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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön tilaajana IdeaStructura Oy haluaa kerätä pohjatietoa sa-
mankaltaisten liikuntakäyttöön tarkoitettujen hallirakennusten mitoitusta 
ja runkorakennejärjestelmän valintaa. Runkojärjestelmän ja materiaalien 
valinta määrittyy usein tiettyjen rajaavien tekijöiden kautta, kuten käyttö-
tarkoituksen, palovaatimusten sekä muiden mahdollisten erityisvaatimus-
ten kautta. Tavoitteena on siis kantavan rungon ominaisuuksien vertailu 
ja suunnitteluun vaikuttavien tekijöiden koonti palo-, ääni- sekä rakenne-
teknisistä näkökulmista. 
 
Opinnäytetyössäni kerään aluksi tietoa yleisesti liikuntahallien tyypillisistä 
runkorakenneratkaisuista, palo- ja äänivaatimuksista sekä yleisimmistä 
erityisvaatimuksista. Lopuksi mitoitan referenssikohteelle kolme kehä-
rakennetta, puu-, teräs- ja betonirakenteisen, joiden pohjalta teen vertai-
lun ja käsittelen lyhyesti kustannuksia. Mitoitus ja vertailu käsittelee aino-
astaan liikuntasaliosan kantavaa rakennetta eikä sosiaaliosan tai varaston 
rakenteita.  
 
Referenssikohteena opinnäytetyössäni toimii Hämeenkylään rakenteilla 
olevan koulun liikuntahalli. Hallin ulkomitat ovat 23,28*61,20 metriä, va-
paa sisäkorkeus on 8–10 metriä ja harjakorkeus noin 12 metriä. Pilarei-
den jakoväli on kuusi metriä. Alempana kuvassa yksi on esitetty esimerk-
kikohteen pohjapiirustus ja kuvassa kaksi teräsrunkoisen hallin yleisleik-
kaus ja kuvassa kolme betonirunkoisen hallin yleisleikkaus.  
 
Liikuntahallin käsitettä on aluksi hyvä avata, koska se ei ole käsitteenä yk-
siselitteisesti määritelty. Tässä työssä liikuntahallilla tarkoitetaan keski-
suurta liikuntarakennusta, joka on pinta-alaltaan 1000–2400 brm2 ja joka 
tulee olemaan pelkästään urheilukäytössä, eli yleisötapahtumien järjestä-
minen ei tule olemaan sallittua. Esimerkkikohteena toimiva liikuntahalli 
tulee täyttämään vaatimuksiltaan useiden palloilulajien vaatimukset, 
mikä antaa myös vapaalle sisäkorkeudelle vähimmäisvaatimuksen, joka 
on noin seitsemän metriä tämänkaltaiselle monikäyttöiselle liikuntatilalle. 
Rakennuksen käyttötarkoitus on siis suunnittelu- ja rakennusprosessin 
kannalta merkittävin tekijä, mikä määrää tavoitellut sisäympäristön olo-
suhteet ja täten ohjaa suunnittelu- ja rakennusprosessia.  
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Kuva 1. Esimerkkikohteen pohjakuva (Työyhteenliittymä Arkkitehdit Ru-
danko+Kankkunen Oy & Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy) 
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Kuva 2. Esimerkkikohteen yleisleikkaus, teräsrunko (Työyhteenliittymä 
Arkkitehdit Rudanko+Kankkunen Oy & Frondelius+Keppo+Sal-
menperä Oy) 

 

 

Kuva 3. Esimerkkikohteen yleisleikkaus, betonirunko (Työyhteenliittymä 
Arkkitehdit Rudanko+Kankkunen Oy & Frondelius+Keppo+Sal-
menperä Oy) 

2 TYYPILLISIMMÄT RUNKOMATERIAALIT JA -JÄRJESTELMÄT 

2.1 Yleisesti 

Rakentamisessa käytettyjä materiaaleja ovat ohjanneet ajan saatossa 
muun muassa ihmisten tarpeet ja saatavilla olevat raaka-aineet. Rakenta-
misen alkuaikoina käytettiin hyvin paljon orgaanisia rakennusmateriaa-
leja, koska ne olivat helpoiten saatavilla eikä niiden työstämiseen tarvittu 
erityisiä työvälineitä. (Siikanen, 2009, s. 13) 
 
Vielä 1800-luvulla rakennusmateriaalien kirjo oli vielä sen verran suppea, 
että se pysyi suunnittelijoiden hallussa. 1900-luvulla ja sen jälkipuolelta 
aina tähän päivään asti rakennusmateriaaleja on kehitetty kiihtyvällä tah-
dilla lisääntyneen rakentamisen ja rakennusteollisuuden takia, mikä on 
johtanut siihen, että suunnittelijoiden on vaikea enää hallita kokonai-
suutta. Lisäksi rakennusmateriaalien laadusta, soveltuvuudesta ja pitkäai-
kaisuudesta ei voida olla enää varmoja. Uusia rakennusmateriaaleja tulee 
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ja menee, mutta pitkän historian omaavat ja käyttökelpoiset jäävät elä-
mään, kuten esimerkiksi betoni, teräs, puu, lasi ja tiili. (Siikanen, 2009, s. 
13) 

2.2 Betoni rakennusmateriaalina 

”Betonilla on ylivertaisia ominaisuuksia verrattuna muihin perusmateriaa-
leihin” (Siikanen, 2009, s. 131). Betonirakennetta pystytään muokkaa-
maan lähes vapaasti sellaiseen muotoon kuin halutaan raudoitteita, lu-
juutta ja poikkileikkausta säätämällä. Betoni onkin paljon käytetty raken-
nusmateriaali sen edullisuuden, muokattavuuden, säänkestävyyden, hy-
vien palo- ja ääniteknisten ominaisuuksien sekä puristuslujuutensa ansi-
osta. (Siikanen, 2009, s. 13) 
 
Kääntöpuolena betonilla on sen suhteellisen pieni vetolujuus, joka on 
noin 10 % sen nimellispuristuslujuudesta, joten vedetyt rakenteet joudu-
taan aina raudoittamaan. Betonirakenteet ovat myös raskaita sekä vaike-
asti muokattavia kovettuneena. Betonin hiilijalanjälki on myös suuri ja 
kierrätys vaikeaa. (Aalto-yliopisto, 2015.) 

2.2.1 Runkorakenteet betonista 

Betonirunkoiset hallit mahdollistavat erinomaisesti liikuntahallien tarvit-
seman avoimen tilan betonin tarjoaman jäykkyyden, lujuuden ja esijänni-
tettyjen rakenteiden ansiosta. (Betoni, n.d.a) 
 
Liikuntahallin betoninen runkorakenne toteutetaan yleisimmin neliö- tai 
suorakaidepilareiden varaan asetetuilla esijännitetyillä kattokannattajilla, 
esimerkiksi I- tai HI-palkeilla ja näiden varaan toiseen suuntaan asetetuilla 
sekundäärirakenteella, esimerkiksi ontelo-, kuori- tai TT-laatoilla. Vaihto-
ehtona on myös pilareiden välille asennettavien betonipalkkien varaan 
asennetut TT-laatat tai HTT-laatat, jotka tuovat valmiina harjamaisen ra-
kenteen yläpohjalle. Betonirunko voidaan myös tehdä paikalla rakentaen, 
mutta yleisesti liikuntahallin pitkät jännevälit vaativat esijännitettyjä be-
tonirakenteita. (Elementtisuunnittelu, n.d.a) 

2.3 Teräs rakennusmateriaalina 

Terästä käytetään myös usein sen tuoman keveyden ja muuntojoustavuu-
den sekä korkean lujuutensa ansiosta. Esimerkiksi liikuntahallit vaativat 
suuren avoimen tilan ilman välipilareita, niin teräsrakenne on siinä ta-
pauksessa varteenotettava vaihtoehto. (Teräsrakenneyhdistys, n.d.a).   
 
Teräs on myös homogeeninen eli koostumukseltaan yhtenäinen materi-
aali sekä kulutuksen- ja kosteudenkestävä. Teräsrakenteiden liitokset ja 
kiinnitykset ovat myös yksinkertaisia ja lisäksi osia voidaan liittää yhteen 
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myös hitsaamalla. Vaikka teräs on palamaton materiaali, terästä käytettä-
essä vastaan tulee kuitenkin usein sen palonkestävyys. Teräs kestää huo-
nosti paloa sellaisenaan, joten se joudutaan aina suojaamaan palonsuoja-
materiaaleilla, esimerkiksi palonsuojamaalilla, jolloin teräksen kustannuk-
set saattavat nousta rajoittavaksi tekijäksi. (Väisänen, 2007, s. 28-30) 

2.3.1 Runkorakenteet teräksestä 

Hallin teräsrunko toteutetaan usein pilareiden varaan tuetuista teräsristi-
koista eli pilari - palkki -järjestelmällä. Pilareiden poikkileikkaukset ovat 
useimmiten HEA- tai putkiprofiileita ja ristikoiden poikkileikkaukset putki-
profiileita, joiden liitokset toteutetaan yleisesti joko pultti- tai hitsauslii-
toksin. Jäykistysjärjestelmänä on useimmiten kehäjäykistys, mikä toteute-
taan poikkisuunnassa mastona toimivilla pääpilareilla ja hallin pituus-
suunnassa seiniin asennettavilla tuuliristikoilla. Teräsrunkoisen halliraken-
nuksen vaihtoehtoinen jäykistysrakenne on yläpaarteen tasoon sijoitet-
tava teräsristikko, joka siirtää vaakakuormat (tuuli-, ja lisävaakavoimat 
yms.) rakennuksen seinillä oleville jäykistäville vaakarakenteille. Pilarei-
den ja palkkien väliset liitokset suunnitellaan tavallisesti osittain tai koko-
naan jäykäksi ja pilarin liitos perustuksiin jäykäksi. (Jyrkiäinen, s. 20-21) 

2.4 Puu rakennusmateriaalina 

Puun käyttö rakennusmateriaalina Suomessa on yleistä ja luontaista, 
koska olemme asukasmäärään ja pinta-alaan nähden Euroopan metsäisin 
maa. Puurakentamisella onkin Suomessa pitkät perinteet sen hyvien omi-
naisuuksien ansioista, joita ovat muun muassa (Siikanen, 2009, s. 19): 
 keveys 
 työstettävyys 
 liitostapojen moninaisuus 
 useiden rakenne- ja tilamuotojen toteutus 
 taloudellisuus 
 lujuus 
 ympäristöystävällisyys 

helppo saatavuus.  
 

