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Teräsrakenteiden palosuojamaalaus
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http://www.terasrakenneyhdistys.fi
jyri.outinen@rakennusteollisuus.fi

Teräsrakenteiden palosuojaus käyttämällä pa-
losuojamaalausta on yleistynyt huomattavasti.
Yksi syy on varmasti Teräsrakenneyhdistyksen
julkaisemien teräsnormikorttien [1,2] mahdol-
listama suojaus R120 [3] luokkaan asti. Normi-
kortit antavat tähän mahdollisuuden, mutta kos-
ka tuotteiden ominaisuudet poikkeavat toisis-
taan, vaaditaan jokaiselle tuotteelle myös oma
tuotehyväksyntä. Teräsrakenneyhdistys on ym-
päristöministeriön asettama toimielin käsittele-
mään Rakentamismääräyskokoelman teräsra-
kenteita käsittelevien osien B6 ja B7 [4,5] mu-
kaisiin rakenteisiin liittyvien tuotteiden hyväk-
syntää [6]. Palosuojamaalit ovat yksi tällainen
tuote.

Palosuojamaalaus on hyväksi havaittu mene-
telmä teräsrakenteiden suojaukseen. Palosuoja-
maalausta tehdään konepajoilla, erillisissä maa-
laamoissa ja myös työmailla. Palosuojamaalin
toimivuus onnettomuustilanteessa riippuu olen-
naisesti siitä, miten suojaus on suunniteltu ja to-
teutettu ja siitä, onko suojattu rakenne niissä
olosuhteissa mihin se on suunniteltu. Kyseisten
seikkojen ohjeistamiseksi Teräsrakenneyhdis-
tys on uudistanut julkaisunsa ”Teräsrakenteiden
palosuojamaalaus” [7].

Teräsrakenteiden palosuojamaalaus 2003
ohje on nykyaikaistettu versio vuoden 1996 pai-
noksesta. Tarve ohjeen nykyaikaistamiseen
syntyi uusien standardien muuttuneista merkin-
nöistä, palosuojamaalauksen huolto-ohjeiden
tarpeesta, pöytäkirjojen käytännöllisyyden pa-
rantamisesta sekä palosuojamaalauksesta kerty-
neistä kokemuksista.

Uutta painosta on ollut tekemässä työryhmä,
johon kuuluvat Aarne Seppänen Rautaruukki
Oy, Matti Huitila Pyromaster Oy, Timo Inha
Tampereen teknillinen yliopisto, Pertti Iso-Mus-
tajärvi Tampereen teknillinen yliopisto, Unto
Kalamies Teräsrakenneyhdistys ry, Jyri Outinen
Teräsrakenneyhdistys ry, Jouko Kansa PPTH
Norden Oy, Petri Järvinen Tikkurila Coatings
Oy, Tomi Keskinen Teknos Oy, Esa Mäkinen
AP-Pinnoite Oy ja Pertti Pöllä AP-Pinnoite Oy.

Tässä artikkelissa esitellään lyhyesti palosuo-
jamaalauksen ohjeistusta ja varmennettujen
käyttöselosteiden statusta ja sisältöä sekä asioi-
ta, joihin viranomaisvaatimukset pohjautuvat.

Johdanto
Teräsrakenteiden palosuojaaminen palosuoja-
maalauksella on jo vakiintunut menetelmä.
Menetelmän etuina ovat mm. sen esteettisyys ja
rakenteiden suojausmahdollisuus jo esivalmis-
tusvaiheessa esimerkiksi konepajalla. Palosuo-
jamaalaus on oikein toteutettuna tehokas ja kil-
pailukykyinen menetelmä. Palosuojamaaleilta
vaaditaan hyväksytty varmennettu käyttöselos-
te ja niiden asennus pitää tehdä Teräsrakentei-
den palosuojamaalaus 2003 [7] ohjeen mukaan.

