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Vuoden 2017 jälkeen käyttöönotettavissa Euroopan unionin 

rautatiejärjestelmässä liikennöivissä vetureissa ja henkilöliikenteen vaunuissa 

käytettävien materiaalien ja komponenttien tulee täyttää standardissa SFS-EN 

45545-2 (Kiskoliikenne. Palotorjunta kiskoajoneuvoissa. Osa2: Materiaalien ja 

komponenttien palamiskäyttäytymisvaatimukset.) asetetut 

palamiskäyttäytymisvaatimukset. Työn tavoitteena oli laatia standardista ja siinä 

palamiskäyttäytymisen tutkimiseen määritetyistä testimenetelmistä kirjallinen 

selostus, jota voidaan käyttää helposti materiaalina tutustuessa materiaaleille ja 

komponenteille asetettuihin palamiskäyttäytymisvaatimuksiin ja 

palamiskäyttäytymisen arvioimiseen. Työn tavoitteena oli myös laatia 

kaksikerrosvaunussa käytetyistä komponenteista lista, josta selviää mitä testejä 

komponenteille tulee tehdä. Työ tehtiin Transtech Oy:lle. 

Työssä tutustuttiin palamisteoriaan, palamistuotteiden muodostumiseen, 

tulipalon kehittymiseen, paloturvallisuuteen, evakuointiin sekä palotestaukseen 

yleisesti. Työssä tutustuttiin myös Transtech Oy:n valmistamaan 

kiskokalustoon, kiskoajoneuvo-onnettomuuksiin, Euroopan unionin 

rautatiejärjestelmää ja siinä liikennöiviä kiskoajoneuvoja koskeviin 

turvallisuusmääräyksiin sekä aiheeseen liittyviin standardeihin. Standardeista 

SFS-EN 45545-1 ja SFS-EN 45545-2 sekä vuoden 2017 loppuun asti 

sovellettavasta standardista DIN 5510-2 kirjoitettiin kuvaukset, joista selviää 

standardien pääkohdat. Standardissa SFS-EN 45545-2 määritetyistä 



 

testimenetelmistä kirjoitettiin myös kuvaukset, joista käy ilmi, mitä ominaisuutta 

kullakin testimenetelmällä testataan, millaisia tuotteita testimenetelmillä voi 

testata ja millaisia testikäytännöt ovat. Työssä tutustuttiin kaksikerrosvaunun 

rakenteeseen ja siinä käytetyistä komponenteista tehtiin listaus. 

Työn tuloksena saatiin kirjallinen selostus, jota työn tilaajayritys voi jatkossa 

hyödyntää perehdyttäessä työntekijöitä aiheeseen. Selostuksesta käy ilmi, 

millaisia palamiskäyttäytymisvaatimuksia materiaaleille ja komponenteille 

asetetaan ja millaisia palotestejä niille tulee tehdä. Selostusta voidaan käyttää 

pääosin vain kiskokaluston suunnittelun yhteydessä, koska käsitellyt 

vaatimukset koskevat vain kiskokalustoa. Tehdystä komponenttilistauksesta 

voidaan selvittää helposti, millaisia testejä komponenteille tulee tehdä. Lisäksi 

listaa voidaan käyttää tarkistuslistana, johon merkitään, onko vaadittavat testit 

tehty ja onko niitä läpäisty. 

Asiasanat: kiskokalusto, palotestaus, palamiskäyttäytyminen 



 

ABSTRACT 

Fire Behaviour Requirements of Materials and Components Used in Railway 

Vehicles According to the Standard SFS-EN 45545 

Mika Paavola 

University of Oulu, Department of Mechanical Engineering 

Master’s thesis 2016, 92 p. + 112 p. appendixes 

Supervisor: Prof. Juhani Niskanen 

 

Fire behaviour of materials and components used in locomotives and 

passenger railway vehicles which will be brought into use after the year 2017 

and which will be used in the European Union rail system should meet the 

requirements set in the standard SFS-EN 45545-2 (Railway Applications. Fire 

Protection on Railway Vehicles. Part 2: Requirements for fire behaviour of 

materials and components). The aim of the thesis project was to write a 

representation of the standard and the test methods defined in the standard. 

The representation can be used to become acquainted with fire behaviour 

requirements set to the materials and components and assessment of fire 

behaviour of materials and components. The aim of the thesis project was also 

to compile the list of the components used in the double deck coach. From the 

list becomes clear which tests needs to be done to the components. The thesis 

project was made for Transtech Oy. 

The author of the thesis became familiar with the theory of combustion, 

formation of combustion products, fire development, fire safety, evacuation and 

fire testing. The author also became familiar with railway vehicles manufactured 

by the client company, railway vehicle incidents, safety regulations concerning 

the European Union rail system and railway vehicles used in it and with 

standards concerning the subject. Descriptions were written from the standards 

SFS-EN 45545-1 and SFS-EN 45545-2 and also from the standard DIN 5510-2 

that is applied at the end of year 2017. Descriptions deal with essentials of the 



 

standards. Descriptions from the test methods defined in the standard SFS-EN 

45545-2 were also written. The author also became familiar with the structure of 

the double deck coach and the list of the components used in it was complied. 

