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Tässä diplomityössä tutkitaan CLT-elementeistä (Cross Laminated Timber) rakennettavaa 
puukerrostaloa, jossa kerrospinta-ala ylittää määräysten salliman rajan, minkä vuoksi se on jaettu 
kolmeen paloteknisesti erilliseen osaa kahdella palomuurilla. Määräykset edellyttäisivät tässä ta-
pauksessa palomuurien toteuttamista palamattomasta materiaalista, mutta koska kyseessä on 
puukerrostalo, myös palomuurit halutaan toteuttaa puisina rakenteina. Koska suunnittelussa poi-
ketaan määräysten tarvikeluokkavaatimuksesta, palomuurirakenteen vaatimustenmukaisuus 
osoitetaan toiminnallisesti kvantitatiivista riskianalyysiä hyödyntäen. Näin ollen työn tavoitteena 
on selvittää, mitä toiminnallisia vaatimuksia palomuureille on asetettu ja millä edellytyksillä palo-
muurien toteutus puusta täyttää nämä vaatimukset. 

Työssä tutustutaan ensin rakennusten paloturvallisuutta Suomessa ohjaaviin lakeihin ja ase-
tuksiin sekä siihen, mitä niissä on säädetty paloturvallisuusvaatimusten täyttymisen osoittami-
sesta. Työssä perehdytään erityisesti toiminnallisen suunnittelun kulkuun ja tämän työn kannalta 
oleellisiin toiminnallisessa suunnittelussa käytettäviin menetelmiin. Lisäksi on selvitetty, miten pa-
lomuuri määritellään ja mitä toiminnallisia vaatimuksia tämä määritelmä asettaa palomuureille. 

Määräyksiin ja ohjeisiin perehtymisen jälkeen työssä esitellään tapaustutkimuksen kohteena 
oleva puukerrostalo ja sen CLT-palomuurirakenne. Toiminnallisen suunnittelun kulkua, joka esi-
teltiin työn teoriaosuudessa yleisellä tasolla, tarkastellaan nyt kyseisessä puukerrostalokoh-
teessa, minkä jälkeen esitellään palomuurin toiminnallinen tarkastelu, siinä käytetyt menetelmät 
ja saadut tulokset. Osana toiminnallista tarkastelua on tehty sekä CLT-rakenteen että elementtien 
välisen vaakasauman polttokokeet, jotka esitellään palomuurin laskennallisen tarkastelun jäl-
keen. 

Palomuurin toiminnallisessa tarkastelussa puista palomuurirakennetta verrataan kahteen eri 
määräysten ja ohjeiden mukaiseen palomuurin toteutukseen. Nämä vertailuratkaisut asettavat 
hyväksyttävän turvallisuustason, joka tarkasteltavan puisen palomuurirakenteen tulee saavuttaa. 
Tarkastelu on kaksitasoinen, ja siinä tutkitaan massiivisen CLT-rakenteen palonkestävyyttä sekä 
palomuurin luotettavuutta kokonaisuutena. Näistä ensimmäisessä määritetään CLT-rakenteen 
luotettavuus, jota käytetään myöhemmin kokonaisuuden tarkastelussa, jossa huomioidaan ra-
kenteen epäjatkuvuuskohdat ja niiden vaikutus palomuurin luotettavuuteen. Tarkasteltava puinen 
palomuurirakenne täyttää siis sille asetetut toiminnalliset vaatimukset, jos se on tarkastelun pe-
rusteellä vähintään yhtä luotettava kuin vertailuratkaisut. 

Tehdyn toiminnallisen tarkastelun perusteella puusta toteutettu palomuurirakenne on yhtä luo-
tettava kuin vertailuratkaisut ja siten saavuttaa vaaditun turvallisuustason. Rakenteiden polttoko-
keet vahvistivat suunnittelussa tehtyjä oletuksia ja osoittivat, että CLT-rakenne suoriutuu palossa 
jopa paremmin kuin alkuun oletettiin. Elementtien vaakasauman testauksessa saatiin selville, mi-
ten sauma toteutetaan niin, että sen palonkestävyys on sama kuin CLT-rakenteen. 

Toiminnallisen suunnittelun tapauskohtaisen luonteen vuoksi tarkastelun tulokset eivät ole 
suoraan käytettävissä missään muussa kohteessa. Mikäli suunniteltua palomuurirakennetta tai 
sen yksityiskohtia joudutaan jostain syystä muuttamaan, tulee muutosten vaikutus rakennuksen 
paloturvallisuuteen tarvittaessa arvioida. 
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lyysi, vikapuu 

 
 
Tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin OriginalityCheck –ohjelmalla. 



ii 

ABSTRACT 

Elina Rastas: Performance-based Design of a Timber Apartment Building’s Firewall 
Master of Science Thesis, 105 pages 
Tampere University 
Master’s Degree Programme in Civil Engineering 
August 2021 

 

This master’s thesis examines an apartment building constructed of CLT-elements (Cross 
Laminated Timber) in which the floor area exceeds the regulated limits. Because of this, the build-
ing has been divided into three different sections by two firewalls. In this situation the regulations 
indicate that the firewalls should be built from a non-combustible building product, but as the 
building in question is a wooden apartment building the firewalls are also desired to be imple-
mented as wooden structures. Because the planning deviates from the fire class requirements of 
the building products, the firewalls compliance is shown by utilizing performance-based design 
and quantitative fire risk analysis in it. Therefore, the objective of this thesis is to clarify, what 
functional requirements have been set for firewalls and with what conditions do wooden firewalls 
meet the requirements. 

First this thesis explores the laws and regulations set for the fire safety of buildings in Finland 
and the means of fulfilling the fire safety objectives. The thesis orients especially to the perfor-
mance-based design process and to the methods, that are essential for this research, used in it. 
Additionally, the definition of a firewall and what functional requirements the definition sets for 
firewalls have been clarified. 

After familiarization on laws and regulations the thesis presents the wooden apartment build-
ing and its firewall structure, which is also constructed of CLT, subjected to the case study. The 
performance-based design process is observed at the wooden apartment building in question, 
after which a fire safety design of the firewalls is presented along with the used methods and 
obtained results. As a part of the research fire resistance tests of the CLT-structure itself and the 
horizontal joint between the building elements have been executed. 

In the evaluation of the firewall’s fire safety the CLT-structure is compared to two different 
implementations prescribed in regulations and instructions. These implementations, the compar-
ison solutions, set the acceptable safety level that the wooden firewall structure must meet. The 
evaluation is done in two parts, and it researches first the fire resistance of a massive CLT-struc-
ture and then the reliability of the firewall as a whole. From these the reliability of the massive 
CLT-structure is determined first, and it is used later to evaluate the entirety in which the struc-
ture’s points of discontinuity and their effects on the reliability of the firewall are taken into account. 
The designed wooden firewall structure meets the requirements if it is, based on the evaluation, 
at least as reliable as the comparison solutions. 

The performance-based design of the firewall proved that the wooden firewall structure is as 
reliable as the comparison solutions and therefore meets the required safety level. The fire re-
sistance tests confirmed assumptions made in the planning phase and indicated that in a fire a 
CLT-structure performs above initial expectations. The testing of the horizontal joint between 
building elements demonstrated the way of implementing the joint so that it would have the same 
level of fire resistance as the CLT-structure. 

Because of the case-specific nature of the performance-based design, the results of the eval-
uation presented are not valid for other projects. The possible impacts on the fire safety of the 
designed building caused by the practical implementation of the structure or changes in its design 
will need to be assessed when necessary. 

 
 

Keywords: Performance-based fire safety design, firewall, CLT, quantitative fire risk assessment, 
fault tree 
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LYHENTEET JA MERKINNÄT 

CLT engl. Cross Laminated Timber, ristiinliimattu massiivipuulevy 
NFPA engl. National Fire Protection Association 
SFPE engl. Society of Fire Protection Engineers 
HRR engl. Heat release rate 
 
𝑅 riski 

𝑃 todennäköisyys 
𝐶 seuraukset 

𝑇 lämpötila [°C] 
𝑡 aika [min] 

ℎ  rakenteen alkuperäinen korkeus [mm] 
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Rakennusosien luokitus 
 
R kantavuus 
E tiiviys 
I eristävyys 
M iskunkestävyys palotilanteessa 
 
Rakennustarvikkeiden luokitus 
 
A1 Tarvikkeet, jotka eivät osallistu paloon lainkaan 
A2 Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on erittäin rajoitettu 
D  Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on hyväksyttävissä 
s1 Savuntuotto on erittäin vähäistä 
s2 Savuntuotto on vähäistä 
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1. JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Rakennusten paloturvallisuutta Suomessa säätelevän Ympäristöministeriön asetus ra-

kennusten paloturvallisuudesta (848/2017) mukaan rakennuksen paloturvallisuuttaa 

koskevien olennaisten teknisten vaatimusten (MRL132/1999) täyttyminen voidaan osoit-

taa kahdella tavalla, joista toinen on oletettuun palonkehitykseen perustuva suunnittelu. 

Kyseinen tapa on ollut Suomen määräysten mukaan sallittua vuodesta 1997, jolloin astui 

ensimmäistä kertaa voimaan asetusta (848/2017) edeltänyt Suomen rakentamismää-

räyskokoelman osa E1. Oletettuun palonkehitykseen perustuva suunnittelu eli niin sa-

nottu toiminallinen suunnittelu onkin yleistynyt 2000-luvun aikana huomattavasti, ja ny-

kyään se on suosittu tapa toteuttaa vähänkin tavanomaisesta poikkeavan kohteen palo-

turvallisuussuunnittelu. 

Usein ei ole välttämätöntä tehdä toiminnallista tarkastelua koko rakennuksen paloturval-

lisuudesta, vaan toiminnallinen tarkastelu voidaan rajata esimerkiksi vain tiettyjen raken-

nusosien tarkasteluun. Useimmiten nämä rakennusosat poikkeavat jollain tavalla YMa 

848/2017 mukaisista luokista ja lukuarvoista, joita käyttämällä voitaisiin suoraan osoittaa 

suunnitteluratkaisujen vaatimustenmukaisuus.  

Tässä diplomityössä asetuksesta (848/2017) poikkeavana rakenteena käsitellään 

puusta toteutettua palomuurirakennetta. Tarkasteltava kohde on CLT-elementeistä ra-

kennettava puukerrostalo, jonka määräysten mukaisen kerrosalan ylitys edellyttää sen 

jakamista osiin kahdella palomuurilla. Koska kyseessä on CLT-puukerrostalo, kohtee-

seen tulevat kaksi palomuuria halutaan myös toteuttaa CLT-elementeistä. Työssä tar-

kasteltava kerrostalo on kuitenkin sellainen, että YMa 848/2017 asettaa vaatimuksen 

palomuurin rakennustarvikkeelle. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että palomuuri tulisi 

toteuttaa palamattomasta rakennustarvikkeesta, eli esimerkiksi betonista tai tiilestä. 

Koska YMa 848/2017 asettaa edellä mainitun tarvikeluokkavaatimuksen tietynlaisten ra-

kennusten palomuureille, ei ole tiedossa, että Suomessa olisi tehty vastaavanlaista tar-

kastelua aiemmin. Näin ollen työllä on huomattavaa uutuusarvoa yhä lisääntyvän puu-

rakentamisen paloturvallisuudelle. 
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1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset 

Tämän diplomityön tavoitteena on tutkia, mitä toiminnallisia vaatimuksia palomuureille 

on määräyksissä asetettu ja miten nämä vaatimukset täytetään. Koska kyseessä on ase-

tuksesta (848/2017) poikkeava rakenne, työssä selvitetään, miten kyseessä oleva pui-

nen palomuurirakenne voidaan tarkastella toiminnallisesti niin, että tarkastelulla ja siitä 

saatavilla tuloksilla pystytään osoittamaan palomuurin vaatimustenmukaisuus. Täten 

työn tutkimuskysymyksiä ovat: Mitä toiminnallisia vaatimuksia palomuureille on asetettu 

Suomen lainsäädännössä? Miten näiden vaatimusten täyttyminen voidaan osoittaa? 

Pystytäänkö palomuuri toteuttamaan puisena rakenteena niin, että se täyttää määräys-

ten asettamat vaatimukset? Miten määräyksistä poikkeavaa puista palomuurirakennetta 

voidaan tarkastella toiminnallisesti? 

Työssä tutkitaan myös puisen palomuurin käytännön toteutusta, sen yksityiskohtia ja nii-

den vaikutusta palomuurin toimintaan. Siten pyrkimyksenä on, että palomuurirakenne 

toimisi todellisuudessakin niin kuin sen on suunnittelussa oletettu toimivan. Toisin sa-

noen siis työn tavoitteena on selvittää, millä edellytyksillä tarkasteltavan puukerrostalon 

palomuurin toteutus puusta täyttää sille asetetut toiminnalliset vaatimukset. Näin ollen 

tutkimuskysymyksiksi saadaan edellisessä kappaleessa mainittujen kysymysten lisäksi: 

Mitkä muut tekijät, esimerkiksi rakenteen läpiviennit, vaikuttavat palomuurin luotettavuu-

teen ja miten? Pystytäänkö puisen palomuurirakenteen epäjatkuvuuskohdat, eli tässä 

tapauksessa rakenteen vaakasaumat, toteuttamaan niin, että palomuuri täyttää sille ase-

tetut vaatimukset myös kokonaisuutena? 

Diplomityön aihe on rajattu käsittelemään vain kyseisen puukerrostalon toista palomuu-

rirakennetta sekä sen palonkestävyyttä ja luotettavuutta. Tässä työssä palomuurin pa-

lonkestävyyttä ja luotettavuutta tarkastellaan vain yhden siihen liittyvän huoneiston pa-

lossa. Muiden huoneistojen paloista esitetään vain tulokset vertailtavaksi. Lisäksi palo-

muurirakennetta on tarkasteltu vain yhdessä mitoituspaloskenaariossa, jossa mitoitta-

vana palona on niin sanottu kriittinen palo. Muita rakennusosia tai koko kerrostalon pa-

loturvallisuutta ei tarkastella tässä työssä. Kohde on uudisrakennus, mikä ohjaa mää-

räyksien ja ohjeiden esittelyä sekä soveltamista. 

1.3 Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen toteutus 

Tässä diplomityössä tutkimusmenetelminä ovat kirjallisuusselvitys, tapaustutkimus sekä 

kokeellinen tutkimus. Kirjallisuusselvityksessä aineistona käytetään rakennusten palo-

turvallisuutta Suomessa sääteleviä lakeja ja asetuksia, kuten Maankäyttö- ja rakennus-

laki (132/1999) sekä Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 
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(848/2017). Lainsäädännöllisten aineistojen lisäksi kirjallisuusselvityksessä käytetään 

standardeja (esim. eurokoodit), suomalaisia rakennusalan ohjejulkaisuja ja tieteellisiä ar-

tikkeleita (esim. RILin ja VTT:n julkaisut) sekä kansainvälisiä tieteellisiä julkaisuja (esim. 

SFPE:n ja NFPA:n julkaisut). Näiden aineistojen avulla muodostetaan myöhemmin kä-

siteltävälle tapaustutkimukselle teoreettinen tausta ja palomuurirakenteen tarkastelun 

lähtökohdat. 

Palomuurirakenteen tarkastelu toteutetaan tiettyä todellista puukerrostalokohdetta ja sen 

palomuurirakenteita käsittelevänä tapaustutkimuksena. Työssä selvitetään, voidaanko 

kyseisen kohteen palomuuri toteuttaa määräyksistä poiketen puisena, eikä työssä siten 

pyritä saatujen tulosten yleistettävyyteen. Puisen palomuurirakenteen tarkastelu ja siitä 

saadut tulokset voivat kuitenkin tulevaisuudessa toimia esimerkkitapauksena vastaavan-

laiselle kohteelle.  

Tarkastelu on luonteeltaan vertaileva, mikä tässä työssä tarkoittaa sitä, että puista palo-

muurirakennetta verrataan määräysten ja ohjeiden mukaiseen kahteen muuhun palo-

muurirakenteeseen. Näitä kahta muuta toteutusvaihtoehto nimitetään myöhemmin ver-

tailuratkaisuiksi. Kyseinen suunnitteluratkaisujen vertaileva arviointi on esimerkiksi RIL 

221-2003 mukaan hyväksyttävä tapa osoittaa suunnitteluratkaisun vaatimustenmukai-

suus, ja se on tässä diplomityössä ensisijaisesti suunnittelumenetelmä eikä tutkimusme-

netelmä. 

Vertaileva tarkastelu suoritetaan eri toteutusvaihtoehtojen luotettavuuksien avulla. Nämä 

luotettavuudet saadaan kullekin vaihtoehdolle tehtävästä kvantitatiivisesta riskianalyy-

sistä. Tarkastelu on kaksitasoinen, ja siinä tutkitaan massiivisen palomuurirakenteen pa-

lonkestävyyttä sekä palomuurin luotettavuutta kokonaisuutena epäjatkuvuuskohdat huo-

mioiden. Tällöin saadaan selvitettyä, onko puinen palomuurirakenne vähintään yhtä luo-

tettava kuin määräysten mukainen rakenne, eli toisin sanoen saavuttaako puinen palo-

muurirakenne määräysten mukaisen rakenteen asettaman riittävän turvallisuustason. 

Laskennallisen tarkastelu lisäksi työssä tutkitaan kokeellisesti sekä CLT-rakenteen että 

elementtien välisen vaakasuman toimintaa palotilanteessa. Polttokokeilla pyritään var-

mistamaan, että suunniteltu rakenne täyttää sille asetetut vaatimukset ja toimii niin kuin 

sen on suunnittelussa oletettu toimivan. Elementtien välisen vaakasauman polttoko-

keessa tutkitaan kolmea eri saumavaihtoehtoa ja sen tarkoituksena on selvittää, miten 

sauma toteutetaan niin, että se täyttää saman luokkavaatimuksen kuin massiivinen pa-

lomuurirakenne. 
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Työn alussa luvussa 2 taustoitetaan tutkimusaihetta perehtymällä paloturvallisuussuun-

nitteluun ja sen sääntelyyn Suomessa. Työssä käsitellään erityisesti toiminnallisen palo-

turvallisuussuunnittelun prosessia ja siinä käytettäviä menetelmiä siinä laajuudessa kuin 

se on tapaustutkimuksen kannalta oleellista. Yleisen määräystaustoituksen jälkeen lu-

vussa 3 perehdytään vielä tarkemmin siihen, mitä määräyksissä ja ohjeissa on sanottu 

palomuureista, niiden toiminnallisista vaatimuksista ja toteutusperiaatteista. 

Tämän jälkeen luvussa 4 esitellään tapaustutkimuksen kohde yleisesti sekä paloturvalli-

suuden näkökulmasta. Kyseisessä luvussa käsitellään myös toiminnallisen suunnittelun 

kulkua tarkasteltavassa kohteessa ja esitellään palomuurirakenteen vertailevassa arvi-

oinnissa tehdyt laskennalliset tarkastelut ja niissä käytetyt menetelmät sekä rakenteiden 

polttokokeet ja näistä kaikista saadut tulokset. Lopuksi luvussa 5 esitetään yhteenveto 

ja tarkastelun rajoitukset. 
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2. PALOTURVALLISUUSSUUNNITTELU MÄÄ-
RÄYKSIEN MUKAAN 

2.1 Paloturvallisuuden olennaiset tekniset vaatimukset ja nii-
den sääntely 

Suomessa alueiden ja rakennusten suunnittelua, rakentamista ja käyttöä säätelee 

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999). Laissa on esitetty rakentamisen olennaiset tek-

niset vaatimukset, jotka koskevat rakenteiden lujuutta ja vakautta sekä rakennuksen pa-

loturvallisuutta, terveellisyyttä, käyttöturvallisuutta, esteettömyyttä, meluntorjuntaa ja ää-

niolosuhteita sekä energiatehokkuutta (MRL 132/1999, 117 a §–117 g §). Paloturvalli-

suutta koskevat olennaiset tekniset vaatimukset on esitetty lain 117 b §:ssä ja ne voidaan 

jakaa viiteen rakentamisen paloturvallisuutta koskevaan osa-alueeseen: 

1. Kantavien rakenteiden palonkestävyys 

2. Palon ja savun kehittymisen ja leviämisen rajoittaminen rakennuksessa 

3. Palon leviämisen estäminen lähistöllä oleviin rakennuksiin 

4. Poistumisen turvaaminen palotilanteessa 

5. Pelastushenkilöstön turvallisuus palotilanteessa (MRL 132/1999, 117 b §; Lah-
tela 2021, s. 10) 

Ympäristöministeriön asetuksella voidaan lain mukaan antaa olennaisia teknisiä vaati-

muksia koskevia tarkempia säännöksiä, joita sovelletaan uudisrakentamisessa, raken-

nuksen muutos- ja korjaustyössä sekä käyttötarkoituksen muutoksessa (MRL 132/1999, 

117 b §). Kyseinen asetus Suomessa on Ympäristöministeriön asetus rakennusten pa-

loturvallisuudesta (848/2017). Rakennusten paloturvallisuutta säätelevien normien hie-

rarkiaa on havainnollistettu kuvassa 1. 
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Kuva 1.  Rakennuksen paloturvallisuutta koskevien normien hierarkia (RIL 195-1-
2018, s. 12) 

Kuten edellä todettiin, YMa 848/2017 täydentää Maankäyttö- ja rakennuslakia 

(132/1999). Asetus on jaettu olennaisia teknisiä vaatimuksia mukaillen lukuihin, jotka 

ovat yleiset suunnittelun lähtökohdat, rakenteiden kantavuuden säilyttäminen, palon ra-

joittaminen palo-osastoon, palon kehittymisen rajoittaminen, palon leviämisen estäminen 

naapurirakennukseen, poistuminen palon sattuessa, palotekniset laitteistot sekä sam-

mutus- ja pelastustehtävien järjestely. Kuvassa 1 mainittu YMa 848/2017 muistio tarken-

taa ja selittää edelleen asetukseen kirjoitettuja määräyksiä. Asetuksessa ja sen peruste-

lumuistiossa esitetään siis, mitä olennaiset tekniset vaatimukset käytännössä tarkoitta-

vat ja miten nämä vaatimukset voidaan katsoa täytetyiksi. 

2.2 Paloturvallisuussuunnittelun lähtökohdat 

 

Paloturvallisuussuunnittelun lähtökohdat on esitetty YMa 848/2017 1 luvussa. Kyseisen 

luvun 3 §:ssä on määritelty, miten paloturvallisuudelle asetetuttujen olennaisten teknis-

ten vaatimusten täyttyminen osoitetaan. YMa 848/2017 3 §:ssä tähän on esitetty kaksi 

tapaa, jotka ovat luokkiin ja lukuarvoihin perustuva suunnittelu eli niin sanottu taulukko-

mitoitus sekä oletettuun palonkehitykseen perustuva suunnittelu eli niin sanottu toimin-

nallinen suunnittelu. Nämä kaksi tapaa ovat keskenään vaihtoehtoisia ja samanarvoisia. 

Rakennushankkeessa voidaankin käyttää molempia tapoja samanaikaisesti, esimerkiksi 

eri rakennusosien suunnittelussa. (RIL 192-1-2018, s. 22; RIL 221-2003, s. 36; YMa 
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848/2017 perustelumuistio, 3 §) Eri suunnittelutavat on esitelty tarkemmin luvuissa 2.3 

ja 2.4. 

Suunnittelun alussa on määritettävä rakennuksen käyttötarkoitus, paloluokka ja tarvitta-

essa palokuorma ja palokuormaryhmä riippumatta siitä, kummalla edellisessä kappa-

leessa mainituista tavoista suunnittelua viedään eteenpäin. Rakennuksen paloluokka ja 

käyttötarkoitus vaikuttavat tietyissä tapauksissa rakennuksen koon ja henkilömäärän ra-

joituksiin, joista säädetään YMa 848/2017 8 §:ssä. Edellä esiteltyjen lähtökohtien lisäksi 

YMa 848/2017 1 luvussa säädetään rakennukseen kiinteästi sijoitettavista rajoitusmer-

kinnöistä sekä syttymisen estämisestä. 

2.3 Luokkiin ja lukuarvoihin perustuva suunnittelu 

Ympäristöministeriön asetuksen 848/2017 3 §:n mukaan paloturvallisuuden olennaiset 

tekniset vaatimukset täyttyvät, jos rakennus suunnitellaan ja toteutetaan käyttäen kysei-

sessä asetuksessa esitettyjä luokkia ja lukuarvoja. Tällöin rakennuksen ominaisuuksiin 

perustuvat paloteknisen suunnittelun lähtötiedot saadaan suoraan asetuksesta (RIL 195-

1-2018, s. 22). 