Hyvien ominaisuuksien lisäksi puulla on myös epäkohtia, joita ovat muun 
muassa (Siikanen, 2009, s. 19): 
 anisotrooppisuus (suunnista riippuva rakenne) ja suuri kosteuselämi-

nen, jotka tulee ottaa erityisesti huomioon suunnittelussa 
 palonarkuus 
 lahoamisalttius kosteissa olosuhteissa.  



6 
 

 
 

2.4.1 Runkorakenteet puusta 

Puurunkoiset hallit voidaan jakaa erillisrunkoihin ja muihin runkoihin. Eril-
lisrunkoja ovat pilarirungot, kaarirungot ja kehärungot. Rakenneosien 
mallinnuksen ansiosta puusta pystytään tekemään myös mitä monimuo-
toisimpia kuori- ja verkkorakenteita. (Puuinfo, n.d.a) 
 
Erillisrungoista käytetyin on pilarirunko, jossa pilarit ovat yleensä vähin-
tään yhteen suuntaan jäykistettyjä. Pilareiden varaan asetetaan palkki-, 
ristikko- tai vetotankokannattajat. Pilarirungolla voidaan saavuttaa jopa 
50 metrin jänneväli. Pidempikin jänneväli on mahdollinen, jos jännevälille 
on mahdollista sijoittaa välipilarilinjoja, jolloin hallista voidaan tehdä mo-
nilaivainen. (Puuinfo, n.d.a) 
 
Kaarirunko on kaarimainen rakenne, joka tukeutuu suoraa vaakasuun-
nassa tuettuihin perustuksiin. Kaarirungolla voidaan saavuttaa jopa yli 
100 metrin jännevälejä. Kaari voidaan rakentaa massiiviliimapuusta tai 
ristikkona ja se on yleensä kaksi tai kolminivelinen. (Puuinfo, n.d.a) 
 
Kehärunkoisessa rakenteessa katon ja seinän rakenne yhdistetään toi-
siinsa jäykästi. Jäykkänurkkaisuus aiheuttaa perustuksiin vaakavoiman 
myös pystykuormista. Tämä pystykuormien aiheuttama vaakavoima ote-
taan vastaan joko sitomalla vastakkaiset anturat vetotangoilla toisiinsa tai 
tukemalla perustukset suoraan peruskallioon tai vaihtoehtoisesti vino-
paaluille. (Puuinfo, n.d.a) 
 
Kehärungot jaetaan käyrä-. terävä- ja ristikkonurkkaisiin kolminivelkehiin. 
Käyrä nurkka voidaan toteuttaa erikseen liimapuusta tai sahatavarasta. 
Terävänurkkaisessa kehärungossa kehän palkki liitetään pilariin tappi-
vaarnaliitoksella. Ristikkonurkkainen kehä toteutetaan puupalkista, pui-
sesta vinotuesta ja puisesta tai teräksisestä vetotangosta. (Puuinfo, n.d.a) 
 
Muita rakenteita ovat esimerkiksi kantavaseinäiset hallit ja erilaiset kupo-
lirakenteet. Kantavaseinäisissä halleissa kattokannattajat asennetaan 
suoraa kantavien seinien varaan. Tällaisella rakenteella päästään noin 20 
metrin jänneväliin ja kuuden metrin korkeuteen. Suurempi jänneväli 
mahdollistuu jälleen monilaivaisuuden avulla. Suositeltu jäykistystapa on 
mastojäykistys. (Puuinfo, n.d.a) 
 
Seuraavassa kuvassa on esitetty puurunkoisen hallin kattokannattajia 
suositusjänneväleineen.  
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Kuva 4. Erilaiset kannatintyypit ja suositusmitat (Puuinfo, 2009b) 

Tällä hetkellä kuitenkaan voimassa olevat puurakentamisen säädökset ja 
normit eivät valitettavasti tue puurakentamista, ainakaan suurien toi-
misto- ja liikerakennusten rakentamisessa. Tähän on syynä puurakenta-
miselle epäsuotuisat akustiset- ja palotekniset määräykset. Nämä hanka-
loittavat pääasiassa rakennuksen jäykistyksen toteutusta, koska akustis-
ten vaatimusten takia esimerkiksi puisia kotelolaatta-välipohjia ei voi liit-
tää jäykästi yhteen. Näin ollen välipohjat eivät toimi levymäisenä raken-
teena, mikä olisi oleellista pinta-alaltaan ja avoimelta tilaltaan suurien ra-
kennusten jäykistyksen kannalta. 
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3 HALLIN VAIPPARAKENTEET 

3.1 Yleisesti 

Hallin rakenteet voivat olla eri materiaalien yhdistelmiä. Teräs- tai betoni-
runkoisissa halleissa voidaan käyttää ulko- ja yläpohjarakenteina esimer-
kiksi puuelementtejä tai päinvastoin. 
 
Tyypillistä niin seinä- kuin yläpohjarakenteille on se, että ne toimivat 
usein omina järjestelminään. Ne voidaan kuitenkin suunnitella toimimaan 
yhtenäisenä kokonaisuutena, jolloin yläpohjan- ja ulkoseinän levymäisiä 
rakenteita voidaan hyödyntää rakennuksen jäykistämisessä. Jos hallin 
vaipparakenteet toimivat itsenäisinä rakenteinaan, niin silloin jäykistys 
toteutetaan ristikkojäykistyksellä. (Puuinfo, 2009b) 

3.2 Ulkoseinärakenteet 

Hallin ulkoseinät toteutetaan usein pelti-eriste-pelti elementeillä niiden 
helpon asennettavuutensa ja keveytensä vuoksi. Pelti-eriste-pelti ele-
mentit eivät kuitenkaan ole kovin iskunkestäviä, joten ulkoseinien ala-
osien iskunkestävyyttä voidaan joutua lisäämään tekemällä perustuksista 
asti jonkin matkaa ulkoseinälle ulottuvat betoniset sandwich-elementit, 
jotka takaavat paremman iskunkestävyyden. (Opinnäytetyön aloituspala-
veri, 4.1.2019) 
 
Jos hallin runko onkin toteutettu kokonaan kantavilla seinäelementeillä, 
niin silloin itse kantavat elementit toimivat samalla ulkoseinärakenteena. 
Kantavia seinäelementtejä voidaan käyttää myös rungon jäykistämiseen 
hallin pituussuunnassa tai pilareiden väliin asennettavia ei-kantavia ele-
menttejä pilarin nurjahdustukena. Tällöin tulee huomioida liitosten suun-
nittelu siten, että seinä pystyy siirtämään tuentavoimat primäärirungon 
jäykistäville rakenteille. (Puuinfo, n.d.b) 

3.3 Yläpohjarakenteet 

Yläpohjassa käytetyimpiä rakennevaihtoehtoja ovat primääripalkkien tai 
ristikoiden päälle hallin pituussuunnassa asennettavat kantavat poimule-
vyt, kerto-ripa -elementit tai erilaiset jännitetyt laattarakenteet kuten on-
telo-, kuori- tai TT-laatat. Sekundäärirakenteen valmiina sisältäviä laattoja 
ovat TT- HTT- tai TEK-laatat. HTT-laatat sisältävät myös katon harjan muo-
don. TT-laatalla voidaan päästä maksimissaan noin 26 metrin, HTT-
laatalla 33 metrin ja TEK-laatalla 24 metrin jänneväliin. (Elementtisuunnit-
telu, n.d.a) 
 
Kattorakenteita voidaan käyttää rungon jäykistämiseen niin hallin pituus 
kuin poikkisuunnassakin. Pilarit ja niiden liitokset tulee silloin mitoittaa 
siten, että se siirtävät levyrakenteen välittävät vaakavoimat perustuksille. 
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4 LIIKUNTAHALLIEN YLEISET SUUNNITTELUPERUSTEET 

4.1 Paloturvallisuus 

Uusi rakentamismääräyskokoelma ja täten uudet paloturvallisuusmää-
räykset astuivat voimaan asetuksen muodossa 1.1.2018. Asetus määrit-
tää, että rakennukset voidaan jakaa neljään eri paloluokkaan: P0-, P1-, 
P2- ja P3-paloluokkaan. P1–P3 paloluokkiin kuuluvat rakennukset suunni-
tellaan ns. taulukkomitoitukseen perustuen, joka perustuu ympäristömi-
nisteriön asetuksessa annettuihin lukuarvoihin ja luokkiin. P0-paloluok-
kaan kuuluvan rakennusten palomitoitus perustuu toiminnalliseen palo-
mitoitukseen eli palotilanteessa oletettavasti esiintyviin palotilanteisiin, 
jotka todetaan esimerkiksi simuloimalla palotilanne. (Puuinfo, 2018) 
 
Paloluokan määritys perustuu yleisesti seuraaviin tekijöihin (Puuinfo 
2009a): 
 käyttötapa 
 kerrosluku 
 korkeus 
 henkilömäärä 
 kerrosala 
 palokuormaluokka 

 
Liikuntarakennuksissa paloluokka määräytyy useimmissa tapauksissa kor-
keuden, henkilömäärän ja kerrosalan perusteella, koska käyttötarkoitus ja 
kerrosluku ovat jo sidottuja. Taulukossa 1 on esitetty paloluokkien ku-
vaukset.  

Taulukko 1. Paloluokat (Puuinfo, 2018) 
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Seuraavassa taulukossa on esitetty paloluokkiin kuuluvia tyypillisiä raken-
nuskohteita sekä rakennuksen paloturvallisuuden täyttävät olennaisim-
mat vaatimukset. 

