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1 Johdanto 

1.1 Opinnäytetyön lähtökohdat 

Opinnäytetyössä selvitetään kantavien rakenteiden palomitoitusta ja -suojausta esi-

merkkikohteina käytettävien hallirakennuksien palomitoitusprosessien pohjalta. Esi-

merkkikohteina on käytetty puu- ja teräsrakenteisia halleja. Puurakenteisen hallin 

runkona on käytetty liimapuupilari-palkkirunkoa. Kantavien rakenteiden osalta puu-

rakenteisen hallin kohdalla tarkastellaan erityisesti liimapuista harjapalkkia ja pilaria 

sekä näiden välisiä liitoksia. Teräsrakenteiden hallin kantavana runkona on käytetty 

teräsrunkoa. Tarkastelun kohteena on kantava putkipalkkiristikko ja kantava teräspi-

lari.  

Suoritin harjoittelun keväällä 2019 Sitowise Oy:n Jyväskylän toimipisteellä rakenne-

suunnittelijan tehtävissä. Harjoittelun aikana opinnäytetyön mahdolliseksi aiheeksi 

nousi muun muassa paloturvallisuusasioihin perehtymistä rakennesuunnittelun nä-

kökulmasta. Opinnäytetyön aiheeksi valikoitui lopulta Kantavien rakenteiden palomi-

toitus ja -suojaus. Pääpaino opinnäytetyössä on rajattu kantaviin puu- ja teräsraken-

teisiin ja liitoksiin sekä niiden palomitoitukseen ja -suojaukseen. Perusteena rajauk-

selle oli se, että kokemus ja tietoperusta toimeksiantajan kokemuksen perusteella on 

teräsbetonirakenteiden osalta laajempaa verrattuna puu- ja teräsrakenteiden palo-

mitoitukseen ja -suojaukseen.  

Kantavien rakenteiden palomitoitusta ja -suojausta on merkityksellistä selvittää, sillä 

palotilanteissa rakenteiden kestävyyden täytyy olla määrätyllä tasolla ja rakennusta 

käyttävien henkilöiden turvallisuus tulee olla niiltä osin turvattu (A 848/2017, 11 §). 

Kantavien rakenteiden palomitoituksen hallitseminen on tärkeä osa rakenteiden mi-

toitusta esimerkiksi hallirakenteissa ja muissa isommissa rakennuksissa. Puu- ja teräs-

rakenteisten kantavien rakenteiden palomitoitus ja -suojaus on hyvä hallita ja osata 

mitoittaa rakenteet mahdollisille palotilanteille liitoksineen. Aihe on hyödyllinen kaik-

kien rakennuksien käyttöturvallisuuden kannalta, joten perehtyminen aiheeseen on 

tarpeellista rakennesuunnittelijan näkökulmasta.  
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1.2 Opinnäytetyön tavoitteet 

Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia jo olemassa olevaa tietoa kantavien rakentei-

den palomitoituksesta ja -suojauksesta.  Lisäksi tavoitteena on analysoida opinnäyte-

työprosessin aikana tehtyjä palomitoituksia ja koota niihin vaikuttavia tärkeimpiä te-

kijöitä. Palomitoituksia ja -suojauksia tehdään puu- ja teräsrakenteisen hallirakennuk-

sen kantaville rakenteille. 

Kantavien rakenteiden palotekniset asiat ovat tärkeitä rakennesuunnittelun kannalta, 

erityisesti palomitoitusta ja -suojausta koskien. Palomitoitukselliset tekijät voivat jois-

sain mitoitusprosesseissa tulla mitoittaviksi tekijöiksi, minkä vuoksi myös palomitoi-

tukselliset asiat on syytä osata osana muita mitoitusprosessissa tarvittavia rakenne-

suunnittelussa tarvittavia taitoja.  

Opinnäytetyössä on tavoitteena selvittää palomitoitukseen liittyvää lainsäädäntöä ja 

asetuksia. Opinnäytetyö pohjautuu Ympäristöministeriön asetukseen rakennusten 

paloturvallisuudesta, joka astui voimaan 1. päivänä tammikuuta 2018 (A 848/2017, 

44 §). Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta asettaa palomi-

toitukselle ja -suojaukselle reunaehdot, joiden rajoissa palomitoitus on suoritettava. 

Lisäksi se asettaa vaatimukset siitä, minkälainen lopputulos palomitoitusprosessissa 

on saavutettava, jotta tavoitteelliset vaatimukset saavutetaan paloturvallisuuden nä-

kökulmasta. (A 848/2017, 3 §.). Opinnäytetyöprosessin jälkeen tavoitteena on hallita 

palomitoituksen ja -suojauksen perusteet kantavien rakenteiden osalta sekä keskei-

nen rakenteelliseen paloturvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö asetuksineen. 
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Tärkeimpiä kysymyksiä, joihin opinnäytetyössä haetaan vastausta: 

- Millainen on keskeinen palomitoitukseen ja -suojaukseen liittyvä voimassa 

oleva lainsäädäntö ja asetukset? 

- Mitkä ovat tärkeimmät kantavien rakenteiden palomitoitukseen ja -suojauk-

seen liittyvät asiat rakennesuunnittelun kannalta? 

- Miten palomitoitetaan puurakenteisen hallin kantavat rakenteet ja mitkä ovat 

tärkeimmät palomitoitukseen liittyvät asiat? 

- Miten palomitoitetaan teräsrakenteisen hallin keskeiset kantavat rakenteet ja 

mitkä ovat tärkeimmät palomitoitukseen liittyvät asiat? 

- Puu- ja teräsrakenteisen hallirakennuksen liitosten palomitoitus ja -suojaus. 

 

1.3 Tutkimusprosessi 

Opinnäytetyössä käytettävä tutkimusmenetelmä on kuvaileva kirjallisuuskatsaus. 

Tutkimusprosessissa tutkitaan jo olemassa olevaa tietoa opinnäytetyön aiheesta ja 

tuodaan tärkeimmät asiat aihealueen ympäriltä esille ja kootaan merkittävimmät 

kantavien rakenteiden palomitoitusta ja -suojausta koskevat asiat. Näitä tärkeimpiä 

tekijöitä ovat keskeinen lainsäädäntö ja asetukset sekä palomitoitus- ja suojauspro-

sessiin liittyvät asiat. Lisäksi opinnäytetyössä tutkitaan palomitoitukseen ja -suojauk-

seen vaikuttavia yksityiskohtia tehtyjen palomitoitusprosessien pohjalta. Opinnäyte-

työssä tehtyjä kantavien puu- ja teräsrakenteiden palomitoituksia analysoidaan ja 

niistä poimitaan tärkeimpiä palomitoitukseen vaikuttavia tekijöitä.  

1.4 Sitowise Oy 

Opinnäytetyön toimeksiantajana on Sitowise Oy. Sitowise Oy on yksi Suomen suurim-

mista infra- ja rakennusteollisuuden suunnittelu- ja konsultointiyrityksistä. Yrityksellä 

on yli 40 vuoden kokemus alalta. Yritys toimii koko Suomen alueella ja sillä on toimi-

pisteitä 21 paikkakunnalla Suomessa. Pääasiassa toimipaikat sijoittuvat eteläisem-

pään Suomeen, mutta myös pohjoinen ja itäinen osa Suomesta kuuluvat yrityksen 

toimialueeseen. Sitowise Oy:n pohjoisin toimipiste sijaitsee Rovaniemellä. Itäisimpiä 
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toimipaikkoja ovat muun muassa Joensuu ja Lappeenranta. Sitowise Oy toimii myös 

muissa Pohjoismaissa ja lisäksi Baltiassa. Kaiken kaikkiaan yrityksessä työskentelee 

noin 1800 asiantuntijaa Suomen, Pohjoismaiden ja Baltian alueella. (Sitowise, n.d.) 

Sitowise Oy suunnittelee ja konsultoi niin uudis- kuin korjausrakentamisen kohteita 

pääasiassa isommissa rakennusprojekteissa, kuten kerrostalokohteet, teollisuuskoh-

teet ja julkiset rakennukset. Yritys toimii myös rakennuttamispuolella ja sillä on myös 

talotekniikan puolella LVIS -suunnittelijoita ja -asiantuntijoita. Jyväskylän toimipis-

teellä suurin suunnittelijoiden ja asiantuntijoiden määrä on rakennesuunnittelun 

puolella.  

2 Tulipalo  

2.1 Palamisen perusteet 

Palamisen edellytykset täyttyvät, kun aine yhtyy happeen niin, että se synnyttää va-

loilmiön ja riittävän korkean lämpötilan. Kun aine yhtyy happeen hitaasti, eikä kor-

keaa lämpötilaa ja valoilmiötä synny, kyseessä on ilmiö, jossa aine hapettuu. Hapet-

tuminen on ilmiö, joka ilmenee esimerkiksi raudan ruostumisena. Palamisprosessissa 

tarvitaan palava aine, joita sanotaan polttoaineiksi. Polttoaineiden palaessa syntyy 

energiaa. Polttoaineiden olomuotoja ovat kaasu, neste ja jähmeä polttoaine. Palami-

sen aiheuttamaa tilannetta, joka uhkaa ja vahingoittaa ympäristöä, kutsutaan tulipa-

loksi. (Hyttinen, Tolonen & Väisänen 2014, 14.) 

Palamistavoiksi luetaan seuraavat palotavat: liekehtivä ja hehkuva palaminen. Pala-

minen, missä reaktiot syntyvät kaasussa, on liekehtivää palamista. Jähmeän polttoai-

neen pinnalla tapahtuva palaminen on hehkuvaa palamista. Edellä mainitut palamis-

tavat voivat esiintyä palotilanteessa samaan aikaan tai peräkkäin. (Mts. 14.) 
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2.2 Palamisen edellytykset 

Palamisen perusedellytyksiä ovat riittävän suuri lämpötila, hapen, palavana aineena 

toimiva polttoaine sekä häiriintymätön kemiallinen reaktio. Liekehtivässä palami-

sessa edellytyksenä on, että nämä kaikki perusedellytykset ovat voimassa samaan ai-

kaan. Hehkuvassa palossa palamisreaktio tapahtuu suoraan polttoaineena olevan ai-

neen pinnassa, eikä palamisreaktiossa esiinny välittäviä reaktioita. Kun lämpötila 

nousee, palamisreaktio kiihtyy. (Hyttinen, Tolonen & Väisänen 2014, 17.) 

 

Kuvio 1. Palamisen neljä perusedellytystä, jotka esiintyvät liekehtivässä palossa (mts. 
17). 
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Kuvio 2. Hehkupalon perusedellytykset (mts. 17). 

 

Hapen saannilla voidaan säädellä paloreaktion etenemistä. Paloreaktion kiihdyttä-

miseksi vaaditaan suurta ilman happipitoisuutta. Vähäinen ilman happipitoisuus puo-

lestaan hidastaa palamista. Pienessä palossa happipitoisuuden pienetkin muutokset 

vaikuttavat palotilanteen kulkuun palotilannetta kiihdyttävänä tai hidastavana teki-

jänä. Palaminen on kuitenkin mahdollista pienissäkin happipitoisuuksissa esimerkiksi 

täyden palon aikana huonepalossa. (Mts. 17.) Osittain suljetussa tai kokonaan sulje-

tussa tilassa tapahtuvaa palotilannetta kutsutaan huonepaloksi. Huonepalossa paloti-

lassa oleva savun ja lämpösäteilyn kulku palotilan ulkopuolelle on ainakin osittain es-

tetty ja lisäksi palamiseen tarvittavan ilman määrä on rajallinen. (Mts. 56.) Polttoai-

neita ovat muun muassa hiilivetyjä sisältävät aineet, kuten esimerkiksi kivihiili tai 

puu. Lisäksi polttoaineiksi luetaan kuuluvan myös esimerkiksi kemikaalit ja metallit. 