Paloturvallisuussuunnittelun alussa yksi tärkeimmistä määritettävistä asioista on raken-

nuksen ominaisuuksiin perustuva paloluokka, joka kertoo suunniteltavien paloturvalli-

suusratkaisujen vaatimustason. Paloluokkaan vaikuttavia ominaisuuksia ovat rakennuk-

sen käyttötarkoitus, kerroslukumäärä, korkeus, kerrosala sekä henkilömäärä. (RIL 195-

1-2018, s. 25) Rakennusten paloluokkia on neljä ja ne ilmaistaan merkinnöillä P0, P1, 

P2 ja P3. Näistä luokkia P1, P2 ja P3 käytetään, kun paloturvallisuussuunnittelu tehdään 

oleellisilta osin luokkiin ja lukuarvoihin perustuen. Luokkaa P0 taas käytetään, kun ra-

kennus suunnitellaan kokonaan tai oleellisilta osin oletettuun palonkehitykseen perus-

tuen. (YMa 848/2017, 4 §) 

P3-luokka asettaa keveimmät vaatimukset rakennuksen paloturvallisuuteen vaikuttaville 

suunnitteluratkaisuille, esimerkiksi eri rakenteiden palonkestoajoille. Tämän vuoksi ky-

seisessä luokassa on rajoitettu rakennuksen kokoa ja henkilömäärää. Suunnitteluratkai-

sujen vaatimustaso nousee asteittain luokkamerkinnän luvun pienentyessä, jolloin P1-

luokassa vaatimukset ovat korkeimmat. (RIL 195-1-2018, s. 25) Kuvassa 2 on havain-

nollistettu vuokaavion avulla, miten asuin- tai työpaikkarakennuksen paloluokka voidaan 

määrittää. Esimerkiksi puurunkoinen asuinkerrostalo kuuluu tyypillisesti luokkaan P2, 

kun se on varustettu automaattisella sammutuslaitteistolla eli käytännössä sprinklerijär-

jestelmällä (Lahtela 2021, s. 21). 
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Kuva 2. Asuin- ja työpaikkarakennuksen paloluokan määrittäminen (RT 103131 
2019, s. 3) 

Jos rakennus kuuluu luokkaan P1, suunnittelijan on määritettävä rakennuksen palo-

osastojen palokuormaryhmät osastojen käyttötarkoituksen perusteella tai laskettava 

palo-osastojen palokuormat ja määritettävä palokuormaryhmät sen perusteella. (YMa 

848/2017, 6 §) Palokuormalla tarkoitetaan tilassa olevan palamiskykyisen aineen koko-

naismäärää. Toisin sanoen se tarkoittaa kokonaislämpömäärää, joka vapautuu tilassa 

olevan aineen palaessa täydellisesti ja joka ilmaistaan yksikössä MJ/m2. (RIL 195-1-

2018, s. 32–33) Palo-osasto taas tarkoittaa rakennuksen sisäpuolista tilaa, josta palon 

leviäminen on estetty määrätyn ajan (YMa 848/2017, 2 §). 

Luokkiin ja lukuarvoihin perustuvassa suunnittelussa palokuorma tulee määritettäväksi 

yleensä vain P1-luokan rakennuksissa, mutta myös P2- ja P3-luokan tuotantorakennuk-

sissa sekä luokasta riippumatta rakennuksissa, joissa joudutaan suunnittelemaan erilli-

nen savunpoisto. Palo-osastojen palokuormaryhmien määrittely oikein suunnittelun 
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alussa on tärkeää, sillä se vaikuttaa rakennuksen kantavien rakenteiden luokkavaati-

muksiin, palo-osastoivien rakennusosien luokkavaatimuksiin, palomuurin luokkavaati-

muksiin sekä savunpoistomäärän mitoitukseen (RIL 195-1-2018, s. 33). Kun rakennuk-

sen käyttötarkoitus, paloluokka ja palokuorma on määritetty, suunnittelu etenee muihin 

osa-alueisiin, kuten kantavien rakenteiden palonkeston ja rakennuksen palo-osastoinnin 

suunnitteluun. Tämän työn aiheen ja sen rajauksen vuoksi näitä vaiheita ei käsitellä tar-

kemmin. 

2.4 Oletettuun palonkehitykseen perustuva suunnittelu 

Toinen YMa 848/2017 mukainen tapa osoittaa paloturvallisuuden olennaisten teknisten 

vaatimusten täyttyminen on suunnitella rakennus tai sen osa oletettuun palonkehityk-

seen perustuen eli toiminnallisesti. Nimitys toiminnallinen suunnittelu tulee sitä kuvaa-

vasta englanninkielisestä termistä ”performance-based design”. Tällä tarkoitetaan suun-

nittelua, jossa tavoitellaan paloturvallisuuden kannalta hyväksyttävää ratkaisua palotur-

vallisuustoimenpiteistä ja palovahingoista aiheutuvat seuraukset ja kustannukset huomi-

oiden. (Kokkala 2000, s. 7&11) 

2.4.1 Määräykset ja ohjeet 
 

YMa 848/2017 3 §:n mukaan oletettuun palonkehitykseen perustuvan tarkastelun tulee 

sisältää kyseisessä rakennuksessa todennäköisesti esiintyvät tilanteet ja tämän vaati-

muksen täyttyminen on todennettava tapauskohtaisesti rakennuksen käyttö ja ominai-

suudet huomioon ottaen. Suunnittelu perustuu siis kyseessä olevan kohteen tulipalon 

uhkakuviin eli paloskenaarioihin, joiden valinnassa huomioidaan muun muassa tilojen ja 

rakenteiden ominaisuudet sekä eri palontorjuntalaitteiden vaikutus. (Hietaniemi & Rinne 

2007, s. 13). Paloskenaarioihin perustuva toiminnallinen suunnittelu voi koskea yhtä tai 

useampaa tai kaikkia paloturvallisuuden olennaisia vaatimuksia. 

YMa 848/2017 3 § edellyttää, että suunnittelussa käytetään menetelmiä, joiden kelpoi-

suus on osoitettu. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi eurooppalaisten ja kansainvälisten stan-

dardien mukaisten koe- ja laskentamenetelmien käyttöä suunnittelussa. Edellä mainittu-

jen standardien soveltuvuus käyttökohteeseen on perusteltava ja sovelluksen tulee olla 

kyseessä olevan menetelmän pätevyysalueella, esimerkiksi eurokoodin (EN 1991-1-2) 

mukainen laskenta kansallisen liitteen mukaisesti. (YMa 848/2017 perustelumuistio, 3 §) 

Kun rakennus suunnitellaan kokonaan tai paloturvallisuuden kannalta merkittäviltä osin 

oletettuun palonkehitykseen perustuen, käytetään paloluokkaa P0. YMa 848/2017 pe-
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rustelumuistiossa on kerrottu, että ”P0-paloluokkaa käytetään esimerkiksi kun rakennuk-

sen poistumisturvallisuus tai rakenteiden palonkestävyys perustuu oletettuun palonkehi-

tykseen.” (YMa 848/2017 perustelumuistio, 4 §)  

Määritelmää ”paloturvallisuuden kannalta merkittäviltä osin” voidaan arvioida RIL 195-1-

2018 mukaan taulukkomitoituksen helpotusten ja vähäisen poikkeamisen perusteella: 

jos tarkastelussa pysytään taulukkoarvojen ja niiden helpotusten rajoissa tai rakennus-

valvontaviranomaisen vähäisen poikkeamisen (MRL 132/1999, 175 §) toimivallan ra-

joissa, rakennus ei kuulu P0-luokkaan, vaikka tarkastelussa olisikin käytetty toiminnalli-

sen suunnittelun menetelmiä. (RIL 195-1-2018, s. 11&27) Edellä esitettyä väitettä tukee 

myös YMa 848/2017 perustelumuistion 4 §:n toteamus siitä, että kyseistä luokkaa ei tar-

vitse käyttää, jos suunnittelussa perustellaan pienehköä poikkeamaa toiminnallisesti.  

Paloluokkaa P0 voidaan täsmentää merkitsemällä suunnitelma-asiakirjoihin esimerkiksi 

P0(P2), missä P2-luokka ilmaisee taulukkomitoituksen mukaisen tavoitteellisen turvalli-

suustason ja perusratkaisut, joista suunnitellussa lähdetään liikkeelle (YMa 927/2020 

perustelumuistio, 4 §; Puuinfo Oy 2020). P0-luokassa mitoituksen perusteena olevat pa-

lokuormat on YMa 848/2017 6 §:n mukaan määritettävä tapauskohtaisesti.  

Toiminnalliseen suunnitteluun päädytään useimmiten tilanteissa, joissa rakennuksen tai 

sen osan suunnittelu YMa 848/2017 määrittelemien luokkien ja lukuarvojen mukaan ei 

ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi raken-

nuksen käyttötarkoituksesta ja geometriasta johtuva tarkoituksenmukainen poikkeami-

nen palo-osaston pinta-alarajoituksista tai rakenteiden kantavuusvaatimuksista. Suun-

nittelussa voidaan tarkastella esimerkiksi tulipalon kehittymistä, savukaasujen leviämistä 

tai poistumisturvallisuutta asetuksen taulaukoista poikkeavassa rakennuksessa. Tyypil-

linen tapa oletettuun palonkehitykseen perustuvassa suunnittelussa onkin tutkia palo- ja 

poistumissimulointien avulla, mitä rakennuksessa tapahtuu eri paloskenaarioissa. (RIL 

195-1-2018, s. 22–23) Näiden tarkastelujen avulla osoitetaan, että asetuksen taulukoista 

poikkeaminen ei vaaranna rakennuksen paloturvallisuutta. 

2.4.2 Suunnittelun kulku 
 

Tarkastellaan seuraavaksi oletettuun palonkehitykseen perustuvan suunnittelun kulkua 

ja tämän työn kannalta oleellisia suunnittelussa käytettäviä menetelmiä. Toiminnallisen 

suunnitteluun voi olla monia eri lähestymistapoja, ja jokainen projekti sekä suunnittelu-

tehtävä on erilainen, jolloin prosessi muovautuu kyseessä olevan projektin tarpeiden mu-

kaan (Partanen 2014, s. 6). Kuvassa 3 on esitetty teoksessa ”SFPE Engineering Guide 

to Performance-Based Fire Protection Second Edition” (2007) käsitelty toiminallisen 
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suunnittelun prosessikaavio, jonka tarkoituksena on ohjata kattavaan ja kokonaisvaltai-

seen suunnitteluprosessiin. 

 

Kuva 3. Toiminnallisen suunnittelun prosessikaavio (mukaillen SFPE 2007, Parta-
nen 2014 mukaan) 

Ensimmäisenä vaiheena kuvan 3 kaaviossa on projektin soveltamisalan määrittely. 

Tämä tarkoittaa muun muassa projektin laajuuden, tarkastelun luonteen (uudis- vai kor-

jausrakentaminen), käytettävien säännösten ja ohjeiden sekä rakennuksen tai sen osan 

käyttötarkoituksen ja siitä johtuvien ominaisuuksien, kuten vaadittujen toimintojen ja ra-
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kennuksen käyttäjien määrittelemistä. Myös projektin budjetin ja aikataulun vaikutus toi-

minnallisen tarkastelun laajuuteen on huomioitava. (SFPE 2007, Partanen 2014, s. 7 

mukaan) 

Seuraavana kaaviossa olevassa turvallisuusvaatimuksien määrittelyssä tarkastellaan 

standardien ja yhteiskunnan eri toimijoiden asettamia vaatimuksia rakennuksen palotur-

vallisuudelle (Partanen 2014, s. 7; RIL 221-2003, s. 12). Suomessa nämä vaatimukset 

määräytyvät pitkälti luvussa 2.1 esitellyistä Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) aset-

tamista paloturvallisuuden olennaisista teknisistä vaatimuksista. Muita turvallisuusvaati-

muksia asettavia intressitahoja voivat olla esimerkiksi kiinteistön omistajat, rakennuksen 

käyttäjät tai vakuutusyhtiöt. Koska osapuolia on monia, on tärkeää järjestää neuvotteluja 

rakennuksen turvallisuudesta vastaavien osapuolten välillä mahdollisimman aikaisessa 

vaiheessa. (RIL 221-2003, s. 14&24) 

Turvallisuusvaatimukset voidaan jakaa neljään ryhmään: henkilöturvallisuus, omaisuu-

den suojaaminen, ympäristövahinkojen estäminen ja yhteiskunnan tärkeiden toimintojen 

turvaaminen. Nämä vaatimukset ovat keskenään hyvin erityyppisiä. Henkilöturvallisuu-

dessa pyritään ihmisten terveyden turvaamiseen, omaisuuden suojaamisessa taloudel-

listen menetysten välttämiseen, ympäristönsuojelussa luonnonolosuhteiden sekä kult-

tuuriympäristön säilyttämiseen ja yhteiskunnan toimintojen turvaamisessa kriittisen inf-

ran sekä yhteiskunnan toiminnan jatkuvuuteen. (RIL 221-2003, s. 12–14) 

Turvallisuustavoitteet määritellään edellä esiteltyjen turvallisuusvaatimusten pohjalta. Li-

säksi tavoitteisiin voi vaikuttaa yrityksen tai muu rakennuksen haltijan määrittelemä ha-

luttu turvallisuustaso, mikäli se on määräysten mukaista vähimmäistasoa korkeampia. 

Haluttu turvallisuustaso voi siten perustua yrityksen tai muu rakennuksen haltijan arvoi-

hin ja riskikustannusten minimointiin. Lähtökohtana on suuronnettomuuksien välttämi-

nen, sillä ne voivat vaarantaa yrityksen toiminnan jatkuvuuden ja samalla aiheuttaa mer-

kittävää haittaa yrityksen julkisuuskuvalle. Toisaalta yritys voi turvallisuustason valinnalla 

vaikuttaa asiakkaiden mielikuvaan esimerkiksi luotettavuudesta. Turvallisuustavoitteiden 

ja suunnitteluratkaisujen pohdinnassa yrityksen arvot ja viranomaismääräykset täyttä-

vistä vaihtoehdoista valitaan siis edullisin ottamalla huomioon kokonaiskustannukset. 

(RIL 221-2003, s. 23–24) 

Projektin hyväksymiskriteerit määritellään asetettujen turvallisuusvaatimusten ja -tavoit-

teiden perusteella. Projektin edetessä eri suunnitteluratkaisujen turvallisuustasoa ja hy-

väksyttävyyttä arvioidaan näiden kriteerien avulla. Hyväksymiskriteerit voivat olla esi-

merkiksi raja-arvoja, arvovälejä tai todennäköisyysjakaumien fraktiileja, joiden avulla tur-
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vallisuustavoitteet muotoillaan kvantitatiiviseen eli määrälliseen muotoon. Näin ollen hy-

väksymiskriteerit toimivat vahinkojen mittarina. Hyväksymiskriteereistä sovitaan toimival-

taisten viranomaisten, esimerkiksi rakennusvalvontaviranomainen ja pelastuslaitos, 

sekä mahdollisen ulkopuolisen tarkastajan kanssa ja ne kirjataan esitietodokumenttiin. 

(SFPE 2007, Partanen 2014, s. 9,11 mukaan; RIL 221-2003, s. 68) 

Tarkastellaan turvallisuusvaatimuksia ja -tavoitteita, suunnittelutavoitteita ja hyväksymis-

kriteereitä esimerkin kautta. Projektin yksi turvallisuusvaatimus on, että tulipalosta aiheu-

tuu mahdollisimman vähän vaurioita rakennukselle ja sen sisällä olevalle irtaimistolle 

(omaisuuden suojaaminen). Tällöin turvallisuustavoite on merkittävien lämmöstä aiheu-

tuvien vaurioiden estäminen syttyneen tilan ulkopuolella ja suunnittelutavoite palon le-

viämisen todennäköisyyden minimointi. Näistä voidaan lopulta muotoilla hyväksymiskri-

teeriksi se, että ylemmän kuuman kerroksen lämpötila ei ylitä 200 °C. (Hurley & Rosen-

baum 2008, Partanen 2014, s. 10 mukaan) Hyväksymiskriteeriksi voitaisiin valita myös 

esimerkiksi palon leviämisen todennäköisyyden saaminen jollekin tietylle hyväksyttävälle 

tasolle. 

Kun hyväksymiskriteerit on määritelty, täytyy suunnittelussa valita tarkasteltavat uhka-

kuvat eli mitoituspaloskenaariot, joita voi olla yksi tai useampia. Paloskenaariolla tarkoi-

tetaan jonkin tapahtumasarjan mahdollista kulkua ja sen aikana tapahtuvia tilan olosuh-

teiden muutoksia, kun palo ja siitä syntyvät palamistuotteet leviävät koko rakennukseen 

tai sen osaan. Paloskenaarioon vaikuttavat palon kehittymisen ja etenemisen kannalta 

kriittiset asiat, joita ovat esimerkiksi syttymislähteet, palokuorman ominaisuudet ja si-

jainti, palontorjuntalaitteet, ilmanvaihto, kantavat rakenteen sekä rakennuksen käyttäjät. 

(SFPE 2007, Partanen 2014, s. 11 mukaan)  

Paloskenaarioiden tunnistukseen ja arviointiin sekä mitoituspaloskenaarion valintaan on 

olemassa erilaisia työkaluja, kuten tapahtumapuuanalyysi. Yhdessäkin projektissa pys-

tytään tunnistamaan monia skenaarioita, joista kaikki eivät ole syystä tai toisesta olen-

naisia ja jolloin on tärkeää tunnistaa rakennuksen vakavimpia uskottavia palouhkia edus-

tavat skenaariot. (Partanen 2014, s. 12–13) Toisaalta mitoituspaloskenaarion valinta voi 

myös perustua vain suunnittelijan arvioon mahdollisesta suurimman realistisen uhan ai-

heuttamasta tilanteesta. (SFPE 2007, Partanen 2014, s. 14 mukaan) 

Kun mitoituspaloskenaario on saatu valittua, on sen alkutapahtumana oleva mitoituspalo 

mallinnettava. Mitoituspalon voidaan ajatella vastaavan esimerkiksi kantavien rakentei-

den suunnittelussa määritettyjä mitoituskuormituksia, joten mitoituspalo on siis yksinker-

taistettu kuvaus todellisesta palonkehityksestä (Kokkala 2000, s. 42). Mitoituspalo voi-

daan kuvata esimerkiksi palotehon (HRR, kW) avulla (Staffansson 2010, Partanen 2014, 
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s. 15 mukaan). Toisin kuin taulukkomitoituksessa, toiminnallisessa suunnittelussa palo-

rasitusta ei arvioida standardipalokäyrän perusteella vaan sen arviointiin voidaan käyttää 

esimerkiksi eurokoodin (EN 1991-1-2) liitteen A mukaista parametrisen palon mallia. Mi-

toituspalokäyrän valinnassa pystytään siis huomioimaan muun muassa tilan ominaisuu-

det ja palon eri vaiheet (syttyminen, palon kasvuvaihe, täyden palon vaihe, hiipumis-

vaihe) siten, että se kuvaa tilan todellista palotilannetta mahdollisimman hyvin. (SFPE 

2007, Partanen 2014, s. 15 mukaan) 

Edellä esiteltyjen vaiheiden jälkeen pystytään päättämään alustavat suunnitteluratkaisut 

ja menetelmät, joilla niitä arvioidaan. Suunnitteluratkaisujen toimivuutta arvioidaan mitoi-

tuspaloskenaarion mukaisissa olosuhteissa, ja lopulta tarkistetaan täyttääkö suunnitte-

luratkaisu asetetut hyväksymiskriteerit. (SFPE 2007, s. 23–24) Vaikka kyseinen kohta 

on prosessikaaviossa vasta tässä vaiheessa, käytännössä suunnitteluratkaisuja pohdi-

taan ja arvioidaan koko suunnitteluprosessin ajan projektin eri osapuolten kanssa (Hur-

ley & Rosenbaum 2008, Partanen 2014, s. 20 mukaan). Kuvan 3 suunnitteluprosessin 

Mitoituspaloskenaariot-, Suunnitteluratkaisut- ja Suunnitteluratkaisujen arviointi-vaiheita 

sekä niiden välisiä riippuvuuksia on havainnollistettu kuvassa 4. 
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Kuva 4. Toiminnallisen paloteknisen suunnittelun tärkeimmät osatekijät ja niiden 
välinen riippuvuus (Hietaniemi 2007; Staffansson 2010, Partanen 2014, s. 20 

mukaan) 

Kuten kuvan 3 prosessikaaviosta nähdään, suunnittelijan tehtävänä on myös tuottaa eri-

laisia dokumentteja, jotka sisältävät tietoa muun muassa tarkastelun lähtötiedoista, 

suunnitteluratkaisuista, niiden analysoinnista ja analyysin tuloksista. Ennen suunnittelu-

ratkaisujen arviointia suunnittelija tuottaa esitietodokumentin, johon on koottu kaikki sii-

hen mennessä tehdyt suunnittelua olennaisesti koskevat päätökset ja valitut lähtötiedot. 

Kyseisellä dokumentilla varmistetaan, että kaikkien projektin osapuolten vaatimukset on 

otettu huomioon ja he ovat tietoisia siitä, millä lähtötiedoilla ja menetelmillä suunnittelua 

viedään eteenpäin. (SFPE 2007, Partanen 2014, s. 21 mukaan) 

Tehtyjen analyysien ja suunnitteluratkaisujen valinnan jälkeen suunnittelija kokoaa kai-

kesta tekemästään työstä toiminnallisen tarkastelun tulosdokumentin sekä tekee muut 

tarvittavat dokumentit, kuten tarvittavat piirustukset ja mahdolliset lisäselvitykset. YMa 

848/2017 3 § edellyttää, että toiminnallisen suunnittelun perusteet, käytetyt mallit sekä 
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saadut tulokset on esitettävä rakennuslupamenettelyn yhteydessä. YMa 848/2017 pe-

rustelumuistion 3 §:ssä on tarkennettu, mitä asioita rakennusluvan yhteyteen liitetyistä 

asiakirjoista tulee selvitä. Näitä asioita ovat esimerkiksi suunnittelussa tehdyt oletukset, 

tarkasteluun valitut palotilanteet sekä hyväksymiskriteerit ja saatujen tulosten vertailu nii-

hin (YMa 848/2017 perustelumuistio, 3 §). 

Edellä on esitelty yleisellä tasolla toiminnallisen paloturvallisuussuunnittelun prosessi, 

joka muovautuu aina jokaisen projektin tarpeiden mukaiseksi. Myöhemmin luvussa 4 

tarkastellaan prosessin kulkua tässä diplomityössä käsiteltävässä case-kohteessa. 

2.4.3 Suunnitteluratkaisujen arvioinnissa käytettävät menetel-
mät 

 

Perehdytään nyt tarkemmin siihen, miten ja millä menetelmillä suunnitteluratkaisujen toi-

mivuutta on mahdollista arvioida. Arviointia voidaan tehdä joko kvalitatiivisesti eli laadul-

lisesti tai kvantitatiivisesti eli määrällisesti. Kvalitatiivisessa analyysissä suunnittelurat-

kaisuja arvioidaan vertaamalla niitä määräysten ja ohjeiden mukaisiin ratkaisuihin käyt-

tämällä loogista päättelyä, tilastoja, suunnittelijan kokemusta tai testituloksia. (Staffans-

son 2010, s. 7) Kvantitatiivinen analyysi voidaan jakaa kahteen osaa: deterministiseen 

tai todennäköisyyspohjaiseen analyysiin ja herkkyysanalyysiin. Ensimmäisessä vai-

heessa selvitetään suunnitteluratkaisun suoritustaso verrattuna hyväksymiskriteereihin 

ja toisessa vaiheessa epävarmuustekijöiden ja tehtyjen oletusten vaikutus tähän suori-

tustasoon. (SFPE 2007, Partanen 2014, s. 22 mukaan) 

Deterministisessä analyysissä tarkastellaan tiettyä määrää paloskenaarioita, jotta voitai-

siin määrittää niiden mahdolliset seuraukset (Fire safety in timber buildings 2010, s. 23). 

