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Tiivistelmä 
Suomessa tietunneleiden määrä on lisääntynyt merkittävästi 2000-luvulla, mutta tietunnelei-
den palosuojausmenetelmien tuntemus on puutteellista. Tässä työssä tutkittiin rakenteellisen 
palosuojauksen rakennevaihtoehtoja ja selvitettiin palosuojausmenetelmien valintaan vaikut-
tavia tekijöitä. Tutkimusmenetelminä käytettiin kirjallisuustutkimusta, henkilöhaastatteluja 
sekä lämpöteknistä mallintamista. Kirjallisuustutkimuksessa perehdyttiin tietunneleiden ra-
kenne- ja paloteknisiin erityispiirteisiin ja esiteltiin tietunnelin rakenteissa yleisesti käytetty-
jen materiaalien ominaisuuksiin korkeissa lämpötiloissa. Työssä tutustuttiin myös tietunnelin 
palosuojaukseen liittyviin säädöksiin ja mitoituskäytäntöihin Suomessa ja ulkomailla.  

Tietunnelin yleisimmät rakenteelliset palosuojausmenetelmät ovat rakenteen ylimitoitus sekä 
erilliset palosuojausrakenteet, joita ovat palosuojalevyt sekä ruiskutettavat palosuojatuotteet. 
Ruiskutettavia palosuojatuotteita ovat esimerkiksi ruiskubetoni, palosuojamassat sekä palo-
suojamaalit. Betoniin lisättäviä mikropolymeerikuituja käytetään betonin räjähdysmäisen 
lohkeilun hillitsemiseen, mutta ne eivät ole rakenteellinen palosuojausmenetelmä. Palosuoja-
menetelmän valintaan ja onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi tuotteen ja ra-
kenneratkaisun palokestävyys, tunnelihankkeen urakkamuoto ja tilaajan vaatimukset, tunne-
lin tyyppi ja muoto, palosuojarakenteen kiinnitystapa sekä asennustyöhön ja tietunnelin yllä-
pitoon liittyvät tekijät. Myös palosuojamenetelmään liittyvät kustannukset vaikuttavat tunne-
lihankkeen osapuolien mielipiteisiin valintaprosessin kaikissa vaiheissa. Tutkimuksessa ei 
löydetty yhtä kaikkiin tilanteisiin sopivaa palosuojaratkaisua, koska menetelmien toimivuu-
teen vaikuttavat monet tekijät. Tietunnelin rakenteiden vaurioitumisen hillitsemiseksi suosi-
tellaan erillisten palosuojarakenteiden käyttöä. 

Palosuojauksen ja sen rakenneyksityiskohtien vaikutusta betonirakenteen lämpenemiseen tar-
kasteltiin lämpöteknisessä mallinnusosuudessa, jossa vertailtiin palosuojaamattoman ja 
30 mm paksuisella kalsiumsilikaattikerroksella suojatun betonirakenteen lämpenemistä. Pa-
losuojatussa tapauksessa tarkasteltiin erityisesti palosuojakerroksen lävistävän 10 mm pak-
suisen teräskiinnikkeen vaikutusta. Rakenteen alapuolinen ilma lämpeni HCM-palokäyrän 
mukaisesti kolmen tunnin tarkastelujakson ajan. Mallinnuksen perusteella palosuojaamaton 
betonirakenne lämpeni nopeasti. Rakenteen lämpötila noin 50 mm syvyydellä nousi yli 
600 celsiusasteeseen, jolloin betonin rakenne vaurioituu vakavasti. Palosuojatun betoniraken-
teen pintalämpötila pysyi alle 300 asteessa, mikä ei aiheuta merkittäviä vaurioita betonin ra-
kenteelle. Palosuojakerroksen teräskiinnikkeellä oli lievä paikallinen vaikutus betoniraken-
teen lämpenemiseen tarkastelun alkuvaiheessa, mutta kiinnikkeen aiheuttama lämpösilta ei 
merkittävästi lisännyt betonin räjähdysmäisen lohkeilun riskiä.  
Avainsanat Tietunneli, palosuojaus, lämpötekninen mallinnus 
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Abstract 
During this century, the amount of road tunnels has been steadily increasing in Finland; 
however, there is a lack of knowledge about the fire protection methods implemented in 
road tunnels. This thesis evaluates the possible structure types and the factors that contribute 
to the choice of fire protection method. The research question is examined via a study of the 
current literature, interviews and thermal modeling. The literature study focused on the 
structural and fire engineering characteristics of a road tunnel; in addition, the most common 
materials used in road tunnels are presented as well as their properties at high temperatures. 
Finnish and international legislation as well as design methods were also assessed related to 
road tunnel fire protection methods. 
 
Over-dimensioning of a structure and thermal barriers are the most common fire protection 
methods in road tunnels. Thermal barriers include sprayed coatings, fire protection boards 
and intumescent paints. Adding micro polymer fibers to concrete is a way to reduce explo-
sive spalling of concrete but it is not considered a structural fire protection method. The 
choice of a structural fire protection method is affected by, for example, the thermal prop-
erties of the fire protection products, the procurement method of the project, the demands 
of the client, the shape and type of the tunnel, the fixing type of the fire protection system 
and factors related to the installation and maintaining of the fire protection structure. More-
over, the costs related to a certain fire protection method affect the opinions of the tunnel 
project participants at all stages of the design process. A perfect structural fire protection 
method for every situation was not found during the research due to the number of factors 
related to the choice and performance of the structural fire protection method. However, the 
use of thermal barriers is encouraged to prevent extensive thermal damage to the road tunnel 
structure. 
 
The effect of structural fire protection and its details were examined via thermal modeling. 
The heating of concrete structures was compared without fire protection and with 30 mm of 
calcium-silicate on the fire exposed side. In the fire protected case, special attention was 
awarded to a 10 mm wide steel anchor penetrating the fire protection layer. The bottom 
sides of the structures were exposed to air which heated up following the HCM fire curve 
for three hours. The temperature of the unprotected concrete structure at a depth of 50 mm 
rose to over 600 °C causing severe damage to the microstructure of the concrete. The fire 
protection layer slowed down the heating of the concrete structure and the temperature of 
the concrete surface remained under 300 °C, which does not cause severe damage to the 
microstructure of the concrete. The anchor slightly affected the heating of the concrete struc-
ture in the early stages of the heating period, but the thermal bridge caused by the anchor 
did not cause significant risk of explosive spalling of the concrete. 
Keywords road tunnel, fire protection, thermal modeling 
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Määritelmät 
Aktiivinen palosuojaus 

Aktiiviset palosuojausjärjestelmät eivät ole jatkuvasti toiminnassa ja ne vaativat käynnisty-
äkseen erillisiä toimia tai syötteen, kuten esimerkiksi palohälytyksen. Niiden tarkoitus on 
heikentää tulipaloa ennen kuin se kehittyy voimakkuudeltaan hallitsemattomaksi. Esimerk-
kejä aktiivisesta palosuojauksesta ovat erilaiset sammutus-, savunhallinta- ja palontunnis-
tusjärjestelmät.  

Betonin asteittainen lohkeilu 

(Eng. Sloughing off) Pitkään kestävän korkean lämpötilan aiheuttama betonirakenteen ha-
joamismekanismi, joka perustuu betonin ja teräksen tartunnan heikentymiseen sekä runko-
aineen rakeiden vaihtelevien lämpölaajenemisominaisuuksien aiheuttamiin sisäisiin jänni-
tyksiin. Betonin hajoaminen tapahtuu hitaammin ja rauhallisemmin kuin räjähdysmäisessä 
lohkeillussa. 

Betonin räjähdysmäinen lohkeilu 

(Eng. explosive spalling) Korkean lämpötilan ja paineen aiheuttama voimakas betonipinnan 
lohkeilureaktio, jossa pinnasta irtoavat lastut voivat sinkoutua kovalla vauhdilla rakenteesta 
poispäin.  

Fluidi 

Fluidi on aine, jossa rakenneosaset voivat liikkua vapaasti toistensa suhteen. Fluideja ovat 
pääasiassa nesteet ja kaasut. 

Lämpösilta 

Rakenteen yksittäinen kohta, jossa lämmönvastus on alhaisempi kuin ympäröivissä kohdissa 
(viivamainen tai pistemäinen lisäkonduktanssi). Kylmäsilta on epähaluttu lämpösilta, joka 
johtaa lämpöä lämpimänä pidettävästä tilasta kylmään tilaan. 

Palosuojalevyn valukiinnitys 

Kiinnitystapa, jossa palosuojalevyt asetellaan laattamaisen betonirakenteen valumuotin poh-
jalle ja tuore betoni valetaan palosuojalevyjen päälle. Betonimassa sitoutuu palosuojalevyn 
pintahuokosiin muodostaen lujan tartunnan. Kiinnityksen varmuutta voidaan parantaa asen-
tamalla osittain palosuojalevyjen sisään jäävät mekaaniset kiinnikkeet (ruuvi, tartuntatanko), 
joiden toinen pää jää betonivalun sisään. 

Passiivinen palosuojaus 

Passiiviset palosuojausjärjestelmät suojaavat rakenteita tulipalolta jatkuvasti eivätkä tarvitse 
erillisiä toimia käynnistyäkseen. Ne eivät sammuta tulipaloa, vaan varmistavat rakenteiden 
kestävyyden, ihmisten pelastautumismahdollisuuden sekä pelastushenkilökunnan työolo-
suhteiden turvallisuuden. Esimerkkejä passiivisesta palosuojauksesta ovat rakenteelliset 
osastoinnit, hätäpoistumisteiden suunnittelu ja merkitseminen, syttyvien rakennusmateriaa-
lien käytön välttäminen sekä rakenteelliset palosuojausmenetelmät.  
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Polymeerikuitu 

Betonin ominaisuuksien muokkaamiseen käytettyjä kuituja, jotka jaetaan kokonsa perus-
teella mikro- ja makrokuituihin. Polymeerikuidut valmistetaan yleensä erilaisista muoveista, 
esimerkiksi polypropeenista (PP), polyeteenistä (PE) tai nailonista (PA). Polymeerimakro-
kuitujen käyttötarkoituksia ovat betonin plastisen kutistuman pienentäminen, itsetiivistyvien 
betonien kiviainesten erottumisen ehkäiseminen sekä toistuvan jäätymisen ja sulamisen ai-
heuttamien vahinkojen ehkäisemäinen. Mikropolymeerikuitujen käyttötarkoitus on tässä tut-
kimuksessa erityisesti betonin räjähdysmäisen lohkeilun hillitseminen. 

Pyrolyysi  

Termolyysi hapettomissa olosuhteissa. 

Rakenteellinen palosuojaus 

Menetelmät, joilla estetään tai hidastetaan kantaville rakenteille tulipalosta aiheutuvia hei-
kentäviä tai tuhoavia vaikutuksia. Yleisesti käytettyjä rakenteellisia palosuojausmenetelmiä 
ovat esivalmistetut palosuojalevyt, ruiskutettavat ja levitettävät palosuojamateriaalit sekä ra-
kenteen ylimitoitus.  

Termolyysi 

Lämpöhajoaminen, jossa aineen kemiallinen rakenne hajoaa lämpötilan aiheuttaman hiuk-
kasten liikkeen vaikutuksesta. Molekyyliketjut pilkkoutuvat pienemmiksi tai muodostavat 
uusia yhdistelmiä. Lämpöhajoamisen mekanismi on myös hapettuminen, jossa molekyyli-
ketju reagoi happimolekyylien kanssa ja ne muodostavat uuden yhdisteen. 

Liikenneviraston tekemät määritelmät 

Seuraavat tietunneleihin liittyvät määritelmät ovat Liikenneviraston ohjeen LO 14/2015 Tie-
tunnelin rakennetekniset ohjeet (2015) mukaisia: 

Tietunneli 

”Tietunneli on yhden tai usean ajoneuvoliikenteelle tarkoitetun tunneliputken sekä niihin 
liittyvien suuaukkorakenteiden kaukaloiden, kuilujen, yhdyskäytävien ja teknisten tilojen 
muodostama kokonaisuus.” Kuva 1 havainnollistaa määritelmässä mainittuja päärakenne-
osia.  

”Tietunnelin pituus on pisimmän täysin katetun ajokaistan pituus.” (Kuva 2) 
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Kuva 1. Tietunnelin päärakenneosat (Liikennevirasto 2015) 

 

Kuva 2. Tietunnelin pituusleikkaus (Liikennevirasto 2015) 

Seinän alaosa 

”Tietunnelin seinän alaosa, johon ajoneuvo voi törmätä.” 

Tekninen tila  

”Tietunnelin varusteille ja laitteille tarkoitettu erillinen tila.” 

Päällerakennettu tai päällerakennettava tietunneli  

”Tietunneli, jonka päälle tai välittömään läheisyyteen on rakennettu, kaavoitettu tai aikomus 
kaavoittaa rakennuksia. Tie- ja rautatiesiltojen rakentaminen ei ole päällerakentamista.” 

Tunneliaukko  

”Verhousrakenteen, seinän alaosan ja tienpinnan rajaama tunnelin poikkileikkaus tunneli-
putkessa. Tunneliaukkoon sisältyy tieliikenteen tarvitsema vapaa leveys ja vapaa korkeus, 
joiden alueella ei saa olla kiinteitä eikä myötääviä esteitä, sekä reuna-alueet, joissa voi olla 
edellä mainittuja esteitä. ” 
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 Tunneliputki  

”Tunneliputki on rakenteellisesti yhtenäinen, molemmista päistään maan pinnalle johtava, 
sivuilta ja päältä katettu tila. Tunneleita voidaan ryhmitellä putkien määrän mukaan.” 

Verhousrakenne  

”Tunnelin kantavista rakenteista ripustettu holvin ja seinät verhoava rakenne kannatin- ja 
eristysrakenteineen. Verhousrakenne toimii tunnelin veden-, lämmön- ja paloeristeenä. Tyy-
pillisiä verhousrakenteita ovat betonitunnelin palonsuojaeristeet ja kalliotunnelin ruiskube-
toniverhous.” 
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1 Johdanto 
Suomessa kaupunkien kasvun aiheuttama maankäytön tiivistyminen sekä ympäristöasioiden 
huomioiminen ovat 2000-luvulla johtaneet tietunnelien määrän kasvuun. Esimerkiksi Tam-
pereen keskustassa otettiin käyttöön Rantatunneli ja vanhan tielinjauksen alue vapautui 
asuntojen rakentamiselle. Tietunneleihin liittyvät ohjeistukset ja käytännöt kehittyvät yhä ja 
Liikennevirasto julkaisi vuonna 2015 Tietunnelin rakennetekniset ohjeet, joissa tarkenne-
taan aiemmin olemassa olleita tunneleihin liittyviä rakenneteknisiä määrityksiä ja suunnitte-
luperusteita. Yhtenä osa-alueena ohjeessa käsitellään palomitoitusta ja palosuojausta. Ennen 
uutta ohjetta tunnelialan toimijoilla oli yleisesti käytössä Tiehallinnon vuonna 2005 julkai-
sema luonnosversio Tietunnelien suunnitteluohjeesta, joka oli kuitenkin sisällöltään puut-
teellinen, eikä virallista ja viimeisteltyä versiota koskaan julkaistu.  

Suomessa tietunneleiden palosuojausmenetelmistä ei vielä ole olemassa selkeää ja yhte-
näistä ohjeistusta tai vakiintuneita rakenneratkaisuja, vaan erilaisia menetelmiä käytetään 
hajanaisesti. Palosuojausrakenteiden hyödyt ja haitat eivät ole laajasti ymmärrettyjä ja tun-
nelialan toimijoille ei ole selvää, mikä lasketaan rakenteelliseksi palosuojaukseksi ja minkä-
laiset mitoituskäytännöt ovat hyväksyttäviä tietunneleiden suunnittelussa. Tietunneleissa on 
käytössä useita erilaisia palosuojausmenetelmiä tai sellaista ei ole ollenkaan. Erilaisten pa-
losuojausratkaisujen turvallisuudessa, toimivuudessa ja palosuojaustehossa on vaihtelua. 
Esimerkiksi syyskuussa 2014 Kolmostien moottoritietunnelin katosta putosi betonivalun yh-
teydessä kiinnitetyn palosuojalevyn kappale liikenteen sekaan. Tulevien tietunnelihankkei-
den rakentamiskäytännön yhtenäistämiseksi Liikennevirasto haluaa tutkia olemassa olevia 
rakenteellisia palosuojausmenetelmiä ja tehdä suositukset niiden käytölle erilaisissa tilan-
teissa. Tutkimustyö tehdään tämän diplomityön muodossa. 

Tutkimuksen tavoite on kerätä tietunneleiden rakenteellisiin palosuojausmenetelmiin liitty-
vää materiaalia yhtenäiseksi kokonaisuudeksi ja selvittää palosuojausmenetelmän valintaan 
vaikuttavia tekijöitä. Tutkimus antaa suosituksia tietunnelin palosuojauksen yleisiksi toimin-
tatavoiksi ottamalla huomioon Suomen olosuhteet. Ratatunneleissa käytetään saman tyyppi-
siä palosuojausratkaisuja kuin tietunneleissa, mutta tässä tutkimuksessa keskitytään vain tie-
tunneleihin. Tässä tutkimuksessa ei käsitellä aktiivisten palosuojausmenetelmien tai makro-
polymeerikuitujen vaikutusta tunnelirakenteen palokestävyyteen.  

Tutkimus toteutetaan perehtymällä kirjallisuuteen ja olemassa oleviin ratkaisuihin sekä nii-
den valintaperusteisiin, etuihin ja ongelmiin. Kirjallisuuskatsauksen pääpaino on Euroopan 
Unionin alueella. Haastattelemalla asiantuntijajärjestöjen edustajia, projektitoiminnassa mu-
kana olleita ja tuotevalmistajia kerätään kokemuksia palosuojarakenteiden toimivuudesta. 
Palosuojauksen ja sen rakenneyksityiskohtien vaikutusta betonirakenteen lämpenemiseen 
tarkastellaan laskennallisen mallinnuksen avulla. 

Tutkimuksessa käsitellään ensin suomalaisten tietunneleiden erityispiirteitä, peruskäsitteitä 
ja historiaa, minkä jälkeen tutustutaan rakenteissa ja palosuojauksessa käytettyihin materi-
aaleihin. Seuraavaksi siirrytään käsittelemään tulipalon ja palosuojauksen teoriaa yleisellä 
tasolla. Luvuissa 5 ja 6 käsitellään Suomessa ja ulkomailla käytettyjä tietunneleiden palo-
suojausmenetelmiä sekä säädöksiä. Luvussa 7 käsitellään tietunneleissa käytettyjä raken-
teellisia palosuojausmenetelmiä sekä niiden valintaan ja onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä. 
Palosuojauksen ja sen rakenneyksityiskohtien vaikutusta eräänlaisen betonirakenteen läm-
penemiseen HCM-palossa tarkastellaan lämpöteknisen mallinnuksen avulla luvuissa 8 ja 9. 
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Lopuksi esitetään tutkimuksen johtopäätökset ja suositukset tietunnelin rakenteelliselle pa-
losuojaukselle Suomessa. 
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2 Haastattelututkimuksen kuvaus 
Tutkimuksessa haastateltiin yhteensä 12 tietunneleiden rakennuttamiseen, suunnitteluun, ra-
kentamiseen tai ylläpitoon osallistunutta henkilöä. Haastattelut tehtiin pääosin henkilöiden 
toimipisteissä pääkaupunkiseudulla loka-marraskuussa 2016. Tietunneleita on Suomessa 
vähän ja kokemukset niiden rakennuttamisesta, rakentamisesta, suunnittelusta ja ylläpidosta 
ovat jakautuneet useille toimijoille, mutta tunneleiden parissa aktiivisesti työskenteleviä 
henkilöitä on kohtuullisen vähän. Haastateltavat henkilöt pyrittiin valitsemaan siten, että tie-
tunneleiden palosuojausrakenteisiin ja niiden valintaperusteisiin saataisiin mahdollisimman 
monipuolisesti erilaisia näkökulmia. Haastateltavien henkilöiden valintaperusteina toimivat 
henkilön ja hänen edustamansa tahon (esimerkiksi yritys) kokemus ja vaikutusvaltaisuus 
Suomen tietunneliprojekteissa. Valintoihin vaikuttivat myös tutkimuksen ohjausryhmältä ja 
jo haastatelluilta henkilöiltä saadut vinkit haastatteluun sopivista, asiantuntevista henki-
löistä. Haastateltavien mielipiteisiin tulee kuitenkin suhtautua kriittisesti, sillä niihin vaikut-
tavat heidän asemansa ja työnantajansa. 

Haastateltaviin henkilöihin otettiin yhteyttä sähköpostitse ja puhelimitse. Ensimmäisenä yh-
teydenottona toimi aina sähköpostitse lähetetty haastattelukutsu, joka pohjustaa tutkimuksen 
tarkoitusta ja rajaa keskustelun aiheen. Liitteessä 1 on haastattelukutsu, joka mukailee haas-
tatteluihin osallistuneille lähetettyä viestiä. Haastateltaville henkilöille lähetettyjen varsi-
naisten viestien sisältö vaihteli hieman henkilöiden taustan ja työtehtävän perusteella. Haas-
tateltujen henkilöiden luettelo löytyy liitteestä 2. 

Haastattelut olivat 0,5…2 tunnin mittaisia teemahaastatteluja eli kysymyksillä ei ollut tark-
kaa muotoa ja järjestystä. Teemahaastattelu on keskustelunomainen tilanne, jossa haastattelu 
etenee väljästi valittujen teemojen mukaan. Keskustelujen aiheet ja niiden käsittelylaajuus 
vaihtelivat yksittäisten haastatteluiden välillä.  

Haastateltaville esitetyt kysymykset liittyivät heidän työkokemukseensa ja erikoisosaami-
seensa tietunnelihankkeissa sekä kyseisten tunneleiden rakenteellisiin palosuojamenetel-
miin. Kaikki haastattelut käsittelivät palosuojausrakenteen valintaa tunnelihankkeissa ja eri-
laisten palosuojarakenneratkaisujen etuja sekä ongelmia. Urakoitsijoiden edustajien haastat-
teluissa käsiteltiin erityisesti palosuojarakenteiden hankintaan ja asennustyöhön liittyviä asi-
oita. Liikenneviraston ja rakennuttajien edustajien haastattelut käsittelivät enemmän tietun-
neleiden hallinnointia, ylläpitoa ja rakennuttamista. Suunnittelijatahojen haastattelut keskit-
tyivät erityisesti palosuojauksen teknisten vaatimusten täyttämiseen. 

Haastatteluiden tärkein tavoite oli selvittää tietunnelin palosuojausrakenteen valintaan vai-
kuttaneita tekijöitä eri toimijoiden näkökulmista. Haastatteluissa käsiteltiin niitä tunneli-
hankkeita, joihin haastateltava henkilö oli osallistunut. Suomen tietunnelihankkeiden raken-
nuttaminen, suunnittelu ja rakentamisurakat ovat jakautuneet useille toimijoille, joten yksit-
täisessä haastattelussa keskityttiin kerrallaan vain muutamaan tietunneliin haastateltavan 
työkokemuksen perusteella. Haastatteluiden avulla kerättyjä kokemuksia ja näkökulmia kä-
sitellään enimmäkseen luvussa 7 Rakenteelliset palosuojausmenetelmät 
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3 Tietunneli rakenteena 

 Tietunneleiden rakentamisen historiaa 

Tietunneli on yhden tai usean ajoneuvoliikenteelle tarkoitetun tunneliputken sekä niihin liit-
tyvien suuaukkorakenteiden kaukaloiden, kuilujen, yhdyskäytävien ja teknisten tilojen muo-
dostama kokonaisuus. Määritelmän mukaan tietunneleihin kuuluvat esimerkiksi maanteillä 
ja katuverkolla olevat ajoneuvoliikenteelle tarkoitetut tunnelit. Suomen tiettävästi ensimmäi-
nen tietunneli on Lahden katuverkolla vuonna 1965 käyttöönotettu Mustankallion tunneli. 
Vuonna 1980 valmistunut 51 metrin pituinen Färjsundin tunneli Ahvenanmaalla oli ensim-
mäinen maantietunneli Suomessa ja mannermaalla ensimmäinen maantietunneli oli 
vuonna 1989 käyttöön otettu Kuparivuoren tunneli Naantalissa. Pelastuslain mukainen pe-
lastussuunnitelma tulee laatia yli 100 m pitkälle, yleisessä käytössä olevalla tunnelille, joten 
Färjsundin tunnelia ei siten aina määritellä tietunneliksi. Tunneleiden rakentaminen on yleis-
tynyt esimerkiksi lisääntyneen ympäristön huomioimisen sekä kaupunkien kasvusta johtu-
van maankäytön tiivistymisen takia (Wikström 2016, Rönkä, Ritola 1997, s. 58).  

Taulukossa 1 on esitetty perustietoja Liikenneviraston hallinnoimista tietunneleista. Suurin 
osa taulukossa 1 esitetyistä tietunneleista on rakennettu 2000-luvulla. Muita merkittäviä tie-
tunneleita ovat esimerkiksi vuonna 2008 valmistunut Vuosaaren tunneli (1520 m) sekä 
vuonna 2009 valmistunut Kivihaan tunneli (320 m), jotka molemmat sijaitsevat Helsingissä.  

Vielä 2000-luvun alussa Suomessa tietunneleiden suunnittelemisesta, rakentamisesta ja yl-
läpidosta ei ollut paljoa kokemusta, mikä on näkynyt tunnelihankkeissa siten, että kaikkia 
mahdollisia asioita ja vaihtoehtoja ei ole osattu huomioida. Esimerkiksi palosuojausraken-
teiden kiinnityksen pysyvyyttä ei ole osattu epäillä, koska tutkimuksia tai kokemusperäistä 
tietoa aiheesta ei ole ollut saatavilla ennen päätöksenteon hetkeä projektissa. (Wikström 
2016) Valittujen ratkaisujen pitkäaikaisesta toimivuudesta ei ole tietoa, minkä takia tunne-
leiden huolto, ylläpito ja tarkastustoiminta ovat erittäin tärkeitä tekijöitä (Söderqvist 2016). 

Tunnelialan ohjeistus on tarkentunut viime vuosien aikana Liikenneviraston ohjeiden muo-
dossa. Aiemmin tunnelialan toimijoilla oli yleisesti käytössä luonnosversio Tietunnelien 
suunnitteluohjeesta (Tiehallinto 2005), joka oli kuitenkin sisällöltään puutteellinen, eikä vi-
rallista ja viimeisteltyä versiota koskaan julkaistu. Suunnitteluohjeen puutteellinen sisältö 
antoi mahdollisuuden varsin värikkääseen tapaan toteuttaa ja hyväksyä eri rakenneratkaisuja 
(Salo 2016).  
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Taulukko 1 Liikenneviraston hallinnoimat tietunnelit (Liikennevirasto 2014c) 

Nimi Tunnelityyppi Sijainti Pituus  Valmistunut 

 B=Betoni, K=kallio, 
2=kaksoistunneli  (m)  

Kuparivuoren tunneli K  Naantali 323 1989 

Fiskarin tunneli K  Raasepori 145 1993 

Karkunvuoren tunneli K 2 Tampere 180 1994 

Hiidenkallion tunneli K  Espoo 495 2000 

Isokylän tunneli K 2 Salo 435 2003 

Hepomäen tunneli K 2 Salo 250 2008 

Lakiamäen tunneli K 2 Salo 480 2008 

Revontulen tunneli B 2 Rovaniemi 250 2008 

Tervakorven tunneli K 2 Lohja 575 2009 

Pitkämäen tunneli K 2 Lohja 620 2009 

Orosmäen tunneli K 2 Lohja 645 2009 

Karnaisten tunneli K 2 Lohja 2230 2009 

Lehmihaan tunneli K 2 Lohja 265 2009 

Mestarintunneli K 2 Espoo 500 2011 

Hämeenlinnan tunneli B 2 Hämeenlinna 280 2013 

Markkinamäen tunneli K 2 Loviisa 470 2014 

Husulan tunneli B 2 Hamina 500 2014 

Kolsilan tunneli K 2 Hamina 150 2014 

Rantatunneli K 2 Tampere 2327 2016 
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 Tunnelityypit 

Suomalaiset tietunnelit voidaan jakaa pääasiallisen kantavan rakenteen materiaalin mukaan 
kahteen ryhmään, kallio- ja betonitunneleihin. Myös muut materiaalit ovat mahdollisia, 
mutta niitä ei ole Suomessa käytetty. Esimerkiksi teräsrakenteinen tunneli voisi olla mah-
dollinen. Osa erittäin vanhoista eurooppalaisista tunneleista on rakennettu tiilistä. 

Vuoden 2016 lopussa Liikennevirasto hallinnoi 19 tietunnelia, joista 3 on betonitunneleita 
ja loput pääosin kalliotunneleita. Taulukossa 1 kalliotunneleiksi merkityissä tunneleissa on 
myös betonirakenteisia osuuksia suuaukkojen lähellä, mutta pääasiallinen kantava rakenne 
on kalliota. Betonitunneleiden suhteellinen osuus on kasvussa, koska tunneleita rakennetaan 
yhä enemmän tiivistyville kaupunkialueille, joilla paljasta kalliota ei usein ole. Betonira-
kenne voi olla monimuotoinen ja tunneliprofiili rakentua useista suorista tai kaarevista pin-
noista. Kalliorakenteista poiketen betonista rakennetaan paljon vaakasuoria pintoja esimer-
kiksi tunnelin holvirakenteissa.  

 Kalliotunnelit 

Kalliotunnelilla tarkoitetaan tunnelia, jonka kantavat rakenteet muodostuvat kalliosta tai 
joka on louhittu ympäröivään kalliomassaan. Kalliotunneleille ominaisia työvaiheita ovat 
louhinta, tiivistys ja lujitus. Tiivistämisellä estetään veden tai muiden aineiden pääsyä kal-
liotilaan ja pohjaveden pinnan alenemista ympäristössä. Vesivuodot ja veden jäätyminen 
voivat aiheuttaa vakavia turvallisuusriskejä rakenteen kantavuuden kannalta. Tunneliin 
mahdollisesti valuvat vedet ohjataan salaojajärjestelmään. Tiivistäminen myös vähentää 
pohjavedestä aiheutuvaa painetta lujitusrakenteille. Lujituksella varmistetaan kalliolohkojen 
pysyminen yhdessä. Lujitusrakenteiksi lasketaan esimerkiksi teräspultit, kalliopinnan sito-
minen teräsverkolla ja kalliota vasten ruiskutettu lujitusruiskubetoni. Kalliotunnelissa voi-
daan käyttää kalliorakenteesta erillään olevaa verhousrakennetta, jonka materiaali on 
yleensä betoni. (Tiehallinto 2005) 

Suurin osa Suomen tietunneleista on kalliotunneleita. Suomessa kalliotunnelit louhitaan 
yleensä käyttäen poraus-räjäytys -menetelmää, sillä ehyt ja kovakivinen kallioperämme so-
veltuu hyvin rakentamiseen. (Liikennevirasto 2014c) Kalliotunnelin holvi voi olla hyvin 
epätasainen, mikäli käytetään kalliopinnassa kiinni olevaa verhousrakennetta. 

Kalliotilojen louhinta voi muuttaa sitä ympäröivän kallioperän rakennettavuusominaisuuk-
sia. Kallioraoissa kulkeva pohjavesi vaikuttaa kivimassan käyttäytymiseen ja rakennettavuu-
teen. (Liikennevirasto 2014c) Kalliorakentamisen tyypillisiä työvaiheita ovat lujitus ja tii-
vistäminen.  

 Betonitunnelit 

Betonitunnelin kantavat rakenteet on valettu teräsbetonista tai rakennettu betonielemen-
teistä. Lisäksi tunnelissa voi olla jännitettyjä betonirakenteita, joissa raudoitteena on käytetty 
korkeamman lujuuden jänneterästä. Pelkästään rakenteellisilla kuiduilla vahvistettua betonia 
ja ruiskubetonia käytetään korkeintaan paikallisesti, mutta niitä ei ole käytetty tietunneleiden 
päärakennusmateriaalina.  

Betonitunneli voi olla joihinkin kohteisiin kalliotunnelia parempi vaihtoehto esimerkiksi 
kallion laadun tai pinnan korkeussuhteiden, kalliokaton paksuuden, väylän geometrian tai 
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ympäristöolosuhteiden takia. Joillain alueilla kalliota ei ole, joten tunneli pitää rakentaa esi-
merkiksi betonista. Yleensä kalliotunneleiden suuaukkorakenteet rakennetaan betonitunne-
leina. (Liikennevirasto 2014b) 

 Kantavien rakenteiden materiaalit tietunneleissa 

Yleisimmät tietunneleiden kantavissa rakenteissa käytetyt materiaalit ovat betoni, teräs ja 
kallio, joista jokaisen käyttö vaatii laajaa suunnittelu- ja rakentamisosaamista. Materiaalien 
ominaisuuksia on tutkittu paljon, mutta niiden käyttäytymistä kohonneissa lämpötiloissa 
ymmärretään vaihtelevasti. Materiaalin ominaisuudet vaikuttavat olennaisesti rakenteen kes-
tävyyteen ja turvallisuuteen, joten materiaaliominaisuuksien ymmärtäminen on avaintekijä 
turvallisten rakenteiden suunnittelussa ja rakentamisessa.  

Seuraavissa luvuissa tutustutaan betonin, teräksen ja kiven perusominaisuuksiin ja käyttäy-
tymiseen lämpötilan kohotessa, mikä selventää riittävän palokestävyyden tarvetta tietunne-
leissa. Pääsääntöisesti betonin, teräksen ja kiven lujuusominaisuudet heikentyvät lämpötilan 
kohotessa, mikä huomioidaan suunnittelussa esimerkiksi rakennemalleilla ja varmuuskertoi-
milla.  

 Betoni 

Betoni on käytetyin rakennusmateriaali tunnelirakenteissa. (Khoury 2006) Betonirakenteista 
voidaan tehdä monimuotoisia ja kestäviä. Betonin ominaisuudet riippuvat käytetyistä seos-
aineista ja monet niistä muuttuvat lämpötilan funktiona. Esimerkiksi viruma kasvaa ja kim-
mokerroin pienenee lämpötilan kohotessa.  

Betonirakenteet voivat olla paikallavalettuja, tehtaalla valmistettuja elementtejä tai ruisku-
betonia, joista kaikki ovat yleisesti käytettyjä tietunneleissa. Betonin ominaisuuksia voidaan 
muokata lisäaineilla. Monikäyttöisiä esimerkkejä tästä ovat esimerkiksi korkealujuusbetoni 
sekä itsetiivistyvä betoni, joiden runkoaineen raekokojakaumat ja lisäaineet eroavat tavan-
omaisesta paikallavalubetonista. Valmisosien suuri koko voi olla haaste tunneliolosuhteissa 
(Salo 2016). 

Teräsbetonirakenteiden toiminta perustuu betonin ja teräksen yhteistoimintaan. Betonin ve-
tolujuus on paljon puristuslujuutta alhaisempi ja se murtuu hauraasti. Teräksen vetolujuus 
on huomattavasti betonin vetolujuutta korkeampi. Teräs on sitkeä materiaali, mutta se on 
myös kalliimpaa kuin betoni. Käyttämällä terästankoja rakenteen vedetyillä alueilla voidaan 
ratkaista betonin heikon vetolujuuden aiheuttamat ongelmat. Suhteellisesti suurempi beto-
niala ottaa vastaan puristusjännityksiä ja kapeampien terästankojen pinta-ala ottaa vastaan 
vetorasitukset. Teräksen ja betonin lämpölaajenemiskertoimet ovat samaa suuruusluokkaa, 
mikä tekee niistä soveliaan materiaaliyhdistelmän. 

Betonin ja teräksen yhteistoiminnan vuoksi on tärkeää, että raudoitteiden mekaaniset omi-
naisuudet säilyvät turvallisella tasolla. Teräs johtaa lämpöä tehokkaasti ja lämpenee nopeasti 
korkeille lämpötiloille altistuneena. Melko hyvän lämmöneristävyytensä ansiosta betoni 
suojaa raudoitusteräksiä kuumenemiselta ainakin palotilanteen alkuvaiheessa. Teräsbetoni-
rakenteissa käytettävän suojabetonin paksuus riippuu palokestävyysvaatimusten lisäksi esi-
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merkiksi ympäristön rasituksista, vaaditusta käyttöiästä ja käytettävän betonimassan koos-
tumuksesta. Teräsbetonirakenteen kestävyyden kannalta tärkein lämpötila on siis raudoitus-
ten syvyydellä eikä betonin pinnassa. 

Kovettunut sementtipasta sisältää keskimäärin noin 50 % kalsiumhydrosilikaattia (CSH-
geeliä), 12 % kalsiumhydroksidia, 13 % kalsiummonosulfaattialuminaattihydraattia, 5 % 
reagoimatonta sementtiä ja 20 % kapillaarihuokosia. (Gartner ym. 2002) 

Äärimmäisissä lämpötiloissa betonin rakenne alkaa hajota. Betonin sisältämä vesi laajenee 
1700-kertaisesti kiehuessaan 100 asteen lämpötilassa, mikä aiheuttaa painetta betonin huo-
kosiin. Huokosvesi on poistunut betonista noin 300 asteen lämpötilassa. Samalla alkaa joi-
denkin runkoaineiden hajoaminen. Kalsiumhydroksidin hajoaminen tapahtuu 490…540 as-
teen välillä. CSH-geelin hajoaminen alkaa noin 550 asteessa. Useat kiviainekset sisältävät 
kvartsia, jonka tilavuuden kasvua aiheuttava kiderakenteen muutos tapahtuu noin 573 asteen 
lämpötilassa. Kalsiumkarbonaatti hajoaa noin 700 asteessa. Betonin matriisirakenne hajoaa 
800...900 asteessa ja sementtipastan sulaminen alkaa 1150…1200 asteessa. (Erdakov, 
Khokhryachkin 2005, Suomen Betoniyhdistys 2012b, Poon ym. 2001). 

Purkissin ja Lin (2013) mukaan joukko puristuskokeiden tuloksia osoittaa, että betonin pu-
ristuslujuus ei pienene alle 325 asteen lämpötilassa. Janotkan ja Mojumdarin (2005) mukaan 
betonin lujuuden kannalta merkittävä vaurioituminen alkaa yli 400 asteen lämpötiloissa ja 
600…800 asteen välillä betonin mikrorakenne menettää lähes kaiken lujuutensa. Toisaalta 
Poon ym. (2001) väittävät, että korkeintaan 600 asteen lämpötilaan lämmennyt betoni voi 
palautua lähes alkuperäiseen lujuuteensa ilman erityisiä korjaustoimenpiteitä.  

Kuvassa 3 on esitetty graafisesti eurokoodissa (SFS-EN 1992-1-2 2007, taulukko 3.1) mää-
ritelty betonin puristuslujuuden kehitys lämpötilan kohotessa eri kiviaineksilla. Lujuuden 
heikentyminen alkaa alle 200 asteen lämpötilassa. Betoni on menettänyt 50 % lujuudestaan 
500…700 asteessa käytetystä kiviaineksesta ja materiaalin muista ominaisuuksista riippuen. 
Silikaattipitoiset kiviainekset ovat huomattavasti kalkkipitoisia kiviaineksia yleisempiä Suo-
messa. Eurokoodin 2 yksinkertaistetussa laskentamenetelmässä (SFS-EN 1992-1-2 2007, 
liite B) määritellään 500 °C isotermiraja, jonka ulkopuolelle jäänyttä betonia ei saa huomi-
oida rakenteen kantavuuden laskennassa. 
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Kuva 3. Eurokoodin 2 mukainen normaalibetonin suhteellisen puristuslujuuden pienennystekijä läm-
pötilan funktiona 

Betonin tiheys, ominaislämpökapasiteetti ja lämmönjohtavuus ovat lämpötilan funktioita ja 
lisäksi ne riippuvat sementin ja runkoaineksen ominaisuuksista. Huoneenlämmössä tavan-
omaisen betonin tiheys on noin 2300 kg/m3 ja ominaislämpökapasiteetti noin 900 J/kgK. 
Eurokoodi 2 (SFS-EN 1992-1-2 2007) antaa luvan käyttää lämmönjohtavuuden vakioarvoa 
1,6 W/mK. Betonin lämpötilasta riippuvia lämmönjohtavuutta ja ominaislämpökapasiteettia 
käsitellään tarkemmin liitteessä 1. 

Betonin lohkeilu 

Tulipalotilanteessa rakenteen lämpötila voi nousta hyvin nopeasti, mikä voi aiheuttaa beto-
nin lohkeilua. Rakenteen kantavuuden kannalta olennaisten raudoitteiden suojabetonikerros 
ohenee lohkeilun takia ja terästen lämpötila nousee entistä nopeammin. Pahimmillaan rau-
doitustangot voivat jäädä täysin ilman suojaa tulipalolta (kuva 4) tai lohkeilu ulottuu koko 
poikkileikkauksen läpi ja rakenne hajoaa täysin. Lohkeilun ilmenemiseen vaikuttavat eniten 
betonin kosteus, läpäisevyys, vetolujuus ja huokoisuus. Hertzin (2003) mukaan räjähdys-
mäistä lohkeilua tapahtuu, kun betonin sisälämpötila on paikallisesti lähellä veden kriittistä 
pistettä eli 374 astetta. Tyypillisesti lohkeilu alkaa ensimmäisen 20 minuutin aikana tulipa-
lon alkamisesta. 
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Kuva 4 Lohkeillut betonirakenne polttokokeen jälkeen (Kusterle 2010) 

Palotilanteessa lohkeilua tapahtuu kahdella tavalla. Palotilanteen alkuvaiheessa lämpötila 
kohoaa nopeasti ja betonista voi irrota palasia nopeassa ja voimakkaassa reaktiossa, jota kut-
sutaan räjähdysmäiseksi lohkeiluksi (eng. explosive spalling). Pidemmän ajan kuluessa be-
toni voi lohkeilla asteittain (eng. sloughing off), mikä johtuu betonin sisäisten sidosten ha-
joamisesta ja lujuuden heikentymisestä pitkäaikaisen lämpötilakuormituksen takia. Euro-
koodi 2 (SFS-EN 1992-1-2 2007, kohta 4.5.2) kutsuu ilmiötä betonin irtoamiseksi. Räjäh-
dysmäinen lohkeilu on huomattavasti asteittaista lohkeilua vaarallisempaa rakenteen kestä-
vyydelle ja ihmisille, erityisesti pelastushenkilökunnalle. Yleensä vain räjähdysmäiseen loh-
keiluun kiinnitetään erityistä huomiota betonirakenteiden palotilanteen kestävyyden tarkas-
teluissa. (Purkiss, Li 2013) 

Räjähdysmäistä lohkeilua on yritetty selittää useilla erilaisilla teorioilla, mutta ilmiön tark-
kaa mekanismia ei ole vielä täysin ymmärretty. Ilmiö on hyvin monimutkainen ja siihen 
vaikuttavat monet materiaaleihin ja koko rakenteeseen liittyvät tekijät. Räjähdysmäisen loh-
keilun päämekanismeiksi on tunnistettu huokospaineen aiheuttama lohkeilu sekä lämpölaa-
jenemisen aiheuttama lohkeilu. Molemmat tekijät voivat vaikuttaa samanaikaisesti.  

Huokospaineen aiheuttama lohkeilu perustuu vesihöyryn tuottamaan paineeseen betonin 
huokosissa. Betonin lämpötilan kohotessa lähimpänä lämmitettyä pintaa oleva vapaa vesi 
höyrystyy ja se liikkuu betonimatriisin huokosissa. Osa höyrystä pääsee pakenemaan raken-
teesta, mutta syvemmälle rakenteeseen päätyvä vesihöyry viilenee ja tiivistyy takaisin ve-
deksi ympäröivän betonin lämpötilan mukaisesti. Lähelle rakenteen pintaa muodostuu kuiva 
vyöhyke, jossa ei ole vapaata vettä. Toisaalta betonin sisälle muodostuu vyöhyke, johon on 
kondensoitunut vettä. (Zeiml ym. 2006)  

Pintalämpötilan edelleen kohotessa ja rakenteen sisäosien lämmetessä veden höyrystyminen 
on mahdollista yhä syvemmällä rakenteessa. Kuiva vyöhyke ulottuu syvemmälle ja kon-
denssivyöhykkeeseen tulee enemmän vettä, jolloin vyöhyke saturoituu vedellä, eikä vesi-
höyry enää pysty läpäisemään vyöhykettä. Saturoituneen ja kuivan vyöhykkeen rajalla paine 
huokosissa kasvaa ja betoniin syntyy sisäisiä rasituksia ja lopulta betoni lohkeaa vetolujuu-
den ylittyessä. (Zeiml ym. 2006) Huokospaineen aiheuttamaa lohkeilua havainnollistaa 
kuva 5a. Huokospaineen aiheuttama lohkeilu on siis erityisesti tiiviin betonin ongelma, eikä 
ilmiöllä ole yksiselitteistä yhteyttä betonin puristuslujuuteen.  
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Kuva 5 Betonin räjähdysmäisen lohkeilun mekanismit: (a) Huokospaineen aiheuttama lohkeilu 
(b) Lämpölaajenemisesta aiheutuva lohkeilu (Muokattu, alkuperäinen Ding ym. 2016) 

Lämpötilaerot betonissa aiheuttavat puristusrasituksia lähellä lämmitettyä pintaa ja vetora-
situksia sisäosissa (kuva 5b). Nämä rasitukset johtuvat betonin lämpölaajenemisesta eivätkä 
ne riipu betonin kosteudesta. Lämpölaajenemisesta aiheutuva lohkeilu riippuu kiviaineksen 
lämpölaajenemisominaisuuksista, betonin vetolujuudesta sekä rakenteen kuormituksesta ja 
lämpenemisnopeudesta. (Khoury 2000) 

Kiviaineksen ominaisuudet, kuten huokoisuus ja lämpölaajeneminen vaikuttavat betonin 
lohkeiluun. Kiviaineksen huokoisuuden vaikutus lohkeiluun noudattaa samaa logiikkaa kuin 
koko betonimatriisin kohdalla, eli paremmin läpäisevä kiviaines lohkeilee epätodennäköi-
semmin kuin erittäin tiivis ja lähes läpäisemätön kiviaines. Kalkkipitoiset kiviainekset ovat 
huokoisempia kuin Suomessa yleisemmät silikaattipitoiset kiviainekset. (Purkiss, Li 2013) 

Connollyn (1995) tutkimusten mukaan huokoiset kiviainekset voivat olla ongelmallisia tuo-
reissa betoneissa, sillä niiden huokoset tarjoavat tilaa vapaalle vedelle aiheuttaen siten loh-
keiluriskin korkeissa lämpötiloissa. Hertzin (2003) mukaan kiviaineksen lämpölaajenemi-
nen myötävaikuttaa betonirakenteen sisäisten rasitusten muodostumiseen, mutta lämpölaa-
jeneminen ei yksin aiheuta lohkeilua. Robert ja Colina (2009) ovat sitä mieltä, että standar-
deissa ei pitäisi eritellä erityyppisten kiviainesten vaikutusta, sillä heidän tutkimuksessaan 
kiviaineksen tyypillä ei ollut merkittävää vaikutusta betonirakenteen käyttäytymiseen kor-
keissa lämpötiloissa. He ehdottavat, että kiviaineksille esitettäisiin yksi yhteinen laajoihin 
tutkimustuloksiin perustuva käyrä. Tutkijat eivät siis ole yksimielisiä kiviaineksen vaikutuk-
sesta betonin räjähdysmäisen lohkeiluun. 
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Betonin puristuslujuus ja vetolujuus kehittyvät samanaikaisesti, mutta eivät lineaarisesti suh-
teessa toisiinsa. Puristuslujuus on moninkertaisesti suurempi kuin vetolujuus ja kehittyy no-
peammin betonin valamisen jälkeen. Hertzin (2003) mukaan betonin alhainen vetolujuus 
lisää lohkeiluriskiä, sillä betonin murtumiseen vaadittava energiamäärä ja paine ovat pie-
nempiä. Toisaalta tiivis, mutta alhaisen vetolujuuden betoni voi haljeta, mikä voi estää irto-
palojen lohkeilua, sillä betonin sisäiset jännitystilat eivät pääse muodostumaan tarpeeksi 
suuriksi. Lohkeilun todennäköisuus riippuu kuitenkin paljon enemmän betonin läpäisevyy-
destä ja kosteudesta kuin lujuudesta. 