(Mts. 17-18.) 
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3 Palomitoitukseen ja -suojaukseen liittyvä lainsäädäntö 

3.1 Maankäyttö- ja rakennuslaki 

Maankäyttö- ja rakennuslaki asettaa paloturvallisuuteen liittyviä säännöksiä muiden 

rakentamisen edellytyksien ohessa. Maankäyttö- ja rakennuslain 117 b §:ssa esite-

tään vaatimukset rakennuksen paloturvallisuuteen liittyvistä asioista. MRL:n mukaan 

rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, että rakennus on paloturvallinen ra-

kennuksen käyttötarkoitus huomioon ottaen. Kantavien rakenteiden osalta vaadi-

taan, että kantavien rakenteiden tulee kestää palotilanteen alkamisesta niille asetet-

tujen vähimmaisaikojen mukaisesti. Kantavien rakenteiden toiminta tulee suunnitella 

ja toteuttaa siten, että rakennuksesta poistuminen ja pelastustoiminta on mahdol-

lista riittävällä varmuudella. (Maankäyttö- ja rakennuslaki, 117 b §.) 

Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa uuden rakennuksen rakenta-
mista, rakennuksen korjaus- ja muutostyötä sekä rakennuksen käyttötarkoituk-
sen muutosta varten tarvittavia tarkempia säännöksiä: 

1) palon syttymisen ja leviämisen rajoittamisesta sekä taloteknisten ja lämmi-
tykseen käytettävien laitteistojen paloturvallisuudesta; 

2) rakenteiden kantavuudesta palotilanteessa ja tähän liittyvistä rakennustuot-
teiden ominaisuuksista; 

3) palon ja savun kehittymisen ja leviämisen rajoittamisesta ja tähän liittyvien 
rakennustuotteiden ja laitteistojen ominaisuuksista; 

4) poistumisturvallisuudesta ja turvallisuusselvityksestä; 

5) sammutus- ja pelastustehtävien järjestelystä.  

(Maankäyttö- ja rakennuslaki, 117 b §.) 
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3.2 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 

Rakennusten palotekninen suunnittelu ja suunnitteluvaatimukset pohjautuvat Suo-

messa Ympäristöministeriön asetukseen rakennusten paloturvallisuudesta. Ympäris-

töministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta astui voimaan 1. tammikuuta 

2018. Ympäristöministeriön asetus sisältää rakennusten paloturvallisuuteen liittyviä 

sitovia määräyksiä ja asetuksia. Asetuksessa on määritelty rakennusten palotekni-

seen suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyviä säännöksiä ja reunaehtoja kaikille ra-

kentamisen osa-alueille korjausrakentamisesta uudisrakentamiseen. (Ympäristömi-

nisteriön muistio 2017, 1-2.) 

Ympäristöministeriön uuden asetuksen sisällysluettelon runko (Ympäristöministeriön 

asetus rakennusten paloturvallisuudesta, 2017):  

- 1 luku – Yleistä 

- 2 luku – Rakenteiden kantavuuden säilyttäminen 

- 3 luku – Palon rajoittaminen palo-osastoon  

- 4 luku – Palon kehittymisen rajoittaminen 

- 5 luku – Palon leviämisen estäminen naapurirakennukseen 

- 6 luku – Poistuminen palon sattuessa 

- 7 luku – Palotekniset laitteistot 

- 8 luku – Sammutus- ja pelastustehtävien järjestely 

 

3.3 Perustelumuistio ympäristöministeriön asetukseen rakennusten pa-

loturvallisuudesta 

Ympäristöministeriön asetukseen rakennusten paloturvallisuutta koskien tehtiin pe-

rustelumuistio ympäristöministeriön toimesta, joka sisältää tarkentavia ohjeita ja li-

säyksiä asetuksessa annettuihin määräyksiin sekä ohjeita hyvään rakentamistapaan 

paloteknisissä asioissa ympäristöministeriön asetuksen pohjalta. Perustelumuistio 

julkaistiin uuden asetuksen ohella 1. tammikuuta 2018. Ympäristöministeriön asetus 



13 

 

rakennusten paloturvallisuudesta ja perustelumuistio ympäristöministeriön asetuk-

seen rakennusten paloturvallisuudesta toteutettiin erillisinä osina. Tällä toteutusta-

valla on eritelty rakenteellista paloturvallisuutta koskevat määräävät asetukset ja 

niitä täydentävät ohjeistukset ja tulkinnat. (Ympäristöministeriön muistio 2017, 1-2.) 

 

Kuvio 3. Asetus ja asetusta vastaavan perustelumuistion asettelu ymäristöministeriön 
nettisivuilla (Paloturvallisuus, 2019). 

 

Perustelumuistion sisältö on aseteltu niin, että perustelumuistiossa esiintyvät ohjeet 

ja tulkinnat on otsikoitu perustelumuistiota vastaavan asetuksen otsikoinnin mukai-

sesti. Tällä menettelytavalla on mahdollistettu asetuksia vastaavien ohjeiden mah-

dollisimman helppo löytäminen perustelumuistiosta. 

3.4 Kantavia rakenteita koskeva lainsäädäntö 

3.4.1 Rakenteiden kantavuuden säilyttäminen  

Ympäristöministeriön asetuksessa kantavien rakenteiden paloturvallisuudesta toinen 

luku käsittelee rakennuksen kantavaa runkoa ja sitä, miten rakenteiden tulee säilyt-

tää kantavuus palotilanteessa (A 848/2017, 11 §). Asetuksessa määritetään kantavan 

rungon sekä rungon jäykisteiden olennaiset osat. Näitä ovat rakennuksen pääkannat-

tajat, yläpohjan jäykistävät rakenteet ja muut rungon jäykisteinä toimivat rakenteet 

sekä sellaiset rakenteet, jotka stabiloivat rakennuksen yläpohjan. Lisäksi kantavan 

rungon olennaisia osia ovat kantavien rakenteiden sekä jäykisteiden liitokset. (A 

848/2017, taulukko 3.) Rakennuksen kantavat rakenteet määritellään rakennuksen 



14 

 

suunnitteluvaiheessa kohteeseen nimetyn rakennesuunnittelijan toimesta (RIL 195-

1-2018, 49). 

Asetuksen toisessa luvussa asetetaan vaatimukset rakenteiden kantavuuden säilymi-

selle palotilanteessa. Kantavien rakenteiden toiminta palotilanteessa tulee olla huo-

lellisesti voimassa olevien asetuksien ja ohjeiden mukaan suunniteltu ja toteutettu. 

Huolellisella ja voimassa olevien asetuksien ja ohjeiden mukaisella paloteknisellä 

suunnittelulla varmistetaan suunniteltavan rakennuksen turvallinen käyttö ja paloti-

lanteessa varmistetaan rakennuksen käyttäjien poistuminen / evakuointi turvallisesti 

rakennuksesta palotilanteen alkamisen jälkeen.  

Ympäristöministeriön asetuksen mukaan rakennus tulee suunnitella ja toteuttaa si-

ten, ettei se tai sen rakennusosat aiheuta sortumisvaaraa määrättynä aikana paloti-

lanteen alkamisesta. Lisäksi asetuksessa määrätään, että rakennuksen tulee kestää 

riittävällä varmuudella palotilanteen palokuorman aiheuttama palorasitus jäähtymi-

seen asti, jos henkilöturvallisuus ja mahdollinen vahinkojen suuruus niin velvoittavat. 

(A 848/2017, 11 §.) Asetuksen 11 §:ssa hyväksyttävä ja riittävä luotettavuus rakentei-

den kestämiselle palotilanteen ajan jäähtymiseen asti voidaan todeta riittäväksi, kun 

palomitoitus suoritetaan käyttämällä taulukkomitoituksen mukaisia arvoja, tai jos pa-

lomitoitus tehdään oletettuun palonkehitykseen perustuen (RIL 195-1-2018, 48). 

3.4.2 Luokitukseen perustuva mitoitus 

Luokitukseen perustuva mitoitus toteutetaan rakennuksen paloluokitukseen perus-

tuen. Luokitukseen perustuvassa mitoitustavassa luokkavaatimus määräytyy EN 

1363-1 standardin mukaisen lämpötila-aikakäyrän perusteella (RIL 195-1-2018, 52). 

Luokitukseen perustuvassa palomitoituksessa rakennukset jaetaan kolmeen palo-

luokkaan: P3, P2 ja P1. P3-paloluokkaa koskien ympäristöministeriön asetus vaatii 

kellarikerroksen alapuolisen kellarikerroksen kantaville rakenteille luokkavaatimuk-

sen R 60, A2-s1, d0. Kellarikerroksen alapuolisen kellarikerroksen kantavien rakentei-

den lisäksi ympäristöministeriön asetus ei vaadi P3-luokan rakennukselle muita luok-

kavaatimuksia kantaville rakenteille. (A 848/2017, 12 §.) P3-luokan rakennuksen on 
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kuitenkin hyvä katsoa kestävän olennaisesti vaurioitumatta rakennuksesta poistumi-

sen ajan (Ympäristöministeriön muistio 2017, 14). 

 

Kuvio 4. Standardin mukainen lämpötila-aikakäyrä (RIL 195-1-2018, 52). 

 

P1- ja P2-paloluokkiin kuuluvien rakennuksien kantavien ja jäykistävien rakenteiden 

luokkavaatimukset saadaan ympäristöministeriön asetuksen mukaan soveltamalla 

asetuksessa olevaa taulukkoa 3. Taulukon mukaan rakenteiden luokkavaatimukset 

määräytyvät rakennuksen kerroslukumäärän ja korkeuden mukaan. P1-paloluokassa 

kantavien rakenteiden luokkavaatimukseen vaikuttaa korkeuden ja kerroslukumää-

rän lisäksi se, mihin palokuormaryhmään rakennus kuuluu. P1-paloluokka jaotellaan 

kolmeen palokuormaryhmään: yli 1200 MJ/m2, 600 - 1200 MJ/m2 ja alle 600 MJ/m2. 

(A 848/2017, 12 §; A848/2017, taulukko 3.) 

3.4.3 Oletettuun palonkehitykseen perustuva mitoitus 

Oletettuun palonkehitykseen perustuvassa kantavien rakenteiden palomitoituksessa 

on käytettävä oletetun palonkehityksen mukaisia olosuhteita siten, että palotilan-

teen palorasitus kattaa riittävällä todennäköisyydellä kyseessä olevassa rakennuk-

sessa esiintyvät tilanteet. Edellä mainittua palomitoitusmenetelmää käytetään, kun 

tehdään palomitoitusta P0-paloluokkaan kuuluville rakennuksille.  Oletettuun palon-

kehitykseen perustuvassa palomitoituksessa sovelletaan ympäristöministeriön ase-

tuksessa 13 §:ssa olevaa taulukkoa 4. Taulukkoon on taulukoitu rakennukset 
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kerroksittain sekä rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan. Taulukkoon on lisäksi 

taulukoitu rakennusta koskevat rajoitukset, olennaisten kantavien rakenteiden kestä-

vyys palossa ja mitoituspalokuormantiheys. Kun palomitoitus toteutetaan oletettuun 

palomitoitukseen perustuen, voidaan mitoituksessa ottaa huomioon lämpötilan hi-

taampi nousu sekä kantavien rakenteiden jäähdytys, jos rakennuksessa on tarkoituk-

seen sopiva automaattinen palonsammutusjärjestelmä. (A 848/2017, 13 §; A 

848/2017, taulukko 4.) Vaihtelevan mittaisia syttymis-, kytemis- ja jäähtymisvaiheita 

voidaan havaita luonnollisissa palotilanteissa (RIL 195-1-2017, 52). 

 

Kuvio 5. Luonnollisen palon lämpötila-aikakäyrä (esimerkki) (RIL 195-1-2018, 52). 

 

4 Eurokoodit 

4.1 Eurokoodit Suomessa 

Eurokoodien tarkoitus on yhtenäistää teknisiä määräyksiä ja suunnitteluohjeita EU:n 

jäsenvaltioiden välillä (Eurokoodit: Eurooppalaiset kantavien rakenteiden suunnitte-

lustandardit, 5-6). Suomessa ensimmäiset eurokoodeihin pohjautuvat kansalliset liit-

teet julkaistiin vuonna 2007 ja vuonna 2016 astui voimaan eurokoodeihin pohjautuva 

rakentamismääräyskokoelma (Eurokoodit: Eurooppalaiset kantavien rakenteiden 
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suunnittelustandardit, 8; RIL 201-1-2017, 3).  Eurokoodit ovat osa suunnittelutyöhön 

liittyvistä työkaluista myös kantavien rakenteiden mitoitukseen liittyen ja suunnitte-

lutöitä tehdään eurokoodeihin pohjautuvien suunnitteluohjeiden mukaan. Eurokoo-

deihin perustuvia suunnitteluohjeita ovat muun muassa Suomen rakennusinsinöö-

rien liiton RIL ry:n julkaisemat julkaisut. (RIL 201-1-2017, 3.)  