Kuten muissakin passiivisissa palosuojaus-
menetelmissä, on työn oikean suorituksen, tar-
kastuksen ja ylläpidon merkitys huomattavan
suuri. Palosuojausta tehtäessä olisi koko suori-
tusketjun ymmärrettävä, että työ tähtää turvalli-
suuden takaamiseen palotilanteessa.
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Kuva 1. Palosuojamaalauksella voidaan suoja-
ta monimuotoisia rakenteita esteettisyyden kär-
simättä. Kuvassa vain pilarien ja avaruusristi-
koiden väliset rakenneputket ovat palosuoja-
maalattuja.R
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Palosuojamaalin toiminta
Palosuojamaalit ovat maaleja, jotka tulipalon ai-
heuttaman lämmön vaikutuksesta reagoivat pai-
sumalla muodostaen teräsrakenteen lämpötilan
nousua hidastavan eristekerroksen. Palosuoja-
maalit on valmistettu kemiallisista komponen-
teista, jotka maalin kuivuttua ovat stabiileja niis-
sä käyttöolosuhteissa, joihin maali on tarkoitet-
tu. Palosuojamaalikalvon ominaisuudet eivät
sen ikääntyessä muutu niin, että sen palotekni-
nen toimivuus olennaisesti heikkenisi.

Kunkin palosuojamaalin varmennetussa
käyttöselosteessa on esitetty tuotteelle kokeelli-
sesti määritetyt, mitoituksessa käytettävät läm-
mönjohtavuuden arvot, joita käyttämällä saa-
daan laskettua teräsrakenteen lämpötilan nousu
standardipalossa. Palosuojamaalien varmennet-
tu käyttöseloste perustuu aina tutkimuslaitoksen
antamaan lausuntoon tuotteen ominaisuuksista.
Kokeet on tehty standardin [9] mukaisesti, mut-
ta tulevan käytännön mukaan siirrytään euroop-
palaiseen koestandardiin [10].

Maalausjärjestelmä
Palosuojamaaleja käytetään maalausjärjestel-
mänä, johon kuuluu teräsrakenteen esikäsittely,
pohjamaalaus, palosuojamaalaus ja pintamaa-
laus. Maalausjärjestelmän kokonaispaksuus on
tavallisesti 0,2–3,0 mm. Palosuojamaalit on
yleensä tarkoitettu käytettäväksi kuivissa sisäti-
loissa (ilmastorasitusluokka C1) [8]. Tuotteita
löytyy myös vaativampiin olosuhteisiin. Kui-

viin sisätiloihin tarkoitettujen maalien mekaani-
nen kestävyys ja kosteuden kestävyys ovat hei-
kommat kuin yleisesti käytetyillä korroosiones-
tomaaleilla. Tästä johtuen asennus- kuljetus- ja
varastointiolosuhteiden tulee olla ohjeiden [7]
mukaiset.

Palosuojamaalausjärjestelmän rasitusluok-
kakelpoisuuden on oltava rakenneosalle riittä-
vä. Palosuojamaalatut pinnat maalataan vallit-
seviin rasitusolosuhteisiin soveltuvilla varmen-
netun käyttöselosteen mukaisilla pintamaaleil-
la.

Palosuojamaalauksen onnistumisen kannalta
keskeiset asiat on esitelty seuraavassa lyhyesti.

Palosuojamaalaussuunnitelma
• Suunnittelija laatii palomitoituksen perus-

teella (Ohjeen kohdat 2.2, 5.1)
• Suunnittelija varmistaa, että palosuojamaalil-

la on voimassaoleva varmennettu käyttöse-
loste.

Teräspinnan esikäsittely (Ohjeen kohta 2.4)
• Puhdistus esikäsittelyasteeseen Sa 2 1/2.

Pohjamaali ja -maalaus (Ohjeen kohta 2.5)
• Pohjamaalin tulee olla palosuojamaalin kans-

sa käytettäväksi soveltuva varmennetun käyt-
töselosteen liitteen mukainen tuote

• Palosuojamaalin valmistajan suosittelema
kalvonpaksuus, vähintään 40 µm.