Rakenteen muoto, kuormitus ja rajoitteet vaikuttavat betonin jännitystilaan ja siten lohkei-
luun. Dimensioiltaan kapeat ja ohuet tai muodoltaan vaihtelevat tai teräväkulmaiset raken-
neosat ovat herkkiä lohkeilulle, sillä niissä eri pintojen kosteus- ja lämpötilaerot voivat muo-
dostua suuriksi ja aiheuttaa suhteellisesti suurempia sisäisiä jännityksiä kuin massiivissa ra-
kenteissa. (Khalafallah 2001)  

Rakenteen kuormitus ja pakkovoimia aiheuttavat rajoitteet luovat koko rakenteen käyttöiän 
ajan jännitystiloja, jotka voivat myötävaikuttaa lohkeilua aiheuttavien paikallisten jännitys-
tilojen muodostumiseen. Suuren puristusjännityksen vaikutuksessa betoniin ei pääse muo-
dostumaan painetta vapauttavia rakoja tai halkeamia. Lohkeilu on mahdollista myös vede-
tyissä kohdissa, sillä huokospaine voi aiheuttaa paikallisia jännitystiloja. Lisäksi vetojänni-
tyksen aiheuttamat halkeamat ovat paikallisia eivätkä osa jatkumoa. Esijännittämisellä ja sen 
aiheuttamilla jännitystiloilla esimerkiksi ankkureiden läheisyydessä ei ole todettu olevan 
suoraa yhteyttä lohkeiluun, sillä eri testeissä saadut tulokset ovat olleet ristiriitaisia. (Purkiss, 
Li 2013) 

Suuri lämpenemisnopeus kasvattaa lohkeiluriskiä huomattavasti, sillä pinnan kuumentuneet 
vesihöyryn molekyylit eivät pääse virtaamaan syvälle rakenteeseen, koska verrattain viileä 
ja kondensoitumisen aiheuttava betonikerros on heti pinnan alla. Huokospaine kasvaa nope-
asti ohuessa kerroksessa ja lohkeiluriski kasvaa. Rakenteen sisäiset lämpötilaerot lisäävät 
sisäisiä jännityksiä, joten huokospaineen ja lämpötilaeron vaikutuksesta lohkeiluriski on 
suuri, kun lämpenemisnopeus on suuri. (Purkiss, Li 2013) Hertzin (2003) mukaan lohkeilua 
voi tapahtua hitaalla lämpötilan nousulla, jos betoni on tiivistä. Lohkeilua voi tapahtua myös 
kaukana tulipalosta, missä lämpötilan nousu on hitaampaa kuin tulipalon lähellä. Räjähdys-
mäisesti lohkeilevan pinnan laajuus voi vaikuttaa esimerkiksi pelastushenkilökunnan lähes-
tymiseen. 

Jansson ja Boström (2010) tutkivat betonin huokospaineen ja lohkeilun yhteyttä polttoko-
keilla. ISO 834-palokäyrän eli standardipalon mukaisissa polttokokeissa kuiduttoman beto-
nin sisällä höyrynpaine ei noussut yli 0,3 MPa ennen betonin lohkeamista. Painemittaukset 
antoivat hyvin tarkasti samoja arvoja 10, 15 ja 20 mm syvyydellä lämmitetystä pinnasta loh-
keamiseen asti. Keskimääräinen lohkeilusyvyys oli 97 mm ja maksimisyvyys 140 mm. 

PP-kuidutetussa betonissa paine vaihtelee selkeämmin eri syvyyksillä ja 15 mm syvyydellä 
maksimipaine on jopa 0,7 MPa, mutta lohkeamista ei silti tapahtunut. RWS-palokäyrän mu-
kaisessa polttokokeessa mikrokuitubetoni lohkeili vähäisesti (keskiarvo 2 mm, maksimi 
31 mm). Höyrynpaineen nousu oli jyrkempää kuin standardipalossa, mutta maksimipaine oli 
lähes sama. HC-palokäyrän mukaisessa palokokeessa itsetiivistyvä betoni ilman kuituja loh-
keili rajusti, mutta maksimipaine oli vain alle 0,2 MPa. Kuidutettu itsetiivistyvä betoni ei 
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lohkeillut ja paine oli maksimissaan 0,45 MPa. Tutkimuksessa ei arvioida johtuvatko tulos-
ten erot huokospaineen jakautumisesta vai mikropolymeerikuitujen jännityksiä jakavasta 
vaikutuksesta. 

Jansson ja Boström viittaavat toiseen tutkimukseen, jossa standardipalon mukaisessa poltto-
kokeessa korkean vesi-sementtisuhteen (v/s=0,54) betoni ei lohkeillut, vaikka huokospai-
neen suuruudeksi mitattiin jopa 1,5 MPa, mutta vastaavassa kokeessa kuivemmalla seoksella 
(v/s=0,38) valmistettu betoni lohkeili, vaikka huokospaineen suuruus oli vain 0,2 MPa. 
Edellä kuvattujen polttokokeiden tuloksista voidaan päätellä, että huokospaineen nousu ei 
yksin ole määräävä tekijä betonin lohkeilulle. 

Tärkeimpiä betonin räjähdysmäiseen lohkeiluun vaikuttavia tekijöitä ovat kosteus, lä-
päisevyys, vetolujuus ja huokoisuus. Hertzin (2003) mukaan erityisesti tiivis ja kosteissa 
olosuhteissa oleva betoni on taipuvainen lohkeilulle. Betonin räjähdysmäinen lohkeilu on 
epätodennäköistä, jos betonin kosteusprosentti on alle 3 % ja riski on vähäinen kosteuspro-
sentin ollessa 3…4 %. Nämä rajat on sisällytetty eurokoodiin 2 (EN 1992-1-2), kohta 4.5.1), 
joka linjaa: ”Räjähdysmäinen lohkeilu on epätodennäköinen ilmiö, kun betonin kosteuspi-
toisuus on alle k paino-%.” Eurokoodin suositusarvo luvulle k on 3, mutta Suomen kansal-
linen liite määrää käytettäväksi arvoa 2,5. 

Betonin lohkeilu on endoterminen reaktio, eli se sitoo lämpöenergiaa. Betonin lohkeilu ja 
irtoaminen tarkoittavat, että pintakerrosten alta paljastuu viileämpiä kerroksia. Lämpötilan 
kohoaminen sitoo tulipalon lämpöenergiaa, kunnes betonin päällimmäinen kerros jälleen 
lohkeilee ja irtoaa. Betonin lohkeilu rajoittaa siten tunnelin ilman lämpenemistä. McGratta-
nin (2005) mukaan betonin lohkeilun endotermisyys selittää osittain sen miksi vuonna 1982 
Caldecottin betonitunnelissa tapahtuneessa tulipalossa lämpötilat pysyivät matalampana 
kuin esimerkiksi Runehamarin tunnelin polttokokeissa vuonna 2003 (luku 4.3.3). Runeha-
marin tunnelissa käytettiin palosuojalevyjä, jotka eivät murentuneet tulipalon vaikutuksesta 
vaan heijastivat lämpösäteilyn takaisin tunnelin liikennetilaan. Runehamarin tunnelissa läm-
pötila nousi jopa 1350 asteeseen, kun taas Caldecottin tunnelissa maksimilämpötilaksi arvi-
oitiin 1100 astetta. Caldecottin tunnelin betonirakenteet eivät olisi voineet edes säilyä Ru-
nehamarissa mitatussa lämpötilassa, sillä betonin sementtipasta sulaa 1150…1200 asteessa.  

Tunnelirakentamisessa käytetään usein tiivistä ja korkealujuuksista betonia, erityisesti täys-
profiiliporatuissa tunneleissa (Beard, Carvel 2005). Suomen tietunnelit ovat kaivantoon ra-
kennettuja tai kallioon louhittuja, joissa yleensä riittää lujuudeltaan ja läpäisevyydeltään ta-
vanomaisempi betoni. Erityisesti elementtirakenteet on yleensä valmistettu korkealujuuksi-
sesta ja tiivistä betonista. Monissa tietunneleissa käytetään elementtejä esimerkiksi törmäys-
rakenteina tai verhousrakenteen osina. Myös ruiskubetoni voi olla tiivistä ja kohtuullisen 
korkealujuuksista, jolloin lohkeiluriski kasvaa. 

Betonin vaurioituminen jatkuu tulipalon jäähtymisvaiheessa. Betonirakenteen pinnan läm-
pötila voi hetkellisesti jatkaa kasvamistaan ja sisäosat pysyvät kuumina vielä pitkään, vaikka 
tulipalon paloteho olisi laskussa. Erityisesti pelastushenkilökunnan käyttämä sammutusvesi 
voi viilentää rakenteen pintaa, mikä aiheuttaa rakenteen sisäisiä jännityksiä ja mahdollisesti 
lohkeilua. 
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 Teräs 

Teräs koostuu raudasta ja siihen seostetuista lisäaineista. Teräs on palamaton materiaali, 
jonka sulamispiste on noin 1530 °C lämpötilassa, mutta sen lujuus heikkenee merkittävästi 
jo paljon matalammissa lämpötiloissa.  

Terästä käytetään rakentamisessa monella tavalla ja monissa muodoissa. Rakenneteräksestä 
valmistetaan monenlaisia rakenneosia ja tuotteita. Yleisesti käytettävän rakenneteräksen lu-
juus vaihtelee välillä 235…355 MPa, mutta lujuudeltaan jopa 1500 MPa olevia rakennete-
räksiä on saatavilla erikoistarkoituksiin. Tietunneleissa rakenneteräksestä valmistetaan esi-
merkiksi paikallisia tukirakenteita (palkit, pilarit, ristikot, kehät) tai kiinnitysosia. Suomessa 
ei ole tietunnelia, jonka ensisijainen kantava rakenne olisi teräs. 

Teräsbetonirakenteissa terästä käytetään raudoitteina, jotka parantavat rakenteen kestävyyttä 
vetojännityksiä vastaan. Toinen teräksen sovellutus on jänneteräs, jota käytetään erityisesti 
jännitetyissä betonirakenteissa. Tavanomaisen raudoitteen puristuslujuuden ominaisarvo on 
500 MPa, kun jänneteräksen vastaava arvo on tavallisesti yli 1000 MPa. Lisäksi terästä voi-
daan käyttää betonimassaan sekoitettavina kuituina, joilla vähennetään betonirakenteen hal-
keilua ja kutistumaa. 

Rakenneteräksen jännitys-venymäyhteys muuttuu epälineaariseksi, kun materiaalin lämpö-
tila kohoaa yli 200 °C asteen. Epälineaarisuuden takia selkeän myötörajan määrittäminen on 
haastavaa. Korkeissa lämpötiloissa teräksen myötöraja määritetäänkin osuutena kokonais-
muodonmuutoksesta, jolloin myötöraja saattaa vaihdella melko paljon koetilanteen mukaan. 
Palotilanteessa teräksen myötörajaksi määritellään 2 % venymä eurokoodin 3 mukaan. Ku-
vassa 6 esitetään teräksen lujuuden ja kimmokertoimen eurokoodissa oletettu heikentyminen 
lämpötilan kohotessa.  

Kuvaajan mukaan rakenneteräksen lujuus alkaa selvästi heikentyä noin 400 asteessa, kim-
mokerroin ja suhteellisuusraja jo alle 200 asteessa. Eurokoodi 3 olettaa rakenneteräksen me-
nettäneen lähes kaiken laskennallisen lujuutensa 800 asteessa. Outisen ja Mäkeläisen (2004) 
tekemien tutkimusten perusteella S355-luokan rakenneteräksen lujuus noudattaa melko hy-
vin eurokoodissa oletettua kehitystä lämpötilan kohotessa. Harperin (2004) mukaan raken-
neteräs on mahdollista suoristaa ja korjata kohtuullisella vaivalla, jos sen lämpötila ei ole 
ylittänyt 600 °C rajaa, eikä sen metallurginen rakenne ole vielä alkanut muuttua. 

Eurokoodi 2 käyttää tavanomaisen raudoitteen kriittisenä lämpötilana 500 astetta ja jännete-
räksen tapauksessa 350 astetta. (SFS-EN 1992-1-2 2007) Liikenneviraston Tietunnelin ra-
kenneteknisissä ohjeissa raudoitteen kriittisenä lämpötilana käytetään 600 astetta. (Liiken-
nevirasto 2015) Raudoitteen ja betonimatriisin tartunta alkaa heikentyä 150…200 asteen 
lämpötilassa. (Chiang 2003, Bingöl, Gül 2009) 
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Kuva 6 Pienennystekijät hiiliteräksen jännitys-venymäyhteydelle korkeissa lämpötiloissa (SFS-EN 
1993-1-2 2006, kuva 3.2) 

 Kallio ja kivi 

Kallioperä on kivilajeista koostuva maankuoren ylin osa, joka voi olla paljas tai osittain ir-
tomaalajien tai veden peittämä. Kallio on kivimassa, jossa vaikuttaa suuria jännityksiä kiven 
oman painon ja mannerlaattojen liikkeiden takia. Kallio ei ole homogeenistä vaan se muo-
dostuu yksittäisistä kivilohkareista. Kallion laatu vaihtelee voimakkaasti ja siinä esiintyy 
erilaisia epäjatkuvuuksia ja heikkousvyöhykkeitä, kuten rakoilua, rapautuneisuutta, liuskei-
suutta sekä kivilajin, -laadun ja kerrospaksuuksien vaihtelua. Materiaalina kallio on hyvin 
epähomogeenista ja epäjatkuvaa. (Lehtinen ym. 1998) 

Kivimassa ja sen lohkareet koostuvat erilaisista kivilajeista, jotka jaetaan muodostumista-
pansa perusteella magmakiviin, metamorfisiin kiviin ja sedimenttikiviin. Kivilajien tyyppi 
ja rakenne vaikuttavat kiven ja siten myös kallion ominaisuuksiin korkeissa lämpötiloissa. 
Magmakivet muodostuvat sulan magman jähmettyessä ja kiteytyessä. Sedimenttikivien 
muodostuminen perustuu hiekan, saven ja kalsiittikuoristen eläinten kerrostumiseen ja lo-
pulta tiivistymiseen kiveksi. Metamorfiset kivet syntyvät, kun sedimenttikiveen kohdistuu 
korkea lämpötila ja paine, jolloin niiden rakenne ja muoto muuttuvat eli tapahtuu metamor-
foosi. (Lehtinen ym. 1998) 

Kivilajien koostumus vaihtelee ja ne voivat muodostua useista erilaisista mineraaleista. Mi-
neraali on luonnossa esiintyvä kiteinen aine, jolla on tietty kemiallinen koostumus ja ra-
kenne. Mineraalien ominaisuudet ohjaavat kivilajin, kivilohkareiden sekä koko kallion käyt-
täytymistä korkeissa lämpötiloissa. (Lehtinen ym. 1998) 

Suurin osa Suomen kallioperästä on graniitteja (52,5 %) tai niiden muodostamia seoskiviä 
eli migmatiitteja (21,8 %). Graniitit ovat silikaattipitoisia magmakivilajeja. Vain noin 0,1 % 
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kallioperästämme on kalkkipitoista kiveä. (Raunio ym. 2008) Kalkkipitoiset sedimenttikivet 
rapautuvat helpommin kuin silikaattipitoiset magmakivet. (Lehtinen ym. 1998) Kivilajin 
tyyppi vaikuttaa esimerkiksi betonin käyttäytymiseen korkeissa lämpötiloissa (luku 3.3.1 ja 
kuva 3). 

Lämpötilan vaikutus kivien ominaisuuksiin 

Lämpötila vaikuttaa kivilajien ominaisuuksiin. Kivilajit koostuvat mineraalirakeista, joilla 
on erilaiset lämpötekniset ominaisuudet, esimerkiksi lämpölaajeneminen, ominaislämpöka-
pasiteetti ja lämmönjohtavuus. Nordlundin ym. (2014) mukaan esimerkiksi Suomessa ylei-
sessä graniitissa esiintyvän kvartsin lämpölaajeneminen alle 573 asteen lämpötiloissa on 
huomattavasti voimakkaampaa kuin graniitin muiden mineraalien. Vastaavasti kyseisen 
lämpötilan jälkeen kvartsin kiderakenne muuttuu ja lämpölaajeneminen on maltillisempaa. 
Myös mineraalien ominaisuudet riippuvat lämpötilasta. 

Lämpötilan ja paineen aiheuttamat mikrohalkeamat ovat tärkeä tekijä kiven käyttäytymisen 
kannalta. Kiven mineralogiset muutokset ovat monimutkaisia ja ne vaikuttavat vahvasti ki-
ven ominaisuuksiin. Useita erilaisia mineraaleja tai kiderakenteita sisältävän kiven lämmit-
täminen voi aiheuttaa sisäisiä jännityksiä, jotka johtuvat mineraalien ja kiderakenteiden 
vaihtelevista lämpöominaisuuksista ja mekaanisista ominaisuuksista. Betonin tapaan myös 
kivilajien vetolujuus on yleensä merkittävästi puristuslujuutta heikompi ja sisäiset (veto)jän-
nitykset voivat aiheuttaa lohkeilua. (Nordlund ym. 2014) Kallioraoilla ei ole vetolujuutta. 

Kivinäytteen pinnan lämmittäminen aiheuttaa jännityksiä kiveen. Näytteen lämpenevä ulko-
pinta pyrkii laajenemaan ulospäin ja aiheuttaa siten vetojännityksiä kohtisuoraan pintaa vas-
taan. Lohkeilua tapahtuu, jos vetojännitykset ylittävät kiven vetolujuuden. Jännitysten suun-
nan takia halkeamia syntyy pinnan suuntaisesti kiven sisään. Lohkeilu on hauras murtuma 
ja se voi tapahtua hyvin äkillisesti ja voimakkaasti. Esimerkiksi graniitin kuumentaminen 
voi johtaa räjähdysmäiseen lohkeiluun kvartsin nopean lämpölaajenemisen takia. (Nordlund 
ym. 2014) 

Huokospaine ei ole lohkeilun alkamisen syy, mutta se voi myötävaikuttaa siihen. Höyry pa-
kenee myös halkeamien kautta. Tilavuudeltaan rajatussa (eng. confined) kivessä (esimer-
kiksi kivimassan keskellä) on pintakerroksia vähemmän vetojännityksiä, joten halkeamat 
avautuvat myöhemmin. Nordlundin ym. testeissä näin todettiin käyvän graniitin kohdalla. 
Puristusjännityksen kasvattaminen lisää lohkeilua. Paikallisesti lämmitetty näyte lohkeilee 
vähemmän kuin laajasti lämmitetty, koska lämpö ja höyry pääsevät johtumaan kiven sisällä 
pois paikallisesta lämmityspisteestä ja lohkeilu on maltillisempaa.(Nordlund ym. 2014) 

Tunnelissa tapahtuvan tulipalon aiheuttama voimakas lämpötilan kohoaminen voi hyvin to-
dennäköisesti aiheuttaa kemiallisia ja fysikaalisia muutoksia kivessä. Nämä muutokset vai-
kuttavat edelleen kiven mekaanisiin ominaisuuksiin, kuten lujuuteen ja kimmokertoimeen. 
Erilaiset kivilajit käyttäytyvät vaihtelevasti kohonneissa lämpötiloissa ja kalliossa voi esiin-
tyä useita kivilajeja pienelläkin alueella. Tärkeimmät kivilajin käyttäytymiseen vaikuttavat 
tekijät ovat sen mineraloginen koostumus, huokoisuus sekä vesipitoisuus. (Nordlund ym. 
2014) 

Kiven lujuus voi aluksi kasvaa lämpötilan noustessa, minkä selitetään johtuvan mikrohal-
keamien sulkeutumisesta mineraalirakeiden lämpölaajentumisen takia. Zhang ym. (2009) 
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tutkivat kalkkikiven, hiekkakiven ja marmorin lujuutta 800 asteen lämpötilaan saakka. Pu-
ristuskokeiden tulokset on esitetty kuvassa 7. Mineraalirakeet laajenevat lämpötilan vaiku-
tuksesta ja puristavat mikrohalkeamat kiinni. Tutkimuksen mukaan näin käy marmorille, 
jonka lujuus kasvaa lämpötilan noustessa huoneenlämmöstä sataan asteeseen.  

Kalkkikiven lujuus heikkenee 25 % lämpötilan noustessa huoneenlämmöstä sataan astee-
seen ja pysyy samalla tasolla 100…700 asteen lämpötilassa. Lujuuden säilyminen selitetään 
mineraalien lämpölaajenemisella, joka ei kuitenkaan näillä lämpötiloilla riitä murtamaan ki-
veä (ylitä puristuslujuutta), eikä siten tuota uusia lujuutta heikentäviä mikrohalkeamia. Läm-
pötilassa 800 °C lujuus (30 MPa) on romahtanut 70 % edellisestä arvostaan. (Zhang ym. 
2009) 

Hiekkakiven rakenne tiivistyy lämpötilan vaikutuksesta ja sen lujuus heikkenee lämmitettä-
essä 200 asteeseen. Lämpötilan edelleen noustessa jotkin hiekkakiven mineraaleista sulavat 
ja siten tiivistävät kiven rakennetta entisestään. Tutkimuksessa hiekkakivi saavutti maksimi-
lujuutensa 200 MPa vasta 600 asteessa, joka on siis korkeampi arvo kuin huoneenlämmössä 
(n. 170 MPa). Lämpötilavälillä 600…700 °C hiekkakiven lujuus romahtaa 40 % arvoon 
120 MPa, mutta ilmiötä ei selitetä tutkimuksessa. Tutkimuksen mukaan kaikkien testattujen 
kivilajien kimmomoduulin arvo pienenee lämpötilan noustessa. (Zhang ym. 2009)  

 

Kuva 7 Kivilajien puristuslujuuden arvoja eri lämpötiloissa. Yhtenäisellä viivalla esitetyt tulokset 
Zhang ym. (2009) ja katkoviivalla esitetyt tulokset Saiang & Miskovsky (2011) 

Saiang ja Miskovsky (2011) tutkivat diabaasin (magmakivi), graniitin (metamorfinen kivi) 
ja kvartsisen liuskekiven (sedimenttikivi) mekaanisia ominaisuuksia 400 °C, 750 °C ja 
1000 °C lämpötiloissa. Lujuus kasvoi alussa hieman, mutta vetolujuuden ja kimmomoduulin 
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arvot vähenevät lämpötilan kasvaessa. Puristuskokeiden tulokset on esitetty kuvassa 7. Mi-
neralogiset muutokset dominoivat 400 asteessa. Mikrohalkeilu dominoi kiven ominaisuuk-
sia 750 ja 1100 asteen lämpötiloissa. Mikrohalkeilun voimakkuus on riippuvainen mineraa-
lien ominaisuuksista ja lämpöteknisistä ominaisuuksista. Huoneenlämmössä mitattuihin ar-
voihin verrattuna diabaasin lujuus 400 asteessa oli 29 % korkeampi, 750 asteessa samaa ta-
soa ja 1100 asteessa 60 % heikompi. Diabaasissa esiintyvän pyrokseenin mineraloginen 
muuttuminen saattaa selittää lujuudenkasvun ensimmäisellä lämpötilavälillä. Korkeimmassa 
lämpötilassa kaikki kivilajit olivat lujuudeltaan heikentyneitä ja helposti murennettavissa. 
Kiven kuivuminen aiheuttaa murenevuutta ja halkeamatiheyden kasvua ja siten lujuuden 
menetystä. Vesisaturaatio ei vaikuttanut mekaanisiin ominaisuuksiin, sillä testattujen kivila-
jien huokoisuus on vähäistä. 

Zhangin ym. (2009) sekä Saiangin ja Miskovskyn (2011) tutkimukset osoittavat, että kiven 
mekaaniset ominaisuudet heikkenevät lämpötilan noustessa. Lujuuden heikentyminen ja 
kimmomoduulin pienentyminen yli 600 asteen lämpötiloissa on merkittävää ja tärkeimmät 
kivilajin käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät ovat sen mineraloginen koostumus, huokoisuus 
sekä vesipitoisuus. Myös Erdakov ja Khokhryachkin (2005) toteavat tutkimuksessaan, että 
korkea lämpötila heikentää kiven mekaanisia ominaisuuksia ja tunnelirakenteiden stabili-
teettia. 

Suomen tietunneleissa ei tiettävästi ole suoraan palolle alttiita kalliorakenteita vaan kaikki 
kalliorakenteet on suojattu tulipalon vaikutuksilta vähintään ruiskubetonilla. Kiven merkit-
tävä kuumeneminen on siis epätodennäköistä, mutta silti mahdollista esimerkiksi suojara-
kenteiden rapistumisen takia. (Särkkä 2016) 

 Palosuojarakenteissa käytetyt materiaalit 

Palosuojarakenteiden materiaalien pitää olla palamattomia ja niillä tulee olla hyvät läm-
möneristävyysominaisuudet. Tietunneliympäristö aiheuttaa materiaaleille erityisiä rasituk-
sia, kuten suola, kosteus, painekuormat sekä toistuva jäätyminen ja sulaminen. Lisäksi tie-
tunneleissa tapahtuvan tulipalon lämpötilat ovat huomattavasti korkeampia kuin tavanomai-
sessa huonepalossa. Monet rakennuksissa tavanomaiset lämmöneristeet ja paloeristeet eivät 
sovellu sellaisenaan tietunneliin, mutta joidenkin tuotteiden soveltuvuutta voidaan parantaa 
lisäaineilla. Kaikkien palosuojarakenteiden ja -tuotteiden palosuojausominaisuudet perustu-
vat pohjimmiltaan niissä käytettyjen raaka-aineiden ja materiaalien ominaisuuksiin. Tietun-
nelin palosuojarakenteissa ei pidä käyttää orgaanisia materiaaleja, koska monet niistä muo-
dostavat palaessaan paljon savua ja ihmisten pelastautumisen kannalta haitallisia aineita 
(Russell 2004, Särkkä 2016). Rakennusmateriaalin paloluokitus määritellään standardissa 
SFS-EN 13501-1 (2010). 

 Polymeerikuidut 

Polymeerikuidut jaetaan standardin SFS-EN 14889-2 (2006) perusteella halkaisijan mukaan 
makrokuituihin (yli 0,3 mm) ja pienempiin mikrokuituihin (alle 0,3 mm). Mikrokuitujen hal-
kaisija on tyypillisesti 6…35 µm ja pituus 6…12 mm. Makrokuitujen halkaisija on yleensä 
0,4…1,5 mm ja pituus 15…60 mm. (Khoury, Willoughby 2008, Lambrechts 2005).  
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Mikro- ja makrokuitujen kokoero aiheuttaa niille erilaiset käyttötarkoitukset. Lambrechtsin 
(2005) mukaan makrokuidut pienentävät betonin plastista kutistumaa, ehkäisevät itsetiivis-
tyvien betonien kiviainesten erottumista sekä vähentävät toistuvan jäätymisen ja sulamisen 
aiheuttamia vahinkoja betonissa. Makrokuituihin kuuluvat myös rakenteelliset polymeeri-
kuidut, joita käytetään teräskuitujen tapaan betonin vetolujuusominaisuuksien parantami-
seen. Makrokuitujen muodostama huokosverkosto ei ole riittävän tiheä betonirakenteen pa-
lokestävyyden parantamiseksi, joten ne eivät sisälly tämän tutkimuksen rajaukseen. 

Mikropolymeerikuituja käytetään betonin palonkestävyyden parantamiseen ja erityisesti rä-
jähdysmäisen lohkeilun hillitsemiseen. Niiden toiminta perustuu vesihöyryn liikkumiseen 
tiheässä huokosverkostossa, joka muodostuu mikropolymeerikuitujen sulaessa suhteellisen 
alhaisessa lämpötilassa. Huokosverkoston kautta kuuma vesihöyry pääsee poistumaan ra-
kenteesta eikä paine kasva betonin sisällä. (Khoury, Willoughby 2008)  

Mikropolymeerikuidut jaetaan valmistustavan mukaan yksisäikeisiin (monofilamentti-
kuidut), monisäikeisiin (multifilamenttikuidut) ja fibrilloituihin kuituihin. Monofilamentti-
kuidut ovat yksittäisiä kuituja ja multifilamenttikuidut ovat useamman kuidun nippuja. 
Mono- ja multifilamenttikuidut valmistetaan vetämällä kuumasta polymeerimassasta, jolloin 
kuitujen poikkileikkaus on pyöreä. Valmistustapa parantaa kuitujen vetolujuutta, sillä kuitu-
jen suuntautuneisuus on yhdenmukaisempaa amorfiseen massaan verrattuna. Fibrilloidut 
kuidut valmistetaan leikkaamalla ohuesta kalvosta ja sen jälkeen fibrilloimalla, jossa kuidut 
jauhaantuvat, kuituseinämät löyhentyvät, pinta-ala kasvaa ja siten kuitujen tartuntaominai-
suudet paranevat. (Suomen Betoniyhdistys 2012a, Lambrechts 2005) 

Mikrokuidut valmistetaan yleensä muoveista. Polymeerikuitujen raaka-aine voi olla esimer-
kiksi polypropeeni (PP), polyeteeni (PE), polyesteri (PES), nailon (PA), polyvinylialkoholi 
(PVA), polyakryyli (PAN), polyamidi (PA), akryyli (PMMA) tai näiden muovien seos. Be-
toniin seostettavan raaka-aineen on oltava alkalinkestävää. (Suomen Betoniyhdistys 2012a, 
Salo 2010)  

Polypropeeni on tutkituin betonirakenteen palokestävyyden parantamiseen käytetty mikro-
kuitujen raaka-aine. Polypropeeni on kemiallisesti kestävä materiaali, eikä se vahingoitu be-
tonin aiheuttamassa emäksisessä ympäristössä. Se on taipuvainen hapettumiselle, mutta kau-
pallisissa tuotteissa käytetään lisäaineita hapettumisreaktion estämiseksi. Polypropee-
nikuidut (PP-kuidut) sulavat 150…176 asteen välillä. Havaittava höyrystyminen alkaa 
325 asteessa ja päättyy 475 asteessa. PP-kuitujen vetolujuus on yli 500 MPa, eli huomatta-
vasti betonin vetolujuutta suurempi. (Khoury, Willoughby 2008, Ding ym. 2016) 

Khoury ja Willoughbyn (2008) tutkimusten mukaan PP-kuidut vähentävät betonin räjähdys-
mäistä lohkeilua, kun mikrokuitujen annostus on 1…3 kg/betoni-m3. Massaan suhteutettuna 
sama annostus on 0,042…0,125 %, kun betonin tiheydeksi oletetaan 2400 kg/m3. Pienempi 
annostus kasvattaa räjähdysmäisen lohkeilun todennäköisyyttä, mutta suurempi annostus 
heikentää valetun betonimassan työstettävyyttä. Annostuksen raja-arvoista ei kuitenkaan 
olla laajasti yksimieliä ja erilaisia ohjearvoja löytyy alan kirjallisuudesta. Esimerkiksi euro-
koodi 2 (SFS-EN 1992-1-2 2007) suosittelee mikrokuitujen vähimmäismääräksi 2 kg/be-
toni-m3. Myös saksalaisessa ZTV-ING -ohjeessa (2014) määritellään mikrokuitujen (pak-
suus 0,016…0,020 mm, pituus 6 mm) minimimääräksi 2 kg/betoni-m3.  
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Useat tutkimukset (Khoury, Willoughby 2008, Ding ym. 2016, Tatnall 2002) osoittavat, että 
lohkeilun rajoittamisen kannalta järkevämpi annostuksen mittayksikkö olisi kuitujen 
lukumäärä, sillä huokosverkoston kattavuus riippuu vahvemmin siitä kuin yksittäisen kuidun 
dimensioista. Kuitujen koon vaihtaminen muuttaa niiden lukumäärää, mikäli annostuksen 
yksikkönä on kuitujen massa betonin tilavuusyksikköä kohden (kg/betoni-m3).  

Heo ym. (2012) tutkivat betonin kiviaineksen koon yhteyttä kuitujen optimipituuteen. Hei-
dän tutkimuksensa mukaan räjähdysmäisen lohkeilun kannalta tärkeimpiä käytettyyn kiviai-
nekseen liittyviä tekijöitä ovat kriittinen kuitumäärä, rakeiden välinen etäisyys ja raekoko. 
Kriittinen kuitumäärä on se määrä mikrokuituja, joka tarvitaan yhtenäisen huokosverkoston 
luomiseen, kun polypropeeni sulaa betonin sisällä. Kiviaineksen suurempi raekoko vaatii 
pidempiä kuituja, jotta kuidut yltävät toisiinsa rakeiden ympäri. Tutkimuksen esittämä las-
kentamalli tarvitsisi suurempia koekappaleita ennen sen soveltamista ison suuruusluokan ra-
kenteissa.  

 Kalsiumsilikaatti 

Kalsiumsilikaatti on epäorgaaninen yhdiste, josta käytetään pääasiassa levymäisinä tuot-
teina. Kalsiumsilikaattipohjaiset tuotteet koostuvat lähinnä silikaateista (SiO2, diatomiittia 
tai hienoksi jauhettua kvartsipitoista hiekkaa) ja kalsiumoksidista (CaO, korkealaatuista 
kalkkia tai liitua), joihin sekoitetaan sideaineita koossapysyvyyden parantamiseksi. Mas-
sasta puristetaan levyjä, jotka kuumennetaan uunissa 120…130 asteeseen. Lämpötilan vai-
kutuksesta materiaalin kemiallinen rakenne kristallisoituu ja rakenne jäykistyy. Vapaa vesi 
haihtuu kuumentamisen aikana ja tarpeeton orgaaninen aine palaa pois. Lopuksi levyt leika-
taan haluttuun kokoon ja muotoon. (Yurkov, Aksel'rod 2005) Kalsiumsilikaatti sulaa 
1540 asteen lämpötilassa. (Teir ym. 2005) 

Kalsiumsilikaattipohjaisten tuotteiden raaka-aineiden ja valmistusprosessin laadulla on suuri 
vaikutus lopputuotteen laatuun. Huonosti valmistetun levyn rakenteessa voi kuumentamisen 
aikana tapahtua vääränlaisia muutoksia, jotka aiheuttavat levyjen kutistumista ja palosuo-
jausominaisuuksien heikentymistä. (Yurkov, Aksel'rod 2005)  

Kalsiumsilikaattituotteiden ominaisuuksissa voi olla suurta vaihtelua, koska silikaattien ja 
kalsiumoksidien määrät vaihtelevat. Tuotteen tiheys riippuu kemiallisesta koostumuksesta 
ja seosaineiden (esimerkiksi sementin ja lasikuidun) määrästä. Kalsiumsilikaattituotteiden 
valmistajat tarjoavat usein vakioarvoja tuotteen ominaisuuksille, vaikka todellisuudessa 
ominaisuudet voivat muuttua todella paljon esimerkiksi lämpötilan, kosteuden tai ajan vai-
kutuksesta. Wulf ym. (2007) vertailivat tutkimuksessaan kahden kaupallisesti saatavilla ole-
van kalsiumsilikaattipohjaisen palosuojatuotteen ominaisuuksia ja erityisesti lämmönjohta-
vuuden arvoa lämpötilan funktiona. Lämpötilan noustessa 0…900 asteen välillä vertailtujen 
tuotteiden lämmönjohtavuuksien arvot vaihtelivat välillä 0,06…0,35 W/mK ja 
0,09…0,28 W/m/K. Tutkittujen tuotteiden tiheydet olivat 220 ja 280 kg/m3. Tuotteiden ke-
miallinen koostumus, tiheys, huokosrakenne ja käyttöympäristön maksimilämpötila eroavat 
toisistaan, mikä selittää erilaista käyttäytymistä lämpötilan noustessa. 

Bentzin ja Prasadin (2007) tutkimien kalsiumsilikaattilevyjen tiheys oli noin 500 kg/m3 huo-
neenlämmössä ja noin 450 kg/m3 lämmitettynä 700 asteen lämpötilaan. Tiheyden pienenty-
minen johtuu kosteuden haihtumisesta. Raportin mukaan kalsiumsilikaatin ominaislämpö-
kapasiteetti on 1074 J/kgK huoneenlämmössä, mutta raportissa ei kerrota arvon suuruutta 
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korkeissa lämpötiloissa. He tutkivat myös kalsiumsilikaatin lämmönjohtavuutta, joka vaih-
teli 23…700 asteen lämpötiloissa 0,1…0,3 W/m/K välillä. 

Ebert ja Hemberger (2011) tutkivat kalsiumsilikaatin lämmönjohtavuuden arvoja seitsemän 
laboratorion tekemien vertailumittauksien perusteella. Lämmönjohtavuus vaihteli välillä 
0,06…0,3 W/mK ja tiheys 235…263 kg/m3. Bentzin ja Prasadin tutkima levytuote saattaa 
sisältää kalsiumsilikaatin lisäksi myös muita aineita, sillä heidän ilmoittamansa tiheys eroaa 
selvästi Wulfin ym. sekä Eberting ja Hembergerin ilmoittamista tiheyden arvoista. Bentzin 
ja Prasadin sekä Ebertin ja Hembergerin tutkimusten lämmönjohtavuuden mittaustuloksiin 
sovitetut yhtälöt on esitetty liitteessä 4. 

 Vermikuliitti 

Vermikuliitilla eli paisutetulla kiilteellä on matala lämmönjohtavuus ja tiheys. Kemialliselta 
koostumukseltaan vermikuliitti on hydratoitunutta magnesium-kalium aluminosilikaattia. 
Luonnossa kerrosmainen kiille sisältää vettä, joka höyrystyy kuumentamisen aikana. Höy-
rystyminen saa aikaan paisumisreaktion, jossa materiaalin tilavuus kasvaa 10…20-ker-
taiseksi. Yli 900 asteen lämpötilassa paisutetun kiilteen tiheys on luokkaa 90…110 kg/m3, 
kun paisuttamattoman kiilteen tiheys on luokkaa 640…1120 kg/m3. Vermikuliitti on kemi-
allisesti inertti aine ja sen imukyky on suuri, joten sitä käytetään erilaisissa teollisuuden so-
velluksissa. Vermikuliittiin imeytyvän veden määrä riippuu sen valmistustavasta. Saveen 
sekoitettu ja uunissa poltettu (kalsinoitu) vermikuliitti ei käytännössä ime vettä, mutta polt-
tamattomaan vermikuliittiin voi imeytyä noin 4 painoprosentin verran vettä. Vermikuliitin 
rakenne muuttuu yli 1000 asteen lämpötiloissa, mikä voi aiheuttaa paloeristävyysominai-
suuksien heikentymistä. Tästä syystä vermikuliitin lämpötila ei saisi nousta 1000…1100 as-
tetta korkeammaksi. Vermikuliitin sulaminen tapahtuu noin 1300 asteessa, joka on 
HCM-palokäyrän maksimilämpötila. (Kogel ym. 2006, Yurkov, Aksel'rod 2005) 

Sementin tai muun sideaineen kanssa sekoitettuna vermikuliittia voidaan käyttää levyinä ja 
ruiskutettavina tuotteina. Palokestävyys perustuu vermikuliitin lämmöneristävyyteen sekä 
sideaineen kosteuspitoisuuteen. (Ashton 1954) Vermikuliittilevyt voidaan kiinnittää liimaa-
malla tai laastin, naulojen tai ruuvien avulla. Liimattaessa alustan pinnan on oltava puhdas. 
Vermikuliittilevyjä voidaan työstää tavallisilla puutyökaluilla ja levyjen tasainen pinta voi-
daan maalata tai pinnoittaa muulla tavoin. (Iso-Mustajärvi, Inha 1999) 

 Perliitti 

Perliitti on silikaattipitoista vulkaanista kiveä, joka laajenee 5…20 -kertaiseksi lämmetes-
sään 900…1200 asteeseen. Lämpötilan noustessa perliittirakeiden sisäinen vesi laajenee ja 
höyrystyy, mikä paisuttaa rakeita kuplamaisen muotoisiksi. Näillä ilmaa sisältävillä rakeilla 
on hyvä lämmöneristävyys. (Rashad 2016) Perliitin kiderakenne alkaa muuttua 540 asteen 
lämpötilassa. Perliittiä voidaan käyttää kevytbetonin tai kipsilaastien palokestävyyden pa-
rantamiseen. (Samar, Saxena 2016) Korkealaatuinen perliittipohjainen eriste voi kestää jopa 
1200 asteen lämpötilan. (Yurkov, Aksel'rod 2005) Perliittiä käytetään seosaineena palosuo-
jalevyissä ja ruiskutettavissa palosuojatuotteissa. 
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 Kipsi 

Kipsin käyttö palosuojamateriaalina perustuu sen kemiallisesti sitoutuneeseen veteen eli ki-
deveteen, jonka höyrystyminen sitoo paljon lämpöenergiaa. Lämpötila kipsilevyn viileäm-
mällä puolella ei pääse kohoamaan merkittävästi yli 100 °C asteen, ennen kuin kaikki suo-
jaavan kipsilevyn kidevedestä on höyrystynyt. Kipsilevyjä käytetään esimerkiksi teräs- ja 
puurakenteiden koteloimiseen. (Harper 2004) 

Kipsiä käytetään yleisesti rakennusten palosuojausrakenteissa, mutta tietunneleiden vaati-
vissa olosuhteissa kipsin käyttömahdollisuudet ovat rajallisia. Kipsilevyn rakenne ei kestä 
tietunneleiden kantavien rakenteiden mitoituksessa käytettävien palokäyrien rasituksia. Kip-
siä käytetään kuitenkin seosaineena esimerkiksi ruiskutettavissa palosuojatuotteissa.  

 Mineraalivillat 

Mineraalivillat ovat kuiduista koostuvia materiaaleja, joita käytetään lämpö- ja äänieristeinä. 
Mineraalivilloja ovat kivivilla ja lasivilla. Mineraalivillatuotteiden lämmöneristävyys riip-
puu vahvasti niiden kosteuspitoisuudesta ja tiheydestä. Kosteus heikentää nopeasti kivivil-
latuotteiden eristävyysominaisuuksia ja tiheyden kasvattaminen parantaa lämmöneristä-
vyyttä. (Hemgren ym. 2009) 

Kivivilla on palamaton materiaali, jota käytetään tunnelirakenteissa esimerkiksi rakenteiden 
saumoihin sullottavana eristeenä. Kivivillaa ei ole käytetty tietunnelin kantavien rakenteiden 
pääasiallisena paloeristeenä Suomessa. Kivivilla valmistetaan sulattamalla magmakiveä 
(esimerkiksi diabaasia) noin 1500 asteen lämpötilassa. Sulaa kivimassaa linkoamalla saa-
daan valmistettua ohuita kivivillakuituja, jotka voidaan puristaa levyiksi lisättyjen sideainei-
den kanssa. (Hemgren ym. 2009, Jelle 2011) 

Lasivilla valmistetaan yleensä käytetystä ikkuna- ja lasipullolasista samankaltaisesti kuin 
kivivilla, eli linkoamalla kuituja sulasta lasimassasta (Hemgren ym. 2009). Lasivilla ei kui-
tenkaan ole paloa kestävä materiaali, joten sitä ei tule käyttää paloeristeenä tietunneleissa. 

 Geopolymeerit 

Betonin valmistuksessa käytettävän portlandsementin valmistaminen kuluttaa paljon ener-
giaa ja sen käyttöä yritetään vähentää korvaavilla materiaaleilla. Viime vuosina yhdeksi 
vaihtoehdoksi ovat nousseet erilaiset geopolymeerit, joita voidaan valmistaa teollisuuden si-
vutuotteista. Ne kestävät hyvin korkeita lämpötiloja, minkä takia ne voivat tulevaisuudessa 
olla vaihtoehto tunnelirakenteiden palonkestävyyden parantamiseksi. 

Geopolymeerit ovat alumiinisilikaattipohjaisia epäorgaanisia yhdisteitä, joista käytetään 
myös nimiä alkali-aktivoitu sementti tai epäorgaaninen polymeeri. Niitä valmistetaan esi-
merkiksi lentotuhkasta ja masuunikuonasta, joita käytetään myös hienoaineksena ja semen-
tin korvikkeina betonissa. Geopolymeereja voidaan valmistaa jopa huoneenlämmössä, kun 
taas portlandsementin valmistaminen vaatii 1400 asteen lämpötilaa. Geopolymeerien hyviä 
ominaisuuksia ovat korkea puristuslujuus, haponkestävyys ja vähäinen kutistuma. Lisäksi 
ne kestävät hyvin korkeita lämpötiloja, ikääntymistä ja UV-valolle altistumista. (Azimi 
2016) Barbosan ja MacKenzien (2003a, 2003b) tutkimat geopolymeerit kestivät jopa 
1400 asteen lämpötilassa ilman sulamista. 
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Geopolymeereja voidaan käyttää betonin palonkestävyyden parantamiseen tai palonsuoja-
pinnoitteissa. Kongin ja Sanjayanin (2010) tutkimusten mukaan geopolymeerien käyttö 
muuttaa betonin ominaisuuksia. Betonin runkoaineen tyyppi ja raekoko sekä tehonotkisti-
men käyttö vaikuttavat huomattavasti geopolymeereilla parannellun betonin kestävyyteen 
korkeissa lämpötiloissa. Heidän tekemissään poltto- ja puristuskokeissa tavanomaisella se-
mentillä valmistettu betoni menetti lähes kaiken lujuutensa 400…800 asteen välillä. Geopo-
lymeereilla parannellun betonin lujuus kasvoi 32 prosenttia 300 asteen lämpötilaan saakka 
ja heikkeni korkeammissa lämpötiloissa, mutta 800 asteessa lujuus oli yhä 5 prosenttia kor-
keampi kuin huoneenlämmössä. Lämpötilan noustessa geopolymeerit kutistuvat, mutta 
useimmat kivilajit laajenevat. Lämpölaajenemisominaisuuksien keskinäiset erot aiheuttavat 
lujuutta heikentäviä sisäisiä jännityksiä. Tutkimuksessa betonimassan työstettävyyden pa-
rantamiseen käytetyt tehonotkistimet eivät parantaneet työstettävyyttä, mutta heikensivät 
geopolymeereilla parannellun betonin puristuslujuutta. Tehonotkistimen aiheuttama puris-
tuslujuuden heikentyminen normaalilämpötilassa oli 54 prosenttia ja korkeassa lämpötilassa 
jopa 81 prosenttia. Portlandsementin kanssa käytettävät tehonotkistimet eivät sovellu suo-
raan käytettäväksi geopolymeerien kanssa. (Kong, Sanjayan 2010) 

Zhaon ja Sanjayanin (2011) tutkimusten mukaan geopolymeerien käyttö tekee betonista 
huokoisempaa verrattuna pelkän portlandsementin käyttöön. He tekivät polttokokeita kah-
delle erilaiselle betonille, joista toisessa käytettiin vain tavanomaista sementtiä ja toisessa 
lisäksi geopolymeereja. Ensimmäisessä polttokokeessa näytteet altistettiin noin 850 asteen 
tasaiselle lämpötilalle sekä toisessa polttokokeessa ISO 834 -palokäyrälle. Molemmat testit 
kestivät tunnin ajan. Tavanomaisella sementillä valmistetut näytteet lohkeilivat molemmissa 
testeissä ja geopolymeereilla parannellut betonit eivät. Tutkijoiden mukaan geopolymeerien 
aiheuttama suurempi huokoisuus esti betonin lohkeilun polttokokeissa. Suurempi huokoi-
suus parantaa betonin pakkasenkestävyyttä.  

Sarker ym. (2014) tutkivat lentotuhkapohjaisen geopolymeerin vaikutusta betonin kestävyy-
teen ISO 834 -palokäyrän mukaisesti 1000 asteeseen lämmitettynä. Tavanomainen betoni 
lohkeili rajusti 800…1000 asteen lämpötiloissa, mutta geopolymeereilla paranneltu betoni 
ei lohkeillut merkittävästi testien aikana. Geopolymeeribetonilla on suurempi lämmönjohta-
vuus, joten niiden pintaan ei muodostunut yhtä suurta lämpötilagradienttia kuin tavanomai-
sella betonilla. Puristuskokeissa geopolymeeribetoni säilytti lujuutensa paremmin kuin ta-
vanomainen betoni. Geopolymeerien mikrorakenne pysyi stabiilina kaikissa lämpötiloissa. 
Geopolymeeribetonin ainesosien lämpölaajenemisominaisuuksista johtuvat erot aiheuttivat 
lujuuden heikentymistä, kuten myös Kong ja Sanjayan (2010) esittivät. 

Geopolymeerit ovat palamattomia ja ne kestävät hyvin korkeita lämpötiloja. Useiden tutki-
musten (Kong, Sanjayan 2010, Zhao, Sanjayan 2011, Sarker ym. 2014) perusteella geopo-
lymeeribetoni kestää tavanomaista betonia paremmin korkeita lämpötiloja. Geopolymeerien 
valmistaminen on sementin valmistamista ympäristöystävällisempää. Lisäksi geopolymeerit 
kestävät hyvin ympäristön rasituksia (hapot, UV-säteily) ja ikääntymistä. (Azimi 2016) Geo-
polymeerien käyttö ja tutkimus ovat yleistyneet viime vuosina huomattavasti ja uusia käyt-
tötapoja kehitetään jatkuvasti. Mahdollisia geopolymeeriyhdisteitä on valtavasti ja niiden 
käyttö vaatii paljon tutkimusta erilaisissa olosuhteissa ennen kuin niitä voidaan laajasti käyt-
tää rakennustuotteissa. Tulevaisuudessa geopolymeeribetonin käyttö voi kuitenkin olla yksi 
mahdollinen keino varmistaa tunnelirakenteiden palokestävyys. 
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 Asbesti 

Asbesti on yleisnimi kuitumaisille silikaattimineraaleille, joita käytettiin useissa rakennus-
tuotteissa ennen asbestipölyn haitallisten terveysvaikutusten ymmärtämistä. Asbestipitoisten 
rakennusmateriaalien maahantuonti ja valmistus kiellettiin Suomessa vuonna 1994. Asbes-
tin korkea lämmöneristävyys, suuri vetolujuus ja helppo saatavuus tekivät siitä suositun ra-
kennusmateriaalin palosuojausrakenteissa. Asbestin kuiturakenne hajoaa 600…950 °C läm-
pötilassa. Asbestipölyn on todettu aiheuttavan muun muassa keuhkosyöpää ja muita keuh-
kopussin vakavia sairauksia. Kiinteä ja pölyämätön asbesti on turvallista, eikä se aiheuta 
vaaraa terveydelle, mutta erityisesti korjaus- ja purkutöiden aikana asbestiin on kiinnitettävä 
erityistä huomiota. (RT 08-10521 1993)  

Asbestityöhön on oma lainsäädäntönsä, jossa käsitellään purkutyötä edeltäviä tutkimuksia, 
työn johtamista ja tekemistä sekä lupamenettelyä. Asbestia ei tiettävästi ole käytetty Suomen 
tietunneleissa, mutta erityinen varovaisuus ennen vuotta 1994 valmistuneiden eristeraken-
teiden purkutöissä on suositeltavaa. Esimerkiksi tietunnelin rakenteissa käytetyistä liimoista 
tai teknisten tilojen putkieristeistä voi löytyä asbestia. 