Taulukko 2. Olennaiset vaatimukset paloturvallisuuden suunnitte-
lussa (Puuinfo, 2018) 

 

4.1.1 Käyttötarkoitus 

Käyttötarkoitus määritellään rakennuksen pääkäyttötarkoituksen mu-
kaan. Rakenneteknisestä näkökulmasta se asettaa suuren osan vaatimuk-
sista. Se määrittää esimerkiksi poistumisteiden määrän, palosuojauksen 
sekä ilmanvaihdon määrän. Lisäksi urheiluhalleissa voi harrastaa myös 
useampaa eri lajia, joten on myös tärkeä selvittää ennen hankkeeseen 
ryhtymistä, mitä lajeja hallissa tullaan pelaamaan ja millä tasolla, mikä 
määrää hallin vapaan korkeuden lattiasta kattoon. Tavallisesti vähintään 
seitsemän metriä vapaa korkeus riittää täyttämään tavallisimpien pallo-
pelien korkeusvaatimuksen kilpailukäytössä. (Puuinfo, 2009) 
 
Urheiluhallit voidaan jakaa käyttötarkoituksensa mukaan useampaan eri 
luokkaan esimerkiksi seuraavalla tavalla (Puuinfo, 2009): 
 monitoimihallit 
 liikunta- ja palloiluhallit 
 uimahallit 
 jäähallit 

4.1.2 Palokuorma 

Palokuormaluokat ovat uudessa asetuksessa poistuneet paloluokasta P2. 
P0-paloluokassa ne tulee määrittää esimerkiksi simuloimalla palotilanne 
perustuen oletettuun palonkehitykseen ja P1-paloluokassa ryhmät ovat 
säilyneet ennallaan.  
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Palokuormaryhmä määräytyy joko palo-osaston käyttötarkoituksen pe-
rusteella tai laskentaan perustuen. P1-paloluokassa palokuormaryhmät 
on jaettu kolmeen osaan kokonaislämpömäärän perusteella. Palokuor-
maryhmät P1-paloluokassa ovat esitetty seuraavassa taulukossa.  

Taulukko 3. Palokuormaryhmät P1-paloluokassa (Puuinfo, 2018) 

 
 

Liikuntahallin sijoittuu P1-paloluokassa käyttötarkoituksensa perusteella 
palokuormaryhmään alle 600 MJ/m2. Seuraavassa taulukossa on esitetty 
P1- ja P2 -paloluokkiin kuuluvien rakennusten luokkavaatimukset palo-
kuormaryhmittäin. 
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Taulukko 4. P1- ja P2 paloluokkaan kuuluvien rakennusten kantavien 
ja jäykistävien rakennusosien luokkavaatimukset (Ympä-
ristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuu-
desta) 

 

4.1.3 Hallipalon erityispiirteitä 

Hallipalo eroaa huomattavasti esimerkiksi asuinhuoneistoissa esiintyviin 
palotilanteisiin, koska hallissa on paljon korkeutta ja tilavuutta. Tämän 
johdosta lämpötilan nousu on hyvin hidasta katon rajassa. 
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Palo keskittyy tavallisesti vain syttymiskohtaan eikä etene yhtä rajusti 
kuin pienemmissä rakennuksissa. Jos korjaustoimenpiteitä ei oteta huo-
mioon, niin palo kohdistuu ensisijaisesti irtaimistoon, välineisiin tai erilli-
siin rakenteisiin ja harvoin kantaviin tai varsinaisiin rakenteisiin. (Puuinfo, 
2009) 
 
Näin ollen hallirakennusten suunnittelussa on yleinen tapa teettää palo-
konsultilla paloanalyysi, jossa palotilanne ja etenkin lämpötila katon ra-
jassa pystytään mallintamaan tarkemmin. Paloanalyysi mahdollistaa siis 
palosuojauksen optimoinnin ja tekee myös teräsrungosta kilpailukykyisen 
vaihtoehdon. 

4.1.4 Esimerkkikohteen paloturvallisuusvaatimukset 

Rakennuksen pääkäyttötarkoitus on kokoontumistila (liikuntahalli) ja ra-
kennuksessa noudatetaan kerros- ja käyttötapaosastointia. Tilaajan il-
moittama henkilömäärä liikuntahallille on 400 henkilöä. Rakennuksen 
korkeus tulee olemaan noin 12 m ja suurimman palo-osaston koko 1710 
m2.  Kerroksia liikuntahallissa on yksi ja lisäksi ilmanvaihtokonehuone-
taso/-parvi. Näiden tietojen perusteella rakennus kuuluu paloluokkaan 
P1. Paloluokkaan P1 päädyttiin hallin korkeuden takia. P2- ja P3-paloluo-
kassa maksimikorkeus yksikerroksiselle rakennukselle on yhdeksän met-
riä.  
 
Halli tullaan jakamaan kolmeen eri palo-osastoon: uloskäytävään, liikun-
tasaliin ja pukuhuonetiloihin sekä välinevarastoon. Paloasetuksen perus-
teella uloskäytävien osastointivaatimus on EI60, liikuntasalin ja pukuhuo-
netilojen EI60 ja välinevaraston EI120.  
 
Palokuorman ollessa alle 600 MJ/m2 kantavat rakenteet sijoittuvat luok-
kaan R60 eli niiden tulee kestää paloa 60 minuuttia. Varastotilassa palo-
kuorman ollessa yli 1200 MJ/m2 luokka on R120. Yläpohjan kantavat ra-
kenteet kuuluvat myös luokkaan R60. 
 
Kerrososastointi ei ole tarpeen pukuhuoneiden ja iv-konehuoneen välillä, 
koska iv-konehuone palvelee ainoastaan yhtä palo-osastoa. Myöskään ra-
kennusten väliselle palo-osastoinnille ei ole tarvetta, sillä rakennusten vä-
lillä oleva etäisyys on yli kahdeksan metriä. 
 
Tiedot perustuvat esimerkkikohteen palokonsulttina toimineen Palo-Äs-
sien palomitoitukseen ja näiden perusteella tulen tekemään lopussa kan-
tavien rakenteiden mitoituksen. 
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4.1.5 Rungon palonkestävyys ja palosuojausvaihtoehdot  

Betonirakenteita ei tarvitse varsinaisesti palosuojata, sillä betoni kuuluu 
luokkaan A1 eli on täysin palamaton materiaali, mutta suunnittelijan täy-
tyy kuitenkin osoittaa, että betonirakenne kestää vaaditun palonkesto-
ajan sortumatta. Betonirakenne ei lisää myöskään palokuormaa tai tuota 
myrkyllisiä savukaasuja. (Betoni, n.d.b) 
 
Palotilanteessa betonirakenteessa tapahtuu muutoksia, joita ovat esimer-
kiksi rakenteesta haihtuva kosteus, kuumuuden aiheuttava sementtikiven 
kutistuminen ja kiviaineksen laajeneminen, mitkä johtavat teräksen ja be-
tonin välisen tartunnan heikkenemiseen ja halkeamien sekä sisäisten jän-
nitysten muodostumiseen. (Siikanen, 2009, s. 150) 
 
Yksinkertaisin tapa varmistaa betonin kestävyys vaaditun palonkestoajan, 
on varmistaa, että suojabetonipeite on riittävä. Tällä varmistetaan se, 
että betonirakenteen sisällä olevat teräkset eivät menetä vetokapasiteet-
tiaan palotilanteessa. Vain suojabetonipeitettä kasvattamalla voidaan 
päästä jopa neljän tunnin luokkaan, mikä tarkoittaa rakenteen kestämistä 
koko palon sortumatta. (Betoni, n.d.b) 
 
Betonirakenteen palomitoitukselle on useita menetelmiä, joista yksinker-
taisimmat ovat taulukko- tai diagrammimitoitus. Alla olevassa taulukoissa 
5 ja 6 on esitetty esimerkkikohteessakin käytettävien betonivaihtoehdon 
rakenteiden eli jännebetonipalkin, TT-laatan ja mastopilarin pääterästen 
vaatima keskiöetäisyys, jolla päästään vaadittuun paloluokkaan R60. TT-
laattojen rivat käsitellään kuten suorakaidepalkit. Palkin leveys mitataan 
raudoituksen painopisteen korkeudelta. (Elementtisuunnittelu, n.d.b) 

Taulukko 5. Palkin pääraudoituksen keskiöetäisyyden vähimmäisar-
vot (Elementtisuunnittelu, n.d.b) 
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Taulukon kuusi arvoilla voidaan tarkastaa, täyttääkö palkin leveys palo-
luokan vähimmäisvaatimuksen. 

Taulukko 6. Palkkien vähimmäisleveydet (Elementtisuunnittelu, 
n.d.b.) 

 
 
Taulukolla seitsemän saadaan tarkistettua, täyttääkö mastopilari paloluo-
kan vaaditun vaatimukset ja kuvassa viisi on esitetty taulukossa käytettä-
vät merkinnät. 
 