Palosuojamaalaus (Ohjeen kohta 2.6)
• Urakoitsijan oltava varmennetun käyttöse-

losteen haltijan hyväksymä.

Pintamaali ja -maalaus (Ohjeen kohta 2.5)
• Pintamaalin tulee olla palosuojamaalin kans-

sa käytettäväksi soveltuva varmennetun käyt-
töselosteen liitteen mukainen tuote

• Palosuojamaalin valmistajan suosittelema
kalvonpaksuus

• Voidaan uusia enintään neljä kertaa. Pinta-
maalikerroksen yhteenlaskettu paksuus kor-
keintaan 300 µm

• Uusimisesta merkintä palosuojamaalauksen
merkintään.

Palosuojamaalatun rakenteen merkintä
(Ohjeen kohta 2.11)
• Riittävä merkintä palo-osastoittain
• Dokumentointi palosuojamaalatuista raken-

teista ja niiden korjauksista rakennuksen
huoltokirjaan.

Kalvonpaksuuden mittaaminen ja tulosten
dokumentointi
(Ohjeen kohdat 3.3, 5.2 ja 5.3 tai 5.4)
• Kalvonpaksuuden mittaaminen (Ohjeen koh-

ta 3.3)
• Tulosten dokumentointi (Ohjeen kohta 5.2)

Teräsrakenteiden palosuojamaalaus
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Kuva 2. Palosuojamaali paisuu lämpötilan vai-
kutuksesta muodostaen teräsrakenteen lämpöti-
lan nousua hidastavan eristekerroksen.R
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• Palosuojamaalatut rakenteet tulee suojata
kuljetuksen, varastoinnin ja koko rakentami-
sen aikana sää- ja kosteusrasituksilta sekä
mekaanisilta vaurioilta.

Paikkamaalaus ja työvirheiden korjaus
(Ohjeen kohdat 2.8 ja 2.9)
• Palosuojamaalia ei saa levittää pintamaalin

päälle.

Mitoitus
Palosuojamaalin ominaisuuksien ja teräsraken-
teen profiilisuhteen rajoituksin palosuojamaalit
soveltuvat yleensä käytettäviksi paloluokissa
R15–R120. Palosuojamaalien käyttöalue on
määritelty kunkin palosuojamaalin varmenne-
tussa käyttöselosteessa. Palosuojamaalilla suo-
jaaminen edellyttää putkiprofiileilta yleensä
vähintään 3,6 mm ainepaksuutta. Avoprofiileil-
la ainepaksuuden on yleensä oltava vähintään
5...8 mm.

Palosuojamaalin kalvonpaksuus määritellään
tuotteen varmennetussa käyttöselosteessa esi-
tettyjen mitoituskäyrästöjen avulla. Mitoitus-
käyrästöt on määritetty teräsnormikorttien 4 [1]
ja 16 [2] mukaisesti.

Rakenne tulee suunnitella siten, että vaaditun
palonkestävyyden saavuttaminen on palosuoja-
maalauksella mahdollista. Teräsrakenteen pa-
losuojausta mitoitettaessa tulee ottaa huomioon
vaadittu palonkestävyysaika, rakenteen palo-
tekninen poikkileikkaustekijä ja rakenteen hy-
väksikäyttöasteen perusteella määritetty kriitti-
nen lämpötila.

Kerrospaksuudet ovat tavallisesti erilaiset
avo-, suljetuilla ja WQ-profiileilla. Palosuoja-
maalin kerrospaksuudet määritetään varmenne-
tun käyttöselosteen mukaan kullekin profiili-
tyypille erikseen.

Palosuojamaalauksesta laaditaan suunnitel-
ma rakennusosittain. Palosuojamaalausjärjes-
telmien tultua hyväksytyksi projektissa maa-
lausjärjestelmät merkitään palosuojamaalaus-
suunnitelmaan, jossa tulee olla merkittynä ku-
kin rakennusosa sekä siihen tuleva yksilöity
maalausjärjestelmä kalvonpaksuuksineen.