 Ympäristörasitukset tietunnelissa 

Tietunneli on vaativa ympäristö rakennusmateriaaleille. Avoimeen tieympäristöön verrat-
tuna tunneleissa on enemmän kosteutta, pölyä, suolaa sekä kemikaaleja. Lisäksi ilmanvaih-
tuvuus voi olla hitaampaa, jopa olematonta ilman erillistä ilmanvaihtojärjestelmää. Vilk-
kaasti liikennöidyillä väylillä ajoneuvojen liikkeen aiheuttamat ilmavirrat tuulettavat tunne-
lia. Lämpötilavaihtelut ovat ulkoilmaa vähäisempiä ja hitaampia tunnelissa. Tietunneliym-
päristön aiheuttamat rasitukset vaikuttavat palosuojarakenteissa käytettyihin materiaaleihin. 

 Suolarasitus ja korroosio 

Tietunnelissa esiintyy paljon korroosiota aiheuttavia aineita liikenteen ja teiden suolaamisen 
takia. Kemikaalit vaikuttavat olennaisesti teräksen, betonin ja muiden rakennusaineiden 
käyttöikään. Pakokaasujen takia tietunnelissa yleisiä kemikaaleja ovat muun muassa rikki-
dioksidi (SO2), typpidioksidi (NO2) ja vetysulfidi (H2S). Lisäksi ajoneuvoista kertyy tietun-
neliin nokea, raskaita mineraaleja, vesiliukoisia klorideja sekä erilaisia renkaissa käytettyjä 
käsittelyaineita ja kumia. (Cochrane ym. 2012) 

Korroosiota ja syöpymistä aiheuttavat aineet kertyvät rakenteiden liitoksiin, saumoihin ja 
muihin kohtiin, joista ne eivät ilmavirran tai veden mukana pääse siirtymään helposti. Ai-
neiden konsentraatio kasvaa ajan saatossa, kun rakenneosa kastuu ja kuivuu sykleittäin vuo-
denaikojen, liikennemäärien, ilmanvaihtotehon ja muiden muuttujien vaihdellessa. Joitakin 
rakenteita on vaikeaa ja kallista puhdistaa, joten ne voivat altistua korroosiota aiheuttaville 
aineille hyvin pitkiäkin aikoja. (Cochrane ym. 2012) Suolat lyhentävät monien teknisten 
laitteiden käyttöikää ja käytännössä tunneliolosuhteet vaativat haponkestävien teräsosien 
käyttöä. Esimerkiksi Hiidenkallion tunnelissa on havaittu muiden teräslaatujen vaurioituvan 
nopeasti. (Wikström 2016) Vuosaaren tunnelissa voimakas korroosio aiheutti yhdyskäytä-
vän teräsoven pettämisen. (Rytkönen 2016) Palosuojarakenteissa korroosio voi heikentää 
erityisesti palosuojalevyjen metallikiinnikkeitä, joiden materiaalit valitaan soveltamisohjeen 
NCCI T (Liikennevirasto 2014a) perusteella. 
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 Lämpötila ja ilmankosteus 

Tunnelin pituus ja pituuskaltevuus vaikuttavat lämpötilaan ja ilmankosteuteen tunneliau-
kossa. Tunneli voi olla sukeltava, kallistettu tai laskeva eli tunnelin pituuskaltevuus voi 
muuttua. Pitkän tunnelin keskellä lämpötila muuttuu hitaammin kuin lähellä suuaukkoja. 
Khoury (2006) arvioi tietunnelin keskimääräiseksi ilman kosteusprosentiksi 75 %. 

Steinemann ym. (2004) tutkivat tietunneliolosuhteita Gotschnan tunnelissa Sveitsissä eri 
vuodenaikoina. Noin 4,2 kilometrin pituisessa kaltevassa tunnelissa lämpötilat pysyivät 
+7 asteen yläpuolella, vaikka talvella ulkolämpötila oli jopa -15 astetta. Kesän maksimiläm-
pötila ulkona oli +30 astetta ja tunnelissa mitattiin korkeimmillaan +21 astetta. Vuoden ai-
kana ilma tunnelissa oli ulkoilmaa lämpimämpää 75 % ajasta.  

Suomalaisista tietunneleista on saatavilla vain vähän mittaustuloksia liikennetilan lämpöti-
lasta ja ilmankosteudesta. Tulevaisuudessa mittauksia ja seurantaa olisi hyvä tehdä, sillä tie-
toja voidaan käyttää esimerkiksi tunnelin varusteiden elinkaaren arvioimiseen. Ykköstien 
seitsemän tunnelia Turku-Helsinki -välillä kuuluvat osaksi elinkaarihanketta ja niiden raken-
teiden lämpötilaa monitoroidaan pakkaskausien aikana. Liikenneviraston projektipäällik-
könä hankkeessa toimineen Janne Wikströmin (2016) mukaan Karnaisten tunnelin lämpötila 
seuraa ulkoilman lämpötilaa noin kahden asteen tarkkuudella ympäri vuoden.  
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4 Tulipalon ja palosuojauksen teoriaa 

 Tulipalon perusedellytykset 

Tulipalo on ei-toivottu ilmiö, jossa aine palaa tuottaen lämpöä, savua ja myrkyllisiä kaasuja. 
Tulipalon syy voi olla esimerkiksi onnettomuus tai tekninen vika. 

Palaminen kemiallinen ketjureaktio, jossa palava aine reagoi lämmön vaikutuksesta hapen 
kanssa (kuva 8). Kuumennettaessa nesteiden ja kiinteiden aineiden pintakerrokset kaasuun-
tuvat (pyrolyysi) ja palavan aineen hiukkaset sekoittuvat ilman kanssa. Ilman ja palavan kaa-
sun seos syttyy vain, jos aineiden konsentraatiot ovat tietyllä välillä. Näitä rajoja kutsutaan 
syttymisrajoiksi ja ne vaihtelevat palavan aineen mukaan. Kaasuseoksen konsentraatio vai-
kuttaa syttymisen vaatimaan energiamäärään.  

 

Kuva 8 Palamisen perusedellytykset 

Palaminen on eksoterminen reaktio eli siinä vapautuu energiaa. Valtaosa tuosta energiasta 
muuttuu lämmöksi, joka nostaa läheisten ainehiukkasten lämpötilaa ja edistää siten ketjure-
aktion jatkumista. Monet aktiiviset palosuojausmekanismit perustuvat hapen saatavuuden 
rajoittamiseen, pyrolyysituotteiden laimentamiseen tai energian sitomiseen. 

 Lämmönsiirto 

Termodynamiikan peruslakien mukaan lämpötilaerot pyrkivät tasoittumaan ja lämpöä virtaa 
korkeamman lämpötilan alueelta viileämmälle alueelle. Lämmönsiirron kolme mekanismia 
ovat johtuminen, kuljettuminen ja säteily. Kiinteään kappaleen pinnalle lämpöä voi siirtyä 
kaikilla kolmella tavalla, mutta sen sisällä lämpöenergia voi siirtyä vain johtumalla. Huo-
koisessa aineessa lämpö voi siirtyä kaikilla kolmella tavalla. (Drysdale 2011) 

Tulipalossa lämpötilaerot ovat suuria alueiden välillä. Pääasialliset lämpöenergian siirtymis-
mekanismit ovat kuljettuminen ja säteily. Tulipalon alkuvaiheessa kuljettumisen rooli palo-
kaasujen välityksellä on suuri, mutta lieskojen kasvaessa säteilyn merkitys lämmönsiirtymi-
sessä kasvaa. Vain pieni osa kokonaisenergiasta siirtyy johtumalla. (Drysdale 2011)  
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Gehandler ym. (2015) arvioivat, että keskimäärin 2/3 tulipalon palotehosta vaikuttaa kuljet-
tumisen kautta ja noin 1/3 palotehosta vaikuttaa säteilemällä. Heidän arvionsa mukaan 
sprinklausjärjestelmän toiminta pienentää kuljettumisen osuuden noin 50 prosenttiin. 

 Säteily 

Säteily on merkittävin lämmönsiirtomekanismi suurissa tulipaloissa. Säteily ei vaadi väliai-
netta, joten lämpöä voi siirtyä säteilemällä pitkiä matkoja ilman palavaa ainetta. (SFPE 
2002) Osuessaan rakenteen pintaan lämpösäteily voi absorboitua eli imeytyä pintamateriaa-
liin, heijastua takaisin tai läpäistä pinnan. Näiden kolmen tavan keskinäiset jakautumissuh-
teet määräytyvät materiaalin ja pinnan ominaisuuksien mukaan. Määräävimpiä ominaisuuk-
sia ovat pinnan lämpötila ja emissiivisyys, joka kuvaa pinnan lähettämän ja vastaanottaman 
säteilyn suhdetta. (SFPE 2002) Betonin emissiivisyys on suuruusluokkaa 0,8…0,95 eli vain 
pieni osa siihen säteilevästä lämpöenergiasta heijastuu takaisin. Teräksen ja raudan vastaava 
arvo on tavallisesti 0,2…0,7 ja kiillotetun teräksen emissiivisyyden arvo voi olla jopa 0,08. 
(Cengel 2006) 

Säteilyn aiheuttamaa rakenteiden lämpenemistä hidastaa vaakarakenteiden pinnat peittävä 
savu. Myös palavan aineen ja tunnelirakenteiden vaihtelevat muodot vähentävät säteilyn 
lämpövaikutusta, koska tulipalolla ei välttämättä ole suoraa näkyvyyttä rakenteen joihinkin 
osiin. Suurissa tulipaloissa kuumenneet tunnelirakenteet voivat olla merkittävä säteilevän 
lämmön lähde muualla kuin tulipalon välittömässä läheisyydessä, mikä vaikuttaa pelastus-
henkilökunnan toimintaan. 

 Kuljettuminen 

Kuljettumisessa eli konvektiossa lämpöenergia liikkuu kappaleen pinnan läheisyydessä vir-
taavan fluidin (kaasu tai neste) mukana. Kuljettuminen on tärkeä siirtymismekanismi erityi-
sesti tulipalon alkuvaiheessa. Tunnelipalossa konvektion rooli on avoimen tilan palotilan-
netta merkittävämpi, koska tunnelissa fluidien virtaussuunnat ovat rajoitettuja ja virtausno-
peudet pysyvät suurina vielä kaukana palonlähteestä. Tulipalon aiheuttamat suuret lämpöti-
laerot aiheuttavat kuumien palokaasujen voimakkaita pystysuuntaisia virtauksia. Tunnelin 
ilmanvaihto- ja savunpoistojärjestelmät voivat aiheuttaa voimakkaita tunnelin pituussuun-
taisia virtauksia, jotka voivat edistää tai haitata tulipalon leviämistä. (SFPE 2002, Ingason 
ym. 2014) 

Tulipalossa palokaasut aiheuttavat holvin alapintaan kuuman virtauksen, jota kutsutaan kat-
tosuihkuksi (eng. ceiling jet). Sen lämpötila riippuu palolähteen palotehosta, vertikaalisesta 
etäisyydestä kattoon sekä mittauspisteen horisontaalisesta etäisyydestä suhteessa palonläh-
teeseen. Kattosuihkun takia konvektion vaikutus holvin alapinnassa olevien rakenteiden 
lämpenemiseen on erittäin merkittävä. (SFPE 2002) 

Kuljettumalla siirtyvän lämmön määrään vaikuttaa lämmönsiirtokerroin h, joka riippuu 
muun muassa virtauksen nopeudesta ja tyypistä (laminaarinen tai turbulenttinen), virtaavan 
aineen viskositeetista sekä pinnan lämmönjohtavuudesta ja dimensioista. Eurokoodissa 
(SFS-EN 1991-1-2 2003) kuljettumisen lämmönsiirtokertoimen h arvo on 25…50 W/m2K. 
Esimerkiksi standardipaloon perustuvassa mitoituksessa käytettävä suositusarvo on 
25 W/m2K, mutta hiilivetyjen palossa (HC-palokäyrä) kohdalla suositus on 50 W/m2K. 
Leen ym. (2009) sekä Guon ym. (2011) tutkimusten mukaan betonin kuljettumisen lämmön-
siirtokerroin on noin 10 W/m2K huoneenlämmössä ja ilman virtaavaa ainetta pinnan lähellä, 
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mutta virtausnopeuden kasvaessa myös lämmönsiirtokertoimen arvo kasvaa. Eurokoodin 
suosittelemaan arvoon 25 W/m2K, joka tarkoittaa Leen ym. ja Guon ym. mukaan vähintään 
4 m/s ilman virtausnopeutta. Schrefler ym. (2002) tutkivat betonin käyttäytymistä korkeissa 
lämpötiloissa ja erityisesti tunnelipalossa, jonka lämpötila oli 1200 °C. He käyttävät tutki-
muksessaan lämmönsiirtokertoimen arvona 27 W/m2K, joka perustuu polttokokeessa mitat-
tuihin virtausnopeuden ja lämpötilan arvoihin. 

 Johtuminen 

Johtuminen eli konduktio voi olla tärkeä lämmönsiirtomekanismi tulipalon leviämisen kan-
nalta. Lämpöenergiaa siirtyy johtumalla myös palamattomien materiaalien kautta. Palonläh-
teen alapuolella olevat rakenteet voivat lämmetä konduktiolla, vaikka säteilemällä tai kul-
jettumalla (palokaasut) niin ei yleensä tapahdu. (SFPE 2002)  

Niin sanotut lämpösillat ovat rakenneosia, joiden lämmönjohtavuus on merkittävästi suu-
rempi kuin ympäröivien rakenteiden. Tietunneleissa tällaisia voivat olla esimerkiksi metal-
liset liitososat ja kannakointipultit, jotka lävistävät verhousrakenteen lämmöneristeet. Läm-
pösillat toimivat molempiin suuntiin eli tunnelipalossa ne voivat johtaa lämpöä paloa kestä-
vien rakenneosien läpi. Pitkittyneen kuumentamisen jälkeen lämpötila palosuojarakenteiden 
takana voi nousta vaarallisen korkeaksi ja aiheuttaa tulipalon leviämisen riskin. Esimerkiksi 
tunnelin eristeet voivat olla herkästi syttyvää materiaalia kuten EPS-solumuovia. 

 Tulipalot tietunneleissa 

 Yleistä 

Tulipalot ovat merkittävä riskitekijä tietunneleissa. Avoimiin tiloihin verrattuna lämpötila 
kasvaa nopeammin, tunneliin kertyy haitallista savua ja tilaa ihmisten pelastautumiselle ja 
pelastushenkilökunnan toiminnalle on vähän. Tunnelissa tuli voi levitä pitkiä matkoja esi-
merkiksi ajoneuvojen keskinäisten etäisyyksien ja tunnelin ilmanvaihtojärjestelmän mu-
kaan. Rakennuksissa palavat aineet ovat yleensä paikallaan esimerkiksi varastossa, jolloin 
riskit ovat paremmin hallittavissa. Tunneleissa palavat aineet liikkuvat ajoneuvojen ja niiden 
lastin muodossa, joten tulipalon sijainti ja palavan materiaalin tyyppi ovat vaihtelevampia 
kuin rakennuksissa. Tulipalot voivat pahimmillaan aiheuttaa kantaville rakenteille vahin-
koja, jotka vaarantavat koko tunnelin stabiliteetin. 

Tässä luvussa käsitellään tietunneleissa tapahtuneita tulipaloon johtaneita onnettomuuksia, 
täyden mittakaavan polttokokeita sekä tulipalon dynamiikan perusasioita. Onnettomuuksien 
sekä täyden mittakaavan polttokokeiden käsittely auttaa ymmärtämään tunnelipalojen vaka-
vat seuraukset. Rakenteiden mitoituksessa käytetyt korkeat lämpötilat ovat perusteltavissa 
aiemmin tapahtuneiden onnettomuuksien ja polttokokeiden tulosten perusteella. Tulipalon 
dynamiikan ymmärrys auttaa arvioimaan tunnelipalon leviämistä ja vahinkojen laajuutta. 

 Tunnelionnettomuudet 

Tietunneleissa on ulkomailla tapahtunut useita merkittäviä onnettomuuksia, jotka ovat altis-
taneet tunnelin rakenteita korkeille lämpötiloille. Valitettavasti onnettomuudet ovat usein 
vaatineet ihmishenkiä. Rakenteellisten vahinkojen korjaaminen ja tunnelin sulkemisesta ai-
heutuvat rahalliset menetykset esimerkiksi tietulleina ja pitkittyneinä kuljetusreitteinä ovat 
aiheuttaneet miljoonaluokan välillisiä kustannuksia. 
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Useat vakavat tulipaloon johtaneet tunnelionnettomuudet ovat johtuneet ajoneuvon tekni-
sestä viasta tai ajoneuvojen törmäyksestä. Onnettomuustilanteessa ajoneuvot ovat lähellä 
toisiaan, mikä edistää tulipalon leviämistä. Tietunnelin tavanomaisessa käyttötilanteessa 
liikkuvien ajoneuvojen väliset etäisyydet ovat suurempia kuin onnettomuustilanteessa ja 
Suomen tietunneleissa ei sallita seisovaa jonoa, joten liikenteen pysäyttämisellä estetään 
ruuhkautuminen tunnelissa. Samanlainen liikenteenhallinta ei yleensä ole mahdollista on-
nettomuustilanteessa. 

Liikenneviraston ohjeistuksen mukaan onnettomuustilanteessa tulisi ensisijaisesti ajaa ulos 
tunnelista, jolloin tunneliin jäävät vain ne ajoneuvot, jotka eivät pääse ajamaan palon ohi. 
Tyhjä tunneliosuus helpottaa pelastushenkilökunnan työtä ja savunpoistoa. Savunpoisto 
käynnistetään aina liikenteen suuntaan, jolloin kuumuutta ja savua siirretään suuntaan, jossa 
ei ole ajoneuvoja ja syttymisuhassa ovat vain tunnelin rakenteet ja laitteet. Lisäksi savun-
poistolla pyritään siihen, että liikenteen suunnassa ennen onnettomuuspaikkaa oleva tila, 
jossa autoja on pysähdyksissä tukkeen vuoksi, pysyisi savusta vapaana evakuoitumisen ajan. 

Kansainvälisten tutkimusten mukaan raskaat ajoneuvot ovat muuta liikennettä useammin 
osallisena tunneleissa tapahtuvissa tulipaloissa. (Haack 2002, Nævestad, Meyer 2014) Tut-
kimusten tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että tunneleiden palosuojauksessa on huomioi-
tava erityisesti raskaan liikenteen tulipalot ja niiden raju lämpötilan nousu.  

Rattein ym. (2014) tekemän selvityksen mukaan vuosina 2006…2012 Itävallassa raskaat 
ajoneuvot olivat huomattavasti todennäköisemmin osallisena tulipalotilanteessa kuin henki-
löautot. Heidän laskujensa mukaan miljardia ajokilometriä kohden kuorma-autot ja bussit 
ovat 25 kertaa osallisena tulipalotilanteessa, kun henkilöautojen vastaava luku on 4,2 kertaa. 
Lukemiin vaikuttavat luonnollisesti monet tekijät, mutta ero on silti merkittävä.  

Kuten esimerkiksi Tauernin tunnelin tulipalon tapauksessa, törmäysonnettomuudet ja muut 
vaaratilanteet voivat johtaa tulipalon syttymiseen. Suomessa ei ole vielä tapahtunut vakavia 
raskaan ajoneuvon tulipaloja tietunneleissa. Raskaan liikenteen onnettomuusriski on silti 
korkeampi kuin tietunnelin muulla liikenteellä, koska raskaan liikenteen tulipaloissa lämpö-
tila, paloteho ja vahinkojen laajuus voivat olla merkittävästi suurempia kuin esimerkiksi hen-
kilöautojen palossa. Seuraavissa kappaleissa käydään läpi eräitä tutkimuksen aiheen kan-
nalta merkittäviä ja mielenkiintoisia tulipaloon johtaneita onnettomuuksia. 

Ison-Beltin tunnelin tulipalo, 1994 

Ison-Beltin tunneli Tanskassa on noin 8 kilometrin pituinen rautatietunneli, joka avattiin lii-
kenteelle vuonna 1996. Tunnelissa on kaksi tunneliputkea, joiden seinät ovat keskimäärin 
40 cm paksuisia betonielementtirakenteita. (Höj, Tait 1999, Ingason ym. 2010) 

Ison-Beltin tunnelin rakentamisen aikana syttyi tulipalo, joka johtui yhdessä tunnelihank-
keen neljästä täysprofiiliporasta (TBM) tapahtuneesta hydrauliöljyn vuodosta. Savu vai-
keutti ihmisten pelastautumista, mutta kaikki tunnelissa olleet pääsivät hengissä ulos. Ra-
kentamisaikana tunnelissa oli tulipalon sammuttamiseksi vain kevyitä vaahtosammuttimia 
ja vesiletkuja. Pelastushenkilökunta ei pystynyt lähestymään palopaikkaa, joten tulipalon 
annettiin palaa loppuun. Arvioiden mukaan 4…11 tuntia kestäneessä tulipalossa paloi noin 
2000 litraa öljyä. Vaurioituneimmalla alueella betonirakenne lohkeili 150 mm syvyydeltä. 
Tunnelirakenteiden kantavuus heikentyi merkittävästi yli 25 metrin matkalla. Ison-Beltin 
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tunnelin vakava tulipalo alleviivaa, että tulipalot ovat mahdollisia myös tunnelin rakenta-
misaikana. (Höj, Tait 1999, Ingason ym. 2010) 

Englannin kanaalin tulipalo, 1996  

Englannin ja Ranskan välillä kulkeva Kanaalitunneli mahdollistaa liikenteen Britanniaan 
manner-Euroopasta ja tunnelin kautta kulkee päivittäin paljon raskasta liikennettä molem-
piin suuntiin. Noin 50 kilometrin pituinen Kanaalitunneli otettiin käyttöön vuonna 1994. 
(Kirkland 2002, Haack ym. 2005) 

Marraskuussa 1996 Kanaalitunnelissa kulkenut juna aiheutti palohälytyksen, koska junan 
kyydissä ollut kuorma-auto oli syttynyt palamaan. Tulipalo alkoi yhdestä kuorma-autosta, 
mutta levisi viereisiin ajoneuvoihin ja kasvoi lopulta suureksi paloksi aiheuttaen jopa 
1000 °C lämpötilan tunnelissa. Tulipalossa tuhoutui yhteensä 10 kuorma-autoa, joista osassa 
lastina oli voimakkaasti palavia aineita, kuten vaatteita ja rasvaa. Lisäksi kuorma-autot it-
sessään lisäsivät palokuorman suuruutta. Palotehon maksimiarvoksi on palamiseen saata-
ville olleen ilmamäärän perusteella arvioitu jopa 370 MW. Keskimääräiseksi palotehoksi on 
arvioitu 150 MW noin kolmen tunnin ajan. Tulipalo saatiin sammutettua yön aikana ja ju-
listettiin sammutetuksi noin 7 tuntia palohälytyksestä. (Kirkland 2002, Haack ym. 2005) 

Tulipalo aiheutti mittavia vahinkoja tunnelin rakenteille ja tunneli vaurioitui erittäin vaka-
vasti 46 metrin matkalta. Vakavia vahinkoja todettiin 280 m matkalla ja tunnelin rakenteissa 
näkyi tulipalon vaikutuksia 500 m matkalla. Betoni oli lohkeillut ja irronnut paikoitellen 
30 cm syvyydeltä. Savun ja noen aiheuttamia vahinkoja löydettiin jopa 3…5 km päästä tu-
lipalosta. (Kirkland 2002, Haack ym. 2005) 

Kanaalitunnelin siivoaminen ja korjaaminen kestivät kuukausia. Kokonaisuudessaan vahin-
kojen korjaaminen maksoi 59 miljoonaa euroa, joista noin 7,7 miljoonaa euroa kului tunne-
lin kantavien rakenteiden korjaamiseen. Onnettomuuden kokonaishinnaksi on arvioitu jopa 
306 miljoonaa euroa, kun huomioidaan tunnelin käyttökatkon aiheuttamat välilliset kustan-
nukset, vahingonkorvaukset junasta ja sen kuormasta sekä muut suoraan tunnelin rakentei-
siin liittymättömät kustannukset. Kanaalitunneli oli täysin toimintakykyinen marras-
kuun 1997 lopulla. (Kirkland 2002, Haack ym. 2005) 

Kanaalitunneli ei ole tietunneli, mutta onnettomuuden aiheuttamat vahingot ja tulipalon läm-
pötila ovat vertailukelpoisia tietunnelissa mahdolliseen tilanteeseen. Kanaalitunnelin tulipa-
lossa paloi pääasiassa kuorma-autoja, mikä on mahdollista myös tietunneleissa. Kanaalitun-
nelin tulipalossa palaneet ajoneuvot olivat junassa kuljetuksen takia lähellä toisiaan, mikä 
edisti tulipalon leviämistä. Lisäksi Kanaalitunnelin tulipalo osoittaa, että pitkässä tunnelissa 
palo voi kestää pitkään ja saavuttaa suuren palotehon, jos riittävästi ilmaa virtaa paloläh-
teelle. 

Gotthardin tunneli, Sveitsi, 1997 

Gotthardin tunnelissa Sveitsissä sattui onnettomuus vuonna 1997, kun kahdeksaa uutta hen-
kilöautoa kuljettanut autonkuljetusauto syttyi tuleen. Tulipalon huomattuaan kuljettaja py-
sähtyi noin kilometrin päähän tunnelin suuaukosta ja tunneliin jäi yhteensä noin 60 ajoneu-
voa, joista 20 oli raskaita ajoneuvoja. Tulipalo kehittyi melko hitaasti, mikä mahdollisti ih-
misten evakuoinnin ja kaikki tunnelissa olleet ihmiset pääsivät turvallisesti ulos. (Haack ym. 
2005 s. 42) 
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Tulipalon aiheuttama betonin räjähdysmäinen lohkeilu lähes 100 m2 alueella vaikeutti palo-
kunnan toimintaa. Lisäksi tunnelin holvi painui jopa 10 cm alaspäin. Tunnelin holvin kestä-
vyyttä oli vaikeaa arvioida lohkeilun, painuman ja näkyvyyttä haitanneen savun takia. Jälki-
käteen tehtyjen laboratoriotutkimusten perusteella tulipalon on arvioitu heikentäneen tunne-
lin verhousrakenteiden kantavuutta 50 % alkuperäisestä. Tunnelin lämpötilan mitattiin ole-
van 700 °C ja hieman tulipalosta sivussa olleiden raudoitusten ja betonin lämpötilaksi mi-
tattiin jopa 500 °C. Palotehon maksimiarvoksi on arvioitu 22 MW. (Haack ym. 2005 s. 42) 

Kantavien rakenteiden korjaustyöt aloitettiin välittömästi tulipalon sammuttamisen jälkeen 
ja tunneli avattiin liikenteelle jo 13 tuntia tulipalon alkamisen jälkeen. Nopea korjaustyö oli 
mahdollista, sillä tunnelin henkilökunta oli hyvin koulutettu tilannetta varten ja tarvittavia 
materiaaleja oli varastoitu tunnelin lähelle. Viimeistelevät korjaustyöt tehtiin öisin, kun lii-
kenne oli ohjattu kiertoreitille. Yhteensä korjaustoimet maksoivat noin 1,2 miljoona euroa. 
(Haack ym. 2005 s. 42) 

Mont Blancin tunneli, Italia/Ranska, 1999  

Vuosina 1965…1998 Mont Blancin tunnelissa oli tapahtunut jo 17 raskaan ajoneuvon tuli-
paloa. Suurin osa näistä tulipaloista oli ollut niin pieniä, että ajoneuvojen kuljettaja oli saanut 
ne sammutettua, mutta viidesti oli tarvittu palokunnan apua. Tulipalojen yleisyyden syyksi 
on arvioitu väylän suuri pituuskaltevuus. Maaliskuussa 1999 margariinia ja jauhoja kuljetta-
nut kuorma-auto syttyi tuleen teknisen vian takia ja se joutui pysähtymään tunneliin. Tuli-
palo alkoi auton kuljettajan kabiinin alta ja levisi sieltä ajoneuvon perää kohti. Margariini 
suli palavaksi öljyksi, joka lähti leviämään tunnelin pohjaa pitkin kohti muita ajoneuvoja. 
Tuli levisi muihin ajoneuvoihin myös katon kautta, minkä mahdollisti tunnelin ilmanvaih-
don aiheuttama hidas ilmavirta. Palokuormaan kuului ajoneuvojen lastien lisäksi myös nii-
den polttoaineet. Mont Blancin paloa on kuvailtu tyypilliseksi happirajoitteiseksi paloksi, 
sillä tulipalo eteni rintamana ajoneuvosta toiseen. Yhteensä 14 raskasta ajoneuvoa ja joukko 
henkilöautoja 700 metrin matkalla olivat osallisena tulipalossa, mutta vain osa kerrallaan. 
Maksimipalotehoksi on arvioitu 150…190 MW. (Haack ym. 2005) 

Tulipalo Mont Blancin tunnelissa vaati yhteensä 39 kuolonuhria, joista 29 löydettiin ajoneu-
voista ja 9 tunnelista ajoneuvojen ulkopuolelta. Lisäksi yksi palomies menehtyi sammutus-
työssä saatuihin vammoihin. Rakenteelliset vahingot ulottuivat 900 metrin matkalle ja nii-
den korjaaminen maksoi 155 miljoonaa euroa. Korjaustöiden ohella tunnelin kalustoa uusi-
tiin ja parannettiin turvallisuuden parantamiseksi. Mont Blancin tunneli avattiin uudelleen 
liikenteelle maaliskuussa 2002. (Haack ym. 2005) 

Tauernin tunneli, Itävalta, 1999  

Noin 6,4 km pituinenTauernin tunneli sijaitsee Itävallassa. Toukokuussa 1999 tunnelissa oli 
käynnissä tietyö noin 800 metrin päässä tunnelin suuaukosta. Maalikuormaa kuljettanut 
kuorma-auto ja 4 henkilöautoa pysähtyivät tietyömaan takia tunneliin. Takaa tullut toinen 
kuorma-auto ei huomannut ajoneuvojen pysähtyneen ja ajoi niitä päin, mikä aiheutti lopulta 
tulipalon syttymisen. Tulipalo kasvoi voimakkaasti ja tunnelin lämpötila nousi rajusti lyhy-
essä ajassa. Yhteensä 16 rekkaa ja 24 henkilöautoa paloivat Tauernin tulipalossa. Palote-
hoksi on arvioitu jopa 300…400 MW suuren palokuorman ja tulipalolle suotuisien tuuletus-
olosuhteiden takia. (Haack ym. 2005) 
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Tauernin tulipalossa menehtyi 12 henkilöä ja 57 loukkaantui. Noin 1,5 kilometrin matkalta 
jouduttiin korjaamaan rakenteellisia vahinkoja, mikä maksoi noin 5,8 miljoonaa euroa. Li-
säksi tunnelin varustelun ja ylläpidon parantamiseen käytettiin 2,9 miljoonaa euroa. Mene-
tetyistä tietulleista on arvioitu aiheutuneen 19 miljoonan euron taloudellinen vahinko. 
Tauernin tunneli avattiin liikenteelle noin 3 kuukautta tulipalon jälkeen. (Haack ym. 2005) 

 Täyden mittakaavan polttokokeet 

Täyden mittakaavan palokokeita on tehty erityisesti 1990-luvun alun jälkeen ympäri maail-
maa. Ne ovat usein liittyneet useiden tahojen yhteiseen tutkimushankkeeseen, sillä polttoko-
keet ovat erittäin kalliita ja ne vaativat paljon laitteistoa, jotta kokeesta saadaan mahdolli-
simman paljon hyödynnettävää informaatiota. Tutkimushankkeilla ja polttokokeilla on usein 
jokin erityishuomion kohde, esimerkiksi rakenteellisten vahinkojen muodostuminen, palon-
tunnistus- ja sammutuslaitteiston toiminta tai ilmanvaihdon vaikutuksen tutkiminen. Seuraa-
vat kappaleet käsittelevät erityisesti tietunnelien rakenteiden kestävyyteen liittyneitä poltto-
kokeita. 

EUREKA-tutkimushanke oli yhdeksän Euroopan valtion yhteisprojekti, jonka tavoite oli 
tutkia maanalaisten tilojen paloturvallisuutta. Tutkimushankkeessa tehtiin 21 polttokoetta 
Norjassa 2,3 km pituisessa Repparfjordin tunnelissa vuosina 1990…1992. Kokeissa käytet-
tiin erilaisia ajoneuvoja junavaunuista henkilöautoihin ja niistä tehtiin useita turvallisuutta 
parantavia huomioita, jotka liittyivät esimerkiksi ajoneuvojen sisustuksen aiheuttamaan pa-
lokuormaan ja palonkehitykseen. EUREKA-tutkimushankkeen polttokokeiden tuloksia on 
esitetty taulukossa 2. (Haack 1998) Tulosten perusteella kuorma-auton palaminen aiheuttaa 
suurimman palotehon ja korkeimman lämpötilan. 

Testeissä käytettiin ajanmukaisia sisustuksia, joten nykyisin lämpötilat ja palotehot olisivat 
erilaisia moderneilla ajoneuvoilla samankaltaisissa testeissä. EUREKA-testien perusteella 
ajoneuvojen sisustuksen aiheuttamaan palokuormaan kiinnitetään aiempaa enemmän huo-
miota, mutta toisaalta ajoneuvojen sisältämä tekniikka ja varustelu on lisääntynyt. (Haack 
1998) 

Taulukko 2. EUREKA-tutkimushankkeen polttokokeiden tuloksia (Haack 1998) 

Ajoneuvon tyyppi Lämpötilan huippuarvo 
[°C] 

Palotehon  
huippuarvo [MW] 

Henkilöauto 400..500 3…5 
Bussi tai kuorma-auto 700…800 15…20 
Kuorma-auto, palava lasti  
(ei polttoaineita tai erittäin helposti 
syttyviä materiaaleja) 

1000…1200 50…100 

Junavaunu 800…900 15…20 

Länsi-Norjassa Runehamarin hylätyssä tietunnelissa syyskuussa 2003 tehdyt polttokokeet 
olivat osa eurooppalaista UPTUN-tutkimushanketta, jonka tavoite oli kehittää olemassaole-
vien tietunnelien turvallisuutta ja tutkia arkipäiväisillä tavaroilla simuloidun puoliperävau-
nun palamista. Mitattu palonkehitys on huomattavasti rajumpi kuin eurokoodissa käytetty 
ISO 834 -standardin palokäyrä, varsinkin ensimmäisen 15…30 minuutin aikana tulipalon 
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syttymisestä. Tutkimuksessa todettiin hollantilaisen RWS-palokäyrän olevan lähempänä 
polttokokeissa saatuja tuloksia. Polttokokeissa käytettiin Promatect-T -palosuojalevyä. (Bre-
kelmans ym. 2003, Ingason ym. 2015) 

Runemarin polttokokeissa käytetyn tunnelin profiili on pienempi kuin useimpien käytössä 
olevien tietunnelien, minkä on arveltu aiheuttaneen suuremman palotehon kuin mitä esimer-
kiksi Suomessa käytössä olevassa tietunnelissa olisi ennustettavissa. Polttokokeiden tulokset 
eivät siis ehkä ole suoraan sovellettavissa tietunneleiden mitoitussuosituksiin. (Kaundinya 
2007) Lisäksi polttokokeissa käytetyt palosuojalevyt heijastivat osan lämmöstä takaisin tun-
neliaukkoon, minkä on arveltu nostaneet lämpötilan erityisen korkeaksi. Palosuojaamatto-
massa tunnelissa lämpö olisi absorboitunut rakenteisiin ja lämpötila olisi pysynyt matalam-
pana, kuten McGrattan (2005) esittää tutkimuksessaan.  

Ruotsalainen tutkimuskeskus SP palasi Runehamarin tunneliin vuonna 2013 tutkimaan eri-
tyisesti vesisammutusjärjestelmien toiminta ja palon leviämistä. Viidestä polttokokeesta 
yksi tehtiin ilman sammutusjärjestelmää, joten tulipalo sai kehittyä vapaasti täyteen te-
hoonsa. Tunnelin rakennettiin viiden metrin välein kaksi ajoneuvoja simuloivaa kuormala-
vapinoa, joista toinen toimi palonlähteenä ja toinen tulipalon leviämisen kohteena. (Ingason 
ym. 2014) UPTUN-tutkimushankkeen ja SP:n vuonna 2013 tekemien polttokokeiden tulos-
ten yhteenveto on esitetty taulukossa 3. Molemmissa tapauksissa polttokokeiden lämpötila 
nousi yli 1300 asteeseen ja palotehon huippuarvo oli korkeampi kuin EUREKA-tutkimus-
hankkeessa saadut arvot. 

Taulukko 3 Täyden mittakaavan polttokokeiden tulosten yhteenveto 

Polttokokeen järjestäjä  
(tutkimushanke tai -laitos) 

UPTUN SP 

Sijainti Runehamar, Norja Runehamar, Norja 
Vuosi 2003 2013 
Lämpötilan huippuarvo  
[°C] 

1365 1360 

Palotehon huippuarvo  
[MW] 223 79 

Palotilanne Puoliperävaunu simuloitu 
puu- ja muovitavaroilla 

Kaksi ajoneuvoja  
simuloivaa kuormalava- 
pinoa 

Lähde 
(Brekelmans ym. 2003, In-
gason ym. 2015) (Ingason ym. 2014) 

 Tulipalon dynamiikkaa tunnelissa 

Tunnelipalot eroavat monin tavoin avoimen ympäristön tulipaloista, joilla tarkoitetaan pa-
loa, jonka kehittymiseen ei olennaisesti vaikuta ympäristön geometria tai suljettu tila. Avoi-
men ympäristön tulipalona voidaan pitää esimerkiksi tyynessä ulkoilmassa tai suuressa hal-
lissa tapahtuvaa paloa. Kaksi tärkeintä näitä tulipalotilanteita erottavaa tekijää ovat tunne-
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lissa tapahtuva lämmön takaisinheijastuminen rakenteista sekä ilmanvaihto- ja savunpoisto-
järjestelmien vaikutus. Tunnelin seinät ja holvi estävät palokaasuja karkaamasta nopeasti 
kauas palonlähteestä ja heijastavat lämpösäteilyä takaisin tunneliputkeen. Nämä tekijät edis-
tävät nopeaa lämpötilan kohoamista ja tulipalon leviämistä. Tunnelionnettomuuksien ja täy-
den mittakaavan polttokokeiden tulosten perusteella tiedetään, että tunnelipaloissa lämpötila 
voi nousta yli 1300 asteeseen. Palokaasut ja liekkien lämpösäteily lämmittävät tunnelin pin-
tarakennetta, jonka lämpenemisnopeus riippuu pintamateriaalin ja tulipalon ominaisuuk-
sista. Esimerkiksi kivi ja betoni lämpenevät tavanomaisissa olosuhteissa noin 5…10 °C mi-
nuutissa. Ilmanvaihto- ja savunpoistojärjestelmien aiheuttama ilmavirta voi nopeuttaa tai hi-
dastaa tulipalon leviämistä. (Ingason ym. 2014) Tulipalon leviämistä, ilmavirtojen vaiku-
tusta ja maksimilämpötilaa tunnelipalossa käsitellään tarkemmin liitteessä 5. 

Paloteho on tärkeä muuttuja edistyneissä turvallisuusanalyyseissä. Palotehon suuruus riip-
puu esimerkiksi palonlähteestä, syttymistavasta, ilmanvaihdosta sekä tunnelin koosta ja ma-
teriaaleista. Tunnelin korkeus on leveyttä merkittävämpi muuttuja palotehon kannalta. Polt-
tokokeista saadut tulokset voivat vaihdella paljon, koska kaikkia kokeen muuttujia ei voida 
kontrolloida, joten taulukoituihin arvoihin on syytä suhtautua kriittisesti. Mittaustarkkuus ja 
muuttujien moninaisuus vaikuttavat testeissä saataviin lukuarvoihin. (Ingason ym. 2014) Pa-
lotehon ja lämpötilan välillä ei ole yksiselitteistä yhteyttä, koska molemmat arvot riippuvat 
niin monesta tekijästä. 

 Palosuojauksen periaatteita 

 Yleistä 

Palosuojaus tarkoittaa ihmisten ja rakenteiden suojaamista tulipalon vaikutuksilta erilaisin 
menetelmin. Haack ym. (2005, s. 61, 143) ovat määritelleet tunnelin palosuojauksen yleisiä 
periaatteita ja päämääriä: 

- Tunnelin käyttäjien, pelastushenkilöstön ja korjaustyön tekijöiden loukkaantumisen 
tai menehtymisen riskin minimointi 

- Tunnelin ulkopuolella oleviin ihmisiin kohdistuvan vaaran minimointi (esimerk-
keinä sortumat ja myrkylliset kaasut) 

- Tunnelin kantavuuden vaarantavien vahinkojen välttäminen 
- Jatkuvan sortumisen estäminen 
- Tunnelin käytettävyyttä heikentävien pysyvien muodonmuutosten välttäminen  
- Vedenpitävyyden säilyminen 
- Ympäröiviin rakennuksiin kohdistuvien vahinkojen välttäminen ja rajoittaminen 
- Kaikkien tunnelin käyttäjien pelastautumisen mahdollistaminen omin voimin tai pe-

lastushenkilöstön avustuksella 
- Tunnelin pitkäkestoisten käyttökatkojen välttäminen 
- Kalliiden korjaustöiden välttäminen 
- Tulipalon tunnelin suuntaisen leviämisen estäminen 

Lisäksi tärkeät tunnelin pituussuunnassa kulkevat järjestelmät on toteutettava niin, ettei tun-
nelin osittainen sortuminen estä teknisten järjestelmien toimintaa. Esimerkiksi poistumisrei-
tit, puhtaan ilman kanavat, vesiputket sekä sähkö- ja telekaapelit tulee eriyttää tunneli-
aukosta. 
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Tietunneleiden määrä kasvaa Suomessa ja ne ovat tärkeitä liikenneverkon osia, joten niiden 
käyttökatkot aiheuttavat haittaa jopa koko yhteiskunnalle. Siten niiden palosuojaus on mer-
kittävä tekijä turvallisuuden ja kustannusten näkökulmista. 

 Aktiiviset ja passiiviset palosuojausjärjestelmät 

Tunneleissa ja muissa rakenteissa käytetään palosuojausjärjestelmiä, jotka voidaan jakaa ak-
tiivisiin ja passiivisiin järjestelmiin. Aktiiviset palosuojausjärjestelmät vaativat käynnisty-
äkseen esimerkiksi palohälytyksen, joten ne eivät ole jatkuvasti toiminnassa. Monet aktiivi-
set palosuojausmenetelmät perustuvat tulipalon perusedellytysten (luku 4.1) rajoittamiseen. 
Niiden tarkoitus on havaita ja kontrolloida tulipaloa ennen kuin se kehittyy hallitsemattoman 
suuruiseksi. Esimerkkejä aktiivisesta palosuojauksesta ovat sprinklerit, savunpoistojärjestel-
mät ja palontunnistusjärjestelmät. Aktiiviset palosuojausjärjestelmät ovat usein hyvin tehok-
kaita tulipalojen tunnistamisessa ja rajoittamisessa, mutta niiden toimivuus riippuu muiden 
järjestelmien toimivuudesta. Esimerkiksi sähkökatko, mekaaninen vika sekä vesiputkien 
vuotaminen tai jäätyminen voivat estää aktiivisen sammutusjärjestelmän toiminnan. (Pur-
kiss, Li 2013).  

Paloturvallisuustekniikan alalla tutkitaan paljon aktiivisten järjestelmien toimintaa, mutta 
niihin turvautuminen Suomen olosuhteissa voi olla ongelmallista. Aktiivisilla palosuojaus-
järjestelmillä voi olla pelastautumisen kannalta negatiivisia vaikutuksia, sillä esimerkiksi 
huonosti toteutettu ilmanvaihtojärjestelmä voi sekoittaa palokaasuja pakenevien ihmisten 
hengitysilmaan. (Purkiss, Li 2013). Pitkien pakkaskausien takia esimerkiksi sprinklauksen 
käyttö tietunnelissa voi aiheuttaa vaaratilanteita, jos vesi jäätyy putkistoon tai tien pinnalle 
(Salo 2016). Sprinklauksen ja muiden aktiivisten sammutusjärjestelmien käyttö on mahdol-
lista, jos järjestelmän toiminnalliset vaatimukset otetaan huomioon jo tunnelihankkeen ai-
kaisessa vaiheessa. (Laaksonen 2016).  

Liikenneviraston ohjeiden mukaan aktiivisten palosuojausmenetelmien palorasituksia ke-
ventävää vaikutusta ei toistaiseksi ole huomioitu tietunnelin kantavien rakenteiden tai palo-
suojauksen mitoituksessa, ellei hankekohtaisesti tietunnelin hallintoviranomaisen päätök-
sellä muuta ole sovittu. Esimerkiksi tietunnelin sprinklausjärjestelmien käytöstä ei ole koke-
muksia Suomen olosuhteissa, joten niiden toimivuutta ei pystytä arvioimaan kokemusperäi-
sesti. (Väisänen 2016) Vuonna 2016 käyttöönotetussa Rantatunnelissa on Suomen ensim-
mäinen tietunnelin sprinklausjärjestelmä. 

Passiiviset palosuojausjärjestelmät suojaavat tunnelin käyttäjiä ja rakenteita tulipalolta jat-
kuvasti eivätkä tarvitse erillisiä toimia käynnistyäkseen. Ne eivät havaitse tai kontrolloi tu-
lipaloa, vaan varmistavat rakenteiden kestävyyden ja ihmisten mahdollisuuden paeta. Esi-
merkkejä passiivisesta palosuojauksesta ovat rakenteelliset osastoinnit, hätäpoistumisteiden 
suunnittelu ja merkitseminen, syttyvien rakennusmateriaalien käytön välttäminen sekä ra-
kenteelliset palosuojausmenetelmät. Yleisesti käytettyjä rakenteellisia palosuojausmenetel-
miä ovat esivalmistetut levyt, suihkutettavat ja levitettävät suojamateriaalit sekä rakenteen 
sisäisen palokestävyyden parantaminen, josta esimerkkinä ovat mikropolymeerikuitujen 
käyttö betonirakenteissa. (Purkiss, Li 2013) Rakenteiden liitokset, läpiviennit ja muut yksi-
tyiskohdat vaativat erityistä huomiota palosuojauksen suunnittelussa. 

Ihmisten pelastautumisen kannalta näkyvyyttä ja liikkumista haittaava savu ja myrkylliset 
savukaasut ovat yleensä vaarallisempia kuin rakenteiden sortuminen. Tunnelin kantavan ra-
kenteen romahtaminen voi aiheuttaa merkittäviä vahinkoja muiden osapuolien omistamille 
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rakenteille. (Purkiss, Li 2013) Useimmissa suomalaisissa tietunneleissa pelkän verhousra-
kenteen sortuminen ei välttämättä aiheuta suuria vahinkoja tunnelin ulkopuolisille raken-
teille. 

 Palokäyrät 

Kantavien rakenteiden mitoittamista varten on kehitetty useita palokäyriä, jotka kuvaavat 
lämpötilan kehittymistä ajan funktiona. Niiden avulla voidaan määrittää palokaasujen ole-
tettu lämpötila tietyllä ajan hetkellä ja arvioida siten rakenteen lämpenemistä. Sovittuja läm-
pötila-aikakäyriä kutsutaan myös nimellispaloiksi, sillä ne eivät huomioi rakenteiden geo-
metriasta, palokuormasta tai muista tekijöistä johtuvia eroja, jotka vaikuttavat olennaisesti 
todellisen tulipalon ominaisuuksiin. Toisaalta nimellispalojen etu on vertailtavuus materiaa-
lien ja rakenteiden välillä, sillä palotilan lämpötilankehitys on aina samanlainen. Rakentei-
den palomitoituksessa voidaan käyttää myös parametrisia palomalleja, jotka mahdollistavat 
esimerkiksi jäähtymisvaiheen paremman huomioimisen. Lisäksi on olemassa useita kehitty-
neitä palomalleja, joilla saadaan yksityiskohtaisen tarkastelun perusteella huomioitua use-
ampia tekijöitä. Kehittyneitä palomalleja ovat muun muassa yksi- ja kaksivyöhykemallit 
sekä laskennallista virtausdynamiikkaa (Eng. Computational Fluid Dynamics, CFD) sovel-
tavat mallit. Palotehoja käytetään erityisesti tunnelin ilmanvaihdon ja ihmisten pelastautu-
misen suunnittelussa. Palotehon ja lämpötilan välillä ei ole yksiselitteistä ja helposti määri-
tettävää yhteyttä, koska molemmat arvot riippuvat niin monesta tekijästä. 