Outcome of the thesis project was the written representation and the 

component list. The written representation can be used to get employees 

become acquainted with the subject. Fire behaviour requirements of materials 

and components and required test methods are described in the representation. 

The representation can be mainly used when designing railway vehicles 

because discussed requirements concern only railway vehicles. From the 

component list it is easy to look up which tests need to be done for each 

component. It is possible to use the component list as a checklist and mark if 

the required tests have been carried out and whether they are passed. 

Keywords: rolling stock, fire testing, fire behaviour 
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1 JOHDANTO 

Työssä tutustutaan standardiin SFS-EN 45545 Kiskoliikenne. Palotorjunta 

kiskoajoneuvoissa. Työssä tutkitaan, millaisia palamiskäyttäytymisvaatimuksia 

standardissa asetetaan kiskokalustossa käytettäville materiaaleille ja 

komponenteille. Työssä selvitetään, millaisia palotestejä materiaaleille ja 

komponenteille tulee standardin mukaisesti tehdä. Työssä tehdään lista 

kaksikerrosvaunun komponenteista, josta ilmenee komponenteille suoritettavat 

testaukset. 

Työ tehdään, koska vuoden 2017 jälkeen käyttöönotettavissa Euroopan unionin 

rautatiejärjestelmässä liikennöivissä vetureissa ja henkilöliikenteen vaunuissa 

käytettävien materiaalien ja komponenttien tulee täyttää standardissa SFS-EN 

45545 asetetut palamiskäyttäytymisvaatimukset. Standardista ja siinä viitatuista 

standardeista halutaan helposti ymmärrettävä kirjallinen selostus. 

Työn teoriaosuudessa perehdytään palamisteoriaan, tulipalon kehittymiseen, 

paloturvallisuuteen, evakuointiin sekä palotestaukseen. Työssä tutustutaan 

aiheeseen liittyviin standardeihin ja niistä kirjoitetaan selostus, jonka perusteella 

saadaan selvä kuva palotestaukseen liittyvistä ohjeista ja määräyksistä. Työssä 

tutkitaan aiemmin tuotannossa olleen kaksikerrosvaunun rakennetta ja 

selvitetään, millaisia komponentteja vaunussa on käytetty. Komponentit 

listataan ja listaan merkitään niille suoritettavat testaukset. 

Työn tuloksena halutaan kirjallinen selostus standardien SFS-EN 45545-1 ja 

SFS-EN 45545-2 sisällöstä ja siitä, millaisia testejä materiaaleille tulee tehdä 

sekä listaus kaksikerrosvaunun komponenteista. Selostusta voidaan jatkossa 

hyödyntää perehdyttäessä työntekijöitä aiheeseen. Tehdystä 

komponenttilistauksesta nähdään helposti, mitä testejä komponenteille tulee 

tehdä. Lisäksi listaa voidaan käyttää tarkistuslistana, johon merkitään, onko 

vaadittavat testit tehty ja onko niitä läpäisty. 

. 
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2 TEORIAOSUUS 

Liikennevälineissä käytettyjen materiaalien syttyvyyden ja palamistuotteiden 

myrkyllisyyden arviointiin voidaan käyttää yleisessä tulen ja palamisen 

tutkimuksessa käytettyjä käsitteitä ja välineitä (Wichman 2003, s.247).  

Teoriaosuudessa on yleiskatsaus palamiseen liittyvästä teoriasta ja 

terminologiasta, tulipalon kehittymisestä, paloturvallisuudesta ja 

palotestauksesta. 

Ennen liikennevälineet tehtiin pääosin metallista ja puusta. Kyseisten 

materiaalien palamiskäyttäytyminen oli hyvin tiedossa ja vaihtoehtoisia 

materiaaleja käytettiin rajoitetusti. Teknologian kehittyessä liikennevälineissä on 

alettu käyttämään uusia, ominaisuuksiltaan erilaisia materiaaleja. (Kuva 1) 

Materiaalien valinnalla on voitu vaikuttaa muun muassa 

polttoaineenkulutukseen pienentämällä ajoneuvojen massaa. Materiaalien 

helppo saatavuus sekä laskenut hinta ovat myös vaikuttaneet uusien 

materiaalien käyttöönottoon. Uusien käyttöönotettujen materiaalien palaessa 

tapahtuu monia monimutkaisia fysikaalisia prosesseja, kuten materiaalien 

sulaminen ja palamistuotteiden syntyminen. (Wichman 2003, s.248) 

 

Kuva 1. Vanha ja uusi raitiovaunu (vasemmanpuoleinen kuva: 
Museorautatieyhdistys Ry 1986; oikeanpuoleinen kuva: Transtech Oy 
2016) 
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2.1 Palamisreaktiot 

Kun materiaalia lämmitetään, se voi käyttäytyä eri tavoin riippuen sen 

kemiallisesta koostumuksesta ja fysikaalisista ominaisuuksista (Madrzykowski 

ja Stroup 2008, s. 32). Lämpötilan ja ympäristöolosuhteiden ollessa oikeat, 

materiaali voi palaa. Palaminen on prosessi, jossa polttoaine ja hapetin 

reagoivat muodostaen palamistuotteita ja vapauttaen lämpöä. Palaminen voi 

tapahtua polttoaineen ja hapettimen kaasumaisessa seoksessa tai hapettimen 

ja kiinteän polttoaineen reagoidessa. (Quintiere 2006, s. 6) Tästä eteenpäin 

palamisreaktiosta puhuttaessa, oletetaan hapen toimivan hapettimena.  