Tällöin suunnitteluratkaisu on toimiva, jos se saavuttaa riittävän turvallisuustason eli täyt-

tää hyväksymiskriteerit mitoituspaloskenaarion mukaisissa olosuhteissa (Nystedt 2011, 

s. 24). Esimerkiksi määräyksistä poikkeavia poistumisjärjestelyjä ja poistumisaikaa palon 

sattuessa voidaan tarkastella deterministisesti. Tällöin osoitetaan laskennallisesti, että 

käytettävissä oleva poistumisaika on suurempi kuin vaadittava poistumisaika poikkeuk-

sesta huolimatta. Mikäli näin on, poistumisjärjestelyt on toteutettu hyväksyttävästi kysei-

sen paloskenaarion suhteen. (Partanen 2014, s. 22; RIL 221-2003, s. 35) 

Deterministinen analyysi keskittyy siis paloskenaarion seurauksiin ja antaa useimmiten 

konservatiivisempia tuloksia kuin todennäköisyyspohjainen analyysi (Nystedt 2011, s. 

24). Sen avulla ei välttämättä pystytä analysoimaan epäselviä rajatapauksia, jolloin 

suunnittelijan on tehtävä kokemuksensa perusteella päätös ratkaisun hyväksyttävyy-

destä. Lisäksi menetelmä heikkoutena voidaan pitää huonoa vertailtavuutta. Eri skenaa-

rioiden välisiä suhteita, todennäköisyyksiä ja seurauksia ei voida tarkastella samoin kuin 
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todennäköisyyspohjaisessa analyysissä. (Nystedt 2011, Partanen 2014, s. 22–23 mu-

kaan) 

Todennäköisyyspohjaisessa analyysissä sekä skenaarion todennäköisyys että sen seu-

raukset ilmaistaan kvantitatiivisesti lukuarvoin. Kun deterministisessä analyysissä tapah-

tuman todennäköisyyttä käsitellään kvalitatiivisesti tekemällä oletuksia mitoituspalosta ja 

paloskenaarioista sekä arvioimalla niiden edustavuutta kyseisessä tilanteessa, todennä-

köisyyspohjaisessa analyysissä skenaarion lähtötiedotkin voidaan valita todennä-

köisyysjakaumilta. (Staffansson 2010, s. 7–8) Tämä tarkoittaa siis sitä, että mitoituspa-

loskenaarioksi ei välttämättä valita vakavinta uskottavaa skenaariota, jossa olisi huomi-

oitu kaikki epätodennäköiset ääritapaukset samanaikaisesti, vaan skenaarion muodos-

tukseen ja valintaan tuodaan variaatiota huomioimalla lähtötietojen epävarmuus. 

Todennäköisyyspohjaisen analyysin avulla paloskenaarion kokonaisriski pystytään il-

maisemaan määrällisessä muodossa, jolloin suunnitteluratkaisun turvallisuus voidaan 

varmistaa vertaamalla kokonaisriskiä hyväksyttävään riskitasoon (Frantzich 1998, Staf-

fansson 2010, s. 8 mukaan). Tämä hyväksyttävä riskitaso, ja toisaalta myös hyväksy-

miskriteeri, voidaan määritellä hyväksyttävän riskin absoluuttisena arvona tai asetta-

malla määräysten ja ohjeiden mukainen ratkaisu hyväksyttäväksi turvallisuustasoksi. 

(RIL 221-2003, s. 68; Fire safety in timber buildings 2010, s. 187–188) 

Yksi todennäköisyyspohjaisen analyysin työkaluista on vikapuuanalyysi, jolla voidaan 

selvittää tietyn huipputapahtuman todennäköisyys. Huipputapahtumana voi olla esimer-

kiksi rakenteiden sortuminen palossa, jonka alle kootaan kaikki tähän tapahtumaan vai-

kuttavat osatekijät. Yhä yksityiskohtaisempiin vikaantumiseen vaikuttaviin osatekijöihin 

etenevässä syy-seuraussuhteiden sarjassa tapahtumat linkittyvät toisiinsa JA- ja TAI-

porttien välityksellä. JA-portti kuvaa ehtoa, jossa seuraustapahtuma edellyttää kaikkien 

syytapahtumien toteutumista. Tällöin seuraustapahtuman todennäköisyys saadaan syy-

tapahtumien todennäköisyyksien tulona. TAI-portissa seuraustapahtuman toteutumi-

seen riittää, että yksikin syytapahtuma toteutuu. Tällöin seuraustapahtuman todennäköi-

syys saadaan syytapahtumien todennäköisyyksien summana. (RIL 221-2003, s. 17–18) 

Kuvassa 5 on esitetty vikapuu, jossa on tarkasteltu huipputapahtumana tulipalon aiheut-

tamaa vaurioitumista. 



18 

 

Kuva 5. Kantavien tai osastoivien rakenteiden vaurioitumisen tarkastelu vikapuuta 
käyttäen (mukaillen Kokkala 2000, s.38) 

Jotta kuvan 5 vikapuun huipputapahtumalle voitaisiin määrittää todennäköisyys, tarvi-

taan lähtötiedoiksi syttymisen tai vakiintuneen syttymän todennäköisyys sekä eri sam-

mutustapojen luotettavuudet. Sammutustapojen luotettavuudella tarkoitetaan todennä-

köisyyksiä, joilla eri sammutustavat pystyvät estämään tulipalon kehittymisen rakenteita 

uhkaavaksi. (Kokkala 2000, s. 37) Eri tapahtumien todennäköisyyksiä ja laitteistojen 

sekä ihmisen toiminnan luotettavuuksia voi löytää muun muassa alan kirjallisuudesta, 

tutkimusraporteista sekä tilastoista. Joissain tapauksissa voidaan käyttää myös asian-

tuntija-arviota. 
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Käsitteellä riski tarkoitetaan tässä haitallisen ja vahinkoa aiheuttavan tapahtuman suu-

ruutta. Kun vikapuun huipputapahtumalle on saatu todennäköisyys, voidaan sen aiheut-

tama riski ilmaista seuraavasti 

 𝑅 = 𝑃 × 𝐶,          (1) 

jossa 𝑅 on riski, 𝑃 on tapahtuman todennäköisyys ja 𝐶 on seuraukset esimerkiksi mene-

tettyinä ihmishenkinä tai omaisuusvahinkoina. Useamman tapahtuman aiheuttama ko-

konaisriski voidaan laskea yksittäisten tapahtumien riskien summana. (RIL 221-2003, 

s. 15) 

Vaikka todennäköisyyspohjainen analyysi voi olla työläs ja vaativa menetelmä, siinä on 

joitakin etuja deterministiseen analyysiin verrattuna. Se mahdollistaa eri perustein suun-

niteltujen rakennusten järjestelmällisen vertaamisen ja absoluuttisen hyväksymisrajan 

asettamisen sitä kuitenkaan edellyttämättä. Lisäksi menetelmällä voidaan huomioida tur-

vajärjestelmien pettäminen ja siitä syntyvät seuraukset samalla, kun pienennettään ta-

pahtuman todennäköisyyttä esimerkiksi hyödyntämällä todennäköisyysjakaumia analyy-

sin lähtötietoina yksittäisten arvojen sijasta. (RIL 221-2003, s. 74)  

YMa 848/2017 perustelumuistion 3 §:ssä on vaadittu, että toiminnallisen suunnittelun 

asiakirjoista on selvittävä tehtyjen analyysien tulokset herkkyysanalyyseineen. Kuten 

aiemmin jo todettiin, herkkyysanalyysissä selvitetään aiheuttaako pieni muutos teh-

dyissä oletuksissa merkittäviä muutoksia kohteen paloturvallisuuteen (YMa 848/2017 

perustelumuistio, 3 §). Siinä pystytään siis tunnistamaan ne parametrit, jotka vaikuttavat 

eniten tarkastelun tuloksiin (Partanen 2014, s. 27). 

Jo analyysin aikana voidaan vaikuttaa niihin tekijöihin, jotka tuovat epävarmuutta lasken-

taa. Esimerkiksi Monte Carlo-simuloinnilla voidaan useamman yhtäaikaisen muuttujan 

tapauksissa hallita lähtötietojen epävarmuutta (Partanen 2014, s. 27). Kyseisessä simu-

lointimenetelmässä laskenta voidaan suorittaa jopa tuhansia kertoja, joista jokaisella läh-

tötiedot arvotaan niitä kuvaavilta satunnaismuuttujien jakaumilta. Simuloinnin jälkeen tu-

lokset voidaan esittää todennäköisyysjakaumana. (Partanen 2014, s. 18; Hietaniemi et 

al. 2002, s. 31–32) 
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3. PALOMUURIT PALOTURVALLISUUSSUUN-
NITTELUSSA 

3.1 Palomuuri rakentamismääräyksissä 

YMa 848/2017 5 luvussa säädetään palon leviämisen estämisestä naapurirakennuksiin. 

Luvun 5 29 §:n mukaan palon leviäminen naapurirakennuksiin ei saa vaarantaa henki-

löturvallisuutta eikä aiheuttaa kohtuuttomia taloudellisia eikä yhteiskunnallisia menetyk-

siä. Palon leviämisen estämisen määräykset on asetuksessa jaettu kahteen osaan: ra-

kennusten välinen riittävä etäisyys ja palomuuri (YMa 848/2017, 29–30 §). 

Naapurirakennusten, jotka voivat olla samalla tai eri tontilla, ”välisen etäisyyden on ol-

tava sellainen, että palo ei leviä helposti rakennuksesta toiseen ja että aluepalon vaara 

jää vähäiseksi.” (YMa 848/2017, 29 §) Jos naapurirakennusten välinen etäisyys on alle 

8 metriä, on palon leviämistä rajoitettava rakenteellisin tai muilla keinoin (YMa 848/2017, 

29 §).  

Samalla tontilla tai rakennuspaikalla olevia rakennuksia voidaan myös pitää palotekni-

sesti yhtenä rakennuksena. Edellytyksenä on, että rakennukset kuuluvat samaan palo-

luokkaan ja niiden muodostama kokonaisuus ei ylitä kyseisen luokan yhdelle rakennuk-

selle asettamia kerrosala- ja henkilömäärärajoituksia. (YMa 848/2017, perustelumuistio, 

29 §) Periaatteena on, että tilat, jotka voitaisiin rakentaa yhteen osastoituna tai ilman 

sitä, eivät muodosta suurempaa riskiä erilleen rakennettuna (RIL 195-1-2018, s. 112). 

Rakenteellisia keinoja palon leviämisen estämiseksi ovat palomuuri sekä palo-osastointi. 

Palo-osastoinnissa on huomioitava rakennuksen lämpöä säteilevät pinnat sekä aukot ja 

tarvittaessa rajoitettava niiden kokoa. Muu keino palon leviämisen rajoittamiseksi on esi-

merkiksi automaattisen sammutuslaitteiston asennus. (YMa 848/2017 perustelumuistio, 

29 §) 

Rakennettaessa kiinni toiseen rakennukseen tai niin lähelle toista rakennusta, että palon 

leviäminen on ilmeistä, rakennusten väliin on tehtävä palomuuri (YMa 848/2017, 30 §). 

YMa 848/2017 määrittelee palomuurin seinäksi, ”joka määrätyn ajan estää palon leviä-

misen sen toiselle puolelle ja kestää siihen liittyvän rakennuksen tai sen osan sortumisen 

ja sortumisesta aiheutuvat iskut.” (YMa 848/2017, 2 §) 
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Palomuurin rakentaminen tulee yleensä kyseeseen seuraavissa tilanteissa: 

− Naapurirakennukset ovat niin lähellä toisiaan, että palon leviäminen on ilmeistä 
eikä leviämistä ole rajoitettu muilla keinoilla, kuten palo-osastoinnilla. 

− Uusi rakennus rakennetaan kiinni eri tontilla tai rakennuspaikalla olevaan naapu-
rirakennukseen. 

− Rakennuksen osat kuuluvat eri paloluokkiin. 

− Tontilla oleva rakennus tai rakennuskokonaisuus ylittää yhdelle rakennukselle 
asetetut kerrosala- tai henkilömäärärajoitukset. (YMa 848/2017 perustelumuistio, 
30 §) 

Kun rakennetaan lähelle toista rakennusta tai siihen kiinni, yksi palomuuri rakennusten 

välillä riittää. Eri kiinteistöjen välinen yhteinen palomuuri edellyttää kuitenkin rakennus-

rasitteen perustamista. (YMa 848/2017 perustelumuistio, 30 §) Ilman rasitteen perusta-

mista, kummankin kiinteistön tulee rakentaa oma palomuuri (Heikkilä-Kauppinen & 

Kauppinen 2003, s. 105). 

Rakennusrasitteista säädetään lain (MRL 132/1999) 158, 158 a ja 159 §:ssä. Rakennus-

rasitteella tarkoitetaan tässä Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 80 §:n mu-

kaista toista kiinteistöä pysyvästi rasittavaa oikeutta tehdä ovi tai muu aukko viereisen 

kiinteistön rajalla olevaan seinään tai jättää palomuuri rakentamatta. 

3.2 Palomuurin toiminnalliset vaatimukset 

Edellisessä luvussa määriteltiin palomuuri seinäksi, joka sille asetetun vaatimuksen mu-

kaisesti estää palon leviämisen sen toiselle puolelle määrätyn ajan. Lisäksi palomuurin 

tulee kestää liittyvän rakennuksen tai sen osan sortuminen ja siitä mahdollisesti aiheu-

tuvat iskut. (YMa 848/2017, 2 §) Palotilanteessa toinen palomuuriin liittyvistä rakennuk-

sista saisi palaa ja sortua kokonaan. Tällöin palomuurin tulee edelleen olla pystyssä ja 

estää palon leviäminen sen toisella puolella olevaan rakennukseen (RIL 195-1-2018, s. 

114). 

Palomuurin vaatimustenmukaisuus voidaan osoittaa suunnittelemalla ja toteuttamalla se 

asetuksen luokkien ja lukuarvojen mukaan. Toisena vaihtoehtona on osoittaa toiminnal-

lisesti palomuurille asetettujen vaatimusten täyttyminen. Taulukkomitoituksessa nouda-

tetaan siis suoraan YMa 848/2017 mukaisia luokkia, mutta myös toiminnallisessa suun-

nittelussa voidaan käyttää luokkavaatimusten asettamaa turvallisuustasoa hyväksyttä-

vyyden rajana. Tällöin luokkavaatimukset ilmaisevat tavoiteltavan turvallisuustason, kun 

rakenne ei kaikilta osin tavoiteltavan turvallisuustason, esimerkiksi materiaaliltaan, vas-

taa luokkavaatimuksia.  
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Taulukossa 1 on esitetty palomuurin luokkavaatimuksen määräytyminen rakennuksen 

paloluokan ja palokuorman perusteella. Jos palomuurilla erotetut rakennukset kuuluvat 

eri paloluokkiin, muurin luokkavaatimus määräytyy paloluokaltaan vaativamman raken-

nuksen mukaan (YMa 848/2017 perustelumuistio, 30 §). Taulukossa 1 esitetyistä luok-

kavaatimusta esimerkiksi EI-M 120 tarkoittaa, että palomuurin on säilytettävä tiiviytensä 

(E), eristävyytensä (I) ja iskunkestävyytensä (M) 120 minuutin palonkestoajan (YMa 

848/2017 perustelumuistio, 3 §).  

Taulukko 1. Palomuurin luokkavaatimukset (YMa 848/2017, Taulukko 9) 

Palomuuri voi olla myös osa rakennuksen kantavaa runkoa, jolloin YMa 848/2017 12 §:n 

mukaisessa luokitukseen perustuvassa kantavien rakenteiden suunnittelussa on huomi-

oitava, että luokkavaatimuksen täyttyminen on osoitettava kokeellisesti, laskennallisesti, 

yhdistämällä edelliset menetelmät tai käyttämällä hyväksyttävää taulukkomitoitusta. Tä-

män lisäksi on hyvä huomata, että ”luokkavaatimuksen mukaisuus määräytyy standardi-

soidun lämpötila-aikakäyrän perusteella” (YMa 848/2017, 12 §). Vaadittua palonkestoai-

kaa ei siis tule ajatella palonkestona missään todellisessa palotilanteessa vaan tietyssä 

standardin EN 1363-1:2020 mukaisessa nimellispalorasituksessa (RIL 195-1-2018, s. 

52).  

Rakenteen tiiviys- ja eristävyysvaatimuksen täyttyminen voidaan osoittaa kokeellisesti 

palonkestävyystestillä, jonka standardien mukaiset koejärjestelyt riippuvat testattavasta 

rakenteesta ja jossa rakenne altistetaan edellä mainitulle standardipalokäyrän mukai-

selle palorasitukselle. Palomuurin iskunkestävyys testataan käytännössä polttokokeen 

jälkeen tehtävällä standardin EN 1363-2:1999 mukaisella iskukokeella (RIL 195-1-2018, 

s. 114). Aina rakennetta ei kuitenkaan tarvitse testata, jos sen vaatimustenmukaisuus 

voidaan osoittaa laskennallisesti tai käyttämällä hyväksyttyä taulukkomitoitusta. (YMa 

848/2017, 12 §) 

YMa 848/2017 30 §:ssä säädetään myös palomuurin ja siinä mahdollisesti olevan oven 

tarvikeluokkavaatimus. P0- ja P1-paloluokan rakennuksessa sekä yli 14 metriä korke-

assa P2-luokan rakennuksessa palomuuri on rakennettava A1-luokan tarvikkeista (YMa 

848/2017, 30 §). Kyseisen luokan tarvikkeet eivät osallistu paloon lainkaan (YMa 

Rakennuk-
sen paloluokka 

P0 ja P1 P2 P3 

Palokuorma 
MJ/m2 

yli 1200 600–1200 alle 600 - - 

 EI-M 240 EI-M 180 EI-M 120 EI-M 120 EI-M 601) 
1) Vaatimuksen EI-M 60 voi korvata osastoinnilla, jos rakennusten vastakkain olevat ulkosei-

nät täyttävät EI 60 -luokan vaatimuksen sisäpuolista paloa vastaan. 
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848/2017 perustelumuistio, 3 §). Betoni, teräs ja tiili ovat esimerkkejä A1-luokan materi-

aaleista (Euroopan komissio 1996, s. 25–26; Lahtela 2021, s. 25). 

Palomuurissa mahdollisesti olevan oven on kuuluttava vähintään tarvikeluokkaan A2-s1, 

d0 (YMa 848/2017, 30 §). Luokkavaatimus tarkoittaa, että kyseisen tarvikkeen osallistu-

minen paloon on erittäin rajoitettua (A2), sen savuntuotto on erittäin vähäistä (s1) ja se 

ei tuota palavia pisaroita tai osia (d0) (YMa 848/2017 perustelumuistio, 3 §). Luokkaan 

A2-s1, d0 kuuluvat tarvikkeet koostuvat yleensä useammasta eri osa-aineesta. Kipsi- ja 

sementtikuitulevyt ovat esimerkkejä A2-luokan tarvikkeista. (Lahtela 2021, s. 25) 

Vaikka määräykset sallivat ovien, ikkunoiden tai läpivientien sijoittamisen palomuuriin, 

on sitä mahdollisuuksien mukaan vältettävä. Välttämättömien ovien, ikkunoiden tai mui-

den aukkojen paloluokan tulee vastata palomuurin luokkavaatimusta. (RIL 195-1-2018, 

s. 115) 

Poistumista palotilanteessa ei tule osoittaa palomuurissa olevan oven läpi (RIL 195-1-

2018, s. 114). Näin ollen palomuurilla erotetuilla rakennuksen osilla tulee olla omat pois-

tumisjärjestelynsä, jotta palomuurissa mahdollisesti olevaa ovea ei tarvitse käyttää palo-

tilanteessa (YMa 848/2017, 33 §). 

3.3 Palomuurin toteutusperiaatteita 

Palomuurin sortumattomuusvaatimus edellyttää suunnittelulta rakenteen lujuuden ja liit-

tyvien rakenteiden tuennan tarpeen huomioimista (RIL 195-1-2018, s. 114). Kuvissa 6–

9 on esitetty RIL 195-1-2018 mukaisia periaatteellisia vaihtoehtoja palomuurin toteutta-

miseksi. Kuvassa 6 on esitetty toteutusperiaate, jossa palomuuri on täysin itsenäinen 

rakenne ja erotettu muista rakenteista liikuntasaumoilla. 
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Kuva 6. Rakennuksista erillinen palomuuri (RIL 195-1-2018, s. 116) 

Kuvassa 7 esitetyssä vaihtoehdossa palomuuri on tuettu toiseen sen suojaamista raken-

nuksista. 

 

Kuva 7. Muilla rakennusosilla tuettu palomuuri (RIL 195-1-2018, s. 116) 
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Kuvan 8 toteutusperiaatteessa molemmilla rakennuksilla on oma palomuurinsa, jotka on 

erotettu toisistaan liikuntasaumalla. Kuvan 8 esimerkissä molempien palomuurien luok-

kavaatimus on EI-M 60, eli niiden on ajateltu yhdessä täyttävän EI-M 120-luokavaatimus. 

 

Kuva 8. Kaksi erillistä palomuuria (RIL 195-1-2018, s. 117) 

Kuvassa 9 on esitetty vaihtoehto, jossa rakennuksilla on yksi yhteinen palomuuri, joka 

on tuettu joustavasti siihen liittyvillä rakenneosilla  

 

Kuva 9. Molemmin puolin muilla rakennusosilla joustavasti tuettu palomuuri (RIL 
195-1-2018, s. 117) 
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Palomuurin suunnittelussa ja rakentamisessa tulee ottaa huomioon myös sen reuna-

alueiden toteutus, jotta palo ei pääse leviämään sitä reunustavien seinä- tai kattopintojen 

kautta. YMa 848/2017 perustelumuistion 30 §:ssä on annettu ohjeita näiden reuna-alu-

eiden toteutuksen yksityiskohtiin. 

Vesikaton rakenteet ja eristeet tulee katkaista palomuurin kohdalta, ellei niiden tarvikkeet 

ole vähintään luokkaa A2-s1, d0. Jos naapurirakennusten vesikattojen korkeusero on 

vähemmän kuin 300 mm, palomuuria tulee jatkaa vähintään 300 mm vesikatteen ylä-

puolelle. Korotus voidaan korvata riittävällä vaakasuuntaisella palokatkolla, jonka levey-

den tulee YMa 848/2017 perustelumuistion 28 §:n mukaan olla vähintään 5 m. Jos ra-

kennuksen palokuorma ylittää 1200 MJ/m2, palomuuria tulee jatkaa vähintään 750 mm 

vesikatteen yläpuolelle. Tällöin korotusta ei yleensä voi korvata palokatkolla. (YMa 

848/2017 perustelumuistio, 30 §) Kuvassa 10 on esitetty periaatekuva palomuurin jatka-

misesta vesikatteen yläpuolelle. 

Kuva 10. Palomuuri vesikatolla (Heikkilä-Kauppinen & Kauppinen 2003, s. 109) 

Palon leviäminen muiden seinäpintojen kautta estetään siten, että palomuuria jatketaan 

vähintään 100 mm seinälinjan ohi. Palokuorman ylittäessä 1200 MJ/m2 tulee ohituksen 

olla vähintään 750 mm. Seinälinjan ohitus voidaan korvata käyttämällä seinän suuntaista 

palokatkoa, kun palokuorma on enintään 1200 MJ/m2. Tällöin katkon leveyden tulee olla 

vähintään 500 mm palomuurista molempiin suuntiin ja sen tulee olla vähintään luokkaa 

EI 60. (YMa 848/2017 perustelumuistio, 30 §) Seinälinjan ohitus ja seinälinjan suuntai-

sen palokatkon toteutus on havainnollistettu kuvassa 11. 

Kuva 11. Palomuuri seinälinjalla (Heikkilä-Kauppinen & Kauppinen 2003, s. 109) 
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Kun palokuorma ylittää 1200 MJ/m2, seinän suuntainen katko on suositeltavaa tehdä 

vain, jos seinälinjan ohitus ei ole mahdollista. Tällöin katkon leveyden tulee olla vähin-

tään 750 mm palomuurista molempiin suuntiin ja sen tulee olla vähintään luokkaa EI 60. 

Esimerkki tällaisesta tilanteesta voisi olla rakennuksen rajoittuminen katuun, jota on ha-

vainnollistettu kuvassa 12. (YMa 848/2017 perustelumuistio, 30 §) 

 

Kuva 12. Palomuuri seinälinjalla, kun palokuorma ylittää 1200 MJ/m2 (Heikkilä-
Kauppinen & Kauppinen 2003, s. 109) 

Palomuuria ei tulisi sijoittaa rakennusten sisäkulmaan, ellei kulman suuruus ole yli 135°. 

Jos palomuuri sijoitetaan rakennusten sisäkulmaan, joka on 90°–135°, tulee toisen sii-

hen rajoittuvan ulkoseinän täyttää palomuurin vaatimukset sisäkulman jälkeen 4 metrin 

matkalta. Ulkoseinille ei aseteta vaatimuksia, jos palomuuri sijoitetaan vähintään 4 met-

rin päähän sisäkulmasta, joka on vähintään 90°. (YMa 848/2017 perustelumuistio, 30 §) 

Palomuurin toteutusperiaatetta rakennusten sisäkulmassa tai sen läheisyydessä on ha-

vainnollistettu kuvassa 13. 