Kansallisien liitteiden laadintaa edellytetään, jotta eurokoodeja voidaan käyttää ky-

seisessä maassa. Suomen rakentamismääräyskokoelma sisältää kaikki Suomessa laa-

ditut kansalliset liitteet. Rakentamisen osalta kansalliset liitteet on laatinut Suomessa 

ympäristöministeriö. Kansalliset liitteet sisältävät kansallisesti määritettyjä arvoja. 

Kansallisissa liitteissä voidaan antaa arvoja esimerkiksi kansallisia varmuuslukuja, 

luonnonkuormien suuruutta tai käyttöikää koskien. Osittain kansallisissa liitteissä 

esiin nostetut asiat on annettu Suomessa asetuksina ja osittain pelkästään ohjeina tai 

asetusta täydentävä ohjeena. (Eurokoodit: Eurooppalaiset kantavien rakenteiden 

suunnittelustandardit, 7.) 

4.2 Eurokoodit palomitoitukseen ja -suojaukseen liittyen 

Eurokoodit asettavat suunnittelua koskevia sääntöjä myös palomitoitusta ja -suo-

jausta koskien. Palomitoitusta ja -suojausta koskevat osat on merkitty seuraavasti: 

EN 199x-1-2. (Eurokoodit: Eurooppalaiset kantavien rakenteiden suunnittelustandar-

dit, 11.) Palomitoitukseen liittyen eurokoodit asettavat suunnittelusääntöjä sisältäviä 

osia puurakenteiden, teräsrakenteiden, betonirakenteiden, muurattujen rakentei-

den, alumiinirakenteiden ja betoni-teräs -liittorakenteiden osalta (mts. 16-19). Tässä 

työssä eurokoodien osalta tarkemman tarkastelun alla ovat puu- ja teräsrakenteita 

koskevat osat. 

5 Yleistä tietoa kantavien rakenteiden palomitoituksesta 

Kantavien rakenteiden palomitoitus tehdään Suomessa voimassa olevien eurokoo-

dien ja niiden perusteella laadittujen suunnitteluohjeiden mukaan. Kantavien 
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rakenteiden palomitoitus voidaan tehdä ympäristöministeriön asetuksen mukaan 

joko luokitukseen tai oletettuun palonkehitykseen perustuvan mitoitustavan mukai-

sesti (Ympäristöministeriön muistio 2017, 14). Luokitukseen perustuva palomitoitus 

tehdään ympäristöministeriön asetuksessa annettujen luokkavaatimusten perus-

teella. Palomitoitusta tehdessä on osoitettava kokeellisesti, laskennallisesti tai voi-

massa olevaa taulukkomitoitusta käyttäen, että palomitoitettavan kohteen luokka-

vaatimukset täyttyvät. Standardipalokäyrää käytetään perustana luokkavaatimuksen 

määräytymiselle luokitukseen perustuvassa mitoitustavassa. (A 848/2017, 12 §.) Ole-

tettuun palonkehitykseen perustuva mitoitustapa perustuu siihen, että mitoituspro-

sessissa voidaan ottaa huomioon lämpötilan hitaampi nousu sekä rakenteiden jääh-

dytys (mts. 13 §). Tässä työssä pääpaino on luokitukseen perustuvan palomitoitusta-

van pohjalta palomitoitukseen ja -suojaukseen perehtyminen. 

5.1 Kantavat puurakenteet 

Palotilanteen kuormitukset ovat onnettomuustilanteen kuormia. Palotilanteessa 

kuormitukset ovat normaalitilanteeseen nähden pienempiä. Palotilanteessa muuttu-

vat kuormat kerrotaan yhdistelykertoimilla, jotka pienentävät kuormitusyhdistel-

mässä esiintyviä muuttuvia kuormia (RIL 205-2-2019, 18-19).  

Kun määräävä muuttuva kuorma palotilanteessa on luonnonkuorma, palotilanteen 

kuormitus saadaan laskettua kaavalla: 𝐸 , = 𝐺 + 𝜓 , ∗ 𝑄 , + ∑ 𝜓 , ∗ 𝑄 ,  (RIL 

205-2-2019, kaava 2.7.1S) 

Kun määräävä muuttuva kuorma palotilanteessa on hyötykuorma, palotilanteen 

kuormitus saadaan laskettua kaavalla: 𝐸 , = 𝐺 + 𝜓 , ∗ 𝑄 , + ∑ 𝜓 , ∗ 𝑄 ,  (RIL 

205-2-2019, kaava 2.7.1S)  

missä  

𝐺  = pysyvän kuorman ominaisarvo 

𝑄 ,  = muuttuvan kuorman ominaisarvo 
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𝜓 ,  = palotilanteen yhdistelykerroin EN 1990 kansallisen liitteen mukaan 

𝜓 ,  = palotilanteen yhdistelykerroin EN 1990 kansallisen liitteen mukaan 

 

Kuvio 6. Yhdistelykertoimen 𝜓 arvo standardin EN 1990 kansallisen liitteen 
mukaisesti (Ympäristöministeriö 2016, 18). 

   

5.1.1 Kantavien puurakenteiden palomitoitusta koskevat asetukset ja ohjeet 

Puurakenteiden palomitoitus tehdään Suomessa eurokoodien mukaan. Palomitoitus 

perustuu SFS-EN 1995-1-2 standardiin, joka on vahvistettu vuonna 2004 (RIL 205-2-

2019, 7). Puurakenteiden palomitoitukseen on tehty SFS-EN 1995-1-2 standardiin pe-

rustuva ohje RIL 205-2-2019 (mts. 7). Ohjeessa käsitellään kantavia ja osastoivia ra-

kenteita ja niiden palonkestävyysominaisuuksia sekä esitetään kyseisten rakenteiden 

mitoitusperiaatteet ja soveltamissäännöt. RIL 205-2-2019 käsittelee puurakenteiden 

palomitoitusta standardipalokäyrän mukaisessa palorasituksessa. (Mts. 13.) 
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5.1.2 Hiiltymissyvyys 

Puurakenteen hiiltyminen tulee ottaa huomioon sellaisten puurakenteiden osalta, 

joiden puupinnat altistuvat suoraan tai palosuojauksen pettämisen jälkeen palorasi-

tukselle palotilanteessa. Puurakenteen hiiltymissyvyyteen vaikuttavat hiiltymisno-

peus ja palorasituksen kesto. Hiiltymisnopeus riippuu siitä, mikä on puutuote, josta 

rakenne on tehty.  Hiiltymissyvyyden laskemiseen käytetään joko yksidimensionaa-

lista tai nimellistä hiiltymisnopeutta. Yksidimensionaalinen hiiltyminen on esimerkiksi 

tasomaisen rakenteen hiiltymistä, kun palorasitus esiintyy vain rakenteen toisella 

puolella (ks. kuvio 2). Esimerkiksi suorakaidepoikkileikkauksien tai muiden useam-

milta sivuilta palolle alttiiden rakenteiden hiiltymissyvyys määritetään nimellisen 

hiiltymisnopeuden perusteella (ks. kuvio 3). Nimellisen hiiltymissyvyyden laskemi-

sessa otetaan huomioon rakenteeseen palossa tuleva kulmapyöristys sekä raken-

teessa olevien halkeamien vaikutus. Palosuojaamattomilla rakenteilla hiiltyminen 

oletetaan alkavaksi heti palorasituksen alkaessa. (RIL 205-2-2019, 21-24.) 

 

Kuvio 7. Yksidimensionaalinen hiiltyminen, jossa palorasitus tasomaisen rakenteen 
toisella puolella (RIL 205-2-2019, 22). 
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Kuvio 8. Nimellinen hiiltymissyvyys 𝑑 ,  ja yksidimensionaalisen hiiltymisen 
hiiltymissyvyys 𝑑 ,  (RIL 205-2-2019, 22). 

 

Palosuojattujen rakenteiden osalta hiiltymiseen vaikuttavat hiiltymisen alkamishetki, 

palosuojauksen murtumishetki sekä hiiltymisnopeus ennen suojauksen murtumista 

ja suojauksen murtumisen jälkeen (RIL 205-2-2019, 25). Rakenteen hiiltymisnopeus 

ennen suojauksen murtumista saadaan laskettua palkkien ja pilareiden osalta kerto-

malla suojaamattoman rakenteen hiiltymisnopeus palosuojauksen huomioonotta-

valla kertoimella 𝑘 . Kertoimen arvoon vaikuttaa rakenteen palosuojauksen materi-

aali. Hiiltymisen alkaminen palosuojattujen rakenteiden osalta voidaan laskea eri pa-

losuojausmateriaalit huomioon ottavilla laskentakaavoilla. Palosuojauksen murtumi-

nen johtuu yleensä palosuojauksen puhki hiiltymisestä, mekaanisesta vaurioitumi-

sesta tai suojauksen liittämiseen liittyvistä seikoista (esimerkiksi liian suuret liitinvälit 

tai liian vähäinen tunkeuma hiiltymättömään rakenteeseen). (Mts. 27-29.) 
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Kuvio 9. Eri puutuotteiden hiiltymisnopeuksia (Paloturvallinen puutalo - Asuin- ja 
toimitilarakentaminen 2018, 88). 

 

5.1.3 Tehollisen poikkileikkauksen menetelmä 

Tehollisen poikkileikkauksen menetelmää voidaan käyttää palomitoitukseen kaikkien 

palonkestoluokkien osalta.  Tässä mitoitusmenetelmässä mitoitettavan rakenteen 

mitoittavana poikkileikkauksena toimii rakenteen tehollinen poikkileikkaus, jossa ote-

taan hiiltyminen huomioon. Tehollinen poikkileikkaus saadaan määritettyä, kun alku-

peräisestä poikkileikkauksesta vähennetään tehollinen hiiltymissyvyys 𝑑  kaikkien 

palolle alttiiden sivujen osalta (ks. kuvio6). Tehollinen hiiltymissyvyys saadaan lasket-

tua seuraavan kaavan mukaan: 𝑑 = 𝑑 , + 𝑘 ∗ 𝑑  (RIL 205-2-2019, kaava 4.1). 

Kaavassa 𝑑 ,  on rakenteelle laskettu nimellinen hiiltymissyvyys, kerroin 𝑘  mää-

räytyy sen mukaan onko rakenne palosuojattu vai suojaamaton (ks. kuvio 7) ja 𝑑 =

7 𝑚𝑚. (RIL 205-2-2019, 31-32.) 
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Kuvio 10. Poikkileikkaus ennen palotilannetta, hiiltynyt poikkileikkaus, 
jäännöspoikkileikkaus sekä palotilanteessa mitoittava tehollinen poikkileikkaus 
(Lahtela 2014). 

 

 

Kuvio 11. Kertoimen 𝑘  arvo määräytyy sen mukaan onko rakenne palosuojattu vai 
suojaamaton (RIL 205-2-2019, 32). 

 

5.1.4 CLT-levyn palomitoitus - delaminoituminen 

CLT (Cross Laminated Timber) on massiivipuinen levyrakenne, joka koostuu vähin-

tään kolmesta kerroksesta toisiinsa sidottuja puulautoja (Kermani & Porteus 2013, 

20).  Ristiinliimattujen CLT-levyjen raaka-aineena käytetään tavallisesti mäntyä tai 

kuusta. CLT-levyjä voidaan käyttää jäykistävinä ja kantavina rakenteina seinä- ja lat-

tiarakenteissa. CLT-rakenteet ovat nostamassa suosiotaan Suomessa ja CLT-
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levyrakenteita käytetään esimerkiksi tilaelementtirakentamisessa. (Monikerroslevy 

(CLT) 2020.) 

