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SUUNNITTELIJALLE 
 

Polttokoe B (2016) on suoritettu pystysuuntaiselle tuuletusvälille (50 mm) Brittistandardin ASFP 

TGD 19:n mukaisesti. Polttokoe A (2019) on suoritettu räystäsrakenteille (tuuletusväli 29 mm) 

esistandardin prEN 1364-6 mukaisesti. Standardit ovat lämpötila-antureiden sijoitusohjeita lukuun 

ottamatta hyvin samankaltaisia. Molempia standardeja käytetään lisäohjeina yhdessä standardin EN 

1363-1 kanssa. Testistandardeissa edellytetään, että nauha sulkeutuu ja seurattavat pintalämpötilat 

nauhan palon vastaisella puolella laskevat alle suurimman sallitun lämpötilan nousun (180°C) viiden 

minuutin kuluessa testin aloittamisesta. Palokatkon tuuletuksen sallivasta luonteesta johtuen 

ensimmäisen 5 minuutin aikana kriteerien ylittymistä ei siis arvioida. Testien lämpötilarasitus 

noudattaa standardilämpötilakäyrää. 

 

Eristävyyden ja tiiveyden kriteerit standardien mukaan: 

(E) Tiiveyden kriteeri (Arvioidaan raon sulkeuduttua): Jatkuva liekehtiminen, Vanutupon syttyminen 

(I) Eristävyyden kriteeri (Arvioidaan 5 min jälkeen): suurin sallittu lämpötila on lähtötilanteen lämpötila + 

180°C astetta.  

 

Testistandardi prEN 1364-6 (onteloiden palosulut) on esistandardi, eikä sitä ole vielä virallisesti 

vahvistettu. Tämän vuoksi olemme pyytäneet tuotteelle suoritetuista polttokokeista 

asiantuntijalausuntoja tuotteen toiminnasta. Nämä eivät ole luokituksia eivätkä hyväksyntöjä, vaan 

ulkopuolisten asiantuntijoiden arvioita tuotteen toiminnasta suoritetuissa polttokokeissa. 

Suosittelemme perehtymään lausuntoihin ennen tuotteen käyttöä.  Polttokokeiden raportit 

toimitamme tarvittaessa.  

 

 

Paloteknisestä suunnittelusta vastaavan tahon tulee tiedostaa, että polttokokeiden tuloksia tai 

lausuntoja ei välttämättä voi suoraan soveltaa suunniteltavaan ratkaisuun vaan niiden soveltuvuutta 

tulee tapauskohtaisesti tarkastella käyttökohteen mukaan. Tuotteen soveltuvuuden arviointi kuuluu 

paloteknisestä suunnittelusta vastaavalle suunnittelijalle. Mahdollisesti tarvittavien lisätestien 

suorittaminen on projektin vastuulla.  

 

 

 

 

PALOTEKNISET ASIANTUNTIJALAUSUNNOT     

[1] Eurofins Expert Services -lausunto EUFI29- 19000593-T1 (20.3.2019)  Polttokoe B 

[2] Palotekninen Insinööritoimisto Markku Kauriala Oy, Lausunto TENMAT VENT 
FIRESTOP (räystäsrakenne – tuuletusväli 29 mm) (28.6.2021) 

 Polttokoe A  

Tenmat Vent Firestop ei toistaiseksi kuulu CE-merkinnän piiriin. Siksi tuotteen hyväksyttämiseksi liittyvät toimet on 
suositeltavaa selvittää hyvissä ajoin paikallisen rakennusvalvontaviranomaisen kanssa. 

https://timberfinder.com/wp-content/uploads/2019/02/Tenmat-Vent-Firestop_Palotekniset-lausunnot_Timberfinder-Oy.pdf
https://timberfinder.com/wp-content/uploads/2019/02/Tenmat-Vent-Firestop_Palotekniset-lausunnot_Timberfinder-Oy.pdf
https://timberfinder.com/wp-content/uploads/2019/02/Tenmat-Vent-Firestop_Palotekniset-lausunnot_Timberfinder-Oy.pdf
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YMPÄRÖIVIEN RAKENTEIDEN PALONKESTÄVYYS (EI) 

Jotta rakenneosan tavoiteltu palonkestävyys on mahdollista saavuttaa, myös palokatkoa 

ympäröivän rakenteen tulee pidättää paloa vaaditun palonkestävyyden (EI) ajan.  