Maailmanlaajuisesti palokäyrien käyttö ei ole yhtenevää, vaan jopa naapurivaltioiden oh-
jeistukset ja toimintatavat voivat poiketa merkittävästi toisistaan. Useimmat palokäyrät pe-
rustuvat polttokokeiden tuloksiin. Kuvassa 9 ja luvuissa 4.5.1-4.5.5 esitellään Euroopassa ja 
Yhdysvalloissa yleisimmin tietunnelien mitoituksessa käytettävät palokäyrät.  

 

Kuva 9. Tietunneleiden mitoituksessa yleisesti käytettyjä palokäyriä 
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 ISO-käyrä 

Eurokoodi kutsuu kaavaa (1) standardipalon lämpötila-aikakäyräksi. Se perustuu selluloo-
san palamiseen, mutta yhtälön mukaan lämpötila ei koskaan laske. Palokäyrä on määritelty 
ISO 834- ja EN 1363-1 -standardeissa sekä eurokoodin EN 1991-1-2 kohdassa 3.2.1. Läm-
pötila-aikakäyrä on muotoa 

 𝑇𝑇 = 345 log10(8𝑡𝑡 + 1) + 20 (1) 

jossa  𝑇𝑇 lämpötila ajan hetkellä t [°C] 

 𝑡𝑡 aika (min) 

Maailmalla on käytössä useita palokäyriä, joita kutsutaan nimellä standardipalokäyrä. Esi-
merkiksi Yhdysvalloissa ja Kanadassa standardipalokäyrä ei ole sama asia kuin eurokoodin 
mukainen lämpötila-aikakäyrä. (NFPA, SFPE 2002, s. 4-207) 

 HC-käyrä (Hydrocarbon) 

Eurokoodin HC-käyrä kuvaa hiilivetyjen palamista ja sen lämpötilankehitys on huomatta-
vasti nopeampaa kuin ISO-käyrän. HC-käyrää noudattava tulipalo nostaa lämpötilan yli 
1000 asteen muutamissa minuuteissa, kun ISO-käyrä saavuttaa saman lämpötilan vasta tun-
nin jälkeen. HC-käyrän maksimilämpötila on 1100 astetta. Kaava (2) on määritelty eurokoo-
dissa EN 1991-1-2 kohdassa 3.2.3 ja standardin EN 1363-2 kohdassa 4.2. 

 𝑇𝑇 = 1080(1 − 0,325𝑒𝑒−0,167𝑡𝑡 − 0,675𝑒𝑒−2,5𝑡𝑡) + 20 (2) 

jossa  𝑇𝑇 lämpötila ajan hetkellä t [°C] 

 𝑡𝑡 aika (min) 

 HCM-käyrä (HydroCarbon Modified) 

1990-luvulla tapahtuneiden vakavien tunnelitulipalojen myötä ranskalaisiin tunnelimäärä-
yksiin haluttiin HC-käyrää vaativampi palokäyrä, minkä vuoksi kehitettiin HCM-käyrä. 
(Taillefer ym. 2013) Edellä mainittujen palokäyrien muoto on yhtenevä, mutta HCM-käyrän 
maksimilämpötila on 200 astetta korkeampi eli 1300 astetta (kaava (3)). 

 𝑇𝑇 = 1280(1 − 0,325𝑒𝑒−0,167𝑡𝑡 − 0,675𝑒𝑒−2,5𝑡𝑡) + 20 (3) 

jossa  𝑇𝑇 lämpötila ajan hetkellä t [°C] 

 𝑡𝑡 aika (min) 
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Liikenneviraston ohjeen LO 14/2015 Tietunnelin rakennetekniset ohjeet (2015, Liite 3) mu-
kaan suomalaisten tietunnelirakenteiden mitoituksessa käytetään HCM-palokäyrää. 

 RWS-käyrä (RijksWaterStaat) 

RWS-palokäyrä perustuu hollantilaisen tutkimuslaitos TNO:n vuonna 1979 tekemiin polt-
tokokeisiin ja sitä käytetään erityisesti vakavien hiilivetypalojen vaikutusten arvioimiseen. 
(Lönnermark 2005, NFPA 2014) UPTUN-tutkimushankkeessa Runehamarin tunnelissa teh-
tyjen raskaita ajoneuvoja simuloivien polttokokeiden lämpötila seuraa hyvin RWS-palo-
käyrän ennustamia lämpötiloja. (Brekelmans ym. 2003)  

RWS-palokäyrän lämpötilakehitys ajan funktiona on esitetty taulukossa 4. Sen maksimiläm-
pötila 1350 °C on korkeampi kuin muiden tietunneleissa yleisesti käytettyjen palokäyrien. 
Lisäksi sen lämpötila laskee huippuarvon saavuttamisen jälkeen, mutta kahden tunnin jäl-
keen lämpötilan oletetaan pysyvän 1200 asteessa. (NFPA 2014) 

Taulukko 4. RWS-palokäyrän lämpötila-aika -yhteys (NFPA 502, 2014) 

RWS-palokäyrä 

Aika (min) Lämpötila (°C) 

0 20 
3 890 
5 1140 
10 1200 
30 1300 
60 1350 
90 1300 
120 1200 
121 1200 
150 1200 
180 1200 

 RABt-ZTV–käyrät  

Saksassa kehitetty RABT-ZTV -palokäyrä perustuu EUREKA-tutkimushankkeessa saatui-
hin polttokokeiden tuloksiin. Palokäyrän lämpötila-aikayhteys on esitetty taulukossa 5. 
Lämpötila nousee viidessä minuutissa 1200 asteeseen ja säilyy samalla tasolla tietunneleiden 
tapauksessa 25 minuutin ajan. Tasaisen lämpötilajakson jälkeen alkaa viileneminen, joka 
kestää 110 minuuttia. Rautatietunneleiden mitoituksessa lämpötila pysyy 1200 asteessa 
55 minuuttia. (ZTV-ING 2014) RABt-ZTV -palokäyrä on tarkoitettu lähinnä betoniraken-
teiden mitoitukseen. 
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Taulukko 5. RABt-ZTV -palokäyrän lämpötila-aika -yhteys (ZTV-ING 2014)  

RABT-ZTV (auto) 

Aika (min) Lämpötila (°C) 
0 15 
5 1200 
30 1200 
140 15 

 Toiminnallinen palomitoitus 

Toiminnallinen palomitoitus perustuu oletettuun palokehitykseen. Se huomioi aktiivisten 
järjestelmien ja palontorjuntatoimien vaikutukset kuten sammutusjärjestelmät, savunpoiston 
ja pelastushenkilökunnan toiminnan. Toiminnallisessa palomitoituksessa osoitetaan lasken-
nallisesti, että annetut vaatimukset täyttyvät. Tulipalon palokuorma, sijainti, palamisnopeus 
ja muut ominaisuudet määritetään kohdekohtaisesti ja niiden avulla määritetään mitoituspa-
lon lämpötila-aikayhteys. 

Mitoituspalo tarkoittaa mitoittamista varten oletettua palon kehittymistä. Sen sijainti, koko, 
kasvunopeus ja paloteho ovat ajan funktioita. Mitoituspalo valitaan mitoitustilanteen mu-
kaan. Tulipalon parametreja muuttamalla pyritään löytämään rakenteen ja tilan kannalta 
kriittisin yhdistelmä. Tarkasteluiden määrää voidaan vähentää jättämällä hyvin pienen to-
dennäköisyyden palot ja vain vähäistä vahinkoa tuottavat yhdistelmät huomiotta. Turvalli-
suustason varmistamiseksi voidaan tarkastella tilanteita, joissa jonkin paloturvallisuusjärjes-
telmän osan ei oleteta toimivan oikein.  

Toiminnallisella palomitoituksella voidaan saavuttaa tehokkaampaa rakenteiden mitoitta-
mista, kun jokaista rakenneosaa ei tarvitse tarkastella äärimmäisen palotilanteen mukaan. 
Mitoitustapana se on kuitenkin paljon työläämpi ja tuloksia on vaikeampaa vertailla. Lisäksi 
mitoituspalon valitut parametrit vaikuttavat lopputulokseen merkittävästi, joten parametrien 
valinnan tarkkuus ja realistisuus ovat tärkeitä tekijöitä. Lisäksi monet rakennustuotteet on 
testattu tiettyjen standardien mukaisilla kokeilla, joiden tulokset eivät ole suoraan vertailu-
kelpoisia mitoituspalon tilanteessa. 

Toiminnallista palomitoitusta on hyödynnetty ainakin ratatunneleissa, esimerkiksi Pisara-
radan ja Tampereen kansihankkeessa. Lähtökohtaisesti Suomen tietunneleissa on käytössä 
HCM-palokäyrä, mutta toiminnallisella palomitoituksella suunnittelua voidaan tarkentaa. 
(Laaksonen 2016) 
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5 Säädökset ja palosuojausrakenteet Suomessa 

 Tunnelirakentamisen säädökset Suomessa 

Tunnelirakentamiseen liittyy monia säädöksiä ja määräyksiä. Direktiivit, lait ja asetukset 
ovat sitovia, mutta voimassa on myös suuri määrä ohjeita, joiden noudattaminen edistää hy-
vää rakennustapaa ja turvallisuutta. On huomion arvoista, että Suomen lainsäädäntö vaatii 
palosuojauksen rakennuksille, mutta vaatimus ei koske esimerkiksi tietunneleita. Erityisesti 
Liikennevirasto on julkaissut lukuisia teknisiä ohjeita, joissa annetaan laajasti erilaisia mää-
räyksiä, suosituksia ja ohjeistuksia.  

Viitteellinen noudatettavien ohjeiden luettelo (Liikennevirasto 2015): 

- EU:n tietunneleita koskeva direktiivi 
- Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin suositukset ja ohjeet 
- Liikenneviraston antamat hankekohtaiset suunnitteluperusteet 
- Eurokoodit ja niiden kansalliset liitteet 
- Liikenneviraston eurokoodien soveltamisohjeet (NCCI)  
- Liikenneviraston ohje: ”Tietunnelien rakennetekniset ohjeet” (Liikennevirasto 2015) 
- Liikenneviraston ohje: ”Tietunnelien hallinnointi ja turvallisuutta koskevat määräyk-

set ja ohjeet” (Liikenneviraston ohjeita 14/2014)  
- Muut Liikenneviraston ohjeet 
- Rakentamismääräyskokoelman määräykset ja ohjeet 

 Tunnelidirektiivi 

Euroopan Parlamentin ja Neuvoston direktiivi 2004/54/EY käsittelee Euroopan laajuisen 
tieverkon (TEN-tieverkko, kuva 10) tunnelien turvallisuutta koskevia vähimmäisvaatimuk-
sia. Direktiiviä kutsutaan tässä diplomityössä nimellä ”Tunnelidirektiivi”. Tunnelidirektiivi 
koskee suoraan vain yli 500 m pitkiä TEN-tieverkolla olevia tietunneleita ja sen määräykset 
on sisällytetty Suomen kansallisiin säädöksiin sekä Liikenneviraston antamiin ohjeisiin ja 
määräyksiin. Liikennevirasto on linjannut, että Suomessa direktiivin määräyksiä sovelletaan 
kaikkiin tietunneleihin (Väisänen 2016). 

Tunnelidirektiivin liitteessä 1 käsitellään tunnelin palonkestävyysvaatimuksia (Euroopan 
Unioni 2004): 

”2.7 Rakenteiden palonkestävyys 

Kaikkien sellaisten tunneleiden päärakenteen riittävä palonkestävyys on varmistettava, 
joissa paikallinen rakenteen luhistuminen voi johtaa vakaviin seurauksiin, esimerkiksi jos 
tunnelit ovat veden vallassa tai jos ne voivat aiheuttaa niitä ympäröivien tärkeiden raken-
teiden luhistumisen. 
 -- 

2.18 Varusteiden palonkestävyys 

Tunnelin kaikkien varusteiden palonkestävyydessä on otettava huomioon tekniikan mahdol-
lisuudet, ja päämääränä on oltava välttämättömien turvallisuustekijöiden toiminnan var-
mistaminen palon sattuessa.” 
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Kuva 10. TEN-tieverkosto Suomessa (Tiehallinto 2008) 

 Maantielaki 

Maantielaki (503/2005) ja sen myöhemmät päivitykset nimeävät Liikenneviraston Tunneli-
direktiivin mukaiseksi toimivaltaiseksi organisaatioksi ja tietunnelien hallintoviran-
omaiseksi, joka antaa Tunnelidirektiivin vaatimuksien täytäntöönpanoa ja soveltamista kos-
kevat ohjeet. (Liikennevirasto 2014b) 
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Hallintoviranomainen on vastuussa kaikkien tunnelien turvallisuutta koskevia säädösten, 
määräysten ja ohjeiden noudattamisesta ja toimeenpanemisesta. Tunnelien hallintoviran-
omainen hyväksyy suunnittelu- ja käyttöönottovaiheen turvallisuusasiakirjat sekä käytössä 
olevan tunnelin päivittyvät turvallisuusasiakirjat. Hallintoviranomainen antaa luvan tietun-
nelin avaamisesta liikenteelle, kun tietunnelin rakentaminen tai korjaustyö valmistuu. Hal-
lintoviranomainen varmistaa, että tunnelin hallinnoijalle, turvallisuusvastaavalle ja tarkas-
tusyksikölle määrätyt tehtävät toteutetaan. Tietunnelien hallintoviranomaisen tehtävää hoi-
taa erikseen nimetty henkilö Liikennevirastossa. (Liikennevirasto 2014b) 

 Tieliikennelaki ja tieliikenneasetus 

Tieliikennelaki (267/1981) määrää tunnelissa ajamiseen liittyvistä asioista. Sen 27 § kieltää 
ajoneuvon pysäyttämisen tai pysäköinnin tunnelissa. Tieliikennelain 33 § kieltää ajoneuvon 
peruuttamisen tai tulosuuntaan kääntämisen muussa kuin hätätilanteessa. Lisäksi ajoneuvon 
moottori on sammutettava pitkittyneen pysähdyksen ajaksi ja ajoneuvossa on käytettävä ajo-
valoja tunnelissa. (Liikennevirasto 2014b) 

Tieliikenneasetus (182/1982) 19 § säätää tunnelin liikennemerkeistä (kuvat 11 ja 12), joiden 
väli määrää tieliikennelain määräysten vaikutusalueen.

.  

Kuva 11. Merkki 565. Tunneli  
(Finlex 2017) 

  

Kuva 12. Merkki 566. Tunneli päättyy  
(Finlex 2017) 

 Pelastuslaki ja Valtioneuvoston asetus 

Pelastussuunnitelman tekemisestä määräävät Pelastuslain (379/2011) 15 § ja valtioneuvos-
ton asetuksen (479/2011) 1 §, jotka ovat astuneet voimaan vuonna 2011. Määräys koskee 
yleisillä teillä olevia, yli 100 metriä pitkiä tietunneleita. Myös ennen lain voimaan tuloa käyt-
töönotetut tietunnelit kuuluvat vaatimuksen piiriin. Suomessa tietunnelien pelastussuunni-
telman korvaa Tunnelidirektiivissä laadittavaksi määrätty tietunnelin turvallisuusasiakirja, 
joka sisältää pelastussuunnitelmaan kuuluvat asiat. Turvallisuusasiakirjassa määritellään 
tienkäyttäjien turvallisuuden takaamiseksi tarvittavat toimet, jotka ennalta ehkäisevät vaa-
roja ja häiriöitä sekä vähentävät niiden vaikutuksia. (Liikennevirasto 2014b) 

 Eurokoodit 

Eurooppalainen standardoimisjärjestö CEN on laatinut kantavien rakenteiden suunnittelun 
standardit eli eurokoodit Euroopan komission toimeksiannosta. Eurokoodeja ja niiden kan-
sallisia liitteitä noudatetaan myös tietunneleiden suunnittelussa. Niissä ohjeistetaan esimer-
kiksi korkeiden lämpötilojen huomioiminen teräksen ja betonin materiaaliominaisuuksissa. 
Eurokoodin osat 0 ja 1 käsittelevät mitoitusperusteita ja kuormituksia. Osat 2…7 ja 9 käsit-
televät eri materiaalien käyttöä ja mitoitusta rakenteissa. 
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 Liikenneviraston ohjeet 

Liikenneviraston ohjeet ovat kattavia teknisiä ohjeistuksia, joiden laatimisessa on ollut mu-
kana rakennetun ympäristön johtavia asiantuntijoita. Ne eivät lähtökohtaisesti ole määrää-
viä, mutta niiden noudattamista usein vaaditaan sopimusoikeuden kautta. Jos esimerkiksi 
kaupunki rakentaa tunnelin Liikenneviraston hallinnoiman väylän päälle, on noudatettava 
Liikenneviraston ohjeita. Ohjeissa määritellään ne suunnitteluratkaisut, jotka Liikennevi-
rasto hyväksyy automaattisesti, mutta myös muunlaiset ratkaisut ovat mahdollisia, kunhan 
ne osoitetaan toimiviksi ja turvallisiksi.  

Tietunneleihin liittyviä Liikenneviraston ohjeita ja selvityksiä on listattu liitteessä 6. Tietun-
nelin kantavien rakenteiden palokestävyyden kannalta tärkeimmät määritykset on annettu 
Liikenneviraston ohjeessa LO 14/2015 Tietunnelin rakennetekniset ohjeet (2015). Koh-
dassa 4.7 rakenteiden palokestävyydestä ohjeistetaan seuraavalla tavalla: 

”Tietunnelin rakenteet mitoitetaan seuraavien palonkestoaikavaatimusten mukaan: 

- Kantavat rakenteet HCM120 seuraavin poikkeuksin:  
- Sellaiset tietunnelin kantavat rakenteet, joiden sortuminen aiheuttaa ulko-

puolisen rakennuksen tai muun ulkopuolisen kantavan rakenteen sortumisen 
HCM180, 

- Vesistön ylivedenpinnan alapuolelle sijoitetut upotettujen ja kelluvien tunne-
leiden kantavat rakenteet HCM180.  

- Osastoivat rakenteet EN 13501-2 EI120.  
- - 

- Verhousrakenne (eristävyys) HCM60  
- Kun rakenteen lämmöneriste on paloteknisesti huonompaa kuin B-s1, d0-luokka sen 

suojabetonikuori HCM 60 minuuttia, jona aikana suojabetonikuoren eristeen puo-
leisen pinnan lämpötila ei saa ylittää eristeen vaurioitumislämpötilaa.  

Rakenteiden läpiviennit ja saumat tehdään ja tiivistetään ko. rakenteen palonkestoaikaa vas-
taaviksi. Osastoivissa rakenteissa olevien palonrajoittimien palonkestävyysvaatimus on 
sama kuin osastoivan rakenteen vaatimus. 

Verhousrakenteen takana oleva ontelo ja siinä olevat lämmöneristeet palo-osastoidaan 
EI 60-katkoilla siten, että palokatkojen keskinäinen etäisyys tunnelin pituussuunnassa on 
enintään 150 metriä. Yleensä palokatkojen välimatka sovitetaan yhdyskäytävien jakoon. 

Rakenteen kiinnityksen tulee täyttää rakenteelle asetetut vaatimukset. 

Sprinklerijärjestelmän ja savunpoistopuhaltimien sekä raskaiden varusteiden kuten por-
taaleiden ja ilmanvaihtopuhaltimien kiinnitykset tulee suunnitella siten, että ne kestävät 
sortumatta lämpötilan +600 °C.” 

Tunneleiden suunnitteluohjeena käytettiin vuosien ajan luonnosversiota Tiehallinnon oh-
jeesta ”Tietunnelien suunnitteluohje, versio 0.92” vuodelta 2005. Luonnos oli kuitenkin hy-
vin keskeneräinen, eikä sillä koskaan ole ollut virallisen ohjeen statusta. Tunnelialan toimi-
joilla ei kuitenkaan ollut muitakaan ohjeistuksia käytössään, joten luonnosversiota käytettiin 
monissa tilanteissa, vaikka se ei antanut riittävän kattavia ja tarkkoja ohjeita tietunnelin 
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suunnitteluun. Liikennevirasto on sittemmin julkaissut useita ohjeita, jotka mahdollistavat 
tietunnelin suunnittelun ja rakentamisen koko alalla yhteneväisellä tavalla.  

 Vaarallisten aineiden kuljetukset 

Suomen teillä kuljetetaan paljon syttyviä aineita, joiden palaminen voi aiheuttaa vakavia 
vaaratilanteita. Vaarallisten aineiden kuljetuksista (VAK) on tehty kansainvälinen ADR-
sopimus, jonka mukaisesti Suomessa on tehty laki (719/1994) vaarallisten aineiden 
kuljetuksesta ja vastaava asetus (194/2002) vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä. ADR-
sopimuksen mukaisesti on tehty myös Liikenne- ja viestintäministeriön asetus (277/2002) 
vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä VAK-kuljetusten kontrolloimiseksi. 
(Liikennevirasto 2014b) 

Tietunnelit on jaettu viiteen luokkaan, jotka määrittävät tunnelissa kuljetettavaksi hyväksyt-
tävät aineet. Tunneliluokat ja niihin liittyvät tarkat rajoitukset on esitetty Trafin VAK-mää-
räyksen 4541/2015 liitteen 1 kohdissa 1.9 ja 8.6. (Trafi 2015) Rajoitusten karkea jaottelu on 
esitetty kuvassa 13. Suomessa maantietunnelit suunnitellaan ja varustetaan lähtökohtaisesti 
niin, että tunneli voidaan luokitella kategoriaan A (Tiehallinto 2008). 

 

Kuva 13. ADR Tunnelikategoria (Tiehallinto 2008) 

 Palosuojarakenteet Suomen tietunneleissa 

Suomalaisissa tietunneleissa palosuojarakenteina on käytetty ruiskubetonia, palosuojalevyjä 
ja ruiskutettavia palosuojamassoja. Lisäksi paloa vastaan olevana rakenteena on käytetty 
mikropolymeerikuiduilla paranneltua betonia. Kaikissa Suomen tietunneleissa ei siis ole 
käytetty erillistä palosuojarakennetta. Liikenneviraston hallinnoimien tietunneleiden palo-
suojausratkaisuja on listattu taulukossa 6. Taulukon tiedot perustuvat Liikenneviraston ja 
ELY-keskusten edustajilta ja tietojärjestelmistä saatuihin tietoihin (Rytkönen 2016, Väisä-
nen 2016, Angervuori 2016). Ruiskubetoni on yleinen ratkaisu kalliotunneleiden verhousra-
kenteissa. Palosuojalevyjä on käytetty useassa betonitunnelissa. Erillistä ruiskutettavaa pa-
losuojamassaa on toistaiseksi käytetty vain Mestarintunnelissa. 
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Helsingissä sijaitseva Kivihaan tunneli on 320 metrin pituinen betonitunneli, jonka holvi on 
palosuojattu palosuojalevyillä. Tunnelin seinillä on betonielementit, jotka toimivat suojara-
kenteena taustalla oleville kantaville rakenteille. (Kanervo 2016, Parikka 2016) 

Taulukko 6 Liikenneviraston hallinnoimien tietunneleiden palosuojausratkaisuja  

Nimi Pituus  
(m) Sijainti Kantava  

materiaali 
Pääasiallinen  
palosuojausmenetelmä 

Kuparivuoren tunneli 323 Naantali Kallio Ruiskubetoni 

Fiskarin tunneli 145 Raasepori Kallio Ruiskubetoni 

Karkunvuoren tunneli 180 Tampere Kallio Ruiskubetoni 

Hiidenkallion tunneli 495 Espoo Kallio Ruiskubetoni 

Isokylän tunneli 435 Salo Kallio Ruiskubetoni 

Hepomäen tunneli 250 Salo Kallio Ruiskubetoni 

Lakianmäen tunneli 480 Salo Kallio Ruiskubetoni 

Revontulen tunneli 250 Rovaniemi Betoni 
Ylimitoitus ja  
mikropolymeerikuidut 

Tervakorven tunneli 575 Lohja Kallio Ruiskubetoni 

Pitkämäen tunneli 620 Lohja Kallio Ruiskubetoni 

Orosmäen tunneli 645 Lohja Kallio Ruiskubetoni 

Karnaisten tunneli 2230 Lohja Kallio Ruiskubetoni 

Lehmihaan tunneli 265 Lohja Kallio Ruiskubetoni 

Mestarintunneli 500 Espoo Kallio 
Ruiskutettava  
palosuojamassa 

Hämeenlinnan tunneli 280 Hämeenlinna Betoni Palosuojalevyt 

Markkinamäen tunneli 470 Loviisa Kallio Ruiskubetoni 

Husulan tunneli 500 Hamina Betoni Palosuojalevyt 

Kolsilan tunneli 150 Hamina Kallio Ruiskubetoni 

Rantatunneli 2327 Tampere Kallio 

Ruiskutettava palosuoja-
massa kalliotunnelissa 
Palosuojalevyt  
betonitunnelissa 
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6 Säädöksiä ja palosuojauksen mitoituskäytäntöjä 
ulkomailla 

 Kansainväliset järjestöt 

 Kansainvälinen tunnelijärjestö ITA  

Kansainvälinen tunnelijärjestö ITA edistää maanalaisen rakentamisen suunnittelua, rakenta-
mista, ylläpitoa ja turvallisuutta järjestämällä alan ihmisille tapahtumia ja tutkimalla alaan 
liittyviä asioita, kuten turvallisuutta, rakentamismateriaaleja, rakentamistapoja sekä kustan-
nuksia. ITA koostuu useista työryhmistä ja kansallisista järjestöistä, jotka osallistuvat jul-
kaisujen ja tapahtumien valmisteluihin. Suomen edustaja on Maanalaisten Tilojen Rakenta-
misyhdistys MTR ry.  

ITA:n suositukset tietunnelin rakenteelliselle palokestävyydelle julkaistiin vuonna 2004. 
Ohje luettelee useita tekijöitä, jotka pitää ottaa huomioon palosuojausta suunniteltaessa. 
Näitä tekijöitä ovat muun muassa kiinnityskestävyys, haitallisten aineiden muodostumisen 
estäminen ja hillitseminen, rakennettavuus työmaaolosuhteissa sekä kestävyys toistuvaa jää-
tymistä ja sulamista vastaan. ITA:n suosittelemat rakennusmateriaalien maksimilämpötilat 
tietunnelipalossa on esitetty taulukossa 7. Betonielementin pinnalle annettu suosituslämpö-
tila on matalampi kuin paikallavaletun betonin pinnalle, koska elementeissä käytetty tiivis 
betoni on alttiimpi räjähdysmäiselle lohkeilulle. Rakenteiden mitoituksessa käytettävien pa-
lokäyrien suositukset ovat lähes samat kuin kansainvälisellä tiejärjestö PIARC:lla (tau-
lukko 8). ITA suosittelee, että tietunneleissa ei käytetä alhaisessa lämpötilassa sulavista me-
talleista (esimerkiksi sinkki) valmistettuja ankkureita, kiinnikkeitä tai muita palolle altistuvia 
rakenneosia. (Russell 2004) 

Taulukko 7 ITA:n suosittelemia maksimilämpötiloja eräille rakennusmateriaaleille (Russell 2004) 

Rakennusmateriaali Suositeltu maksimilämpötila 

Paikallavaletun betonin pinta 380 °C 

Betonielementin pinta 200…250 °C 

Rakenneteräs 550 °C 

Ruostumaton teräs 800 °C 

Keraamiset pintarakenteet 200 °C 

 Kansainvälinen tiejärjestö PIARC 

Kansainvälinen tiejärjestö PIARC koostuu kansallisista tiealan järjestöistä, jotka osallistuvat 
yhteisten julkaisujen ja tapahtumien valmisteluihin. Suomen edustaja on Liikennevirasto. 
PIARC antaa omat suosituksensa palokäyrien käytölle erilaisten tunnelirakenteiden ja 
teknisten järjestelmien palosuojauksen mitoituksessa (taulukko 8).  
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Taulukko 8 PIARC:n palokäyrien valintasuositukset (Suomennos Lemmetyinen, alkuperäinen Lacroix, 
Haack 2004, Haack ym. 2005) 
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 Tietunnelin palosuojauksen periaatteet ulkomailla 

 Norja 

Norjassa tietunneleiden suunnittelua ja rakentamista koskevat ohjeet ja määräykset antaa 
Statens vegvesen, jonka toiminta vastaa monilta osin Suomen Liikennevirastoa. Norjassa on 
vuoristoisen maaston takia yli 1000 tietunnelia, mutta suurin osa niistä on alle kilometrin 
pituisia. Pisin tietunneli on 24,5 kilometrin pituinen Laerdalin tunneli. Vuonna 2012 Norjan 
tietunneleista 33 kappaletta kulki meren ali. (Buvik 2012) Norjassa yli 500 metrin pituiset 
tietunnelit jaetaan tunneliluokkiin keskimääräisen vuokausiliikenteen ja tunnelin pituuden 
perusteella. Keskimääräinen vuorokausiliikenne lasketaan jakamalla vuosittain tunnelissa 
kulkeneiden ajoneuvojen kokonaismäärä luvulla 365. Tunneliluokka valitaan käyttäen 
20 vuoden päähän tehdyn ennusteen mukaista vuorokausiliikennettä. (Statens vegvesen 
2016) Liikenteen määrä vaihtelee paljon norjalaisissa tietunneleissa. Noin 50 % norjalaisista 
tietunneleissa vuorokausiliikenne on alle 1000, kun taas pääkaupunki Oslon tunneleissa vuo-
rokausiliikenne voi olla jopa 90 000. (Buvik 2012) Kuvassa 14 on esitetty norjalainen tie-
tunneliluokitus. 

Tunneliluokka määrää rakenteiden palonkestovaatimuksen ja mitoituspalon palotehon, ku-
ten taulukossa 9 on esitetty. Normaalisti HC-palokäyrä on vaativin Norjassa käytetty palo-
käyrä. Vähäisen liikenteen tunneleiden vuorokausiliikenteen yläraja on 4000 ja ne kuuluvat 
siten tunneliluokkiin A ja B, kun tunnelin pituus on alle 10 kilometriä. Näissä tietunneleissa 
verhousrakenteena käytetään usein polyeteenimattojen päälle ruiskutettua ruiskubetonia, jo-
hon on sekoitettu 2 kg polypropeenikuituja betonikuutiota kohden. Ruiskubetoni suojaa pa-
lavaa polyeteenimattoa tulipalolta. Raudoitusverkolla vahvistetun ruiskubetonin minimipak-
suus on 8 senttimetriä. Tätä rakennetta on testattu polttokokeessa Runehamarin testitunne-
lissa noin 100 MW teholla, joka on mitoitusehto vasta vaatimuksiltaan korkeammissa D-luo-
kan tunneleissa. (Buvik 2012) Suomessa Eurokoodin vaatimukset vaativat käytännössä vä-
hintään 100 mm paksun ruiskubetonikerroksen käyttöä. (Salo 2016) Statens vegvesenin mu-
kaan rakenteen osana olevan palavan materiaalin (esimerkiksi lämmöneriste) pinta ei saa 
ylittää 250 asteen lämpötilaa. (Statens vegvesen 2016). 

Lähelle Oslon keskustaa on rakennettu noin 1100 m pituinen Bjørvikan tunneli, joka kulkee 
meren alla 675 metrin verran. Bjørvikan tunnelissa palosuojauksen mitoituskriteerinä käy-
tettiin betonipinnan (max 380 °C) ja raudoituksen (max 250 °C) lämpötiloja. Betonin pinta 
ei saa lohkeilla eikä palosuojarakenne pudota mitoituksessa käytetyn 2 tunnin RWS-palon 
aikana eikä palotilanteen jälkeen. Kiinnikkeiden materiaaliksi määrättiin ruostumaton teräs. 
Palosuojarakenteen oli täytettävä myös Statens vegvesenin asettamat vaatimukset karbona-
tisoitumiselle, pakkaskestävyydelle ja alkaalikestävyydelle. Väsymismitoitus tehtiin 
150 miljoonalle syklille. (Larsen 2008) Bjørvikan tunnelissa palosuojausrakenteena käytet-
tiin lopulta ruiskutettavaa palosuojamassaa. 
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Kuva 14 Norjalainen tunneliluokitus (Statens vegvesen 2016). Y-akseli kuvaa liikennemäärää ja X-akseli 
tunnelin pituutta. Kaavion T-merkinnät viittaavat Statens vegvesenin tietunneliohjeessa määriteltyihin 
tunneliprofiileihin.  

Taulukko 9 Norjalaiset tunneliluokat ja mitoituspalot (Statens vegvesen 2016) 

Tunneliluokka KVL Mitoittava paloteho Palokäyrä Aika 
 yläraja MW  min 

A 300 20 ISO 834 60 
B 4000 20 ISO 834 60 
C 8000 50 HC 60 
D 12000 100 HC 60 
E 15000 50 HC 60 
F  100 HC 60 

 Saksa 

Saksassa käytetään Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen (ZTV-ING) -ohjeita, 
joissa määritellään rakennushankkeiden sopimusehtoja sekä teknisiä vaatimuksia. ZTV-ING 
-ohjeen osassa 5 käsitellään tunnelirakentamista ja sen viimeisin versio on vuodelta 2014. 
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Rakenteellisena palosuojauksena ohje sallii erilliset palosuojausjärjestelmät (levyt, pinnoit-
teet) sekä polypropeenikuiduilla parannellun betonin.  

ZTV-ING 5 -ohjeen mukaan kantavan raudoitteen korkein sallittu lämpötila on 300 °C. Tun-
nelin kantavien rakenteiden mitoituksessa käytetään RABt-ZTV -palokäyrää (luku 4.5.5). 
Esimerkiksi vedenalaisissa tunneleissa palokäyrän maksimilämpötilan kestoa voidaan pi-
dentää vaatimustason nostamiseksi. Kantavan rakenteen palokestävyyden varmentaminen 
perustuu ylimitoittamiseen ja mikrokuituihin. Tunneliholvin minimipaksuus on 35 cm ja 
kantavan raudoitteen suojabetonipaksuuden on oltava vähintään 6 cm. Mikrokuiduilla pa-
ranneltu betoni on ohjeen mukaan riittävä palosuojarakenne, kunhan vaatimukset suojabe-
tonin paksuudesta täyttyvät. 

Ohjeen liitteessä B määritellään vaatimukset mikrokuidutetulle betonirakenteelle. Mikro-
kuitujen pituus on 6 mm ja halkaisija välillä 0,016…0,020 mm. ZTV-ING -ohjeen määritel-
män mukaan mikrokuidutetussa betonissa on oltava vähintään 2 kg mikrokuituja betonikuu-
tiota kohti. Poikkeavan annostuksen tai erilaisten kuitujen käyttö on mahdollista, kun raken-
teen palokestävyys todistetaan kolmannen osapuolen asiantuntijoiden koekappaleille teke-
millä polttokokeilla. Liite B määrittelee myös polttokokeiden suorittamisohjeet sekä betonin 
laadunvalvonnan. 

Saksassa käytetään yleensä yllä kuvattua ylimitoittamisen ja mikrokuitujen yhdistelmää tie-
tunnelin palosuojauksena. Vaihtoehtoisesti palosuojaus voidaan tehdä levymäisistä tuot-
teista. Ruiskutettavien palosuojausten käyttö on vähäistä Saksassa. (Hahne 2016) 

ZTV -ohjeiden lisäksi Saksassa käytetään Richtlinien für die Ausstattung und den Betrieb 
von Straßentunneln (RABt) -ohjetta, joka käsittelee tunneleiden laitteistoon ja käyttöön liit-
tyviä asioita. Ohjeessa annetaan suositukset esimerkiksi ilmanvaihto- ja palontunnistusjär-
jestelmien palotilanteen mitoitukselle. RABt -ohjeen on julkaissut FGSV-Verlag, joka on 
tie- ja liikennetekniikkaan keskittynyt tutkimusjärjestö. Ohjeen viimeisin versio ilmestyi 
vuonna 2006. 

 Ruotsi 

Ruotsissa tietunneleiden suunnittelua ja rakentamista koskevat ohjeet ja määräykset antaa 
Trafikverket, jonka toiminta vastaa monilta osin Suomen Liikennevirastoa. Tietunnelin pa-
lomitoituksessa noudatetaan TRVK Tunnel 11 -ohjetta, jonka mukaan käytetään HC-palo-
käyrää 180 minuutin palonkestovaatimuksella. Ohjeessa huomioidaan myös vedenalaisten 
tunneleiden ja päällerakennuskohteiden jäähtyminen. Tunnelin rakenteet eivät ohjeen mu-
kaan saa sortua, kun jäähtymisnopeus on 600 °C tunnissa. Pelastautumisen kannalta tärkei-
den kiinnitysten ja liitosten on kestettävä 250 asteen lämpötila. Rakenteen palokestävyys 
voidaan varmentaa polttokokeilla tai laskennallisesti. (Trafikverket 2011) 

Ruotsissa yleisin tietunnelin palosuojausmenetelmä on mikrokuiduilla paranneltu betoni. 
Palosuojalevyjen ja ruiskutettavien tuotteiden käyttö ei ole yleistä Trafikverketin hallin-
noimissa tunneleissa, koska ne estävät rakenteiden tarkastamisen. Lisäksi palosuojalevyjen 
kestävyys vesipesun aikana on kyseenalaistettu. (Modig 2016) 

Kaikissa merkittävissä ruotsalaisissa tietunneliprojekteissa urakoitsijat joutuvat todistamaan 
betoniseoksen palokestävyyden polttokokeilla. Virallista yleisohjeistusta mikrokuitujen an-
nostelusta ei ole, mutta esimerkiksi suuren luokan E4 Tukholman ohikulkutie -hankkeessa 
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ruiskubetonissa käytetään noin 1,5 kg/betoni-m3 mikrokuituja ja paikallavalubetonissa noin 
1 kg/betoni-m3. (Modig 2016) 

Tutkimusjärjestö SP yrittää kehittää uusia testimenetelmiä, jotta nykyisiin kokeisiin liittyviä 
epävarmuustekijöitä saadaan pienennettyä. (Modig 2016) Ruotsalaisissa vaatimuksissa käy-
tetty HC-palokäyrä on toteutettavissa useammassa testilaitoksessa kuin Suomessa vaadittu 
HCM-palokäyrä. Esimerkiksi VTT:n laitteisto ei pysty seuraamaan HCM-palokäyrää, mikä 
tarkoittaa sitä, että suomalaisten tietunnelihankkeiden polttokokeet on teetettävä ulkomai-
sissa laitoksissa. (Rytkönen 2016) 

 Ranska 

Ranskassa vuonna 2000 käyttöön otetussa ministeriöiden välisessä ohjeistuksessa (2000-63) 
tietunnelit jaetaan neljään luokkaan N0…N3. Luokituksessa N3 on vaativin taso, johon kuu-
luvat tunnelit, joiden romahtamisella olisi erittäin vakavat seuraukset ympäröiville raken-
teille tai erityisen tärkeille kuljetusreiteille. Myös vedenalaiset tunnelit kuuluvat luok-
kaan N3. Rakenteilta vaaditaan 2 tunnin HCM-palokäyrän sekä lisäksi 4 tunnin ISO 834-pa-
lokäyrän palokestävyyttä. (Taillefer ym. 2013) 

Luokassa N2 rakenteilta vaaditaan 2 tunnin HCM-palokäyrän palokestävyyttä ja N1-luo-
kassa 2 tunnin ISO 834-palokäyrän palokestävyyttä. Näiden luokkien käyttö riippuu paljon 
ympäröivistä rakenteista ja pelastushenkilökunnan toimintamahdollisuuksista. Esimerkiksi 
tunneli voi kuulua luokkaan N2, jos tunnelin on palotehosta riippumatta pysyttävä käytössä, 
jotta pelastushenkilökunta voi käyttää sitä reittinä viereisiin tunneleihin tai muihin raken-
nuksiin. Tietunneli kuuluu luokkaan N0, jos sille ei ole erikseen asetettu muita vaatimuksia. 
Luokka N0 vaatii jatkuvan sortuman estämisen, mutta palokäyrää ei ole määrätty. Säädös ei 
rajaa tai suosittele palosuojausrakenteen tyyppiä mitenkään. (Taillefer ym. 2013) 

 Alankomaat 

Alankomaissa käytetään vaativaa RWS-palokäyrää tunneleiden palomitoituksessa, koska 
maassa on paljon vedenalaisia tunneleita. Vesiväylien alta kulkevaan tunneliin pitää lain 
mukaan asentaa palosuojausrakenne, joka mitoitetaan 2 tunnin pituiselle RWS-palokäyrän 
mukaiselle palolle. Erillisissä teknisissä ohjeissa tietunnelin palosuojauksen mitoituskritee-
rinä käytetään betonin vetorasituksen alaisen osuuden (korkeintaan 380 °C) ja raudoituksen 
(korkeintaan 250 °C) lämpötiloja. Yli 380 asteen lämpötilaan lämmennyttä betonia ei saa 
huomioida rakenteen kantavuudessa ja tulipalon jälkeen se on purettava. Kylmämuovatuille 
jänneteräksille suurin sallittu lämpötila on 150 °C ja kuumamuokatuille jänneteräksille 
75 °C. Samoja rajalämpötiloja käytetään myös niissä tunneleissa, jotka eivät kulje vesi-
väylien alitse. (Hendrix 2016) Lisäksi tunneleiden läpi kuljetettaville aineille on tarkat rajoi-
tukset. Kantavan betonirakenteen ja verhousrakenteen rajapinnan suurin sallittu lämpötila 
on 380 astetta. (Haack ym. 2005) 

 Yhdysvallat 

Yhdysvalloissa käytössä on NFPA-yhdistyksen NFPA 502-standardi, joka käsittelee tietun-
neleiden, siltojen ja muiden maanteihin liittyvien rakenteiden turvallisuutta ja teknisiä jär-
jestelmiä. Standardin uusin versio julkaistiin vuonna 2014. Standardissa tunnelit jaetaan 
luokkiin (kuva 15) liikenteen tuntikohtaisen huippuarvon sekä tunnelin pituuden mukaan. 
Tunneliluokan valinta vaikuttaa esimerkiksi palon havaitsemislaitteiston ja hätätilanteen 
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kommunikointijärjestelmän vaatimuksiin. Rakenteiden palosuojaus on pakollista kaikissa 
tunneliluokissa. Kantavien rakenteiden palosuojaaminen vähentää niihin kohdistuvaa läm-
pövirtaa, mutta kasvattaa samalla tunnelin ilmanvaihdon vaatimuksia. 

 

Kuva 15 NFPA 502 -standardin tunneliluokitus. Y-akseli kuvaa liikennemäärän tuntikohtaista huippu-
arvoa ja X-akseli tunnelin pituutta 

Kantavilta rakenteilta vaaditaan 120 minuutin kestävyyttä altistettuna RWS-palokäyrälle, 
jota kutsutaan todellisia tunnelipaloja kuvaavaksi lämpötilan kehitykseksi. Standardi viittaa 
muun muassa vuonna 2003 Runehamarin tunnelissa tehtyjen polttokokeiden tuloksiin. Li-
säksi betonin räjähdysmäinen lohkeilu ja jatkuva sortuma on estettävä.  

Rakenteellisesta palosuojauksesta stanpikdardissa mainitaan rakenteen rajapinnoissa sallitut 
lämpötilat. Paikallavaletun betonin pintalämpötila saa olla maksimissaan 380 astetta ja be-
toniraudoitteiden suurin sallittu lämpötila on 250 astetta, kun suojabetonin paksuuden olete-
taan olevan 25 millimetriä. Teräsrakenteen lämpötila ei saa ylittää 300 astetta.  

NFPA 502 -standardin mukaisen palosuojauksena käytetyn materiaalin on oltava palama-
tonta ja sen sulamislämpötilan on oltava vähintään 1350 astetta. Näiden ehtojen on täytyt-
tävä materiaalin ollessa täysin saturoitunut vedellä sekä materiaalin sisältäessä alle 5 paino-
prosenttia vettä. Lisäksi materiaalin tulee kestää dynaamisia imu- ja painekuormia sekä tu-
lipalosta tai vesipesusta aiheutuvia äkillisiä lämpötilanmuutoksia. Materiaali ei saa vahin-
goittua kastumisesta tai toistuvasta jäätymisestä ja sulamisesta. Palosuojamateriaali ei saa 
aiheuttaa vaaraa tai haittaa palotilanteessa. Palosuojausmateriaalin täytyy täyttää myös 
kaikki yleiset rakennusmateriaaleille annetut vaatimukset. 

NFPA 502 -standardissa suositellaan todentamaan rakenteiden ja laitteiston palokestävyys 
polttokokeiden avulla. Toimivuus voidaan todistaa myös viittaamalla aikaisemmin tehtyjen 
polttokokeiden tuloksiin. Testijärjestelyn ohjeistuksessa kiinnitetään huomiota testattavan 
palosuojarakenteen kiinnityksiin, joiden on oltava samanlaisia kuin todellisessa rakenteessa. 
Levymäisten suojausten testikappaleissa on oltava vähintään yksi sauma, jotta voidaan arvi-
oida saumojen vaikutusta suojattavan rakenteen lämpenemiseen. Ruiskutettavien materiaa-
lien kerrosten määrän on vastattava todellisessa rakenteessa käytettävien kerrosten määrää.  
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Palosuojarakenteiden kiinnikkeille annetaan suositukset NFPA 502 -standardissa. Kiinnik-
keen maksimikoko on M6, jotta teräsosa ei aiheuta merkittävää kylmäsiltaa palosuojauksen 
läpi. Paksumpien kiinnikkeiden arvioidaan aiheuttavan betonin lohkeilua ja ilmiö leviää suu-
remmalle alueelle, jos pieni osa betonista on lohkeillut. Kiinnikkeiden materiaaliksi standar-
dissa suositellaan ruostumatonta terästä. Kiinnikkeiden tulee olla soveltuvia rakenteen alu-
eilla, jotka ovat vedettyjä tai halkeilleita. Dynaamisille kuormille altistettujen kiinnikkeiden 
kanssa suositellaan käytettäväksi aluslevyjä, jotta kiinnikkeet eivät repeydy rakenteen läpi.  
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7 Rakenteelliset palosuojausmenetelmät 

 Yleistä 

Tietunneleissa käytetään useita erilaisia palosuojausmenetelmiä, joilla pyritään estämään tai 
vähentämään tulipalon haitallisia vaikutuksia. Betoni on yleisin kantavien rakenteiden ma-
teriaali tietunneleissa Suomessa ja maailmalla, joten monet palosuojausmenetelmät liittyvät 
erityisesti betonirakenteisiin. Rakenteellisia palosuojausmenetelmiä on kolmea yleistä tyyp-
piä  

1. Rakenteen oman palokestävyyden parantaminen (esimerkiksi ylimitoittaminen) 
2. ulkoisesti asennettavat verhoukset (levyt) 
3. ruiskutettavat tai levitettävät pinnoitteet 

Kuva 16 havainnollistaa näiden menetelmien käyttöä betonirakenteen suojauksena. Kuvaan 
on merkitty rakenteen paksuuden vertailutaso, joka havainnollistaa palosuojamenetelmien 
vaikutusta rakenteen kokonaispaksuuteen. Kaikilla menetelmillä on etuja sekä haasteita tun-
nelin käytön ja toimivuuden kannalta. Tietunneleissa yleisesti käytettyjen rakenteellisten pa-
losuojamenetelmien ominaisuuksia vertaillaan taulukossa 10. Taulukon sisältö perustuu kir-
jallisuustutkimuksessa ja haastatteluissa havaittuihin tekijöihin. Jotkin ominaisuudet tai te-
kijät vaihtelevat merkittävästi tunnelihankkeen mukaan ja joistain ominaisuuksista ei löyty-
nyt luotettavaa ja kattavaa tietoa tutkimuksen aikana, joten solun arvoksi jää siinä tapauk-
sessa ”EOS”. Palosuojarakenteiden kestävyydestä erityisesti kosteissa ja suolapitoisissa olo-
suhteissa sekä toistuvalle jäätymiselle ja sulamiselle altistuneena löytyi vähän luotettavaa 
tietoa. Tuotevalmistajien esitteissä luonnollisesti ylistetään tuotteen ominaisuuksia kaiken-
laisissa olosuhteissa. Joka tapauksessa taulukon sisältö on suuntaa antava. Seuraavissa lu-
vuissa käsitellään palosuojausrakenteissa käytettyjä rakennetyyppejä sekä palosuojauksen 
valintaan ja onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä. 