CLT-rakenteen palomitoitus eroaa muiden puurakenteiden palomitoituksesta siten, 

että palotilanteessa sen hiiltyminen ei ole lineaarista. Ristiinliimatun rakenteen hiilty-

minen tapahtuu usealla eri hiiltymisnopeudella. Tämä johtuu siitä, että kun hiiltymi-

nen saavuttaa kahden ristiinliimatun kerroksen välisen liimasauman, oletetaan jo hiil-

tyneen lamellikerroksen kuoriutuvan pois rakenteesta. Tämän jälkeen seuraavassa 

lamellikerroksessa hiiltyminen alkaa suuremmalla hiiltymisnopeudella, koska seu-

raava lamellikerros on lämmennyt edellisen lamellikerroksen hiiltyessä. Hiiltymisno-

peus palautuu alkuperäiseen arvoonsa, kun hiiltyminen saavuttaa 25 mm:n syvyyden 

seuraavasta lamellikerroksesta. Jos seuraavan lamellikerroksen paksuus on alle 25 

mm, hiiltyminen jatkuu suuremmalla hiiltymisnopeudella. Edellämainittua ilmiötä 

kutsutaan delaminoitumiseksi. CLT-rakenteiden palomitoituksessa tulee ottaa huomi-

oon rakenteen lamellien paksuus ja erityisesti 3-kerroksisen CLT-rakenteen palomi-

toituksessa pinnassa oleva lamellikerros tulisi mitoittaa siten, että se kestäisi koko 

vaaditun palonkestoajan eikä delaminoitumista pääsisi tapahtumaan. CLT-rakennetta 

voi myös suojata palolta esimerkiksi levytyksellä, jolloin rakenteen paksuutta ei tar-

vitse kasvattaa lamellikerroksia lisäämällä tai paksuntamalla. (Paloturvallinen puutalo 

- Asuin- ja toimitilarakentaminen 2018, 92.) 
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Kuvio 12. Erilaisten CLT-levytyyppien toimivat osat palotilanteessa (Paloturvallinen 
puutalo - Asuin- ja toimitilarakentaminen 2018, 92). 

5.2 Kantavat teräsrakenteet 

5.2.1 Kantavien teräsrakenteiden palomitoitusta koskevat asetukset / ohjeet 

Teräsrakenteiden palomitoitus tehdään Suomessa eurokoodien mukaan. Kantavien 

teräsrakenteiden palomitoitus perustuu SFS-EN 1993-1-2 standardiin, joka on vahvis-

tettu vuonna 2005 (SFS-EN 1993-1-2:2005, 1). Lisäksi teräsrakenteiden mitoitukseen 

voidaan käyttää SFS-EN 1993-1-2 standardiin perustuvia suunnitteluohjeita. Ympäris-

töministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta määrittää suunnittelun reuna-

ehdot myös teräsrakenteiden osalta. 

5.2.2 Kantavan teräsrakenteen palomitoitusprosessi 

Yksittäisten kantavien teräsrakenteiden palomitoitus suoritetaan yleensä laskennalli-

sena- tai taulukkomitoituksena. Mitoitus voidaan suorittaa myös yhdistämällä em. 

laskentamenetelmät. Taulukkomitoitusta käyttäessä mitoitettavalle teräsrakenteelle 

valitaan teräsrakenteelle vaaditun palonkestoajan, mitoituslämpötilan sekä poikki-

leikkaustekijän perusteella palosuojausmateriaali tuotevalmistajan palosuojausmate-

riaaleista. Laskennallisen mitoituksen tavoitteena on selvittää mitoitettavan 
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rakenteen palosuojaustarve tarkempien laskelmien pohjalta. Laskennallisella palomi-

toituksella pystytään joissain tapauksissa optimoimaan taulukkomitoituksen tulok-

sena saatuja palosuojamateriaalien paksuuksia sekä joissain tilanteissa pyritään to-

distamaan rakenteen palonkesto ilman palosuojausta. (Inha 2010, 135.) 

Yleensä teräsrakenteen palomitoitus suoritetaan seuraavan järjestyksen mukaan 

(mts. 135): 

1. Ensin määritetään rakenteen kuormitukset, rakennemalli ja materiaaliominai-

suudet. 

2. Kuormituksien, materiaaliominaisuuksien sekä rakennemallin perusteella 

määritetään mitoituslämpötila 𝜃 , . 

3. Mitoituslämpötilan tulee olla pienempi kuin rakenteen kriittisen lämpötilan 

𝜃 , . (Kriittinen lämpötila on lämpötila, jossa rakenne sortuu.) 

4. Mitoituslämpötilan perusteella tarkistetaan rakenteen kestävyys eri murtora-

jatiloissa. 

- Palkkien palomitoituksessa otetaan huomioon tarvittaessa lommahdus ja kie-

pahdus. Pilareiden osalta otetaan huomioon tarvittaessa nurjahdus sekä avar-

uusnurjahdus. 

5. Rakenteen muodonmuutokset tarkistetaan käyttämällä mitoituslämpötilaa 

vastaavia jäykkyysominaisuuksia. Muodonmuutoksien ja kestävyysominai-

suuksien tarkasteluun käytetään kaavoja ja materiaaliominaisuuksia, jotka on 

esitetty standardissa SFS-EN 1993-1-2. 

6. Lämpölaajeneminen, rakenteessa esiintyvät pakkovoimat sekä mahdollisesti 

palon aikana muuttuva staattinen toimintamalli otetaan tarvittaessa huomi-

oon. 

7. Mitoitettavalle rakenteelle määritetään palonaikainen maksimilämpötila 

𝜃 , , jonka tulee olla mitoituslämpötilaa 𝜃 ,  pienempi. 
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5.2.3 Palosuojaamattomat teräsrakenteet 

Teräsrakenteita voidaan toteuttaa myös palolta suojaamattomina. Tämä edellyttää 

yleensä sitä, ettei rakenteen palonkestoajalle ole asetettu vaatimuksia. Jos kantava 

teräsrakenne halutaan jättää palolta suojaamattomaksi, tulee jonkin seuraavista eh-

doista olla voimassa (Inha 2010, 137-138):  

1. Kantaville rakenteille ei ole asetettu luokkavaatimuksia (esim. P3-luokkaan 

kuuluva rakennus).  

2. Maksimilämpötilan tulee olla kriittistä lämpötilaa pienempi vaaditun palon-

kestoajan. 

3. Vain osa rakenteesta on alttiina palolle ja rakenteen, joka on palosuojattu, 

lämpötila nousee merkittävästi hitaammin kuin palolle alttiin osan lämpötila. 

4. Kantavat teräsrakenteet ovat sisäpuoliselta palolta suojassa esimerkiksi ulko-

seinärakenteessa tai yläpohjassa. 

5. Toiminnallista palomitoitusta käytettäessä. 

6. Tuotanto- tai varastorakennuksen kantava teräsrunko tai kantavan rungon 

osa, jos rakennuksen paloluokka on R 15. Tällaisessa tapauksessa yläpohjan 

lämmöneristeen tulee olla vähintään A2-s1, d0 -luokkaan kuuluva tai jokin 

tarkoitukseen soveltuva hyväksytty rakennusmateriaali. Jatkuva sortuma on 

estettävä. 

7. Teräsrakenneyhdistys ry:n Teräsnormikortin N:o 13/2000 mukaisesti mitoite-

tut putkipalkkirakenteet ja -ristikot R 15 paloluokassa. 

8. Teräsrakenneyhdistys ry:n Teräsnormikortin N:o 13/2000 mukaisesti mitoite-

tut poimulevyt R 15 paloluokassa, kun oletetaan, että poimulevy muuttuu pa-

lotilanteessa köysirakenteeksi.  

9. Paloluokissa R 15 ja R 30 olevat teräsrakenteet, joiden materiaali on ruostu-

maton teräs. 

10. Liittorakenteissa, jos palonkesto saavutetaan betonilla, betoniraudoituksella 

ja/tai rakenneteräsosalla. 
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Yllä olevan luettelon kohdat 2, 3, 4, 5, 6, 9 ja 10 vaativat, että palomitoitus suorite-

taan aina tapauskohtaisesti (mts. 137-138). 

 

6 Kantavien puurakenteiden palomitoitus 

6.1 Puurakenteisen hallin liimapuisen harjapalkin palomitoitus – palo-

mitoituksen analysointi 

Liimapuisen harjapalkin palomitoituksen vaiheet: 

1. Lähtötiedot 

2. Palotilanteen kuormitukset 

3. Mitoittavan poikkileikkauksen paikan määrittäminen 

4. Rasitukset harjapalkille palotilanteessa 

5. Lujuusominaisuudet palotilanteessa 

6. Hiiltymissyvyys 

7. Jäännöspoikkileikkauksen määrittäminen 

8. Taivutuskestävyyden laskeminen palotilanteessa 

9. Kiepahdus/tarvittava kiepahdustuenta palotilanteessa 

10. Vetojännitys syitä vastaan harjavyöhykkeellä 

 

Harjapalkin palomitoituksessa käytettiin tehollisen poikkileikkauksen menetelmää. 

Liimapuisen harjapalkin palomitoitus lähti liikkeelle palotilanteen kuormituksien 

määrittämisellä. Palotilanteen kuormituksien laskemisen jälkeen määritettiin harja-

palkin mitoittavan poikkileikkauksen sijainti. Kun mitoittavan poikkileikkauksen si-

jainti saatiin selville, laskettiin harjapalkille tuleva momenttirasitus harjalla sekä mi-

toittavassa poikkileikkauksessa. Lisäksi laskettiin harjapalkille tuleva leikkausvoima 
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tuella sekä mitoittavassa poikkileikkauksessa. Palonaikaisien rasituksien määrittämi-

sen jälkeen kirjattiin ylös liimapuisen harjapalkin palonaikaiset lujuusominaisuudet.  

Harjapalkille laskettiin hiiltymissyvyys 30 minuutin palonkestoajalle. Hiiltymissyvyy-

den määrittämisen jälkeen saatiin määritettyä harjapalkin jäännöspoikkileikkaus vaa-

ditun palonkestoajan jälkeen. Kun jäännöspoikkileikkaus harjapalkille oli määritetty, 

pystyttiin laskemaan harjapalkin korkeus mitoittavassa poikkileikkauksessa. Kun har-

japalkin tehollinen poikkileikkaus saatiin selville, päästiin laskemaan harjapalkin kes-

tävyyksiä palotilanteessa. Harjapalkin palotilanteen mitoituksessa laskettiin taivutus-

kestävyys määräävässä poikkileikkauksessa, taivutuskestävyys harjalla, kiepahdus / 

tarvittava kiepahdustuentaväli palotilanteessa sekä vetojännitys syitä vastaan harja-

vyöhykkeellä. 

Harjapalkin palomitoituksessa on otettava huomioon palkille palotilanteessa tulevat 

kuormitukset, harjapalkin dimensiot sekä se, mihin palonkestoluokkaan palkki mitoi-

tetaan. Tässä työssä harjapalkki mitoitettiin R30 -paloluokkaan. Mitoituksen tulok-

sena todettiin, että harjapalkki kestää palonaikaiset rasitukset 30 minuutin palonkes-

toajalle mitoitettuna. Harjapalkin palomitoituksessa käyttöasteet jäivät alle 25 %:n, 

jonka perusteella voidaan todeta, että hallirakennuksen harjapalkin voisi mitoittaa 

mahdollisesti myös pienemmillä dimensioilla ja näin optimoida hallin kantavia raken-

teita. Jos rakenteita optimoidaan palomitoituksen perusteella, tulee ottaa huomioon 

lisäksi käyttötilanteen kuormitukset. 