 

 

Kuva 5. Merkinnät taulukkomitoituksessa (Elementtisuunnittelu, n.d.b.) 
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Taulukko 7. Mastopilarin palomitoitus keskiöetäisyydellä a = 50 mm 
paloluokassa R60 (Elementtisuunnittelu, n.d.c) 

 
 
Teräs on myöskin palamaton materiaali, mutta sen lujuusominaisuudet 
on herkästi riippuvaisia lämpötilasta. Lämpötilan noustessa, teräs menet-
tää lujuusominaisuutensa jo 10–20 minuutissa. Täysin kuormitettu nel-
jältä sivulta palolle altistettu teräspalkki pettää 550 celsiusasteessa riip-
pumatta teräksen laadusta ja kolmelta sivulta palolle altistettu palkki 620 
asteessa. (Paroc, 2019) 

 
Turvallisena kriittisen lämpötilan raja-arvona on pidetty 450–500 celsius-
asteen lämpötilaa. Kriittinen lämpötila saadaan selville määrittämällä 
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aluksi hyväksikäyttöaste μ0 eli rakenneosan palotilanteen kuormituksen 
suhde rakenneosan normaalitilan kestävyyteen. Hyväksikäyttöasteen 
määrittämisen jälkeen voidaan valita sitä vastaava kriittinen lämpötila 
θa,cr. Viimeiseksi lasketaan poikkileikkaustekijä Ap/V, joka saadaan lämmi-
tettävän pinnan alan suhteesta kappaleen tilavuuteen. Kriittisen lämpöti-
lan ja poikkileikkaustekijän avulla pystytään määrittämään palosuojaus 
valitun menetelmän käyttöohjeen avulla. (Paroc, 2019) 
 
Teräsrakenne voidaan palosuojata esimerkiksi verhoilemalla rakenne pa-
loa kestävillä materiaaleilla, ruiskutettavilla materiaaleilla, palosuojamaa-
leilla (ks. liite 7: teräspoikkileikkauksien vaatimat palosuojamaalin kuiva-
kalvonpaksuudet esimerkkikohteen teräskehän poikkileikkauksissa) tai 
ylimitoittamalla rakenne siten, että se kestää palotilanteen kuormat. Yli-
mitoitus ei useimmiten kuitenkaan ole järkevää tai riittävä, joten rakenne 
joudutaan palosuojaamaan. Muita vaihtoehtoja ovat teräsrakenteen suo-
jaus alakatolla tai pilareiden sijoitus palotilan ulkopuolelle tai seinän si-
sään. Kuvassa neljä on havainnollistettu teräksen palosuojaustapoja. (Väi-
sänen, 2007, s. 30) 
 
 

 

Kuva 6. Teräksen palosuojaustapoja (Väisänen, 2007, s. 30) 

Puu on taas palava materiaali ja se syttyy 250–300 celsiusasteessa. Sytty-
mislämpötilaan vaikuttaa se, että kuinka kauan puu on lämmölle alttiina. 
Syttymiseen vaikuttaa oleellisesti myös rakenneosan koko ja sytytysläh-
teen teho. Puurakenteen palomitoituksessa on olennaista myös tietää eri 
puurakenteiden hiiltymänopeudet, jotka ovat erilaisia sahatavaralla, lii-
mapuulla LVL:llä ja CLT-rakenteilla. Muita hiiltymisnopeuteen vaikuttavia 
tekijöitä ovat liimatyyppi ja käytettävä palosuojauksen tyyppi. Alla ole-
vissa taulukoissa on esitetty puun palosuojaustapoja ja eri puurakentei-
den hiiltymänopeuksia. (Puuinfo, 2018) 
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Taulukko 8. Puurakenteen palomitoitusperiaatteet (Puuinfo, 2018) 

 
 

Taulukko 9. Puutuotteiden hiiltymisnopeuksia (Puuinfo, 2018) 

 
 
Yleisesti ottaen puurakenteisissa liikuntahalleissa kantavia rakenteita ei 
ole järkevä suojata erillisillä palonkestoa parantavilla materiaaleilla, koska 
massiivisten liimapuurakenteiden palosuojattava pinta-ala on niin suuri. 
Massiiviset puurakenteet ovatkin siis järkevä mitoittaa palosuojaamatto-
mana hiiltymämitoitukseen perustuen. Hiiltymämitoitus perustuu paloti-
lanteen lopussa rakenneleikkauksesta jäljelle jäävään teholliseen poikki-
leikkaukseen, joka mitoitetaan kestämään palotilanteen rasitukset. (Puu-
info, n.d.c) 
 
Jäljelle jäävä tehollinen poikkileikkaus saadaan vähentämällä alkuperäi-
sestä poikkileikkauksesta kaikista palolle alttiilta sivuilta tehollisen hiilty-
mäsyvyyden def verran. Tehollisen hiiltymissyvyyden laskemiseen suora-
kaidepoikkileikkaukselle tarvitaan nimellisen hiiltymissyvyyden mitoitus-
arvo, joka saadaan seuraavasta kaavasta (Puuinfo, n.d.c): 
 

dchar,n = βn*t   (1) 
 

jossa, 
 
βn = nimellisen hiiltymissyvyyden mitoitusarvo (sis. kulmapyöristysten ja 
halkeamien vaikutuksen), joka saadaan taulukosta kahdeksan 
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t = palorasituksen kesto  
 
Seuraavassa kuvassa on havainnollistettu a) tasomaisen rakenteen yksidi-
mensionaalinen hiiltyminen ja b) suorakaidepoikkileikkauksen nimellinen 
hiiltymissyvyys dchar,n  ja yksidimensionaalinen hiiltymissyvyys dchar,0 
 

 

Kuva 7. Tasomaisen kappaleen ja suorakaidepoikkileikkauksen hiiltymi-
nen (Puuinfo, n.d.c) 

 
Kun tiedetään nimellinen hiiltymissyvyys, voidaan laskea tehollinen hiilty-
missyvyys seuraavalla kaavalla (Puuinfo, n.d.c): 

 
def = dchar,n+k0*d0  (2) 

 jossa, 
 
 dchar,n = nimellinen hiiltymissyvyys (ks. kaava 1) 

k0 = min [t/20 ;1] 

d0 = 7 mm 
 
Seuraavassa kuvassa on havainnollistettu arvoja, joita suorakaidepoikki-
leikkauksen palonkestävyyden laskennassa saadaan. Viitenuoli yksi esit-
tää alkuperäistä poikkileikkausta, viitenuoli kaksi hiiltymärajaa eli jään-
nöspoikkileikkausta ja viitenuoli kolme tehollisen poikkileikkauksen rajaa. 
Arvot def, dchar,n, k0 ja d0 on esitetty kaavassa kaksi. (Puuinfo, n.d.c) 

 

Kuva 8. Jäännöspoikkileikkauksen ja tehollisen poikkileikkauksen määri-
telmät (Puuinfo, n.d.c) 



20 
 

 
 

Lopuksi, kun tiedetään tehollinen hiiltymissyvyys def, voidaan laskea suo-
rakaidepoikkileikkauksen tehollinen pinta-ala Aef, jota käytetään rakenne-
osan kestävyyden laskennassa palotilanteessa. Jos rakenne on altistunut 
palolle kaikilta neljältä sivulta, saadaan tehollinen pinta-ala seuraavalla 
kaavalla (Puuinfo, n.d.c): 
 

Aef = (h-2*def)*(b-2*def)  (3) 
 

ja kaavalla 4, kun rakenne on altistunut palolle kolmelta sivulta. 
 

Aef = (h-2*def)*(b-2*def)  (4) 

4.2 Liikuntahallin akustinen suunnittelu 

Tässä osiossa tulen käsittelemään liikuntatiloja koskevia akustisia vaati-
muksia, RIL:in julkaisun 243-2-2007 ja Ympäristöministeriön asetuksen 
pohjalta luodun ohjeen rakennuksen ääniympäristöstä, mukaan.  
Akustisen suunnittelun tavoitteena on, että rakennuksen eri tilat on to-
teutettu ääniteknisesti oikein ja tarkoituksenmukaisesti. Tilojen tulee olla 
myös viihtyisiä ja ennen kaikkea terveellisiä käyttäjille sekä ympäristölle.  
 
Suurin melusta aiheutuva vaurio ihmiselle on kuulovaurio. Siihen vaadi-
taan kuitenkin jo korkeaa äänitasoa, mutta alhaisemmatkin äänitasot ai-
heuttavat terveysongelmia ja voivat olla monilla tavoin häiritseviä. Vauri-
oita käyttäjälle voi aiheutua myös liian kaikuisasta tai liian vaimennetusta 
tilasta. Tällöin tilan käyttäjä joutuu puhumaan kovemmalla äänellä, joka 
voi johtaa äänihäiriöön. (Kylliäinen, 2006, s.14) 

4.2.1 Akustisen suunnittelun lähtökohdat 

Liikuntatilojen ääniolosuhteet vaikuttavat niin ikään käyttäjien tervey-
teen, viihtyvyyteen sekä tarkoituksenmukaisuuteen. Lisäksi myös kuulu-
tusten on kuuluttava selkeästi hätätilanteen sattuessa, joten akustiikka 
on myös turvallisuuskysymys. Ääniolosuhteet muodostuvat sopivasta 
huoneakustiikasta sekä LVI-järjestelmien äänitasosta. Liikuntatiloissa 
saattaa myös usein olla yhtäaikaista toimintaa ja tällöin yhdessä osassa 
tapahtuva toiminta ei saa häiritä muissa osissa tapahtuvaa. (RIL 243-2-
2007, s. 55) 
 
Liikuntatilojen suuren tilavuuden takia siellä tapahtuvasta toiminnasta ai-
heutuva ääni jää kaikumaan. Tilan käyttäjien, esimerkiksi ohjaajan, val-
mentajan tai opettajan ääni tulisi kuulua riittävän selvästi käyttäjille. Pu-
heen selvyyttä saadaan parannettua tilan absorptioalaa kasvattamalla. 
Kaikuefektiä kuitenkaan saada kokonaan poistettua suuren tilavuuden ta-
kia. (RIL 243-2-2007, s. 55) 
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4.2.2 Yleiset ääniolosuhteet 

Liikuntahalleja yhdistää niiden suuri tilavuus, mikä johtaa pitkään jälki-
kaiunta-aikaan. Tämä tulee ottaa huomioon riittävällä absorptioalalla. 
Tärkeimmäksi tekijäksi liikuntahalleissa muodostuu useimmiten puheen 
erottuvuus. Tähän vaikuttavat taustaäänitaso sekä muista tiloista kantau-
tuvat äänet. (RIL 243-2-2007, s. 55-56) 
 
Liikuntahallin sali saatetaan myös jakaa useampiin osiin, jolloin tiloja jaka-
vien osien ääneneristävyyteen tulee myös kiinnittää huomiota, jottei hal-
lin eri osien äänet sekoitu keskenään. (RIL 243-2-2007, s. 56) 
 
Liikuntahallista ei saa myöskään siirtyä pallojen osumisesta seinä- ja kat-
topintoihin aiheutuvaa runkoääntä ympäröiviin tiloihin. (RIL 243-2-2007, 
s. 56) 

4.2.3 Ilmaääneneristys 

Ilmaääneneristystä suunniteltaessa tulee erotta kaksi eri tapausta (RIL 
243-2-2007, s. 56): 
 
 Sisätilojen liittyessä kiinteästi oppilaitos-, asuin- tai hotellirakennuk-

sen rakenteisiin, ääneneristysvaatimukset ovat erittäin korkeat ja täl-
löin tulee vertailla tilojen välisten sekä tilojen sisäistä ääneneristä-
vyyttä. Tässä tapauksessa akustisen suunnittelun lähtökohtana on So-
siaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen melun raja-arvot. 