 

SISÄPINTOJEN LUOKKAVAATIMUS  

  Kaikkien yläpohjan ontelon sisäpintojen on täytettävä vähintään D-s2, d2* luokkavaatimus.  

- Vähäisiä rakenneosia kuten aluskatteita, tuulensuojia ja tuulenohjaimia vaatimus koskee 1 m 
etäisyydellä palokatkosta. 

 
- Mikäli lämmöneriste ei täytä vähintään D-s2, d2 -luokan vaatimusta, on ne suojattava  

vähintään 2 m etäisyydellä ontelopalokatkonauhasta vähintään D-s2, d2 -luokan tarvikkeilla. 
 
 
 
*D-s2, d2 -luokan tarvikkeilla tarkoitetaan yleensä palosuojaamattomia puutuotteita.   
 
Sisäpintojen luokkavaatimus täyttyy, kun yläpohjan eristeenä käytetään esimerkiksi mineraalivillaa 

ja räystään umpilevytys tai umpilaudoitus ulotetaan vähintään metrin verran 

ontelopalokatkonauhan ohi yläpohjan puolelle. Sekä koko-, että osakaton umpilaudoituksiin on 

suositeltavaa käyttää pontitettua lautaa.   

 
Rakennesuunnittelussa on suositeltavaa kiinnittää huomiota suojavaatimusten toteutumiseen.  

 
 

 

Vent Firestop 
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TUULETUSVÄLIN LEVEYS 

Räystäsrakenteille suoritettuun laajempaan polttokokeeseen sekä Palotekninen Insinööritoimisto 

Markku Kauriala Oy:n asiantuntijalausuntoon perustuen suosittelemme Suomessa ensisijaisesti 

käyttämään räystäällä 29 mm tuuletusväliä.  

 

Eurofins Expert Services Oy:n lausunnossa EUFI29- 19000593-T1 (20.3.2019) on arvioitu 

pystysuuntaiseen tuuletusrakoon tehdyn polttokokeen perusteella, että tuotteella olisi mahdollista 

saavuttaa EI30 ja EI60 palonkestävyys 50 millimetrin tuuletusvälissä myös räystäsrakenteissa. 

Pystysuuntaisen tuuletusvälin polttokokeessa saavutettiin standardin kriteerien perusteella vain 

tiiveyden vaatimukset 60 minuutin osalta (E60). Eristävyyden osalta kriteerit täyttyivät ilmavälin 

mittareiden osalta, mutta pintamittareiden osalta vaatimukset jäivät täyttymättä, mitä standardi 

eristävyyden luokituksen osalta vaatii. Raportin mukaan pintamittareiden kiinnitys oli 

epäonnistunut, jonka vuoksi ne jätettiin tulosten tarkastelun ulkopuolelle.   

 

Tuuletusvälin mitoituksessa on hyvä muistaa puutavaran mittatarkkuus ja jättää myös hieman 

toleranssia asennukselle, jotta suurin sallittu tuuletusvälin leveys tuotteelle ei ylity. 

  

                

 

HYÖNTEIS- JA PIENELÄINVERKKO 

Räystäsrakenteisiin on tapana asentaa verkko estämään hyönteisten tai muiden pieneläinten pääsy 

yläpohjan onteloon. Verkon lisääminen kannattaa jo senkin vuoksi, että mahdollisessa 

palotilanteessa sillä on mahdollisuus estää kipinöiden ja liekkien pääsy onteloon ennen kuin nauha 

on reagoinut lämpöön ja sulkenut tuuletusvälin. 

 

Valmistajan sisäisesti suorittamien polttokokeiden perusteella verkon voi sijoittaa kummalle 

puolelle tahansa, mikäli EI30 riittää palonkestävyydeksi. Parempaan palonkestävyyteen kuitenkin 

päästiin, kun verkko oli asennettuna ontelon puolelle (EI60). Paremman palonkestävyyden vuoksi 

suosittelemme verkon asentamista aina ontelon puolelle. Verkkona kannattaa käyttää palamatonta 

ja ruostumatonta materiaalia. Valmistajan sisäisissä testeissä käytettiin 0,25 mm vahvuista 

alumiiniverkkoa, jonka silmäkoko oli 1,3 x 1,1 mm. Tiheän verkon kanssa verkkoa on hyvä muistaa 

aika ajoin tarkastaa tukkeumariskin vuoksi ja puhdistaa tarvittaessa.  