 

Kuva 16 Rakenteellisen palosuojauksen menetelmiä sekä räjähdysmäisen lohkeilun hillitsemiin käytetyt 
kuidut (muokattu, alkuperäinen (Beard, Carvel 2005)  
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Taulukko 10 Palosuojamenetelmien vertailu useiden eri lähteiden perusteella (kirjoittajan näkemys) 
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 Rakenneosan oma palokestävyys 

Betoni on melko hyvä lämmöneriste, joten toimii lämpöeristeenä teräsbetonirakenteen kan-
tavuuden kannalta olennaisille raudoitteille. Rakenneosan omaa palokestävyyttä voi paran-
taa esimerkiksi ylimitoittamalla eli kasvattamalla rakenneosan dimensioita, jolloin pintaker-
rokset uhrataan tietoisesti palokestoajan saavuttamiseksi. Toinen vaihtoehto rakenneosan 
oman palokestävyyden parantamiseksi on mikropolymeerikuitujen tai geopolymeerien kal-
taisten lisäaineiden käyttö. Lisäaineilla vähennetään yleensä betonirakenteen lohkeilua, 
mutta betonimatriisin tai raudoiteterästen ominaisuudet eivät muutu. Betonin lisäaineita ei 
pidetä varsinaisesti palosuojauksena vaan räjähdysmäisen lohkeilun hillitsemiskeinona. Yli-
mitoittamista ja lisäaineita käytetään usein yhdessä, jolloin saadaan varmistettua raudoitete-
räksille paksu ja eristävä suojakerros, joka ei lohkeile tulipalon aikana. 

Betonipinta ilman erillistä palosuojauskerrosta mahdollistaa rakenteen tarkastamisen, puh-
distamisen ja tunnelin laitteiden ja varusteiden yksinkertaisen kiinnittämisen. Rakentaminen 
nopeutuu, koska aikaa ei kulu palosuojausrakenteen asentamiseen. Tulipalon vaikutuksia 
kestävän betonin pinta ei vaadi erillisiä huoltotoimenpiteitä ja siitä valmistetun rakenneosan 
elinkaari on yhtä pitkä kuin tunnelin elinkaari. Betonipinta on ohuita levyjä tai ruiskutettavia 
massoja kestävämpi iskuja sekä mekaanista rasitusta vastaan ja siinä on vain vähän likaa 
kerääviä saumoja ja liitoksia. Törmäykset aiheuttavat suhteellisesti vähän vahinkoja beto-
nille eikä rakenteen palokestävyys vaarannu pienistä pintakolhuista. Massiivisen betonira-
kenteen pinta ei yleensä vahingoitu merkittävästi liikenteen imu- ja painekuormista ja sen 
ominaisuuksia voidaan muokata veden imeytymisen vähentämiseksi. (Haack 2001, 2008, 
Kaundinya 2007) 

Menetelmän heikkous on tulipalon suora vaikutus betonirakenteelle, minkä todellisia vaiku-
tuksia ei voida tarkasti ennustaa rakenteen suunnitteluvaiheessa. Ylimitoittaminen tai lisäai-
neiden käyttö ei yleensä hillitse rakenteen lämpötilan kohoamista. Korkea lämpötila vaikut-
taa betonin koostumukseen ja pitkään kestävän tulipalon aikana betonirakenne heikentyy 
syvältä, jos sen pintaa ei ole palosuojattu. Tulipalon jälkeen rakenteen vaurioitunut osa pu-
retaan, joten tulipalon vaikutusten ulottuminen syvälle rakenteeseen lisää purkutyön kustan-
nuksia. Purkutyön laajuus riippuu paljon tulipalon voimakkuudesta ja monista muista teki-
jöistä. Käytännössä betonin ominaisuuksien muuttaminen toimii palosuojauskeinona vain 
uusissa tunneleissa, joten olemassa olevan tietunnelin palokestävyyden parantaminen pitää 
toteuttaa toisella menetelmällä, esimerkiksi ruiskubetonilla, palosuojalevyillä tai ruiskutet-
tavilla palosuojatuotteilla.  

Ylimitoittamisesta johtuva suurempi tilantarve aiheuttaa esimerkiksi lisää louhintakustan-
nuksia, jotka voivat pitkässä tunnelissa kertyä huomattavan suuriksi. Haackin (2001) mu-
kaan louhittavan ympyräprofiilin leveyden kaventaminen 8…10 senttimetrillä pienentää 
louhintatilavuutta keskimäärin 1,5…2 prosenttia. Louhintatilavuuden pienentyminen ai-
heuttaa kustannussäästöjä louhintamurskeen kuljetuksessa ja käsittelyssä. Lisäaineiden 
avulla paloa kestävä betoni on 5…10 % kalliimpaa kuin tavanomainen betoni. Betonityyp-
pien hintaero riippuu mitoittavan palotilanteen ominaisuuksista ja muodostuu kuitujen, run-
koaineen, raudoituksen ja lisäaineiden hinnoista. 

Yli 800 asteen lämpötilassa betonin matriisirakenne alkaa hajota ja betonin sulaminen alkaa 
1150…1200 asteessa. Ylimitoittaminen ja mikrokuitujen käyttö eivät suojaa betonia sulami-
selta tällaisissa äärimmäisissä lämpötiloissa, joita esimerkiksi HCM-palokäyrän mukainen 
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lämpötilakehitys aiheuttaa. Esimerkiksi Hanin ym. (2010) tutkimuksessa mikrokuidut vä-
hensivät betonirakenteen räjähdysmäistä lohkeilua, mutta lopulta betonin pinta suli noin 
5 mm syvyydeltä RWS 120-vaatimuksen mukaisessa polttokokeessa. 

 Ylimitoittaminen 

Rakenteen dimensioiden kasvattamisella eli ylimitoittamisella on monia samoja etuja kuin 
esimerkiksi mikropolymeerikuitujen tapaisten lisäaineiden käytöllä. Tavanomaisen betonin 
dimensioiden kasvattaminen ei vähennä betonin räjähdysmäistä lohkeilua, joka vaikeuttaa 
ihmisten pelastautumista ja pelastushenkilökunnan työtä. Eurokoodi 2 (SFS-EN 1992-1-2 
2007) mainitsee lohkeilun rajoittamismenetelmäksi myös lähelle rakenteen pintaa asennet-
tavan tiheän teräsverkon, mutta tämä menetelmä ei ole sallittu Suomessa. Mitoituksen läh-
töoletuksena on, että raudoitus ei altistu tulipalolle, vaikka betonin pintakerros ohenee. Di-
mensioiden kasvattaminen lisää rakentamiskustannuksia, koska tarvitaan enemmän materi-
aaleja (betoni, lisäraudoitus) ja rakenteen tilantarve kasvaa.  

 Lisäaineiden käyttö 

Betonin palokestävyyttä voidaan parantaa käyttämällä geopolymeerien tai mikropolymeeri-
kuitujen tapaisia lisäaineita. Paloa kestävän betonin käyttö vähentää lohkeilua eikä lisäainei-
den käyttö aiheuta erillisiä tilavarauksia. Suoja räjähdysmäistä lohkeilua vastaan on ole-
massa jo tunnelin rakentamisaikana. Lisäaineiden käyttö lisää betonimassan kustannuksia.  

Valmiin rakenteen koostumuksen selvittäminen ja laadun varmentaminen vaativat erityistä 
huomiota. Lisäaineiden annostelu vaikuttaa oleellisesti lopullisen rakenteen palokestävyy-
teen, joten laadunvalvonta ja tarkastusmittausten tekeminen ovat tärkeitä palokestävyyden 
varmistamiseksi. Tietoa lisäaineiden toimivuudesta koko tietunnelin elinkaaren ajalta ei 
vielä ole saatavilla, mutta esimerkiksi useat geopolymeerit ja polymeerimuovit ovat kemial-
lisesti kestäviä aineita. 

 Palosuojalevyt 

Palosuojalevyillä on usein erittäin hyvä lämmöneristävyys, jolloin ohut levy riittää palokes-
tävyyden saavuttamiseen. Toisaalta palosuojalevyjen pinta heijastaa suurimman osan läm-
pösäteilystä, mikä nostaa tunnelin tunneliaukon lämpötilaa. Palosuojalevyjen muita hyviä 
ominaisuuksia ovat helppo korjattavuus ja vaihtamismahdollisuus onnettomuuden jälkeen 
sekä mahdollisuus asentaa olemassa oleviin tunneleihin. (Iso-Mustajärvi, Inha 1999) Nämä 
ominaisuudet riippuvat kuitenkin levyjen kiinnitystavasta.  

Mittatarkkoja levyjä voidaan käyttää useassa kerroksessa, jolloin saumat limitetään siten, 
että ne eivät ole samassa kohdassa. Usean levykerroksen käyttö toisaalta lisää kiinnikkeiden 
määrää ja vaikeuttaa asentamista, koska levyosia on enemmän. Palosuojalevyjen saumojen 
palokestävyys varmistetaan saumausmassalla, -teipillä tai lisäämällä levyjen taustalle noin 
10 cm levyinen kaistale palosuojalevyä (kuva 16, s. 71).  

Palosuojalevyjen käytöllä on vaikutuksia elinkaareen. Levyt aiheuttavat ylimääräisen tilava-
rauksen tunneliin ja niiden kiinnittäminen aiheuttaa paljon työtä. Palosuojalevyjen käyttöikä 
on tavallisesti 25…35 vuotta, joten levyt pitää uusia useaan kertaan tietunnelin koko käyt-
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töiän (esim. 100 vuotta) aikana. Kiinnikkeiden korroosio ja levyjen pitkäaikaiskestävyys esi-
merkiksi liikenteen aiheuttamia imu- ja painekuormia tai mekaanisia rasituksia (iskut, tör-
mäykset) vastaan voi olla ongelmallista. (Haack 2001, 2008, Kaundinya 2007)  

Levyt voidaan kiinnittää kantavaan rakenteeseen mekaanisilla kiinnikkeillä, valukiinnityk-
sellä tai esimerkiksi teräsrakenteissa myös liimaamalla. Levyjen luotettavan kiinnityksen 
varmistaminen on haastavaa kaikilla kiinnitystavoilla. Valukiinnitys on kiinnitystapa, jossa 
palosuojalevyt asetellaan laattamaisen betonirakenteen valumuotin pohjalle ja tuore betoni 
valetaan palosuojalevyjen päälle. Betonimassa sitoutuu lujasti huokoisen palosuojalevyn 
pintahuokosiin muodostaen lujan tartunnan. Kiinnityksen varmuutta voidaan parantaa asen-
tamalla osittain palosuojalevyjen ja osittain betonivalun sisään jäävät mekaaniset kiinnikkeet 
(esimerkiksi ruuvi tai tartuntatanko). (Iso-Mustajärvi, Inha 1999, Kanervo 2016, Rytkönen 
2016) Kiinnikkeet mahdollistavat myös tiivispintaisten palosuojalevyjen valukiinnityksen. 
Valukiinnitetyt palosuojalevyt tarjoavat suojaa jo tunnelin rakentamisaikana ja ne ovat usein 
halpa tietunnelin palosuojaustapa helpon asentamistapansa takia (Russell 2004).  

Jälkikiinnittämisellä tarkoitetaan metallisia ankkureita (esimerkiksi kiila-ankkureita), joilla 
oikealle paikalle asetellut levyt kiinnitetään kantavaan rakenteeseen. Jokainen palonsuoja-
levy kiinnitetään useilla ankkureilla, jotta yhden tai useamman ankkurin pettäminen ei ai-
heuta levyn putoamista. Jälkikiinnikkeiden suuri määrä tarkoittaa sekä suurta työmäärää että 
virheellisen asentamisen riskin kasvamista. Kiinnikkeitä voidaan esimerkiksi kiristää liikaa, 
mikä voi aiheuttaa levyn rikkoutumisen (Kanervo 2016). Avattavat tai irrotettavat kiinnik-
keet (kuva 17) voivat mahdollistaa levyjen vaihtamisen tai irrottamisen tarkastuksen ajaksi. 
Tutkimuksen aikana ei kuitenkaan löytynyt tietoa tällaisten kiinnikkeiden pitkäaikaiskäy-
töstä. Esimerkiksi löystyminen tai kierteiden kuluminen voivat tehdä kiinnikkeestä käyttö-
kelvottoman. (Salo 2016) 

 

Kuva 17 Palosuojalevyjen kiinnikkeitä ja aluslevy. Kiinnikkeet kiinnittyvät kiilautuvan pään avulla be-
toniin. Lyhyin kiinnike (oikealla) on katkaistava malli, jonka kannan profiili eroaa keskellä olevasta 
tavanomaisesta kiinnikkeestä. (Lemmetyinen 2016) 

Levyjen kiinnitystarvikkeiden pitää olla hyväksyttyjä kyseiselle palosuojalevylle ja niiden 
on kestettävä tulipalon vaikutuksia riittävän kauan. Palosuojalevyjen kiinnikkeiden pitää olla 
kooltaan, pituudeltaan, materiaaliltaan, lujuudeltaan, määrältään ja muilta ominaisuuksiltaan 
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soveltuvia käytettäväksi tietyn palosuojalevyn kanssa. (Iso-Mustajärvi, Inha 1999, Kanervo 
2016) 

Palosuojalevyjen asentaminen voi olla erityisen työlästä, jos suojattava pinta on epätasainen 
tai monimuotoinen. Pinnan epätasaisuudet voivat vaikeuttaa asennustyötä ja vaurioittaa le-
vyjä asentamisen aikana. Suojattavan rakenteen yksityiskohdat, kuten liitokset, saumat tai 
läpiviennit vaativat erityistä huomiota. Monimuotoiset rakenteen osat voidaan usein kote-
loida palosuojalevyillä, mikä voi olla työlästä ja koteloinnin paloteknisestä toimivuudesta 
pitää varmentua. Koteloinnin hyvä puoli on se, että yleensä jokin levyosa voidaan poistaa 
hetkellisesti suojatun rakenteen tarkastamista varten ja asentaa takaisin paikoilleen. Val-
miissa palosuojalevyillä suojatussa pinnassa ei saa olla näkyviä vaurioita, kuten lohkeamia, 
halkeamia, taipumia tai muita levyjen palonkestävyyttä, lujuutta tai ulkonäköä heikentäviä 
vikoja. (Haack 2001, 2008, Kaundinya 2007, Kanervo 2016) 

Palosuojalevyjen käyttö voi vaikeuttaa tunnelirakenteiden visuaalista tarkastamista ja pa-
himmillaan estää tarkastamisen kokonaan. Tarkastamismahdollisuudet riippuvat levyjen 
kiinnitystavasta, sillä palosuojalevyillä suojatut rakenteet voidaan periaatteessa tarkastaa, 
mikäli levyjä ei ole kiinnitetty valukiinnityksellä tai liimaamalla, vaan irrotettavilla tai ruu-
vattavilla mekaanisilla ankkureilla. Nykyisin on olemassa kiinnikkeitä, jotka voidaan kat-
kaista ja siten levy saadaan helposti irti esimerkiksi tarkastusta tai levyn vaihtamista varten. 
(Haack 2001, 2008, Kaundinya 2007, Rytkönen 2016) 

Palosuojalevyjen käyttö voi asettaa erityisiä vaatimuksia suojattavan pinnan puhtaudelle ja 
tasaisuudelle. Likainen pinta voi estää liimattavan levyn kiinnittymisen. Suojattava pinta on 
puhdistettava huolellisesti öljystä, pölystä ja muista tartuntaa heikentävistä aineista. (Iso-
Mustajärvi, Inha 1999) Puhtaus on tärkeää myös siinä tapauksessa, että palosuojalevyt itses-
sään halutaan pintakäsitellä esimerkiksi kiiltävällä pinnoitteella tietunnelin valaistus- ja ul-
konäkövaatimusten takia.  

Tunneliolosuhteissa palosuojalevyt saattavat imeä kosteutta, jolloin niiden eristysominai-
suudet voivat muuttua ja veden aiheuttama painon nousu voi aiheuttaa putoamisriskin. Ve-
delle altistuminen voi heikentää adheesiokiinnityksen pitävyyttä. (Haack 2001, 2008, Kaun-
dinya 2007) 

Kaikki palosuojalevytuotteet eivät sovellu tietunneliympäristöön rajujen 
palonkestovaatimusten ja ympäristöolosuhteiden takia. Palosuojalevyjen valinnassa tulee 
huomioida tuotteen soveltuvuus tietunneliympäristöön. Tutkimuksen aikana markkinoilla 
olevia ja tietunneleihin tarkoitettuja palosuojalevyjen tuotenimiä ovat esimerkiksi fermacell 
AESTUVER®, Promat PROMATECT® ja PassiveTec Tunnel Liner®. 

 Ruiskutettavat ja levitettävät materiaalit 

Ruiskutettaviin ja levitettäviin palosuojamateriaaleihin kuuluvat esimerkiksi ruiskubetoni, 
ruiskutettavat palosuojamassa sekä palosuojamaalit. Ruiskutettavien ja levitettävien palo-
suojamateriaalien etu on niiden soveltuvuus monimuotoisille pinnoille ja rakenteen muo-
doille, ja niillä voidaan suojata helposti rakenteiden yksityiskohtia, kuten liitoksia ja läpi-
vientejä. Niiden kiinnitys perustuu adheesioon tai erityisesti ruiskutettavien tuotteiden 
kanssa käytettävään tukiverkkoon ja mekaanisiin kiinnikkeisiin. Adheesioon perustuva kiin-
nitys vaatii puhtaan ja kuivan pinnan, joten öljy, irtoaines ja muut kiinnitystä heikentävät 
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aineet on poistettava ennen palosuojatuotteen ruiskuttamista tai levittämistä. Ruiskutettavilla 
ja levitettävillä palosuojatuotteilla voidaan rakentaa lähes saumattomia palosuojauspintoja. 
Toisaalta ruiskutettavien tuotteiden käyttö yleensä estää suojatun rakenteen tarkastamisen, 
koska palosuojausta ei yleensä voida hetkellisesti poistaa ja asentaa takaisin. (Iso-Musta-
järvi, Inha 1999) 

Ruiskuttaminen on nopea asennusmuoto, mutta tukiverkon ja sen kiinnikkeiden asentaminen 
on työlästä ja vie aikaa. Ruiskuttaminen voidaan tehdä koneellisesti tai manuaalisesti. Joi-
denkin tuotevalmistajien mukaan heidän ruiskutettavia palosuojatuotteitaan voi käyttää il-
man tukiverkkoja (Kaista 2016), mutta jokaisen tuotteen käyttövaatimukset ja -rajaukset on 
tarkistettava ennen niiden käyttöä. Kanervon (2016) mukaan tavarantoimittajien ohjeissa 
voidaan mainita esimerkiksi, että ruiskutettavan tuotteen kanssa on käytettävä tiheäsilmäistä 
verkkoa mekaanisilla kiinnikkeillä niillä alueilla, joilla materiaali voi pudota ihmisten tai 
liikenteen sekaan. Ruiskutustyö voi rajoittaa muuta työskentelyä samalla tunnelin alueella 
ja siten vaikuttaa työmaan aikatauluun ja sujuvuuteen (van der Wal 2016). 

Ruiskuttamista ei yleensä voi tehdä pakkasella ja materiaaleja on säilytettävä riittävän kui-
vassa ja lämpimässä tilassa. Ruiskutettavan tuotteen ainesosien annostelussa on noudatettava 
tuotevalmistajan antamia ohjeita. Ruiskutettavien kerrosten paksuudelle on yleensä maksi-
miarvot, joten sitä paksumpien rakenteiden rakentaminen vaatii useamman kerroksen. Jo-
kaisen kerroksen ruiskuttamisen jälkeen rakenteelle on annettava kovettumisaikaa, mikä pi-
dentää asennustyön kokonaiskestoa. Rakenteen palosuojauksen riittävyys riippuu palosuo-
jauksen paksuudesta, joten ruiskutettavien ja levitettävien tuotteiden paksuus on varmistet-
tava mittaamalla. (Iso-Mustajärvi, Inha 1999) 

Tunneliolosuhteissa ruiskutettavat palosuojatuotteet saattavat imeä kosteutta, jolloin niiden 
eristysominaisuudet voivat muuttua ja veden aiheuttama painon nousu voi aiheuttaa pu-
toamisriskin. Vedelle altistuminen voi heikentää adheesiokiinnityksen pitävyyttä. (Haack 
2001, 2008, Kaundinya 2007) Toisaalta veden imeytyminen voi joissain tapauksissa lievästi 
parantaa ruiskutettavan palosuojamateriaalin palokestävyyttä (Roberts ym. 2010). 

Kaikki ruiskutettavat palosuojatuotteet eivät sovellu tietunneliympäristöön. Ruiskutettavien 
palosuojatuotteiden eristävyys, tiheys, huokoisuus sekä kestävyys mekaanista rasitusta ja 
ympäristön vaikutuksia (vesi, suola, lika) vastaan vaihtelevat, joten tuotteen ominaisuuksien 
soveltuvuus tietunneliin on varmistettava ennen tuotteen valintaa. 

 Palosuojamassat 

Palosuojamassat ovat yleensä sementtipohjaisia seoksia, joihin on sekoitettu palonkestoa pa-
rantavia lisäaineita, kuten vermikuliittia tai perliittiä. Sideaineena käytetään sementin lisäksi 
myös kipsiä. Palosuojamassojen tiheys on matala suhteessa betoniin, minkä takia niillä on 
parempi lämmöneristävyys. Ne kiinnittyvät melko helposti monenlaisiin pintoihin, kunhan 
pinta on puhdas, eikä siinä virtaa huomattavaa määrää vettä.  

Tutkimuksen aikana markkinoilla olevia ruiskutettavien palosuojamassojen tuotenimiä ovat 
esimerkiksi Grace Monokote®, BASF MasterRoc®, Promat Cafco FENDOLITE®, Sika Si-
kacrete® ja Morgan FireMaster® FireBarrier™. 
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 Ruiskubetoni 

Ruiskubetonointi on menetelmä, jossa betoni ruiskutetaan ruiskutussuuttimen kautta kerrok-
sittain. Menetelmän käyttö tarvitsee vain yksipuolisen muotin ja sillä on mahdollista toteut-
taa monimutkaisia ja ohuita betonirakenteita. Ruiskubetonirakenteet ovat yleisiä tietunne-
leissa erityisesti verhousrakenteissa ja kalliorakenteiden lujituksessa.  

Betonin heikon lämmönjohtavuuden takia ruiskubetonia käytetään lämpöä eristävänä raken-
teena esimerkiksi kallion tai syttymisherkkien vedeneristemateriaalien suojaamisessa. Pai-
kallavalubetonin tavoin myös ruiskubetoni on lämpötilan kohotessa altis lohkeilulle, jota 
voidaan vähentää sekoittamalla ruiskubetonimassaan mikropolymeerikuituja (luku 3.4.1). 
Teräsprofiilien ja muiden monimuotoisten rakenneosien palosuojaamista varten ruiskubeto-
niin voidaan sekoittaa palosuojaavia lisäaineita, esimerkiksi vermikuliittia.  

 Paisuvat palosuojamaalit ja -ruiskutteet 

Palosuojamaalit ja -ruiskutteet ovat yleensä paisuvia päällysteitä (eng. intumescent coating), 
joiden lämmöltä suojaava ominaisuus perustuu kemialliseen reaktioon. Lämpötilan nousu 
paisuttaa ohuen materiaalikerroksen huomattavasti paksummaksi ja paremmin lämpöä eris-
täväksi. Huokoisen aineen tulipalolle altistuvat pintakerrokset hiiltyvät ja siten niiden eris-
tävyys paranee entisestään. 

Palosuojamaaleja käytetään erityisesti teräsrakenteiden suojaamisessa. Paisuvat maalit koos-
tuvat hiililähteestä, huokoistusaineesta sekä hartsista. Lämpötilan kohotessa hiililähde kuu-
menee ja hiiltyy, jolloin se ja huokoistusaine reagoivat muodostaen eristävän vaahtokerrok-
sen. Hartsi estää kaasuja karkaamasta ja antaa pinnoitteelle mekaanista kestävyyttä. Paisunut 
kerros voi olla jopa 100-kertaa paksumpi kuin alkuperäinen maalikerros. Paisumisreaktion 
vuoksi maalatun rakenteen ympärille pitää jättää hieman tilaa. (Harper 2004) Palosuojamaa-
lit voidaan päällystää muilla maaleilla tai pinnoitteilla, jolloin niiden kulutuskestävyys, ul-
konäkö ja likaantumisnopeus saadaan halutulle tasolle. 

Paisuvien palosuojamaalien ja -ruiskutteiden palosuojausmekanismi perustuu siis ohuen ker-
roksen kemialliseen reaktioon. Suojakerroksen ohuus tekee siitä vaurioherkän, sillä sen pin-
taan kohdistuvat iskut voivat rikkoa ohuen pinnan verrattain helposti. Lisäksi tietunnelin 
kosteus, suola ja lika voivat heikentää näiden materiaalien kestävyyttä ja aiheuttaa esimer-
kiksi lohkeilua ja hilseilyä.  

Robertsin ym. (2010) tutkimuksen mukaan paisuvien palosuojatuotteiden käyttöikä vaihte-
lee merkittävästi, kun ne altistuvat ympäristön rasituksille. Tutkimuksen aikana he vertaili-
vat kuuden eri palosuojamaalin ikääntymisen vaikutusta niiden palonkestoon, pinnan kulu-
miseen ja päällystettyjen teräslevyjen korroosioon. Suojatut levyjä pidettiin pisimmillään yli 
10 vuoden ajan altistettuna meriveden roiskeille, auringonpaisteelle ja ulkoilmalle. Palokes-
tävyyttä he mittasivat 60 minuutin ajan huonepalokäyrällä ja 120 minuutin ajan suihkumoot-
torin liekkejä simuloivalla testillä (eng. jet fire test), joka mittaa kuumenemisen lisäksi myös 
pinnan kulumista. Suihkumoottorin liekkejä simuloivaa testi määritellään standardissa 
ISO 22899-1 ja sitä käytetään esimerkiksi öljy- ja kaasuteollisuudessa. 

Robertsin ym. (2010) tutkimuksessa erillisen pinnoitekerroksen käytöllä, pinnan karheudella 
sekä reunojen ja kulmien suojauskerroksen tasapaksuisuudella todetaan olevan merkittävä 
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vaikutus palosuojatuotteen korroosiosuojaan, kulumiseen, ja elinkaareen. Paisuvien palo-
suojatuotteiden kestävyyttä voi parantaa pinnoittamalla ne kulumista ja ympäristön rasituk-
sia vastaan. Palosuojaominaisuudet eivät useimpien tuotteiden kohdalla merkittävästi hei-
kentyneet tutkimuksen aikana. (Roberts ym. 2010) 

Paisumiseen perustuvien palosuojatuotteiden kestävyys tunnelipalon erittäin korkeissa läm-
pötiloissa on epävarmaa. Esimerkiksi jotkin Jansson McNameen ym. (2016) koestamat pai-
suvat palosuojamaalit eivät täyttäneet asetettuja vaatimuksia edes ISO 834-palokäyrän tes-
teissä. Ne soveltuvat lähinnä toissijaisten rakenteiden suojaamiseen ja tietunnelin teknisten 
tilojen tapaisille alueille, joissa palotilanteet ovat maltillisempia ja pinnoitteen pitkäaikaisen 
säilymisen kannalta olosuhteet suotuisampia (kosteus, suola) kuin tunneliaukossa.  

 Läpiviennit, kiinnikkeet, liitokset ja muut rakennedetaljit 

Rakenteiden liitosten, läpivientien ja kiinnikkeiden tapaisten yksityiskohtien palosuojaus on 
yhtä tärkeää kuin suurien pintojenkin. Tietunneleissa on runsaasti erilaisia rakenteiden epä-
jatkuvuuksia, kuten liikuntasaumoja, elementtisaumoja tai putkien ja kaapeleiden läpivien-
tejä. Rakenteiden yksityiskohdat voidaan osin suojata samoilla menetelmillä kuin tunnelira-
kenteiden muut osat, mutta yksityiskohtia varten on kehitetty myös omia ratkaisuja sekä 
tuotteita.  

Tietunnelin holviin ja seiniin kiinnitetään paljon erilaisia laitteita ja varusteita, esimerkiksi 
ilmapuhaltimia, liikennemerkkejä sekä kaapelihyllyjä. Nämä laitteet ja varusteet roikkuvat 
yleensä teräksisten kannakointipulttien tai tukikehikoiden varassa. Tunnelin holvissa kanta-
van rakenteen ja kannakointiosan liitoskohta on erityisen herkkä tulipalon vaikutuksille, 
koska kuumat palokaasut virtaavat tunnelin holvin alapintaa pitkin ja kuumentavat ensim-
mäisenä tunneliholvin rakenteita. Näitä liitoskohtia voi olla erittäin paljon joissain rakenne-
ratkaisuissa. Liitoskohtien palosuojaukseen on siis kiinnitettävä erityistä huomiota. Palosuo-
jaus voidaan toteuttaa levyjä tai ruiskutettavia tuotteita käyttäen.  

Kaapeli- ja putkiläpivientien palosuojaus tehdään yleensä laastimaisilla tiivistemassoilla tai 
erillisillä manseteilla ja läpivientitiivisteillä (kuva 18). Eräs vaihtoehto on valaa betoniin ly-
hyt pala putkea ja jatkaa putkistoa seinän molemmin puolin. Elementti- ja liikuntasaumat 
suojataan elastisella palamattomalla suojamassalla tai saumanauhalla. Markkinoilla on sau-
manauhoja, jotka paisuvat lämpötilan vaikutuksesta palosuojamaalien tapaan. Liikunta-
saumat voi suojata ohuella pellillä, joka estää esimerkiksi liikuntasauman likaantumisen. 
Läpivientien, aukkojen ja rakojen suojauksessa käytetään myös kivivillaa, kevytbetonihark-
koja sekä erilaisia vaahtoja.  

 

Kuva 18 Esimerkki läpivientitiivisteestä (Roxtec Finland Oy ) 
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Tiiviste- ja saumaustuotteiden valmistajia on paljon, mutta useimmat tuotteet on tarkoitettu 
käytettäväksi sisätiloissa, joten ne eivät kestä tunnelipalojen erittäin korkeita lämpötiloja. 
Tuotteilta ei voida vaatia samaa palokestävyyttä kuin tunnelin kantavilta rakenteilta, mutta 
ne ainakin hidastavat tulipalon leviämistä. Tiiviste- ja saumaustuotteiden palokestävyys ei 
ole olennaista kantavan rakenteen kestävyydelle, mutta väärin valitut tuotteet voivat lisätä 
tulipalon vaarallisuutta. Esimerkiksi palavan tuotteen savunmuodostus vaarantaa ihmisten 
pelastautumisen ja materiaalien sulaminen voi levittää tulipaloa, joten tietunneleissa käytet-
täviin materiaaleihin on kiinnitettävä huomiota. Pelkästään kosteus- ja lämpötilakestävyy-
den takia tietunneliolosuhteisiin sellaisenaan soveltuvia tiiviste- ja saumaustuotteita on saa-
tavilla vain vähän.  

 Palosuojausrakenteen valinta ja onnistuminen 

Tähän mennessä Suomen tietunnelihankkeissa on tunnistettu useita palosuojarakenteen va-
lintaan ja onnistumiseen liittyviä tekijöitä. Projektin osapuolilla on erilaisia näkökulmia ja 
painotuksia mielipiteissään ja valinnoissaan, joten valmis palosuojarakenne on monen teki-
jän yhteistulos. Monet tietunneleistamme ovat suunnittelukäyttöikäänsä suhteutettuna koh-
tuullisen nuoria, joten rakenneratkaisujen ja tuotteiden pitkäaikaiskestävyyttä ja -toimivuutta 
on vielä vaikeaa arvioida. Seuraavissa luvuissa käydään läpi tutkimuksen aikana tunnistet-
tuja tekijöitä, jotka vaikuttavat palosuojarakenteen valintaan ja onnistumiseen tietunneli-
hankkeessa. 

 Palokestävyys ja rakenteen tiiveys 

Palosuojarakenteen ensisijainen tehtävä on estää tai hidastaa kantavan rakenteen kestävyy-
den heikentyminen tulipalon vaikutusten takia. Tietunnelissa käytettävän tuotteen tulee täyt-
tää vaadittu palonkestoaika määrätyllä palokäyrällä, joka Suomen tietunneleissa on yleensä 
HCM-palokäyrä (Liikennevirasto 2015). Kantavan teräsbetonirakenteen mitoitus perustuu 
raudoitteen lämpötilan rajoittamiseen, sillä rakenteen kantavuus riippuu vahvasti raudoitteen 
ja betonin yhteistoiminnasta. Suomen tunnelialan toimijoilla ei kuitenkaan ole aina täysin 
selvää käsitystä mitoituksen tarkoista kriteereistä (Kaista 2016).  

Suomalainen mitoituskäytäntö perustuu rakenteen lämpötilan ja sen mukaisen kantavuuden 
määrittämiseen. Rakenteiden lämpötilojen määrittäminen voi olla työlästä, minkä jälkeen 
pitää vielä varmistaa rakenteen kestävyys palotilanteen kuormia vastaan. Ulkomailla mo-
nissa teknisissä ohjeissa määritellään tarkat maksimilämpötilat esimerkiksi betonin pinnalle, 
raudoitteelle ja rakenteen taustalla oleville lämmöneristeille. Polttokokeilla voidaan todistaa, 
että tietynlainen palosuojaus pitää lämpötilat riittävän matalalla. Koetulokset riittävät palo-
kestävyyden toteamiseen eikä tarvita erillisiä kantavuuslaskelmia rakenteen tietyssä lämpö-
tilassa. Mitoituskriteerien määrittely vaikuttaa olennaisesti vaadittavaan palosuojarakenteen 
paksuuteen. Suomalainen mitoituskäytäntö on melko työläs verrattuna lämpötilarajojen 
käyttämiseen. Suomen mitoitustapa aiheuttaa esimerkiksi sen, että ulkomaisten tuotevalmis-
tajien tekemien polttokokeiden tulokset eivät ole suoraan sovellettavissa Suomessa. 

Palosuojarakenteissa käytettyjen materiaalien ominaisuudet eivät yleensä pysy vakiona läm-
pötilan muuttuessa. Monet tuotevalmistajat tarjoavat esitteissään vain yhden arvon tietylle 
ominaisuudelle huoneenlämmössä mitattuna, vaikka todellisuudessa ominaisuudet muuttu-
vat lämpötilan funktiona. Tuotevalmistajat eivät yleensä ole halukkaita jakamaan tarkkaa 
tietoa tuotteensa ominaisuuksista liikesalaisuuksiin vedoten. Tuotevalmistajat teettävät 
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omille tuotteilleen polttokokeita, joilla yritetään todistaa tuotteen kestävyys tietyssä paloti-
lanteessa. Testit tehdään yleensä standardoitujen palokäyrien perusteella, mutta tarvittaessa 
tutkimuslaitosten laitteilla voidaan testata myös erilaisia lämpötilan kehityksiä. 

Polttokokeissa käytettävät laitteistot ovat erilaisia eri tutkimuslaitoksissa. Laitteistot lämmit-
tävät koekappaleita ja mittaavat lämpötiloja eri tavoilla, mikä voi aiheuttaa eroja tutkimus-
laitosten tulosten välillä. Koekappaleen lämmittäminen voi perustua esimerkiksi öljyn tai 
kaasun polttamiseen tai sähköiseen laitteistoon. Eri lämmitystavat aiheuttavat vaihtelevia 
lämmitysnopeuksia ja lämpövirran jakautumista koekappaleessa, mutta niiden aiheuttamat 
erot lopullisissa tuloksissa ovat pieniä. Lämpötiloja voidaan mitata pistemäisellä, halkaisijal-
taan noin 2 mm kokoisella lasihelmellä tai noin sivumitaltaan 10 cm kokoisella neliölevyllä. 
Jälkimmäinen huomioi paljon paremmin säteilylämmön, joka jää lähes täysin huomioimatta 
pistemäisen sensorin mittauksessa. Mittauslaitteiston tyyppi vaikuttaa testin lopputuloksiin 
enemmän kuin lämmitystapa. (Haack 2001) 

Osastoivien rakenteiden täytyy pysyä tiiviinä koko tulipalon ajan, jotta tulipalo ei pääse le-
viämään esimerkiksi ihmisten pelastautumisreiteille. Tietunnelin rakenteille voidaan sovel-
taa rakentamismääräyskokoelmassa kantaville rakenteille asetettuja kantavuuteen, eristä-
vyyteen ja tiiviyteen liittyviä REI-määräyksiä, jotka rakenteet tulee täyttää vaaditun ajan. 
Esimerkiksi REI 120 -vaatimus tarkoittaa, että 120 minuutin aikana tulipalossa rakenne ei 
saa menettää kantavuuttaan (R), lämmöneristävyyttään (I) tai päästää kuumia palokaasuja 
lävitseen (tiiviys, E). Standardissa SFS-EN 13501-1 (2010) määritellään rakennustuotteille 
paloluokitus ja sen määrittämismenetelmät. Paloluokitus kertoo esimerkiksi materiaalin pa-
lamattomuuden tai syttymisherkkyyden. Lisäksi luokitus määrittelee, että syntyykö aineen 
palamisessa savua tai palavia pisaroita. 

Palosuojarakenteen palokestävyys ei saa merkittävästi heikentyä ympäristön olosuhteiden 
muuttuessa. Esimerkiksi vesi ja suola eivät saa heikentää suojakerroksen palokestävyyttä. 
Muun muassa kansainvälisen tunnelijärjestö ITA:n suositukset (Russell 2004) ja yhdysval-
talainen NFPA 502 -standardi (2014) ohjeistavat, että palonkestovaatimusten on täytyttävä 
palosuojamateriaalin ollessa täysin saturoitunut vedellä sekä materiaalin sisältäessä alle 
5 painoprosenttia vettä. 

Tulipalon aikana palosuojarakenteen on kestettävä erittäin korkeita lämpötiloja pitkiä aikoja, 
mutta myös tulipalon jälkeinen jäähtyminen on huomioitava. Pelastushenkilökunta ja aktii-
viset sammutusjärjestelmät käyttävät vettä tulipalon sammuttamisessa. Vesisuihku kuumalle 
pinnalle aiheuttaa termisen shokin, jonka takia väärin valitut materiaalit murentuvat välittö-
mästi. Tietunnelin korjauskustannukset kasvavat, jos palosuojarakenteet joudutaan uusi-
maan sen takia, että tulipalotilanteen loppupuolella ne rapistuivat käyttökelvottomiksi sam-
mutustöiden tai jäähtymisen takia. 

Yhdysvaltalainen talonrakennuksessa sovellettava ASTM 119-standardi vaatii palosuojara-
kenteen tiiviyden ja rakenteellisen yhtenäisyyden testaamista erityisellä vesisuihkukokeella 
(eng. hose stream test). Testissä koekappaletta kuumennetaan uunissa palonkestovaatimuk-
sen määräämä aika, jonka jälkeen koekappaletta suihkutetaan vedellä pelastuslaitoksen käyt-
tämällä laitteistolla. Vesisuihkukoe testaa rakenteen kestävyyttä iskuja, jäähtymistä ja veden 
eroosiovaikutusta vastaan. Standardi määrittelee käytettävän letkun suuttimen koon, veden-
paineen sekä vesisuihkun keston ja etäisyyden koekappaleesta. Esimerkiksi 2 tunnin palon-
kestovaatimuksella koekappaletta suihkutetaan vedellä 2,5 minuutin ajan. (Department for 
Communities and Local Government 2009) 
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 Urakkamuoto ja tilaajan vaatimukset 

Tunnelihankkeen urakkamuoto vaikuttaa olennaisesti tilaajan, rakennuttajan, suunnittelijoi-
den ja urakoitsijoiden keskinäisiin suhteisiin ja siten palosuojausrakenteen valintaan. Tur-
vallisten ja toimivien ratkaisujen lisäksi kaikilla projektissa mukana olevilla on oletettavasti 
tavoitteena minimoida omia kustannuksiaan. Raha vaikuttaa erittäin vahvasti palosuojaus-
menetelmän valintaan.  

Rakenteen käyttöikä ja huoltokustannukset kiinnostavat erityisesti tilaajaa, mutta urakka-
muodosta riippuen myös urakoitsija voi olla kiinnostunut pitkän ajan toimivuudesta ja kus-
tannuksista. Suunnittelijan näkökulmasta rakenteiden yhteensopivuus, tekninen toimivuus ja 
riittävä palosuojausteho ovat erityisiä kiinnostuksen kohteita. Materiaalien saatavuus, raken-
tajien kokemus kyseisestä rakennetyypistä, asennustyön vaikutus muun työmaan aikatau-
luun ja toimintaan ovat esimerkkejä tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa erityisesti urakoitsijan 
mielipiteeseen. Tähän mennessä monet Suomen tietunneleista on suojattu ruiskubetonilla 
(taulukko 6, s. 62). Niistä tietunneleista kertyneet kokemukset ovat edesauttaneet ruiskutet-
tavien suojausrakenteiden valintaa myöhemmissä tietunnelihankkeissa (Kaista 2016). Ruis-
kutuksen työtekniikat ja kustannukset ovat urakoitsijoille tuttuja, joten ruiskuttaminen voi 
olla mieluisa vaihtoehto joillekin urakoitsijoille.  

Suurissa projekteissa rakennetyyppien toistuminen edistää rakentajien taitojen kehittymistä 
työn edetessä ja useaan kertaan toistettavat työtehtävät sujuvat aiempaa paremmin. Esimer-
kiksi Tampereen Rantatunnelissa rakennettiin 15 yhdyskäytävää tunneliputkien välille ja 
niiden rakentaminen nopeutui muutaman ensimmäisen yhdyskäytävän jälkeen (Salo 2016). 

ST-urakassa urakoitsija selvittää käyttökelpoiset vaihtoehdot ja ehdottaa omasta näkökul-
mastaan parasta ratkaisua. Tällöin tilaaja vaikuttaa vain vähän palosuojarakenteen valintaan. 
Työyhteenliittymä lisää yhteistyötä yritysten välillä, mutta tilaaja puuttuu projektiorganisaa-
tiosta. Allianssissa kaikilla päätoimijoilla on mahdollisuus osallistua vaihtoehtojen rajaami-
seen ja lopullisen rakenneratkaisun valintaan. Allianssimalli tarjoaa hyvät mahdollisuudet 
kokonaistaloudellisesti edullisimman vaihtoehdon löytymiselle (Salo 2016). 

Esimerkiksi valtateiden 1 ja 7 maantietunnelit on hankittu elinkaarimallilla (eng. public pri-
vate partnership, PPP), joten jo projektien alkuvaiheessa urakkamuoto on motivoinut etsi-
mään mahdollisimman kestäviä ratkaisuja. Elinkaarihankkeessa urakoitsija huolehtii raken-
teiden ylläpidosta ennalta sovitun ajan (esimerkiksi 20 vuotta), joten vähän huoltoa vaativa 
ja kestävä rakenne säästää kustannuksia. 

Elinkaarihankkeen luonne voi kuitenkin aiheuttaa tilanteen, jossa urakoitsija valitsee raken-
neratkaisun ja tuotteen, joka kestää juuri ja juuri vaaditun elinkaariajan. Toisaalta elinkaari-
hankkeissa tilaaja voi ohjata valintoja ohjeilla, vaatimuksilla sekä maksumekanismeilla. 
(Väisänen 2016, Rytkönen 2016) 

Tilaajan vaatimukset vaikuttavat olennaisesti valittavaan palosuojaratkaisuun. Tunnelihank-
keen tarjousvaatimuksessa voidaan asettaa vaatimuksia palonkestoajan lisäksi esimerkiksi 
rakenteen ulkonäölle tai huoltotoimenpiteille. (Kanervo 2016) Suuret liikennemäärät, pääl-
lerakentaminen tai muutoin vaativa ympäristö voivat aiheuttaa vaatimuksen erillisen palo-
suojausrakenteen käytöstä. Tällaisissa tapauksissa tietunnelin käyttökatkot ovat erityisen 
suuri haitta koko alueelle ja riskejä yritetään pienentää suojaamalla kantavat rakenteet tuli-
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palon vaikutuksilta. Esimerkiksi Hämeenlinnan tunnelin (Valtatie 3, päällerakennettu kaup-
pakeskus) ja Keilaniemen tunnelin (Suomen vilkkain väylä Kehä 1) kaltaisissa hankkeissa 
nämä perustelut ovat osaltaan johtaneet vaatimukseen erillisen palosuojarakenteen käytöstä. 
(Kaista 2016) 

Tähän saakka tilaajan vaatimusten sisältö on ollut kirjavaa. Tilaajan vaatimuksissa voidaan 
mainita esimerkiksi palonkestovaatimus HCM 120 min, jonka täyttymisestä eri menetel-
millä on eriäviä mielipiteitä (Parikka 2016, Kaista 2016). Tilaajan vaatimuksissa voidaan 
esimerkiksi paksun suojabetonikerroksen ja polypropeenikuitujen käytön lisäksi vaatia eril-
listä palosuojarakennetta. Usein tilaajan vaatimuksissa ei määritellä rakenteen palotilanteen 
kantavuuden kannalta olennaisia mitoitusperusteita. (Kaista 2016)  

Tunnelihankkeen osapuolille voi olla epäselvää pitääkö mitoituskriteerinä käyttää betonira-
kenteen raudoitteen vai betonin lämpötilaa. Mikrokuitujen käyttö parantaa betonin lohkeilu-
kestävyyttä korkeissa lämpötiloissa, mutta koko rakenneosan kantavuuden muuttumismeka-
nismeja ei ymmärretä. Teräsbetonirakenteen kantavuus riippuu vahvasti raudoitteen ehey-
destä, joten paloa hyvin kestävän ja mikrokuiduilla parannellun suojabetonikerroksen läm-
pötila ei ole yhtä olennainen kuin betonin sisällä olevan raudoitteen lämpötila. Tästä huoli-
matta projektissa voidaan vaatia erillistä palosuojausta, vaikka laskennallisesti mikro-
kuiduilla paranneltu ja ylimitoitettu suojabetoni täyttäisi vaatimukset. (Kaista 2016) Joissain 
tapauksissa mikrokuituja pidetään palosuojausmenetelmänä, vaikka ne ovat lähinnä keino 
betonin räjähdysmäisen lohkeilun hillitsemiseen.  

Monessa maassa on määritelty lämpötilarajat, joita esimerkiksi raudoitteet tai betoniraken-
teen pinta eivät saa ylittää. Suomessa tällaisia rajoja ei ole määritelty, vaan palomitoituksessa 
määritetään rakenteen kantavuus palokäyrän aiheuttamassa lämpötilassa. Tämä mitoitustapa 
aiheuttaa esimerkiksi sen, että ulkomaisten tuotevalmistajien tekemien polttokokeiden tu-
lokset eivät ole suoraan sovellettavissa Suomessa. 

Eurokoodin 2 (SFS-EN 1992-1-2 2007) yksinkertaistetussa laskentamenetelmässä rakenteen 
kestävyyden laskennassa jätetään huomioimatta betoni, jonka lämpötila on 500 °C yläpuo-
lella. Ulkomailla mitoituskriteerinä käytetään usein rajapintojen ja rakenteen osien maksi-
milämpötiloja. Esimerkiksi Alankomaissa ja Yhdysvalloissa raudoitteen maksimilämpötila 
on 250 astetta, joka on myös kansainvälisen tunnelijärjestö ITA:n suositus. Saksassa rau-
doitteen suurin sallittu lämpötila on 300 astetta. Ulkomailla käytettyjä mitoituskäytäntöjä ja 
lämpötilarajoja käsitellään tarkemmin luvussa 6. 

Yleisesti tunneleihin saatetaan yrittää asentaa kaikki mahdollinen, jonka voidaan ajatella pa-
rantavan turvallisuutta. Kokonaistaloudellisesti tämä ei ehkä ole järkevää, vaikka turvalli-
suutta saadaan parannettua hieman (Laaksonen 2016).  

 Tunnelin tyyppi, muoto ja yksityiskohdat 

Tunnelin tyyppi ja muoto vaikuttavat palosuojarakenteen valintaan. Kalliotunneleissa holvin 
kaarevat muodot suosivat ruiskutettavien palosuojarakenteiden käyttöä. Myös levymäiset 
tuotteet ovat mahdollisia, mutta niiden käyttö vaatii yleensä erillisiä ripustus- ja tukiraken-
teita. On olemassa taipuisia levyjä, mutta niiden taivutussäteen pitää olla minimissään 5 met-
rin luokkaa. Keski-Euroopassa rakennetaan paljon pyöreitä tunneleita betonielementeistä, 
joihin taipuisat levyt ovat soveltuvia tasaisen betonipinnan ja maltillisen kaarevuussäteen 
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ansiosta. Levyjen käyttö olisi mahdollista myös kalliotunneleissa, mutta tähän mennessä 
Suomen kalliotunnelit on palosuojattu ruiskutettavilla tuotteilla. 

Rakenteiden monimuotoiset yksityiskohdat, kuten saumat ja liitokset, on usein nopeaa suo-
jata ruiskutettavilla tuotteilla, kun taas yksityiskohtien kotelointi levymäisistä tuotteista voi 
olla työläämpää. Koteloinnin etuna ovat paremmat mahdollisuudet kantavan rakenteen tar-
kastamiselle, sillä yleensä jokin kotelon levyosista on mahdollista irrottaa hetkellisesti tu-
hoamatta koko rakennetta (Kanervo 2016). Läpivientien palosuojaus vaatii usein muusta ra-
kenteesta eroavia ratkaisuja, mutta esimerkiksi ruiskutettavia palosuojamassoja voidaan 
käyttää suurehkojen läpivientien tiivistämiseen.  