6.2 Puurakenteisen hallin kantavan liimapuisen pilarin palomitoitus – 

palomitoituksen analysointi 

Kantavan liimapuisen pilarin palomitoituksen vaiheet: 

1. Lähtötiedot 

2. Palotilanteen kuormitukset 

3. Palotilanteessa pilariin kohdistuvat rasitukset 

4. Materiaalin lujuusominaisuudet palotilanteessa 

5. Hiiltymissyvyyden määrittäminen 
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6. Tehollisen poikkileikkauksen laskeminen 

7. Pilarin mitoitus puristukselle ja taivutukselle erikseen vahvemmassa suun-

nassa (Z-suunta) ja heikommassa nurjahdustuetussa suunnassa (Y-suunta) 

 

Kantavan liimapuisen pilarin palomitoituksen alussa otettiin selville palomitoituksen 

lähtötiedot. Palomitoituksen lähtötietoja ovat pilarin dimensiot, palonkestoaika, jolle 

pilari palomitoitetaan sekä pilarille tulevat kuormitukset. Liimapuupilarin palomitoi-

tuksessa käytettiin tehollisen poikkileikkauksen menetelmää. Kun mitoituksen lähtö-

tiedot olivat selvillä, laskettiin pilarille palotilanteessa kohdistuvat kuormitukset. Pa-

lotilanteen kuormituksien perusteella laskettiin pilarin rasitukset palotilanteessa. Eri-

teltyinä pilarin palonaikaiset rasitukset ovat tuulikuormasta aiheutuva momentti, kat-

toprojektioon kohdistuvasta tuulikuormasta aiheutuva momentti, lisävaakavoimasta 

aiheutuva momentti, mitoittava kokonaismomentti ja mitoittava leikkausvoima. Pa-

lonaikaisien rasituksien laskemisen jälkeen määritettiin ja laskettiin materiaalin lu-

juusominaisuudet palotilanteessa.  

Kun palonaikaiset rasitukset ja materiaalin lujuusominaisuudet oli määritetty, lasket-

tiin pilarin hiiltymissyvyys 30 minuutin palon jälkeen. Hiiltymissyvyyden määrittämi-

sen jälkeen pystyttiin laskemaan pilarin tehollinen poikkileikkaus palotilanteessa. Pa-

lotilanteen tehollisen poikkileikkauksen mukaan pystyttiin tekemään varsinainen pa-

lomitoitus pilarille. Pilari mitoitettiin palotilanteessa vahvemmassa Z-suunnassa, joka 

ei ollut nurjahdustuettu sekä heikommassa Y-suunnassa, joka oli nurjahdustuettu pa-

lotilanteessa. Palomitoituksessa laskettiin pilarin puristuskestävyys (nurjahdus) ja tai-

vutuskestävyys sekä näiden yhdistetty jännitys palotilanteessa.  

Puurakenteisen hallin kantavan liimapuupilarin palomitoitusprosessin tuloksena to-

dettiin, että pilari kestää sille tulevat palonaikaiset rasitukset. Pilarin palonaikaiset 

käyttöasteet jäivät alle 50%:n, jonka perusteella voidaan todeta, että pilari on hie-

man ylimitoitettu palotilanteen kuormituksille. Pilarin palomitoituksessa määrääväksi 

tekijäksi olisi voinut tulla heikomman suunnan nurjahdus palotilanteessa, jos heikom-

man suunnan nurjahdustuenta olisi pettänyt 30 minuutin palon aikana. Heikomman 

suunnan nurjahdustuennan kestäminen palotilanteen ajan mahdollistaa tehokkaan 
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dimension pilarin heikommalle suunnalle. Pilarin dimensioita olisi palomitoituksen 

osalta voinut muuttaa ja mitoittaa pilari pienemmillä dimensioilla. Mitoituksen tulok-

sena todettiin, että pilari kestää sille tulevat palonaikaiset kuormitukset 30 minuutin 

palonkestoajalle mitoitettuna. 

7 Kantavien teräsrakenteiden palomitoitus 

7.1 Teräshallin putkipalkkiristikon palomitoitus – palomitoituksen ana-

lysointi 

Teräshallin putkipalkkiristikon palomitoitus toteutettiin Ruukin WINRAMI -ohjelmalla. 

WINRAMI:lla putkipalkkiristikon palomitoitus tapahtui kahden eri sovelluksen avulla. 

Aluksi ristikon geometria ja ristikolle tulevat kuormat lisättiin ristikkomakroon, jonka 

jälkeen makrosta saatiin generoitua ristikkorakenne liitoksineen WINRAMI:iin. Ohjel-

massa ristikolle määritettiin poikkileikkaukset SECTION -sovelluksesta. Poikkileikkauk-

sien määrittämisen jälkeen ristikolle suoritettiin laskenta ja todettiin, etteivät ristikon 

liitokset kestä ilman palosuojausta. Palosuojaus pystyttiin lisäämään ristikolle ohjel-

massa. Palosuojauksen lisäämisen jälkeen laskenta suoritettiin uudestaan ja palosuo-

jausta lisättiin niin usein, että voitiin todeta palosuojauksen riittävän 30 minuutin pa-

lolle. 

WINRAMI:lla putkipalkkiristikon palomitoituksessa haastavaksi osoittautui liitosten 

palomitoitus. Rakenteet kestivät muuten hyvin palotilanteen kuormitukset, mutta lii-

tosten osalta jouduttiin lisäämään hitsien a-mittoja sekä liitoksien vapaavälejä. Palo-

suojausta jouduttiin lisäämään reilusti, että saatiin liitokset mitoitettua palolle hyväk-

sytysti. WINRAMI osoittautui toimivaksi työkaluksi putkipalkkiristikon palomitoituk-

sessa ja ristikon palosuojauksen määrittämisessä. 
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Kuvio 13. WINRAMI:lla palomitoitettu putkipalkkiristikko. 

7.2 Teräshallin teräspilarin palomitoitus – palomitoituksen analysointi 

Teräsrakenteisen hallin kantavan teräspilarin palomitoitus tehtiin Ruukin WINRAMI -

mitoitusohjelmalla. Ohjelmaan lisättiin oikean mittainen rakenneosa. Pilarin alapää-

hän lisättiin momenttijäykkä tuki, jonka jälkeen pilarille määritettiin profiili SECTION -

ohjelmasta. Pilarin profiiliksi määritettiin HEB240. Pilarille lisättiin palotilanteen kuor-

mitukset sekä palotilanteen parametrit. Kuormituksien lisäämisen jälkeen pilarille 

suoritettiin laskenta. Laskennan perusteella todettiin, että pilari kestää 30 minuutin 

palonkestoajan sille palotilanteessa tulevat kuormitukset ilman palosuojausta. Pilarin 

palomitoituksen tulokset olivat selkeästi luettavissa ohjelmasta (ks. kuvio 23). 

Pilarin palomitoitus tapahtui WINRAMI -ohjelmalla toimivasti. Ohjelman käyttö pila-

rin palomitoituksessa perehdytti ohjelman käyttöön ja ohjelmaa on mahdollista hyö-

dyntää myös työelämässä. 
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8 Liitoksien palomitoitus ja -suojaus 

8.1 Kantavien puurakenteiden liitokset 

8.1.1 Palosuojaamattomat liitokset 

Puurakenteiden liitokset voidaan palomitoituksellisesti jaotella palosuojaamattomiin 

ja palosuojattuihin liitoksiin. Palosuojaamattomina liitoksina puurakenteiden liitoksia 

voidaan toteuttaa pääsääntöisesti 15 minuutin palonkestoajalle 𝑡 , , kun liitos on to-

teutettu puisin sivukappalein. Kun liitoksen liitäntä toteutetaan tappivaarnoin, voi-

daan liitoksella saavuttaa 20 minuutin palonkestoaika. Suojaamattomia puisia liitok-

sia palomitoitettaessa asetetaan edellytyksiä muun muassa liitoksen liittimien halkai-

sijalle / paksuudelle sekä puisien sivukappaleiden paksuudelle. (SFS-EN 1995-1-

2:2004, 66.) 

Palosuojaamattomina liitoksina voidaan saavuttaa enintään 30 minuutin palonkesto-

aika, kun liittiminä käytetään ruuveja, tappivaarnoja tai nauloja. Pidempi, enintään 

30 minuutin palonkestoaika, voidaan saavuttaa kasvattamalla liitoksen puisien sivu-

kappaleiden paksuutta tai leveyttä tai liittimien pääty- ja reunaetäisyyksiä mitalla 𝑎 . 

Tässä tapauksessa liittimiltä edellytetään, ettei niissä ole kantoja, jotka ulkonevat lii-

tosrakenteesta. (Mts. 66.) 

Suojaamattomiin puurakenteiden liitoksiin luetaan kuuluvaksi myös liitokset, joissa 

sivukappaleina on teräslevyt. Tällaisissa tapauksissa standardin EN 1993-1-2 sääntö-

jen mukaan määritellään sivukappaleina toimivien teräsosien kestävyys. Sivukappa-

leena toimivan teräslevyn puurakenteen puoleisen pinnan voidaan olettaa olevan pa-

lolle altistumaton, kun teräslevyn poikkileikkaustekijää määritetään EN 1993-1-2 pe-

rusteella. (Mts. 74.) Kun teräslevyt ovat uloimpina liitosrakenteessa, rakenne vaatii 

kuitenkin yleensä palosuojauksen esimerkiksi naulalevyrakenteiden osalta (RIL 205-2-

2019, 63). 
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8.1.2 Palosuojatut liitokset 

Liitoksen palosuojaus parantaa liitoksen palonkestävyyttä. Liitoksen palonkestävyyttä 

voidaan lisätä kipsilevyillä tai puurakenteisella palosuojauksella. Palosuojauksessa 

käytettäviä kipsilevytyyppejä ovat A-, H- ja F-tyypin kipsilevyt. Eri suojausmenetel-

mien osalta hiiltymisen alkuun kuluvan ajan  𝑡  tulee täyttää suojausmateriaalina 

käytetyn suojaustyypin edellyttämä ehto standardin EN 1995-1-2 mukaisesti. (SFS-EN 

1995-1-2:2004, 68.) Kipsilevytyypeillä A tai H tai puulevytyksellä suojatun liitoksen 

suojaukselta edellytetään, että suojaus pysyy paikoillaan, kunnes hiiltyminen alkaa. 

Liitokselta, joka on suojattu F-tyypin kipsilevyllä, edellytetään, että liitos kestää koko 

liitokselle asetetun palonkeston ajan. (RIL 205-2-2019, 59.) Standardissa EN 1995-1-2 

määritellään nauloilla ja ruuveilla kiinnitettyjen palosuojauksien liitinvälien maksi-

mietäisyyksistä ja tartuntapituuksista (SFS-EN 1995-1-2:2004, 68, 70). 

Liitoksen palosuojaus voidaan toteuttaa myös asentamalla liittimen päälle liittimen 

kantaa suojaava tulppa. Em. suojaustavassa liitintä suojaavana tulppana käytetään 

yleensä reikään upotettavaa puutulppaa. Puutulpan pituutena käytetään tällaisessa 

tapauksessa standardin EN 1995-1-2 kaavasta 6.1 saatavaa arvoa. Myös pulttiliitok-

sen palosuojauksena käytettävän suojauksen tulee olla edeltävän kaavan mukainen. 

(Mts. 68.)  

Palosuojaus liitoksessa sivukappaleina oleville teräslevyille on riittävä, jos niitä ympä-

röivä puinen palosuojaus on paksuudeltaan vähintään 𝑎 , joka saadaan määritettyä 

standardissa EN 1995-1-2 olevalla kaavalla 6.1. Jos teräslevylle käytetään jotain vaih-

toehtoista palosuojaustapaa, se määritetään standardin EN 1993-1-2 mukaan. (Mts. 

76.) 

8.2 Kantavien teräsrakenteiden liitokset 

Kantavien teräsrakenteiden liitokset toteutetaan yleensä hitsaus- ja ruuviliitoksin. Jos 

seuraavat ehdot täyttyvät hitsaus- tai ruuviliitoksen osalta, voidaan liitoksen palon-

kestävyys todeta riittäväksi: 
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1) Liitosten palosuojauksen terminen kestävyys 
𝑑

𝜆  on vähintään yhtä-

suuri kuin tarkasteltavaan liitokseen liittyvän rakenneosan palosuojauk-

sen termisen kestävyyden 
𝑑

𝜆  pienin arvo, 

missä 𝑑  on palosuojamateriaalin paksuus  
   (𝑑 = 0 suojaamattomille rakenneosille) 
  𝜆  on palosuojamateriaalin tehollinen  
   lämmönjohtavuus 

2) Liitosten hyväksikäyttöaste on pienempi tai yhtäsuuri kuin liitettävien ra-
kenneosien hyväksikäyttöasteen suurin arvo. Yksinkertaistuksena vertailu 
voidaan suorittaa normaalilämpötilaa vastaten. 

