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Teräsrakenteiden paloturvallisuus  
 
  

 
 
• Vaatimukset ja niiden täyttäminen 
• Miksi palosuojausta tarvitaan? 
• Eri mitoitustapojen perusteita 
• Toiminnallinen palomitoitus 
• Palosuojausmenetelmät 
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Teräsrakenteiden paloturvallisuus 
RakMK E1 
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Teräsrakenteiden paloturvallisuus 

RakMK E1 
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Luokituksiin perustuva mitoitus: 

Esimerkki luokituksiin perustuvien ja toiminnallisten  
vaatimusten erosta (RakMk E1-2011) 
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Esimerkki luokituksiin perustuvien ja toiminnallisten  
vaatimusten erosta (RakMk E1 -2011) 

Toiminnallinen määräys: 
 

Yleinen vaatimus 
Rakennus ja sen rakennusosat eivät palon 

vaikutuksesta saa sortumalla aiheuttaa 
vaaraa määrättynä aikana palon 
alkamisesta.  

Mikäli henkilöturvallisuuden takia tai vahinkojen 
suuruuteen nähden on tarpeellista, 
rakennuksen on kestettävä sortumatta koko 
palokuorman palaminen ja jäähtyminen. 

 

Toiminnallinen vaatimus 
 2 krs. rakennus ei yleensä sorru palon eikä  

jäähtymisvaiheen aikana 
≤ 2 krs. rakennus ei sorru poistumisen 

turvaamiseen,  
pelastustoimintaan ja palon hallintaan  
saamiseen tarvittavana aikana 

Suomen rakentamismääräykset löytyvät  
www.ymparisto.fi 

http://www.ymparisto.fi/
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4:  Terminen 
 vaste 

aika 

R 

5: Mekaaninen  
    vaste 

6: Mahdollinen  
    sortuma 

Miksi palosuojausta tarvitaan ?? 
Palonkestävyys - tapahtumaketju 

aika 

Θ 

2: Lämpörasitus 3: Mekaaninen rasitus 

Kuormat 

Teräs 
pilarit 

1: Syttyminen 
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TODELLISIA PALOJA, Tuusula teollisuusrakennus 
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Mitoitustapausten perusteita 
Määräyksiin perustuva mitoitus standardipalo ISO-834 

* Ei ota huomioon kytemisvaihetta (ennen 
lieskahdusta) 

* Ei ole riippuvainen palokuormasta eikä 
ilmanvaihto-olosuhteista 
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 ISO palokäyrä 
• Oletetaan koko osastoon riippumatta osaston 

koosta 

 

* Ei laske koskaan 

1110 
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1006 1049 

842 

T = 20 + 345 log (8 t + 1) 
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Lämpötila 

Jäähtyminen …. 

 ISO834 standardi palokäyrä 

Syttyminen - kyteminen 

 Lieskahdusta 
edeltävä vaihe 

Lämpötilan  
nousu 

 Lieskahduksen 
jälkeinen vaihe 
 1000-1200°C 

 Luonnollisen palon palokäyrä  

Aika 

Lieskahdus 

Mitoitustapausten perusteita  
Luonnollisen palokäyrän  ja standardipalokäyrän vaiheet 



7.5.2013 www.ruukki.com | Jyri Outinen | Public 11 

Teräsrakenteiden paloturvallisuus  
Palosuojausmahdollisuudet 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Passiiviset Aktiiviset Toiminnallinen 
•Ylimitoitus 
•Palosuojalevyt 
•Palosuojaeristeet, 
kivivilla ym. 
•Reaktiiviset 
palosuojamateriaalit 
•Materiaalit suojattavan 
rakenteen pinnassa 

•Sprinklerit 
•Savunpoistoluukut 
•Automaattinen hälytys 
palokunnalle 
•Automaattinen 
paikkatieto 
palokunnalle 
•Palokunnan toiminta 

•Passiiviset ja aktiiviset 
menetelmät mukana 
•Otetaan huomioon 
rakennukset olosuhteet, 
käyttö, sijainti ym. 
•Lämpötilojen simulointi 
 

Kohteet 
•Tavanomaiset 
rakennukset 

Kohteet 
•Merkittävät, suuret 
rakennukset henkilö- 
ja omaisuuden 
turvallisuuden kannalta 

Kohteet 
•Merkittävät, suuret 
rakennukset henkilö- ja 
omaisuuden 
turvallisuuden kannalta 
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Teräsrakenteiden paloturvallisuuuuden 
tutkimus ja tuotekehitys, 
Toiminnallinen palomitoitus 

 
 
 
 

Oletettuun palonkehitykseen perustuva toiminnallinen paloturvallisuussuunnittelu  
on sekä kotimaisissa (RakMK E1) että eurooppalaisissa viranomaismääräyksissä  
(EN-standardit) hyväksytty menettely rakenteellisen paloturvallisuuden varmistamiseksi.  

 

Monivuotisessa eurooppalaisessa tutkimusprojektissa on kehitetty laskentamenettely,  
jolla voidaan ottaa huomioon rakennuksen yksilölliset ominaispiirteet  
sekä passiiviset ja aktiiviset palontorjuntatoimet rakenteiden paloturvallisuussuunnittelussa.  