Palosuojattavan rakenteen mahdolliset liikkeet aiheuttavat palosuojauksen halkeiluriskin. 
Saumaton ruiskutettu pintarakenne voi halkeilla taustalla olevan rakenteen liikkeiden takia, 
joten esimerkiksi kantavan rakenteen liikuntasaumojen palosuojaaminen vaatii erityistä huo-
miota myös ruiskutettavia tuotteita käytettäessä. Ruiskutettavan palosuojauksen vaatima lii-
kuntasaumojen keskinäinen maksimietäisyys voi erota merkittävästi kantavan rakenteen lii-
kuntasaumavälien etäisyydestä. Ruiskutettavien tuotteiden valmistaja ei usein pysty tarjoa-
maan valmiita ja toimivia rakenneratkaisuja liikuntasaumarakenteiden palosuojaukseen 
(Rytkönen 2016). Tietunnelin rakenteet voivat liittyä olemassa oleviin rakenteisiin, jotka 
vaativat palosuojauksen osana tietunnelihanketta. Esimerkiksi sillan pilareita ja kansiraken-
netta ei yleensä palosuojata sillan rakentamisaikana, mutta siltarakenteisiin liittyvän tietun-
nelin palosuojaus ei saa vaurioitua sillan liikkeiden takia. 

Metallisten kiinnikkeiden ja liitososien aiheuttamat lämpösillat johtavat tehokkaasti tulipa-
lon lämpöä, mikä voi aiheuttaa esimerkiksi betonin lohkeilua (kuva 19) tai taustalla olevien 
rakenteiden syttymisen. Lämmön johtuminen betonin pintaan on huomioitava erikoisratkai-
suilla, kuten paksummilla eristekerroksilla kiinnikkeiden kohdilla.  

 

Kuva 19 Tulipalossa lämpöä johtaneiden metallikiinnikkeiden aiheuttamaa betonin lohkeilua tunnelissa 
(Muokattu, alkuperäinen: Beard, Carvel 2005) 

Esimerkiksi Amsterdamissa metroaseman alakattorakenteiden, kaapelihyllyjen ja muiden 
varusteiden metalliset kiinnikkeet aiheuttivat betonin vaurioitumisriskin, mutta ongelma rat-
kaistiin suojaamalla kiinnikkeet neljällä ylimääräisellä palosuojalevykerroksella. Tutkimus-
laitos Efectis Nederlandin tekemän mallinnuksen perusteella ylimääräinen eristekerros esti 
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betonipinnan liiallisen kuumentumisen palotilanteessa (kuva 20). (Promat International 
2016) Suojattavia kiinnikkeitä oli metroasemalla erittäin paljon, joten ylimääräisten suojaus-
ten tekeminen aiheutti merkittävän määrän lisää työtä. Ruiskutettavalla palosuojatuotteella 
lukuisten kiinnikkeiden suojaaminen olisi todennäköisesti ollut nopeampaa. 

 

Kuva 20 Amsterdamissa metroasemalla käytetty metallisten kiinnikkeiden lisäpalosuojaus. Kuvan oi-
keassa reunassa asteikon yksikkö on celsiusaste. (Muokattu, alkuperäinen: Promat International 2016) 

 Palosuojarakenteen kiinnitys 

Palosuojarakenteen kiinnitys- ja toteutustapa vaikuttavat olennaisesti työmaan aikatauluun 
ja siten hankkeen kustannuksiin. Palosuojalevyt voidaan kiinnittää valukiinnityksellä tai jäl-
kikiinnittämällä. Palosuojamassat kiinnittyvät alustaansa adheesiolla tai teräsverkon ja me-
kaanisten ankkureiden avulla. 

Ruiskutettavat tuotteet kiinnittyvät melko helposti edes kohtuullisen kuiviin ja puhtaisiin 
pintoihin, kunhan pinta on puhdas, eikä siinä virtaa huomattavaa määrää vettä. Ruiskutetta-
vien tuotteiden kiinnittymistä voidaan parantaa taustarakenteeseen ankkuroitavalla raudoi-
teverkolla, jonka päälle ruiskutetaan palosuojamateriaali. Kanervon (2016) mukaan tavaran-
toimittajien ohjeissa mainitaan usein, että ruiskutettavan tuotteen kanssa on käytettävä ti-
heäsilmäistä verkkoa mekaanisilla kiinnikkeillä niillä alueilla, joilla materiaali voi pudota 
ihmisten tai liikenteen sekaan. Jotkut tuotevalmistajat luottavat kiinnityksen pitävyyteen ja 
uskaltavat luvata, ettei heidän tuotteensa vaadi erillistä raudoiteverkkoa (Kaista 2016). Rau-
doiteverkolla hillitään myös ruiskutetun rakenteen kutistumista ja halkeilua, mutta verkon 
asentaminen aiheuttaa uuden työvaiheen asennustyöhön, mikä vaikuttaa työmaan aikatau-
luun ja työjärjestykseen ahtaissa tiloissa. Lisäksi verkkojen ja ankkureiden käyttö lisää ma-
teriaalikustannuksia.  

Ruiskutettavien tuotteiden käyttö ei ole mahdollista pakkasella, sillä niiden kemialliseen re-
aktioon perustuva kovettuminen ei onnistu ilman nestemäistä vettä. Pahimmillaan pakka-
sella ruiskutettu rakenne voi romahtaa ilman lämmetessä, kun jäätyneen veden aiheuttama 
väliaikainen kantavuus menetetään. (Kanervo 2016) 

Ruiskutettavien palosuojatuotteiden adheesio teräsrakenteeseen heikentyy jo alle 200 asteen 
lämpötilassa. White ym. (2016) tutkivat kaupallisten ruiskutettavien palosuojatuotteiden ad-
heesiokiinnityksen lujuutta 500 asteen lämpötilaan saakka. Tuotteiden kiinnityslujuus hei-
kentyi merkittävästi 200 asteeseen kuumennetuissa näytteissä verrattuna huoneenlämpöisiin 
näytteisiin. Kiinnityksen lujuus korkeissa lämpötiloissa oli kuitenkin suuruusluokaltaan 
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40-kertainen ruiskutetun rakenteen omaan painoon nähden, joten putoamisriskiä voidaan pi-
tää vähäisenä. Tutkimuksen tulos ei kuitenkaan kerro palosuojamassojen kiinnityksen kes-
tävyydestä HCM-palon aiheuttamissa vielä korkeammissa lämpötiloissa. 

Jälkikiinnitetyt palonsuojalevyt kiinnitetään useilla ankkureilla, jotta yhden tai useamman 
ankkurin pettäminen ei aiheuta levyn putoamista. Jälkikiinnikkeiden suuri määrä tarkoittaa 
sekä suurta työmäärää että virheellisen asentamisen riskin kasvamista. Kiinnikkeitä voidaan 
esimerkiksi kiristää liikaa, mikä voi aiheuttaa levyn rikkoutumisen (Kanervo 2016). Avatta-
vat tai irrotettavat kiinnikkeet (kuva 17, s. 75) voivat mahdollistaa levyjen vaihtamisen tai 
irrottamisen tarkastuksen ajaksi. 

Valukiinnitystä käyttämällä muottien pintaan ei tarvitse levittää betonin tarttumista estävää 
öljyä, eikä niitä tarvitse putsata betonista valun jälkeen, koska palosuojalevyt ovat suojan-
neet muottien pintaa. Työteknisesti valukiinnitys on erittäin nopeaa ja tehokasta, mutta Hä-
meenlinnan ja Husulan tunneleissa on havaittu ongelmia tämän kiinnitystavan käytössä 
(luku 7.6.10). 

Eräissä palosuojalevytuotteissa on valmiina lisäksi metallisia tartuntatankoja tai kiinnik-
keitä, jotka jäävät betonivaluun. Esimerkiksi ruuveja voidaan kiinnittää palosuojalevyihin 
betonivaluun jäävälle puolelle. Ruuvi on vain osittain levyn sisällä, jolloin levyn ulkopuo-
lelle jäävä osa kiinnittyy betonimassaan ja ruuvi välittää kuormia levyn ja betonirakenteen 
välillä. Myös tällä kiinnitystavalla palosuojalevyt voidaan jättää muottien pohjalle, jolloin 
asennustyö on nopeaa. Tartuntatangot ja kiinnikkeet voivat haitata raudoittajien työtä, koska 
ne aiheuttavat kompastumisvaaran. (Kanervo 2016) Kansainvälinen tunnelijärjestö ITA 
käyttää kiinnitystavasta nimitystä ”lost shuttering”, millä yritetään kuvailla asennustavan 
nopeutta ja helppoutta (Russell 2004).  

Betonin ja palosuojalevyn pinnan sidokseen perustuvaa valukiinnitystä ei voida käyttää sei-
nien suojaamisessa, koska palosuojalevyjä ei saada pysymään oikeilla paikoillaan valun ai-
kana (Kanervo 2016) Tuotevalmistaja Promatin esitteen (2008) mukaan käyttämällä osittain 
valuun jääviä kiinnikkeitä palosuojalevyt voidaan asentaa myös seinille betonivalun yhtey-
dessä. Suomen tietunneleissa valukiinnityksen toimivuudessa on havaittu ongelmia, joita kä-
sitellään tarkemmin luvussa 7.6.10. 

Palosuojalevyjen jälkikiinnikkeiden ja ruiskutettavien palosuojatuotteiden raudoiteverkon 
kiinnitysten lukumäärät voivat olla lähellä toisiaan. (Kaista 2016) Palosuojarakenteen valin-
taa tehdessä on syytä tehdä vertailulaskelmat kiinnikkeiden todellisista lukumääristä, mikäli 
valintaperusteena käytetään kiinnikkeiden lukumäärää. 

Kiinnikkeiden on kestettävä tulipalon vaikutuksia. Palosuojarakenne ei voi täyttää palonkes-
tovaatimuksia, mikäli kiinnikkeet esimerkiksi sulavat jo palotilanteen ensimmäisten minuut-
tien aikana. Esimerkiksi Hanin ym. (2010) tutkimuksessa palosuojalevyjen kiinnitys ei kes-
tänyt polttokokeen lämpötilaa, mikä johti betonin laajamittaiseen räjähdysmäiseen lohkei-
luun. Metallisten kiinnikkeiden lämmönjohtavuus on suurempi kuin palosuojana käytettyjen 
materiaalien, joten kiinnike toimii lämpösiltana palosuojakerroksen läpi. Lämpösillan vai-
kutuksista löytyi vähän tutkimustietoa kirjallisuuskatsauksen aikana. Yhdysvaltalaisen 
NFPA 502 -standardin suositus kiinnikkeen maksimikooksi on M6, jonka lämmönjohtavuus 
ei standardin mukaan aiheuta betonin räjähdysmäistä lohkeilua. Liikenneviraston Tietunne-
lin rakennetekniset ohjeet (Liikennevirasto 2015) suosittelee palosuojalevyjen teräskiinnik-
keiden maksimikooksi M10. 
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Boström ja Larsen (2006) tutkivat polttokokeilla palosuojamenetelmien vaikutusta betonin 
palokestävyyteen. Polttokokeessa koekappaleet altistettiin 120 minuutin ajan RWS-palo-
käyrän mukaiselle lämpötilankehitykselle. Palosuojamenetelminä he käyttivät kahta erilaista 
kaupallisesti saatavissa olevaa ruiskutettavaa palosuojamassaa ja yhtä palosuojalevyä. Palo-
suojamassojen kestävyyttä tutkittiin kahdella koekappalesarjalla, joista jälkimmäisessä mas-
san kiinnittymistä parannettiin teräsverkolla ja mekaanisilla ankkureilla. Palosuojalevy kiin-
nitettiin valukiinnityksellä ja valuun osittain jääneillä kierretangoilla. Lähes kaikki ilman 
teräsverkkoa ja mekaanisia ankkureita kiinnitetyt ruiskutettavat palosuojamassat rapistuivat 
polttokokeiden aikana, mutta teräsverkon ja mekaanisten ankkureiden avulla kiinnitetyt pa-
losuojamassat pysyivät paikallaan ja betonirakenteen lämpötila pysyi alle 380 asteessa. Pa-
losuojalevyt hajosivat polttokokeiden aikana jättäen betonirakenteen ilman palosuojaa. Pa-
losuojamassojen ja -levyjen irtoaminen polttokokeiden aikana aiheutti betonirakenteen mer-
kittävää räjähdysmäistä lohkeilua. 

Palosuojarakenteen kiinnityksen on kestettävä monenlaisia rasituksia. Liikkuvista ajoneu-
voista aiheutuu imu- ja painekuormia, jotka aiheuttavat kiinnikkeille toistuvaa dynaamista 
rasitusta. Liikenteen aiheuttamat painekuormat ovat tietunnelissa suuruusluokkaa 25 Pa, 
mutta ratatunnelissa noin 600 Pa (Russell 2004). Liikenneviraston tietunnelin rakennetekni-
sissä ohjeissa (2015) imu- ja painekuorman arvo vaihtelee välillä -1,0…1,0 kPa. Pitkäaikai-
sesti teräksisen kiinnikkeen toimivuutta heikentää myös korroosio, jollei materiaalia ole va-
littu oikein. Liikenneviraston Tietunnelien rakennetekniset ohjeet (Liikennevirasto 2015) 
suosittelee ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kiinnikkeiden käyttöä palosuojalevy-
jen kiinnityksissä. Tuotevalmistajat teettävät testejä omista tuotteistaan, jotta tuotteen kestä-
vyys eri olosuhteissa voidaan todentaa. Testituloksia ei kuitenkaan ole yleisesti saatavissa, 
eikä niiden luotettavuudesta ole tietoa. Esimerkiksi palosuojarakenteiden ja niiden kiinnik-
keiden kestävyydestä suolapitoisissa olosuhteissa tai toistuvalla jäätymiselle ja sulamiselle 
altistettuna löytyy vähän luotettavaa tietoa. 

Räjähdys- ja törmäystilanteet aiheuttavat erittäin kovia rasituksia tunnelin pintarakenteille. 
Räjähdyksiin ja törmäysonnettomuuksiin voi liittyä tulipalotilanne, joten kantavien raken-
teiden palokestävyys ei saa vaarantua iskujen seurauksena. Räjähdyskuormat ovat erittäin 
suuria, mutta toisaalta räjähtämisen todennäköisyys tietunnelissa on yleensä pieni. Törmäys 
tunnelirakenteisiin on todennäköisempi tapahtuma, mutta se aiheuttaa silti todella suuren 
hetkellisen rasituksen tunnelirakenteen pinnalle.  

Liikenneviraston Tietunnelin rakenneteknisten ohjeiden (2015) mukaan törmäyskuorman 
arvona käytetään 360 kN liikenteen suuntaiselle kuormalle ja 240 kN liikennettä vastaan 
kohtisuorassa suunnassa. Ohjeen mukaan deflagraation painekuorman suuruus on 100 kPa 
ja detonaation ±5000 kPa. Gehandlerin (2015) mukaan deflagraation aiheuttaman paine-
kuorman suuruus voi olla 10…800 kPa ja detonaation 1500…2000 kPa. Gehandlerin mu-
kaan deflagraation painekuorman tyypillinen suuruus on noin 100 kPa, kuten Liikenneviras-
ton ohjeessa. 

Palosuojalevyjen ja ruiskutettavien tuotteiden kiinnitykset eivät todennäköisesti kestä tällai-
sia ääritilanteita. Myös varsinaisen kantavan rakenteen suunnittelu vaatii erityistä huomiota, 
mikäli se mitoitetaan räjähdys- tai törmäyskuormille. Ylimitoituksella tai lisäaineilla saavu-
tettu palokestävyys ei kuitenkaan täysin katoa, vaikka tunnelirakenteen pinta vahingoittuisi 
paikallisesti. 
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Kantavia teräsrakenteita on tietunnelin liikennetilassa näkyvissä vain harvoin, mutta ruisku-
tettavien palosuojatuotteiden tarttuvuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota, jos niitä käy-
tetään teräsrakenteiden suojaamiseen. 

 Palosuojatuotteen asennus, kuljetus ja säilytys 

Työmaalla tapahtuvan palosuojarakenteen asennustyön onnistuminen on kriittinen vaihe 
tunnelin palosuojavaatimusten täyttymiselle. Tuotevalmistaja määrittelee yleensä tarkat oh-
jeet asennusjärjestyksestä sekä asennuksessa huomioitavista asioista. Esimerkiksi kovilla le-
vymäisillä tuotteilla peitettävän rakenteen pinnan on oltava tasainen, jotta epätasaisuudet 
eivät aiheuta levyn halkeamista kiinnikkeiden kiristämisen aikana (Parikka 2016). 
BY 63 Ruiskubetoniohjeet (Suomen Betoniyhdistys 2015) määrittelee ruiskubetonoinnin 
työmenetelmät, materiaalit ja rakenteen laatuvaatimukset. 

Lähes kaikki rakennusmateriaalit tulee suojata iskuilta ja kosteudelta kuljetuksen ja säily-
tyksen aikana. Esimerkiksi ruiskutettavien palosuojamateriaalien kuiva säkkitavara voi 
paakkuuntua kosteuden vaikutuksesta, mikä vaikeuttaa materiaalin käyttöä. Levymäiset 
tuotteet ovat yleensä ohuita ja kovia, joten ne voivat lohjeta kulmista ja reunoista kova-
kouraisen käsittelyn seurauksena. Rikkinäisestä tuotteesta voi hyödyntää korkeintaan osan, 
joten rikkoutumisen aiheuttava huolimaton käsittely lisää suoraan hankkeen materiaalikus-
tannuksia. (Kanervo 2016) 

Tuotevalmistajat voivat asettaa rajoituksia tuotteensa säilyvyydelle ja säilytysolosuhteille. 
Esimerkiksi ruiskutettavan palosuojatuotteen käyttöohjeisiin, vaatimuksiin ja rajoituksiin 
voi sisältyä seuraavia asioita: 

- tuotteen käyttötarkoitus ja käyttökohteet 
- valmiin tuotteen tekniset ominaisuudet ja hyväksynnät 
- pakkausten eheys ja koko 
- varastointiolosuhteet  

- lämpötila 
- suojaaminen kosteudelta 
- maksimikesto 

- suojattavan rakenteen pinta  
- puhtaus 
- esikäsittely (esimerkiksi sidosaine tai maali) 

- verkkoraudoituksen käyttö 
- tuotteen ja ilman lämpötila asennuksen aikana (ylä- ja alaraja, ilman lämpötila usein 

vähintään + 4 °C) 
- ruiskutettavan tuotteen sekoittaminen 

- annostelu 
- vesimäärä 
- sekoittamisnopeus 
- laitteiston teho ja puhtaus 

- ruiskutettavan tuotteen koostumus 
- tiheys 
- tasalaatuisuus 
- väri 

- ruiskutuslaitteiston ominaisuudet 
- ruiskutetun pinnan käsittely tai päällystäminen 



 

89 

- tuotteelle tehtävät kenttäkokeet, niiden tekijä sekä määrittelyt 
- asennustyöhön liittyvät turvallisuusmääräykset (esimerkiksi suojavarusteiden käyttö 

tai liukastumisvaarasta varoittaminen työskentelyalueen läheisyydessä) 

 Palosuojaus rakentamisen aikana 

Paloturvallisuus on tärkeää myös rakentamisen aikana, mutta rakentamisajan palosuojausta 
koskevia ohjeita tai säännöksiä ei ole olemassa. Rakentamisaikana tapahtuvia tulipaloja ei 
yleensä huomioida kantavien rakenteiden suojaamisessa, vaikka työmaalla voi liikkua yhtä 
rajusti palavia ajoneuvoja kuin tietunnelin käytön aikana. Työmaalla yleisten laitteiden, työ-
koneiden ja ajoneuvojen aiheuttamia palokuormia ei tunneta yhtä hyvin kuin tavanomaisten 
henkilöautojen tai kuorma-autojen palokuormia. Työkoneissa on suuret kumiset renkaat ja 
hydrauliöljyä, jotka voivat palaa rajusti. Esimerkiksi Ison-Beltin tunnelin rakentamisaikai-
nen tulipalo johtui täysprofiiliporan öljyvuodosta. Ingasonin ym. (2010) tekemän tutkimuk-
sen mukaan suuren työkoneen yksittäisen renkaan aiheuttama paloteho voi olla 3 MW, joka 
on samaa luokkaa kokonaisen henkilöauton kanssa. Renkaiden palaminen synnyttää myös 
suuren määrän tiheää savua, joka vaikeuttaa ihmisten pelastautumista ja sammutushenkilö-
kunnan työtä.  

Tunnelin rakentamisen vaihe vaikuttaa olennaisesti tulipalon kehittymiseen. Läpilouhitussa 
tunnelissa ihmisten pelastautuminen ja savun hallinta ovat hoidettavissa turvallisemmin kuin 
umpinaisessa tunneliperässä. Tulipalon lämpötila betonitunnelin työmaalla ei kohoa yhtä 
korkeaksi kuin mitoituksen palokäyrissä, jos tunnelin holvia ei ole vielä valettu onnetto-
muuspaikan kohdalla. Läpilouhitussa tunnelissa tulipalon kehittymiseen vaikuttavat eniten 
tunnelin pituus ja pituuskaltevuus sekä lämpötilaero tunneliputken ja ulkoilman välillä. Tun-
nelin rakentamisaikana kaikkien työntekijöiden tarkkaa sijaintia voi olla mahdotonta tietää 
tietyllä hetkellä, joten tulipalotilanteessa rakenteilla olevan tunnelin ilmanvaihto kannattaa 
sulkea kokonaan, koska tunneliin virtaava ilma saattaa edesauttaa tulipalon kasvamista ja 
siten estää tai vaikeuttaa henkilöiden pelastautumista. (Ingason ym. 2010) 

Työmaalla voi olla paikallisia varastointialueita, joilla on paljon palavaa materiaalia. Täl-
laisten alueiden palokuormia voi olla erittäin vaikeaa arvioida, koska varastointialueen si-
sältö muuttuu ajansaatossa. Lisäksi rakentamisen aikana esimerkiksi suojaamattomat läm-
möneristeet, sähkökaapelit, puutavara ja letkut voivat aiheuttaa huomattavia palokuormia. 
Ingason ym. (2010) suosittelevat, että tunnelissa säilytetään vain yhden työvuoron aikana 
tarvittavat materiaalit ja varastointialueen koko olisi korkeintaan 25 m2. Laajemmilla varas-
tointialueilla palavat materiaalit pitäisi suojata paloa kestävillä peitteillä tai muilla suojilla.  

Monet Suomen tietunneleista on rakennettu verhousrakenteella, jossa lämmöneriste roikkuu 
kallioon kiinnitetyistä pulteista ja lämmöneristeen päälle ruiskutetaan verkkoraudoitettu 
ruiskubetonikerros. Ennen ruiskubetonointia lämmöneristeet ovat kuitenkin suojattomia syt-
tymistä vastaan ja suojaamattomalta alueelta tulipalo voi levitä pahimmillaan koko tunnelin 
pituudelle, jos verhousrakenteessa ei ole palokatkoja. Esimerkiksi Tampereen Rantatunne-
lissa verhousrakenteen palokatkoja on keskimäärin noin 150 metrin välein, mikä perustuu 
ihmisten pelastautumiseen ja tunneputkien yhdyskäytävien välisiin etäisyyksiin. 

Saksan, Sveitsin ja Itävallan tunnelijärjestöjen DACH-toimikunnan julkaisema raportti 
(Chromy ym. 2007) suosittelee, että suojaamatonta muovipohjaista eristettä olisi tunnelissa 
korkeintaan 50 metrin matkalla. Jos matka on liian lyhyt betonointi- tai suojaustöiden suju-
vuuden kannalta, suojaamattoman tunneliosuuden pituutta voidaan kasvattaa 150 metriin 
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asti. Samalla tunnelin ja työn tekemisen paloturvallisuutta on parannettava muilla keinoin. 
Raportti suosittelee myös, että muovituotteiden asentaminen aloitetaan vasta sitten, kun 
koko tunneli on läpilouhittu. Suositukset pohjautuvat saksalaiseen rautatiealan ohjeistuk-
seen. 

Betonitunneleissa kantavat rakenteet eivät ole palavia, mutta ne voivat vahingoittua tulipa-
lon sattuessa rakentamisen aikana. Palosuojalevyt ja ruiskutettavat palosuojatuotteet suojaa-
vat rakenteita vasta asentamisen jälkeen. Valukiinnitetyt palosuojalevyt suojaavat rakenteita 
jo rakentamisen aikana. Mikrokuiduilla paranneltu betoni kestää tulipalon vaikutuksia no-
peasti valun jälkeen ja tunnelin rakenteet on suojattu räjähdysmäistä lohkeilua vastaan jo 
rakentamisen aikana.  

Rakentamisen aikana tapahtuvan tulipalon aiheuttamien rakenteellisten vahinkojen korjauk-
selle on olemassa tunnelin käyttövaihetta paremmat edellytykset, sillä korjaaminen ei ai-
heuta tietunnelin käyttökatkoa ja oletettavasti työmaalla on valmiiksi käytettävissä kalustoa 
korjaustyön tekemiseen. Tulipalon aiheuttamien vahinkojen korjaaminen kuluttaa työmaan 
resursseja ja voi viivästyttää tunnelihankkeen valmistumista. Rakentamisen aikaista palo-
suojausta ei tiettävästi ole tähän mennessä merkittävästi huomioitu tietunnelihankkeiden pa-
losuojamenetelmän valinnassa. 

 Huolto ja ylläpito 

Suomessa tietunneleita huolletaan säännöllisesti yhdessä muun tieverkon kanssa. Usein 
huoltotoimenpiteisiin kuuluu esimerkiksi vesipesu painepesurilla ja talvisin tien suolaus. 
Tunnelin rakenteita pestään, jotta kosteus, pöly, suola ja kemikaalit eivät pääse kertymään 
rakenteiden pinnoille, saumoihin tai liitoksiin. Vesipesu vähentää pölyisyyttä tunnelissa ja 
siten parantaa ilman laatua. Lisäksi tietunneleissa näkyvät pinnat halutaan pitää vaaleina, 
koska silloin ne auttavat tunnelin valaistuksessa. Puhtaat pinnat ovat myös visuaalisesti miel-
lyttävämpiä kuin likaiset pinnat. (Lehtikankare 2016, Wikström 2016) 

Palosuojarakenteen ja sen kiinnityksen on kestettävä esimerkiksi painepesun aiheuttamaa 
mekaanista rasitusta eivätkä rakenteen ominaisuudet saa olennaisesti heikentyä vedellä kyl-
lästymisen takia. Myös palosuojarakenteen kiinnitysten on kestettävä samat rasitukset. 
Nämä vaatimukset sisältyvät esimerkiksi yhdysvaltalaiseen NFPA 502 -standardiin (2014).  

Tuotteilta ei kuitenkaan voi vaatia kohtuutonta kestävyyttä painepesurin painetta vastaan. 
Tämän vuoksi valmistajat saattavat antaa suositukset painepesurin ja palosuojarakenteen mi-
nimietäisyydelle. Esimerkiksi palosuojatuotevalmistaja Fermacell suosittelee vähintään 
20 cm etäisyyttä 20 barin paineelle ja vähintään 50 cm etäisyyttä 100 barin paineelle.  

Mestarintunnelin projektissa ruiskutettavan pintarakenteen pesukestävyyttä testattiin työ-
maaolosuhteissa. Testissä työmaalla valmistettua koekappaletta rasitettiin tasaisin vedoin 
vesisuihkulla ja seurattiin samalla koekappaleesta irtoavan materiaalin massaa. Vesisuihku 
saatiin aikaan painepesurilla, jonka ominaisuudet ja etäisyys koekappaleesta vastasivat nor-
maalia tunnelin huoltotilannetta. Testin lopputuloksena todettiin, että rakenne kestää hyvin 
vesipesun aiheuttamaa mekaanista rasitusta. (Kanervo 2016, Lehtikankare 2016) 
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 Tarkastettavuus 

Suomessa Liikennevirasto huolehtii useimpien siltojen ja tunneleiden tarkastuksista. Tarkas-
tuksilla huolehditaan rakenteen kestävyydestä ja käyttöturvallisuudesta koko sen elinkaaren 
ajan. Tunneleiden tarkastustoiminta on vasta kehittymässä järjestelmälliseksi toiminnaksi 
samalla kun tietunneleiden määrä Suomessa on kasvanut viime vuosien aikana. Pitkäaikaista 
seurantaa tunnelien kunnosta ei ole tehty Suomessa. (Söderqvist 2016) 

Liikenneviraston nykyohjeiden mukaan tietunneleiden rakenteille tehdään monta tarkastusta 
sen elinkaaren aikana. TEN-tieverkolla olevien yli 500 metriä pitkien tietunneleiden tarkas-
tusten aikavälit määritellään tietunnelidirektiivissä, mutta Suomessa direktiivin määräyksiä 
sovelletaan myös lyhyempiin tietunneleihin (Väisänen 2016). Ennen uuden tietunnelin käyt-
töönottoa sille tehdään käyttöönottotarkastus, jolla varmistetaan rakentamisen laatu ja tun-
nelijärjestelmien toimivuus. Käytön aikana tietunnelissa tehdään vuositarkastuksia osana 
tunnelin huoltoa sekä määräaikaistarkastuksia vähintään joka kuudes vuosi. Määräaikaistar-
kastuksissa tunnelin rakenteet ja tekniset järjestelmät tarkastetaan eri tekniikka-alojen asian-
tuntijoiden kesken. Tavoitteena on saada kokonaiskuva tunnelin kunnosta ja arvioida huol-
totoimenpiteiden onnistuminen kuluneina vuosina. Tarvittaessa tunnelin huoltosuunnitel-
maan tehdään muutoksia ja tehdään erikoistarkastuksia mahdollisissa ongelmakohdissa. 
(Liikennevirasto 2016) 

Liikenneviraston tarkastustoiminnan asiantuntija Marja-Kaarina Söderqvistin mukaan ra-
kenteiden tarkastettavuutta ei yleensä huomioida riittävästi tietunneleiden suunnitteluvai-
heessa. Väitettä tukevat myös useiden muiden tutkimuksen aikana haastateltujen henkilöi-
den lausunnot (Rytkönen 2016, Lehtikankare 2016, Kaista 2016). Monissa tunneleissa on 
käytetty tarkastusluukkuja, joita avaamalla voi nähdä verhousrakenteen taakse. Lähes aina 
verhousrakenteen taakse jäävät tilat ovat erittäin ahtaita ja tarkastusluukut kooltaan pieniä, 
joten tarkastajan voi olla mahdotonta päästä liikkumaan siellä. Ahtaissa tiloissa voidaan 
käyttää kameralla varustettuja kauko-ohjattavia robotteja, joiden avulla saadaan lähikuvaa 
mahdollisista ongelmakohdista. Robottien käyttö voi kuitenkin olla haastavaa ja työlästä ei-
vätkä ne täysin korvaa tarkastajan omin silmin tekemiä havaintoja. (Söderqvist 2016) 

Palosuojausmenetelmä vaikuttaa olennaisesti kantavan rakenteen tarkastustoimintaan. Ra-
kenteen pinnan peittävät menetelmät kuten ruiskubetonointi, palosuojalevyt ja ruiskutettavat 
palosuojamassat estävät näköhavainnot kantavan rakenteen kunnosta. Vesivuotojen ja hal-
keilun tapaiset ongelmat voidaan havaita vasta kun palosuojarakenne on vahingoittunut. Esi-
merkiksi ruiskubetoni pitäisi täysin poistaa kantavan rakenteen pinnasta, jotta tarkastaminen 
olisi mahdollista. (Söderqvist 2016) 

Palosuojalevyjen kiinnittäminen kiinteillä ankkureilla tai valukiinnityksellä estää taustalla 
olevien rakenteiden tarkastamisen ilman materiaalia rikkomattomia menetelmiä. Levyjen 
kiinnittämisessä tulisi suosia kiinnikkeitä, jotka voidaan tarvittaessa irrottaa ja kiinnittää uu-
delleen tarkastuksen jälkeen. Esimerkiksi lyöntiankkureiden käyttö vaikeuttaa palosuojale-
vyjen irrotusta ja takaisinkiinnitystä. Valukiinnityksen on todettu olevan niin kestävä, että 
palosuojalevyä ei saa siististi irrotettua betonirakenteesta edes rautakangella (Kanervo 2016, 
Parikka 2016). Lisäksi levyyn ja rakenteeseen on tehtävä uusia reikiä jokaisella kiinnitys-
kerralla, jos samoja palosuojalevyjä käytetään vielä tarkastuksen jälkeen. Uudelleenkäytet-
tävien kiinnikkeiden käyttämisen riskejä ovat esimerkiksi löystyminen ja kierteiden kulumi-
nen (Salo 2016). 
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Olemassa oleviin tunneleihin on mahdollista rakentaa palosuojausrakenne kiinnittämällä pa-
losuojalevyt erilliseen tukikehikkoon, joka on kiinnitetty tunnelin kantavaan rakenteeseen. 
Tukikehikkorakenteessa levyjen ja kantavan rakenteen väliin jää rako. Palosuojalevyt voi-
daan irrottaa tarkastuksen ajaksi kehikostaan eikä rankoja tarvitse irrottaa kantavasta raken-
teesta. Tämä asennustapa on työläs, mutta toisaalta se mahdollistaa palosuojalevyjen käytön 
myös kalliotunneleissa, joissa tunneliaukon sisäpinta voi olla hyvin epätasainen ja siten epä-
edullinen palosuojalevyjen asennukseen. Tukikehikkorakenteen käyttö voi pienentää liiken-
teen käyttöön jäävää tilaa merkittävästi.  

Tulevaisuudessa rakenteiden tarkastettavuuteen on syytä panostaa enemmän. Rakenteiden 
elinkaarten hallintaan kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota ja tieto rakenteiden kunnosta 
on olennaista ylläpito- ja korjaussuunnitelmia tehtäessä. Rakenteiden jatkuva monitorointi 
on mielenkiintoinen mahdollisuus tulevaisuuden tunnelihankkeille, sillä esimerkiksi tietun-
nelin lämpötilan, ilmankosteuden ja betonin halkeilun jatkuva seuranta voi auttaa tunnelin 
ylläpidossa ja edesauttaa uusien rakenneratkaisujen kehittämistä. Sensoreiden ja etähallin-
nan tekninen toimivuus kehittyy ja uusia sovellutuksia löytyy jatkuvasti. 

 Vaurioiden arviointi ja korjaaminen 

Betonin kemiallinen rakenne muuttuu korkeissa lämpötiloissa ja samalla sen lujuus heikke-
nee. Tulipalotilanteessa betonin lämpötila voi nousta merkittävästi, mikä aiheuttaa rakenteen 
vaurioitumista, vaikka räjähdysmäistä lohkeilua olisi hillitty esimerkiksi mikropolymeeri-
kuiduilla. Korkea lämpötila voi lohkeilun lisäksi aiheuttaa kerrostumista ja pintahalkeilua. 
Betonin lämpötilan nousu on suurinta betonirakenteissa, joilla ei ole erillistä palosuojaus-
kerrosta suojanaan, mutta betonin lämpötila voi nousta myös suojakerroksen takana. Janot-
kan ja Mojumdarin (2005) mukaan betonin lujuuden kannalta merkittävä vaurioituminen 
alkaa yli 400 asteen lämpötiloissa ja 600…800 asteen välillä betonin mikrorakenne menettää 
lähes kaiken lujuutensa. 

Rakenteiden jäähtymisen jälkeen arvioidaan vaurioiden laajuus ja tehdään tutkimusohjelma, 
jossa suunnitellaan rakenteen kunnon määrittelemiseksi käytettävät tutkimusmenetelmät. 
Kuntotutkimusten tulosten perusteella tehdään korjaussuunnitelmat siten, että uudelleen 
käyttöön otettava tietunneli on turvallinen ja toimiva. 

Vaurioituneen betonirakenteen kuntokartoitukseen on olemassa useita menetelmiä. Olen-
naista on määrittää betonin vaurioitumissyvyys (kuva 21). Tutkimusmenetelmät voidaan ja-
kaa ainetta rikkomattomiin ja ainetta rikkoviin menetelmiin. Ainetta rikkova menetelmä on 
esimerkiksi kartionäytteiden poraaminen betonista. Poraamisen aikana voidaan mitata esi-
merkiksi terän etenemisnopeutta, pyörimisnopeutta ja värähtelyä, joiden avulla voidaan ar-
vioida porattavan materiaalin eheyttä ja lujuutta. Laboratoriossa kartionäytettä voidaan tut-
kia röntgenillä ja siitä voidaan valmistaa ohuthie mikroskooppitarkastelua varten. Myös be-
toninäytteen väri eri syvyyksillä antaa vihjeitä tulipalon aiheuttamasta lämpötilaprofiilista. 
Ainetta rikkomattomia menetelmiä ovat esimerkiksi silmämääräinen tarkastelu, rakenteen 
koputtelu vasaralla ja ultraäänitutkimukset, joissa mitataan ääniaaltojen nopeutta betonira-
kenteen sisällä. Ultraäänitutkimusten käyttö vaatii tasaisen pinnan, joten niiden käyttö ei 
aina ole mahdollista ruiskubetonin tai lohkeilleen betonin tutkimiseen. Kehitteillä on muita 
ääniaaltojen liikkeeseen perustuvia menetelmiä, joiden avulla voitaisiin rakentaa 3D-malleja 
tutkitun rakenteen sisäisestä rakenteesta. (Felicetti 2013) 
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Tulipalon aiheuttaman lämpötilan arvioimiseksi voidaan tutkia betonin väriä, joka muuttuu 
aineen kemiallisen rakenteen muuttuessa lämpötilan vaikutuksesta. Esimerkiksi sementtipi-
toisen betonimatriisin väri muuttuu harmaasta punertavaksi 300…600 asteen välillä, vaalean 
harmaaksi 600…900 asteen lämpötilassa ja lopulta hieman kellertäväksi 900…1000 as-
teessa. Vaaleanpunainen väri jo 250…300 asteen lämpötiloissa johtuu raudan hapettumi-
sesta. Kokenut kuntotutkija osaa tehdä karkean arvion silmämääräisesti ja tarkempia mit-
tauksia voidaan tehdä esimerkiksi spektrofotometrillä, joka mittaa aineiden sähkömagneet-
tisen säteilyn absorptiota eri aallonpituuksilla, mikä riippuu aineen kemiallisesta koostumuk-
sesta. Väri ei kuitenkaan ole yleispätevä menetelmä, sillä esimerkiksi monet magmakivet 
ovat mustia ja niiden käyttö runkoaineena voi peittää muut värisävyt. (Felicetti 2013) 

Tulipalon jälkeinen korjaamistilanne ei ole ollut merkittävä suunnittelukriteeri Suomen to-
teutuneissa tietunnelihankkeissa. Tulipalossa mikropolymeerikuidut sulavat ja muodostavat 
huokosia betoniin. Sulamisen jälkeen betoni kestää paremmin huokosveden paineen kasvua 
tiheän huokosverkoston ansiosta ja räjähdysmäistä lohkeilua ei pitäisi tapahtua. Lohkeile-
maton pintabetoni eristää rakenteen sisäkerrokset ja raudoitteet korkeilta lämpötiloilta. Huo-
koisen ja kohtuullisen viileänä säilyneen betonin palokestävyyden oletetaan säilyvän hyvällä 
tasolla vielä tulipalon jälkeenkin, joten sulaneita mikropolymeerikuituja ei tarvitse korvata. 
Tulipalon vaikutukset ovat yleensä paikallisia, joten pienen alueen mahdollisesti toteutuvat 
korjauskustannukset eivät ohjaa koko tietunnelin palosuojarakenteiden suunnittelua. (Kaista 
2016) Yleensä vaurioituneen betonirakenteen heikentynyt pinta poistetaan esimerkiksi piik-
kaamalla tai hiekkapuhalluksella ja uusi pinta rakennetaan valu- tai ruiskubetonista.  

Tunnelin käytön ajaksi huokoset olisi ehkä syytä suojata esimerkiksi pölyltä, suolalta ja kos-
teudelta (Kaista 2016). Tukkeutuneet huokoset eivät ehkä enää takaa betonin palokestä-
vyyttä seuraavassa palotilanteessa. Eräs vaihtoehto on valaa tai ruiskuttaa vaurioituneen osan 
tilalle uusi betonimassa, johon on lisätty uusia mikropolymeerikuituja. 

 

Kuva 21 Korkean lämpötilan aiheuttamia betonin vaurioitumismuotoja (Muokattu, alkuperäinen: Erlin 
ym. 1972) 
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 Valukiinnitteisten palosuojalevyjen kiinnitysongelmat 

Vuonna 2013 käyttöönotetussa Hämeenlinnan tunnelissa palosuojaus toteutettiin sementti-
pohjaisilla palosuojalevyillä, joiden koostumusta oli vahvistettu lasikuitukuiduilla. Levyt 
asennettiin valukiinnityksellä tunnelin holvin valamisen yhteydessä. Tunnelin päälle raken-
nettiin ostoskeskus, mikä aiheutti erityisen rankat vaatimukset (HCM 180) tunnelin palosuo-
jaukselle. Siksi palosuojalevyt olivat tavanomaista paksumpia (50 mm), eikä vastaavia le-
vyjä ollut aiemmin käytetty tietunneleissa. Levyjen palonkesto oli testattu laboratorioko-
keilla. (Rytkönen 2016) 

Syyskuussa 2014 Hämeenlinnan tunnelin katosta putosi suurikokoinen palonsuojalevyn pala 
Valtatie 3:n liikenteen sekaan, mikä aiheutti suuren kohun valtakunnallisessa mediassa. Tun-
neli suljettiin liikenteeltä ja Liikennevirasto alkoi tutkia putoamisen syitä urakoitsijan, tuo-
tevalmistajan ja konsulttien kanssa. Tutkimusten alkuvaiheessa huomattiin, että monet palo-
suojalevyistä olivat sisältä rikkonaisia, mikä ilmeni levyn koputtamisen aiheuttamana ont-
tona äänenä (ns. kopokartoitus). Tunnelin holvista irrotettiin satoja vaurioituneita levyjä. 
(Rytkönen 2016) 

VTT Expert Services Oy:n tekemien kenttä- ja laboratoriotutkimusten perusteella palosuo-
jalevyjen molemmissa pinnoissa oli sisustaa tiiviimmät noin 5 mm paksuiset kerrokset, 
joissa lasikuitukuidut olivat suuntautuneet pintojen suuntaisesti. Levyn sisäosan massan to-
dettiin olevan tasalaatuista ja huokoista. Testeissä tutkittiin tunneliin asennettuja sekä ura-
koitsijan varastolta tuotuja käyttämättömiä levyjä. (Rytkönen 2016) 

Tunneliin asennettujen levyjen kokeissa ilmeni, että levyjen kosteuseläminen on suurta, 
mikä voi aiheuttaa levyn ja betoniholvin rajapintaan irrottavia voimia. Sekä laboratorioko-
keiden että tunnelissa tehtyjen havaintojen perusteella levyjen murtuma tapahtui ylemmän 
tiiviin kerroksen ja löyhemmän sisuksen rajapinnassa. Levyjen valukiinnitys betoniholviin 
oli erittäin kestävä, mikä todettiin paikan päällä tunnelin rakentamisvaiheessa rautakangilla 
tehdyissä irrotustesteissä. Kestävä tartunta selitetään sillä, että tuoreen valubetonin sement-
tiliima imeytyy palosuojalevyn pintakerroksiin muodostaen vahvan liitoksen. (Rytkönen 
2016) 

Hämeenlinnan tunnelissa havaittujen palosuojalevyjen kiinnittymisongelmien takia Liiken-
nevirasto teetti vuoden 2016 alussa tutkimukset myös Husulan sekä Kivihaan tunneleissa, 
joissa oli käytetty saman tyyppistä palosuojalevyä kuin Hämeenlinnan tunnelissa. Husulan 
ja Kivihaan tunneleissa käytetty levy oli 30 mm paksu, kun taas Hämeenlinnan tunnelissa 
alun perin käytetty ja lopulta lohkeillut levy oli 50 mm paksuinen. Husulan tunnelissa palo-
suojalevyt oli asennettu tunnelin pituussuuntaisesti ja Kivihaan tunnelissa kohtisuoraan tun-
nelin pituussuuntaan nähden. Lisäksi tutkimuksessa käsitellään rakenteilla olevassa Tampe-
reen Rantatunnelissa käytettyä 25 mm paksuista levyä, jotka asennettiin poikittain tunnelin 
suuntaan nähden. Tutkimuksen teki Vahanen Oy. (Pyy 2016, Rytkönen 2016) 

Tutkimuksessa havaittiin, että Hämeenlinnan tunnelin tapaan myös Husulan ja Kivihaan tun-
neleissa käytetyissä levyissä oli sisäosaa tiiviimmät pintakerrokset ja levyissä oli verkkohal-
keilua sekä levyjen poikkisuuntaista halkeilua. Erityisesti Kivihaan tunnelissa suurin osa le-
vyistä oli täysin ehjiä ja verkkohalkeilua esiintyi vain satunnaisesti. (Pyy 2016, Rytkönen 
2016) 



 

95 

Laboratoriotesteissä näytteet murtuivat jälleen läheltä levyn huokoisen sisäosan ja tiiviim-
män pintakerroksen rajapintaa. Levyjen tartunta betoniin oli erittäin kestävä. Levyjen käyt-
täytymisennustetta ei voida tehdä, koska tutkimuksen mittaustulosten erot eri tunneleista 
otettujen näytteiden välillä ovat suuria eivätkä tutkittujen suureiden keskinäiset suhteet ole 
keskenään systemaattisia. Tulosten perusteella ei voida vertailla yksittäisten rasitustekijöi-
den vaikutusta levyjen ominaisuuksiin eri tunneleista otettujen näytteiden välillä. (Pyy 2016, 
Rytkönen 2016) 

Vahanen Oy:n tekemässä tutkimuksessa esitetään teoria levyjen halkeamien syntymekanis-
mista (kuva 22). Teoria perustuu betonin kutistumisen ja palosuojalevyn kosteuselämisen 
aiheuttamiin rasituksiin. Kuivuva ja kutistuva betoni aiheuttaa jännityksiä siihen lujasti kiin-
nittyneeseen levyyn. Suurimmat jännitykset muodostuvat huokoisen sisäosan ja tiiviimmän 
pintakerroksen rajapintaan palosuojalevyn päihin, jonne muodostuvat myös ensimmäiset 
halkeamat. Ilmiötä voimistaa levyjen suhteellisen ohut ja kapea, mutta pitkä muoto. Betonin 
kutistuminen loppuu ennen pitkää, mutta palosuojalevyt paisuvat kastuessaan ja kutistuvat 
kuivumisen aikana. Siten jo syntyneet halkeamat leviävät levyn sisällä. (Pyy 2016) 

 

Kuva 22 Valukiinnitettyjen palosuojalevyjen arvioitu murtumismekanismi (Muokattu, alkuperäinen 
Pyy 2016) 

Korjaustyössä Hämeenlinnan tunnelin holviin asennettiin kiila-ankkureilla uudet 40 mm 
paksuiset palosuojalevyt aiempien 50 mm paksuisten levyjen päälle. Lisäksi Husulan ja Ki-
vihaan tunneleissa osa palosuojalevyistä jälkikiinnitettiin ankkureilla, jotta levyjen mahdol-
linen murtuminen ei aiheuttaisi vaaratilanteita. Levyjen kuntoa on seurattu lisäkiinnikkeiden 
asentamisen jälkeen. Kopojen määrä ei ole lisääntynyt huomattavasti, mutta hiushalkeamien 
määrä on lisääntynyt hieman jälkikiinnityksen jälkeen. Rantatunnelissa levyt jälkikiinnitet-
tiin tunnelin holviin. (Pyy 2016, Rytkönen 2016) 
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8 Betonirakenteen lämpötekninen mallinnus 

 Yleistä 

Tutkimuksen mallinnusosuuden tarkoitus on tutkia tulipalon aiheuttamia lämpötilaprofiileja 
esimerkkirakenteissa ja tehdä päätelmiä lämpötilan mahdollisista vaikutuksista rakenteen 
kantavuuteen ja turvallisuuteen. Palosuojarakenteiden kiinnitystapoja käsitellään alan kirjal-
lisuudessa, mutta kiinnikkeiden vaikutusta lämpösiltana ei ole käsitelty laajasti. Esimerkiksi 
Hanin ym. (2010) tutkimuksessa palosuojalevyjen kiinnitys ei kestänyt polttokokeen lämpö-
tilaa, mikä johti betonin laajamittaiseen räjähdysmäiseen lohkeiluun. Myös Boströmin ja 
Larsenin (2006) polttokokeissa palosuojalevyt hajosivat polttokokeiden aikana jättäen beto-
nirakenteen ilman palosuojaa. 

Tutkimuksen mallinnusosuus keskittyy esimerkkirakenteiden lämpötekniseen tarkasteluun, 
jonka avulla voidaan karkeasti arvioida rakenteen turvallisuutta ja vaurioiden laajuutta. Mal-
linnuksessa rakenteet altistetaan HCM-palokäyrän mukaiselle lämpötilan kehitykselle 
180 minuutin ajan, sillä tuo yhdistelmä on nykyisin Liikenneviraston ohjeiden mukaan vaa-
tivin tietunnelirakenteiden mitoituskriteeri.  