Tuotehyväksyntä
Rakennustuotteiden on oltava sellaisia, että niitä
käyttämällä täytetään rakennuksille asetetut
olennaiset vaatimukset. Nämä vaatimukset kos-
kevat mekaanista lujuutta, paloturvallisuutta,
hygieniaa, terveyttä, ympäristöä, käyttöturvalli-
suutta, meluntorjuntaa, energiataloutta, läm-
möneristystä ja kyseisten ominaisuuksien pysy-
vyyttä [6].

Rakennustuotteiden kelpoisuus rakentami-
seen voidaan osoittaa Suomessa muun muassa
tyyppihyväksynnällä, varmennetulla käyttöse-
losteella ja Euroopan talousalueella CE-merkin-
nällä [6].

Varmennettu käyttöseloste on tuoteohje, joka
laaditaan rakennusaineille ja -tarvikkeille sekä
kantavien rakenteiden valmistuksessa käytettä-
ville menetelmille. Käyttöseloste sisältää tar-
peelliset tiedot tuotteen ominaisuuksista, käyt-
tötavoista ja sopivuudesta eri käyttötilanteisiin
[6].

Teräsrakenteiden palosuojamaalaus
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Kuva 3. Esimerkki varmennetussa käyttöselosteessa esitetystä käyrästöstä palosuojamaalin kal-
vonpaksuuden määrittämiseksi.R
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Käyttöselostetta käytetään hyväksi raken-
nuksen suunnittelussa ja rakennushankkeen to-
teuttamisessa. Sillä voidaan myös osoittaa ra-
kennuslupamenettelyssä ja rakennusvalvonnas-
sa, että tuote kelpaa rakentamiseen [6]. Teräsra-
kenneyhdistyksen varmentamat käyttöselosteet
ovat voimassa 5 vuotta myöntämispäivästä läh-
tien.

Palosuojamaalien varmennetuissa käyttöselos-
teissa vaaditaan liitteinä:
1. Teräsrakenteiden palosuojamaalaus 2003 [7]
2. Maalin ajan tasalla oleva tuoteseloste
3. Hyväksyttyjen pohja- ja pintamaalien luettelo
4. Palosuojamaalatun rakenteen merkintä
5. Hyväksytyt palosuojamaalausurakoitsijat.

Liitteiden tarkoituksena on osaltaan varmistaa,
että palosuojamaalaus tehdään oikean järjestel-
män mukaisesti jotta onnettomuustilanteessa
taataan palosuojamaalin toiminta ja tätä kautta
rakenteellinen paloturvallisuus. Kaikki voimas-
saolevat Teräsrakenneyhdistyksen hyväksymät
varmennetut käyttöselosteet löytyvät osoittees-
ta: http://www.terasrakenneyhdistys.fi.

Johtopäätökset
Teräsrakenteiden palosuojaaminen on jo vanha
ja hyväksi havaittu menetelmä. Menetelmän
etuina ovat mm. sen esteettisyys ja rakenteiden
suojausmahdollisuus jo esivalmistusvaiheessa
esimerkiksi konepajalla. Palosuojamaalaus on
oikein toteutettuna tehokas ja kilpailukykyinen
menetelmä. Palosuojamaaleilta vaaditaan hy-

väksytty varmennettu käyttöseloste ja niiden
asennus pitää tehdä Teräsrakenteiden palosuo-
jamaalaus 2003 ohjeen mukaan.

Kuten muissakin passiivisissa palosuojaus-
menetelmissä, on työn oikea suorituksen, tar-
kastuksen ja ylläpidon merkitys huomattavan
suuri. Palosuojausta tehtäessä olisi koko suori-
tusketjun ymmärrettävä, että työ tähtää henkilö-
turvallisuuden takaamiseen.
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