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SFS-EN 13501-1:2019:en
Rakennustuotteiden ja rakennusosien paloluokitus
Osa 1: Palokäyttäytymiskokeiden tuloksiin 
perustuva luokitus
• Vahvistettu 2019-01-04

• Ei työn alla olevia aiheita

SFS-EN 13501-6:2019:en Kaapeleiden paloluokitus

Part 6: Classification using data from reaction to fire 
tests on power, control and communication cables

• Vahvistettu 2019-01-04

• Päivitys hyväksytty lausuntokierroksella 01/2022

EN 13501-1 ja -6 luokitusstandardit
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Palokoemenetelmät - EN 13501-1 standardi

EN ISO 1182:2020:en Non-combustibility test;  Palamattomuuskoe
• Vahvistettu 3.7.2020

EN ISO 1716:2018  Lämpöarvokoe
• Vahvistettu 3.8.2018

EN ISO 11925-2:2020:en Single-flame source test, Pieni liekki
• Vahvistettu 20.3.2020

• Muutoksia edelliseen:

– Enintään 3 mm paksun tuotteen reunasytytykseksi riittää alareunan 
sytytyskokeet

– Sivureunan sytytyskohtia kerrosrakenteisilla tuotteilla noin 5 mm välein

• ISO:ssa meneillään muutosehdotuksia

EN ISO 9239-1:2010 Determination of the burning behaviour using 
a radiant heat source; Säteilypaneelikoe - lattianpäällysteet 

• ISO:ssa tehty muutosehdotuksia – ei vaikutusta eurooppalaiseen testaukseen
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Palokoemenetelmät - EN 13501-1 standardi

SFS-EN 13823:2020:en, SBI, Building products excluding floorings exposed 

to the thermal attack by a single burning item

• Vahvistettu 29.5.2020

• Paine-ero anturi muuttunut (bi-directional → hemispherical probe)

• Poltinta suojaava ritilä määritelty; vaste/viiveaikoja tarkennettu

• 2015-2016 vertailututkimuksen tulokset lisätty

Loppuäänestyksessä (EN13823:2020/FprA1) selvennyksiä kalibrointia koskien sekä parin 
kaavan sulkumerkintöjä - äänestys päättynyt 7.4.2022 / CEN
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EN 16733 Kytevä palaminen 

• Julkaistu 17.5.2016

• Ei ole osa palokäyttäytymisen luokitusta

• Ominaisuus, joka koskee vain määriteltyjä 
tuotestandardeja

• Revisiokyselyn pohjalta alkamassa päivitystyö

Kuva: Exova

• Koekappale on pystyasennossa 
• Liekkialtistusta (15 min) käytetään lämmön lähteenä 
• Koekappaleen mitat: 

– 300 mm x 800 mm 
– Loppukäytön paksuus, kuitenkin korkeintaan 100 mm 

• Lämpötiloja mitataan koekappaleen sisältä 100 
mm:n välein pystysuunnassa 
– Lämpötilan nousu saa olla korkeintaan 250 astetta 

600 mm:n etäisyydellä sytytysliekistä

• Lisäksi tehdään havaintoja syttymisestä liekillä 
palamiseen 
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Kokeet ja niiden soveltamista koskevat ohjeet

EN 13238:2010  Ilmastointimenettelyt ja alustat

• Alustat keskeisiä luokituksen soveltuvuusalueen määrittelyssä

• Työn alla oleva päivitys edennyt hitaasti

– Ilmastoinnin olosuhteiden rajoja, ilmastointiaikoja, jne. tarkistettu

• Ilmastoinnin suhteellisen kosteuden ja lämpötilan mittauksen tarkkuuden 
rajoiksi ehdotettu 5 % ja 1oC

• Kaikille puupohjaisille tuotteille sama viikkomääräinen ilmastointiaika (8 
viikkoa)

• Mineraalivillan standardialustan paksuus ehdotettu muutettavaksi 50 
millimetriin (25 mm nykyinen arvo)

– Täydentäviä kokeita alustojen (eristeiden) vaikutuksista tehty, muuta 
ei vielä riittävästi johtopäätöksiä varten

– Ratkaistavana kysymyksenä alustana toimivan mineraalivillan osalta 
on ollut se, pätevätkö tulokset testattua suuremmilla paksuuksilla ja 
suuremmilla tiheyksillä
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Kokeet ja niiden soveltamista koskevat ohjeet

CEN/TS 15447:2006  Asennus ja kiinnitys

– Asennus/kiinnitystapa vaikuttaa luokituksen 
soveltuvuusalueeseen – tulee vastata loppukäytön 
olosuhteita

– Esim. julkisivussa tuuletusväli, mutta monesti testattu 
ilman tuuletusväliä

CEN/TS 15117:2005  Välitön ja laajennettu soveltaminen

– Laajennetun käytön periaatteet:
• Perustuen lisäkokeisiin eri parametriarvoilla

• Perustuen lisäkokeisiin ja laskentaan

– Sisältää testimenetelmäkohtaisia ohjeita 
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SFS-EN 13501-5:2016:en
Rakennustuotteiden ja rakennusosien paloluokitus

Osa 5: Ulkoiselle palolle altistettujen kattojen koetuloksiin perustuva 
luokitus

• Julkaistu 2016-07-05

• Revisiotarkastelussa ehdotettu päivitystä

• Aikatauluun ja sisältöön liittyvää:

– CEN/TS 1187:n muuttaminen EN standardiksi tulee tulee

synkronoida tämän luokitusstandardin kanssa

– Ehdotettu mm., että kalsiumsilikaattialustan tiheysarvot 

poistetaan luokitusstandardista – kuuluvat 

testimenetelmään
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CEN TC127 WG5 Roofs

CEN/TS 1187:2012  Kattojen ja katteiden ulkoisen palon testi 
• Test methods for external fire exposure to roofs

• 4 osaa, Pohjoismaissa on käytössä Testi 2

• Muuntaminen EN standardiksi meneillään, aiheita mm.:

– Kate/alusta yhdistelmien ohjeistaminen

– Testi 2:n alustoihin muutosehdotuksia:

• Uusi alusta: Vaneri tiheys 480±50 kg/m3 ja paksuus 17±2 mm

• EPS alusta: Tiheys 20±5 kg/m3 muutetaan arvoon 18±5 kg/m3

• Mineraalivilla: Tiheyden toleranssin muutos, nyt 150±20 kg/m3 ja uusi 150±30 kg/m3

• Palamattoman alustan määrittelyyn täydennys: Vähintään A2-s1, d0 luokkaa

• Kalsiumsilikaattialustan toleranssi muutos: Nyt 10±2 mm ja uudeksi 10±3 mm

CEN/TS 16459:2019 /Testitulosten laajennettu käyttö

• External fire exposure of roofs and roof coverings. Extended 

application of test results from CEN/TS 1187 

• Laajennetun soveltamisen yleiset ohjeet sekä testikohtaiset ohjeet

• Vahvistettu15.11.2019, ei työn alla olevia aiheita
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EN 15725/AC Extended application reports 
on the fire performance of construction 

products and building elements

• Määrittelee mitä laajennetun käytön (EXAP) raporttien 
tulee sisältää kun testituloksia käytetään luokituksen 
pohjatietoina 

• Revisioehdotus hyväksytty kommentein 
lausuntokierroksella 03/2022
– Asiantuntija-arviointia ei käytetä EXAP raporteissa
– EXAP-standardeissa säännöt, joilla otetaan huomioon eri 

parametrien vaihtelujen vaikutukset

• Palokäyttäytymisen osalta viitataan tekniseen eritelmään 
CEN/TS 15117

• Katteiden osalta viitataan tekniseen eritelmään CEN/TS 
16459
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Julkisivujen palokoe
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Täyden mittakaavan julkisivutesti

• Kehitysprojekti 2015-2018

• Komission tilaama 

• Menetelmää ja luokitusta 
kehitetään vielä + tulossa 
vertailututkimus (Round
Robin)

DIN 4102-20
35 kW/m² 1 m 
aukon yläpuolella

BS 8414
75 kW/m² 1 m 
aukon yläpuolella 
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Meneillään oleva projekti

Finalisation of the European Approach to 
Assess the Fire Performance of Facades 
• Projektiryhmään kuuluu Rise:n (Ruotsi, vetovastuu) 

lisäksi 4 laboratoriota
– BAM, Germany; Efectis, France; EMI, Hungary; 

University of Liege, Belgium

• Tuotokset ladattavissa projektin kotisivulta:
https://www.ri.se/en/what-we-do/projects/finalisation-
of-the-european-approach-to-assess-the-fire-
performance-of-facades

https://www.ri.se/en/what-we-do/projects/finalisation-of-the-european-approach-to-assess-the-fire-performance-of-facades
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Mitä mitataan

• Palon leviäminen
– Lämpötilamittauksia koekappaleen pinnalla ja sisällä
– Raja-arvona 500 asteen lämpötilan nousu

• Ehdotettu arvo; vertailututkimuksen tulokset voivat vielä 
muuttaa arvoa

• Putoavat osat/palavat pisarat
– Kriteerit

• Ehdotuksia: ≤1 kg yksittäiskappaleet ja yhteensä ≤20 kg (?)
• Vertailututkimuksen jälkeen tarkennetaan

• Testiaika 60 min
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Luokituksen periaate

Palorasitus Luokka Ehdot 

Iso LS1 Täyttää liekin leviämisen ja putoavien 

osien vaatimukset

LS2 Täyttää liekin leviämisen mutta ei 

putoavien osien vaatimuksia

Keskikokoinen LS3 Täyttää liekin leviämisen ja putoavien 

osien vaatimukset

LS4 Täyttää liekin leviämisen mutta ei 

putoavien osien vaatimuksia
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Steering group meeting 28.1.2022
• Tutkittu myös ympäristöolosuhteiden vaikutusta

Sisällä                                                                  Ulkona
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• Vertailututkimus (Round Robin) 

– Testikappaleiden ehdotuksia:

• Ohutrappaus (6-7 mm)/palava eriste (EPS 300 mm) + villakatko

• Alumiinikasetti/180 mm kivivilla

• Puuverhoilu (High performance wooden facade – palosuojattu?)
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Seuraavat vaiheet

• Vertailututkimus (Round Robin), jossa tehdään 
menetelmän säätöä sekä tarkempi luokitusehdotus

– Alkaa 2022?

• Seuraavaksi jäsenvaltioiden hyväksyntä (2023 …)

• Jonka jälkeen CEN:n standardisointi (2023 – 2028?)
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Kiitos!