 Liikuntatilan ollessa erillinen rakennus tarkastelun kohteena on vain, 
liikuntahallin sisäinen ääneneristys. 

 
Samaa jaottelua voidaan käyttää askeläänieristyksessä. Myös liikuntahal-
lin vaipan ääneneristävyyteen saatetaan joutua ottamaan kantaa, jos halli 
sijaitsee esimerkiksi lentomelualueella tai ympäröivästä liikenteestä kuu-
luva äänitaso on korkea. (RIL 243-2-2007, s. 56) 
 
Sisäliikuntahallin ja sitä ympäröivien tilojen välille suositeltavat ilmaääne-
neristysluvut R’w ovat seuraavat (RIL 243-2-2007, s. 57): 
 
 Liikuntatilan tai siihen rinnastettavan tilan välillä 57 dB (Luokka C), 65 

dB (Luokat A ja B) 
 Kun liikuntatilan ja käytävän välillä on ovi, niin ilmaääneneristävyyden 

tulee olla 39 dB (Luokka A, B ja C) 
 Oppilaitosten sisäliikuntahalleissa toiseen tilaan, kun välissä on ovi 

vähintään 42 dB 
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Taulukko 10. Äänitasoeroluvun ohjearvot (Ympäristöministeriön ohje 
rakennuksen ääniympäristöstä) 

 
 
Runkoäänen siirtyminen muihin tiloihin estetään yleensä kaksinkertaisella 
rakenteella, kun ympäröivät tilat ovat ääniolosuhteiltaan vaativat. Kaksin-
kertainen rakenne tulee myös tarpeeseen riittävän ilmaääneneristävyy-
den saavuttamisessa, jos ympäröivä tila on vaativa ääniteknisesti. (RIL 
243-2-2007, s. 57) 
 
Sisäliikuntatilojen jakaminen tehdään yleensä verkkoseinillä, verhoilla, 
nostoseinillä tai siirtoseinillä. Näiden vaihtoehtojen ääneneristysluvut 
vaihtelevan 0-40 dB välillä, mutta nosto ja siirtoseinät ovat ainoat ratkai-
sut, jos ääneneristävyyttä tilojen välillä halutaan parantaa merkittävästi. 
Näillä päästään yli 30 desibelin ilmaääneneristävyyslukuun R’w. (RIL 243-
2-2007, s. 57) 

4.2.4 Askelääneneristys liikuntahallissa 

Pallopelien juoksu, hyppiminen sekä pallojen iskut aiheuttavat raken-
teissa etenevää runkoääntä. Runkoäänen liiallinen siirtyminen ympäröi-
viin tiloihin, joissa on ääniolosuhteille asetettuja vaatimuksia, voidaan es-
tää seuraavilla ratkaisuilla (RIL 243-2-2007, s. 58): 
 Liikuntahalli tai sen lattiarakenne erotetaan värähtelyn siirtymisen es-

tävin liikuntasaumoin muusta rakennuksesta kokonaan 
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 Lattian ollessa maanvarainen se tulee irrottaa kaikista runkoääntä 
siirtävistä rakenteista, kuten ympäröivistä seinistä ja pilareista. Jous-
tolattia tehdään maanvaraisen lattian päälle. 

 Lattiarakenteen ollessa kantava, tulee sen päälle toteuttaa kelluva 
pintarakenne. Tämä koostuu tyypillisesti 80 mm pintalaatasta ja sen 
alla olevasta eristekerroksesta, jonka dynaamisen jäykkyyden tulee 
olla 20 MN/m3. 

Taulukko 11. Liikuntatilojen vaadittavat askeläänitasoluvut L’n,w +Cl,50-

2000 (Ympäristöministeriön ohje rakennuksen ääniympä-
ristöstä) 

 

4.2.5 Huoneakustiikka 

Liikuntahallin huoneakustiikkaan liittyvät vaatimukset määräytyvät käyt-
tötarkoituksen mukaan. Tilan ollessa pelkästään liikuntakäytössä, tavoit-
teena on riittävän lyhyt jälkikaiunta-aika T. Sisäliikuntatilojen jälkikaiunta-
ajat T ovat määritelty standardin 5907 [12] mukaan seuraavasti (RIL 243-
2-2007, s. 58-59): 
 Liikuntatilan korkeuden ollessa alle 5 m, < 1,1 s (luokat A ja B) ja < 1,5 

s (luokka C) 
 Liikuntatilan korkeuden ollessa yli 5 m, < 1,3 s (luokat A ja B) ja < 1,9 s 

(Luokka C) 
 

Liikuntahalliin liittyvien muiden tilojen suositellut vaatimukset jälki-
kaiunta-ajoille ovat seuraavat (RIL 243-2-2007, s. 59): 
 pukuhuoneet ≤ 0,8 s 
 valvomot ≤ 0,6 s 
 aulat, kahviot ja käytävät ≤ 0,8 s 

 
Ruokailu- tai liikuntatilan jälkikaiunta-ajan T ohjearvo on pienempi tai 
yhtä suuri kuin 1,2 sekuntia ja puheensiirtoindeksin STI ohjearvo on suu-
rempi tai yhtä suuri kuin 0,6. (Ympäristöministeriön ohje rakennuksen ää-
niympäristöstä) 
 



24 
 

 
 

Jälkikaiunta-aikojen tavoitearvot saavutetaan oikealla tilan tilavuuden ja 
eri pintojen absorptiopintojen suhteella. Ainoastaan liikuntakäyttöön tar-
koitetuissa liikuntahalleissa absorptiomateriaalit tulee sijoittaa kattoon ja 
seinäpinnoille tärykaikujen minimoimiseksi. Seinille sijoitettavat absorp-
tiomateriaalit estävät vaakasuuntaisen tärykaiun ja kattoon sijoitettavat 
pystysuuntaisen tärykaiun. Absorptiomateriaalien valintaan tulee kiinnit-
tää erityistä huomiota kulutus- ja iskunkestävyyteen sekä paikallaan pysy-
miseen. Materiaalit voidaan suojata esimerkiksi puurimoituksella tai te-
räksisellä levyverkolla. (RIL 243-2-2007, s. 59-60) 
 
Vähintään yksi neljäsosa tarvittavasta absorptioalasta tulisi sijoittaa mah-
dollisimman tasaisesti vähintään kahdelle ei-vastakkaiselle sivulle. Mate-
riaalin korkeusaseman tulisi olla kattopinnan alapuolella vähintään yksi 
neljäsosaa tilan korkeudesta. Kattopinnoille tulisi sijoittaa mahdollisim-
man tasaisesti vähintään kolmasosa vaadittavasta absorptioalasta ja lo-
put voisi sijoitella vapaasti valittuihin pintoihin. Absorptiomateriaalin ab-
sorptioluokan tai materiaalin absorptiosuhteen tulisi olla tarkoituksenmu-
kaisesti valittu tilan käyttötarkoitus huomioon ottaen. (Ympäristöministe-
riön ohje rakennuksen ääniympäristöstä) 

4.2.6 LVIS-järjestelmistä syntyvä ääni 

Sallitut äänitasot mitoitetaan jälleen käyttötarkoituksen mukaan. Pelkäs-
tään liikuntakäytössä olevassa tilassa voidaan sallia korkeampaa äänita-
soa verrattaessa esimerkiksi monitoimihalliin. Liikuntahallien sallitut ää-
nentason ohjearvot löytyvät liikuntatiloille seuraavasta taulukosta: 

Taulukko 12. Taloteknisistä järjestelmistä syntyvän melun ohjearvot 
(Ympäristöministeriön ohje rakennuksen ääniympäris-
töstä) 

 
 

Siirtoseiniä käytettäessä hallin jakamiseen, tulee ilmaääneneristävyyden 
olla vähintään 10 dB suurempi seinän ilmaääneneristävyyteen verrattuna. 
(RIL 243-2-2007, s. 60) 
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Ilmamäärän tarve on liikuntahalleissa suuri, joten puhaltimien ja säätö-
laitteiden äänet joudutaan usein vaimentamaan erillisillä äänenvaimenti-
milla, jotka ovat hyvin kookkaita. Tämä tulee ottaa huomioon suunnitte-
lun alkuvaiheessa, sillä ne vaativat oman erillisen tilan. (RIL 243-2-2007, s. 
61) 

4.2.7 Esimerkkikohteen vaatimukset 

Liikuntahalli kuuluu Vantaan lentomelualueelle, joten suurimman haas-
teen kohteen akustisessa suunnittelussa asettaa lentomelun torjuminen. 
Tämä tulee ottaa huomioon rakennuksen vaipan rakenteiden ääneneris-
tyksen suunnittelussa. 
 