 

Kuva 13. Palomuuri rakennusten sisäkulmassa (Heikkilä-Kauppinen & Kauppinen 
2003, s. 108) 

Edellä on esitelty, mitä määräykset ja ohjeet sanovat palomuurin vaatimuksista ja sen 

toteutuksesta. Käytännön toteutustavoissa voi kuitenkin olla eroavaisuuksia. Päätavoit-

teena tulisi muistaa palomuurin toiminnallisen vaatimuksen täyttäminen eli palon leviä-

misen mahdollisimman tehokas estäminen. 
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4. TOAS HIPPOS–PALOMUURIRAKENTEEN TOI-
MINNALLINEN SUUNNITTELU 

4.1 TOAS Hippoksen kohde-esittely 

Tässä diplomityössä case-kohteena on Tampereen Kalevaan entisen virastotalon tilalle 

rakentuva TOAS Hippos-opiskelijakortteli, joka tarjoaa monipuolista asumista, palveluja 

ja edellytykset yhteisölliseen elämään. Kyseinen hanke on Tampereen opiskelija-asun-

tosäätiön eli TOASin mittavin uudisrakennushanke. Pinta-alaltaan 2,1 hehtaarin alueelle 

rakentuu noin 35 000 kerrosneliömetriä, joista noin 29 000 m2 on asuntoja ja loput liike-, 

toimisto- sekä muita palvelutiloja. Koko hankkeen arvoitu rakennusaika on 2021–2025. 

(TOAS 2020; TOAS Hippos 2020) Kuvassa 14 on esitetty havainnekuva TOAS Hippok-

sesta. 

 

Kuva 14. Havainnekuva TOAS Hippoksesta (Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiska-
nen Oy) 

TOAS Hippoksen kehittäminen ja suunnittelu on alkanut jo vuonna 2016, ja alusta asti 

TOASin tavoitteena on ollut kestävän kehityksen mukainen rakentaminen. Tämän vuoksi 

kohteen rakentamisen ja käytön aikainen hiilijalanjälki tutkittiin tarkkaan. Suunnittelussa 

vertailtiin kolmen eri runkomateriaalin hiilijalanjälkeä, minkä seurauksena parhaimmaksi 

ratkaisuksi osoittautui CLT-tilaelementein toteutettu runko. Noin 70 % kaikista rakennuk-

sista tulee olemaan puurakenteista, mikä sisältää lähes kaikki asuinkerrokset. Maan alle 

rakentuvat autohalli ja kellari sekä 1. ja 2. kerroksen liike- ja toimistotilat toteutetaan be-

tonirakenteisina. (TOAS 2020) 
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4.2 Kohteen palotekninen esittely 

Tarkastelun kohteena on TOAS Hippos-opiskelijakortteliin rakentuvaa nauhamainen 

asuinkerrostalo, joka kuuluu paloluokkaan P0(P2). Kyseisessä kerrostalossa YMa 

848/2017 8 §:n mukainen P2-luokan rakennuksen suurin sallittu kerrosala (12 000 m2) 

ylittyy, joten rakennus on jaettu kolmeen osaan kahdella palomuurilla. (Ojala 2021c, s. 4) 

Kuvassa 15 on esitetty palomuurien sijainti rakennuskokonaisuudessa. 

 

Kuva 15. Palomuurien sijoittuminen rakennuskokonaisuudessa (mukaillen Ojala 
2021c, s. 4) 

Tarkasteltavan kerrostalon (R1, R2 ja R3) toiminnallisen palosuunnittelun lähtökohtana 

on käytetty YMa 848/2017 mukaisia P2-luokan asuinrakennuksen luokkia ja lukuarvoja. 

Kohde on varustettu automaattisella sammutuslaitteistolla ja sen kantavien rakenteiden, 

suojaverhousten ja sisäpintojen luokkavaatimukset, savunpoisto sekä pelastus- ja sam-

mutustoiminnan järjestelyt on määritetty YMa 848/2017 vaatimusten mukaan. (Ojala 

2021c, s. 5) 

Rakennuksen osastoivat rakenteet ovat tarkastelualueella YMa 848/2017 16 §:n mukai-

sesti EI 60-luokkaa. Myös palomuurien kannalta oleellisten kantavien rakenteiden luok-

kavaatimus on YMa 848/2017 12 §:n mukaisesti R 60, kun rakennus on varustettu tar-

koitukseen sopivalla automaattisella sammutuslaitteistolla. (Ojala 2021a, s. 7)  
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Luvussa 3.2 esitetyn YMa 848/2017 taulukon 9 mukaan TOAS Hippoksen palomuurien 

luokkavaatimus on EI-M 120. Jotta tämä luokkavaatimus täyttyisi, palomuurin rakennus-

tarvikkeelle on YMa 848/2017 30 §:ssä asetettu muun muassa A1-tarvikeluokkavaati-

mus. Kyseisessä kohteessa poiketaan tästä vaatimuksesta toteuttamalla palomuurit 

suojaverhoiltuina CLT-elementtirakenteina, joissa CLT:n tarvikeluokka on D-s2, d0 (Eu-

rofins Expert Services Oy 2014, s. 3).  

Puisten palomuurien vaatimustenmukaisuus tarkastellaan toiminnallisesti, joten raken-

nuksen paloluokaksi on määritelty P0(P2). TOAS Hippoksessa paloturvallisuussuunnit-

telua on siis tehty molemmilla YMa 848/2017 3 §:n sallimilla menetelmillä. Seuraavissa 

luvuissa on perehdytty tarkemmin palomuurirakenteen toiminnalliseen suunnitteluun. 

4.3 Palomuurin toiminnallinen suunnitteluprosessi 

Luvussa 2.4 perehdyttiin toiminnalliseen paloturvallisuussuunnitteluun yleisellä tasolla. 

Tarkastellaan nyt kuvassa 3 esitettyä suunnitteluprosessia TOAS Hippoksen palomuurin 

toiminnallisen suunnittelun näkökulmasta. 

Edellisissä luvuissa 4.1 ja 4.2 kerrottiin yleistietoja kohteesta ja palomuurin suunnittelun 

kannalta oleellisista paloturvallisuusratkaisuista, jotka osaltaan määrittelevät kuvan 3 

prosessikaaviossa esitettyä projektin soveltamisalaa. Palomuurirakenteen toiminnalli-

sessa tarkastelussa turvallisuusvaatimukset ja -tavoitteet taas määräytyvät Maankäyttö- 

ja rakennuslain (132/1999) asettamista paloturvallisuuden olennaisista teknisistä vaati-

muksista ja YMa 848/2017 asettamista palomuurin toiminnallisista vaatimuksista. 

TOAS Hippoksen puisen palomuurirakenteen suunnittelussa tehdään kaksi eritasoista 

tarkastelua: palomuuri kokonaisuutena ja asetuksesta (848/2017) poikkeavana CLT-ra-

kenteena. Ensimmäinen näistä tarkoittaa siis palomuurin riskianalyysiä ja toinen palo-

muurirakenteen palonkestävyyden tarkastelua. Palomuurin palonkestävyyden tarkaste-

lussa saadaan tietoa rakenteen luotettavuudesta, mitä käytetään edelleen riskianalyy-

sissä. Molemmat tarkastelut tehdään vertaamalla TOAS Hippoksen CLT-palomuurin to-

teutusta määräysten ja ohjeiden mukaisiin kahteen muuhun toteutusperiaatteeseen. 

Näin ollen tarkastelujen hyväksymiskriteeri on palon leviämisriskin pysyminen TOAS 

Hippoksen CLT-palomuurilla samalla tasolla tai alempana kuin määräysten mukaisella 

palomuurin toteutuksella. 

TOAS Hippoksen palomuurien riskianalyysissä mitoituspaloskenaarioksi on valittu niin 

kutsuttu kriittinen palo, jossa kaikkien syttyneen rakennuksen turvallisuusjärjestelmien 
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oletetaan vikaantuvan. Palon syttyminen ja kehittyminen kriittiseksi edellyttää lisäksi seu-

raavia tapahtumia: 

− Palo syttyy, se ei tukahdu ja jatkaa kehittymistä. 

− Paloa ei yritetä alkusammuttaa tai se epäonnistuu täysin. 

− Palokunta ei yritä rajoittaa paloa tai epäonnistuu siinä täysin. 

− Huoneiston palokuorman määrä on suuri. 

− Palo leviää palomuurin toiminta-aikana syttyneessä rakennuksessa altistaen 
kaikki palomuurin läpiviennit. (Ojala 2021c, s. 9) 

Palomuurin palonkestävyyden tarkastelussa oletetaan samoin kuin riskianalyysissä, että 

palon syttyessä kaikki turvallisuutta parantavat ja palon leviämistä rajoittavat toimenpi-

teet epäonnistuvat. Palomuurin palorasitusta arvioidaan tällöin tilanteessa, jossa muuriin 

rajautuva huoneisto tuhoutuu täysin eli liittyvän tilan palokuorman oletetaan palavan ko-

konaan. Perustapauksessa ei tarkastella palon leviämistä viereisiin huoneistoihin vaan 

rajoittaudutaan yksittäisen huoneiston paloon. (Ojala 2021a, s. 21) TOAS Hippoksen pa-

lorasituksen arviointiperiaate on esitetty luvussa 4.4.3. 

Suunnittelussa on alusta asti tutkittu, voidaanko palomuurit toteuttaa palamattoman ra-

kennustarvikkeen sijaan puusta, jolloin mahdollisia suunnitteluratkaisuja alettiin työstää 

heti prosessin alussa. Puista palomuurirakennetta on kehitetty suunnittelun edetessä 

kaikkien hankkeen osapuolten yhteistyönä. Prosessin aikana on pidetty useita suunnit-

telukokouksia muun muassa rakennesuunnittelijoiden ja elementtitoimittajien kanssa. 

Myös viranomaisneuvottelut rakennusvalvonnan ja pelastuslaitoksen kanssa ovat olleet 

oleellinen osa suunnitteluprosessia, ja rakennusvalvonta onkin kyseisessä kohteessa 

edellyttänyt kolmannen osapuolen tarkastuksen pelastuslaitoksen suosituksesta. Tämän 

TOAS Hippoksen toiminnallisten suunnitelmien kolmannen osapuolen tarkastuksen on 

tehnyt VTT. Koska palomuurirakenne ja palomuurin elementtien sauma-alue on kokeel-

lisesti testattu, on suunnitteluprosessissa ollut mukana myös kaksi testauslaboratoriota. 

TOAS Hippoksen suunnitteluratkaisut ja niiden arvioinnin eri vaiheet ja menetelmät on 

esitetty tarkemmin seuraavissa luvuissa. 

TOAS Hippoksessa toiminnallisen paloturvallisuussuunnittelun esitietodokumenttina on 

toiminut käytännössä PowerPoint-esitys, jossa on kerrottu kohteen yleistiedot, määritelty 

toiminnallisen tarkastelun laajuus, ja esitelty palomuurien määräysvaatimukset, toimin-

nallisen suunnittelun suoritus, palomuurin tarkasteluperiaate sekä alustavat vikaantumis-

tarkastelut ehdotetulle suunnitteluratkaisulle. Tämä PowerPoint-esitys on esitelty kaikille 

projektin osapuolille, mukaan lukien pelastusviranomaiset ja kolmannen osapuolen tar-

kastajat. 
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Tämän diplomityön kirjoitusprosessin aikana hanke on edennyt toteutussuunnitteluun, ja 

rakennuslupahakemus on jätetty huhtikuussa 2021. Näin ollen myös rakennuslupahake-

mukseen liitettävä palotekninen suunnitelma, sitä täydentävät piirustukset ja toiminnalli-

sen suunnittelun tulosdokumentit on jo pääosin tehty. Suunnittelutyö kuitenkin jatkuu 

edelleen. Kyseiset dokumentit eivät ole tärkeitä ainoastaan rakennuslupamenettelyssä, 

vaan niillä pyritään varmistamaan myös se, että palomuurirakenteet toteutetaan tehtyjen 

suunnitelmien mukaan. 

4.4 Palomuurin rakenteellisen kestävyyden tarkastelu 

Palomuurin rakenteellisen kestävyyden tarkastelussa tutkitaan, pystyykö YMa 848/2017 

mukaisesta A1-tarvikeluokasta poikkeava puusta toteutettu palomuuri täyttämään sille 

asetetut toiminnalliset vaatimukset. Tarkastelussa verrataan rakenteen mitoittavaa stan-

dardipalokäyrän mukaista rasitusta palomuuriin rajautuvan huoneiston todellista palon-

kehitystä mallintavan parametrisen palon mukaiseen rasitukseen ja määritetään toden-

näköisyys mitoituksen ylittymiselle. Todennäköisyys mitoituksen ylittymiselle määrite-

tään myös seuraavassa luvussa esiteltäville vertailuratkaisuille, jolloin eri toteutuksia voi-

daan verrata keskenään. (Ojala 2021c, s. 17) Laskennallisen tarkastelun tuloksena voi-

daan todeta saavuttaako suunniteltu palomuurirakenne hyväksyttävän turvallisuustason 

ja toteuttaako se sille asetetun toiminnallisen vaatimuksen palon leviämisen estämisestä 

määrätyn ajan. 

4.4.1 Palomuurin tarkasteluperiaate 
 

Kuten luvussa 4.2 kerrottiin, TOAS Hippoksen palomuurirakenteessa poiketaan YMa 

848/2017 30 §:n tarvikeluokkavaatimuksesta. Palomuurin toteuttaminen palavasta tar-

vikkeesta vaikuttaa tarkasteluun seuraavilla tavoilla: 

− Palokuorma lisääntyy, kun muurin rakennustarvike osallistuu paloon. 

− Kivestä tehtyyn palomuuriin verrattuna puinen palomuuri muuttaa tilan termisiä 
ominaisuuksia, mikä vaikuttaa tilan palorasitukseen. 

− Puinen palomuuri voi osallistua paloon, jolloin sen pettäminen ilman sammutta-
mista voi olla mahdollista määritetyn riittävän palonkestoajan jälkeen. (Ojala 
2021c, s. 18) 

Luetelman toisessa kohdassa mainittu tilan termisten ominaisuuksien muuttuminen joh-

tuu siitä, että betonista tai tiilestä rakennettu palomuuri hidastaa palo-osaston lämpötilan 

nousua tehokkaammin kuin puinen palomuuri. Näin ollen materiaalien erilaiset termiset 

ominaisuudet tulee huomioida palorasituksen määrittämisessä, johon palataan luvussa 

4.4.3. (Ojala 2021c, s. 18) 
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TOAS Hippoksen palomuurin toteutusperiaate on luvun 3.3 kuvan 8 kaltainen kahden 

erillisen palomuurin yhdistelmä, jonka tunnuksena on tässä tarkastelussa lyhenne VE1. 

Palomuurin rakennetyyppi on esitetty kuvassa 16. 

 

Kuva 16. TOAS Hippoksen CLT-palomuurin rakennetyyppi (Ojala 2021c, s. 26) 

Palomuurin toimintaperiaatteen ymmärtämiseksi erotellaan palon puoli ja kylmä puoli 

sekä kummankin puolen seinän palonkestovaatimus. Kuvassa 16 esitetyt palon puoli ja 

kylmä puoli voisivat olla myös toisin päin, sillä seinät ovat täysin samanlaiset rakenteen 

keskilinjan suhteen. Seinillä on siis kaksi eri palonkestovaatimusta riippuen palon suun-

nasta. Palomuurin toimintaperiaatetta on havainnollistettu kuvassa 17. 
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Kuva 17. TOAS Hippoksen palomuurin toimintaperiaate (Ojala 2021c, s. 19) 

Palon puoleisen seinän voidaan katsoa täyttävän REI 60-luokkavaatimus sisäpuolista 

paloa vastaan, sillä se tukeutuu muihin R 60-luokan rakenteisiin. Tässä tarkastelussa 

palon puoleisen seinän oletetaan sortuvan kokonaan 60 minuutin standardipalorasituk-

sen jälkeen, jolloin se jätetään tarkastelusta pois ja tämän jälkeen palorasitus kohdistuu 

kylmän puolen seinään. 

Kylmän puolen seinän luokkavaatimus on EI-M 120 ulkopuolista paloa vastaan. Koska 

kyseessä on kantava rakenne, sen tulee täyttää myös kantavuusvaatimus eli kokonai-

suudessaan REI-M 120-luokkavaatimus (YMa 848/2017, 12 §). Kuten palon puoleinen 

seinä myös kylmän puolen seinä tukeutuu sen takana oleviin R 60-luokan rakenteisiin, 

jotka ovat kylmän puolen seinän tapauksessa vaurioitumattomia koko palomuurin toi-

minta-ajan. Kylmän puolen seinän on testein osoitettu täyttävän sille asetettu luokkavaa-

timus ulkopuolista paloa vastaan. Kuvaus palomuurin testauksesta ja testistä saadut tu-

lokset on esitetty luvussa 4.6. 

TOAS Hippoksen puisen palomuurin luotettavuutta tarkastellaan vertaamalla sitä YMa 

848/2017 ja RIL 195-1-2018 mukaisiin palomuurin toteutuksiin. Nämä määräysten ja oh-

jeiden mukaiset toteutukset määrittelevät hyväksyttävän turvallisuustason, joka TOAS 

Hippoksen puisen palomuurin tulee vähintään saavuttaa. (Ojala 2021a, s. 17) 

YMa 848/2017 mukaisessa ratkaisussa palomuuri toteutetaan yhtenä EI-M 120-luokan 

seinänä, jonka tarvikeluokka on A1. Tässä tapauksessa A1-tarvikkeen oletetaan olevan 
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betonia. Kuvassa 18 on havainnollistettu YMa 848/2017 mukaisen palomuurin toteutus-

periaatetta, jonka tunnuksena on tässä tarkastelussa lyhenne VE0.1. Yhden EI-M 120-

seinän rakenteellisen kestävyyden mitoittava kriteeri on rakenteen sortumattomuus ja 

palon leviämisen estäminen 120 minuutin standardipalon mukaisessa palorasituksessa. 

(Ojala 2021c, s. 19–20) 

 

Kuva 18. YMa 848/2017 mukaisen vertailuratkaisun VE0.1 toteutusperiaate (RIL 
195-1-2018, s. 117) 

RIL 195-1-2018 mukainen toteutus on kahden EI-M 60-luokan seinän kokonaisuus, 

jonka tarvikeluokka on myöskin A1. Kuvassa 19 on havainnollistettu RIL 195-1-2018 mu-

kaisen palomuurin toteutusperiaatetta, jonka tunnuksena on tässä tarkastelussa lyhenne 

VE0.2. 

 

Kuva 19. RIL 195-1-2018 mukaisen vertailuratkaisun VE0.2 toteutusperiaate (RIL 
195-1-2018, s. 117) 

RIL 195-1-2018 mukaisessa ratkaisussa kummankin EI-M 60-seinän tulee säilyttää luok-

kavaatimuksensa molemminpuolista paloa vastaan 60 minuutin standardipalon mukai-

sessa palorasituksessa. Tarkasteluperiaate on samanlainen kuin TOAS Hippoksen CLT-
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palomuurin: palon puoleinen seinä sortuu kokonaan 60 minuutin palorasituksen jälkeen, 

jolloin palo alkaa rasittaa kylmän puolen seinää. Rakenteellisen kestävyyden mitoitta-

vana kriteerinä kahdesta EI-M 60-seinästä koostuvassa palomuurissa on siten raken-

teen sortumattomuus ja palon leviämisen estäminen kaksinkertaisessa 60 minuutin stan-

dardipalon mukaisessa palorasituksessa. (Ojala 2021a, s. 20–21) 

4.4.2 Tarkastelualueen rajaus 
 

TOAS Hippoksen palomuurien sijainnit on esitetty kuvassa 15. Palomuurit on nimetty 

sijaintinsa mukaan eteläiseksi palomuuriksi ja pohjoiseksi palomuuriksi. Tässä diplomi-

työssä esitetään vain eteläisen palomuurin toiminnallisessa suunnittelussa tehdyt tar-

kastelut. Eteläisen palomuurin rakenteellisen kestävyyden tarkastelussa tutkitaan siihen 

liittyvän huoneiston paloa, ja palomuuriin liittyvät tilat sekä tarkasteltu huoneisto on esi-

telty seuraavissa kappaleissa. 

Eteläiseen palomuurin liittyvistä tiloista ensimmäinen kerros on kokonaan betoniraken-

teinen, minkä lisäksi toisessa kerroksessa sijaitsee palomuuriin liittyvä betonirakenteinen 

saunatila. Muut palomuurin liittyvät tilat kerroksissa 2–7 ovat puurakenteisia. Kuuden-

nessa kerroksessa sijaitsee palomuuriin liittyvä IV-konehuone ja ullakolla puuristikot. Ku-

vassa 20 on esitetty leikkaus eteläisen palomuurin kohdalta. Merkintä (O->I) tarkoittaa 

palon suuntaa ulkoa sisälle ja merkintä (I->O) sisältä ulos. (Ojala 2021a, s. 10) 
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Kuva 20. Leikkaus eteläisen palomuurin kohdalta (Ojala 2021a, s. 11) 

Palomuurin rakenteellisen kestävyyden tarkastelussa keskitytään puurakenteisiin ker-

roksiin, sillä betonirakenteisissa kerroksissa sekä saunatiloissa on automaattinen sam-

mutuslaitteisto ja näissä tiloissa palomuurin rakennustarvike on YMa 848/2017 mukai-

sesti A1-luokkaa. Betonirakenteisissa kerroksissa palomuuri toteutetaan siis betonista 

vastaavanlaisena kahdesta EI-M 120-luokan seinästä koostuvana rakenteena kuin puu-

rakenteisissakin kerroksissa. Tarkastelun rajaamiseen vaikuttaa lisäksi se, että IV-kone-

huoneen palokuorma on merkittävästi pienempi kuin asuntojen ja asuntojen tarkastelun 

tuloksia voidaan soveltaa konservatiivisena arviona myös ullakolla. (Ojala 2021a, s. 9–

11) Eteläiseen palomuuriin liittyvät huoneistot on esitetty kuvissa 21 ja 22. 



38 

 

Kuva 21. Eteläiseen palomuuriin liittyvät huoneistot kerroksessa 2 (mukaillen Ojala 
2021a, s. 12) 

 

Kuva 22. Eteläiseen palomuuriin liittyvät huoneistot kerroksissa 3–5 (mukaillen 
Ojala 2021a, s. 12) 

Kuvan 21 huoneisto E.2 on aiemmin mainittu betonirakenteinen saunatila, jota ei ole 

huomioitu tarkastelussa. Huoneistot E.1 ja E.2 ovat puurakenteisia asuinhuoneistoja. 

Kuvan 22 huoneisto E.3 on vastaavanlainen kuin kuvan 21 huoneisto E.3. Huoneistot 

E.4 ja E.5 ovat puurakenteisia asuinhuoneistoja. Tässä diplomityössä on esitetty tarkem-

min palomuurin rakenteellisen kestävyyden tarkastelu, kun palavana huoneistona on ku-

van 22 huoneisto E.4. (Ojala 2021a, s. 12) 
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4.4.3 Palorasituksen arviointiperiaate 
 

CLT-palomuurille on määritetty palonkestävyyden suhteen kaksi mitoituskriteeriä: raken-

teellinen kestävyys ja hiiltymisen alkaminen (Ojala 2021a, s. 21). Palomuurin rakenteel-

lisen kestävyyden mitoituskriteeri, niin kutsuttu primäärinen hyväksymiskriteeri, muodos-

tuu luvussa 4.4.1 esitellyistä palomuurin luokkavaatimuksista ja sen toimintaperiaat-

teesta. Sortumisen ja siten palon leviämisen suhteen mitoittava palorasitus on 60 minuu-

tin standardipalon mukaisen rasituksen, minkä jälkeen palon puoleinen seinä sortuu ja 

palo alkaa rasittaa kylmän puolen seinää, ja 120 minuutin standardipalon mukaisen pa-

lorasituksen summa. Mitoittavaa palorasitusta ei siis voida katsoa vaadittujen palonkes-

toaikojen summan (180 min) kohdalta, koska palon puoleinen seinä suojaa kylmän puo-

len seinää ensimmäiset 60 minuuttia. Kuvassa 23 on esitetty TOAS Hippoksen CLT-

palomuurin ja vertailuratkaisujen mitoittavat palorasitukset, kun tarkastellaan palomuurin 

rakenteellista kestävyyttä (primäärinen hyväksymiskriteeri). 