3) Normaalilämpötilassa liitokset mitoitetaan Eurocoden osan EN 1993-1-8 
mukaisesti. (Ongelin & Valkonen 2010, 504.) 

 

Liitosten kestävyyttä tulee tarkastella muilla keinoilla, jos edellä mainitut ehdot eivät 

täyty. Ruuviliitosten osalta liitosten kestävyyksiä tulee tarkastella leikkauskestävyy-

den, reunapuristuskestävyyden sekä vetokestävyyden osalta ruuvikiinnitysluokan 

edellyttämällä tavalla. Ruuviliitoksien palotilanteen kestävyyksiä laskettaessa nor-

maalilämpötilan kestävyydet kerrotaan lämpötilasta riippuvalla pienennystekijällä 

sekä normaalilämpötilan kestävyyden osavarmuusluvun ja palomitoituksessa käytet-

tävän osavarmuusluvun osamäärällä. Hitsausliitoksien osalta tulee tarkastella paloti-

lanteen lämpötilan perusteella hitsin mitoitusarvoa palotilanteessa. Päittäishitsien 

osalta lujuuden mitoitusarvoksi voidaan valita liitoksessa olevan heikomman liitettä-

vän rakenteen lujuus, jos liitos on kokonaan läpihitsattu ja lämpötila on alle 700 °C. 

Päittäishitsille voidaan käyttää pienahitsille käytettävää pienennystekijää, jos lämpö-

tila ylittää palotilanteessa 700 °C. Pienahitsien osalta palotilanteen kestävyys saa-

daan, kun pienahitsin normaalilämpötilan kestävyys kerrotaan lämpötilasta riippu-

valla lujuuden pienennystekijällä sekä normaalilämpötilan kestävyyden osavarmuus-

luvun ja palomitoituksessa käytettävän osavarmuusluvun osamäärällä. (Ongelin & 

Valkonen 2010, 504-507.) 
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9 Pohdinta 

Opinnäytetyön tavoitteena oli saada koottua kantavien rakenteiden 

palomitoitusprosesseja koskien keskeisiä palomitoitukseen ja sitä kautta rakenteiden 

palosuojaukseen vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi opinnäytetyössä tutkittiin 

palomitoitukseen vaikuttavaa keskeistä lainsäädäntöä ja asetuksia. Opinnäytetyössä 

tehtyjen palomitoituksien kautta tarksteltiin kantavien rakenteiden palomitoitukseen 

ja suojaukseen vaikuttavia tekijöitä puu- ja teräsrakenteiden osalta. 

Esimerkkikohteina käytettiin hallirakennuksia, joiden kantavien rakenteiden 

palomitoituksilla saatiin näkökulmaa kantavien rakenteiden palomitoitusta koskien ja 

palomitoitusprosessiin vaikuttavien tekijöiden vaikutusta palomitoitukseen sekä 

rakenteiden toimivuuteen palotilanteessa.  

Tässä työssä käsiteltiin kantavien rakenteiden palomitoitukseen liittyvää keskeistä 

lainsäädäntöä sekä asetuksia ja niiden vaikutusta rakenteiden palomitoitukseen. 

Keskeisen lainsäädännön ja asetuksien tunteminen kantavien rakenteiden 

palomitoituksessa on tärkeää, koska lainsäädäntö ja asetukset asettavat keskeiset 

raamit rakenteiden palomitoitukselle. Lainsäädännössä ja asetuksissa määritetään 

rakennuksien paloluokat sekä rakenteiden palonkestovaatimukset, joiden perusteella 

rakenteiden palomitoitukset tehdään. Tässä työssä tarkasteltiin laajasti Suomessa 

palomitoitukseen vaikuttavaa lainsäädäntöä ja asetuksia sekä eurokoodeja. 

Kantavien puurakenteiden palomitoitus toteutettiin käsin laskemalla, ja tällä 

menettelytavalla tuli läheisesti tutuksi rakenteiden palomitoitukseen vaikuttavat 

tekijät liimapuisen harjapalkin ja pilarin palomitoituksesta. Lisäksi mitoitettiin 

harjapalkin ja pilarin välinen liitos 30 minuutin palolle. Myös liitoksen mitoitus tehtiin 

käsinlaskemalla. Käsinlaskeminen avasi läheisesti mitoitusprosesseihin vaikuttavia 

tekijöitä. 

Teräsrakenteiden osalta palomitoitukset tehtiin teräsrakenteisen hallirakennuksen 

putkipalkkiristikolle sekä teräspilarille. Teräsrakenteiden palomitoitukset tehtiin 

Ruukin WINRAMI-ohjelmalla. Teräsrakenteiden palomitoituksen osalta päästiin 

perehtymään rakenteiden palomitoitukseen WINRAMI:lla. WINRAMI:lla teräksisen 
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putkipalkkiristikon ja pilarin palomitoituksen tekeminen oli hyödyllistä, sillä ohjelmaa 

voi hyödyntää myös työelämässä teräsrakenteiden mitoituksessa ja 

palomitoituksessa. Erityisesti teräksisen putkipalkkiristikon palomitoituksessa 

WINRAMI on käytännöllinen mitoitustyökalu. Teräsrakenteiden osalta 

käsinlaskeminen olisi avannut tarkemmin palomitoitukseen vaikuttavien tekijöiden 

vaikutusta palomitoitukseen.   

Kaiken kaikkiaan palomitoitusprosessien kautta kantavien rakenteiden 

palomitoitukseen perehtyminen, mitoitusprosessien analysointi ja tarkastelu lisäsi 

ymmärrystä siitä, kuinka palomitoitukseen ja -suojaukseen liittyvät tekijät vaikuttavat 

rakenteiden käyttäytymiseen palotilanteissa. Palomitoituksien, lakien ja asetuksien 

sekä palomitoitukseen vaikuttavien tekijöiden tutkiminen avasi kantavien 

rakenteiden palomitoitukseen ja -suojaukseen liittyviä tekijöitä ja niiden vaikutusta 

kantavien rakenteiden palomitoituksessa.  
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Liitteet 

Liite 1. Puurakenteisen hallirakennuksen liimapuisen harjapalkin 

palomitoitus EC5:n mukaan 

Lähtötietoja: 

 

- harjapalkin leveys 265 mm 

- korkeus tuella 1370 mm 

- korkeus harjalla 2100 mm 

- jänneväli: 21,77 m 

- liimapuu, lujuusluokka GL30c 

- kattokaltevuus 1:16, 3,58° 

- paloluokka R 30 

- 𝐺  = 8,1 kN/m, 𝑄  = 15,0 kN/m  

 

Harjapalkin määräävä palotilanteen kuorma 𝑬𝒅,𝒇𝒊: 

𝐸 , =  𝐺 +  𝜓 , ∗ 𝑄 , + Σ𝜓 , ∗ 𝑄 , = 8,1 + 0,5 ∗ 15,0  ≅ 15,6    

(RIL 205-2-2019, kaava 2.7.1S) 

 

𝜓 , = 0,5  (RIL 205-2-2019, taulukko 2.2) 

 

Voimasuureet: 

𝑀 , , =
, ∗

=
, ∗( ,  )

≅ 1002,2 𝑘𝑁𝑚  

(momentti harjalla) 

 

𝑅 , =
,  ∗ ,  

≅ 176,8 𝑘𝑁  

(palkin tukireaktio palotilanteessa) 

𝑅 , , = 15,6 ∗ 7,395 𝑚 ≅ 115,4 𝑘𝑁   

(palkille kohdistuvan tasaisen kuorman resultanttikuorma mitoittavasta poikkileik-

kauksesta tuelle) 
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𝑀 , (𝑥 ) = 176,8 𝑘𝑁 ∗ 7,395 𝑚 − 115,4 𝑘𝑁 ∗
,  

≅ 881,1 𝑘𝑁𝑚  

(momentti mitoittavan poikkileikkauksen kohdalla) 

 

 

Mitoittavan poikkileikkauksen paikka (Liimapuukäsikirja OSA 3, 53): 

𝑋 =
∗

∗
=

 ∗  

∗  
= 7395 𝑚𝑚  

 

𝑙 = 𝑗ä𝑛𝑛𝑒𝑣ä𝑙𝑖, ℎ = 𝑘𝑜𝑟𝑘𝑒𝑢𝑠 𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎, ℎ = 𝑘𝑜𝑟𝑘𝑒𝑢𝑠 ℎ𝑎𝑟𝑗𝑎𝑙𝑙𝑎  

   

Poikkileikkauksen korkeus 𝒉𝒎 mitoittavassa poikkileikkauksessa: 

tan 3,58° =
 

⇔ 𝑥 = tan 3,58° ∗ 7710 𝑚𝑚 ≅ 482 𝑚𝑚  

 ℎ = 482 𝑚𝑚 + 1370 𝑚𝑚 = 1852 𝑚𝑚 

 

Lujuusominaisuudet palotilanteessa: 

𝑓 , , = 𝑘 , ∗
,

= 𝑘 , ∗
∗ ,

,
= 1,0 ∗

, ∗

,
= 34,50 𝑁/𝑚𝑚   

(RIL 205-2-2019, kaava 2.1) 

 

𝑓 = 𝑘 ∗ 𝑓 , = 1,15 ∗ 30   (RIL 205-2-2019, kaava 2.4) 

𝑓 ,  = lujuuden ominaisarvo (RIL 205-1 taulukot 3.3S-3.13S) 

𝑘  -kerroin (RIL 205-2-2019, taulukko 2.1) 

𝛾 ,  = puun osavarmuusluku palotilanteessa 

 

𝑓 , , = 4,03   

𝑓 , , , = 2,88   

𝑓 , , , = 0,58
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Materiaali: 

Viisteen vaikutus puristetun vinon pinnan taivutuslujuuteen, kerroin 𝑘 , , : 

𝑘 , , =
,

, ∗ ,
∗ ,

, ,
∗  

=
,

, ∗ ,
∗

,

,
∗

≅ 0,941  

(SFS-EN 1995-1-1:2014, kaava 6.40) 

 

Viisteen vaikutus vedetyn vinon pinnan taivutuslujuuteen, kerroin 𝑘 , , : 

𝑘 , , =
,

, ∗ ,
∗ ,

, ,
∗  

=
,

, ∗ ,
∗

,

,
∗

≅ 0,799  

(SFS-EN 1995-1-1:2014, kaava 6.39) 

 

Hiiltymissyvyys 𝒅𝒆𝒇: 

Hiiltymisnopeus: 𝛽 = 0,70    (RIL 205-2-2019, taulukko 3.2) 

𝑑 , = 𝛽 ∗ 𝑡 = 0,70 ∗ 30 = 21 𝑚𝑚  (RIL 205-2-2019, kaava 3.2) 

𝑘 = 1,0  (RIL 205-2-2019, taulukko 4.1) 

𝑑 = 7 𝑚𝑚  (RIL 205-2-2019, 32) 

𝑑 = 𝑑 , + 𝑘 ∗ 𝑑 = 21 + 1,0 ∗ 7 = 28 𝑚𝑚  (RIL 205-2-2019, kaava 4.1) 

Tehollinen poikkileikkaus: 

𝑏 = 𝑏 − 2 ∗ 𝑑 = 265 − 2 ∗ 28 = 209 𝑚𝑚 (tehollinen leveys) 

ℎ , = ℎ − 𝑑 = 1852 − 28 = 1824 𝑚𝑚 (tehollinen korkeus tehollisen poikki-

leikkauksen kohdalla) 

ℎ , = ℎ − 𝑑 = 2100 − 28 = 2072 𝑚𝑚 (tehollinen korkeus harjan koh-

dalla) 
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Taivutuskestävyys: 

Taivutusjännitys määräävässä poikkileikkauksessa: 

Mitoitusehto: 𝜎 , , , < 𝑓 , ,    ja     𝜎 , , , < 𝑘 , , ∗ 𝑓 , ,  

Tasaisesti kuormitetun harjapalkin jännitykset määräävän poikkileikkauksen kohdalla 

𝑥 = 7395 𝑚𝑚: 

Viistetty reuna: 

𝜎 , , , ≅ 𝜎 , , =
∗ , ,

∗ ,
=

∗ , ∗

∗
≅ 7,60   

7,60 < 𝑘 , , ∗ 𝑓 , , = 0,941 ∗ 34,5 = 32,46   

KA: 23,4 % 

Suora reuna: 

𝜎 , , , ≅ 𝜎 , , = 7,60 < 𝑓 , , = 34,5 𝑁/𝑚𝑚   

KA: 22,0 % 

Taivutusjännitys harjalla: 

Mitoitusehto: 𝜎 , , = 𝑘 ∗
∗ , ,

∗ ,
< 𝑘 ∗ 𝑓 , ,  

kerroin 𝑘 : 

 𝑘 = 1 + 1,4 ∗ tan 𝛼 + 5,4 ∗ 𝑡𝑎𝑛  𝛼 = 1 + 1,4 ∗ tan 3,58° + 5,4 ∗ 𝑡𝑎𝑛  3,58° 

= 1,1086  (SFS-EN 1995-1-1:2014, kaava 6.44) 
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Taivutuslujuuden pienentyminen valmistuksessa lamellien taivutuksen vuoksi, ker-

roin 𝑘 = 1,0 (SFS-EN 1995-1-1:2014, 45). 