Suomessa lentomelu ilmoitetaan painotettuna äänitasona LDEN. Äänitaso 
ilmoitetaan kansainvälisen käytännön mukaisesti päivä–ilta–yö -meluta-
sona (den = day, evening, night). Ilta-ajan (19–22) äänitasoon lisätään 5 
dB ja yön (22–07) äänitasoon 10 dB, koska näin ilta- ja yöajan häiritsevyys 
voidaan huomioida paremmin. Näistä muodostuu koko vuorokauden kes-
kiäänitaso LDEN, joka on Vantaan alueella 50 desibelistä yli 60 desibeliin. 
Melutason ilmoittama suure Lden ei kuvaa ainoastaan yhden vuorokauden 
vaan pitkän aikavälin, yleensä vuoden mittaisen aikavälin, melutasoa. (Fi-
navia. 2007, s. 65) 
 
Alla olevan lentomelukartan mukaan esimerkkikohteena oleva liikunta-
halli sijoittuu 50–55 dB alueen sisälle eli niin sanotulle m3-lentomelualu-
eelle. 
 

 

Kuva 9. Lentomeluvyöhykkeet (Vantaan kaupungin rakennusvalvonta, 
2007) 
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Seuraavasta taulukosta nähdään, että m3-lentomeluvyöhykkeelle kuulu-
van rakennuksen äänitasoeron tulee olla vähintään 32 dB, jolla tarkoite-
taan ulko- ja sisämelutason välistä erotusta. 

Taulukko 13. Lento- sekä tie ja raideliikennemelutaulukko (Vantaan 
kau pungin rakennusvalvonta, 2007) 

 
 
Liikuntahalli on kuitenkin erotettu muusta koulurakennuksesta yhdyskäy-
tävällä, joten muihin tiloihin ei tule kuulumaan ääntä liikuntasalista. Tämä 
helpottaa liikuntahallin rakenteiden ääneneristävyyden suunnittelua huo-
mattavasti, koska voidaan keskittyä vain sisäiseen ääneneristykseen. Lisä-
vaatimuksia tuo vain lentomelu sekä jälkikaiunta-ajan hallitseminen. 

4.3 Suunnitteluun vaikuttavat erityisvaatimukset 

Suunnitteluun vaikuttaa myös erityisvaatimukset, kuten IV-kanavien vaa-
timat reititykset katossa. Tämä tulee huomioida kattorakenteita ja erityi-
sesti kattokannattajia suunnitellessa. IV-kanavien sijainti tulee suunnitella 
yhdessä LVI-suunnittelijan kanssa siten, että kanavien vienti onnistuu 
palkkien läpi suunnitteluohjeiden mukaisesti.  
 
Kattorakenteiden ollessa teräsristikoita, IV-kanavat pystyttäisiin helposti 
viemään ristikoiden läpi. Lapekattona toteutettaessa IV-kanavat voitaisiin 
taas viedä lappeen korkeammassa päässä, mutta jakoseinä asennus tuot-
taisi taas ongelmia. 
 
Toinen suunnittelussa huomioon otettava tekijä on yleensä halliin tehtä-
vät jako- tai dB-laskosseinät, joiden ripustus kattorakenteisiin saattaa 
teettää ongelmia yhdessä IV-kanaviston reititysten kanssa. Jakoseinät 
tuovat myös mitoitukseen merkittävästi vaikuttavan viivakuorman pal-
kille, joka tulee ottaa laskennassa huomioon. 
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5 ESIMERKKIKOHTEEN RAKENTEIDEN MITOITUS 

5.1 Rakenteiden kuormat ja suunnitteluperusteet 

Rakenteiden kuormien määritys ja yleiset suunnitteluperusteet perustu-
vat Eurokoodeihin, jotka ovat rakenteiden suunnittelua määrääviä eu-
rooppalaisia standardeja. Niiden soveltaminen vaatii maakohtaisten kan-
sallisten liitteiden (NA eli National Annex) soveltamista.  
 
Rakenteiden yleiset suunnitteluperusteet löytyvät Eurokoodista 0. Raken-
teiden kuormituksien määritystä koskevat ohjeet löytyvät taas Eurokoo-
dista 1. Edellä mainittu standardi sisältää kymmen eri osaa. Esimerkkikoh-
teen suunnittelussa ja rakenteiden mitoituksessa tulen käyttämään seu-
raavia standardeja: EN 1990, EN 1991-1-1, EN 1991-1-3 ja EN 1991-1-4. 

5.2 Rajatilamitoitus 

Rajatilamitoitus perustuu tiettyä rajatilaa varten muodostettuihin ra-
kenne- ja kuormitusmalleihin. Asianmukaisia mitoitusarvoja, mittatietoja 
sekä materiaaliominaisuuksia käytettäessä mikään rajatila ei saa ylittyä. 
Tarkastelu tulee suorittaa kaikille merkittäville mitoitustilanteille. Valitta-
vat mitoitustilanteet ja määräävät kuormitustapaukset selvitetään raken-
nesuunnittelijan omaa harkintaa käyttäen. 
 
Tarkasteltavia mitoitustilanteita RIL 201-1-2007 mukaan ovat: 
 normaaleja käyttötilanteita koskevat normaalisti vallitsevat mitoitus-

tilanteet 
 Toteutuksen tai korjauksen aikana aiheutuvat tilapäiset mitoitustilan-

teet 
 onnettomuustilanteet kuten räjähdys, tulipalot, törmäys ja paikalli-

nen vaurio 
 maanjäristystilanteet tilaajan näin vaatiessa. 

 
Mitoituksen kohteena olevalle rakenteelle tulee suunnittelijan määrittää 
merkitykselliset murto- ja käyttörajatilat sekä varmistua seuraavista (RIL 
201-1-2017, s. 29): 
 Tasapainoa heikentävien kuormien tulee olla pienempi tai yhtä suuri-

tasapainoa parantaviin verrattuna. 
 Rakenteen kestävyyden mitoitusarvon tulee olla rakenteisiin vaikut-

tavien kuormien mitoitusarvoa suurempi tai yhtä suuri. 
 Käyttörajatiloissa käyttökelpoisuuskriteerin mukaisen rajoittavan mi-

toitusarvon, kuten taipuman raja-arvon, tulee olla kuormien vaikutus-
ten mitoitusarvoa pienempi tai yhtä suuri. 
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5.2.1 Käyttörajatilat 

Käyttörajatilat ovat rakenteen tai rakennusosan toimintaan normaalikäy-
tössä ja ihmisten mukavuuteen tai rakennuksen ulkonäköön, vaikuttavia 
rajatiloja. Tarkasteltavia asioita ovat siirtymät, värähtelyt ja mahdolliset 
rakennuksen ulkonäköön, käyttäjämukavuuteen, rakenteen ja teknisten 
järjestelmien toimivuuteen sekä säilyvyyteen vaikuttavat vauriot. (RIL 
201-1-2017, s. 30) 
 
Käyttörajatiloista palautuva ja palautumaton tulee erottaa toisistaan. 
Käyttörajatilamitoitus perustuu yhtälöön Ed ≤ Cd, jossa Ed on valitun kuor-
mayhdistelmän perusteella muodostuva käyttökelpoisuuskriteerien mu-
kainen mitoitusarvo ja Cd käyttökelpoisuuskriteerin mukainen rajoittava 
mitoitusarvo, esimerkiksi suurin sallittu taipuma. (RIL 201-1-2017, s. 42) 

5.2.2 Murtorajatilat 

Murtorajatiloja ovat kaikki ihmisen turvallisuuteen tai rakenteiden var-
muuteen liittyvät tilanteet, kuten rakenteen tasapainon menetys, vaurioi-
tuminen tai murtuminen ja väsymisen aiheuttama vaurioituminen. Mur-
torajatilat tulee tarkastaa seuraavilta osin (RIL 201-1-2017, s. 29-30): 
 jäykän kappaleen tasapainon menetys kokonaan tai osittain 
 rakenteen liian suuri siirtymätila 
 rakenteen tai rakenneosan muuttuminen mekanismiksi tai katkeami-

nen 
 rakenteen tai rakenneosat tasapainon menetys 
 jokin ajasta riippuva vaurio kuten väsyminen 

 
Rakenteiden tarkastelu tehdään vain murtorajatilassa STR, koska tarkas-
telun kohteena on vain kunkin vaihtoehdon yhden kehän poikkileikkaus-
ten mitoitus eli ns. lujuustarkastelu. Mitoituksessa ei siis käsitellä perus-
tuksia tai mitoiteta jäykistysjärjestelmää. 

5.3 Esimerkkikohteen mitoituksen lähtötiedot 

Esimerkkikohteen mitoitusta varten kerätään ylös hallin päämitat sekä 
määritetään seuraamus- ja luotettavuusluokka. Seuraamusluokka mää-
räytyy rakennuksen koon ja käyttötarkoituksen perusteella. Alla on listat-
tuna esimerkkikohteen lähtötietoja. Liitteessä yksi on myös esitetty lähtö-
tiedot taulukossa. 
 
