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St. George –hotelli, Helsinki

PALOTURVALLISUUS
VAATIMUSTEN TÄYTTYMISEN OSOITTAMINEN

Suomen rakentamismääräyskokoelma E1 (1.3.1)

Paloturvallisuuden katsotaan täyttyvän mikäli

rakennus suunnitellaan ja rakennetaan

noudattaen näiden määräysten ja ohjeiden

paloluokkia ja lukuarvoja

Suomen rakentamismääräyskokoelma E1 (1.3.2)

Paloturvallisuuden katsotaan täyttyvän myös,

mikäli rakennus suunnitellaan ja rakennetaan

perustuen oletettuun palonkehitykseen,

joka kattaa kyseisessä rakennuksessa

todennäköisesti esiintyvät tilanteet. Vaatimusten

täyttyminen todetaan tapauskohtaisesti ottaen

huomioon rakennuksen ominaisuudet ja käytön



RAKENTEELLINEN PALOTURVALLISUUS
VAATIMUKSENMUKAISUUDEN OSOITTAMINEN

Passiiviset

- Ylimitoitus, esim. hiiltyminen

- Palosuojalevyt

- Palosuojaeristeet

- Palosuojamaalit/-lakat

Aktiiviset

- Alkusammutus

- Sammutusjärjestelmät

- Paloilmoitinjärjestelmät

- Savunpoistojärjestelmät

- Palokunnan toiminta

Toiminnallinen

- Aktiiviset ja passiiviset
menetelmät mukana

- Otetaan huomioon
rakennuksen olosuhteet,
käyttö, sijainti yms.

- Simuloidaan lämpötilaa,
savun kehittymistä, poistumis-
aikaa yms.



PALOSIMULOINTI
SIMULOIDAAN LASKENNALLISESTI TODELLISUUTTA TAI OLETETTUA TAPAHTUMAA
VASTAAVA TILANNE



PALOSIMULOINTI
SIMULOIDAAN LASKENNALLISESTI TODELLISUUTTA TAI OLETETTUA TAPAHTUMAA
VASTAAVA TILANNE

Simuloinnit Jukka Hietaniemi



TOIMINNALLINEN PALOMITOITUS CASE:
AVOIN PYSÄKÖINTIRAKENNUS

Millä edellytyksellä

teräsrakenteet voidaan

jättää suojaamatta?

Suojaustaso 1:

Alkusammutuskalusto



TOIMINNALLINEN PALOMITOITUS CASE:
AVOIN PYSÄKÖINTIRAKENNUS

Paloskenaario: Kolmen

auton palo parkkihallin

ylätasanteella



TOIMINNALLINEN PALOMITOITUS CASE:
AVOIN PYSÄKÖINTIRAKENNUS

Lopputulos:

Palosuojausta ei tarvita, kun

Teräsrakenteiden kriittinen lt

>550 astetta

Alapaarteiden korkeus:

- Vähintään 3m lattiasta

- Vähintään 1,5m auton

katosta



TOIMINNALLINEN PALOMITOITUS CASE:
KAUPPAKESKUS FUTURUM, TSHEKKI

12 000m2 liikekeskus.

Rakennettu vanhan

kauppakeskuksen päälle.



TOIMINNALLINEN PALOMITOITUS CASE:
KAUPPAKESKUS FUTUROM, TSHEKKI

Teräsrakenteiden

palonmitoitus tehty

toiminnallisena suunnitteluna

käyttäen Ozone-vyöykemallia

Optimoimalla teräsrakenteet

saavutettiin vaadittu

palonkesto ilman erikseen

asennettavaa palosuojausta



• Lasten leikkipuisto maan alle -5
tasolle

• Rakennuslupa haettiin 600 henkilölle

• Poistuminen ruuhkautui pääulos-
käytävän ulkopuolelle

• à savuosasto aulatilaan



POISTUMISSIMULOINTI
ELISA STADION, VAASA



• Yleistajuinen yhteenveto korkea
paineisen vesisumun simuloinnista ja
sen hyväksyttävyydestä

• Oletettuun palokehitykseen
perustuvan suunnittelun yhteydessä

- RakMK E1:n kohdan 1.3.2 mukaan
tai
- Asetuksen ´Rakennusten paloturval-
lisuus´ 3§ mukaan (1.1.2018 alkaen)

• Yleistajuinen yhteenveto korkea
paineisen vesisumun simuloinnista ja
sen hyväksyttävyydestä

• Oletettuun palokehitykseen
perustuvan suunnittelun yhteydessä

- RakMK E1:n kohdan 1.3.2 mukaan
tai
- Asetuksen ´Rakennusten paloturval-
lisuus´ 3§ mukaan (1.1.2018 alkaen)

RAKENTEIDEN SIMULOINTI
SAMMUTUSJÄRJESTELMÄN AVULLA



RAKENTEIDEN SIMULOINTI
SAMMUTUSJÄRJESTELMÄN AVULLA

Pisaroiden nopeus peräkkäisistä kuvista



RAKENTEIDEN SIMULOINTI
SAMMUTUSJÄRJESTELMÄN AVULLA

Vasemmalla todellisen suuttimen hajotuskuvio ja oikealla suuttimen FDS-malli
(“pistejoukko virtuaalisessa mallissa”)



RAKENTEIDEN SIMULOINTI
SAMMUTUSJÄRJESTELMÄN AVULLA (CASE 1)

Suuri paloteho, mutta tästä huolimatta osastointivaatimus
täyttyy!



RAKENTEIDEN SIMULOINTI
SAMMUTUSJÄRJESTELMÄN AVULLA (CASE 2)

Osastoiva rakenne voi olla tavallista lasia tai pinnassa voi olla puuta!



YHTEENVETO

• Toiminnallisessa suunnittelussa käytetään FDS (Fire
Dynamic Simulator) -ohjelmistoa, joka nimensä mukaisesti
on kehitetty palosimulointeihin

• Mallintamisen kelpoisuus eli validiteetti tulee aina osoittaa

• Tulipaloja ja siihen liittyviä ilmiöitä voidaan mallintaa
riittävällä tasolla – tärkeää on oikeat tulkinnat, kriittisyyttä
noudattaen ja varmistukset herkkyystarkasteluin

• 3. osapuolen suunnitelmatarkastus yleensä edellytetään em.
asioiden varmistamiseksi



KIITOS!

Timo Salmi, DI
Johtava asiantuntija, Palotekniikka, Espoo

Timo.o.salmi@ramboll.fi
050 598 2970


