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Palomitoituksen lähihistoria ja nykytilanne
 Standardipalo ja yksinkertaiset mitoituskaavat
 Palorasitus ja rakenteen käyttäytyminen palossa eivät usein ole 

realistisia
 Kyseisellä menetelmällä saavutetaan riittävä rakenteellinen 

paloturvallisuus

[LOCAFI+ projektin esitys: 2. State-of-the-art and reason for the project]



Toiminnallinen mitoitus yleisesti

 Herättää usein paljon kysymyksiä

Mitä?

Missä?

Milloin?

Kuka?

Kenen kanssa?

Miksi?

Miten?



Toiminnallinen mitoitus yleisesti

 Tunnetaan myös nimellä (oletettuun) palonkehitykseen perustuva mitoitus
 Yksi määritelmä: ”The basic concept of a performance‐based approach is 

not to prescribe solutions but rather demonstrate that the proposed
design meets defined objectives.” [Beck, V., Performance‐based Fire
Engineering Design and its Application in Australia]

 Toinen määritelmä: ”…every building should be evaluated according to its
specific geometric features, its use and its occupancy. However when
performing a performance‐based fire safety design, there are four generic
steps that should be followed:
 Identification of performace objectives and requirements
 Establishment of performance criteria
 Quantification process
 Presentation of design documentation to the Authority Having Jurisdiction for approval”
[Hadjisophocleous, G.V., Development of Performance‐Based Codes, Performance Criteria
and Fire Safety Engineering Methods]



J-M Franssen:
”Make it simple…or
not! But not both”

A Buchanan:
”Consistent level of 
crudeness”

[Bisby, Training School for Young 
Researchers, Malta, 2012]

Suuri osa 
teräsrakenteista 
palossa mitoitetaan 
näin (tällä hetkellä)

Toiminnallinen 
mitoitus

Palon ja rakenteen analysointi
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 Lainauksia asetuksen muistiosta:



Member
Part of the
structure

Entire structure

Suurin osa tällä hetkellä 

Mitoitusmenettelyt, EN 1993‐1‐2



 Teräsrakenneyhdistys ry
 A-Insinöörit Suunnittelu Oy
 Citec Oy Ab
 Peikko Finland Oy
 Ramboll Finland Oy
 Ruukki Construction Oy
 Sitowise Oy
 SSAB Europe Oy
 SS-Teracon Oy
 Stalatube Oy
 Sweco Rakennetekniikka Oy
 Tampereen yliopisto
 Rakennustuotteiden Laatu Säätiö (rahoittajana)

ALOHA:n osallistujat



 Toiminnallinen mitoitus on ollut käytössä olevien asetusten ja 
standardien mukaan mahdollista jo vuosien ajan, mutta sitä voitaisiin 
hyödyntää teräsrakenteiden mitoituksessa vielä huomattavasti nykyistä 
enemmän

 Kansalliset paloturvallisuusmääräykset ovat muuttuneet vuoden 2018 
alussa

 Tavoitteena laatia yksinkertainen ja käytännönläheinen ohjeistus 
aiheesta

 Oleellista, että esitetään kaikki vaatimukset mitä kansalliset asetukset ja 
Eurokoodit asettavat toiminnalliselle mitoitukselle ja miten ne voidaan 
käytännön mitoituksessa ottaa huomioon

 Hankkeessa tuotetaan myös materiaalia, joka auttaa arvioimaan, milloin 
toiminnallista mitoitusta kannattaa käyttää

Yleistä ALOHA:sta



 Antaa rakennesuunnittelijalle enemmän käytännön työkaluja 
toiminnallisen palomitoituksen hyödyntämiseen yksinkertaisissa 
tapauksissa

 Lisää tietoutta ja osaamista liittyen toiminnalliseen 
palomitoitukseen (ohje, seminaarit)

 Selkeyttää suunnittelijan ja suunnitteluryhmän työtä toiminnallista 
mitoitusta käytettäessä

 Selkeyttää viranomaisten työtä suunnitelmia tarkistettaessa. Näin 
sujuvoittaa koko rakennusprosessia. Tällä hetkellä viranomaisten 
käytännöt vaihtelevat paljon

 Lisää toiminnallisen mitoituksen käyttöä

ALOHA:lla saavutettavat hyödyt



Tulevaisuuden näkymiä
 Kehitystä tapahtuu jatkuvasti, esim.:

 Eurokoodin uudet menetelmät (esim. LOCAFI+ -hanke)
 Tutkimus sprinklereiden luotettavuudesta
 TRY:n ALOHA-hanke selventää pelisääntöjä

 Tarvetta rakenne- ja palo-osaajille
 Tietotekniikkaan liittyvät asiat kehittyvät jatkuvasti –

pienentää laskenta-aikoja ja parantaa tiedonsiirtoa

Teräsrakenteiden toiminnallinen mitoitus 
arkipäiväistyy, ajankohta on vielä avoinna



 Yksinkertaiset teräsrakenteiden palomitoitusmenetelmät 
eivät ota huomioon monia palossa tapahtuvia ilmiöitä

 Toiminnallisella mitoituksella voidaan ottaa huomioon 
mm. palotilan dimensiot, palokuorma, sprinklaus ja 
teräsrakenteen realistinen käyttäytyminen palon aikana

 Em. seikat huomioon ottamalla ja hyvällä suunnittelulla 
varmistetaan kustannustehokas ja paloturvallinen 
rakenneratkaisu

Lopuksi



Kiitoksia,  Kysyttävää?