Hallin päämitat: 
 Leveys: 23,28 m 
 Pituus: 61,20 m 
 Harjakorkeus: 12,0 m 
 Jäykistystapa: Kehäjäykistys 
 Katon kaltevuus 1:20 (HTT-laatta ja harjapalkki) 1:16 (teräsristikko) 
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Esimerkkikohteen liikuntahalli kuuluu seuraamusluokkaan CC2 ja luotet-
tavuusluokkaan RC2, josta seuraa kuormakerroin KFI = 1,0. (RIL 201-1-
2017, s. 26) 
 
Yhdistelykertoimen Ψ-arvot (kuormat) kokoontumistiloille ovat seuraavat 
(RIL 201-1-2017 suunnitteluohjeen taulukko 1): 
 Ψ0 = 0,7 
 Ψ1 = 0,7 
 Ψ2 = 0,3 

 
Yhdistelykertoimen Ψ-arvot lumikuormille ovat seuraavat (RIL 201-1-
2017 suunnitteluohjeen taulukko 1): 
 Ψ0 = 0,7 
 Ψ1 = 0,4 
 Ψ2 = 0,2 

 
Yhdistelykertoimen Ψ-arvot tuulikuormille ovat seuraavat (RIL 201-1-
2017 suunnitteluohjeen taulukko 1): 
 Ψ0 = 0,6 
 Ψ1 = 0,2 
 Ψ2 = 0 

 
Liikuntahalli kuuluu kokoontumistiloihin eli kuormaluokkaan C ja tarkem-
min luokkaan C4, jossa kuormien ominaisarvot ovat seuraavanlaiset (RIL 
201-1-2017 suunnitteluohjeen taulukko 6.1 S): 
 
 Välipohja 5   kN/m2 
 Portaat  3  kN/m2 
 Parvekkeet 5   kN/m2 
 Pistekuorma Qd 4 (2) (portaat)  kN 
 Vaakakuormat  1   kN/m 

 
Rakenteiden mittaepätarkkuudet otetaan huomioon lisävaakavoimin, 
jotka ovat seuraavat (RIL 201-1-2017, s. 79): 
 Hdt = Nd / 150 (hallin lyhyemmässä suunnassa) 
 Hdl = ((b/l) x Nd) / 150 ≥ Nd / 250 (hallin pidemmässä suunnassa) 

 
jossa, 
 
Hdt ja Hdl = lisävaakavoiman laskenta-arvot 
Nd = vaikuttava pystykuorma 
b = rakennuksen leveys 
l = rakennuksen pituus 
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5.4 Esimerkkikohteen kuormitukset 

Esimerkkikohteen kuormitukset muodostuvat rakenteiden omasta pai-
nosta, lumikuormasta ja tuulikuormasta. Alla on listattu ensimmäisenä eri 
runkovaihtoehtojen omista painoista muodostuvat kuormitukset, jonka 
jälkeen on laskettu rakenteille muodostuvat lumi ja tuulikuormat. Liit-
teessä kaksi on esitetty pilareille kertyvät kuormat. 

 
Betonirakenteinen vaihtoehto: 
 Vesikattorakenteet  0,7  kN/m2 
 Ripustukset  0,4  kN/m2 
 HTT 3000/1200/145 (LIITE 3) 2,8  kN/m2 
 JK-palkit (480*580 mm2) 6,96  kN/m 

 
Teräsrakenteinen vaihtoehto: 
 Vesikattorakenteet  0,7  kN/m2 
 Ripustukset  0,4  kN/m2 
 Teräsristikko  n. 1,0  kN/m 

 
Puurakenteiden vaihtoehto 
 Vesikattorakenteet  0,7  kN/m2 
 Ripustukset  0,4  kN/m2 
 Harjapalkki  2,0 kN/m 

5.4.1 Lumikuormat 

Lumikuorman s määritys lähtee liikkeelle maan pinnalla olevan ominaislu-
miskuorman sk määrityksestä. Ominaislumikuorma sk voidaan määrittää 
seuraavasta kuvasta sijoittamalla rakennuskohde kartalle. 
 

 

Kuva 10. Lumikuorman ominaisarvot maassa (RIL 201-1-2017, kuva 1) 

Rakennuksen sijaitessa Vantaalla, lumikuorman ominaisarvoksi maassa 
määrittyy 2,75 kN/m2. 
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Katon lumikuorma s määritetään seuraavalla kaavalla (RIL 201-1-2017 
kaava 5.1):  
 

                     s = μi*Ce*Cf*sk    (5) 
jossa  
 
μi = lumikuorman muotokerroin 

Ce = tuulensuojaisuuskerroin (1,0 tai 0,8) 

Cf = lämpökerroin, jonka arvo on tavallisesti 1,0 

sk = maassa olevan lumikuorman ominaisarvo (kN/m2) 
 
Tuulensuojaisuuskerrointa 0,8 voidaan käyttää, jos maasto on laakea ja 
esteetön, mutta tässä tapauksessa rakennus sijaitsee tiheään rakenne-
tulla alueella, joten kerroin on 1,0. Myös lämpökerroin on 1,0. Lämpöker-
rointa voisi pienentää tarkemman selvityksen perusteella, jos läm-
möneristys olisi vähäinen. 
 
Näin ollen kaava tiivistyy seuraavaan muotoon: 
 

  s = μi*sk     (6) 
 
Lumikuorman muotokerroin määräytyy katon kaltevuuskulman mukaan. 
Esimerkkikohteessa katon kaltevuuskulma yhtä suuri molemmilla puolilla 
ja alle 30 astetta, joten seuraavan taulukon ja kuvan mukaan lumikuor-
man muotokerroin μ1 on 0,8. 
 

 

Kuva 11. Lumikuorman muotokertoimet (RIL 201-1-2017, kuva 5.1S) 

Taulukossa yhdeksän on esitetty lumikuorman muotokertoimet taulukko-
muodossa. 

Taulukko 14. Lumikuorman muotokertoimet (RIL 201-1-2017, taulukko 
5.2) 
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Katon muoto on harjakatto, joten kuormituskaavio on seuraavan kuvan 
mukainen. 

 

Kuva 12. Harjakaton lumikuorman kuormituskaavio (RIL 201-1-2017, 
kuva 5.2) 

 
Edellä mainittujen tietojen perusteella esimerkkikohteen lumikuorma ka-
tolla on kaavalla 6 laskettuna seuraava: 
 
s = μi x sk = 0,8 x 2,75 kN/m2 = 2,2 kN/m2 

5.4.2 Tuulikuormat 

Rakennuksen kokonaistuulikuorma voidaan laskea kahdella eri menetel-
mällä: voimakerroinmenetelmällä ja painekerroinmenetelmällä. Näillä 
menetelmillä laskettavaa kokonaistuulikuormaa käytetään jäykistävän 
rungon ja perustusten mitoituksessa. Voimakerroinmenetelmässä olete-
taan, että tuulenpaineella on kaikissa korkeusasemissa harjalla vallitseva 
arvo. Tässä tapauksessa, kun liikuntahallin korkeus on pienempi kuin sen 
leveys (h < b), niin oletetaan, että tuulenpaineen arvo on sama koko ra-
kennuksen korkeudelta. Tällöin liikuntahalliin kohdistuva kokonaistuuli-
kuorma voidaan laskea seuraavalla kaavalla (RIL 201-1-2017, s. 139-140): 
 

Fw = cscd*cf*qp(h)*Aref  (7) 
 

jossa 
 
Fw = kokonaistuulivoima (kN) 
cscd = rakennekerroin 
cf = voimakerroin 
qp(h) = maaston pinnan mukaan modifioitu nopeuspaine, joka määrite-
tään rakennuksen harjan korkeudella eli z = h 
Aref = tuulikuorman vaikutusala b*h, missä b = rakennuksen leveys lasket-
tavana olevan sivun suunnasta 
 
Esimerkkikohteen laskennassa tarkastellaan kuormaa yhtä kehää kohden, 
jolloin kaava supistuu seuraavaan muotoon: 
 

qw,k = cscd*cf*qp(h)*s  (8) 
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jossa kaavaan kuusi on lisätty 
 
s = kehäväli 
 
Seuraavaksi kirjataan esimerkkikohteen kehän mitoitukseen vaadittavat 
tiedot tuulikuorman osalta. 
 
Lähtötiedot tuulikuorman määrittämiseen: 
 Maastoluokka: III 
 Hallin päämitat: 23,28*61,20 metriä 
 Hallin harjakorkeus: noin 12 metriä 
 
Tässä tapauksessa liikuntahallin ollessa matala (h < 15 m), niin cscd -ker-
toimena voidaan käyttää varmalla puolella olevaa arvoa 1,0. Rakenneker-
toimella otetaan huomioon sekä rakennuksen mittasuhteet että tuule 
puuskien dynaamiset vaikutukset. 
 
Lasketaan ensiksi tuulikuorman ominaisarvo kohtisuoraa pitkää sivua vas-
ten neliökuormana. 
 
Kun h = 12 m < 15 metriä, niin tehollinen hoikkuus λ lasketaan käyttäen 
RIL 201-1-2018 taulukon 5.1S kaavaa: 
 

λ = 2*(h/b)   (9) 
 

josta teholliseksi hoikkuudeksi saadaan λ = 2*(12/61,2) = 0,392 
 
Seuraavaksi lasketaan hallin sivusuhde d/b. Sivumitat d ja b on määritelty 
seuraavassa kuvassa.  
 

 

Kuva 13. Voimakertoimen cf määritys suorakulmaiselle rakennukselle 
(RIL 201-1-2017, kuva 5.2S) 

Näin ollen sivusuhteeksi d/b saadaan d/b = 23,28/61,20 = 0,38. 
 
Rakennuksen mittasuhteiden ja hoikkuuden vaikutuksesta voidaan mää-
rittää voimakerroin cf seuraavan taulukon mukaan joko interpoloimalla 
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taulukon arvojen avulla tai suoraan taulukosta. Tässä tapauksessa joudu-
taan interpoloimaan. Interpoloimalla cf -kertoimeksi saadaan 1,3. 

Taulukko 15. Voimakertoimen cr määritys (RIL 201-1-2017, kuva 5.2S) 

 
 
Seuraavaksi määritetään nopeuspaineen ominaisarvo qp(h), joka saadaan 
interpoloimalla seuraavasta taulukosta, kun tiedetään rakennuksen 
maastoluokan olevan III ja korkeuden 12 metriä. Interpoloimalla nopeus-
paineen ominaisarvoksi saadaan 0,5 kN/m2. 

Taulukko 16. Nopeuspaineen ominaisarvot eri maastoluokissa (RIL 
201-1-2017, taulukko 4.2S) 

 
 
Edellä mainittujen tietojen perusteella voidaan laskea kokonaiskuorman 
ominaisarvo pidempää sivua vasten neliökuormana kaavaa kahdeksan 
käyttäen seuraavalla tavalla: 
 
qw,k = cscd*cf*qp(h)*s = 1,0*1,3*0,5 kN/m2 = 0,65 kN/m2  

 

Yhtä kehää kohden vaikuttava tuulikuorma metrikuormana saadaan ker-
tomalla neliökuorma pilareiden k-jaolla, mistä saadaan: 
 
0,65 kN/m2*6 m = 3,9 kN/m 
 
Seuraavaksi lasketaan tuulikuorman ominaisarvo kohtisuoraa lyhyempää 
sivua vasten neliökuormana. Määritetään aluksi laskentaan vaadittavat 
arvot. 
 