 

Menetelmän käytöllä voidaan saavuttaa realistinen ymmärrys  
rakenteiden toiminnasta tulipalossa sekä varmistua rakenteiden kokonaisturvallisuudesta.  
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Toiminnallinen palomitoitus, ohjeet 

 
 
 
 

Saatavilla maksutta TRY:stä ja Ruukista 
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Ruukki ohjelmistotyökalut 
• Kaupalliset ohjelmat joiden välinen palotiedon siirto 

on ratkaistu 
 

– Tekla Structures -tietomallinnusohjelmisto 
– SCIA Engineer –FEA -rakenneanalyysiohjelmisto 
– Fire dynamics simulator (FDS) -palosimulointiohjelmisto 
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Ruukki ohjelmistotyökalut 
Kaupallisten ohjelmistojen yhteensovitus 

Rakennuksen tuotemalli + 
paloskenaario 

Rakenneanalyysimalli 

Palomalli 

Siirretään  
rakennuksen  
geometria   

ja palokuorma 

Siirretään  
lämpötilat  
rakenteille 

Malli päivitetään  
lämpötiladatoilla 

Palomitoitetut  

rakenteet  
 

Rakenteet  

normaalimitoituksella 
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Ruukki ohjelmistotyökalut 
Hyödyt 
 

– Nopeus 
– Tuotemallin hyödyntäminen  
– Suunnitteluvirheiden riskien  väheneminen 

Ruukki ohjelmistotyökalut 
Kaupallisten ohjelmistojen yhteensovitus 
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Toiminnallinen palomitoitus, esimerkki 1 
Salmisaaren liikuntakeskus, Helsinki 
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Toiminnallinen palomitoitus, esimerkki 1 
 Salmisaaren liikuntakeskus, Helsinki 

 
 
 
 



7.5.2013 www.ruukki.com | Jyri Outinen | Public 19 

Toiminnallinen palomitoitus, esimerkki 2 

 
 
 
 

Shopping center FUTURUM 

Hradec Králové, Czech Republic 

12 000 m2 rakennettu  

vanhan kauppakeskuksen päälle 
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Toiminnallinen palomitoitus, esimerkki 2 

 
 
 
 

Shopping center FUTURUM 

Hradec Králové, Czech Republic 

12 000 m2 rakennettu  

vanhan kauppakeskuksen päälle 
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Toiminnallinen palomitoitus, esimerkki 2 

 
 
 
 

Shopping center FUTURUM 

Hradec Králové, Czech Republic 

•Teräsrakenteiden palomitoitus tehty 
toiminnallisena suunnitteluna käyttäen 
Ozone vyöhykemallia. 

•Saavutettu vaadittu palonkesto rakenteille 
optimoimallla teräsrakenteet ilman erillistä, 
asennettavaa palosuojausta 
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Teräsrakenteiden paloturvallisuuden 
tutkimus ja tuotekehitys 

Teräsrakenteiden palosuojaus vesisprinklerilaitteistolla 
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Teräsrakenteiden paloturvallisuus 
Teräsrakenteiden palosuojaus vesisprinklerilaitteistolla 

 
• Tuotehyväksyntä: 
• VTT sertifikaatti (uusittu vuonna 2011) 
• Suojausvaikutus R90  

1-2 krs. rakennuksissa 
• Ristikot, vaaka-ja pystysiteet,palkit,  

pilarit, profiilipelti 
• Kustannustehokas erityisesti kohteissa,  

joissa sprinklaus vaaditaan tai  
suositellaan joka tapauksessa 

• Perustuu rakenteiden  
ja tilan jäähdytykseen vesivalelulla 

• Lisää huomattavasti henkilöturvallisuutta 
• Lisätutkimusta tekeillä 
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Teräsrakenteiden paloturvallisuus 

Polttokoe VTT 2009 

•Kokeessa standardipaloa  
vastaava palorasitus 

•Lämpötilat rakenteissa  
pysyvät  alhaisina veden 
jäähdyttäessä rakenteita ja  
palotilaa 

-> Teräsrakenteet eivät 
vaadi erillistä palosuojausta 

=kilpailukykyinen ja turvallinen  
ratkaisu 

-Toteutettuja kohteita n. 100 kpl, mm.  
Ikea Tampere, Kauppakeskus Veturi,  
Kouvola, Kodin Terra, Tuusula, Rovaniemi 

Teräsrakenteiden palosuojaus vesisprinklerilaitteistolla 
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Teräsrakenteiden paloturvallisuus 

Tutkimuksen ja hyväksynnän tilanne 2012 

•Uusin sertifikaatti päivätty 29.4.2011 

•Lisätutkimusta tehty 2011-2012 

•WQ-palkit, myös korotetut, VTT raportti olemassa ja ollut jo käytössä 

•Laskennallinen tarkastelu tehty pienemmilläkin vesimäärillä R120 asti 

•Erityiskysymyksiä tarkasteltu, mm. savunpoiston ja esteiden vaikutus 

•Korkeiden pilarien tutkimus 

•TTY lyhyt raportti parkkihallista, autopalo 

•Tutkimustuloksia tarkoitus käyttää paloturvallisuuden arvioinnin pohjana  
myös Ruotsissa ja Norjassa, jossa yhteistyötä SINTEF:in kanssa. 

Teräsrakenteiden palosuojaus vesisprinklerilaitteistolla 
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