Palamisreaktiot, joissa hapettimena toimii happi, noudattavat kaavaa 1: 

polttoaine (F) + happi (O2) = palamistuotteet (P) (1) 

Polttoaine sisältää yleensä hiili-, vety- ja happiatomeita (C, H, O). Polttoaineet 

voivat sisältää myös typpeä (N) tai klooria (Cl). (Quintiere 2006, s 20-21) 

Kemiallista reaktiota kutsutaan täydelliseksi, kun palamistuotteet ovat 

täydellisiä, eli ne ovat kemiallisesti tasapainotilassa. Esimerkiksi polttoaineen 

CxHyOz täydellisen palamisreaktion täydelliset palamistuotteet ovat hiilidioksidi 

(CO2) ja vesi (H2O). Jos palaminen ei ole täydellistä, voi lisäksi syntyä 

epätäydellisiä palamistuotteita. Esimerkissä tällaisia epätäydellisiä 

palamistuotteita ovat esimerkiksi hiilimonoksidi (CO), vety (H2) ja hiili (C). Jos 

polttoaineessa on typpeä tai klooria, sisältävät palamistuotteet täydellisten 

palamistuotteiden typpikaasun (N2) ja kloorikaasun (Cl2) lisäksi epätäydellisiä 

palamistuotteita vetysyanidia (HCN) ja vetykloridia (HCl). Epätäydellisten 

palamistuotteiden myrkyllisyys ja syövyttävyys tulee ottaa huomioon. (Quintiere 

2006, s. 21) 

Reaktiota, jossa ei ole jäljellä polttoainetta eikä happea, kutsutaan 

stoikiometriseksi reaktioksi. Siihen liittyvää, reaktioyhtälöstä määritettävää 

stoikiometristä hapen ja polttoaineen suhdetta r, voidaan käyttää vertailuarvona 

arvioitaessa palamisreaktion tilaa.  
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Reaktiossa reagoivien reaktanssien, polttoaineen ja hapen, seoksen tilaa 

voidaan kuvata vastaavuuskertoimella ϕ (Kaava 2): 

𝜙 = (
𝑘ä𝑦𝑡𝑒𝑡𝑡ä𝑣𝑖𝑠𝑠ä 𝑜𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛 𝑝𝑜𝑙𝑡𝑡𝑜𝑎𝑖𝑛𝑒𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎

𝑘ä𝑦𝑡𝑒𝑡𝑡ä𝑣𝑖𝑠𝑠ä 𝑜𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛 ℎ𝑎𝑝𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎
) ∗ 𝑟 (2) 

Vastaavuuskertoimen ollessa < 1, tilaa kutsutaan polttoaineköyhäksi tilaksi. Jos 

ϕ > 1, tilaa kutsutaan polttoainerikkaaksi. Huonepaloa, jossa ϕ ≥ 1, kutsutaan 

ilmanvaihdon rajoittamaksi. (Quintiere 2006, s. 21) 

Liekehtivässä palamisessa eli liekehtimisessä, kaasumaisesta polttoaineen ja 

hapen seoksesta muodostuva virtaus palaa tuottaen lämpöä ja palamistuotteita 

(Wichman 2003, s. 252,272; Madrzykowski ja Stroup 2008, s. 31). Syttymiseen 

ja tulen ylläpitoon tarvitaan reaktanssien lisäksi riittävästi lämpöä, joka 

mahdollistaa polttoaineen kaasuuntumisen polttoainehöyryiksi, ja 

reaktiokykyisten molekyylilajien läsnäolo, joka mahdollistaa jatkuvan kemiallisen 

ketjureaktion. Reaktiokykyisiä molekyylejä kutsutaan vapaiksi radikaaleiksi. 

Vapaita radikaaleja tulee ilmetä riittävässä pitoisuudessa, jotta kemiallisen 

ketjureaktion on mahdollista jatkua. (Madrzykowski ja Stroup 2008, s. 31) 

Kemiallisesta ketjureaktiosta vapautuvan lämpömäärän on oltava niin suuri, että 

lämpötila säilyy lämpöhäviöistä huolimatta riittävän korkeana reaktiolle. 