Nopeuspaine pysyy samana eli qp(h) = 0,5 kN/m2. 
 
Tehollinen hoikkuus muuttuu, koska tarkasteltava sivu vaihtuu, joten nyt 
arvoksi saadaan λ = 2*(12/23,28) = 1,03. 
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Sivusuhde muuttuu myös, josta saadaan d/b = 61,20/23,28 = 2,63. 
 
Sivusuhteen ja tehollisen hoikkuuden avulla saadaan interpoloimalla RIL 
201-1-2017 suunnitteluohjeen taulukosta 4.2S voimakertoimeksi cf = 
0,98. 
 
Näiden arvojen avulla voidaan laskea kokonaiskuorman ominaisarvo pää-
tyä vasten kaavalla (2) seuraavalla tavalla: 
 
qw,k = cscd*cf*qp(h) = 1,0*0,98*0,5 kN/m2 = 0,49 kN/m2 

5.5 Kuormayhdistelmät 

Laskentaohjelmistoilla suoritettavaa laskentaa varten rakennesuunnitteli-
jan tulee myös tietää määräävät murtorajatilan kuormayhdistelmät tulok-
sien tulkitsemista ajatellen. Seuraavana on esitetty murtorajatilan kuor-
mayhdistelmä yleisessä muodossa (RIL 201-1-2017, s. 40): 
 

1,15*KFI*Gk,j + 1,5*KFI*Qk,1 + 1,5*KFI*ΣΨ0,i*Qk,1       (10)                
 

kuitenkin vähintään 
 

1,35* KFI*ΣGk,j 

 

jossa, 
 

Gkj = pysyvien kuormien ominaisarvo (rakenteen omapaino) 
Qk,1 = määräävän muuttuvan kuorman ominaisarvo (lumi-, tuuli-, tai 
hyötykuorma) 
Qk,i = muun muuttuvan kuorman ominaisarvo (lumi-, tuuli-, tai hyöty-
kuorma) 
KFI = seuraamusluokasta riippuva kuormakerroin 
Ψ0,i = muuttuvan kuorman yhdistelykerroin 
 
Esimerkkikohteen tapauksessa muuttuvia kuormia on kaksi, joten mää-
räävä vaikutus rakenteelle muodostuu joko täydestä lumikuormasta ja 
yhdistelykertoimella kerrotusta tuulikuormasta tai täydestä tuulikuor-
masta ja yhdistelykertoimella kerrotusta lumikuormasta.  

5.5.1 Kuormayhdistelmät palotilanteessa 

Tulipalo käsitellään onnettomuustilana. Palotilanteen kuormitukset mää-
ritelläänkin siis onnettomuustilanteen kuormitusyhdistelmällä. Kaavassa 
11 on esitetty kuormayhdistelmä palotilanteen kuormille. 
 

ΣGk,j + (Ψ1,1 tai Ψ2,1)*Qk,1 + ΣΨ2,i*Qk,i              (11) 
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jossa, 
 
Gkj = pysyvä kuorma  
Qk,1 = pääasiallinen muuttuva kuorma  
Qk,i = muut samanaikaiset muuttuvat kuormat 
Ψ1,1 = tavallisen arvon yhdistelykerroin, kun pääasiallinen muuttuva 
kuorma on lumi-, jää- tai tuulikuorma  
Ψ2,1 = pitkäaikaisarvon yhdistelykerroin, kun pääasiallinen muuttuva 
kuorma ei ole lumi-, jää- tai tuulikuorma  
Ψ2,i = muiden samanaikaisten muuttuvien kuormien pitkäaikaisarvon yh-
distelykerroin 
 
Rakenteen tulee kestää edellä mainitulla kuormayhdistelmällä (kaava 11) 
rakenteille tulevat kuormitukset palonkestoajan t ja täyttää seuraavan 
kaavan mukainen ehto:   
 

Ed,fi ≤ Rd,t,fi         (12) 
 

jossa, 
 
Ed,fi = palotilanteen kuormien aiheuttama rasitus (ks. kaava 7)  
Rd,t,fi = vastaava kestävyyden mitoitusarvo palotilanteessa 
 
Lähtötietojen kirjaamisen, kuormien laskennan ja määräävien kuormayh-
distelmien määrittämisen jälkeen mitoitetaan teräs-, betoni- ja puuraken-
teiset kehävaihtoehdot. Betonirakenteisen vaihtoehdon pilari mitoitetaan 
Eurocode Servicen mitoituspalvelulla ja HTT-laatta valitaan HTT-laatan 
mitoitusohjeen taulukoista (ks. liite 3). Betonirakenteinen kehä löytyy liit-
teestä kahdeksan. Teräsrakenteinen kehä mitoitetaan Scia Engineering 
FEM-ohjelmistolla (kehärakenne liitteessä 10) ja puurakenteinen kehä 
(ks. liite 9) Puuinfon sivuilta löytyvillä Excel mitoituspohjilla. Liitteestä viisi 
löytyy harjapalkin mitoituksen tulokset ja liitteestä 6 mastona toimivan 
liimapuupilarin mitoituksen tulokset. 

6 YHTEENVETO 

6.1 Kustannukset 

Kustannusvertailu tehtiin betonirakenteisen HTT-laatta -kattoisen rungon 
ja teräsrunkoisen teräsristikkokattoisen vaihtoehtojen välillä. Puuraken-
teinen vaihtoehto jätettiin pois vertailusta. Kustannusvertailu perustuu 
esimerkkikohteen pääurakoitsijan hallitoimittajilta tehtyihin tarjousky-
selyihin. Alla olevassa taulukossa on esitetty suuntaa antavat betoni- ja 
teräsrunkoisen hallin kustannukset asennuksineen arvonlisäveron ollessa 
nolla prosenttia. 
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Taulukko 17. Betoni- ja teräsrunkoisen hallivaihtoehtojen kustannuk-
set 

 
 
Betonirakenteisessa vaihtoehdossa jouduttiin suurentamaan pääpilarei-
den kokoa, minkä takia jouduttiin laajentamaan koko hallin leveyttä, 
koska liikuntahalleissa vapaa leveys pilareiden väleissä on ratkaisevaa. 
Näin ollen pelkällä pilareiden koon kasvatuksella oli merkittävä vaikutus 
kustannuksiin, sillä myös lattian pinta-alaa jouduttiin kasvattamaan. 
 
Teräsrakenteisessa vaihtoehdossa teräksen maailmanmarkkinahinta tu-
lee ottaa kustannusvertailua tehdessä huomioon. Jos kustannuksia kysel-
lään esimerkiksi kolme vuotta ennen varsinaista tilausta, niin maailman-
markkinoiden muutos on saattanut nostaa tai laskea teräksen hintaa huo-
mattavasti, mikä taas vaikuttaisi oleellisesti teräsrungon hintaan ostohet-
kellä. Teräsrunkoinen vaihtoehto on siis herkempi kustannusvaihteluille 
maailmanmarkkinahinnan muutosten takia, kun taas betonielementteihin 
se ei vaikuta. Betonielementeissä taas hintoihin vaikuttava tekijä on 
enemmänkin niiden sen hetkinen kysynnän ja tarjonnan suhde. 

6.2 Vertailu 

Käyttötarkoituksensa perusteella keskisuuri liikuntahalli voidaan toteut-
taa kaikilla kolmella – puu-, teräs- ja betonirakenteisella – vaihtoehdolla. 
Jännevälin tai korkeuden puolesta ei muodostu ongelmia. Paloteknisiltä 
ominaisuuksiltaan betonirakenteisella rungolla olisi vaivattominta ja edul-
lisinta päästä paloluokkaan R60 tämän kokoluokan hallissa. Toisaalta 
taas, jos palotilanne mallinnettaisiin tarkemmalla tasolla, saataisiin palon-
aikainen lämpötila katon rajapinnassa tarkemmin selville, mikä johtaisi 
siihen, että esimerkiksi teräsrakenteen palosuojamaalin kerrospaksuus 
saataisiin kohtuulliseksi eikä puurakenteiden dimensioita jouduttaisi kas-
vattamaan liialti. Näin ollen myös teräs- ja puurakenteisestakin runko-
vaihtoehdosta saataisiin kilpailukykyinen verrattuna betonirakenteiseen. 
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Esimerkkikohde sijoittuu lentomelualueelle, minkä takia rakenteiden ää-
neneristävyys on myös merkittävässä osassa. Tässä tapauksessa ääne-
neristysvaatimuksia hallin ulkovaipalle ei kuitenkaan ole, koska sitä tul-
laan käyttämään vain harjoitushallina, jossa yleisötapahtumia ei tulla jär-
jestämään. Tämä mahdollistaa kevyiden vaipparakenteiden, kuten pelti-
villa-pelti -elementtien käytön. Akustisilta ominaisuuksiltaan betonira-
kenne olisi kuitenkin optimaalisin sen tiheyden ja massan ansiosta, mutta 
sen edut konkretisoituisivat vasta sitten, jos myös ulkoseinä toteutettai-
siin betonielementeillä.  
 
Yhteenvetona kaikki vaihtoehdot ovat toteutuskelpoisia ja täyttävät niin 
akustiset, palotekniset kuin rakenteellisetkin vaatimukset liitteen laskel-
mien ja raportissa läpikäytyjen asioiden perusteella. Mainittavaa kuiten-
kin on, että kantavien rakenteiden palonkestovaatimuksen ollessa 60 mi-
nuuttia, teräs- ja puurakenteisesta vaihtoehdosta on hankala saada kilpai-
lukykyistä ilman kohteesta tehtävää paloanalyysiä. Ilman paloanalyysiä 
betonirakenne olisi ollut ainoa järkevä vaihtoehto esimerkkikohteen kan-
nalta ja tähän betonirakenteiseen mastopilari-räystäspalkki-HTT-laatta -
runkoon päädyttiin myös todellisuudessa. 
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