 

Kuva 23. Mitoittavat palorasitukset tarkasteltaessa rakenteellista kestävyyttä (Ojala 
2021c, s. 22) 

Kuvasta 23 nähdään, että TOAS Hippoksen CLT-palomuurin mitoittava palorasitus on 

1225 MJ/m2, joka on määritetty lisäämällä 60 minuutin standardipalon palorasitukseen 

(325 MJ/m2) 120 minuutin standardipalon palorasitus (900 MJ/m2). Vertailuratkaisujen 

rasitukset määritetään samalla periaatteella ja ne ovat 900 MJ/m2 ja 650 MJ/m2. Huoma-

taan, että CLT-palomuurin mitoittava palorasitus on suurempi kuin vertailuratkaisujen ra-
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situkset. A1-luokan tarvikkeesta tehtyihin vertailuratkaisuihin nähden puusta tehty palo-

muuri sekä lisää tilan palokuormaa että muuttaa tilan termisiä ominaisuuksia ja siten 

kasvattaa tilan todellista palorasitusta. Tällöin voidaan arvioida, että puisen palomuurin 

mitoittavan palorasituksen tuleekin olla suurempi kuin palamattomien vertailuratkaisujen. 

(Ojala 2021c, s. 22) 

Toisena mitoituskriteerinä, niin kutsuttuna sekundäärisenä hyväksymiskriteerinä, on pa-

lomuurin kylmän puolen seinän merkittävän hiiltymisen alkaminen. Palomuurin testauk-

sessa tutkittiin REI-M 120-luokkavaatimuksen täyttymisen lisäksi rakenteen hiiltymistä 

(luku 4.6.3), minkä tuloksena saatiin, että kylmän puolen seinä alkaa hiiltyä 105 minuutin 

standardipalon mukaisessa palorasituksessa. Näin ollen merkittävän hiiltymisen suhteen 

mitoittavaksi palorasitukseksi saadaan 60 minuutin standardipalon mukaisen palorasi-

tuksen ja 105 minuutin standardipalon mukaisen palorasituksen summa. Kuvassa 24 on 

esitetty TOAS Hippoksen CLT-palomuurin ja vertailuratkaisujen mitoittavat palorasituk-

set, kun tarkastellaan palomuurin hiiltymisen alkamista (sekundäärinen hyväksymiskri-

teeri). 

 

Kuva 24. Mitoittavat palorasitukset tarkasteltaessa hiiltymisen alkamista (Ojala 
2021c, s. 30) 

Palorasitus määritetään samalla tavalla kuin edellä on esitetty primäärisen hyväksymis-

kriteerin suhteen. Mitoittava palorasitukseksi saadaan tällöin 1066 MJ/m2, joka on mää-

ritetty lisäämällä 60 minuutin standardipalon palorasitukseen (325 MJ/m2) 105 minuutin 
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standardipalon palorasitus (741 MJ/m2). Vertailuratkaisujen rasitukset ovat samat mo-

lempien kriteerien suhteen, sillä palamattomasta materiaalista tehty palomuuri ei hiilly. 

Määritettäessä tarkasteltavan palomuuriin rajautuvan huoneiston (luku 4.4.2) todellista 

rasitusta parametrisen palon mallilla oletetaan, että kyseinen huoneisto tuhoutuu pa-

lossa täysin. Tällöin liittyvän tilan koko palokuorma palaa. Palon leviämistä muihin huo-

neistoihin ei perustapauksessa tarkastella. (Ojala 2021a, s. 21) 

Todellista palonkehitystä mallintavan parametrisen palon mukainen lämpötila-aikakäyrä 

määritetään eurokoodin (EN 1991-1-2) liitteen A mukaan. Parametrisen palon mallilla 

voidaan selvittää tilan kaasun lämpötilankehitys sen ominaisuudet ja palokuorma huo-

mioiden. Kyseisellä menetelmällä on joitakin rajoituksia muun muassa huonetilan kor-

keuteen, sen termisiin ominaisuuksiin ja aukkotekijään liittyen. Tarkasteltaessa TOAS 

Hippoksen palomuureja menetelmän voidaan todeta olevan soveltuvuusalueellaan. (EN 

1991-1-2, Ojala 2021a, s. 12–22 mukaan) 

Kun käytetään parametrisen palon mallia, on tiedettävä tilan termiset ominaisuudet ja 

aukkotekijä. Tilan vaipan termistä inertiaa kuvaavaa suuretta merkitään kirjaimella 𝑏. 

TOAS Hippoksessa puurakenteille on käytetty arvoa 770 J/m2s1/2K ja betonille arvoa 

2200 J/m2s1/2K. (Ojala 2021a, s. 22)  

Määritetään eteläiseen palomuuriin liittyvän huoneiston E.4 aukkotekijä 𝑂. Aukkotekijän 

määritykseen tarvitaan tilan pystyaukkojen kokonaisala, seinissä olevien ikkunoiden kor-

keuksien painotettu keskiarvo ja tilan vaipan kokonaispinta-ala (EN 1991-1-2, s. 50). Tar-

kasteltavassa huoneistossa aukkoina ovat huoneiston ikkuna ja parvekeovi. Kuvassa 25 

on esitetty tarkasteltavan huoneiston aukkotekijän määritykseen tarvittavat suureet. Ti-

lan muoto on tarkastelussa yksinkertaistettu suorakaiteeksi, jonka leveys on 3,2 m ja 

syvyys 5,8 m. Huonekorkeuden on tarkastelussa 2,60 m. Huoneiston E.4 aukkotekijäksi 

saadaan kuvan 25 mukaisilla mitoilla 𝑂 = 0,096 𝑚1/2 (Ojala 2021a, s. 47). 
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Kuva 25. Aukkotekijän määrittäminen huoneistossa E.4 (Ojala 2021a, s. 47) 

Parametrisen lämpötila-aikakäyrän määritykseen tarvitaan edellä esiteltyjen suureiden 

lisäksi myös tilan palokuorma, jota käsitellään seuraavassa luvussa. Kun lämpötila-aika-

käyrän on saatu määritettyä, voidaan sen avulla edelleen määrittää palon aiheuttama 

lämpörasitus. Lämpörasitus arvioidaan tilan pintaa rasittavan lämpövuon perusteella 

seuraavasti 

𝑞" = 𝜀𝜎𝑇4 + 𝛼𝑐𝛥𝑇,         (2) 

jossa 𝑞" on pintaa rasittava lämpövuo [W/m2], 𝜀 liekin emissiivisyys, 𝜎 Stefan-Boltzmann-

vakio [W/m2K4], 𝑇 palotilan lämpötila [K], 𝛼𝑐 kuljettumisen lämmönsiirtymiskerroin 

[W/m2K] ja 𝛥𝑇 pinnan ja huonetilan lämpötilaero [K]. Liekin emissiivisyytenä käytetään 

arvoa 1 ja kuljettumisen lämmönsiirtymiskertoimena arvoa 35 W/m2K eurokoodin (EN 

1991-1-2, s. 40&42) mukaan. Lämpövuon kuljettumisen osuudessa oletetaan, että pin-

nan ja kaasun lämpötilaero on kaasun lämpötilannousu, kunnes se ylittää 350 °C. Tämän 

jälkeen lämpötilaero pidetään vakiona edellä mainitussa arvossa. Kokonaispalorasitus 

saadaan integroimalla lämpövuo koko palonkestoajan yli, jolloin saadaan rakennetta pa-

lon aikana rasittava lämpörasitus [MJ/ m2]. (Ojala 2021a, s. 23–24) 
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4.4.4 Palokuorman arviointiperiaate 
 

Kuten aiemmin luvussa 2.3 on todettu, palokuorma tarkoittaa tilassa olevan palamisky-

kyisen aineen kokonaismäärää ja sen yksikkö on MJ/ m2. Tässä tarkastelussa palamisen 

tehokkuutena käytetään eurokoodin (EN 1992-1-2) mukaan 80 % palokuormasta. Li-

säksi tutkimuksessa (Brandon 2018) on arvioitu, että asunnon irtaimiston palokuorman 

riittäessä lieskahdukseen kiinteän palokuorman tilassa sisällä palava osuus on 30 %. 

(Brandon 2018, Ojala 2021a, s. 24 mukaan) 

TOAS Hippoksen palomuureja tarkasteltaessa palomuuriin liittyvän tilan kiinteiden ra-

kenteiden palokuorma määritetään seuraavien rakennesuunnittelijan antamien pinta-

alamassojen avulla: 

− seinät (muut kuin palomuuri), CLT 80 mm: 40 kg/m2 

− katto, CLT 80 mm: 40 kg/m2 

− kantavan lattiarakenteen puuosuus: 43 kg/m2 

− parkettilattia: 7,5 kg/m2.  

Jokaiselle tarkastellulle tilalle on määritetty palokuorma tilan mittojen mukaan kertomalla 

edellä esitellyt pinta-alamassat kyseisen pinnan pinta-alalla. (Ojala 2021a, s. 24) Tilojen 

palokuormien lukuarvot on esitetty myöhemmin. 

Havainnollistetaan palokuorman määritystä vielä kuvilla, kun tarkastellaan TOAS Hip-

poksen CLT-palomuuria ja vertailuratkaisujen A1-luokan palomuureja. A1-luokan tarvik-

keesta rakennettu palomuuri ei osallistu paloon eikä se siten lisää tilan palokuormaa. 

YMa 848/2017 24 §:n mukaan P2-luokan yli 2-kerroksisessa rakennuksessa ei vaadita 

sisäpintojen suojaverhousta, jos rakenteet kuuluvat vähintään luokkaan A2-s1, d0. Täl-

löin kyseisten rakenteiden pintaluokkavaatimus on D-s2, d2 (YMa 848/2017, 23 §). 

Koska puukerrostaloissa halutaan usein näkyvää puupintaa mahdollisimman paljon, ole-

tetaan, että betoninen palomuuri verhoillaan puupaneelilla. Kuvassa 26 on havainnollis-

tettu, miten palokuorma määritetään tilan eri pintojen mukaan, kun palomuuri on tehty 

betonista. 
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Kuva 26. Tilan palokuorman määritysperiaate, VE0.1 ja VE0.2 (Ojala 2021a, s. 25) 

TOAS Hippoksen CLT-palomuurin palokuormaa määritettäessä on huomioitava, että 

myös palomuuri osallistuu paloon ja siten lisää tilan palokuormaa. Palokuorman lasken-

nassa (palon leviämisen suhteen) oletetaan, että palon puolen 120 mm paksu CLT-seinä 

palaa kokonaan ja että kylmän puolen seinä hiiltyy 50 mm. Luvussa 4.6 esitellyssä palo-

muurirakenteen testauksessa kylmän puolen seinän todellinen hiiltymä oli syvimmillään 

20 mm, joten laskennassa arvioitu hiiltymä on varmalla puolella. Kuvassa 27 on havain-

nollistettu, miten palokuorma määritetään tilan eri pintojen mukaan, kun palomuuri on 

tehty CLT:stä. 
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Kuva 27. Tilan palokuorman määritysperiaate, VE1 (Ojala 2021a, s. 26) 

Kiinteiden rakenteiden lisäksi tilan palokuormaan vaikuttaa huoneistossa oleva ir-

taimisto. Asunnon irtaimiston palokuorman tiheyden määrityksessä on käytetty tutkimuk-

sessa (Mikkola et al. 2010) kehitettyä asunnon palokuorman nimellisjakaumaa, joka on 

esitettykuvassa 28. 
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Kuva 28. Asunnon palokuorman nimellisjakauma (Mikkola et al. 2010, Ojala 2021a, 
s. 27 mukaan) 

Nimellisjakaumassa oletuksena on, että 80 % fraktiili vastaa YMa 848/2017 7 §:ssä mää-

riteltyä asuntojen palokuormaryhmän ylärajaa 600 MJ/ m2 (Mikkola et al. 2010, s. 11). 

4.4.5 Palomuurin hyväksyttävyyden vertaileva arviointi 
 

Tässä diplomityössä todellista palonkehitystä tarkastellaan yhdessä palomuuriin rajatu-

vassa huoneistossa parametrisen palon mallilla. Tällöin pystytään huomioimaan tilan ter-

miset ominaisuudet, geometria, aukkojen koko ja kiinteä palokuorma sekä CLT-palo-

muurin vaikutus palokuormaan. Parametrisen palon lämpötilankehityksen avulla taas 

määritetään tilan palorasitus. Palorasitusta määritettäessä palomuuriin rajatuvan huo-

neiston oletetaan tuhoutuvan palossa täysin. (Ojala 2021c, s. 22–23) 

Rakenteista johtuva palokuorma oletetaan riittävällä tarkkuudella vakioksi, jolloin muut-

tujana on tilassa oleva irtaimiston palokuorma. Palorasitusta iteroidaan, kunnes irtaimis-

ton palokuormalle löydetään kriittinen arvo, jonka aiheuttama palorasituksen kasvu joh-

taa palomuurin mitoittavan palorasituksen ylittymiseen. Eri huoneistojen paloille ja palo-

muurin toteutusvaihtoehdoille pystytään siten määrittämään mitoituksen ylittymisen to-

dennäköisyys asuntojen irtaimiston palokuorman todennäköisyysjakauman perusteella. 

Kriittisen palokuorman ylittymisen todennäköisyys on siis myös mitoituksen ylittymisen 

todennäköisyys. (Ojala 2021c, s. 23) Tarkasteluperiaatetta on havainnollistettu kuvassa 

29. 
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Kuva 29. Palomuurin rakenteellisen kestävyyden tarkasteluperiaate (mukaillen 
Ojala 2021c, s. 23) 

Kuvan 29 mukainen tarkastelu tehdään myös sekundäärisen hyväksymiskriteerin suh-

teen. Tällöin TOAS Hippoksen palomuurin mitoittava palorasitus määräytyy hiiltymisen 

alkamisen mukaan ja vertailuratkaisujen palorasitukset pysyvät samana (Kuva 24). 

Tarkastellaan kuvan 29 mukaista mitoitusprosessia eteläiseen palomuuriin rajautuvan 

huoneiston E.4 avulla. Parametrisen lämpötila-aikakäyrän ja siten myös todellisen palo-

rasituksen määrityksen lähtötiedoiksi tarvitaan kyseisen tilan aukkotekijä, termiset omi-

naisuudet ja palokuorman tilassa palava osuus. Huoneiston E.4 aukkotekijän (𝑂 =

0,096 𝑚1/2) määritysperiaate on esitetty aiemmin luvussa 4.4.3.  

Määritetään seuraavaksi kyseisen huoneiston termiset ominaisuudet ja palokuormat. 

Aiemmin luvussa 4.4.3 kerrottiin, että TOAS Hippoksessa puurakenteille käytetään ter-

misen parametrin arvoa 770 J/m2s1/2K ja betonille arvoa 2200 J/m2s1/2K. Tarkasteltaessa 

tapauksia VE0.1 ja VE0.2, tulee terminen parametri laskea eurokoodin (EN 1991-1-2) 
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liitteen A kaavalla A.5, jossa otetaan huomioon tilan eri pintojen eri materiaalit. Näin ollen 

saadaan, että termiset parametrit ovat huoneiston E.4 tapauksessa 770 J/m2s1/2K (VE1) 

ja 921 J/m2s1/2K (VE0.1/VE0.2) (Ojala 2021a, s. 48). 

Palokuorman arvot ja sen laskemiseen tarvittavat muut lukuarvot on koottu taulukkoon 2 

kolmelle eri tapaukselle: VE1 palon leviäminen, VE1 palomuurin hiiltyminen ja 

VE0.1/VE0.2 palon leviäminen. Ensimmäinen VE1:n palokuorman tarkastelu koskee pa-

lomuurin primääristä hyväksymiskriteeriä ja toinen sekundääristä hyväksymiskriteeriä. 

Palokuorman laskennan hahmottamisessa voi auttaa kysymys: Mitä/Mikä tilassa palaa 

sillä hetkellä, kun palo leviää tai palomuurin kylmän puolen seinä alkaa hiiltyä?
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Taulukko 2. Rakenteiden palokuormat, kun palava tila on eteläiseen palomuuriin liittyvä huo-
neisto E.4 (Ojala 2021a, s. 48) 
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Taulukosta 2 nähdään, että huoneiston E.4 kiinteät palokuormat eri tapauksille ovat 951 

MJ/m2 (palon leviämien VE1), 866 MJ/m2 (hiiltyminen VE1) ja 704 MJ/m2 (palon leviämi-

nen VE0.1/VE0.2). Palokuormien perusteella puinen palomuuri lisää kyseisen tilan palo-

kuormaa 35 %, kun tarkastellaan palon leviämistä ja 23 %, kun tarkastellaan palomuurin 

hiiltymistä. 

Taulukossa 3 on esitetty kuvan 29 mukaisella iteroinnilla saadut palomuurin rasituksen 

ylittymiseen johtavat kriittiset lisäpalokuormat ja todennäköisyydet niiden esiintymiselle. 

Sarakkeen ”Tilan palokuormana [MJ/m2]” arvot saadaan, kun kriittinen lisäpalokuorma 

jaetaan palamisen tehokkuusluvulla 0,8. Todennäköisyys kriittisen palokuorman esiinty-

miselle määritetään edelleen kuvassa 28 esitetyn jakauman perusteella. 

Taulukko 3. Palomuurin rasituksen ylittymiseen johtavat palokuormat ja todennäköisyydet huo-
neiston E.4 tarkastelussa (mukaillen Ojala 2021a, s. 49) 

Eteläinen palomuuri, huoneisto E.4 

Skenaario 
Palomuuri-
rakenne 

Rakentei-
den palo-
kuorma 
[MJ/m2] 

Kriittinen 
lisäpalo-
kuorma 
[MJ/m2] 

Tilan palo-
kuormana 
[MJ/m2] 

Pkriittinen palo-

kuorma 

Toistumis-
väli 
[1/kriitti-
nen palo] 

VE1: Hippos, 
sortuma 

EI 60 
+ EI-M 120 951 1350 1688 0,004 250 

VE1: Hippos, 
hiiltymä 

EI 60 
+ EI 105 866 1170 1463 0,008 125 

VE0.1: 
848/2017 EI-M 120 704 1200 1500 0,008 125 
VE0.2: RIL 
195-1-2018 

EI-M 60 
+ EI-M 60 704 910 1138 0,026 38 

Edellä on esitelty kaikki tarvittavat tiedot ja lukuarvot parametrisen lämpötila-aikakäyrän 

muodostamiseksi. Kuvassa 30 on esitetty huoneiston E.4 parametrisen palon lämpötila-

aikakäyrät ja lämpörasituksen kertymiskäyrät kriittisellä irtaimiston palokuormalla kai-

kissa taulukossa 3 esitellyissä tapauksissa. 
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Kuva 30. Parametrisen palon käyrät huoneistossa E.4 (Ojala 2021a, s. 54) 

Kuvan 30 lämpötila-aikakäyristä nähdään, että huoneiston E.4 lämpötila on korkeimmil-

laan TOAS Hippoksen CLT-palomuurin rakenteellisen kestävyyden tarkastelussa, jolloin 

lämpötila nousee hieman yli 1300 °C. Mitoittava palorasitus (1225 MJ/m2) saavutetaan 

tällöin noin 80 minuutin parametrisen palon jälkeen. Esimerkiksi YMa 848/2017 mukai-

sessa toteutuksessa taas lämpötila on korkeimmillaan 1250 °C ja mitoittava palorasitus 

(900 MJ/m2) saavutetaan samassa ajassa eli noin 80 minuutin parametrisen palon jäl-

keen. Kuvan 30 käyriä voidaan verrata kuvan 23 standardipalon mukaisiin käyriin, joiden 

mukaan samat rasitukset saavutetaan CLT-palomuurilla 150 minuutin ja YMa 848/2017 

mukaisella toteutuksella 120 minuutin standardipalon jälkeen. Näin ollen palomuurin 

määritelmässä mainittu ”määrätty aika” voidaan tulkita tässä tapauksessa olevan 80 mi-

nuuttia todellisessa palossa molemmilla ratkaisuilla. 

Kuvan 29 mukainen palomuurin kestävyyden tarkastelu on nyt saatu tehtyä huoneiston 

E.4 osalta. Muiden huoneistojen tarkastelu tehdään samalla periaatteella kuin, mitä 

edellä on esitetty huoneistosta E.4. Kaikki tarkastelut on esitetty kohteen TOAS Hippos 

toiminnallisen palosuunnitelman liitteessä T2.2 (Ojala 2021a). Eri huoneistojen paloista 

saadut kriittisen palokuorman esiintymistodennäköisyydet, eli toisin sanoen mitoituksen 

ylittymisen todennäköisyydet, eteläisellä palomuurilla on koottu taulukkoon 4. 
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Taulukko 4. Kriittisen palokuorman esiintymistodennäköisyydet (mukaillen Ojala 2021a) 

    Pkriittinen palokuorma 

Skenaario 
Palomuurira-
kenne E.1 E.3 E.4 E.5 

VE1: Hippos, 
sortuma 

EI 60 
+ EI-M 120 0,007 0,068 0,004 0,125 

VE1: Hippos, 
hiiltymä 

EI 60 
+ EI 105 0,016 0,084 0,008 0,227 

VE0.1: 848/2017 EI-M 120 0,025 0,080 0,008 0,251 
VE0.2: RIL 195-
1-2018 

EI-M 60 
+ EI-M 60 0,149 0,420 0,026 0,762 

Tehdyn tarkastelun perusteella TOAS Hippoksen CLT-palomuurin rakenteellisen kestä-

vyyden ylittymisen todennäköisyys (primäärinen hyväksymiskriteeri) on pienempi kuin 

vertailuratkaisuilla. YMa 848/2017 mukaiseen yhdestä A1-tarvikeluokan EI-M 120-sei-

nästä toteutettuun palomuuriin verrattuna TOAS Hippoksen CLT-palomuurin hiiltymisen 

alkamisen todennäköisyys (sekundäärinen hyväksymiskriteeri) on samalla tasolla kuin 

YMa 848/2017 mukaisen palomuurin sortumisen todennäköisyys. RIL 195-1-2018 mu-

kaiseen kahdesta A1-tarvikeluokan EI-M 60-seinästä koostuvaan palomuurin verrattuna 

TOAS Hippoksen CLT-palomuuri on merkittävästi luotettavampi kaikissa tarkastelluissa 

tapauksissa. Tarkastelun perusteella RIL 195-1-2018 mukainen palomuuri sortuu toden-

näköisemmin kuin TOAS Hippoksen CLT-palomuurin kylmän puolen seinä alkaa hiiltyä. 

CLT-palomuurin hiiltymisen vaikutus kokonaisuuteen voidaan arvioida pienemmäksi 

kuin rakenteellisen kestävyyden ylittymisen vaikutus, sillä CLT-palomuurin hiiltymisen 

alkamisenkin todennäköisyys on lähtökohtaisesti pieni ja hiiltymisen jälkeen rakenteessa 

on edelleen jäljellä kapasiteettia. Tulosten perusteella voidaan siis todeta, että palomuu-

rirakenne saavuttaa hyväksyttävän turvallisuustason ja siten toteuttaa sille asetetun toi-

minnallisen vaatimuksen palon leviämisen estämisestä määrätyn ajan. 

4.4.6 Herkkyystarkastelut 
 

Jotta voitaisiin olla varmoja tulosten riippumattomuudesta, on tarkasteltava vielä tehtyjen 

oletusten vaikutuksia saatuihin tuloksiin. Palomuurin mitoituksen riittävyyden suhteen on 

tehty neljä herkkyystarkastelua. Käsitellään näistä ensimmäisenä aukotuksen vaikutus 

tarkasteluun ja siitä saataviin tuloksiin. 

Perustapauksessa tarkasteltiin tilannetta, jossa palavan tilan aukkoina ovat pelkästään 

huoneiston ovet ja ikkunat. Herkkyystarkasteluna tutkitaan vielä tilannetta, jossa huo-

neiston koko julkisivu on auki. Tämä vaikuttaa tilan aukkotekijään sekä termisiin ominai-

suuksiin ja siten tilan kriittiseen lisäpalokuormaan ja sen ylittymisen todennäköisyyteen. 
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Taulukkoon 5 on koottu kaikkien tarkasteltujen huoneistojen kriittiset lisäpalokuormat ti-

lan palokuormana, kun aukkona on koko julkisivu. 