Lämpöhäviöiksi luetaan lämmön siirtyminen pois palon alueelta, jolloin se ei 

enää myötävaikuta paloon. (Wichman 2003, s. 252) 

Palamista voi tapahtua myös hapen reagoidessa materiaalin pinnalla 

kondensoituneessa faasissa olevan polttoaineen kanssa. Ilmiötä kutsutaan 

kytemiseksi. (Ohlemiller 2002, s. 200) Kytemiseen liittyy yleensä hehkumista ja 

savun muodostumista. Kytemisessä ei tapahdu liekehtimistä. (NFPA 921, s. 16) 

Kytemistä ei tule sekoittaa pyrolyysiin (Ohlemiller 2002, s. 200). Kytemisessä 

palaminen on epätäydellistä, joten myrkyllisten palamistuotteiden syntyminen 

on todennäköisempää kuin liekehtivissä palamisessa. Kyteminen voi myös 

luoda liekehtimisen mahdollistavat olosuhteet, mitä kytemisen aiheuttanut 

lämmönlähde ei kykene tekemään. Kytemistä tapahtuu esimerkiksi savukkeen 

tulipäässä. (Madrzykowski ja Stroup 2008, s. 32) 
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2.2 Syttyminen 

Materiaalin syttyvyydellä tarkoitetaan materiaalin helppoutta syttyä itsensä 

ylläpitävään liekehtivään palamiseen, kun se altistetaan ulkoiselle lämpövuolle. 

Materiaali, joka voi palaa liekehtien, luetaan syttyväksi materiaaliksi. 

(Madrzykowski ja Stroup 2008, s. 31) 

Materiaalin syttyvyyteen vaikuttavat sitä lämmitettäessä vapautuvan 

polttoaineen ominaisuudet, palamisesta syntyvät palamistuotteet sekä 

materiaalista vapautuvan lämmön määrä (Madrzykowski ja Stroup 2008, s. 31, 

36). Syttyvyyteen vaikuttavat myös materiaalin asento, sitä ympäröivät 

rakenteet, sytytyslähteen tyyppi ja lämpötila sekä sen tuottaman lämpövuon 

suuruus, sytytysaika, sytytyslähteen asema kappaleen suhteen, ilman virtaus 

kappaleen lähettyvillä sekä ympäristön lämpötila (Wichman 2003, s. 250; 

Madrzykowski ja Stroup 2008, s. 31). Lämmön heijastuminen ympärillä olevista 

pinnoista voi vaikuttaa merkittävästi syttyvyyteen (Madrzykowski ja Stroup 

2008, s. 31). 

Pyrolyysi eli lämpöhajoaminen on prosessi, jossa materiaali hajoaa kemiallisesti 

yksinkertaisemmiksi yhdisteiksi ainoastaan lämmön vaikutuksesta (NFPA 921, 

s. 17). Kaikkien kiinteiden, syttyvien materiaalien tulee läpikäydä pyrolyysi, 

ennen kuin ne voivat syttyä liekehtivään palamiseen. Pyrolyysissä kiinteä aine 

muuttuu kaasumaiseksi polttoainehöyryksi. Pyrolyysissä materiaali voi 

läpikäydä monta olomuotoa. Esimerkiksi kestomuoviaineet sulavat 

lämmitettäessä ensin nesteiksi ja sitten sula höyrystyy polttoainehöyryksi. 

Pyrolyysissä höyrystymiseen tarvittavaa energiaa kutsutaan 

höyrystymislämmöksi. Höyrystymislämpö voidaan määrittää kalorimetrin avulla. 

Mitä matalampi höyrystymislämpö on, sitä helpommin materiaali syttyy, koska 

tällöin syttyvien polttoainehöyryjen muodostumiseen tarvitaan vähemmän 

energiaa. (Madrzykowski ja Stroup 2008, s. 32) 
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Materiaalin syttymiseen tarvittava energia on se energian määrä pinta-

alayksikkö kohden, joka tarvitaan materiaalin pyrolyysiin, syttymiseen ja 

palamiseen (NFPA 921, s. 16). Energia määritetään materiaalin absorboiman 

lämpövuon ja syttymiseen kuluneen ajan avulla. Syttymiseen tarvittavan 

energian määrään vaikuttavat materiaalin fysikaaliset ja kemialliset 

ominaisuudet, varsinkin materiaalin lämpöhitaus ja syttymislämpö. Jos 

materiaali altistetaan lämpövuolle, joka on pienempi kuin syttymiseen tarvittava 

lämpövuo, materiaali ei syty. Kyseinen lämpövuon raja-arvo on materiaalille 

ominainen syttymisen kriittinen lämpövuo (critical heat flux for ignition CFI). 

(Madrzykowski ja Stroup 2008, s. 32-34) 

Syttymislämpötila on kiinteän materiaalin alhaisin lämpötila, joka sen tulee 

saavuttaa syttyäkseen testausolosuhteissa (NFPA 921, s. 17). Yleisesti ottaen 

syttymislämpötila on lähellä lämpötilaa, jossa materiaalin pyrolyysi alkaa. 

Syttymislämpötila yhdistetään usein syttymiseen tarvittavaan energiaan. 

