämiselle, sekä tarkastusten dokumentoinnille, palokatkojen mer-

kitsemiselle ja tuotteen käyttöiälle. Tekstiosassa esitetään myös vaatimukset käytettäville tuotteille ja 

niiden hyväksymismenettelyille. Rakennuspaikkakohtaiset selvitykset näiden tuotteiden kelpoisuudesta 

sisällytetään myös suunnitelman tekstiosaan. 

 

TOTEUTUS JA LAADUNVARMISTUS 

 

Palokatkojen tarkastusmerkinnät toteutuksen vaatimusten mukaisuudesta tulee tehdä rakennustyön tar-

kastusasiakirjaan. Jos hankkeessa on monta palokatkoa (yli 10kpl) tulee rakennustyön tarkastusasiakir-

jaan liittää erillinen palokatkojen tarkastusasiakirja, johon palokatkojen tarkastaja kuittaa palokatkot 

suunnitelmien mukaan toteutetuiksi. Toteutuksen yhteydessä palokatkot toteuttava urakoitsija dokumen-

toi palokatkoasennukset esim. sähköisessä muodossa siten, että palokatkojen koko rakennuksen elin-

kaaren aikaisesta kunnossapidosta voidaan hallitusti huolehtia käyttö- ja huolto-ohjeen mukaisesti. 

Käyttö- ja huolto-ohjeessa tulisi olla ainakin seuraavat palokatkoihin liittyvät asiat mainittuna: 

 

- Sijaintitiedot (palokatkosuunnitelman pohjakuva). 

- Toteutetun palokatkon detaljipiirustus ja tunnistetiedot (palokatkosuunnitelman detaljit). 

- Läpiviennin valokuva (ennen ja jälkeen tiivistyksen). 

- Asennuspäivämäärä, asentajan nimi, asennusyrityksen nimi. 

- Seuraava suunniteltu tarkastuspäivämäärä jatkuvan kunnossapidon varmistamiseksi. 

 

 

 

  

 

 