Taulukko 5. Kriittinen palokuorma tilassa, kun aukkona on julkisivu (mukaillen Ojala 2021a) 

    
Kriittinen lisäpalokuorma tilassa [MJ/m2], aukkona jul-

kisivu 

Skenaario 
Palomuurira-
kenne E.1 E.3 E.4 E.5 

VE1: Hippos, 
sortuma 

EI 60 
+ EI-M 120 2938 2500 3025 3675 

VE1: Hippos, 
hiiltymä 

EI 60 
+ EI 105 2506 2213 2625 3125 

VE0.1: 848/2017 EI-M 120 2150 2063 2475 2838 
VE0.2: RIL 195-
1-2018 

EI-M 60 
+ EI-M 60 1394 1350 1663 1938 

Taulukossa 6 on esitetty taulukon 5 kriittisten palokuormien esiintymisen todennäköisyy-

det. 

Taulukko 6. Kriittisen palokuorman esiintymistodennäköisyydet, kun aukkona on julkisivu (mu-
kaillen Ojala 2021a) 

    Pkriittinen palokuorma 

Skenaario 
Palomuurira-
kenne E.1 E.3 E.4 E.5 

VE1: Hippos, 
sortuma 

EI 60 
+ EI-M 120 0,000 0,000 0,000 0,000 

VE1: Hippos, 
hiiltymä 

EI 60 
+ EI 105 0,000 0,001 0,000 0,000 

VE0.1: 848/2017 EI-M 120 0,001 0,001 0,001 0,000 
VE0.2: RIL 195-
1-2018 

EI-M 60 
+ EI-M 60 0,011 0,013 0,005 0,002 

Vertaamalla taulukoiden 4 ja 6 todennäköisyyksiä huomataan, että kriittisen palokuor-

man esiintymistodennäköisyydet pienenevät, kun tarkastelun aukkokoko kasvaa. Tämä 

johtuu siitä, että aukkokoon kasvaessa tilassa pitää olla enemmän palokuormaa, jotta 

lämpötila ja siten myös palorasitus nousisivat samalle tasolle kuin pienemmillä aukoilla. 

Molempien taulukoiden todennäköisyyksiä tarvitaan seuraavassa luvussa käsiteltävässä 

palomuurin riskianalyysissä. 

Tarkastellaan seuraavaksi osastoinnin pettämisen vaikutus tuloksiin. Laskennallisessa 

tarkastelussa rajoittauduttiin yksittäisten huoneistojen paloihin, jolloin oletettiin, että huo-

neistojen välinen osastointi ei petä tarkasteltavan palotilanteen aikana. Oletetaan nyt, 

että palo leviää huoneistosta E.4 sen viereiseen huoneistoon ja tarkastellaan tilannetta, 

jossa näiden kahden huoneiston muodostama tila tuhoutuu täysin. Kyseinen tila on esi-

tetty kuvassa 31. 
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Kuva 31. Herkkyystarkastelu osastoinnin pettämisestä (Ojala 2021a, s. 57) 

Osastoinnin pettäessä tilan koko sekä muiden kuin CLT-palomuurin aiheuttama palo-

kuorma kyseisessä tilassa karkeasti kaksinkertaistuu (Ojala 2021a, s. 57). Osastoinnin 

pettämisen herkkyystarkastelun tulokset on esitetty taulukossa 7. 

Taulukko 7. Palomuurin rasituksen ylittymiseen johtavat palokuormat ja todennäköisyydet, kun 
osastointi on pettänyt (mukaillen Ojala 2021a, s. 57) 

Eteläinen palomuuri, huoneisto E.4, osastointi pettänyt 

Skenaario 
Palomuuri-
rakenne 

Rakentei-
den palo-
kuorma 
[MJ/m2] 

Kriittinen 
lisäpalo-
kuorma 
[MJ/m2] 

Tilan pa-
lokuor-
mana 
[MJ/m2] 

Pkriittinen 

palo 

Toistu-
misväli 
[1/kriitti-
nen palo] 

Suhde 
perusta-
paukseen 

VE1: Hippos, 
sortuma 

EI 60 + EI-
M120 798 1360 1700 0,004 250 1,00 

VE1: Hippos, 
hiiltymä 

EI60  
+ EI105 756 1170 1463 0,009 111 1,00 

VE0.1: 848/2017 EI-M120 677 1120 1400 0,011 91 0,73 
VE0.2: RIL 195-
1-2018 

EI-M60 
+ EI-M60 677 700 875 0,068 15 0,39 

Taulukossa 7 esitettyjen tulosten perusteella TOAS Hippoksen palomuurin mitoituksen 

ylittymisen sekä hiiltymisen alkamisen todennäköisyydet pysyivät samoina kahden huo-

neiston välisen osastoinnin pettäessä. Vertailuratkaisujen luotettavuudet sen sijaan heik-

kenivät. Tulosten perusteella voidaan todeta, että laajemmalle leviävä palo ei vaikuta 

TOAS Hippoksen palomuurirakenteen suorituskykyyn suhteessa perustapaukseen. 

Tämä johtuu siitä, että tilan kasvaessa CLT-palomuurin aiheuttaman lisäpalokuorman ja 

tilan termisten ominaisuuksien muuttumisen vaikutus lopputulokseen pysyy suhteessa 

samana. Näin ollen tarkastelussa on ollut perusteltua tutkia vain yhteen huoneistoon ra-

jautuvaa paloa. (Ojala 2021a, s. 57) 
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Toisena herkkyystarkasteluna tutkitaan, miten sisällä palavan kiinteän palokuorman 

osuuden kasvattaminen vaikuttaa huoneiston E.4 tuloksiin. Kuten luvussa 4.4.4 todettiin 

ja kuten taulukosta 2 nähdään, perustapauksessa palokuorman sisällä palava osuus oli 

30 %. Kun osuus nostetaan 40 % saadaan taulukon 8 mukaiset tulokset huoneistolle E.4. 

Taulukko 8. Palomuurin rasituksen ylittymiseen johtavat palokuormat ja todennäköisyydet, kun 
palokuorman sisällä palava osuus on 40 % (mukaillen Ojala 2021a, s. 58) 

Eteläinen palomuuri, huoneisto E.4, palokuorman sisällä palava osuus 40 % 

Skenaario 
Palomuuri-
rakenne 

Rakentei-
den palo-
kuorma 
[MJ/m2] 

Kriittinen 
lisäpalo-
kuorma 
[MJ/m2] 

Tilan pa-
lokuor-
mana 
[MJ/m2] 

Pkriittinen 

palo 

Toistu-
misväli 
[1/kriitti-
nen palo] 

Suhde 
perusta-
paukseen 

VE1: Hippos, 
sortuma 

EI 60 + EI-
M120 1265 1040 1300 0,015 67 0,27 

VE1: Hippos, 
hiiltymä 

EI60  
+ EI105 1087 960 1200 0,021 48 0,43 

VE0.1: 848/2017 EI-M120 954 950 1188 0,022 45 0,36 
VE0.2: RIL 195-
1-2018 

EI-M60 
+ EI-M60 954 500 625 0,181 6 0,15 

Taulukossa 8 esitettyjen tulosten perusteella kaikkien palomuurin toteutusvaihtoehtojen 

luotettavuus heikkeni, kun palokuorman sisällä palvaa osuutta kasvatettiin yhdellä kol-

masosalla eli 33 %. TOAS Hippoksen luotettavuus pysyi kuitenkin edelleen korkeam-

malla tasolla kuin A1-luokan tarvikkeesta rakennetun palomuurin luotettavuus. Tulosten 

perusteella tarkastelu on siis melko herkkä sisällä palavan kiinteän palokuorman mää-

rälle. Voidaan kuitenkin arvioida, että irtaimiston palokuorman ollessa erittäin suuri palo-

kuorman sisällä palava osuus ei käytännössä voi olla merkittävästi tutkimuksessa (Bran-

don 2018) havaittua suurempi. (Ojala 2021a, s. 58) 

Kolmantena herkkyystarkasteluna verrataan TOAS Hippoksen tuloksia P1-luokan beto-

nikerrostaloon olettamalla vertailuratkaisut kokonaan betonirakenteisiksi. Lisäksi huomi-

oidaan automaattisen sammutuslaitteiston vaikutus TOAS Hippoksen kokonaisluotetta-

vuuteen. Vertailuratkaisuissa sitä ei huomioida. Tämän herkkyystarkastelun tulokset on 

esitetty taulukossa 9. 
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Taulukko 9. Palon leviämiseen johtavat palokuormat ja todennäköisyydet, kun verrataan P1-luo-
kan rakennukseen (mukaillen Ojala 2021a, s. 58) 

Eteläinen palomuuri, huoneisto E.4, vertailu P1-luokan rakennukseen 

Skenaario 
Palomuuri-
rakenne 

Raken-
teiden 
palo-
kuorma 
[MJ/m2] 

Kriittinen 
lisäpalo-
kuorma 
[MJ/m2] 

Tilan pa-
lokuor-
mana 
[MJ/m2] 

Pkriittinen 

palo 

Psprkl vi-

kaantunut 
Ppalo le-

viää 

Toistu-
misväli 
[1/palo 
leviää] 

VE1: Hippos, 
sortuma 

EI 60 + EI-
M120 951 1350 1688 0,004 0,020 0,00008 12500 

VE1: Hippos, hiil-
tymä 

EI60 + 
EI105 891 1170 1463 0,008 0,020 0,00016 6250 

VE0.1: 848/2017, 
P1 EI-M120 0 2450 3063 0,000 1,000 0 - 
VE0.2: RIL 195-
1-2018, P1 

EI-M60+EI-
M60 0 2000 2500 0,000 1,000 0 - 

Taulukossa 9 esitettyjen tulosten perusteella P1-luokan betonikerrostalossa kriittisen pa-

lokuorman ylittymistodennäköisyys on nolla, kun se TOAS Hippoksessa on 0,004. Kun 

otetaan lisäksi huomioon sammutuslaitteiston luotettavuus, joka on 0,98 (RIL 221-2003, 

s. 67), pienenee palon leviämistodennäköisyys TOAS Hippoksessakin lähes olematto-

maksi (0,00008). 

Vertailua P1- ja P2-luokan kerrostalojen välillä voidaan pohtia myös toisesta näkökul-

masta. P2-luokan rakennuksessa sammutuslaitteiston rajaamat palot (98 %) eivät to-

dennäköisesti leviä palomuurin yli muutakaan kautta, kuten läpivienneistä. P1-luokan 

betonisessa rakennuksessa taas lieskahtava palo todennäköisesti löytää reitin epäjatku-

vuuskohdan kautta palomuurin toiselle puolelle, vaikka muuri itsessään kestäisikin koko 

palokuorman palamisen. Molemmista näkökulmista tarkasteltuna on selvää, että P2-luo-

kan puukerrostalon määräyksissä edellytetty automaattinen sammutuslaitteisto on oleel-

linen osa rakennuksen kokonaisturvallisuutta. (Ojala 2021a, s. 58) 

4.5 Palomuurin riskianalyysi 

Edellisessä luvussa käsiteltiin palomuurin mitoituksen laskennallista tarkastelua ja siinä 

keskityttiin vain CLT-rakenteeseen huomioimatta esimerkiksi elementtien liitosalueita. 

Palomuurin riskianalyysissä palomuuria käsitellään kokonaisuutena, jolloin tarkaste-

lussa huomioidaan sekä rakenteen kestävyys että epäjatkuvuuskohdat ja näistä molem-

mista johtuvat mahdolliset palon leviämisreitit. Tarkasteluperiaate on yhä sama: verra-

taan TOAS Hippoksen CLT-palomuuria määräysten ja ohjeiden mukaisiin toteutuksiin, 

jotka määrittävät hyväksyttävän turvallisuustason. (Ojala 2021c, s. 9) 
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4.5.1 Vikapuuanalyysi 
 

Riskianalyysissä käytetään apuna vikapuuta, jonka huipputapahtuman muodosta-

miseksi on tässä tapauksessa määriteltävä yksi tarkastelun lähtökohdista eli kriittinen 

palo. Kriittisessä palossa oletetaan kaikkien syttyneen rakennuksen turvallisuusjärjestel-

mien, esimerkiksi automaattinen sammutuslaitteisto, vikaantuvan. Palon kehittyminen 

kriittiseksi edellyttää lisäksi, että palo syttyy, se ei tukahdu vaan jatkaa kehittymistä, pa-

loa ei yritetä alkusammuttaa tai se epäonnistuu täysin, palokunta ei yritä rajoittaa paloa 

tai epäonnistuu siinä täysin, huoneiston palokuorman määrä on suuri sekä palo leviää 

rakennuksessa altistaen kaikki läpiviennit. Kriittisen palon todennäköisyys on lähtökoh-

taisesti hyvin pieni, kun taas palomuurin vikaantuminen kriittisessä palossa on erittäin 

todennäköistä puukerrostalon suuren palokuorman vuoksi. (Ojala 2021c, s. 9) 

Palon leviämisriski lasketaan siis vikapuun avulla. Vikapuun laskenta suoritetaan 

@RISK-ohjelmistolla, joka toimii Excel-liitännäisenä ja käyttää laskennassa Monte 

Carlo-simulointia, jolla otetaan huomioon huipputapahtumaan johtavien osatekijöiden 

epävarmuus (Hietaniemi et al. 2002, s. B1). Vikapuun huipputapahtuma, joka on palon 

leviäminen palomuurin yli ennen määrättyä aikaa kriittisessä palossa, saadaan palomuu-

riin toiminnallisesta vaatimuksesta. Huipputapahtumaan johtavat tunnistetut vikaantu-

misreitit on koottu sen alle vikapuuksi. (Ojala 2021c, s. 9) Palomuurin riskianalyysissä 

käytettävä vikapuu on esitetty kuvassa 32. 
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Kuva 32. Palomuurin riskianalyysin vikapuu (Ojala 2021c, s. 10) 
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Palon leviämiselle on tunnistettu kolme mahdollista reittiä: palo leviää palomuurin kautta, 

palo leviää ulkokautta tai palo leviää palomuurin aukkojen kautta. Kaikki kuvan 32 vika-

puun syy-seuraussuhteet yhdistävät portit ovat TAI-portteja. Kuvassa 33 on esitetty tar-

kemmin vikapuun vasen haara eli palon leviäminen palomuurirakenteen pettäessä. 

 

Kuva 33. Palon leviäminen palomuurirakenteen pettäessä, vikapuun vasen haara 
(Ojala 2021c, s. 10) 

Kuvassa 33 esitetty vikapuun haara havainnollistaa, mitä palon leviäminen palomuurin 

kautta edellyttää ja mitä asioita liittyy palomuurin mitoituksen riittämättömyyteen. Lu-

vussa 4.4 käsiteltiin palomuurin mitoituksen laskennallista tarkastelua, jonka perusteella 

saadaan mitoituksen luotettavuusarvot eri vertailuratkaisuille. Palon leviämiseen vaikut-

tavia toteutusvirheitä ovat kaikki poikkeamat alkuperäisestä suunnitellusta rakenteesta. 

Todennäköisyys sille, että rakenteeseen tulee toteutusvirheitä, on perustapauksessa 

kaikille vertailuratkaisuille sama. (Ojala 2021c, s. 10) 

Tarkastellaan vielä kahta muuta vikaantumisreittiä. Palon leviämisessä ulkokautta (Kuva 

32, keskimmäinen haara) huomioidaan räystäät, julkisivut ja vesikatto. Kaikki palomuurin 

vertailuratkaisut oletetaan toteutettaviksi määräysten mukaisilla ratkaisuilla, joita on esi-

telty luvussa 3.3. Näin ollen kaikissa vertailuratkaisuissa on perustapauksessa sama to-

dennäköisyys sille, että palo leviää ulkokautta.  

Palon leviämisessä palomuurin aukkojen kautta (Kuva 32, oikea haara) huomioidaan 

palokatkot, IV-järjestelmät ja ovet. Kun tarkastellaan kahdesta seinästä koostuvaa palo-

muuria, palokatkot ja ovet ovat TOAS Hippoksen puisen palomuurin suunnitteluratkai-

suissa määritetty toteutettaviksi palomuurin luokkavaatimusta vastaavaan luokkaan. 

(Ojala 2021c, s. 10–13) Vikapuuanalyysissä käytetyt luotettavuusarvot on esitelty seu-

raavassa luvussa. 
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Kuten rakenteellisen kestävyydenkin tarkastelussa, myös riskianalyysissä vertailuratkai-

sut määrittelevät hyväksyttävän turvallisuustason, joka TOAS Hippoksen tulee kokonai-

suudessa saavuttaa. TOAS Hippoksen CLT-palomuurin vikaantumistodennäköisyys ei 

siis saa ylittää vertailuratkaisujen vikaantumistodennäköisyyksiä. Hyväksymiskriteerin 

mittarina käytetään vikaantumistodennäköisyyden odotusarvoa ja 95 % fraktiilia. (Ojala 

2021b, s. 10) 

4.5.2 Tarkastelussa käytettävät luotettavuusarvot 
 

Määritellään seuraavaksi vikapuuanalyysissä tarvittavat eri osatekijöiden luotettavuudet. 

Todennäköisyydet sille, että palo leviää eteläisen palomuurin palomitoituksen riittämät-

tömyyden vuoksi, saadaan luvussa 4.4 esitellyn tarkastelun perusteella. Kullekin toteu-

tusvaihtoehdolle valitaan korkein ja matalin arvo (Taulukko 4 ja Taulukko 6), joista muo-

dostetaan kolmiojakauma kriittisen palokuorman ylittymisen todennäköisyydelle. Kolmio-

jakaumien ääripisteet eri tapauksille on esitetty taulukossa 10. 

Taulukko 10. Kriittisen palokuorman ylittymisen kolmiojakaumien ääripisteet (mukaillen Ojala 
2021b, s. 13) 

Vertailuratkaisu 

Eteläinen palomuuri 

Alaraja  
(julkisivu) 

Yläraja 
 (ikkunat) 

VE1, Hippos 0,000 0,125 

VE0.1: YMa 848/2017 0,000 0,251 

VE0.2: RIL 195-1-2018 0,002 0,762 

Vikapuun muiden haarojen luotettavuuksien määrityksessä sovelletaan RIL 221-2003 

(Taulukko 5, s. 67) mukaisia luotettavuusarvoja. Kyseiset luotettavuudet on esitetty tä-

män työn taulukossa 11. Tässä vikapuuanalyysissä rakenteille ja laitteille käytetään pää-

sääntöisesti toimintavarmuusluokkaa 3. 
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Taulukko 11. Rakenteiden ja laitteiden luotettavuusluokat (RIL 221-2003, s. 67) 

Rakenne, laite tai järjestelmä 

Toimintavarmuusluokka 

1 2 3 

Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä *) 0,85 0,90 0,95 

Sprinklerijärjestelmä *) 0,90 0,95 0,98 

Muu hyväksytty automaattinen sammutusjärjestelmä *) 0,85 0,90 0,95 

Automaattinen savunpoistolaitteisto **) 0,60 0,80 0,95 

Palorajoitin ilmanvaihtokanavassa 0,60 0,80 0,95 

       

Kantavan rakenteen palosuojaus 0,85 0,90 0,95 

Aukoton levyrakenteinen osastoiva rakenne 0,85 0,90 0,95 

Aukoton massiivinen osastoiva rakenne 0,95 0,95 0,99 

       

Aukollinen ***) osastoiva rakenne 0,60 0,80 0,95 

Paloilmaisimeen perustuva automaattisella suljinlaitteistolla 
varustettu rakenne: aukollinen osastoiva ovi, luukku tai 
muu rakenne 0,85 0,90 0,95 

*) Jos turvallisuus on olennaisesti riippuvainen laitteistosta, käytetään vain toimintavarmuus-
luokkaa 3 

**) Jos turvallisuus on olennaisesti riippuvainen laitteistosta, käytetään vähintään toimintavar-
muusluokkaa 2 

***) Aukoilla tarkoitetaan palo-ovia, -luukkuja, -ikkunoita ja läpivientiaukkoja 

Todennäköisyys sille, että palomuurissa on toteutusvirheitä, ajatellaan tässä itse raken-

teen luotettavuuden kautta. Näin ollen rakenteen luotettavuus, eli todennäköisyys sille, 

että rakenteessa ei ole toteutusvirheitä, on taulukon 11 mukaan aukollisen osastoivan 

rakenteen luotettavuus toimintavarmuusluokassa 3. Analyysissä luotettavuus Prakenne 

määritellään kolmiojakaumana (0,925; 0,95; 0,972) ja se on kaikille vertailuratkaisuille 

sama. (Ojala 2021b, s. 13) 

Palomuurin aukkojen kautta leviävän palon todennäköisyyden määrittämiseksi tarvitaan 

ovien, palokatkojen ja IV-järjestelmien luotettavuustiedot. Vertailuratkaisuissa esiintyy 

kahdenlaisia oviratkaisuja: yksittäisiä ovia sekä palosulkuja eli ovipareja. Kaikki ovet ovat 

toisistaan riippumattomia, ja ne on varustettu automaattisella suljinlaitteistolla. Yksittäi-

sen oven luotettavuus saadaan siten taulukon 11 viimeiseltä riviltä, ja se on 0,95. Ana-

lyysissä luotettavuudelle Povi käytetään kolmiojakaumaa (0,925; 0,95; 0,972). (Ojala 

2021b, s. 11) 

Palomuurin koostuessa kahdesta seinästä sen läpi meneviä oviakin on kaksi. Molempien 

ovien edellytetään olevan seinän kanssa samaa osastointiluokkaa. Tällöin oviparin vi-

kaantuminen edellyttää kummankin oven yhtäaikaista vikaantumista, jolloin oviparin luo-

tettavuudeksi saadaan Povipari = 1-(1- Povi)2 = 0,9975. (Ojala 2021b, s. 11) 
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Palokatkojen luotettavuuden tarkastelussa palokatkotyyppejä on kolme erilaista. Yh-

destä seinästä koostuvassa palomuurissa yksittäisen palokatkon toimintavarmuusluo-

kan 3 mukainen luotettavuus Ppalokatko.TV3 on 0,95 ja analyysissä sille käytetään kolmioja-

kaumaa (0,925; 0,95; 0,972). (Ojala 2021b, s. 12) 

Kahdesta seinästä koostuvassa palomuurissa, jossa molemmat seinät on luokiteltu täy-

teen EI-M 120-luokkaan, palokatkoparin toimintaperiaate on sama kuin oviparin: palo-

katkoparin vikaantuminen edellyttää kummankin täyteen osastointiluokkaan toteutetun 

katkon yhtäaikaista vikaantumista. Tässä tapauksessa toisen seinän mahdollinen sortu-

minen ei laske palokatkon luotettavuutta, ja palokatkoparin luotettavuudeksi saadaan 

Ppalokatkopari.120 = 1-(1- Ppalokatko.TV3)2 = 0,9975. Kyseistä luotettavuutta käytetään TOAS Hip-

poksen alimpien betonirakenteisten kerrosten läpivienneissä, kun palomuurin molemmat 

seinät ovat betonisia EI-M 120-luokan seiniä. 

Jos taas palomuurin palon puoleinen seinä on luokiteltu EI-M 60-luokkaan, jälkimmäi-

selle palokatkolle käytetään toimintavarmuusluokan 2 mukaista luotettavuutta Ppalo-

katko.TV2, jonka kolmiojakaumana on (0,7; 0,8; 0,9). Matalampi luotettavuus perustuu sii-

hen, että jälkimmäisen palokatkon voidaan arvioida vaurioituvat palon puoleisen seinän 

sortuessa. Tällöin palon puoleisen palokatkon luotettavuus on edelleen toimintavar-

muusluokan 3 mukainen ja palokatkoparin luotettavuus saadaan eri toimintavarmuus-

luokan palokatkojen luotettavuuksien tulona: Ppalokatkopari.60 = 1-(1-Ppalokatko.TV2) x (1- Ppalo-

katko.TV3) = 0,99. (Ojala 2021b, s. 12) 

IV-järjestelmien luotettavuus käsitellään IV-kanavien palopeltien luotettavuutena. Peri-

aate on sama yksittäiselle palopellille ja palopeltiparille kuin mitä edellä esitettiin palo-

katkoille. Yksittäisen palopellin luotettavuus Ppalopelti.TV3 on siten 0,95 ja analyysissä sille 

käytetään kolmiojakaumaa (0,925; 0,95; 0,972). Näin ollen myös palopeltiparin luotetta-

vuus on Ppalopeltipari.120 = 1-(1- Ppalopelti.TV3)2 = 0,9975, kun palomuurin molemmat seinät on 

luokiteltu EI-M 120-luokkaan. Kun palomuurin palon puoleinen seinä on luokiteltu EI-M 

60-luokkaan, jälkimmäiselle palopellille käytetään toimintavarmuusluokan 2 mukaista 

luotettavuutta Ppalopelti.TV2 kolmiojakaumalla (0,7; 0,8; 0,9), ja palopeltiparin luotettavuu-

deksi saadaan edelleen Ppalopeltipari.60 = 1-(1-Ppalopelti.TV2) x (1- Ppalopelti.TV3) = 0,99. 