Syttymislämpö on kuitenkin vähemmän perustavanlaatuinen, koska siihen 

vaikuttavat energian siirtymisnopeuden sekä materiaalin fysikaalisen ja 

kemiallisen koostumuksen lisäksi materiaalin lämmitystapa. (Madrzykowski ja 

Stroup 2008, s. 35) 

Materiaalin lämpöhitaus muodostuu materiaalin kolmesta fysikaalisesta 

ominaisuudesta: lämmönjohtavuudesta, tiheydestä ja lämpökapasiteetista eli 

lämmönvaraamiskyvystä. Lämpöhitaus ilmaisee materiaalin pinnan 

lämpenemisnopeutta, kun se altistetaan lämmölle. Jos materiaalin 

lämpöhitauden arvo on pieni, niin sen pinta lämpenee nopeasti. 

Lämmönjohtavuuden ollessa suuri, lämpö siirtyy materiaalin pinnasta 

helpommin materiaalin muihin osiin ja pinnan lämpeneminen hidastuu. 

(Madrzykowski ja Stroup 2008, s. 34) 
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Syttymisaika on materiaaliin kohdistetun syttymislähteen sytytyksestä, 

materiaalin pinnalla tai sen läheisyydessä itsensä ylläpitävän liekehtimisen 

ilmenemiseen mitattu aika. Jos materiaalin pintaan siirtyy suuri määrä energiaa 

ja materiaalin lämpöhitaus on pieni sekä kemialliset sidokset materiaalissa ovat 

heikkoja, on materiaalin syttymisaika lyhyt.  (Madrzykowski ja Stroup 2008, s. 

35) 

Työn myöhemmissä osissa puhuttaessa palamisesta, tarkoitetaan yleensä 

liekehtivää palamista. 

2.3 Palamislämpö 

Palamislämpö voidaan ilmaista materiaalista palamisessa vapautuvan 

kemiallisen energian vapautumisnopeuden suhteena palamisessa kuluvan 

polttoaineen kulumisnopeuteen eli massahäviöön (Kaava 3): 

𝛥ℎ𝑐 =
�̇�𝑐ℎ𝑒𝑚

�̇�𝐹
  (3) 

missä Δhc on palamislämpö 

 Q̇chem on kemiallisen energian vapautumisnopeus 

 ṁF on polttoaineen massahäviö (Quintiere 2006, s. 228) 

 

Kemiallisen energian vapautumisnopeutta kutsutaan kirjallisuudessa yleisesti 

lämmönluovutusnopeudeksi (heat release rate HRR) (Quintiere 2006, s. 8). 

Lämmönluovutusnopeus ilmoitetaan yleensä pinta-alayksikköä kohti [W/m2]. 

Kun palamislämpö tiedetään, lämmönluovutusnopeus voidaan arvioida mitatun 

massahäviön avulla. Vaihtoehtoisesti lämmönluovutusnopeus voidaan 

määrittää suoraan, analysoimalla palamisesta muodostuneiden kaasujen 

koostumus. (Madrzykowski ja Stroup 2008, s. 36) 
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Suljetussa tai osittain suljetussa tilassa tapahtuvassa palossa (tästä eteenpäin 

huonepalo) huoneen sisällä vapautuvan kemiallisen energian määrä voidaan 

laskea huoneeseen virtaavan ilman massavirran tai polttoaineen massahäviön 

avulla, kun tiedetään polttoaineen palamislämpö (Kaava 4).  Laskennassa 

katsotaan kaiken tarjolla olevan polttoaineen palavan (ϕ < 1) tai kaiken tarjolla 

olevan hapen loppuvan (ϕ ≥ 1). Palossa polttoainetta voi palaa myös huoneen 

ulkopuolella. Polttoaineesta huoneen ulkopuolella vapautuvaa kemiallista 

energiaa ei huomioida kaavassa 4. (Quintiere 2006, s. 354) 

�̇�𝑐ℎ𝑒𝑚 = {
�̇�𝐹 ∗ 𝛥ℎ𝑐 , 𝜙 < 1

�̇�𝑎𝑖𝑟 ∗ 𝛥ℎ𝑎𝑖𝑟 , 𝜙 ≥ 1,
  (4) 

missä ṁair on huoneeseen virtaavan ilman massavirta  

 Δhair on ilman palamislämpö (Quintiere 2006, s. 354) 

2.4 Tulen leviäminen 

Tulen leviäminen on moniulotteinen prosessi, johon liittyy monia fysikaalisia 

ilmiöitä, kuten ilmavirtaukset, palamistuotteiden muodostuminen ja 

käyttäytyminen sekä pintojen ja liekkien lämpösäteily (Wichman 2003, s, 251). 

Yleisin syy tulen leviämiseen syttymättömille pinnoille on pintojen läheisyydessä 

olevista liekeistä, kuumista palamiskaasuista tai pinnoista heijastuva 

lämpösäteily (Wichman 2003, s, 255). 