Mallinnuksessa tehdään lukuisia yksinkertaistuksia. Esimerkiksi betonin räjähdysmäistä 
lohkeilua tai materiaalien sulamista tai muunlaista vaurioitumista ei huomioida. Pintakerros-
ten sulaminen tai irtoaminen altistaa syvemmällä olevat kerrokset aiempaa kuumemmille 
lämpötiloille, mikä nopeuttaa rakenteen vaurioitumista. Esimerkiksi betoni sulaisi HCM-pa-
lokäyrän maksimilämpötilassa 1300 °C. Toisaalta laskentamalli ei huomioi endotermisten 
reaktioiden (lohkeilu, faasimuutokset) lämpötilan nousua hidastavaa vaikutusta. Mallinnus 
ei myöskään huomioi betonin kosteuden, lujuuden tai kimmokertoimen vaihtelua. Näiden 
tekijöiden mallintamisesta ei ole olemassa yleisesti hyväksyttyä käytäntöä. Edellä mainittu-
jen tekijöiden huomioiminen tekisi laskentamallista huomattavasti monimutkaisemman, 
mikä pidentää laskenta-aikaa. 

 Elementtimenetelmä 

Elementtimenetelmä (eng. Finite element method, FEM) on numeerinen laskentamenetelmä, 
jossa tarkasteltavan rakenteen geometria diskretoidaan elementtiverkolla. Elementtimene-
telmä soveltuu laajasti erilaisiin tutkimustilanteisiin, koska lähes mikä tahansa geometria 
voidaan diskretoida elementtiverkoilla.  

Elementtimenetelmä perustuu elementtikohtaisiin muotofunktioihin ja niiden arvoihin ele-
menttien päissä olevissa solmukohdissa. Vierekkäisten elementtien ja niiden yhteisten sol-
mukohtien muotofunktioista muodostetaan yhtälöryhmiä, jotka voidaan ratkaista annettujen 
reunaehtojen ja materiaaliominaisuuksien avulla. Elementtimenetelmässä yhtälöt ratkaistaan 
solmukohdissa, mutta niiden välillä tulokset interpoloidaan solmukohtien arvoista. Lasken-
tamallin tehdyt oletukset ja annetut reunaehdot vaikuttavat tuloksiin, joten laskentamallin 
tuloksien realistisuutta pitäisi verrata esimerkiksi kenttä- tai laboratoriokokeiden tuloksiin. 

Elementtimenetelmän antamien tulosten tarkkuuteen vaikuttaa olennaisesti elementtien 
koko ja tyyppi. Pienentämällä elementin pituutta lähestytään tiettyä ratkaisua eli ratkaisu 
suppenee elementtikoon pienentyessä. Elementtien muotofunktioiden korkeampi kertaluku 
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yleensä parantaa tulosten tarkkuutta ja suppenemisnopeutta. Elementtiverkon tiheys ja kor-
keampi kertaluku kasvattavat tarvittavaa laskentatehoa ja pidentävät laskenta-aikaa. Näitä 
ongelmia voidaan kiertää tekemällä sopivia yksinkertaistuksia laskentamalliin, mutta tällöin 
on muistettava tarkastella laskentamallin tuloksia kriittisesti ja huomioida niihin liittyvät 
epävarmuustekijät.  

 Ohjelmisto 

Tutkimuksessa käytetään COMSOL Multiphysics 5.2 -laskentaohjelmistoa (myöhemmin 
”laskentaohjelmisto”, ”ohjelmisto” tai ” COMSOL”), jonka monipuoliset ominaisuudet ja 
selkeä käyttöliittymä mahdollistavat tehokkaan lämpöteknisen mallintamisen myös ajasta 
riippuvalla lämpötilalla. Ohjelmisto sisältää useita eri tekniikan aloille suunnattuja moduu-
leja. Tässä tutkimuksessa käytetään erityisesti Heat transfer in solids -moduulia. Laskenta-
ohjelmiston ratkaisemat 3D-lämmönsiirtoyhtälöt ovat muotoa 

 𝜌𝜌𝐶𝐶𝑝𝑝
𝜕𝜕𝑇𝑇
𝜕𝜕𝑡𝑡

+ 𝜌𝜌𝐶𝐶𝑝𝑝𝒖𝒖� ⋅ 𝛻𝛻𝑇𝑇 + 𝛻𝛻 ⋅ 𝒒𝒒� = 𝑄𝑄 (4) 

 𝒒𝒒� = −𝑘𝑘𝛻𝛻𝑇𝑇 (5) 

joissa  𝜌𝜌 tiheys [𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑚𝑚3] 

 𝐶𝐶𝑝𝑝 ominaislämpökapasiteetti [ 𝐽𝐽
𝑘𝑘𝑘𝑘 𝐾𝐾

] 

 𝑇𝑇 lämpötila ajan hetkellä t [°C] 

 𝑡𝑡 aika [s] 

 𝒖𝒖� nopeusvektori [𝑚𝑚
𝑠𝑠

] 

 𝒒𝒒� lämpövuovektori [𝑊𝑊
𝑚𝑚2] 

 𝑄𝑄 sisäinen lämmönlähde [𝑊𝑊
𝑚𝑚3] 

 𝑘𝑘 lämmönjohtavuus [ 𝑊𝑊
𝑚𝑚 𝐾𝐾

] 

 Verifiointi 

Laskentaohjelmiston soveltuvuus lämmönsiirtomallinnukseen verifioidaan vertailemalla oh-
jelmiston ja analyyttisten yhtälöiden tuloksia. Esimerkkirakenteen pintaan kohdistuu sätei-
lyn ja kuljettumisen aiheuttama lämpövirrantiheys ja esimerkkirakenteen sisällä lämpö siir-
tyy johtumalla. Laskentaohjelmiston tulokset verifioidaan pinnan lämpenemiselle tasaisen 
lämpövirrantiheyden alaisena sekä lämmön johtumiselle kiinteässä aineessa.  
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 Pinnan lämpeneminen 

Pinnan lämpötilan nousua tutkitaan tilanteessa, jossa lämpövirrantiheys kohtisuorassa suun-
nassa puoliäärettömän kappaleen pinnan läpi on vakio (Neumannin reunaehto). Reunaehto 
esitetään matemaattisesti yhtälössä (6). 

 𝑄𝑄𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝′′ = 𝑘𝑘
𝜕𝜕𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 𝑘𝑘(𝜕𝜕� ∙ ∇𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝) = 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣 (6) 

jossa  𝑄𝑄𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝′′  lämpövirrantiheys [𝑊𝑊
𝑚𝑚2] 

 𝑘𝑘 materiaalin lämmönjohtavuus [ 𝑊𝑊
𝑚𝑚 𝐾𝐾

] 

 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝 pinnan lämpötila [°C] 

 𝜕𝜕 pinnan normaali 

 𝜕𝜕� pinnan normaalivektori 

Pinnan lämpötila tasaisella lämpövirrantiheydellä voidaan laskea kaavoilla (7) ja (8). (Drys-
dale 2011, s. 48) Vertailulaskelmissa käytetyt vapaavalintaiset materiaaliominaisuuksien ar-
vot on esitetty taulukossa 11. 

 𝑇𝑇 = 𝑇𝑇0 +
2𝑄𝑄𝑅𝑅′′

𝑘𝑘
�
𝛼𝛼𝑡𝑡
𝜋𝜋

 (7) 

 𝛼𝛼 =
𝑘𝑘
𝑐𝑐 𝜌𝜌

 (8) 

joissa  𝑇𝑇 lämpötila ajan hetkellä t [°C] 

 𝑇𝑇0 lämpötila alussa [°C] 

 𝑄𝑄𝑅𝑅′′ lämpövirrantiheys [𝑊𝑊
𝑚𝑚2] 

 𝛼𝛼 terminen diffusiviteetti [𝑚𝑚
2

𝑠𝑠
] 

 𝑡𝑡 aika [s] 

 𝑘𝑘 lämmönjohtavuus [ 𝑊𝑊
𝑚𝑚 𝐾𝐾

] 

 𝑐𝑐 ominaislämpökapasiteetti [ 𝐽𝐽
𝑘𝑘𝑘𝑘 𝐾𝐾

] 
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 𝜌𝜌 tiheys [𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑚𝑚3] 

Taulukko 11 Pinnan lämpeneminen: vertailulaskelmissa käytetyt lähtöarvot 

Ominaisuus  Valittu arvo 

Tiheys 𝜌𝜌 150 𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑚𝑚3 

Ominaislämpökapasiteetti 𝑐𝑐 1000 𝐽𝐽
𝑘𝑘𝑘𝑘 𝐾𝐾 

Lämmönjohtavuus 𝑘𝑘 0,01 𝑊𝑊
𝑚𝑚 𝐾𝐾 

Lämpövirrantiheys 𝑄𝑄𝑅𝑅′′ 5000 𝑊𝑊
𝑚𝑚2 

Aika t 0…350 𝑠𝑠 

Alkulämpötila 𝑇𝑇0 20 ℃ 

Analyyttisen yhtälön ja laskentaohjelmiston tulokset on esitetty graafisesti kuvassa 23. Tu-
losten ero on hyvin pieni koko tarkastelun aikana ja erityisesti noin 100 sekunnin jälkeen. 
Laskentaohjelmiston tulokset vastaavat analyyttisen yhtälön tuloksia. 

 

Kuva 23 Pinnan lämpeneminen: analyyttisen yhtälön ja laskentaohjelmiston tulosten vertailu 
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 Johtuminen kiinteässä aineessa 

Lämmön johtumista kiinteässä aineessa tutkitaan tilanteessa, jossa puoliäärettömän kappa-
leen pinnan lämpötila nousee kappaleen sisäosia korkeampaan lämpötilaan. Pinnan lämpö-
tila on vakio koko tarkastelujakson ajan (Dirichletin reunaehto) ja lämpö johtuu kappaleen 
sisälle. Reunaehto on esitetty yhtälössä (9). 

 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝 = 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣 (9) 

jossa  𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝 pinnan lämpötila [°C] 

Korkean ja tasaisen pintalämpötilan aiheuttama rakenteen kohonnut lämpötila tietyllä ajan-
hetkellä ja etäisyydellä lämmitetystä pinnasta lasketaan yhtälöiden (10) ja (11) avulla. (Cen-
gel 2006, kaava 4-24)  

 𝑇𝑇 = 𝑇𝑇0 + 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐 �
𝑥𝑥

2√𝛼𝛼𝑡𝑡
� (𝑇𝑇𝑠𝑠 − 𝑇𝑇0) (10) 

 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐(𝑥𝑥) = � 𝑒𝑒𝑡𝑡2𝑑𝑑𝑡𝑡
∞

𝑥𝑥
 (11) 

joissa  𝑇𝑇 lämpötila ajan hetkellä t [°C] 

 𝑇𝑇0 lämpötila alussa [°C] 

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐(𝑥𝑥) virhefunktion komplementti 

 𝑥𝑥 etäisyys lämmitetystä pinnasta [m]  

 𝛼𝛼 terminen diffusiviteetti [𝑚𝑚
2

𝑠𝑠
] (kaava (8), s. 99) 

 𝑡𝑡 aika [s] 

𝑇𝑇𝑠𝑠 pinnan lämpötila [°C] 

  



 

102 

Taulukko 12 Johtuminen kiinteässä aineessa: vertailulaskelmissa käytetyt lähtöarvot 

Ominaisuus  Valittu arvo 

Tiheys 𝜌𝜌 200 𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑚𝑚3 

Ominaislämpökapasiteetti 𝑐𝑐 1200 𝐽𝐽
𝑘𝑘𝑘𝑘 𝐾𝐾 

Lämmönjohtavuus 𝑘𝑘 0,5 𝑊𝑊
𝑚𝑚 𝐾𝐾 

Pintalämpötila 𝑇𝑇𝑠𝑠 500 ℃ 

Aika t 0…350 𝑠𝑠 

Alkulämpötila 𝑇𝑇0 20 ℃ 

Yksiulotteinen rakenne sekä taulukon 12 reunaehdot ja materiaaliarvot mallinnettiin 
COMSOLilla. Rakennemalli sekä 50 ja 100 mm etäisyydellä lämmitetystä pinnasta olevat 
mittapisteet on esitetty kuvassa 24. Rakennemallin vasemmassa reunassa eli mitta-asteikon 
0-kohdassa on reunapiste, jonka lämpötila kohoaa arvoon 500 °C tarkastelun alkuhetkellä. 

 

Kuva 24 Johtuminen kiinteässä aineessa: 1D-rakennemalli, mittapisteet (mustat pisteet) ja 500 asteen 
lämpötilan reunaehto (sininen piste vasemmassa reunassa) 

Analyyttisen yhtälön ja laskentaohjelmiston tulokset on esitetty graafisesti kuvassa 25, jonka 
mukaan laskentaohjelmiston tulokset vastaavat hyvin tarkasti analyyttisen yhtälön tuloksia. 
Tulosten ero on pieni koko tarkastelujakson aikana. 
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Kuva 25 Johtuminen kiinteässä aineessa: analyyttisen yhtälön ja laskentaohjelmiston tulosten vertailu 

 Geometria 

Mallinnuksessa tutkitaan kahta betonirakennetta, jotka esittävät osaa betonitunnelin holvista. 
Ensimmäinen (tapaus 1) on palolle altis betonirakenne eli sen pintaa ei ole suojattu palosuo-
jalevyllä tai ruiskutettavalla palosuojamassalla. Toinen tutkittava rakenne (tapaus 2) on be-
tonirakenne, jonka alapinta on suojattu palosuojamateriaalilla.  

Betonirakenteen korkeus on 400 mm, joka ei kuitenkaan usein riitä todellisen tietunnelin 
holvirakenteen paksuudeksi. Tähän korkeuden arvoon päädyttiin tutkimuksen aikana, koska 
3D-mallinnuksen laskenta-ajat pidentyivät mallin yksityiskohtien lisääntyessä ja dimensioi-
den kasvaessa. Laskennan iteraatioiden aikana huomattiin, että edes 180 minuutin kohdalla 
rakenteet yli 400 mm syvyydessä eivät lämpene huomattavasti. Tarkasteltujen betonikappa-
leiden leveys ja pituus ovat 600 mm. Betonirakenteen korkeutta kuvaa z-koordinaatti ja ala-
pinta on xy-tasossa. Koordinaatistonuolet on esitetty esimerkiksi kuvassa kuvan 26 alareu-
nassa. 

Molemmissa mallinnetuissa rakenteissa betonirakenteen sisälle sijoitettiin kolmen päällek-
käisen mittauspisteen joukkoja; betonirakenteen alapintaan sekä 50 ja 100 mm etäisyyksille 
alapinnasta. Mittapisteiden avulla voidaan arvioida betonin ja raudoitteen lämpenemistä tie-
tyllä syvyydellä. Lämpötilaprofiilin piirtämistä varten rakenteisiin sijoitetaan pystysuora 
mittauslinja. Mittapisteitä ja -linjoja käytetään lämpötilojen vertailuun, sillä niiden koordi-
naattimäärittelyjen avulla vertailtavat lämpötilan arvot saadaan tarkasti määriteltyä. Palo-
suojakerroksella suojatussa rakenteessa (tapaus 2) mittapisteet sekä mittauslinja ovat teräs-
kiinnikkeen kohdalla (alapinnan suhteen keskellä) ja 150 mm etäisyydellä rakenteen pys-
tysärmästä (x- ja y-koordinaatit). Jälkimmäisen, epäkeskeisesti sijoitetun mittalinjan lämpö-
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tilat edustavat teräskiinnikkeen vaikutusalueen ulkopuolisia tuloksia. Myös suojaamatto-
massa betonirakenteessa mittalinja ja mittapisteet ovat 150 mm etäisyydellä rakenteen pys-
tysärmästä.  

Betonirakenne ei sisällä raudoitteita, koska tutkimuksen aikana niillä todettiin olevan hyvin 
pieni vaikutus koko rakenteen lämpötilaprofiiliin niiden verrattain pienen pinta-alan ja suu-
ren lämmönjohtavuuden takia. Raudoitteiden mallintaminen vaatii merkittäviä tihennyksiä 
elementtiverkossa, mikä pidentää laskenta-aikaa erityisesti 3D-mallissa ilman merkittävää 
hyötyä tuloksissa. 

Tapaus 1 on palosuojaamaton betonirakenne, joka kuvastaa betonitunnelin holvirakennetta. 
Tapauksessa 2 betonirakenteen alapinnassa on teräskiinnike sekä 30 mm paksuinen kerros 
palosuojamateriaalia, jotka näkyvät kuvan 26 alareunassa. Betonirakenteen alapinnan 
z-koordinaatti on nolla molemmissa rakennetapauksissa. Mallinnuksessa palosuojakerrok-
sen materiaaliominaisuuksina käytetään kalsiumsilikaatin arvoja. Kalsiumsilikaatin valin-
taan vaikutti sen käyttö suosituissa kaupallisissa tuotteissa ja se, että materiaalin termody-
naamisista ominaisuuksista korkeissa lämpötiloissa löytyi tutkimustietoa kirjallisuustutki-
muksen aikana (luku 3.4.2). 

 

Kuva 26 Tapaus 2: Palosuojakerroksella suojattu rakenne ja leikkaustaso teräskiinnikkeen kohdalla 

Palosuojakerroksen lävistää ruostumattomasta teräksestä (1.4401) valmistettu kiinnike 
(kuva 27), joka edustaa todellisten palosuojatuotteiden kiinnikettä. Teräskiinnike aiheuttaa 
pistemäisen lisäkonduktanssin palosuojakerroksen läpi. Mallinnuksen avulla voidaan tutkia 
kiinnikkeen aiheuttaman, palosuojakerroksen läpi kulkevan lämpösillan vaikutusta taustalla 
olevan betonirakenteen lämpenemiseen. Kiinnikkeen yläpää on 50 mm syvyydessä betoni-
rakenteessa. Palosuojakerroksen pinnassa oleva kiinnikkeen kanta altistuu HCM-palokäyrän 
mukaiselle lämpötilan kehitykselle. 2D-tarkastelussa kiinnikkeen vaikutus rakenteen lämpö-
tilaprofiiliin olisi liioiteltu, sillä tasotarkastelussa kiinnikkeen ohut paksuus toimisi kuin 
pitkä teräsprofiili. Kiinnikkeen dimensiot on esitetty taulukossa 13. 
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Kuva 27 Palosuojakerroksen kiinnike (mitat eivät vastaa mallinnuksessa käytettyjä mittoja) 

Taulukko 13 Mallinnuksessa käytetyn kiinnikkeen mitat 

Kiinnikkeen ominaisuus Valittu arvo 

Kannan leveys 15 mm 

Kannan paksuus 8 mm 

Varren paksuus 10 mm 

Varren kokonaispituus 80 mm 

Kierreosan paksuus 8 mm 

Kierreosan pituus 50 mm 

 Reunaehdot 

Mallinnuksessa tarkasteltaville rakenteille asetettiin useita reunaehtoja. Esimerkkirakentei-
den alapintaan siirtyy lämpöä säteilyllä ja kuljettumisella, mikä aiheuttaa yhtälön (12) mu-
kaisen lämpövirrantiheyden rakenteen alapintaan. Rakenteen sisällä lämpö siirtyy johtu-
malla. Ympäristön ajasta riippuva lämpötila noudattaa HCM-palokäyrän mukaista lämpöti-
lan kehitystä (luku 4.5.3), kun aika kuluu välillä 0…180 min. Esimerkkirakenteiden pysty-
reunat ovat symmetriatasoja eli ne eivät vaikuta lämmön johtumiseen rakenteen sisällä. Suu-
remmassa kokonaisuudessa esimerkkirakenteen mukaisia geometrioita voisi siis asettaa vie-
rekkäin. Betonirakenteen yläpinnan lämpötila on 20 °C koko tarkastelujakson ajan (Dirich-
letin reunaehto). Reunaehdot suojaamattomassa rakenteessa on esitetty kuvassa 28.Palosuo-
jakerroksella suojatun betonirakenteen reunaehdot ovat samanlaiset. 
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Kuva 28 Mallinnuksen reunaehtoja korostettuna sinisenä: vasemmalla säteilylle ja kuljettumiselle altis-
tettu alapinta, keskellä vakiolämpötila (20 °C) yläpinnassa, oikealla symmetriatasot 

Lämpövirrantiheyden yhtälö 

 𝑄𝑄′′ = 𝜀𝜀𝑠𝑠𝜎𝜎�𝑇𝑇𝑓𝑓4 − 𝑇𝑇𝑠𝑠4� + ℎ𝑐𝑐�𝑇𝑇𝑓𝑓 − 𝑇𝑇𝑠𝑠� (12) 

jossa  𝑄𝑄′′ lämpövirrantiheys � 𝑊𝑊
𝑚𝑚2� 

 𝜀𝜀𝑠𝑠 emissiivisyys 

 𝜎𝜎 Stefan-Boltzmannin vakio �5,67 ∗ 10−8 𝑊𝑊
𝑚𝑚2𝐾𝐾4

� 

 𝑇𝑇𝑓𝑓 ympäristön lämpötila [K] 

 𝑇𝑇𝑠𝑠 pinnan lämpötila [K] 

 ℎ𝑐𝑐 kuljettumisen lämmönsiirtokerroin � 𝑊𝑊
𝑚𝑚2𝐾𝐾

� 

 Elementtiverkot 

Laskennassa käytetään tetraedrin muotoisia elementtejä, jotka soveltuvat monenlaisten geo-
metrioiden diskretisoimiseen. Ohjelmisto rakentaa elementtiverkon automaattisesti annettu-
jen reunaehtojen mukaisesti. Laskentaelementin pituus vaikuttaa merkittävästi tulosten tark-
kuuteen ja pienentämällä elementin pituutta lähestytään laskennan ratkaisua. Tutkimuksessa 
käytetään kahta erilaista elementtiverkkoa kummassakin rakennetapauksessa, jotta eri ele-
menttiverkoilla laskettuja tuloksia voidaan verrata toisiinsa ja varmistua tulosten tarkkuu-
desta. Elementtien pituudet iteroituivat tutkimuksen aikana tulosten tarkkuuden ja lasken-
taan kuluvan ajan mukaan. Käytettyjen elementtien pituuksien ääriarvot on esitetty taulu-
kossa 14. Tapauksessa 2 palosuojakerroksen ja kiinnikkeen elementit ovat pienempiä kuin 
betonirakenteen, jotta mallinnus antaa tarkempia tuloksia alapinnan suuren lämpötilagra-
dientin ja ohuen rakennekerroksen alueella. Erityisesti kiinnikkeen elementtikoko on pientä, 
koska kiinnikkeen varren paksuus on maksimissaan 10 mm (taulukko 13, s. 105).  
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Taulukko 14 Elementtien pituuksien ääriarvot 

Tapaus, elementtiverkko ja rakenteen osa Elementin  
maksimipituus 

Elementin  
minimipituus 

Tapaus 1: suojaamaton rakenne    
Elementtiverkko 1 20 mm 18 mm 

Elementtiverkko 2 18 mm 15 mm 
Tapaus 2: palosuojattu rakenne     

Elementtiverkko 1     
Betoni 22 mm 18 mm 

Palosuojakerros 15 mm 12 mm 
Kiinnike 8 mm 5 mm 

Elementtiverkko 2     
Betoni 18 mm 15 mm 

Palosuojakerros 12 mm 8 mm 
Kiinnike 5 mm 3 mm 

 

Kuva 29 Elementtiverkot: yleiskuva tapauksen 2 elementtiverkosta 1  
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Kuva 30 Elementtiverkot: vasemmalla lähikuva palosuojatun rakenteen alakulmasta ja oikealla lähi-
kuva alapinnan elementtiverkosta kiinnikkeen kohdalla 

 Lähtöarvot 

Palosuojarakenteissa käytettyjen materiaalien fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet eivät 
pysy vakiona lämpötilan muuttuessa. Monet tuotevalmistajat tarjoavat esitteissään vain yh-
den arvon tietylle ominaisuudelle huoneenlämmössä mitattuna, vaikka todellisuudessa tuot-
teen toimivuus on kriittisintä nimenomaan korkeissa lämpötiloissa. Tuotevalmistajat eivät 
yleensä ole halukkaita jakamaan tarkkaa tietoa tuotteensa ominaisuuksista. Näiden syiden 
takia mallinnuksen lähtöarvoina käytetään tässä tutkimuksessa tieteellisestä kirjallisuudesta 
saatuja arvoja sekä ominaisuuksien lämpötilariippuvuuksia. Tutkimuksen mallinnusosuuden 
aikana huomattiin, että lämpötilasta riippumattomien palosuojamateriaalin ominaisuuksien 
käyttö vaikuttaisi erittäin merkittävästi saatuihin lopputuloksiin. 

Taulukko 15 esittää mallinnuksessa käytettyjä parametrien arvoja. Kaikkien rakenneosien ja 
ympäristön lämpötila tarkastelun alussa on 20 °C. Mallinnuksessa tarkastellaan kolmen tun-
nin jaksoa ja HCM-palokäyrää, koska tuo yhdistelmä on nykyisin Liikenneviraston ohjeiden 
mukaan vaativin rakenteiden mitoituskriteeri. Kuljettumisen lämmönsiirtokertoimena käy-
tetään eurokoodin (SFS-EN 1991-1-2 2003) suositusarvoa. 

Taulukko 15 Mallinnuksessa käytettyjä parametrien arvoja 

Ominaisuus  Valittu arvo 

Aika t 0…180 min 

Alkulämpötila 𝑇𝑇0 20 °C 

Ympäristön lämpötila 𝑇𝑇𝑓𝑓 HCM-palokäyrä 
20…1300 °C 

Kuljettumisen lämmönsiirtokerroin  ℎ𝑐𝑐 25 
𝑊𝑊
𝑚𝑚2𝐾𝐾

 

Taulukko 16 

Taulukko 16 esittää mallinnuksessa käytetyt materiaaliominaisuuksien arvot. Vaihteluvälinä 
esitetyt arvot on syötetty laskentamalliin liitteissä 3 ja 4 esitettyinä yhtälöinä, jotka kuvaavat 
kyseisen ominaisuuden muutosta lämpötilan funktiona. Mallinnuksessa betonin tiheys, omi-
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naislämpökapasiteetti ja lämmönjohtavuus ovat eurokoodin 2 (SFS-EN 1992-1-2 2007) mu-
kaisia, mutta emissiivisyyden arvo valittiin muusta kirjallisuudesta. Eurokoodissa betonin 
emissiivisyyden arvo on 0,7, kun taas kirjallisuudessa arvo on yleensä luokkaa 0,8…0,95 
(Esimerkiksi Cengel 2006, taulukko A-18). Mallinnuksessa betonin lämmönjohtavuuden ar-
vona käytetään eurokoodin mukaista ylärajaa (liite 3). 

Kalsiumsilikaatin ominaisuudet on valittu Wulfin ym. (2007), Ebertin ja Hembergerin 
(2011) sekä Bentzin ja Prasadin (2007) tutkimusraporttien mukaisesti. Kalsiumsilikaatin 
lämmönjohtavuutta käsitellään tarkemmin liitteessä 4. Mallinnuksessa kalsiumsilikaatin 
lämmönjohtavuuden arvo määritellään Ebertin ja Hembergerin tutkimuksen perusteella si-
ten, että heidän artikkelissaan annetun yhtälön reuna-arvoja käytetään tutkitun lämpötilavä-
lin ulkopuolella. Siten yli 827 °C (1100 K eli tutkitun lämpötilavälin maksimiarvo) lämpö-
tilassa kalsiumsilikaatin lämmönjohtavuuden arvoksi on määritelty vakioarvo 0,146 W/m K. 
Vakioarvon käyttö vähentää tulosten luotettavuutta, mutta tutkittua tietoa riittävän laajalle 
lämpötilavälille ei löytynyt kirjallisuustutkimuksen aikana. Vakioarvon käyttö on toisaalta 
tarpeellista, koska edellä mainitut lähteet eivät määrittele kalsiumsilikaatin lämmönjohta-
vuutta HCM-palokäyrän maksimilämpötilaan 1300 °C asti. Kalsiumsilikaatti sulaa 1540 °C 
lämpötilassa (Teir ym. 2005). 

Ruostumattoman teräksen (1.4401) tiheyden, lämmönjohtavuuden ja ominaislämpökapasi-
teetin arvot ovat standardin SFS-EN 10088-1 (2014) mukaisia. Teräksen emissiivisyyden 
arvo vaihtelee merkittävästi materiaalin ja pinnan ominaisuuksien mukaan. Mallinnukseen 
valittu arvo on valittu kirjallisuuslähteissä (Esimerkiksi Cengel 2006) esitettyjen arvojen pe-
rusteella. Standardi ei kuitenkaan määrittele näitä ruostumattoman teräksen ominaisuuksia 
lämpötilan funktiona, joten mallinnuksessa käytetään lämpötilasta riippumattomia vakioar-
voja. Vakioarvojen käyttö valitettavasti vähentää tulosten luotettavuutta, sillä teräskiinnike 
on verrattain pieni, mutta kiinnostava ja tärkeä osa tutkittua rakennetta. Tutkittua tietoa va-
litun ruostumattoman teräksen ominaisuuksista riittävän laajalle lämpötilavälille ei valitet-
tavasti löytynyt kirjallisuustutkimuksen aikana. 

Taulukko 16 Mallinnuksessa käytetyt materiaaliominaisuuksien arvot.  

Ominaisuus 

 Materiaali 

 Betoni Kalsium- 
silikaatti 

Ruostumaton  
teräs 

(1.4401) 

Tiheys (ρ) �
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑚𝑚3� 2300 250 8000 

Ominaislämpö- 
kapasiteetti (c) 

�
𝐽𝐽

𝑘𝑘𝑘𝑘 𝐾𝐾
� 900…1100 

(Liite 3) 1074 500 

Lämmönjohtavuus 
(k) �

𝑊𝑊
𝑚𝑚 𝐾𝐾

� 
0,6…1,8 

(Liite 3, yläraja) 
0,08…0,16 

(Liite 4) 
15 

Emissiivisyys (ε)  0,9 0,9 0,6 
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9 Mallinnuksen tulokset  

 Yleistä 

Taulukossa 17 on esitetty tulosten tarkastelun kannalta tärkeitä lämpötilarajoja, joista osa on 
esitetty myöhemmissä leikkaustasokuvissa isotermiviivoina.  

Betonin räjähdysmäisen lohkeilun riski riippuu erityisesti betonin tiiveydestä, kosteudesta ja 
vetolujuudesta. Näitä tekijöitä ei ole huomioitu mallinnettujen materiaalien ominaisuuksissa, 
mutta räjähdysmäisen lohkeilun riskiä tiiviissä ja tavanomaisessa betonissa voidaan karke-
asti arvioida lämpötilan perusteella taulukon 17 arvojen mukaisesti. Elementtibetonin olete-
taan olevan tiiviimpää kuin tavanomaisen paikallavalubetonin, joten sen lohkeiluriski kasvaa 
matalammassa lämpötilassa kuin tavanomaisella betonilla. Mikropolymeerikuidut voivat 
lieventää lohkeilun vaikutusta. 

Taulukko 17 Tulosten tarkastelun kannalta tärkeitä ja mielenkiintoisia lämpötilarajoja 

Lämpötilaraja Lämpötilan merkitys 
20 °C Alkulämpötila 

160 °C Polymeerikuitujen sulaminen alkaa 

250 °C Tiiviin betonin räjähdysmäisen lohkeilun riski kasvaa 
(elementtibetoni ilman mikropolymeerikuituja) 
ITA:n suosittelema raudoitteen maksimilämpötila 

380 °C Tavanomaisen betonin räjähdysmäisen lohkeilun riski kasvaa 
(paikallavalubetoni ilman mikropolymeerikuituja) 

400 °C Betonin mikrorakenteen merkittävä vaurioituminen alkaa 

500 °C Eurokoodin mukaan betonin ja teräksen puristuslujuudet ovat  
pienentyneet noin 50 % 

600 °C Betoni menettänyt lujuutensa lähes täysin 
Rakenneteräksen pysyvä vaurioituminen 

800 °C Betonin matriisirakenteen hajoaminen alkaa 

1150 °C Betonin sulaminen alkaa 

1300 °C HCM-palokäyrän maksimilämpötila 

Seuraavien lukujen lämpötilaprofiilikuvat kuvaavat rakenteen lämpötilaprofiilia rakenneta-
pausten pystysuorien mittalinjojen kohdalla. Mittapisteiden ajasta riippuva lämpötila on esi-
tetty omissa kuvissaan. 

 Palosuojaamaton betonirakenne 

Palosuojaamattoman betonirakenteen mittapisteiden lämpötilat eri aikoina on esitetty ku-
vassa 31 ja pystysuoran mittalinjan lämpötilaprofiilit kuvassa 32.  
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Palosuojaamattoman rakenteen alapinnan lämpötila pysyy lähellä HCM-palokäyrän mu-
kaista lämpötilaa ja nousee siten erittäin korkeaksi. Todellisuudessa betoni sulaisi niin kor-
keissa lämpötiloissa. Mallinnuksen säteily- ja kuljettumisreunaehdot näkyvät kuvaajassa 
pienenä lämpötilaerona HCM-palokäyrän ja alapinnan lämpötilan välillä. Reunaehto voitai-
siin määritellä myös lämpötilana, jolloin alapinnan lämpötila seuraisi tarkasti HCM-palo-
käyrää. Säteilyn ja kuljettumisen käyttö reunaehtona vastaa paremmin todellista palotilan-
netta, vaikka käytössä onkin nimellinen palokäyrä.  

Pinnan lämpötila saavuttaa räjähdysmäiselle lohkeilulle asetetun rajalämpötilan (380 °C) jo 
ensimmäisten minuuttien aikana. Betoni on melko hyvä lämmöneriste, joten jo 50 mm sy-
vyydessä lämpötila on merkittävästi matalampi kuin rakenteen alapinnassa. Tavanomaisen 
betonin räjähdysmäinen lohkeilun riski kasvaa taulukon 17 raja-arvojen mukaan noin 60 mi-
nuutin paloaltistuksen kohdalla, tiiviille betonille jo puolen tunnin jälkeen. Kolmen tunnin 
HCM-palon jälkeen lämpötila 50 mm syvyydessä on noin 600 astetta, eli betonin mikrora-
kenne vaurioituu vakavasti. Lämpötila 100 mm syvyydessä pysyy alle 350 asteessa vielä 
180 minuutin kohdalla, joten tässä syvyydessä betonin mikrorakenteelle tai raudoituksen lu-
juudelle ei tapahtuisi merkittäviä muutoksia. Tiiviin betonin räjähdysmäisen lohkeilun riski 
kasvaa noin kahden tunnin kohdalla, kun lämpötila saavuttaa 250 °C rajan. 

 

Kuva 31 Palosuojaamattoman rakenteen mittapisteiden lämpötilakehitys HCM-palossa 

Palosuojaamattoman rakenteen pystysuoran mittalinjan lämpötilaprofiilit 30 minuutin aika-
välein on esitetty kuvassa 32. Ajan kuluessa lämpötilaprofiiliin käyrä loivenee eli vasem-
massa reunassa pinnan lämpötila pysyy lähes samana ja rakenteen sisäosissa lämpötila nou-
see. Kuvaajan vasemmassa reunassa pinnan lämpötila pysyy 1300 asteessa HCM-palo-
käyrän mukaisesti. Rakenteen sisällä lämpötilanousu on suurinta lähellä pintaa. Esimerkiksi 
50 mm syvyydessä lämpötila nousee yli 600 asteeseen, kuten myös kuvassa 31. Kuvaajan 
mukaan noin 300 mm syvyydessä lämpötila ei nouse merkittävästi edes 180 minuutin HCM-
palon jälkeen. Polypropeenikuidut sulaisivat noin 160 mm syvyydeltä 180 minuutin pituisen 
HCM-palon aikana. Kahden tunnin palossa PP-kuidut sulavat noin 120 mm syvyydeltä. Kol-
men tunnin paloaltistuksen jälkeen räjähdysmäistä lohkeilua voi tapahtua tavanomaisessa 
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paikallavalubetonissa kuvaajan mukaan lähes 100 mm syvyydellä. Tiivis betoni voi kärsiä 
räjähdysmäisestä lohkeilusta jopa 150 mm etäisyydellä lämmitetystä alapinnasta. 

 

Kuva 32 Palosuojaamattoman rakenteen lämpötilaprofiili eri ajan hetkillä (150 mm pystyreunasta) 

 Palosuojattu betonirakenne 

Palosuojatun rakenteen lämpötiloihin vaikuttavat palosuojakerros ja sen kiinnike. Palosuo-
jatun betonirakenteen mittapisteiden lämpötilat eri aikoina on esitetty kuvassa 33. Palosuo-
jaamattomaan rakenteeseen verrattuna lämpötilat ovat luonnollisesti merkittävästi matalam-
pia. Palosuojakerroksen alapinnan lämpötila seuraa HCM-palokäyrän mukaista lämpötilaa 
ja nousee siten erittäin korkeaksi. Betonirakenteen alapinta lämpenee 180 minuutin aikana 
noin 300 asteen lämpötilaan, kun palosuojaamattomassa tapauksessa lämpötila nousi lähes 
1300 asteeseen jo ensimmäisten minuuttien aikana. Betonirakenteen alapinnan lämpötila on 
niin matala, että betonin mikrorakenne ei vaurioidu merkittävästi. Tiiviin betonin pinnan 
riski räjähdysmäiselle lohkeilulle kasvaa kahden tunnin jälkeen taulukon 17 lämpötilarajo-
jen perusteella. Kuvaajan perusteella 50 ja 100 mm syvyydellä raudoitteiden lämpötila py-
syy alle 220 asteessa, joten raudoitteiden lujuus ei merkittävästi heikenny.  

Betonipinnan lämpötila ei nouse heti tarkastelujakson alussa, mikä johtuu palosuojakerrok-
sen lämpenemisestä. Viiveen pituus riippuu tarkasteltavan pisteen z-koordinaatista ja esi-
merkiksi betonipinnan tapauksessa viive on muutaman minuutin, mikä näkyy kuvaajassa 
tasaisena lämpötilana tarkastelun alkuvaiheessa. 

Kiinnikkeen yläpää on betonirakenteen sisällä 50 mm syvyydessä. Kuvan 33 perusteella 
lämpötila nousee kiinnikkeen kohdalla nopeammin kuin toisessa samalla syvyydellä ole-
vassa mittapisteessä. Kolmen tunnin kohdalla lämpötilaero on noin 50 astetta. Kiinnikkeellä 
ei kuitenkaan ole vaikutusta betonin lämpötilaan 100 mm syvyydessä. 
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Kuva 33 Palosuojatun rakenteen mittapisteiden lämpötilakehitys HCM-palossa 

Teräskiinnikkeen vaikutusalueen ulkopuolelle sijoitetun mittalinjan lämpötilaprofiilit on esi-
tetty kuvassa 34 ja kiinnikkeen kohdalla olevan mittalinjan lämpötilaprofiilit kuvassa 35. 
Betonirakenteen alapinnan z-koordinaatti on nolla, kuten palosuojaamattomassa tapauk-
sessa. Kuvaajien mukaan noin 300 mm syvyydessä lämpötila ei nouse merkittävästi edes 
180 minuutin HCM-palon jälkeen. 

Materiaalin vaihtuminen aiheuttaa lämpötilaprofiilin muotoon poikkeaman molemmissa ku-
vissa. Kuvassa 34 betonin ja palosuojakerroksen rajapinta näkyy kohdassa z=0 mm tylppänä 
kulmana ja kuvassa 35 betonin ja teräskiinnikkeen rajapinta epätasaisena muotona kohdassa 
z=50 mm.  

Kuvan 34 perusteella lämpötila laskee nopeasti, kun siirrytään HCM-palokäyrälle altiste-
tusta pinnasta kohti rakenteen sisäosia. Palosuojakerroksessa on suuri lämpötilagradientti, 
joka johtuu palosuojamateriaalin matalasta lämmönjohtavuudesta. Betonin ja palosuojaker-
roksen rajapinta pysyy alle 300 asteessa jopa 180 minuuttiin asti, joten betonin ja raudoittei-
den lujuus ei merkittävästi heikenny. Tiiviin betonin räjähdysmäisen lohkeilun riski kasvaa 
150 minuutin kohdalla palosuojakerroksen ja betonin rajapinnassa. Räjähdysmäinen loh-
keilu voi ulottua noin 20 mm syvyyteen. Polypropeenikuitujen sulaminen betonirakenteen 
alapinnassa alkaa noin 60 minuutin palon jälkeen ja ulottuu 180 minuutin jälkeen 60 mm 
syvyyteen. 
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Kuva 34 Palosuojatun rakenteen lämpötilaprofiili eri ajan hetkillä (150 mm pystysärmästä) 

 

Kuva 35 Palosuojatun rakenteen lämpötilaprofiili eri ajan hetkillä (kiinnikkeen kohdalla) 

Kuvassa 35 lämpötilat teräskiinnikkeen kohdalla ovat korkeampia kuin kiinnikkeen vaiku-
tusalueen ulkopuolella. Kolmen tunnin palon jälkeen lämpötila teräskiinnikkeen yläpäässä 
(z=50 mm) nousee yli 200 asteeseen, kun lämpötila samalla syvyydellä kiinnikkeen vaiku-
tusalueen ulkopuolella pysyy reilusti alle 200 asteessa. Lämpötila on kuitenkin niin matala, 
että sillä ei ole vaikutusta betonin tai teräksen lujuuteen.  

Palosuojatun rakenteen isotermit 30 minuutin HCM-palon jälkeen on esitetty kuvassa 36 ja 
180 minuutin jälkeen kuvassa 37. Kuvien 36 ja 37 mukaan teräskiinnike aiheuttaa poik-
keaman rakenteen muuten tasaiseen isotermiviivaan. Poikkeama johtuu teräskiinnikkeen 



 

116 

suuresta lämmönjohtavuudesta verrattuna ympäröiviin materiaaleihin. Poikkeava isotermi-
viivan muoto on selkeimmin havaittavissa HCM-palon alkuvaiheessa, kun teräskiinnike on 
reagoinut kohonneeseen lämpötilaan palosuojakerrosta ja betonia nopeammin (kuva 36).  

Kiinnikkeen tartuntapinta tarkoittaa teräskiinnikettä vasten olevaa betonia. Kiinnikkeen ja 
betonin nopeampi lämpeneminen voisi johtaa siihen, että betoni lohkeaa räjähdysmäisesti ja 
kiinnike irtoaa betonimassasta. Ilmiö voisi johtaa siihen, että palosuojalevy irtoaa betonira-
kenteesta kokonaan ja betonirakenne jää ilman palosuojaa. Betoni kiinnikkeen yläpäässä ei 
kuumene yli 250 asteen edes 180 minuutin kohdalla (kuva 37), joten kiinnike ei todennäköi-
sesti aiheuta räjähdysmäistä lohkeilua koko tartuntapintansa alueella. Lämpeneminen on hi-
dasta, joten räjähdysmäisen lohkeilun riski kiinnikkeen tartuntapinnassa on pieni. Kiinnik-
keen irtoamiseen voi riittää tartuntapinnan vähäisempi lohkeilu, mutta tarkkaa rajaa ei ole 
tiedossa. Palosuojakerroksen ominaisuudet vaikuttavat huomattavasti lohkeiluriskiin. Esi-
merkiksi ohuemmalla tai paremmin lämpöä johtavalla palosuojakerroksella betonin lämpö-
tila ja siten lohkeiluriski voisivat nousta merkittävästi. 

Kuvien 34…37 perusteella polypropeenikuidut sulavat teräskiinnikkeen vaikutusalueen ul-
kopuolella noin 70 mm etäisyydellä betonirakenteen alapinnasta, kun palosuojaamattomassa 
tapauksessa vastaava pituus on noin 160 mm. 

 

Kuva 36 Palosuojatun rakenteen isotermiviivat teräskiinnikkeen kohdalla 30 minuutin HCM-palon jäl-
keen. Kaksi ylintä isotermiviivaa vastaavat 160 ja 250 asteen lämpötiloja. 
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Kuva 37 Palosuojatun rakenteen isotermiviivat teräskiinnikkeen kohdalla 180 minuutin HCM-palon 
jälkeen 

 Tulosten luotettavuus 

Elementtimenetelmän tulosten luottavuus riippuu erittäin vahvasti käytettyjen reunaehtojen 
ja alkuarvojen luotettavuudesta sekä elementtiverkon ominaisuuksista. Laskentaohjelmiston 
tulokset verifioitiin yksinkertaisia esimerkkejä käyttäen luvussa 8.3. Verifiointi perustuu las-
kentaohjelmiston ja analyyttisesti määriteltyjen yhtälöiden tuloksien vertailuun. Laskenta-
mallin reunaehdot on valittu vastaamaan palomitoitustilannetta laajan kirjallisuuskatsauksen 
tulosten perusteella. 

Palosuojaamattoman rakenteen eri elementtiverkoilla laskettujen tulosten vertailu on esitetty 
kuvassa 38 ja palosuojatun rakenteen elementtiverkkojen tulosten vertailut kuvissa 39 ja 40. 
Kummassakin rakennetapauksessa kahdella eri elementtiverkolla lasketut tulokset ovat hy-
vin lähellä toisiaan. Tulosten pienen eron perusteella voidaan todeta, että elementtiverkon 
tiheys on riittävä vertailukelpoisten tulosten saamiseksi. 
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Kuva 38 Palosuojaamattoman rakenteen elementtiverkkojen tulosten vertailu 

 

Kuva 39 Palosuojatun rakenteen elementtiverkkojen tulosten vertailu (150 mm etäisyydellä kappaleen 
pystysärmästä) 
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Kuva 40 Palosuojatun rakenteen elementtiverkkojen tulosten vertailu (kiinnikkeen kohdalla) 

Tulosten luotettavuutta vähentävät kalsiumsilikaatin ja ruostumattoman teräksen (1.4401) 
materiaaliominaisuuksien valittujen arvojen aiheuttama epävarmuus, mikä johtuu kirjalli-
suustutkimuksen aikana löydettyjen luotettavien ja kattavien lähteiden vähäisyydestä. Kal-
siumsilikaatin materiaaliominaisuuksia ei kirjallisuuslähteissä ole määritelty riittävän laa-
jalle lämpötilavälille, joten esimerkiksi lämmönjohtavuuden arvo yli 827 °C lämpötilassa on 
ekstrapoloitu kirjallisuuslähteen mittaustuloksien perusteella (liite 4). Ruostumattoman te-
räksen materiaaliominaisuuksien lähteenä käytetään pääasiassa standardia 
SFS-EN 10088-1 (2014), joka määrittelee materiaaliominaisuuksien arvot vain 20 °C läm-
pötilassa.  

Lisäksi mallinnuksessa tehdyt oletukset vähentävät tulosten luotettavuutta. Rakenteen pin-
takerrosten ei oleteta sulavan tai irtoavan räjähdysmäisen lohkeilun tai muun hajoamisme-
kanismin takia. HCM-palokäyrän korkea maksimilämpötila 1300 °C aiheuttaisi todellisuu-
dessa lähes kaikkien tutkituissa rakennetapauksissa käytettyjen materiaalien sulamisen. Vain 
palosuojakerroksessa käytetyn kalsiumsilikaatin sulamispiste on yli 1300 astetta. Pinnan su-
laminen, lohkeilu tai muu hajoaminen paljastaisi seuraavan rakennekerroksen aiempaa kor-
keammalle lämpötilalle, mikä edistäisi rakenteen hajoamista ja muuttaisi lämpötilaprofiilia 
rakenteen sisällä. Sulaminen, lohkeilu ja faasimuutokset ovat endotermisiä reaktioita, jotka 
sitovat lämpöenergiaa ja hidastavat rakenteen lämpötilan nousua todellisessa palotilanteessa. 
Betonin räjähdysmäinen lohkeilu riippuu lämpötilaa vahvemmin kosteudesta, tiiveydestä ja 
huokospaineesta, joita ei ole huomioitu tässä tutkimuksessa. Materiaalien sulamisen, räjäh-
dysmäisen lohkeilun tai muun hajoamisen huomioiminen vaatisi lisää tutkimustyötä ja tekisi 
laskentamallista merkittävästi monimutkaisemman. 

 Päätelmät ja pohdinnat 

HCM-palokäyrän mukaiselle lämpötilakehitykselle altistetun palosuojaamattoman betonira-
kenteen lämpötila nousee korkeaksi, mikä aiheuttaa betonin mikrorakenteen vaurioitumista 
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ja siten rakenteen kantavuuden heikentymistä. Räjähdysmäisen lohkeilun riski on merkit-
tävä, jos betonia ei ole paranneltu esimerkiksi mikropolymeerikuiduilla. Mallinnuksen pe-
rusteella palosuojaamaton rakenne vaurioituu vakavasti noin 50 mm syvyydeltä. 

Palosuojauksena käytetty 30 mm paksuinen kerros kalsiumsilikaattia hidastaa betoniraken-
teen lämpenemistä huomattavasti ja estää sen merkittävän vaurioitumisen. Betonin lämpötila 
teräskiinnikkeen vaikutusalueen ulkopuolella pysyy alle 300 asteessa, joten räjähdysmäisen 
lohkeilun riski on vähäinen. Erilaisella palosuojakerroksella ja kiinnikkeellä räjähdysmäisen 
lohkeilun riski voi kasvaa oleellisesti.  