Kuten aiemmin luvussa 4.5.1 todettiin, ulkokautta leviävän palon todennäköisyys on kai-

kille vertailuratkaisuille sama, ja se määritellään kolmiojakaumana (0,05; 0,1; 0,15). Puu-

rakennuksessa julkisivulle kohdistuva palorasitus on suurempi kuin betonirakennuk-

sessa, sillä suurin osa (70 %, Brandon 2018) puurakenteiden palokuormasta purkautuu 

ikkunan kautta ulos ja palaa siellä. TOAS Hippoksen suunnittelussa onkin kiinnitettävä 
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huomiota julkisivun kautta leviävän palon todennäköisyyden pienentämiseen. Käytän-

nössä tämä tarkoittaa esimerkiksi suurempia palokatkoleveyksiä seinälinjalla palomuurin 

molemmin puolin kuin mitä luvussa 3.3 on esitetty. (Ojala 2021b, s. 13) 

4.5.3 Tarkasteltavat palomuurit epäjatkuvuuksineen 
 

Koska TOAS Hippoksessa on kaksi palomuuria, joille kummallekin on CLT-palomuurin 

lisäksi kaksi eri vertailuratkaisua, riskianalyysissä lasketaan palon leviämistodennäköi-

syys yhteensä kuudelle eri palomuurirakenteelle. Hankkeen suunnittelun edetessä 

TOAS Hippoksesta on poistettu kaikki puisen palomuurin läpäisevät aukot, kuten ovet ja 

talotekniikan läpiviennit. YMa 848/2017 kuitenkin sallii oven tai muun vastaavan aukon 

tekemisen palomuuriin, joten YMa 848/2017 ja RIL 195-1-2018 mukaisissa toteutuksissa 

läpivientejä voi esiintyä. Nämä läpiviennit on esitetty kuvassa 34 YMa 848/32017 mukai-

selle toteutukselle. RIL 195-1-2018 mukaisessa toteutuksessa on samat läpiviennit kuin 

YMa 848/2017 mukaisessa toteutuksessa, mutta kahdesta seinästä koostuvan palomuu-

rin vuoksi ovet ovat tuplaovia. 

 

Kuva 34. YMa 848/2017 mukaisen eteläisen palomuurin läpiviennit (Ojala 2021b, s. 
18) 

Kun vikapuu lasketaan läpi, laskenta varioi läpivientien määrää, jolloin ratkaisun luotet-

tavuus, eli vikaantumisen todennäköisyys, voidaan määrittää halutun fraktiilitason mu-

kaan. 
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4.5.4 Vikapuuanalyysin tulokset 
 

Vikapuuanalyysin tuloksista esitetään kunkin vertailuratkaisun vikaantumisen todennä-

köisyysjakauman odotusarvo ja 95 % fraktiili. Vikaantumistodennäköisyydet kuvaavat 

palon leviämistodennäköisyyttä kriittisessä palossa, jossa kaikki leviämisen estävät tur-

vallisuustoimet ovat epäonnistuneet. Toisin sanoen kyseisessä tilanteessa automaatti-

nen sammutuslaitteisto on vikaantunut ja alkusammutus sekä palokunnan toiminta täy-

sin epäonnistunut palon rajoittamisessa. Tarkastelussa on myös oletettu, että palo leviää 

palomuurin palonkestoaikana koko rakennusosaan, jolloin kaikkia palomuurin epäjatku-

vuuskohtia voidaan pitää mahdollisina palon leviämisreitteinä. (Ojala 2021b, s. 19) Pa-

lomuurin vikaantumistodennäköisyydet eri vertailuratkaisuille on koottu taulukkoon 12. 

Taulukko 12. Palomuurin eri vertailuratkaisujen vikaantumistodennäköisyydet (mukaillen Ojala 
2021b, s. 19–20) 

Vertailuratkaisu 

Eteläinen palomuuri 

Odotusarvo 95 % fraktiili 

VE1, Hippos 0,22 0,27 

VE0.1: YMa 848/2017 0,40 0,50 

VE0.2: RIL 195-1-2018 0,58 0,78 

Taulukossa 12 esitettyjen tulosten perusteella TOAS Hippoksen palomuurin luotettavuus 

on parempi kuin vertailuratkaisuiden luotettavuus. Taulukosta 12 nähdään myös, että 

RIL 195-1-2018 mukaisen palomuurin luotettavuus on kaikista alhaisin, mikä johtuu ky-

seisen toteutusvaihtoehdon heikosta rakenteellisesta kestävyydestä palotilanteessa. 

Riskianalyysin tuloksena saadaan siis, että suunniteltu TOAS Hippoksen CLT-palomuuri 

on kaikissa perustapauksissa luotettavampi kuin määräysten ja ohjeiden mukaiset ver-

tailuratkaisut. Kunkin palomuurin vertailuratkaisun läpivientien määrä, tyyppi ja luotetta-

vuus näyttäisivät olevan tuloksiin eniten vaikuttavia muuttujia. 

4.5.5 Herkkyystarkastelut 
 

Palomuurin riskianalyysistä on tehty herkkyystarkasteluja riskianalyysin lähtötietojen 

suhteen. Lisäksi on arvioitu palomuurin absoluuttista luotettavuutta.  

Kuten edellisessä luvussa esitellyistä tuloksista voitiin päätellä, läpivientien määrä ja nii-

den luotettavuus vaikuttavat suuresti koko palomuurin luotettavuuteen. Lisäksi on syytä 
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tarkastella toteutusvirheiden ja ulkokautta leviämisen todennäköisyyksien vaikutus tulok-

siin. Eteläisellä palomuurilla on tehty seuraavat riskianalyysin herkkyystarkastelut: 

− Palon leviäminen ulkokautta 5 % todennäköisempää kaikilla ratkaisuilla 

− Ratkaisussa VE1 toteutusvirheet 5 % todennäköisempiä 

− Kaikki ovet poistettu vertailuratkaisuista VE0.1 ja VE0.2. (Ojala 2021b, s. 22) 

Taulukossa 13 on esitetty edellä mainittujen pohjoisen palomuurin herkkyystarkastelujen 

tulokset palon leviämisen todennäköisyysjakauman odotusarvoina ja 95 % fraktiileina. 

Taulukko 13. Eteläisen palomuurin vikaantumisen herkkyystarkastelut (mukaillen Ojal 2021b, 
s. 22) 

Herkkyystarkastelu,  
eteläinen palomuuri 

Odotusarvo 95 % fraktiili 

VE1 VE0.1 VE0.2 VE1 VE0.1 VE0.2 

Ulkokautta leviäminen 5 % todennäköi-
sempää 0,26 0,44 0,61 0,31 0,53 0,79 
VE1 toteutusvirheet 5 % todennäköi-
sempiä 0,26 0,40 0,58 0,31 0,50 0,78 

Ei ovia, VE0.1 ja VE0.2 0,22 0,29 0,58 0,27 0,36 0,78 

Taulukossa 13 esitetyistä herkkyystarkastelujen tuloksista nähdään, että TOAS Hippok-

sen CLT-palomuurin oli kaikissa herkkyystarkasteluissa edelleen luotettavampi kuin ver-

tailuratkaisut. Taulukosta 13 nähdään myös, että ovien poistaminen vertailurataisuista 

paransi YMa 848/2017 mukaisen toteutuksen luotettavuutta, kun taas RIL 195-1-2018 

mukaisen toteutuksen luotettavuuteen sillä ei ollut vaikutusta. Herkkyystarkastelusta 

saatujen tulosten perusteella voidaan arvioida, että eteläisen palomuurin riskianalyy-

sissä tarkasteltu perustapaus antaa hyvin edustavia tuloksia, eivätkä tulokset ole äärim-

mäisen herkkiä minkään edellä esitetyn muuttujan suhteen. 

Arvioidaan vielä palomuurin absoluuttista luotettavuutta, kun yhdessä rakennusosassa 

syttyy palo. Palon leviämisen vikapuuanalyysissä lähtöoletuksena oli, että palo kehittyy 

kriittiseksi. Absoluuttinen luotettavuus määritetään nyt arvioimalla ensin kriittisen palon 

todennäköisyys ja sitten palon leviämistodennäköisyys. Arviossa käytetään seuraavia 

lukuarvoja (Tillander et al. 2009; Tillander & Keski-Rahkonen 2000; RIL 221-2003; Mik-

kola et al. 2010, Ojala 2021b, s. 22 mukaan): 

− Rakennusosan kerrosala: 12 000 m2  

− Palon syttymistaajuustiheys: 4,55·10-6 1/a/m2 → Syttymistaajuus: 0,055 1/a 

− Palo vakiintuu eikä tukahdu: 0,99 

− Alkusammutus epäonnistuu asuinrakennuksessa: 0,53 

− Sammutuslaitteisto vikaantuu: 0,02 

− Palokunta ei pysty rajoittamaan paloa noin tunnin aikana syttyneeseen osastoon: 
0,01. 
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Kun edellä esitetyt syttymistaajuus ja palon kehittymiseen vaikuttavien osatekijöiden to-

dennäköisyydet kerrotaan keskenään, saadaan arvio kriittisen palon esiintymistodennä-

köisyydelle. Edelleen kun palomuurin vikaantumistodennäköisyyden odotusarvo kerro-

taan kriittisen palon todennäköisyydellä, saadaan absoluuttinen arvio palon leviämisto-

dennäköisyydelle. TOAS Hippoksessa kriittisen palon leviämistaajuudeksi saadaan siten 

eteläisellä palomuurilla 1,27·10-6 1/a, mikä tarkoittaa, että syttynyt kriittiseksi kehittynyt 

palo leviää eteläisen palomuurin yli kerran 790 000 vuodessa. Nämä luvut ovat karkeita 

arvioita ja kertovat lähinnä suuruusluokasta, jossa palon leviämistodennäköisyys on. Nii-

den perusteella voidaan kuitenkin sanoa, että palon leviämistodennäköisyys on todella 

alhainen, vaikka tarkastelussa oletettiinkin kaikki palomuurin epäjatkuvuuskohdat mah-

dollisiksi palon leviämisreiteiksi. (Ojala 2021b, s. 22–23) 

4.6 Palomuurin testaus 

CLT-rakenteisen kantavan palomuurin palonkestävyystestin suoritti Eurofins Expert Ser-

vices Oy Espoossa 22.3.2021. Testin tarkoituksena oli osoittaa palomuurirakenteen vaa-

timustenmukaisuus sekä saada tietoa koko palomuurirakenteen palonkestosta, CLT:tä 

suojaavan levytyksen käyttäytymisestä palotilanteessa ja CLT:n hiiltymisestä levytyksen 

takana. 

4.6.1 Viitekehys ja koejärjestelyt 
 

Kuten luvussa 3.2 on esitetty, palomuurin luokkavaatimus kertoo, kuinka pitkään sen 

tulee säilyttää vaatimustenmukaisuutensa standardipalossa. Rakennusosien luokitusjär-

jestelmästä on säädetty komission päätöksissä 2000/367/EY ja 2003/629/EY, joista en-

simmäisessä on esitetty kantavien osastoivien seinien luokituksessa ja testauksessa 

käytettävät standardit (YMa 848/2017 perustelumuistio, 3 §).  

Kyseinen puurakenteinen palomuuri luokitellaan standardin EN 13501-2:2016 mukaan 

ja sen palonkestävyystesti tehdään standardin EN 1365-1:2012 mukaan. Palonkestä-

vyystestien yleiset vaatimukset on esitetty standardissa EN 1363-1:2020. Koska ky-

seessä on palomuurin testaus, siihen kuuluu palonkestävyystestin lisäksi standardin EN 

1363-2:1999 mukainen iskutesti. 
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Testiuunin olosuhteet on määritelty standardissa EN 1363-1:2020. Uunin keskilämpöti-

laa valvotaan ja säädetään siten, että se seuraa testin aikana standardin mukaista läm-

pötila-aikakäyrää 

𝑇 = 345 log10(8𝑡 + 1) + 20,       (3) 

missä 𝑇 on uunin keskilämpötila [°C] ja 𝑡 on aika [min]. Kyseisessä standardissa on mää-

ritelty myös toleranssit, joiden sisällä uunin lämpötilan tulisi testin aikana pysyä verrat-

tuna standardipalokäyrän mukaisiin lämpötiloihin. Lämpötilaeroa tarkastellaan edellä 

mainittujen käyrien alle jäävien pinta-alojen suhteellisena erotuksena tietyllä ajanhet-

kellä. Toleranssien lisäksi on määritelty, että 10 minuutin jälkeen uunin lämpötila ei saa 

poiketa standardipalon mukaisesta lämpötilasta yli 100 K. (EN 1363-1:2020, s. 13) Ku-

vassa 35 on esitetty palomuurirakenteen testiuunin todellinen lämpötila-aikakäyrä ja 

standardipalokäyrä. 

 

 

Kuva 35. Testiuunin todellinen lämpötila-aikakäyrä ja standardin EN 1363-1:2020 
mukainen lämpötila-aikakäyrä (Eurofins Expert Services Oy 2021) 

Myös uunin paineolosuhteet on määritelty standardissa EN 1363-1:2020. Paineolosuh-

teet uunin sisällä luodaan sellaisiksi, että testattavan koekappaleen alaosassa, 500 mm 

arvioidun lattiatason yläpuolelle, vallitsee neutraalitaso eli 0 Pa. Neutraalitasolla paine 
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uunin sisällä on sama kuin uunin ulkopuolella. Koekappaleen yläosassa paine ei saa 

ylittää 20 Pa.  

Kuten lämpötiloissakin, standardi sallii tietyn paineen vaihtelun testin aikana. Kun testiä 

on kulunut 5–10 minuuttia, paineen vaihtelu saa olla ± 5 Pa koekappaleen ala- ja ylä-

päähän edellä määritellyistä paineolosuhteista. 10 minuutin kohdalla ja siitä eteenpäin, 

paineen vaihtelu saa olla ± 3 Pa. Paineolosuhteiden tulee siis tasaantua testin edetessä 

kohti standardin määrittelemiä lukemia. (EN 1363-1:2020, s. 14) Kuvassa 36 on esitetty 

uunin paineolosuhteet palomuurirakenteen testin aikana. 

 

Kuva 36. Testiuunin paineolosuhteet (Eurofins Expert Services Oy 2021) 

Standardin EN 1363-1:2020 kohdan 10.2 mukaan testattavan rakenteen kuormitus tuli 

aloittaa vähintään 15 minuuttia ennen testin aloittamista. Käytetty palomuurirakenteen 

kuormitus oli 80 kN/m, ja se kohdistettiin tasaisena kuormana koekappaleen päälle koko 

testin ajan. Testin keston määräsi palomuurin luokkavaatimus REI-M 120, ja sen kesto 

oli lopulta 124 minuuttia.  

Koekappaleen mitat olivat polttouunin koon mukaan 2,9 m x 2,9 m. Termoelementtejä 

oli koekappaleessa 8 kohdassa ja ne sijoitettiin palon vastakkaiselle pinnalle eli raken-

teen kylmälle puolelle. Palomuurirakenteen testiasetelma on esitetty kuvassa 37. 
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Kuva 37. REI-M 120 palomuurin palonkestävyystestin koekappale (Salonen 2021a) 

Kuvan 37 mittapisteissä 1 ja 3 termoelementtejä oli kylmän puolen lisäksi palon puolella 

kolmessa kohdassa rakennekerrosten välissä: CLT:n ja 1. levykerroksen välissä, 1. ja 2. 

levykerroksen välissä sekä 2. ja 3. levykerroksen välissä. Näiden eri rakennekerrosten 

välissä olevien termoelementtien mittaustulosten perusteella pystyttään tutkimaan 

CLT:tä suojanneen levytyksen käyttäytymistä palossa sekä CLT:n hiiltymisen alkamista. 
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4.6.2 Palomuurin luokkavaatimuksen täyttyminen 
 

Testin yhtenä tarkoituksena oli osoittaa, että palomuurirakenne täyttää sille asetetun 

luokkavaatimuksen REI-M 120 ulkopuolista paloa vastaan. Rakenteen kantavuus (R) 

säilyy, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät: 

− aksiaalinen kokoonpuristuma ei ylitä arvoa ℎ/100 [𝑚𝑚] 

− aksiaalinen kokoonpuristumanopeus ei ylitä arvoa 3ℎ/1000 [𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛].  

Yllä olevissa ehdoissa ℎ on rakenteen alkuperäinen korkeus millimetreinä. (EN 13501-

2:2016, s. 29) Kuvassa 38 on esitetty palomuurirakenteen kokoonpuristuma testin ai-

kana. 

 

Kuva 38. Palomuurirakenteen kokoonpuristuma (Eurofins Expert Services Oy 
2021) 

Kuvasta 38 nähdään, että koekappaleen kokoonpuristuma oli alle 1 mm. Testattu ra-

kenne säilytti siis kantavuutensa koko testin ajan. 

Rakenteen tiiviyden (E) arvioinnissa huomioidaan kolme eri tekijää: 

6. halkeamat tai aukot, jotka ovat tiettyä kokoa suuremmat 

7. puuvillavanutukon syttyminen 

8. jatkuva palaminen tulen vastakkaisella puolella (EN 13501-2:2016, s. 30). 

Testissä ei polton jälkeen havaittu mitään rakenteen tiiviyttä huonontavia seikkoja, joten 

rakenne täyttää sille asetetun tiiviysvaatimuksen. 
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Rakenteen eristävyys (I) voidaan todeta testissä saaduista kylmän puolen lämpötiloista: 

keskilämpötilan nousu saa olla enintään 140 °C ja suurin lämpötilan nousu missä ta-

hansa kohdassa enintään 180 °C (EN 13501-2:2016, s. 30). Kuvassa 39 on esitetty kyl-

män puolen lämpötilojen kehitys termoelementtien numeroinnin mukaisissa kohdissa 

(Kuva 37). 

 

Kuva 39. Kylmän puolen lämpötilojen kehitys (Eurofins Expert Services Oy 2021) 

Kuvasta 39 nähdään, että kylmän puolen lämpötilat pysyvät noin 20 °C, mistä voidaan 

päätellä, että keskilämpötilan nousu ei ylitä 140 °C. Näin ollen rakenne täyttää myös sille 

asetetun eristävyysvaatimuksen. 

Palomuurin iskunkestävyys osoitetaan standardin EN 1363-2:1999 mukaisella iskuko-

keella, joka tehdään rakenteen polttokokeen jälkeen. Kuvan 40 mukaisessa koejärjeste-

lyssä rakenteen kylmälle puolelle kohdistetaan kolme iskua 200 kg:n lyijysäkillä. Iskut 

suoritetaan 5 minuutin sisällä rakenteen polton päätyttyä. Kantaville seinille kaksi ensim-

mäistä iskua suoritetaan, kun rakenne on yhä kuormitettuna. Viimeinen isku kohdiste-

taan kuormittamattomalle seinälle. (EN 1363-2:1999, s. 11) Testattava rakenne ei saa 
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sortua iskuista ja sen on kokeen jälkeenkin täytettävä tiiviys- sekä eristävyysvaatimus 

(RIL 195-1-2018, s. 114). 

 

Kuva 40. Standardin EN 1363-2:1999 mukainen iskukoeasetelma (EN 1363-
2:1999, s. 16) 

Kuvassa 41 on esitetty palomuurirakenteen iskukoeasetelma Eurofinsillä ennen iskuja. 
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Kuva 41. Palomuurirakenteen iskukoeasetelma (Eurofins Expert Services Oy 2021) 

Iskukokeen viimeisessä iskussa lyijysäkki irtosi kannattimestaan, jolloin isku ei kohdistu-

nut haluttuun kohtaan keskelle seinää vaan siitä alemmas. Kuvassa 42 on esitetty ko-

keen 3. iskun osumakohta verrattuna haluttuun osumakohtaan seinän keskellä. 
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Kuva 42. Iskukokeen 3. iskun osumakohta (Eurofins Expert Services Oy 2021) 

Kahden täysin onnistuneen iskun jälkeen rakenteessa ei havaittu minkäänlaisia muutok-

sia. Osittain epäonnistuneen 3. iskun vaikutus lopputulokseen arvioidaan pieneksi. Näin 

ollen voidaan todeta, että rakenne täyttää luokkavaatimuksensa myös iskukokeen jäl-

keen. 

4.6.3 Rakenteen hiiltyminen 
 

Kuvissa 16 ja 37 näkyvä kolminkertainen Fermacell Firepanel A1-levytys on testattu 

aiemmin standardin DIN EN 13501-2:2010-02 mukaan niin, että taustana on ollut ranka-

seinä. Tällöin levytyksen on todettu täyttävän EI 90-luokkavaatimus. (MFPA Leipzig 

GmbH 2016) Koska nyt taustana on CLT-elementti, tarkastellaan täyttääkö levytys yhä 

aiemmin testatun vaatimuksen ja hiiltyykö CLT suojaavan levytyksen alla.  

Eurokoodin (EN 1995-1-2) kohdan 3.4.1 mukaan hiiltymisrajan sijaintina pidetään 300 °C 

isotermiä. Voidaan siis ajatella, että CLT alkaa hiiltyä, kun sen pinta saavuttaa kyseisen 

lämpötilan. Kuvassa 43 on esitetty lämpötilan kehitys CLT:n ja 1. levykerroksen välissä. 
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Kuva 43. Lämpötilan kehitys CLT:n ja 1. levykerroksen välissä (Eurofins Expert 
Services Oy 2021) 

Kuvasta 43 nähdään, että CLT:n hiiltyminen on alkanut 105 minuutin kohdalla koekap-

paleen keskellä olevassa mittapisteessä 3 (Kuva 37). Koekappaleen reunalla olevassa 

mittapisteessä 1 hiiltymäraja saavutetaan 112 minuutin kohdalla. Testin perusteella kol-

minkertainen Fermacell Firepanel A1-levytys pystyi siis suojaamaan CLT:tä syttymiseltä 

sille asetetun EI 90-vaatimuksen mukaisesti. Levytyksen oletettua parempi suojauskyky 

viivyttää CLT:n hiiltymisen alkamista ja siten parantaa koko rakenteet luotettavuutta. 

Palomuurirakenteen hiiltymissyvyys mitattiin testauksen jälkeen koko rakenteesta saha-

tusta koekappaleen osasta. Kuvassa 44 on esitetty sahatun näytekappaleen sijainti tes-

tatussa palomuurirakenteessa. 
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Kuva 44. Näytekappale hiiltymissyvyyden mittauksessa (Eurofins Expert Services 
Oy 2021) 

Hiiltymissyvyys mitattiin A-sivulla yhteensä kahdeksasta kohdasta ja B-sivulla yhteensä 

kolmesta kohdasta. Hiiltymissyvyyden mittaus A-sivun keskiosasta on esitetty kuvassa 

45. 
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Kuva 45. Hiiltymissyvyyden mittaus A-sivulla (Eurofins Expert Services Oy 2021) 

Hiiltymissyvyyden mittaus B-sivun alaosasta on esitetty kuvassa 46. 

 

Kuva 46. Hiiltymissyvyyden mittaus B-sivulla (Eurofins Expert Services Oy 2021) 
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Kuvista 37 ja 44 nähdään, että mittapiste 3 on näytekappaleen A-sivun kanssa samalla 

tasolla. Arvioidaan CLT:n hiiltymisnopeutta 𝛽0 [𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛] kyseisessä kohdassa sovel-

taen eurokoodin (EN 1995-1-2) kohtaa 3.4.2. Mittauksin saatu A-sivun hiiltymissyvyyk-

sien keskiarvo 𝑑𝑐ℎ𝑎𝑟.𝑚𝑒𝑎𝑛 = 17,5 𝑚𝑚. Mittapisteessä 3 hiiltyminen alkoi 105 minuutin 

kohdalla (Kuva 43), ja testin kesto oli kokonaisuudessaan 124 minuuttia. Näin ollen hiilty-

misaika 𝑡 = 19 𝑚𝑖𝑛. Hiiltymisnopeuden arvioksi mittapisteen 3 kohdalla saadaan 𝛽0 =

17,5 𝑚𝑚 19 𝑚𝑖𝑛⁄ ≈ 0,92 𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛. 