Tulen leviämisnopeus, sen levitessä syttymättömälle pinnalle, voidaan ilmaista 

seuraavasti (Kaava 5) (Quintiere 2006, s. 191): 

Leviämisnopeus = 
𝑘𝑒𝑚𝑖𝑎𝑙𝑙𝑖𝑠𝑒𝑛 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑣𝑎𝑝𝑎𝑢𝑡𝑢𝑚𝑖𝑠𝑛𝑜𝑝𝑒𝑢𝑠

𝑠𝑦𝑡𝑡𝑦𝑚ä𝑡𝑡ö𝑚ä𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑎𝑙𝑖𝑛 𝑠𝑦𝑡𝑡𝑦𝑚𝑖𝑠𝑒𝑒𝑛 𝑡𝑎𝑟𝑣𝑖𝑡𝑡𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎
 (5) 

Tulen leviämistä arvioitaessa keskeisiä asioita ovat palavan materiaalin 

koostumus, määrä sekä sen asento (Alpert 2008, s. 21). 
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Tuli leviää eri tavalla pinnoilla, jotka ovat vaakatasossa, ja pinnoilla, jotka ovat 

pystysuorassa. Palon vaikuttaessa vaakatasossa olevan materiaalin yläpinnalla, 

tuli leviää suhteellisen hitaasti ja tasaisesti. Jos liekkirintama on pyöreä, 

lämmönvapautumisnopeus kasvaa suhteessa ajan neliöön. Pystysuorassa 

olevilla pinnoilla palamisen tuottama nostevirtaus avustaa liekkien leviämistä 

pystysuunnassa ja leviäminen on suhteellisen nopeaa. Liekin korkeus kasvaa 

eksponentiaalisesti ajan suhteen.  (Alpert 2008, s. 23-24, 28) 

Palamisen tuottaman nostevirtauksen tai ilmavirtausten avustamasta liekkien 

leviämisestä käytetään nimitystä tuulen avustama leviäminen. Tuulen 

vastustamasta virtauksesta taas voidaan käyttää esimerkkinä tulen leviämistä 

seinässä alaspäin. (Wichman 2003, s. 251) 

Vaakatasoon asetetun materiaalin alapinnassa, esimerkiksi katossa syttyvän 

tulen leviäminen poikkeaa vaakatasoon asetetun materiaalin yläpinnassa ja 

pystysuorassa pinnassa tapahtuvasta leviämisestä. Vaakatasoon asetetun 

materiaalin alapinnassa syntyy ”liekkisoluja”, jotka etenevät eri suuntiin 

materiaalin pinnassa. Tuloksena voi syntyä tiheä liekkikerros. (Alpert 2008, s. 

25; De Ris ja Orloff 1972) Tuli voi myös levitä kattoon seinää pitkin, jolloin sen 

leviämistä katossa voidaan verrata leviämiseen pystysuoralla pinnalla (Alpert 

2008, s. 25). 

Materiaalin yläpinnalla, sen ollessa asetettuna vinoon, tulen leviäminen 

muistuttaa enemmän pystysuoralla pinnalla leviämistä kuin vaakatasossa 

olevalla pinnalla leviämistä, jos pinta on kallistettu yli 15 ° vaakatasosta. 

Materiaalin alapinnalla sen ollessa asetettuna vinoon, kyseinen kulman arvo on 

12 °.  (De Ris ja Orloff 1975) 

Tuli voi myös levitä syttyvästä materiaalista valmistetussa putkessa. Putken 

ulkopuolella oleva palo voi vetäytyä putkeen ja johtaa nopeaan palon 

leviämiseen. Leviämisnopeus voi olla suuri, koska syntyvä lämpö ei pääse 

siirtymään pois palon alueelta. Myös olemassa olevat tai palamisesta syntyvät 

ilmavirtaukset voivat nopeuttaa leviämistä. (Alpert 2008, s. 28) 
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Tuli voi levitä palamattomille pinnoille myös materiaalista sen sulaessa 

muodostuvien pisaroiden tai sulan leviämisen seurauksena. Esimerkiksi, jos 

sulava materiaali on asennettuna kattoon, siitä voi tippua liekehtiviä tai hehkuvia 

pisaroita, jotka sytyttävät lattian tuleen. (Madrzykowski ja Stroup 2008, s. 33)  

2.5 Savun muodostuminen ja palamistuotteiden myrkyllisyys 

Palamisesta muodostuva savu ja sen sisältämät myrkylliset kaasut ovat pääsyy 

kuolemiin tulipaloissa (Madrzykowski ja Stroup 2008, s. 44). Savun ja muiden 

palamistuotteiden määrään vaikuttavat palavan materiaalin tai materiaalien 

ominaisuudet ja kokoonpano, onko palaminen liekehtivää vai tapahtuuko se 

kytemällä, ulkoisen lämpövuon suuruus, ilmavirtaukset, tulipalon koko ja missä 

vaiheessa palo on (Madrzykowski ja Stroup 2008, s. 44; Bryner ja Gann 2008, 

s. 11). 

Palamistuotteista ihmiselle aiheutuvan vaaran suuruuteen vaikuttavat se, miten 

kaukana palosta henkilö on, miten kaukana uloskäynnit ovat ja millainen reitti 

uloskäynnille päästääkseen on kuljettava, kuinka kauan palon alkamisesta on 

kulunut, kun henkilö altistuu palamistuotteille ja henkilön herkkyys 

palamistuotteiden sisältämille aineille (Bryner ja Gann 2008, s. 11). 