Palosuojakerroksen lävistävä teräskiinnike johtaa lämpöä betonirakenteeseen, minkä takia 
lämpötilaprofiili kiinnikkeen kohdalla poikkeaa muusta rakenteesta. Teräskiinnikkeen ja be-
tonin rajapinnassa lämpötila on kymmeniä asteita korkeampi kuin kiinnikkeen vaikutusalu-
een ulkopuolella. Kymmenen millimetrin paksuisella teräskiinnikkeellä ei ole vaarallista 
vaikutusta betonirakenteen lämpenemiseen. Noin 100 mm syvyydellä betonissa teräskiin-
nikkeellä ei ole merkittävää vaikutusta lämpötilakehitykseen.  

Tutkimuksen mallinnusosuudessa on tehty paljon yksinkertaistuksia, joiden takia tulokset 
eivät täysin vastaa todellista palotilannetta. Kyseessä on vain tietynlainen mallinnustilanne 
eikä tämän tutkimuksen tuloksista voi suoraan päätellä muunlaisten rakenneratkaisujen, reu-
naehtojen tai materiaalien vaikutuksia rakenteen käyttäytymiseen lämpöteknisessä mallin-
nuksessa. Tuloksista kuitenkin ilmenee palosuojakerroksen merkittävä vaikutus betonira-
kenteen lämpenemiseen. Tutkimuksen mallinnusosuuden aikana huomattiin, että lämpöti-
lasta riippumattomien palosuojamateriaalin ominaisuuksien käyttö vaikuttaisi erittäin mer-
kittävästi saatuihin lopputuloksiin. 
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10 Yhteenveto ja johtopäätökset 
Tutkimuksen tavoite oli kerätä tietunneleiden rakenteellisiin palosuojausmenetelmiin liitty-
vää materiaalia yhtenäiseksi kokonaisuudeksi ja selvittää palosuojausmenetelmän valintaan 
vaikuttavia tekijöitä. Löydösten perusteella annettavat suositukset tietunnelin rakenteelli-
selle palosuojaukselle on esitetty luvussa 11.  

Asiantuntijoiden haastatteluiden avulla tunnistettiin useita tekijöitä, jotka vaikuttavat tietun-
nelihankkeessa palosuojarakenteen valintaan ja toimivuuteen. Tutkimuksen aikana haasta-
teltiin yhteensä 12 henkilöä, jotka valittiin ohjausryhmältä ja aiemmin haastatelluilta henki-
löiltä saatujen vinkkien perusteella. Haastattelut olivat teemahaastatteluja eli kysymyksillä 
ei ollut tarkkaa muotoa ja järjestystä. Tutkimuksen kirjallisuuskatsauksessa löytyi paljon tie-
toa tietunneleiden palosuojauksen periaatteista ja käytetyistä materiaaleista sekä ulkomai-
sista käytännöistä ja säädöksistä.  

Betoni on yleisin rakennusmateriaali Suomen tietunneleissa, joten tutkimuksessa käsitellään 
erityisesti betonin palosuojausmenetelmiä. Betonin erityispiirre korkeissa lämpötiloissa on 
räjähdysmäinen lohkeilu, joka voi altistaa teräsbetonirakenteen kantavuuden kannalta tär-
keät raudoitteet korkeille lämpötiloille. Palosuojarakenteissa yleisesti käytettäviä materiaa-
leja ovat kalsiumsilikaatti, vermikuliitti ja perliitti. Lisäksi sementtiä ja kalkkia käytetään 
palosuojatuotteissa sideaineena. Kaikkien materiaalien ja tuotteiden ominaisuudet muuttu-
vat lämpötilan mukaan. Luotettavaa tietoa niiden ominaisuuksista korkeissa lämpötiloissa 
on vain vähän saatavilla.  

Yleisimmät rakenteelliset palosuojausmenetelmät ovat rakenteen ylimitoitus sekä erillisen 
palosuojausrakenteen käyttö. Erillisiä palosuojausrakenteita ovat palosuojalevyt ja ruisku-
tettavat ja levitettävät palosuojamateriaalit, joita ovat esimerkiksi ruiskubetoni, palosuoja-
massat sekä palosuojamaalit. Mikropolymeerikuidut eivät ole rakenteellinen palosuojaus-
menetelmä vaan niitä käytetään tässä yhteydessä betonin räjähdysmäisen lohkeilun hillitse-
miseen.  

Tietunnelissa tapahtuneiden tulipaloon johtaneiden onnettomuuksien ja täyden mittakaavan 
polttokokeiden tulosten perusteella tiedetään, että raskaan ajoneuvon palaessa tunnelissa 
lämpötila voi nousta yli 1300 celsiusasteeseen. Suomessa tietunneleiden palomitoituksessa 
käytetään HCM-palokäyrää, jonka maksimilämpötila on 1300 celsiusastetta. Tulipalon kor-
keat lämpötilat aiheuttavat palosuojaamattomalle betonille vakavia vaurioita, joiden korjaa-
minen on kallista. Vaurioitumista kannattaa hillitä palosuojakerroksella, jonka uusiminen on 
helpompaa kuin massiivisen betonirakenteen pintakerrosten uusiminen. Betonin vaurioitu-
mista voidaan hillitä käyttämällä mikropolymeerikuituja. 

Tutkimuksessa huomattiin, että palotilanteen mitoituskriteerit ja hyväksyttävät palosuojarat-
kaisut voivat olla epäselviä tunnelihankkeen osapuolille. Suomessa mitoituskäytäntö perus-
tuu rakenteen lämpötilan määrittämiseen vaaditussa mitoituspalossa, minkä jälkeen laske-
taan rakenteen kantavuus lämpötilan mukaisten pienennyskertoimien perusteella. Ulko-
mailla palosuojaus mitoitetaan yleensä materiaali- tai rakenneosakohtaisten lämpötilarajojen 
avulla. Palosuojaratkaisun riittävyys todetaan polttokokeiden tulosten perusteella. Samaa 
tuotetta ja ratkaisua voidaan käyttää joustavasti myöhemminkin. Suomen mitoituskäytän-
töön verrattuna lämpötilarajojen käyttö on suoraviivaisempaa ja laskennallisesti kevyempää. 
Mitoituskäytäntöjen erovaisuudet aiheuttavat sen, että ulkomailla tehtyjen polttokokeiden 
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perusteella tuotteille annetut hyväksynnät eivät ole suoraan sovellettavissa Suomessa. Läm-
pötilarajojen hyväksyminen mitoitusmenetelmäksi selkeyttäisi palosuojauksen mitoituksen 
kriteeristöä Suomessa ja edistäisi yhteistyötä ulkomaisten tahojen kanssa. Ulkomailla erityi-
sesti Norja, Ruotsi, Saksa ja Yhdysvallat ovat kehittäneet tietunneleidensa rakenteellisen pa-
losuojauksen ohjeistusta pitkälle. Maiden välillä on monia eri käytäntöjä ja esimerkiksi pa-
lokäyrien soveltaminen vaihtelee suuresti. Ulkomailla käytetyimmät palokäyrät ovat HC- ja 
RWS-palokäyrät. 

Palosuojamenetelmän valintaan ja onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi pa-
lokestävyys, hankkeen urakkamuoto ja tilaajan vaatimukset, tunnelin tyyppi ja muoto, palo-
suojarakenteen kiinnitystapa sekä asennustyöhön ja tietunnelin ylläpitoon liittyvät tekijät. 
Palosuojamenetelmän tulee täyttää tunnelihankkeen palonkestovaatimukset. Tekninen toi-
mivuus (esimerkiksi tiiveys ja eristävyys) palotilanteessa on eräs palosuojarakenteen tär-
keimmistä ominaisuuksista. Tietunnelin olosuhteiden muuttuminen ei saa heikentää palo-
suojarakenteita tai niiden kiinnitystä. Lämpötilan, suolapitoisuuden ja kosteuden aiheutta-
mien rasitusten lisäksi palosuojarakenteen on kestettävä toistuvaa jäätymistä ja sulamista, 
vesipesun aiheuttamaa mekaanista rasitusta sekä liikenteestä aiheutuvia dynaamisia imu- ja 
painekuormia. Tunnelirakenteisiin kohdistuvien törmäys- ja räjähdyskuormien kestäminen 
voi olla kohtuuton vaatimus palosuojarakenteelle, mutta kyseiset erityistilanteet tulee huo-
mioida mahdollisuuksien mukaan. 

Kustannukset ohjaavat valintaprosessia kaikissa tilanteissa ja tunnelihankkeet yrittävät löy-
tää itselleen edullisimman ratkaisun. Tilaajan, urakoitsijan, suunnittelijoiden ja muiden ta-
hojen kannustimet vaihtelevat tunnelin tyypin ja urakkamuodon mukaan. Tilaajan vaatimuk-
set ohjaavat vahvasti palosuojamenetelmän valintaa, joten järkevien vaatimusten tekeminen 
vaatii tilaajalta vahvaa ammattitaitoa ja laajaa ymmärrystä siitä mitä halutaan tietunnelin 
elinkaaren kaikissa vaiheissa. Palosuojamenetelmän valintaa ei tule tehdä pelkästään raken-
tamisvaiheen kustannusten perusteella, sillä rakenteiden huolto, ylläpito ja mahdollinen uu-
simistarve vaikuttavat merkittävästi kokonaiskustannuksiin koko elinkaaren ajan. Rakenteen 
käyttöikä ja huoltokustannukset kiinnostavat erityisesti tilaajaa, mutta urakkamuodosta riip-
puen myös urakoitsija voi olla kiinnostunut pitkän ajan toimivuudesta ja kustannuksista. 
Suunnittelijan näkökulmasta rakenteiden yhteensopivuus, tekninen toimivuus ja riittävä pa-
losuojausteho ovat erityisiä kiinnostuksen kohteita. Materiaalien saatavuus, rakentajien ko-
kemus kyseisestä rakennetyypistä, asennustyön vaikutus muun työmaan aikatauluun ja toi-
mintaan ovat esimerkkejä tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa erityisesti urakoitsijan mielipi-
teeseen. Suurin osa Suomen maantietunneleista on ruiskutettavilla palosuojatuotteilla suo-
jattuja kalliotunneleita, joten ruiskutuksen työtekniikat ja kustannukset ovat urakoitsijoille 
tuttuja. 

Esimerkiksi allianssimallissa palosuojarakenteen valintaan pääsevät suoraan vaikuttamaan 
useat projektin osapuolet, kun taas esimerkiksi ST-urakassa urakoitsija kartoittaa vaihtoeh-
dot ja ehdottaa tilaajalle haluamaansa ratkaisua. Elinkaarihankkeessa tilaajan vaatimukset ja 
maksumekanismit ohjaavat palosuojarakenteen valintaa. Kestävän ja vähän huoltoa vaativan 
rakenteen valitseminen vähentää kustannuksia tietunnelin ylläpitovaiheessa, mikä voi moti-
voida etsimään uusia ratkaisuja suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa. 

Tunnelin tyyppi vaikuttaa palosuojamenetelmän valintaan. Kalliotunneleissa on usein paljon 
kaarevia tai epätasaisia pintoja, joiden suojaaminen ruiskutettavilla tuotteilla on yleensä hel-
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pompaa kuin palosuojalevyillä. Palosuojalevyt soveltuvat paremmin tasaisten pintojen suo-
jaamiseen. Epätasaisten pintojen ja monimuotoisten rakenteiden suojaaminen on mahdol-
lista myös palosuojalevyillä esimerkiksi tukikehikkojen ja koteloinnin avulla. 

Tietunnelirakenteen yksityiskohtien palosuojaaminen vaatii aina erityistä huomiota. Kanta-
van rakenteen liikuntasaumojen, liitosten, läpivientien ja muiden detaljien palosuojaaminen 
voi vaatia erityisratkaisuja tai tarkoitukseen kehitettyjä erillisiä tuotteita. Palosuojamassojen 
ruiskuttaminen on nopeaa, kun taas palosuojalevyjen käyttö voi aiheuttaa monimutkaisia 
kotelointiratkaisuja. Toisaalta kotelointiratkaisut voivat olla parempia tarkastettavuuden 
kannalta. Lähes saumattomat ruiskutetut rakenteet ovat herkkiä taustalla olevan rakenteen 
liikkeille. Palosuojarakenteiden yksityiskohdissa on huomioitava kiinnikeosien aiheuttamat 
lämpösillat. Esimerkiksi palosuojalevyjen teräskiinnike ei saa aiheuttaa kantavan betonira-
kenteen räjähdysmäistä lohkeilua. 

Palosuojarakenteen kiinnitystapa vaikuttaa moneen asiaan. Palosuojalevyjen jälkikiinnik-
keiden ja ruiskutettavien palosuojamassojen raudoiteverkon ankkureiden määrät ovat suuria, 
mikä aiheuttaa paljon työtä asennusvaiheessa. Palosuojarakenteen kiinnitystapa vaikuttaa 
myös rakenteiden tarkastamiseen, sillä jotkut kiinnitystavat eivät mahdollista palosuojara-
kenteen hetkellistä irrottamista. Esimerkiksi palosuojalevyjen valukiinnityksen on todettu 
olevan niin kestävä, että betonin pintaa vasten olevia palosuojalevyn ylintä osaa on käytän-
nössä mahdotonta poistaa siististi. Palosuojarakenteen tulisi olla paikallisesti irrotettavissa 
ilman ainetta rikkovia menetelmiä.  

Ruiskutettavia palosuojatuotteita käytetään yleensä raudoiteverkon kanssa. Joitain ruiskutet-
tavia palosuojamassoja voi tuotevalmistajien väitteiden mukaan käyttää ilman raudoiteverk-
koja, jolloin asentaminen on suhteellisen nopeaa. Tuotteiden toimivuus on kuitenkin syytä 
varmistaa ennen käyttöä koko tietunnelin mittakaavassa. Verkon asentamiseen kuluu paljon 
aikaa, mutta se myös parantaa rakenteen kestävyyttä huomattavasti. Ruiskutettavien pintojen 
tulee olla kohtuullisen puhtaita ja kuivia. Ruiskutustyötä ei yleensä voi tehdä pakkasella.  

Palosuojalevyjen jälkikiinnittäminen on erillinen työvaihe tunnelihankkeessa. Kiinnikkeitä 
joudutaan asentamaan paljon, jolloin asennusvirheiden riski kasvaa. Kiinnikkeiden pitkäai-
kaisesta kestävyydestä esimerkiksi suolapitoisissa ja kosteissa olosuhteissa tai palotilan-
teessa ei ole varmuutta. Irrotettavien tai katkaistavien jälkikiinnikkeiden käyttöä suositel-
laan, jotta palosuojalevyjen takana olevien kantavien rakenteiden tarkastaminen on mahdol-
lista. 

Palosuojalevyt voidaan kiinnittää myös valukiinnityksellä, jossa levyt asetellaan betonira-
kenteen muotin pohjalle ja tuore betoni valetaan palosuojalevyjen päälle. Valukiinnityksen 
kestävyys perustuu palosuojalevyn pintakerrosten huokosiin imeytyneeseen betoniin. Kiin-
nittymisen varmuutta voidaan lisätä käyttämällä osittain palosuojalevyssä ja osittain beto-
nissa olevia metallikiinnikkeitä. Tällä tavalla palosuojalevyt saadaan asennettua erittäin no-
peasti ja ne toimivat palosuojarakenteena jo tietunnelin rakentamisen aikana. Valukiinnitetyt 
palosuojalevyt estävät takana olevan rakenteen tarkastamisen ilman rikkovia menetelmiä. 
Valukiinnityksen käyttö voi olla hankalaa seinärakenteiden palosuojaamisessa, koska palo-
suojalevyt eivät pysy paikoillaan valun aikana. 

Suomessa palosuojalevyjen valukiinnitys on aiheuttanut ongelmia. Syyskuussa 2014 Hä-
meenlinnan tunnelin holvista putosi valukiinnityksellä asennetun palosuojalevyn pala liiken-
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teen sekaan ja vastaavia valukiinnitettyjä palosuojalevyjä jouduttiin lopulta jälkiankkuroi-
maan myös muissa tietunneleissa. Ongelmien takia pelkästään betonin ja palosuojalevyjen 
huokosten sidokseen perustuvaa kiinnitystapaa ei tule käyttää, jos rakenteen toimivuutta ja 
turvallisuutta ei voida todistaa. 

Palosuojauksen ja sen rakenneyksityiskohtien vaikutusta betonirakenteen lämpenemiseen 
tarkasteltiin lämpöteknisen mallinnuksen avulla. Mallinnusosuudessa vertailtiin palosuojaa-
mattoman ja 30 mm paksuisella kalsiumsilikaattikerroksella suojatun betonirakenteen läm-
penemistä, kun rakenteen alapuolinen ilma lämpeni HCM-palokäyrän mukaisesti kolmen 
tunnin tarkastelujakson ajan. Lämpöä siirtyy rakenteen pintaan kuljettumisen ja säteilyn vai-
kutuksesta. Rakenteen sisällä lämpö siirtyy johtumalla. Palosuojatussa tapauksessa tarkas-
teltiin erityisesti palosuojakerroksen lävistävän 10 mm paksuisen teräskiinnikkeen vaiku-
tusta betonirakenteen lämpenemiseen. Laskenta tehtiin COMSOL Multiphysics 5.2 -ohjel-
mistolla. 

Mallinnuksen perusteella palosuojaamaton betonirakenne lämpenee nopeasti ja vaurioituu 
HCM-palossa vakavasti noin 50 mm syvyydellä. Vaurioitumisen laajuus riippuu monesta 
tekijästä ja esimerkiksi mikropolymeerikuiduilla voidaan hillitä räjähdysmäistä lohkeilua, 
jota ei kuitenkaan huomioitu ilmiönä mallinnusosuudessa. Esimerkkinä käytetty 30 mm pak-
suinen kalsiumsilikaattikerros hillitsee merkittävästi betonin kuumenemista eikä betonira-
kenne vaurioidu vakavasti lämpötilan nousun takia kolmen tunnin tarkastelujakson aikana. 
Palosuojakerroksen teräskiinnikkeellä on lievä paikallinen vaikutus betonirakenteen lämpe-
nemiseen erityisesti tarkastelun alkuvaiheessa, mutta mallinnuksen tulosten perusteella va-
litun kiinnikkeen aiheuttama lämpösilta ei ole merkittävä betonin räjähdysmäistä lohkeilua 
aiheuttava riskitekijä. Lämpöteknisen mallinnuksen tulokset riippuvat vahvasti käytetyistä 
reunaehdoista ja alkuarvoista. Esimerkiksi ohuemmalla palosuojakerroksella ja paksum-
malla teräskiinnikkeellä tulokset olisivat luultavasti merkittävästi erilaisia. 

Tutkimuksen perusteella selvisi useita tekijöitä, joista ei ole saatavilla luotettavaa tutkimus-
tietoa. Palosuojatuotteiden kestävyydestä esimerkiksi suolapitoisissa ja kosteissa olosuh-
teissa sekä toistuvalle jäätymiselle ja sulamiselle altistumisen vaikutuksista tarvitaan katta-
vaa ja luotettavaa tietoa. Tulevaisuudessa käyttöön voi tulla uudenlaisia materiaaleja, kuten 
geopolymeerejä. Kaikkien materiaalien toimivuus tietunneliolosuhteissa pitää varmistaa kat-
tavien tutkimusten avulla. 

Tähän mennessä rakenteiden palosuojausta rakentamisen aikana ja tarkastettavuutta ylläpi-
tovaiheessa ei ole huomioitu Suomen tietunnelihankkeissa. Tulevaisuudessa rakentamisen 
aikaiseen palosuojaukseen on syytä kiinnittää huomiota, sillä vakavia tulipaloja voi syttyä 
myös työmaaolosuhteissa. Betonirakenteen ylimitoitus ja lisäaineiden käyttö sekä palosuo-
jalevyjen valukiinnitys tarjoavat palosuojaa jo rakentamisen aikana. Tulevaisuudessa tietun-
nelien kunnon ja olosuhteiden tarkempaa seuraamista suositellaan. Monitorointitekniikka 
kehittyy jatkuvasti ja tietunneleista saatavissa olevaa tietoa voidaan käyttää ylläpidossa ja 
elinkaaren hallintaan. Tutkimuksen aikana ei löytynyt tietoa esimerkiksi tietunneleiden il-
man lämpötilasta, vaikka muulla tieverkolla seurantaa tehdään jatkuvasti. 
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11 Suositukset tietunnelin rakenteelliselle 
palosuojaukselle Suomessa 

Tietunnelin kantavat rakenteet kannattaa suojata erillisellä palosuojarakenteella. Ylimitoitus 
ja lisäaineiden käyttö eivät estä tulipalon rakennetta heikentäviä vaikutuksia. Tulipalon ai-
heuttamien vaurioiden korjaaminen on kallista ja hidasta, joten tietunnelin käyttökatko pite-
nee korjaustyön takia. Erillisiä palosuojarakenteita ovat esimerkiksi ruiskutettavat palosuo-
jamassat ja palosuojalevyt. 

Lämpötilarajojen sallimista palosuojauksen mitoituskriteerinä suositellaan, jotta ulkomailla 
tehtyjen polttokokeiden tuloksia voidaan suoraan käyttää suomalaissa tietunnelihankkeissa. 
Lämpötilarajojen käyttö on yksinkertaisempaa kuin rakenteen lämpötilan ja sen mukaisen 
kantavuuden määrittäminen eri tilanteissa. Esimerkiksi kansainvälisen tunnelijärjestö ITA:n 
suosittelemat materiaali- ja rakenneosakohtaiset lämpötilarajat (luku 6.1.1) voitaisiin ottaa 
käyttöön Suomessa. ITA suosittelee tavanomaisen betonirakenteen pinnan maksimilämpö-
tilaksi 380 °C ja raudoitteen maksimilämpötilaksi 250 °C. 

Palosuojatuotteiden ja rakenteiden toimivuuden varmistamista polttokokeilla suositellaan. 
Tulevissa tietunnelihankkeissa voidaan silloin hyödyntää aiemmin tehtyjen polttokokeiden 
tuloksia, mikäli materiaali- ja rakenneosakohtaiset lämpötilarajat hyväksytään palosuojauk-
sen mitoitusmenettelyksi. Polttokokeissa on testattava myös kiinnikeosien, saumojen ja mui-
den mahdollisten rakenteen yksityiskohtien toimivuutta palotilanteessa.  

Palosuojalevyjen kiinnitystavaksi suositellaan jälkikiinnittämistä mekaanisilla ankkureilla. 
Valukiinnityksen käyttö on aiheuttanut vakavia ongelmia Suomen tietunneleissa, joten va-
lukiinnityksen käyttöä ilman mekaanisia ankkureita ei suositella.  

Mikropolymeerikuitujen käyttö ei ole rakenteellinen palosuojausmenetelmä vaan betonin rä-
jähdysmäisen lohkeilun hillitsemismenetelmä. Valmiin betonirakenteen mikrokuitujen vä-
himmäisannostuksen määrittelemistä suositellaan, jotta alan käytännöt ovat yhtenäisiä. Kir-
jallisuustutkimuksen ja haastattelujen perusteella valmiissa rakenteessa 2 kg mikropolymee-
rikuituja betonikuutiota kohden on ollut toimiva annostus betonin räjähdysmäisen lohkeilun 
hillitsemiseksi. Valmiin rakenteen laadunvalvontaa ja tutkimusmenetelmiä on syytä kehit-
tää, jotta voidaan varmistua mikrokuitujen riittävästä määrästä. 

Rakenteiden tarkastettavuus on huomioitava aiempaa paremmin tulevissa tietunnelihank-
keissa. Palosuojarakenteen ja sen kiinnitystavan valitsemiseen suositellaan vaihtoehtoja, 
joissa palosuojaus voidaan paikallisesti poistaa takana olevan rakenteen tarkastamisen 
ajaksi. Rakenteiden tarkastajan liikkuminen ja riittävät tilavaraukset on huomioitava raken-
teiden suunnittelussa. 
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Liite 1 (1/1) 

 

Liite 1. Haastattelukutsu 
Hei, 
 
olen opiskelija Aalto-yliopistossa ja teen Liikenneviraston tilaamana diplomityötäni tietun-
nelin rakenteellisesta palosuojauksesta. Tietunneleiden palosuojausrakenteille ei ole selkeää 
ja yhtenäistä ohjeistusta tai vakiintuneita rakenneratkaisuja. Tulevien tietunnelihankkeiden 
rakentamiskäytännön yhtenäistämiseksi Liikennevirasto tutkii Suomessa ja maailmalla käy-
tössä olevia rakenteellisia palosuojausmenetelmiä ja laatii suositukset niiden käytölle erilai-
sissa tilanteissa. Diplomityöni tuloksista tiivistetään osa tulevaan Liikenneviraston ohjeen 
LO 14/2015 ”Tietunnelin rakennetekniset ohjeet” päivitysversioon. Rakenteellisella palo-
suojauksella tarkoitetaan tässä tapauksessa kaikkia niitä keinoja, joilla kantavat rakenteet 
suojataan tulipalon vaikutuksilta. Diplomityö ei siis käsittele esimerkiksi palontunnistus-, 
sprinklaus- tai savunpoistojärjestelmiä. 
 
Diplomityöni eräs tavoite on kartoittaa tunnelialan toimijoiden kokemuksia tietunneleiden 
erilaisista palosuojausmenetelmistä Suomessa ja ulkomailla. Otan yhteyttä tunnelihank-
keissa mukana olleisiin tahoihin, esimerkiksi suunnittelijoihin, urakoitsijoihin, tilaajiin, ra-
kenteiden tarkastajiin sekä hallinnoijien edustajiin. Sain vinkin, että minun kannattaisi ottaa 
teihin yhteyttä liittyen kokemukseenne tietunnelihankkeissa. Olisitteko kiinnostunut tapaa-
maan pääkaupunkiseudulla lyhyen haastattelun merkeissä? Haastattelu olisi minulle tehok-
kain tapa kerätä tietoa diplomityötäni varten. Haastattelu voidaan halutessanne toteuttaa 
myös esimerkiksi Skype-kokouksena. 
 
Erityisiä kiinnostukseni aiheita ovat palosuojausmenetelmän valinta ja siihen vaikuttaneet 
tekijät sekä palosuojauksen onnistuminen työmaaolosuhteissa. Esimerkiksi kuitubetonilla, 
palosuojaruiskutteilla ja -levyillä on omat etunsa, mutta kaikilla niillä on myös haasteensa. 
Palosuojausmenetelmän valintaan voivat vaikuttaa esimerkiksi materiaalien kuljetus ja säi-
lytys, asentamistapa, työmaan aikataulu, rakenteen elinkaari, tarkastettavuus, läpivientien 
suojauksen aiheuttamat haasteet tai rakenteiden muoto, vain muutamia tekijöitä mainitak-
seni.  
 
Toivon, että teillä olisi aikaa ja mielenkiintoa osallistua diplomityöhöni ja siten myös Lii-
kenneviraston ohjeen päivitykseen. Olisin myös erittäin kiitollinen, jos voisitte ohjata minut 
ottamaan yhteyttä tietunneleiden parissa työskenteleviin organisaationne muihin edustajiin, 
erityisesti mikäli ette pysty itse osallistumaan. Aiheestani löytyy vähän kokemusperäistä ma-
teriaalia, joten otan mielelläni vastaan kaikenlaisia vinkkejä tietunneleiden rakenteelliseen 
palosuojaukseen liittyen! 
 
Kiitos jo etukäteen! 
 
Ystävällisin terveisin, 
 
Mika Lemmetyinen 
Diplomityöntekijä 
Aalto-yliopisto 
Saanio & Riekkola Oy 
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Liite 2. Asiantuntijahaastattelut 

Päivämäärä Nimi Titteli tai  
tehtävänimike Edustettu taho 

20.9.2016 Laura Väisänen Maantietunneleiden  
hallintoviranomainen Liikennevirasto 

11.10.2016 Marja-Kaarina  
Söderqvist Silta-asiantuntija Liikennevirasto 

12.10.2016 Janne Wikström Projektipäällikkö Liikennevirasto 

13.10.2016 Juha-Pekka  
Laaksonen Toimitusjohtaja L2 Paloturvallisuus Oy 

14.10.2016 Hannu  
Lehtikankare 

Rakennuttaja- 
päällikkö Espoon kaupunki 

18.10.2016 Pekka Särkkä Toimitusjohtaja Concave Oy 

19.10.2016 Marko Järvinen Aluepäällikkö Helsingin  
pelastuslaitos 

19.10.2016 Risto Kanervo Yksikönjohtaja,  
Sillat ja väylät YIT Rakennus Oy 

27.10.2016 Timo Parikka 
Projektipäällikkö,  
Infrapalvelut YIT Rakennus Oy 

14.11.2016 Tapani  
Angervuori 

Tunneleiden  
turvallisuusvastaava 

Uudenmaan 
ELY-keskus 

15.11.2016 Pertti Kaista Osastopäällikkö,  
Siltaosasto 

Sweco  
Rakennetekniikka Oy 

24.11.2016 
Hannu  
Lindström Hankintainsinööri SRV Infra Oy 
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Liite 3. Betonin ominaisuuksia eri lämpötiloissa 
Betonin lämmönjohtavuus 

Eurokoodissa 2 (SFS-EN 1992-1-2 2007) määritellään betonin lämmönjohtavuuden yläraja 
(yhtälö (L3-1) ja alaraja (yhtälö (L3-2)) lämpötilavälille 0…1200 °C. Yhtälöt on esitetty 
graafisesti kuvassa L3-1. 

20 ℃ ≤ 𝑇𝑇𝑐𝑐 ≤ 1200 ℃ 𝜆𝜆𝑐𝑐(𝑇𝑇𝑐𝑐) = 2 − 0,2451 �
𝑇𝑇𝑐𝑐

100�
+ 0,0107 �

𝑇𝑇𝑐𝑐
100�

2

 (L3-1) 

20 ℃ ≤ 𝑇𝑇𝑐𝑐 ≤ 1200 ℃ 𝜆𝜆𝑐𝑐(𝑇𝑇𝑐𝑐) = 1,36 − 0,136 �
𝑇𝑇𝑐𝑐

100�
+ 0,0057 �

𝑇𝑇𝑐𝑐
100�

2

 (L3-2) 

jossa  𝜆𝜆𝑐𝑐 betonin lämmönjohtavuus lämpötilassa 𝑇𝑇𝑐𝑐 [
𝑊𝑊
𝑚𝑚 𝐾𝐾

] 

 𝑇𝑇𝑐𝑐 betonin lämpötila [°C] 

 

Kuva L3- 1 Eurokoodin 2 mukainen betonin lämmönjohtavuus lämpötilan funktiona  
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Betonin ominaislämpökapasiteetti 

Yhtälöiden (L3-3…6) avulla määritetään betonin ominaislämpökapasiteetti eurokoodin 2 
(SFS-EN 1992-1-2 2007) mukaan. Yhtälöt on esitetty graafisesti kuvassa L3-2. 

20 ℃ ≤ 𝑇𝑇𝑐𝑐 ≤ 100 ℃ 𝑐𝑐𝑝𝑝(𝑇𝑇𝑐𝑐) = 900 (L3-3) 

100 ℃ < 𝑇𝑇𝑐𝑐 ≤ 200 ℃ 𝑐𝑐𝑝𝑝(𝑇𝑇𝑐𝑐) = 900 + (𝑇𝑇𝑐𝑐 − 100) (L3-4) 

200 ℃ < 𝑇𝑇𝑐𝑐 ≤ 400 ℃ 𝑐𝑐𝑝𝑝(𝑇𝑇𝑐𝑐) = 1000 +
𝑇𝑇𝑐𝑐 − 200

2
 (L3-5) 

400 ℃ < 𝑇𝑇𝑐𝑐 ≤ 1200 ℃ 𝑐𝑐𝑝𝑝(𝑇𝑇𝑐𝑐) = 1100 (L3-6) 

jossa  𝑐𝑐𝑝𝑝 betonin ominaislämpökapasiteetti lämpötilassa 𝑇𝑇𝑐𝑐 [
𝐽𝐽

𝑘𝑘𝑘𝑘 𝐾𝐾
] 

 𝑇𝑇𝑐𝑐 betonin lämpötila [°C] 

 

Kuva L3- 2 Eurokoodin 2 mukainen betonin ominaislämpökapasiteetti lämpötilan funktiona 
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Liite 4. Kalsiumsilikaatin lämmönjohtavuus 
Ebert ja Hemberger esittävät kalsiumsilikaatin lämmönjohtavuudelle yhtälön (L4-1), joka 
perustuu seitsemän laboratorion tekemiin vertailumittauksiin samasta kalsiumsilikaattituot-
teesta. Mittaukset tehtiin lämpötilavälillä 300…1100 K. (Ebert, Hemberger 2011) 

 𝜆𝜆 = �9 ∗ 10−12
𝑇𝑇𝑐𝑐𝑠𝑠3

𝐾𝐾3 + 6 ∗ 10−8
𝑇𝑇𝑐𝑐𝑠𝑠2

𝐾𝐾2 + 4 ∗ 10−5
𝑇𝑇𝑐𝑐𝑠𝑠
𝐾𝐾

+ 0,0674� (L4-1) 

jossa  𝜆𝜆 kalsiumsilikaatin lämmönjohtavuus lämpötilassa 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑠𝑠 [
𝑊𝑊
𝑚𝑚 𝐾𝐾

] 

 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑠𝑠 kalsiumsilikaatin lämpötila [K] 

Bentz ja Prasad esittävät kalsiumsilikaatin lämmönjohtavuudelle yhtälön (L4-2), joka perus-
tuu yhdysvaltalaisessa NIST -instituutissa tehtyihin mittauksiin. Esitetty yhtälö soveltuu 
lämpötilavälille 20…700 °C. (Bentz, Prasad 2007) 

 𝜆𝜆 = �0,119 − 0,00014 ∗ 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑠𝑠 + (3,13 ∗ 10−7)𝑇𝑇𝑐𝑐𝑠𝑠2� (L4-2) 

jossa  𝜆𝜆 kalsiumsilikaatin lämmönjohtavuus lämpötilassa 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑠𝑠 [
𝑊𝑊
𝑚𝑚 𝐾𝐾

] 

 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑠𝑠 kalsiumsilikaatin lämpötila [K] 

Yllä esitetyt yhtälöt ja tutkimuksen mallinnusosuudessa käytettä ekstrapolointi on esitetty 
kuvassa L4-1. 
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Kuva L4- 1 Kalsiumsilikaatin lämmönjohtavuus lämpötilan funktiona 
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Liite 5. Tulipalon leviäminen, ilmavirtausten vaikutus ja 
maksimilämpötila tunnelipalossa 

Avoimen ympäristön tulipalossa voidaan usein olettaa, että saatavilla oleva ilmamäärä ei 
rajoita tulipalon kehittymistä. Tunneleissa ja muissa rajoitetuissa tiloissa tulipalon kehitty-
minen voi olla ilmanvaihto-olosuhteiden perusteella happirajoitteista tai polttoainerajoit-
teista. Tulipalo on happirajoitteinen, jos saatavilla oleva happimäärä rajoittaa palonkehitystä. 
Polttoainerajoitteisessa palossa happea on saatavilla riittävästi, joten palonkehittymistä ra-
joittavat palavan aineen saatavuus ja sen palamisominaisuudet. Avoimen tilan tulipalot ovat 
käytännössä polttoainerajoitteisia. Tunnelipalot ovat usein happirajoitteisia tulipaloja ja 
niissä muodostuu yleensä runsaasti myrkyllisiä kaasuja, mikä johtuu epätäydellisestä pala-
misesta hapettomassa ympäristössä. Savukaasut vaikeuttavat olennaisesti pelastautumista 
tunnelista ja pelastushenkilökunnan työtä, kuten Mont Blancin, Tauernin ja Gotthardin tun-
neleiden tulipaloissa tapahtui (luku 4.3.2). (Ingason ym. 2014) 

Ingason ym. (2014) luettelevat viisi tulipalon leviämismekanismia (Alkuperäinen Rew, Dea-
ves 1999) 

- Aineen syttyminen kosketuksesta liekkeihin (eng. flame impingement) 
- Liekkien leviäminen palavan aineen pinnalla  
- Etäsyttyminen/lieskahdus 
- Palavan aineen leviäminen 
- Räjähdys 

Tunnelipaloissa kosketus liekkeihin on merkittävin aineen syttymistapa. Tulipalo voi levitä 
erityisesti holvirakenteita pitkin (kuva L5-1). Tulipalon liekit voivat toimia sytytysliekkinä 
(eng. pilot flame) kaasujen syttymiselle. Lieskahdus (etäsyttyminen, yleissyttyminen) tapah-
tuu, kun liekit, palokaasut ja kuumat pinnat säteilevät kuumentaen ympäröiviä pintoja sytty-
mislämpötilaan. Palo voi levitä myös palavan aineen leviämisen myötä, esimerkiksi ajoneu-
vosta vuotavan polttoaineen valuminen tunnelin pohjaa pitkin voi levittää paloa. Räjähdys 
voi levittää palavaa ainetta erittäin voimakkaasti laajalle alueelle. 

Happirajoitteisessa tunnelipalossa kaikki tunnelin palava materiaali ei ole tulessa samanai-
kaisesti. Tulipalo jakautuu vyöhykkeisiin, jotka etenevät rintamana hapen ja palavan aineen 
saatavuuden sekä ilmanvaihdon vaikutuksen mukaan. Kuvassa L5-1 esitetyt tunnelipalon 
vyöhykkeet happirajoitteisessa palossa (Ingason ym. 2014, Ingason 2005) ovat 

1. Täysin palanut vyöhyke 
2. Hehkuvan hiilloksen vyöhyke 
3. Palamisvyöhyke 
4. Polttoainepitoinen vyöhyke 
5. Esilämpenevä vyöhyke 

Palamisvyöhykkeellä (3) oletetaan olevan tarpeeksi happea ja palavaa ainetta jatkuvan palon 
ylläpitämiseksi. Tulipalon leviämisen kannalta olennaista on riittävä määrä palavaa ainetta 
eli käytännössä tarpeeksi lähekkäin olevia ajoneuvoja. Lämpötila nousee rajusti siirryttäessä 
kohdasta X0 kohti pistettä X1, jossa palokaasut ovat kuumimmillaan. Samalla hapen määrä 
vähenee ja vyöhykkeellä (4) happea ei ole saatavilla palamisreaktioon. Palava aine höyrys-
tyy lämmön vaikutuksesta, mutta ei vielä pala hapen puutteen takia. Tämän vyöhykkeen (4) 



Liite 5 (2/4) 

 

pituus riippuu palavan aineen pyrolyysilämpötilasta, jonka voidaan useimmille kiinteille ai-
neille olettaa olevan noin 300 °C. Esilämpenevä vyöhyke (5) alkaa, kun tunnelissa leviävät 
palokaasut eivät enää pysty lämmittämään palavaa ainetta yli pyrolyysilämpötilan. Hehku-
van hiilloksen vyöhykkeellä (2) suurin osa palavasta aineesta on käytetty eikä palamisreak-
tio enää jaksa ylläpitää näkyviä liekkejä. Täysin palaneella vyöhykkeellä (1) palamisreaktio 
on hiipunut ja palamistuotteet jäähtyvät ympäröivään lämpötilaan. (Ingason ym. 2014) 

 

Kuva L5- 1 Tunnelipalon vyöhykkeet (Muokattu, alkuperäinen: Ingason ym. 2014, Ingason 2005) 

Tunnelin ilmavirtauksilla on merkittävä rooli tulipalon kehittymisessä ja leviämisessä. Tun-
nelin normaalissa käyttötilanteessa ajoneuvojen liike saa aikaan liikenteen suuntaisen ilma-
virran, joka pysähtyy liikenteen pysähtyessä. Esimerkiksi moottoritietunneleissa ilmanvaih-
tojärjestelmät eivät yleensä ole käytössä, vaan liikenne ja ulkoilman olosuhteet huolehtivat 
riittävästä ilman vaihtuvuudesta. Kaupunkiolosuhteissa ilmanvaihtojärjestelmiä voidaan 
joutua käyttämään jatkuvasti, koska ajoneuvojen matalat nopeudet ja suuret liikennemäärät 
kerryttävät pakokaasuja tunneliin. 

 

Kuva L5- 2 Tuuletuksen vaikutus tulipalon kehittymiseen tunnelissa. Vasemmassa sarakkeessa poltto-
ainerajoitteinen palo ja oikealla happirajoitteinen. Ylärivillä luonnollinen ilmanvaihto, alarivillä pako-
tettu ilmanvaihto (Ingason ym. 2014) 

Tunnelin ilmanvaihtojärjestelmän tyyppi vaikuttaa tulipalon kehittymiseen (kuva L5-2). Ko-
neellinen ilmanvaihto perustuu laitteen aiheuttamaan ilmavirtaan ja luonnollinen ilman-
vaihto kaasujen liikkeeseen lämpötila-, tiheys- ja paine-erojen takia. Koneellinen ilman-
vaihto liikuttaa ilmaa luonnollista ilmanvaihtoa tehokkaammin. Polttoainerajoitteisessa tun-
nelipalossa koneellinen ilmanvaihto voi hidastaa tulipalon kehittymistä, sillä nopea ilmavirta 
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estää liekkien rauhallisen leviämisen ja voi rajata tulipalon pienemmälle alueelle. Paloteho 
ei tällöin riitä levittämään tulipaloa, koska ilmavirta viilentää ympäristön pintoja. Toisaalta 
tehostettu ilmavirta voi voimistaa happirajoitteista tulipaloa ja nostaa palotehoa, koska il-
manvaihtojärjestelmän kautta virtaa jatkuvasti uutta happea palonlähteelle. Lönnermarkin ja 
Ingasonin (2008) tutkimusten mukaan tunnelin happirajoitteisen tulipalon palotehon suuruus 
voi koneellisella ilmanvaihdolla olla 1,3…1,7 -kertainen verrattuna luonnolliseen ilman-
vaihtoon.  

Luonnollinen ilmanvaihto ei aiheuta tunneliin voimakkaita ilmavirtoja, joten palokaasut ja 
savupeitto leviävät usein palonlähteen molemmin puolin. Tunnelin holvin läheisyyteen muo-
dostuva savupeite paksuuntuu ja tunnelin pohjaa myöten virtaa uutta ilmaa palonlähteelle. 
Savupeite viilenee etäisyyden kasvaessa palonlähteestä, koska se on kosketuksissa viileiden 
tunnelirakenteiden ja ympäröivän ilman kanssa. Savupeitteen alareuna laskee kauemmas 
tunnelin katosta ja samalla savupeitteen tilavuus suurenee ja tiheys pienenee (kuva L5-3). 
Erittäin pitkissä tunneleissa savupeite voi laskea tunnelin pohjalle saakka. Tällöin palonläh-
teelle virtaavan ilman happipitoisuus laskee ja tulipalo saattaa sammua hapen puutteen takia. 
Ilman happipitoisuus on tällöin alle 13 %. (Ingason ym. 2014) Suomessa pitkät tietunnelit 
varustetaan koneellisella savunpoistojärjestelmällä, jolloin savukaasut eivät leviä vapaasti 
vaan ne ohjataan hallitusti ulos tunnelista. (Väisänen 2016) 

 

Kuva L5- 3 Savupeite ja ilmavirtaukset pitkässä tunnelissa (Ingason ym. 2014) 

Liekkien läheisyyteen muodostuu monimutkaisia ilmavirtauksia, kun kuumat palokaasut ko-
hoavat ja ne ovat viileän ilman kanssa kosketuksissa. Tulipalo aiheuttaa paikallisia ja koko 
tunnelin matkalla vaikuttavia paine-eroja, jotka vaikuttavat kaasujen liikkeisiin. Tunnelin 
muoto, pituuskaltevuus ja tulipalon sekä ilmanvaihto- ja savunpoistojärjestelmien voima-
suhteet vaikuttavat kaasujen liikkeisiin. Lyhyissä tunneleissa myös ulkoilman olosuhteilla 
voi olla merkittävä vaikutus. (Ingason ym. 2014)  

Ilmavirran matalalla nopeudella palokaasut ja savu voivat edetä tunnelissa vastavirtaan, mitä 
kutsutaan takaisinvirtaukseksi (eng. back-layering). Ilmavirran kriittinen nopeus määritel-
lään rajanopeutena, jolloin takaisinvirtausta ei enää tapahdu. Useimmissa tunneleissa kriitti-
sen nopeuden raja on välillä 3…3,5 m/s, mutta raja-arvon suuruuteen vaikuttavat esimer-
kiksi tunneliprofiilin geometria, tulipalon sijainti ja tunnelin ulkopuoliset sääolot. (Ingason 
ym. 2014) Toisaalta Carvelin (2008) tutkimusten mukaan saman suuruisella ilmavirran no-
peudella (3…3,5 m/s) tulipalo leviää tunnelissa tehokkaimmin. 

Palokaasujen maksimilämpötila riippuu palavasta aineesta, ilmavirran nopeudesta, ilman-
vaihdon tyypistä, palotehosta, tunnelin korkeudesta sekä palonlähteen ja tunnelin holvin vä-
lisestä etäisyydestä. Suurissa tulipaloissa tai matalien tunneleiden tulipaloissa palokaasut ja 
liekit etenevät vaakarakenteiden alapinnassa, jolloin maksimilämpötila riippuu vähemmän 
ilmanvaihdosta. Tässä tapauksessa myös tunnelirakenteiden tyyppi vaikuttaa maksimiläm-
pötilaan. Esimerkiksi kalliotunnelin raoista virtaava vesi voi hillitä rakenteen kuumenemista, 
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mikäli tunnelirakenteet vuotavat rajusti. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat pintarakenteen omi-
naislämpökapasiteetti, tiheys ja alkulämpötila. (Li, Ingason 2012) 

Palavan aineen tyyppi ja muoto ovat merkittäviä tekijöitä maksimilämpötilan suuruuteen. 
Nestemäisten aineiden allaspalot ja kiinteiden aineiden palot käyttäytyvät hyvin eri tavoin. 
Ajoneuvojen tulipalossa esimerkiksi ikkunat ja palamattomat kattorakenteet voivat hidastaa 
tulipalon kehittymistä huomattavasti, koska ilma ei pääse virtaamaan vapaasti ajoneuvon 
sisälle eli palavan aineen luokse. (Li, Ingason 2012) 

Tunnelin holvin suurimman lämpötilan sijainti riippuu liekkikulmasta (eng. flame angle), 
joka määritellään tunnelin ilmavirran nopeuden avulla. Liekkikulma on havainnollistettu ku-
vassa L5-4. Takaisinvirtauksen tavoin myös liekkikulma on palotehosta riippumaton ilmiö 
suurissa tunnelitulipaloissa. Kummatkin ovat riippuvaisia kriittisestä ilmavirran nopeudesta. 
Toisin sanoen kriittisellä ilmavirran nopeudella tietyssä tunnelissa tietyllä tulipalon sijain-
nilla liekkikulma ja tunnelin katon maksimilämpötila ovat lähes vakioita. Karkeasti arvioi-
tuna maksimilämpötila on noin 1,5 tunnelin korkeusmitan päässä palonlähteestä. (Li, In-
gason 2014) 

 

Kuva L5- 4 Liekkikulman φ määrittely (Li, Ingason 2014) 
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Liite 6. Tietunneleihin liittyviä Liikenneviraston julkaisuja 
Liikenneviraston julkaisusarjojen nimeämistapa on esitetty taulukossa L6-1. 

Taulukko L6- 1 Liikenneviraston julkaisusarjojen nimeämistapa 

Merkintä Merkitys 

LO Liikenneviraston ohjeita 

LTO Liikenneviraston toimintalinjoja 

LTS Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 

xx/yyyy yyyy julkaisuvuosi 
xx julkaisun järjestysnumero julkaisuvuonna 

Tietunneleita suunnittelua, rakentamista ja hallinnointia käsitteleviä Liikenneviraston julkai-
suja ovat  

- Tietunnelien hallinnointi ja turvallisuutta koskevat määräykset ja ohjeet LO 14/2014 
- Tietunnelien liikenteenhallinnan palvelutasot LTO 2/2015  
- Tietunnelien rakennetekniset ohjeet LO 14/2015 
- Tietunnelien vakavien vaaratilanteiden ja onnettomuuksien raportointi LO 17/2015 
- Tietunnelien teknisten järjestelmien tarkastaminen LO 27/2015 
- Tietunnelien turvallisuusasiakirjojen laadinta LO 32/2015 
- Tietunnelien tarkastukset - Yleiset periaatteet ja vastuut LO 3/2016 
- Tietunnelien turvalliseen poistumiseen ja poikkeustilanteiden viestintään liittyvien 

järjestelmien suunnitteluohje LO 16/2016 

Tietunneleita käsitellään myös seuraavissa Liikenneviraston julkaisuissa:  

- Tiealueen puomien laatuvaatimukset LO 2/2013 
- Tien rakennussuunnitelma - toimintaohjeet LO 45/2013 
- Tien rakennussuunnitelma - sisältö ja esitystapa LO 44/2013 
- Maantie- ja rautatiealueiden valaistuksen suunnittelu LO 16/2015 

Lisäksi Liikenneviraston edeltäjä Tiehallinto julkaisi tietunneleihin liittyviä ohjeita, esimer-
kiksi: ”Vaarallisten aineiden kuljetukset tietunneleissa - Riskianalyysit ja kuljetusrajoitukset 
TIEH 16046/2007/30/2 (15.2.2008)” 
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