 

mitoitusehto: 1,1086 ∗
∗ , ∗

∗
= 7,43 < 1,0 ∗ 34,5 = 34,5   

KA: 21,5 % 

Kiepahdus: 

Mitoitusehto: 𝜎 , , < 𝑘 , ∗ 𝑓 , ,  

Jos kiepahdus ei vähennä taivutuskestävyyttä: 

𝑘 , = 1 ⇒   𝜆 . , ≤ 0,75  

Suhteellinen hoikkuus:  

𝜆 . . =
, ,

, ,
  

⟹  𝜎 , , =
, ,

. .
=

,
= 53,33   

Suorakaidepoikkileikkaus (havupuu): 

⇒    𝜎 , =
, ∗ ∗ ,

, ∗ ,
  

⇒   𝑙 , ≤
, ∗ ∗ ,

, ∗ , ,
  

⇒   𝑙 , ≤
, ∗ ∗

∗ ,
≅ 3395 𝑚𝑚  
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⇒    𝑎 ≤ 𝑙 , − 2 ∗ ℎ = 3395 − 2 ∗ 1824 ≅ −253 𝑚𝑚  

 ei mahdollista, kiepahdus määrää taivutuskestävyyden  
 

Tarvittava kiepahdustuennan väli palotilanteessa 𝑎 : 

𝜎 , , < 𝑘 , ∗ 𝑓 , ,   

⇒    𝑘 , =
, ,

, ,
=

,

,
≅ 0,220  

Kokeillaan: 

 𝑘 , =
, ,

 

⇒    𝜆 , , =
,

=
√ ,

≅ 2,132 > 1,4   𝑂𝐾!  

⇒    𝜎 , , = ,

, ,
=

,
≅ 6,60   

Tehollinen kiepahduspituus: 

→   𝑙 , ≤
, ∗ ∗ ,

, ∗ , ,
=

, ∗ ∗

∗ ,
= 27 431 𝑚𝑚  

→    𝑎 = 𝑙 , − 2 ∗ ℎ , = 27 431 − 2 ∗ 1824 ≅ 23 783 𝑚𝑚  

 tarvittava kiepahdustuentaväli palotilanteessa 23 783 mm, harjapalkin 
jänneväli 21 770 mm  Kiepahdustuentaa ei tarvita palotilanteessa! 
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Vetojännitys syitä vastaan harjavyöhykkeellä: 

Mitoitusehto: 𝜎 , , , < 𝑘 ∗ 𝑘 ∗ 𝑓 , , ,  (SFS-EN 1995-1-1:2014, kaava 6.50) 

𝑘 = 1,4  

Vertailutilavuus: 𝑉 = 0,01 𝑚  

Palkin tilavuus: 𝑉 =
, ,

∗ 𝑏 ∗ 𝐿 =
( , , )

∗ 0,209 ∗ 23,3 = 8,26 𝑚  

Harjavyöhykkeen tilavuus: 𝑉 = 𝑏 ∗ ℎ , −
∗ , ∗

= 0,869 𝑚  

0,869 𝑚 < ∗ 𝑉 = 5,508 𝑚   

→    𝑘 =
,

=
,

,

,

= 0,409  

Poikittainen vetojännitys harjalla, kerroin 𝑘 : 

𝑘 = 0,2 ∗ tan 𝛼 = 0,0125  

→    𝜎 , , , = 𝑘 ∗
∗ , ,

∗ ,
= 0,0125 ∗

∗ , ∗

∗
= 0,084   

0,084 ≤ 𝑘 ∗ 𝑘 ∗ 𝑓 , , , = 1,4 ∗ 0,409 ∗ 0,58 = 0,332   

KA: 25,2 % 

YHTEENVETO: Harjapalkki kestää palotilanteen rasitukset paloluokassa R 30. Harja-

palkki ei tarvitse kiepahdustuentaa palotilanteen kuormituksia vastaan. 
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Liite 2. Puurakenteisen hallirakennuksen liimapuisen pilarin palomitoitus 

EC5:n mukaan 

 
Lähtötietoja: 

 

- pilarin mitat: 265*765 mm 

- pilarin korkeus: 7,0 m 

- materiaali: liimapuu, lujuusluokka GL30c 

- paloluokka R 30 

- 𝐺  = 8,1 kN/m, 𝑄  = 15,0 kN/m  

- tuulikuorma pilarille:  𝑄 ,  = 7,04 kN/m 

- hallin leveys: L = 22,8 m  

 

Määräävät palotilanteen kuormitukset: 

Yläpohjalta pilarille tulevat kuormitukset palotilanteessa: 

𝐸 , =  𝐺 +  𝜓 , ∗ 𝑄 , + Σ𝜓 , ∗ 𝑄 , = 8,1 + 0,5 ∗ 15,0  ≅ 15,6     

(RIL 205-2-2019, kaava 2.7.1S) 

 

𝜓 , = 0,5  (RIL 205-2-2019, taulukko 2.2) 

 

Palotilanteessa pilarille tuleva pystykuorma:  

𝑁 , =
15,6 

𝑘𝑁
𝑚

∗ 22,8 𝑚

2
∗ 1,1 ≅ 195,62 𝑘𝑁 

 

Tuulikuorman aiheuttamat rasitukset pilarille palotilanteessa: 

𝐸 , =  𝐺 +  𝜓 , ∗ 𝑄 , + Σ𝜓 , ∗ 𝑄 , = 0,2 ∗ 7,04  ≅ 1,41    

(RIL 205-2-2019, kaava 2.7.1S) 

 

𝜓 , = 0,2 (RIL 205-2-2019, taulukko 2.2) 
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Kattoprojektioon kohdistuvasta tuulikuormasta aiheutuva vaakavoima pilarille paloti-

lanteessa: 

𝐹 , = 2,4 𝑚 ∗ 1,41 = 3,38 𝑘𝑁  

Kattoprojektion korkeus: 2,4 m (korkeus pilarin yläpäästä harjalle) 

 

Voimasuureet: 

Tuulikuormasta aiheutuva momentti: 

𝑀 , , = 0,5 ∗ 1,41
𝑘𝑁

𝑚
∗ (7,0 𝑚) = 34,55 𝑘𝑁𝑚 

Kattoprojektioon kohdistuvasta vaakavoimasta aiheutuva momentti: 

𝑀 , , =
3,38 𝑘𝑁 ∗ 7,0 𝑚

2
= 11,83 𝑘𝑁𝑚 

Lisävaakavoimasta aiheutuva momentti: 

𝑀 , , =
195,62 𝑘𝑁

150
∗ 7,0 𝑚 = 9,1 𝑘𝑁𝑚 

Pilariin kohdistuva mitoittava kokonaismomentti palotilanteessa: 

𝑀 , , = 11,83 + 34,55 + 9,1 = 55,48 𝑘𝑁𝑚 

Mitoittava leikkausvoima palotilanteessa: 

𝑄 , =
195,62 𝑘𝑁

150
+ 3,38 𝑘𝑁 + 1,41 

𝑘𝑁

𝑚
∗ 7,0 𝑚 = 14,55 𝑘𝑁 
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Lujuusominaisuudet palotilanteessa: 

𝑓 , , = 𝑘 , ∗
,

= 𝑘 , ∗
∗ ,

,
= 1,0 ∗

, ∗

,
= 34,50 𝑁/𝑚𝑚   

(RIL 205-2-2019, kaava 2.1) 

 

𝑓 = 𝑘 ∗ 𝑓 , = 1,15 ∗ 30   (RIL 205-2-2019, kaava 2.4) 

𝑓 ,  = lujuuden ominaisarvo (RIL 205-1 taulukot 3.3S-3.13S) 

𝑘  -kerroin (RIL 205-2-2019, taulukko 2.1) 

𝛾 ,  = puun osavarmuusluku palotilanteessa 

 

𝑓 , , = 4,03   

𝑓 , , , = 2,88   

𝑓 , , , = 0,58
 
  

 

 

Hiiltymissyvyys 𝒅𝒆𝒇: 

Hiiltymisnopeus: 𝛽 = 0,70    (RIL 205-2-2019, taulukko 3.2) 

𝑑 , = 𝛽 ∗ 𝑡 = 0,70 ∗ 30 = 21 𝑚𝑚  (RIL 205-2-2019, kaava 3.2) 

𝑘 = 1,0  (RIL 205-2-2019, taulukko 4.1) 

𝑑 = 7 𝑚𝑚  (RIL 205-2-2019, 32) 

𝑑 = 𝑑 , + 𝑘 ∗ 𝑑 = 21 + 1,0 ∗ 7 = 28 𝑚𝑚  (RIL 205-2-2019, kaava 4.1) 

Tehollinen poikkileikkaus: 

𝑏 = 𝑏 − 2 ∗ 𝑑 = 265 − 2 ∗ 28 = 209 𝑚𝑚 (tehollinen leveys) 

ℎ = ℎ − 𝑑 = 765 − 28 = 737 𝑚𝑚 (tehollinen pituus) 
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Mitoitus puristukselle Z-suunnassa: 

𝜆 = , =
  

 

√

= 82,3 (RIL 205-1-2017, kaava 6.20.2S) 

 

𝐿 , = 2,5 ∗ 𝐿 = 2,5 ∗ 7000 𝑚𝑚 = 17 500 𝑚𝑚 (pilarin nurjahduspituus, mastopi-

lari) (RIL 205-1-2017, taulukko 6.1-FI.) 

Muunnettu hoikkuus:  

𝜆 , = ∗ , ,

,
=

,
∗

,

 
≅ 1,34 (RIL 205-1-2017, kaava 6.21) 

Nurjahduskerroin: 

𝑘 , =
,

 ≤  1 (RIL 205-1-2017, kaava 6.25) 

𝑘 = 0,5 ∗ (1 + 0,1 ∗ (1,34 − 0,3) + 1,34 ) ≅ 1,45 (RIL 205-1-2017, kaava 6.27) 

  𝑘 , =
, , ,

 ≅ 0,50 ≤ 1     OK! 