Mikkola et al. (2016) ovat esittäneet tutkimuksessaan CLT-rakenteelle hiiltymisnopeuk-

sia sekä standardipalossa että hiilivetypalossa (EN 1363-2:1999, s. 6). CLT:n keskimää-

räinen hiiltymisnopeus 20 minuutin jälkeen standardipalossa oli noin 0,80 mm/min ja hii-

livetypalossa noin 1,35 mm/min (Mikkola et al. 2016, s. 37, 39&43). Keskimääräinen yk-

sidimensioinen hiiltymisnopeus oli 30 minuutin jälkeen standardipalossa 0,70 mm/min ja 

hiilivetypalossa 1,16 mm/min (Mikkola et al. 2016, s. 45). Edellisessä kappaleessa saatu 

palomuurirakenteen hiiltymisnopeuden arvio asettuu tutkimuksessa (Mikkola et al. 2016) 

saatujen hiiltymisnopeuksien väliin, kuitenkin lähemmäs standardipalossa saatuja hiilty-

misnopeuksia. 

Arvioidaan vielä laskennallisesti, millä ajanhetkellä CLT-rakenne sortuu edellä lasketulla 

hiiltymisnopeudella eli kuinka pitkään CLT-rakenteella riittää nurjahduskestävyyttä kysei-

sellä hiiltymisnopeudella. Rakennesuunnittelijan mukaan tehollinen hiiltymissyvyys 𝑑𝑒𝑓 

(EN 1995-1-2, s. 56), jossa on huomioitu transitiovyöhyke, on 36–38 mm seinän nurjah-

duksen käyttöasteen ollessa noin 100 % palotilanteen mitoituskuormalla 80 kN/m (Salo-

nen, sähköpostikeskustelu 25.8.2021). TOAS Hippoksen CLT-rakenteella, jossa kaikki 

lamellit ovat 40 mm paksuja, hiiltymissyvyys 36–38 mm tarkoittaa sitä, että palon puolei-

selta pinnalta ensimmäinen lamellikerros on palanut lähes kokonaan pois.  

CLT:n hiiltyminen edellä mainittuun hiiltymissyvyyteen nopeudella 𝛽0 = 0,92 𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛 

vaatii hiiltymisajan 𝑡 = 31 𝑚𝑚/0,92 𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛 ≈ 33 𝑚𝑖𝑛, kun huomioidaan jäännöspoikki-

leikkaus ilman transitiovyöhykettä. Seinän laskennallinen palonkestoaika sortuman suh-

teen saadaan, kun hiiltymisen alkamisajankohtaan (105 min) lisätään juuri laskettu hiilty-

misaika (33 min). Tällöin laskennalliseksi palonkestoajaksi testatulle rakenteelle saa-

daan 138 minuuttia, mikä kuvaa palomuurin kylmän puolen seinän palonkestoa standar-

dipalon mukaisessa rasituksessa. 

Määritetään nyt palomuurin mitoittava palorasitus edellä esitetyn laskennallisen palon-

kestoajan mukaan. Kuten luvussa 4.4.3 on kerrottu, palon puoleinen seinä suojaa kylmä 

puolen seinää ensimmäiset 60 minuuttia. Tällöin mitoittavaksi palorasitukseksi saadaan 

60 minuutin standardipalon palorasituksen (325 MJ/m2) ja 140 minuutin standardipalon 
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palorasituksen (1125 MJ/m2) summa 1450 MJ/m2 samalla periaatteella kuin luvussa 

4.4.3 on esitetty. Palomuurin ajatellaan siis sortuvan, kun tämä rasitus saavutetaan. 

Aiemmin palomuurin rakenteellisen kestävyyden suhteen määritetyksi mitoittavaksi pa-

lorasitukseksi saatiin 1225 MJ/m2, joka saavutetaan 150 minuutin kohdalla standardipa-

lon mukaisissa olosuhteissa. Kun palorasitus on 1450 MJ/m2, se saavutetaan noin 170 

minuutin kohdalla standardipalon mukaisissa olosuhteissa. 

Palomuurin palonkestävyystestin ja siinä tapahtuneen rakenteen hiiltymisen perusteella 

voidaan arvioida, että palomuurin kapasiteetti on suurempi kuin mitä palomuurin raken-

teellisen kestävyyden tarkastelussa (luku 4.4) oletettiin. Palomuurin iskunkestävyyttä ei 

kuitenkaan pystytä todentamaan jälkikäteen laskennallisesti, mutta silti voidaan arvioida, 

että CLT-rakenne säilyttää kantavuutensa ja osastoivuutensa sille asetettua REI 120-

vaatimusta paremmin. 

4.7 Palomuurisauman testaus 

CLT-rakenteisen palomuurin elementtien välisen vaakasauman palonkestävyystestin 

suoritti Tampereen yliopiston Palolaboratorio Tampereella 30.4.2021. Testissä tutkittiin 

kolmea eri saumavaihtoehtoa ja sen tarkoituksena oli selvittää, miten elementtien väli-

nen sauma toteutetaan niin, ettei palo leviä sauman kautta palomuurin REI-M 120-luok-

kavaatimuksen mukaisena palonkestoaikana. Lisäksi tarkoituksena oli saada tietoa 

CLT:n hiiltymisestä sauma-alueella. 

4.7.1 Viitekehys ja koejärjestelyt 
 

Kyseinen palomuurisauma testataan standardin EN 1366-4:2021 mukaan. Tämän lisäksi 

testauksen tulee noudattaa standardin EN 1363-1:2020 mukaisia palonkestävyystestien 

yleisiä vaatimuksia. 

Palomuurirakenteen testauksesta poiketen saumojen testauksessa rakenteeseen ei 

kohdistettu kuormitusta eikä iskutestin mukaisia iskuja. Testin kesto kuitenkin määräytyi 

edelleen palomuurin luokkavaatimuksen REI-M 120 mukaan, ja testin kesto oli lopulta 

121 minuuttia. Kuvassa 47 on esitetty saumavaihtoehtojen testauksen koeasetelma. 
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Kuva 47. Vaakasauman palonkestävyystestin koeasetelma (mukaillen Salonen 
2021b) 

Kuten kuvasta 47 nähdään, kolme saumavaihtoehtoa oli rakennettu testiuuniin päällek-

käin jatkuvaksi rakenteeksi. Saumavaihtoehdossa 1 oli tärinäeriste, palotiiviste sekä mi-

neraalivilla, vaihtoehdossa 2 oli tärinäeriste sekä palotiiviste ja vaihtoehdossa 3 oli aino-

astaan tärinäeriste. 

Jokaisessa saumavaihtoehdossa lämpötiloja mitattiin useammasta eri kohdasta. Mitta-

pisteitä oli rakenteen pitkittäissuunnassa viidessä kohdassa, joissa poikittaissuunnan 
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mittapisteiden määrä saumassa oli 2–4 riippuen saumavaihtoehdosta. Kuvassa 48 on 

esitetty mittapisteiden sijainti rakenteen pitkittäissuunnassa. 

 

Kuva 48. Mittapisteiden sijainti rakenteen pitkittäissuunnassa (Alanen & Malaska 
2021, s. 11) 

Kuvan 48 ylimmät mittapisteet leikkauksissa B-B ovat CLT:n lamellikerrosten sekä CLT:n 

ja 1. levykerroksen välissä. Kyseisten mittapisteiden (G–J) sijainti on esitetty tarkemmin 

kuvassa 49, jossa näkyvät myös saumavaihtoehdon 1 standardin EN 1366-4:2021 mu-

kaiset mittapisteet (B) rakenteen kylmällä puolella. 
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Kuva 49.  Saumavaihtoehdon 1 ja CLT:n mittapisteet leikkauksissa A-A ja B-B (Ala-
nen & Malaska 2021, s. 12) 

Kuvassa 49 on esitetty myös saumavaihtoehdon 1 sisälle asennettujen lisämittapistei-

den (A&C–E) sijainti. 

4.7.2 Luokkavaatimuksen täyttyminen sauma-alueella 
 

Luvussa 4.6.2 on esitetty, mitä ehtoja standardissa EN 13501-2:2016 on asetettu eri 

luokkavaatimuksien täyttymiselle. Palomuurisauman tapauksessa tutkitaan osastoi-

vuutta eli tiiviys- ja eristävyysvaatimuksen (EI) täyttymistä saumassa. Tässä työssä on 

esitelty tarkemmin vain kokeessa parhaiten suoriutuneen saumavaihtoehdon tulokset. 

Tarkastellaan saumavaihtoehdon 1 eristävyysvaatimuksen (I) täyttymistä kokeessa 

mitattujen palon vastakkaisen puolen lämpötilojen avulla. Kuvassa 50 on esitetty 

saumavaihtoehdon 1 lämpötiloja leikkauksista B-B, joissa mitattiin osittain suurempia 

lämpötilan nousuja kuin leikkauksissa A-A. 
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Kuva 50. Saumavaihtoehdon 1 lämpötilat leikkauksissa B-B (Alanen & Malaska 
2021, s. 13&16) 

Kuten kuvasta 50 nähdään, saumavaihtoehdon 1 suurin lämpötilan nousu mitattiin leik-

kauksen B1-B1 mittapisteessä 38. Kyseisessä pisteessä lämpötila nousi kokeen aikana 

27 °C, mikä ei ylitä suurinta sallittua 180 °C lämpötilannousua. (Alanen & Malaska 2021, 

s. 6) 

Sauman tiiviyden (E) suhteen kokeessa tarkasteltiin puuvillavanutukon syttymistä ja jat-

kuvaa palamista. Kokeen aikana palon vastakkaisella puolella sauman kohdalla ei ha-

vaittu muutoksia puuvillavanutukossa eikä jatkuvaa palamista. (Alanen & Malaska 2021, 

s. 6) Näin ollen voidaan todeta, että saumavaihtoehto 1 täyttää sille asetetun luokkavaa-

timuksen EI 120. 

4.7.3 Rakenteen hiiltyminen sauma-alueella 
 

Tarkastellaan seuraavaksi CLT:n hiiltymistä saumassa. Aiemmin luvussa 4.6.3 todettiin, 

että CLT alkaa hiiltyä, kun sen pinta saavuttaa 300 °C lämpötilan. Kuvasta 49 nähdään, 
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että palotiiviste ei ole asennettu CLT:n ja sitä suojaavan levytyksen rajapinnalle, vaan 

mineraalivilla ulottuu rajapinnan yli. Tämän vuoksi CLT alkaa hiiltyä saumassa, kun läm-

pötila näiden kahden eristeen välissä kohoaa yli 300 °C. Kuvassa 51 on esitetty lämpö-

tilan kehitys saumavaihtoehdossa 1 mineraalivillan ja palotiivisteen välissä. 

 

Kuva 51. Saumavaihtoehdon 1 lämpötilan kehitys mineraalivillan ja palotiivisteen 
välissä (Alanen & Malaska 2021, s. 13&21) 

Kuvasta 51 nähdään, että 300 °C on saavutettu ensimmäisenä leikkauksen A3-A3 mit-

tapisteessä 66 juuri ennen 105 minuuttia. Leikkauksen A2-A2 mittapisteessä 45 sama 

lämpötila on saavutettu hieman 105 minuutin jälkeen, mutta koekappaleen toisessa reu-

nassa leikkauksen A1-A1 mittapisteessä 24 lämpötilat ovat nousseet hitaammin. CLT 

alkoi siis hiiltyä saumassa noin 105 minuutin kohdalla. 

Kuvan 51 mittapisteissä 65 ja 67, jotka sijaitsivat palotiivisteen ja tärinäeristeen välissä, 

lämpötilat pysyivät koko mittauksen ajan alle 120 °C. Tämän alapuolella pysyivät myös 

muissa A-A leikkauksissa samoissa kohdissa olleiden mittapisteiden lämpötilat. 
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Kuten luvussa 4.7.1 kerrottiin, palomuurisauman testauksessa mitattiin lämpötilaa myös 

CLT:n ja 1. levykerroksen välissä samaan tapaan kuin palomuurirakenteen testauksessa 

(luku 4.6). Kuvassa 52 on esitetty palomuurisauman testauksessa mitattu lämpötilan ke-

hitys CLT:n ja 1. levykerroksen välissä. 

 

Kuva 52. Lämpötilan kehitys CLT:n ja 1. levykerroksen välissä (Alanen & Malaska 
2021, s. 13&28) 

Luvussa 4.6.3 todettiin, että palomuurirakenteen testauksessa CLT alkoi hiiltyä 1. levy-

kerroksen alla 105 minuutin kohdalla. Kuvan 52 mittaustulosten perusteella palomuuri-

sauman testauksessa hiiltyminen on alkanut keskimäärin samaan aikaan. 

Palomuurisauman testauksessa eri saumavaihtoehtojen hiiltymissyvyydet mitattiin testin 

jälkeen puretuista ja halki sahatuista koekappaleista. Kuvassa 53 on esitetty saumavaih-

toehdon 1 syvimmälle hiiltynyt poikkileikkaus kohdasta A2-A2. 
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Kuva 53. Saumavaihtoehdon 1 hiiltymissyvyyden mittaus leikkauksessa A2-A2 
(Alanen & Malaska 2021, s. 35) 

Hiiltymissyvyyksien mittausten perusteella saumavaihtoehdossa 1 CLT hiiltyi enimmil-

lään noin 25 mm. Saatu tulos on samaa suuruusluokkaa kuin palomuurirakenteen tes-

tauksessa saatu keskimääräinen hiiltymissyvyys (luku 4.6.3). 

Verrataan saumavaihtoehdon 1 hiiltymissyvyyttä vielä muiden saumavaihtoehtojen hiilty-

missyvyyksiin. Kuvissa 54 ja 55 on esitetty saumavaihtoehtojen 2 ja 3 syvimmälle hiilty-

neet poikkileikkaukset kohdasta A2-A2. 
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Kuva 54. Saumavaihtoehdon 2 hiiltymissyvyyden mittaus leikkauksessa A2-A2 
(Alanen & Malaska 2021, s. 36) 

 

Kuva 55. Saumavaihtoehdon 3 hiiltymissyvyyden mittaus leikkauksessa A2-A2 
(Alanen & Malaska 2021, s. 37) 
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Kuten kuvista 54 ja 55 nähdään, saumavaihtoehdoissa 2 ja 3 hiiltymissyvyydet olivat 

suurempia kuin saumavaihtoehdossa 1. Saumavaihtoehdossa 3 rakenne oli hiiltynyt lä-

hes kokonaan sen läpi, sillä kyseisessä saumassa ei ollut palotiivistettä ollenkaan, jolloin 

CLT hiiltymistä ei pyritty estämään käytännössä mitenkään. Saumavaihtoehdossa 2 taas 

hiiltymissyvyys oli enimmillään noin 45 mm eli 20 mm suurempi kuin saumavaihtoeh-

dossa 1, vaikka molemmissa saumoissa oli paisuva palotiiviste. Saumavaihtoehdon 1 

mineraalivilla yhdistettynä palotiivisteen ja tärinäeristeen kanssa siis nostivat kyseisen 

saumavaihtoehdon suorituskyvyn hiiltymän perusteella samalle tasolle kuin mitä sen to-

dettiin luvussa 4.6 olevan CLT-rakenteella. Suuristakin hiiltymissyvyyksistä huolimatta 

kaikki saumavaihtoehdot täyttivät lopulta EI 120-luokkavaatimuksen (Alanen & Malaska 

2021, s. 6–7). 

Saumavaihtoehdoissa 1 ja 2 käytetty palotiiviste oli TENMAT Linear Gap Seal 13, ko-

koonpuristusta salliva palokatkokaista. Kyseisen tiivisteen dimensiot ovat 15 mm x 

15 mm, ja sen on testattu täyttävän EI 240-luokkavaatimus betoniseinien välisessä mak-

simissaan 13 mm korkeassa raossa. (TENMAT Linear Gap Seal 2021; Naskali, sähkö-

postikeskustelu 26.11.2020) Kuvasta 54 nähdään, että saumavaihtoehdossa 2 CLT on 

päässyt hiiltymään palotiivisteen yli. Tämä johtuu siitä, että palotiiviste ei ollut asennettu 

CLT:n ja sitä suojaavan levytyksen rajapinnan kohdalle vaan saumassa oli vaakasuun-

nassa noin 5 mm paljasta CLT:tä alttiina palolle. Näin ollen palotiivisteen suorituskyky ei 

ole voinutkaan olla yhtä hyvä kuin betonirakenteiden välisessä liitoksessa. Lisäksi on 

muistettava, että puu ei ole palamaton rakennustarvike toisin kuin betoni. Täten voidaan 

arvioida, että tarkastellussa CLT-rakenteiden välisessä liitoksessa ei olisi päästy samaan 

suoritustasoon kuin betonirakenteiden välisessä liitoksessa. Jos tarkastellussa sauma-

vaihtoehdossa CLT olisi korvattu betonilla, suorituskyky olisi todennäköisesti ollut pa-

rempi. 

Kuvan 51 mittaustulosten perusteella saumavaihtoehdossa 1 mineraalivilla menetti suo-

jauskykynsä rakenteen hiiltymistä vastaan 105 minuutin kohdalla, minkä jälkeen CLT on 

päässyt hiiltymään vapaasti palotiivisteen edestä. Mutta kuten kuvasta 53 nähdään, 

hiiltymissyvyys on koeaikana juuri saavuttanut palotiivisteen siten, että palotiiviste ei ole 

kuitenkaan ehtinyt paisua toisin kuin saumavaihtoehdossa 2. Saumavaihtoehto 1 suo-

riutui siis 120 minuutin polttokokeesta varsin hyvin, vaikkakin sen suorituskykyyn pätevät 

samat heikentävät seikat kuin mitä edellisessä kappaleessa on kerrottu saumavaihtoeh-

dosta 2.  

On todennäköistä, että CLT:tä suojaavan levytyksen reuna-alueet ovat heikentyneet ko-

keen aikana saumojen kohdalla, sillä ne olivat lähes täysin alttiina palolle. Levytyksen 



89 

heikentyminen sauma-alueella vaikuttaa koko liitoksen toimintaa, sillä levytyksen suo-

jauskyvyn heikentyessä, CLT:n lämpötila voi nousta nopeammin, jolloin myös sen hiilty-

minen alkaa aiemmin kuin ehjällä ja täysin toimivalla levytyksellä. Samasta syystä CLT 

voi hiiltyä laajemmalta alueelta sauman kohdalla, jolloin hiiltymä pääsee ikään kuin ohit-

tamaan palotiivisteen ja siten heikentämään koko liitosta. Kaikkien saumavaihtoehtojen 

suorituskykyä olisi siten voinut parantaa se, että CLT:tä suojaavassa levytyksessä ei olisi 

rakoa sauman kohdalla vaan levyt olisi asennettu puskuun. Toinen vaihtoehto voisi olla 

asentaa kaksi palotiivistenauhaa peräkkäin, jolloin toinen tiiviste parantaisi sauman 

osastoivuutta entisestään. 
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5. YHTEENVETO 

Työn tavoitteena oli selvittää, mitä toiminnallisia vaatimuksia palomuureille on asetettu 

ja miten nämä vaatimukset voidaan osoittaa täytetyiksi, kun palomuurin rakennustarvike 

poikkeaa YMa 848/2017 mukaisesta tarvikeluokasta. Palomuurin toiminnalliset vaati-

mukset saatiin selville sen YMa 848/2017 mukaisesta määritelmästä, jossa palomuurilla 

tarkoitetaan palon leviämisen määrätyn ajan estävää ja liittyvän rakennuksen sortumisen 

kestävää seinää. Palomuurin vaatimustenmukaisuus osoitettiin toiminnallisella suunnit-

telulla kvantitatiivista riskianalyysiä käyttäen. Luvussa 4 esiteltyjen tarkastelujen ja tes-

tien sekä niistä saatujen tulosten perusteella voidaan sanoa, että puusta toteutettu palo-

muuri pystytään toteuttamaan niin, että se täyttää YMa 848/2017 mukaiset palomuurin 

toiminnalliset vaatimukset, vaikka se poikkeaa A1-tarvikeluokasta. 

Luvussa 4.4 käsiteltiin TOAS Hippoksen CLT-palomuurin rakenteellisen kestävyyden 

laskennallinen tarkastelu, jonka tuloksena voitiin todeta palorasituksen ylittymistodennä-

köisyyden (primäärinen hyväksymiskriteeri) olevan CLT-palomuurilla pienempi kuin ver-

tailuratkaisuilla kaikissa tarkastelluissa tapauksissa. Tarkastelun tuloksena todettiin 

myös hiiltymisen alkamisen todennäköisyyden (sekundäärinen hyväksymiskriteeri) ole-

van lähtökohtaisesti alhainen ja hiiltymisen vaikutus kokonaisuuteen pienemmäksi kuin 

rakenteellisen kestävyyden ylittymisen vaikutus. 

Luvussa 4.5 taas käsiteltiin TOAS Hippoksen palomuuria kokonaisuutena, jolloin palo-

muurin luotettavuuteen vaikuttivat CLT-rakenteen kestävyyden lisäksi palon leviämisen 

todennäköisyys ulkokautta tai palomuurin läpivientien kautta. Riskianalyysin tuloksena 

saatiin, että CLT-palomuuri on luotettavampi kuin vertailuratkaisut ja että palomuurin luo-

tettavuuden ei todettu olevan äärimmäisen herkkä millekään tarkastelun lähtöoletta-

malle. Jotta palomuurin luotettavuus olisi lopulta sama kuin suunnittelussa, tulee käytän-

nön toteutuksessa rakenne ja sen epäjatkuvuuskohdat tehdä samoin kuin ne on tarkas-

telussa oletettu tehtäväksi. Luvuissa 4.4 ja 4.5 esiteltyjen tarkastelujen ja niistä saatujen 

tulosten perustella TOAS Hippoksen CLT-rakenteinen palomuuri saavuttaa vertailurat-

kaisujen määrittelemän riittävän turvallisuustason sekä suoriutuu sille asetetuista toimin-

nallisista vaatimuksista. 

Palomuurirakenteen ja palomuurisauman testauksista (luvut 4.6 ja 4.7) saadut tulokset 

vahvistivat suunnittelussa tehtyjä oletuksia ja siten aiemmin esitellyistä tarkasteluista 

saatuja tuloksia. Sekä CLT-rakenne että elementtien välinen vaakasauma täyttivät niille 
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asetetut toiminnalliset vaatimukset, joten voidaan sanoa, että palomuuri täyttää sille ase-

tetut vaatimukset myös kokonaisuutena. Palomuurirakenne suoriutui palonkestävyystes-

tistä jopa paremmin kuin oletettiin, esimerkiksi rakenteen hiiltymissyvyys jäi oletettua pie-

nemmäksi. Pienempi hiiltymissyvyys taas parantaisi myös mitoituksen laskennallisen 

osion tulosta entisestään, kun CLT-palomuurin vaikutus palokuormaan olisi pienempi. 

Tässä työssä esitelty CLT-palomuurin toiminnallinen tarkastelu on toteutettu tapaustut-

kimuksena, jolloin sen tulokset eivät ole suoraan sovellettavissa muihin kohteisiin. Tar-

kastelu ja sen tulokset perustuvat suunnittelussa tehtyihin oletuksiin sekä valittuihin läh-

tötietoihin ja tarkasteltaviin suunnitteluratkaisuihin. Näin ollen suunnitteluratkaisun muu-

tosten vaikutus tarkasteluun ja siten rakennuksen paloturvallisuuteen on tarvittaessa ar-

vioitava. Uudelleenarviointi on tehtävä esimerkiksi, jos rakenteen yksityiskohtien, kuten 

läpivientien, toteutus muuttuu tai jos CLT:n lamellipaksuus tai asuntojen aukotus muut-

tuu. 

Työn tarkoituksena oli osoittaa, että P2-luokkaisen puukerrostalon palomuuri voidaan 

toteuttaa määräyksistä poiketen puurakenteisena. Tehtyjen tarkastelujen perusteella tä-

hän tavoitteeseen päästiin, ja työn lopputulos on siten mielekäs. Tarkastelussa tehtyjä 

oletuksien ja lähtötietojen valinnan vaikutuksista tehtiin herkkyystarkasteluja, joiden pe-

rusteella voitiin todeta, että perustarkastelut olivat hyvin edustavia ja tehdyt oletukset 

tarkastelun suhteen päteviä. 

Vaikka tarkastelun tulokset eivät ole suoraan sovellettavissa muihin kohteisiin, on alan 

kannalta merkityksellistä huomata, että näinkin vaativassa kohteessa on pystytty toimin-

nallisesti osoittamaan määräyksistä poikkeava rakenne riittävän luotettavaksi. Lisäksi 

puurakentamisen ollessa nouseva trendi, on kaikki uusi tieto puurakennusten paloturval-

lisuudesta tarpeellista. 
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