Palamistuotteiden yleisimmät vaikutukset ihmisiin ovat vaikutus hengitysteihin, 

joka voi vaikeuttaa liikkumista, lamauttaa tai tappaa henkilön, 

hengitysmyrkkyjen sisään hengityksestä johtuva keskushermoston 

lamaantuminen, joka voi johtaa huonontuneeseen arviointikykyyn, sekavuuteen, 

motoriikan menetykseen, tajuttomuuteen ja lopulta kuolemaan, sekä 

lämpövaikutukset, joihin kuuluvat liikalämpöisyys ja ihon sekä hengitysteiden 

palaminen. Usein edellä mainitut vaikutukset esiintyvät yhtä aikaa. Savu voi 

myös heikentää näkyvyyttä ja viivästyttää evakuointia, jolloin altistumisaika 

pitenee. (Bryner ja Gann 2008, s. 11) 
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On tärkeää tietää, millaisia palamistuotteita materiaalien palaessa muodostuu ja 

miten palamistuotteet myöhemmin käyttäytyvät. Liikennevälineissä syntyvät 

palot ovat yleisesti ottaen huomattavasti lyhyempikestoisia kuin esimerkiksi 

rakennuspalot tai ainakin myrkkykaasuille altistumisaika on lyhyempi, 

lyhyemmästä evakuointiajasta johtuen. Varsinkin niiden myrkyllisten kaasujen 

huomioiminen, joille altistuminen lyhytaikaisesti on vaarallista, on tärkeää. 

Kaikkien liikennevälinepaloissa syntyvien palamistuotteiden myrkyllisyyden 

huomioiminen on kuitenkin aiheellista. (Wichman 2003, s. 272) 

Hengitysmyrkkyjen sisään hengittäminen vaikuttaa keskushermostoon 

lamauttavasti. Vaikutuksen teho riippuu kumulatiivisesta annoksesta, joka 

määräytyy altistusannoksen sekä altistusajan mukaan. Vaikutukset pahenevat 

kumulatiivisen annoksen kasvaessa. Hengitysmyrkkyjä ovat esimerkiksi 

hiilimonoksidi ja vetysyanidi. (Bryner ja Gann 2008, s. 14) 

Hyvin ilmastoidussa tilassa (ϕ < 0,5) hiilivetyjen palaessa liekehtien, syntyy 

reagoidusta hiilestä lähes yksinomaan hiilidioksidia. Hiilidioksidin ei katsota 

olevan merkittävä myrkky tulipaloissa. Hengitysilman suuri hiilidioksidipitoisuus 

kuitenkin nopeuttaa hengitystä ja lisää hengityksen voimakkuutta, jonka 

seurauksena henkilö hengittää enemmän muita myrkyllisiä kaasuja. (Hartzell ja 

Switzer 1985) Vastaavuuskertoimen noustessa 0,5 yläpuolelle, kasvaa 

hiilimonoksidin tuotanto nopeasti. Myös kytemisessä syntyy hiilimonoksidia. 

(Bryner ja Gann 2008, s. 12) Hiilimonoksidi on myrkyllistä, varsinkin jos sille 

altistuu pitkäaikaisesti (Wichman 2003, s. 272). Hiilimonoksidi korvaa veressä 

olevan hapen ja aiheuttaa näin ollen happivajauksen (Smith 1986). 

Kytemisessä palon välittömään läheisyyteen voi syntyä tappavan määrän 

hiilimonoksidia sisältävä kaasuseos 10 minuutissa, mutta muualla huoneessa 

siihen voi mennä 1-3 tuntia (Bryner ja Gann 2008, s. 12). Vaikkakin 

liikennevälineissä syntyvissä paloissa CO-pitoisuus on korkea, ei 

pitkäaikaisesta altistumisesta syntyviä myrkytyksiä ehdi syntyä (Wichman 2003, 

s. 272). 
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Vetysyanidin muodostuminen riippuu materiaalin ominaisuuksista ja 

lämpötilasta. Vetysyanidia voi muodostua typpeä sisältävien polymeerien 

kytemisessä, pyrolyysissä ja liekehtivässä palamisessa. (Bryner ja Gann 2008, 

s. 15) Tappavan annoksen määrä on noin 25 kertaa pienempi kuin 

hiilimonoksidilla. Vetysyanidi on nopeasti vaikuttava myrkky. (Swinyard 1965) 

Vetysyanidin myrkyllisyys perustuu, siitä kehossa muodostuvien johdannaisten 

kykyyn tappaa soluja (Bryner ja Gann 2008, s. 15). 

Palaessa voi muodostua epäorgaanisia ja orgaanisia ärsyttäviä aineita. 

Epäorgaanisiin aineisiin kuuluvat halogeenikaasut, kuten vetykloridi, 

vetybromidi (HBr) ja vetyfluoridi (HF), typen oksidit sekä rikkidioksidi (SO2). 