𝜎 , , , =
,

=
  

 ∗  
≅ 1,27  (puristusjännityksen mitoitusarvo puun 

syysuunnassa palotilanteessa) 

𝑓 , , = 𝑘 , ∗
, , ,

,
= 1,0 ∗

,

,
= 28,175  (puristuslujuuden mitoitusarvo 

puun syysuunnassa palotilanteessa) 

 KA: , ,

, ∗ , ,
=

,  

, ∗ ,  
≅ 0,09 → 9 % 
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Taivutus Z-suunnassa: 

𝑀 , = 55,48 𝑘𝑁𝑚 

𝜎 , , =
𝑀 , ∗ 6

𝑏 ∗ ℎ
=

55 480 000 𝑁𝑚𝑚 ∗ 6

209 𝑚𝑚 ∗ (737 𝑚𝑚)
≅ 2,93 

𝑁

𝑚𝑚
 

Mitoitusehto: 

𝜎 , ,

𝑘 ∗ 𝑓 , ,
≤ 1,0 

𝜆 , =
, ,

, ,
=

,

,
≅ 0,57 (RIL 205-1-2017, kaava 6.30) 

𝜎 , , =
∗

∗
∗ 𝐸 , =

, ∗(  )

 ∗  
∗ 10 800 ≅ 104,4   (RIL 205-1-

2017, kaava 6.31.1S) 

𝑐 = 0,70, 𝑏 = 209 𝑚𝑚, ℎ = 737 𝑚𝑚, 𝐸 , = 10 800 ,  

𝑙 =
𝑀 , ∗ 𝑙 , + 𝑀 , , + 𝑀 , , ∗ 𝑙 ,

𝑀 , ,

=
34,55 𝑘𝑁𝑚 ∗ 3,5 𝑚 + (11,83 𝑘𝑁𝑚 + 9,1 𝑘𝑁𝑚) ∗ 5,6 𝑚 

55,48 𝑘𝑁𝑚
= 4,29 𝑚 

𝑘 = 1, kun 𝜆 , ≤ 0,75 (RIL 205-1-2017, kaava 6.34) 

𝑓 , , = 𝑘 , ∗
𝑓 , ,

𝛾 ,
= 1,0 ∗

34,5 
𝑁

𝑚𝑚
1,0

= 34,5 
𝑁

𝑚𝑚
 

 KA: 
,  

, ∗ ,  
≅ 0,08 ≤ 1,0 → 8 % 
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Yhdistetty jännitys palotilanteessa (Z-suunnassa): 

𝜎 , , ,

𝑘 , ∗ 𝑓 , , ,
+

𝜎 , ,

𝑘 ∗ 𝑓 , ,
≤ 1,0 

 0,09 + 0,08 = 0,17 ≤ 1,0  KA: 17 % 

Pilaria ei tarvitse mitoittaa leikkaukselle palotilanteessa (RIL 205-2-2019, 33). 

Mitoitus puristukselle Y-suunnassa: 

Pilarin nurjahdustuennan oletetaan pitävän kapasiteettinsa koko palonkestoajan. 

𝐿 , = 1200 𝑚𝑚 (nurjahdustuentaväli) 

𝑁 , = 195,62 𝑘𝑁 (pilarille tuleva pystykuorma palotilanteessa) 

𝜆 =
,

=
 

 

√

≅ 19,9  

Muunnettu hoikkuus: 

𝜆 , = ∗
, , ,

,
=

,
∗

,

 
≅ 0,323 …  

Nurjahduskerroin: 

𝑘 , =
,

≤ 1,0 (RIL 205-1-2017, kaava 6.26) 

𝑘 = 0,5 ∗ (1,0 + 0,1 ∗ (0,323 … ∗ 0,3) + 0,323 … ) ≅ 0,554 (RIL 205-1-2017, 

kaava 6.28) 

 𝑘 , =
, , , …

≅ 0,997 ≤ 1,0    
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𝜎 , , , =
,

=
  

 ∗  
≅ 1,27  (puristusjännityksen mitoitusarvo puun 

syysuunnassa palotilanteessa) 

𝑓 , , = 𝑘 , ∗
, , ,

,
= 1,0 ∗

,

,
= 28,175  (puristuslujuuden mitoitusarvo 

puun syysuunnassa palotilanteessa) 

 KA: , ,

, ∗ , ,
=

,  

, ∗ ,  
≅ 0,045 → 5 % 

Taivutus Y-suunta: 

𝑀 , = 55,48 𝑘𝑁𝑚  

𝜎 , , =
𝑀 , ∗ 6

𝑏 ∗ ℎ
=

55 480 000 𝑁𝑚𝑚 ∗ 6

737 𝑚𝑚 ∗ (209 𝑚𝑚)
≅ 10,34 

𝑁

𝑚𝑚
 

Mitoitusehto: 

𝜎 , ,

𝑘 ∗ 𝑓 , ,
≤ 1,0 

𝜆 , =
, ,

, ,
=

,

,
≅ 0,30 (RIL 205-1-2017, kaava 6.30) 

𝜎 , , =
∗

∗
∗ 𝐸 , =

, ∗(  )

 ∗  
∗ 10 800 ≅ 373,4   (RIL 205-1-

2017, kaava 6.31.1S) 

𝑐 = 0,70, 𝑏 = 209 𝑚𝑚, ℎ = 737 𝑚𝑚, 𝐸 , = 10 800 ,  

𝑙 = 1,2 𝑚 (nurjahdustuentaväli, ulkoseinärakenteen kiinnitysväli) 

𝑘 = 1, kun 𝜆 , ≤ 0,75 (RIL 205-1-2017, kaava 6.34) 
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𝑓 , , = 𝑘 , ∗
𝑓 , ,

𝛾 ,
= 1,0 ∗

34,5 
𝑁

𝑚𝑚
1,0

= 34,5 
𝑁

𝑚𝑚
 

 KA: 
,  

, ∗ ,  
≅ 0,30 ≤ 1,0 → 30 % 

Yhdistetty jännitys palotilanteessa (Y-suunnassa): 

𝜎 , , ,

𝑘 , ∗ 𝑓 , , ,
+

𝜎 , ,

𝑘 ∗ 𝑓 , ,
≤ 1,0 

 0,05 + 0,30 = 0,35 ≤ 1,0  KA: 35 % 

YHTEENVETO: Pilari kestää sille tulevat palotilanteen kuormitukset. Nurjahdustuenta 

Y-suunnassa kestää 30 minuutin palorasituksen, sillä nurjahdustuentana toimii 1200 

mm:n välein kiinnitettyjen PAROC AST T -ulkoseinäelementtien kiinnikkeet. 
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Liite 3. Liimapuisen harjapalkin ja -pilarin välisen liitoksen palomitoitus 

EC5:n mukaan 

Lähtötietoja: 

 

- paloluokka R 30 
- suojataan liitos 30 mm paksulla vanerilevytyksellä 

 

Puulevytyksellä suojatun liitoksen tulee täyttää seuraava ehto: 

𝑡 ≥ 𝑡 − 0,5𝑡 ,  (RIL 205-2-2019, kaava 6.2) 

𝑡 = =
 

,  
= 30 𝑚𝑖𝑛  (RIL 205-2-2019, kaava 3.10) 

ℎ = 30 𝑚𝑚 (vanerilevyn paksuus), 𝛽 = 1,0 𝑚𝑚
𝑚𝑖𝑛 (hiiltymisnopeuden mitoitus-

arvo) (RIL 205-2-2019, taulukko 3.2) 

𝑡 = 30 𝑚𝑖𝑛 (vaadittu palonkestoaika), 𝑡 , = 15 𝑚𝑖𝑛  (RIL 205-2-2019, taulukko 

6.1) 

 𝑡 ≥ 𝑡 − 0,5𝑡 ,   30 min ≥ 30 𝑚𝑖𝑛 − 0,5 ∗ 15 𝑚𝑖𝑛 = 22,5 𝑚𝑖𝑛   OK! 

Suojauksen liitinväli enintään 100 mm reunoilla ja 300 mm keskialueella (RIL 205-2-

2019, 60). 

Liittimien reunaetäisyys vähintään 𝑎 . 

 𝑎 = 𝛽 ∗ 𝑘 ∗ (𝑡 − 𝑡 , )  (RIL 205-2-2019, kaava 6.1) 

𝛽 = 𝛽 = 1,0 𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛, 𝑘 = 1,5 
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à 𝑎 = 1,0 ∗ 1,5 ∗ (30 𝑚𝑖𝑛 − 15 𝑚𝑖𝑛) = 22,5 mm   

Palosuojauksen liittimien tartuntapituus vähintään 6d (d = liittimen paksuus / halkai-

sija) (RIL 205-2-2019, 60). 

YHTEENVETO: Puurakenteisen hallirakennuksen liimapuisen harjapalkin ja pilarin lii-

toksen palosuojaus on toteutettu 30 mm paksulla vanerilevyllä. Tällä toteutustavalla 

liitos kestää 30 minuutin palorasituksen. 
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Liite 4. Teräksisen putkipalkkiristikon palomitoitus (WINRAMI) 

Lähtötietoja: 

 

- jänneväli: 18,0 m 

- putkipalkkiristikon korkeus h: 2100,0 mm 

- paloluokka R 30 

 

 

 

 
Kuvio 14. WINRAMI -ohjelman ristikkomakroon lisättiin ristikon mitat ja 
kuormitukset. 
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Kuvio 15. Diagonaalien ja vertikaalien profiileiksi valittiin putkipalkki EN 10219-2 - 
100 x 100 x 6,0 S355MH. 

 

 

 

Kuvio 16. Ylä- ja alapaarteen profiileiksi valittiin neliöputkiprofiilit EN 10219-2 - 100 x 
100 x 6,0 S355MH. 
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Kuvio 17. WINRAMI:sta saatava tuloste, josta näkyy mitoituksen yhteenveto. 

 

 

Kuvio 18. WINRAMI -ohjelma mitoittaa putkipalkkiristikon jokaisen rakenneosan ja 
liitoksen erikseen. 
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Kuvio 19. Putkipalkkiristikko mitoitettuna liitoksineen käyttö- ja murtorajatilassa sekä 
palotilanteessa. 
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Liite 5. Teräspilarin palomitoitus (WINRAMI) 

 

Kuvio 20. Ensin ohjelmaan lisättiin oikean pituinen rakenneosa, jolle määritettiin 
momenttijäykkä tuki alapäähän. 

 

 

Kuvio 21. Kuormituksiin lisättiin pilariin kohdistuvat palotilanteen kuormitukset. 
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Kuvio 22. SECTION -ohjelmasta valittiin pilarille profiiliksi HEB240. 

 

 

Kuvio 23. Palotilanteen parametrit teräspilarille. 
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Kuvio 24. Ohjelmassa suoritettiin laskenta, jonka perusteella todettiin, että pilari 
kestää suojaamattomana sille tulevat rasitukset palotilanteessa. 

 

 

Kuvio 25. WINRAMI:sta saatava tuloste, jossa näkyy mitoituksen keskeiset tulokset ja 
mitoitukseen vaikuttavat tekijät.  
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Liite 6. Puurakenteisen hallin lähtötiedot 

Paloluokka: P2 

Kantavien rakenteiden palonkestovaatimus: R30 

Käyttöluokka: 1 

 

Rakennuksen ulkomitat: 

  

Leveys: 23,3 m 

Pituus: 40,2 m 

Vapaa korkeus: 7,0 m 

Kehäväli: 6,7 m 

Kehien lukumäärä: 6 

Kattokaltevuus: 1:16 

 

Kuormitukset: 

 

Lumikuorma: 𝑠 = 3,5 𝑘𝑁/𝑚  (maan pinnalla) 

Tuulikuorma: 𝑓 , = 7,04 𝑘𝑁/𝑚 

Metrikuorma yläpohjan omapainoista: 𝐺  = 8,1 kN/m 

Metrikuorma lumikuormasta: 𝑄  = 15,0 kN/m 
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Liite 7. Teräsrakenteisen hallin lähtötiedot 

 
Paloluokka: P2 

Kantavien rakenteiden palonkestovaatimus: R30 

Käyttöluokka: 1 

 

Rakennuksen ulkomitat: 

  

Leveys: 18,0 m 

Pituus: 36,0 m 

Vapaa korkeus: 7,0 m 

Kehäväli: 6,0 m 

Kehien lukumäärä: 6 

 

Kuormitukset: 

 

Tuulikuorma: 𝑓 , = 2,88 𝑘𝑁/𝑚 

Yläpohjan omapaino (sis. ripustuskuorman): 𝐺 = 1,05 𝑘𝑁/𝑚  

Lumikuorma katolla: 𝑄  = 2,2 𝑘𝑁/𝑚  