Orgaanisiin aineisiin kuuluvat aldehydit. Ärsyttäviä vaikutuksia katsotaan 

yleensä olevan kahta tyyppiä: aistien ärsytys, mukaan lukien silmien ja 

ylähengitysteiden ärsytys sekä keuhkoärsytys. Monet ärsyttävät aineet 

aiheuttavat kumpaakin ärsytystyyppiä. (Bryner ja Gann 2008, s. 15-16) 

PVC muovin lämpöhajoamisessa syntyy vetykloridia eli suolahappoa. Pienetkin 

määrät vetykloridia aiheuttavat vakavaa silmien ja ylähengitysteiden ärsytystä. 

Lisäksi vetykloridi ärsyttää keuhkoja voimakkaasti. (Alarie ym. 1979) Kloori- ja 

bromipohjaiset palonestolisäaineet tuottavat palaessaan halogeenikaasuja. 

Fluoropolymeerien palaessa muodostuu vetyfluoridia. Vetyfluoridilla ja 

vetybromidilla on tehty vähän kokeita, mutta vaikuttaa siltä, että kaasut 

aiheuttavat samanlaisia vaikutuksia, samansuuruisilla annoksilla kuin 

vetykloridi. (Purser 2002) 

Puhuttaessa typen oksideista, tarkoitetaan yleensä typpioksidia (NO) ja 

typpidioksidia (NO2). Seoksessa, joka koostuu typen oksideista, typpioksidia on 

yleensä yksi viidesosa typpidioksidin määrästä. (Tsuchiya 1989) Rotilla 

tehdyissä kokeissa typpidioksidin vaarallisuus oli verrattavissa syaanivedyn 

vaarallisuuteen. Typen oksidit aiheuttavat pääasiassa keuhkoärsytystä. (Eller 

ym. 1989) 
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2.6 Palon vaiheet  

Huonepalossa voidaan erotella tietyt palonvaiheet (Quintiere 2006, s. 340; 

Sanastokeskus TSK ry 2006). Kiskoajoneuvojen tulipaloissa voidaan erotella 

samat palon vaiheet kuin huonepaloissa (White 2010, s. 6-7; Quintiere 2006, s. 

340-341). Huonepalossa tilan rakenne vaikuttaa ilmanvaihtoon ja palon 

lämpötilaan. Kyseiset tekijät vaikuttavat palon leviämiseen, kasvuun ja kestoon. 

(Quintiere 2006, s. 340) 

Huonepaloissa palon vaiheiksi voidaan lukea kasvuvaihe, täyden palon vaihe ja 

hiipumisvaihe (Kuva 2) (Quintiere 2006, s. 340). Palon kasvuvaiheen katsotaan 

alkavan, kun liekeistä aiheutuva lämpövuo alkaa vaikuttaa paloon merkittävästi. 

Palon kasvua rajoittaa joko ilman tai polttoaineen määrä. Kun ilma ei ole 

rajoittava tekijä, polttoainelähteen tai polttoainelähteiden ominaisuudet ja asento 

sekä sijainti toisiinsa nähden määräävät palon kasvun nopeuden. Tulipalon 

kasvaessa lämmönluovutusnopeus kasvaa. Palo normaalisti jatkaa 

kasvamistaan, jos palavan esineen lähettyvillä on lisää polttoainetta ja tulen 

leviämistä ei pyritä rajoittamaan. Lopulta palon kokoa rajoittaa joko polttoaineen 

määrä tai ilman määrä. (Buchanan 2001, s. 23) 

 

Kuva 2. Huonepalon vaiheet (mukaillen Quintiere 2006, s. 341). 
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Palon kasvaessa, lämpötila huoneessa kasvaa. Huoneen yläosassa olevan 

kuuman kaasukerrostuman lämpötilan ollessa noin 600 °C ja siitä lattiaan 

kohdistuvan lämpövuon suuruuden ollessa noin 20 kW/m2, syttyvien 

materiaalien palolle altistetut pinnat syttyvät nopeasti. Tätä nopeaa palon 

kasvamisen vaihetta kutsutaan lieskahdukseksi. Lieskahduksen voidaan ajatella 

olevan palon leviämistä paikallisesta palosta koko huoneen kokoiseksi paloksi. 

Lieskahdusta ei aina kuitenkaan tapahdu. Esimerkiksi hyvin tiivistetyssä tilassa 

ilman puute estää paloa kasvamasta niin suureksi, että lieskahduksen vaatima 

lämpötila saavutetaan. Palosta on mahdotonta selvitä hengissä lieskahduksen 

jälkeen. Tilan korkea lämpötila, palamistuotteiden suuri määrä ja hapen puutos 

tekevät selviämisestä mahdotonta. (Buchanan 2001, s. 24-25) 

Lieskahduksen jälkeen palo on täyden palon vaiheessa. Täyden palon vaiheelle 

on ominaista hyvin korkea lämmönluovutusnopeus ja korkeat lämpötilat. 

(Buchanan 2001, s. 25) Täyden palon vaiheen kokoon ja kestoon vaikuttavat 

huoneen koko ja muoto, polttoaineiden määrä, niiden ominaisuudet ja jakauma 

huoneessa, huoneen ilmanvaihdon voimakkuus, jakauma ja se, miten se on 

järjestetty sekä huoneen katon, seinien ja lattian rakennusmateriaalien 

ominaisuudet (Quintiere 2006, s. 341). Täyden palon vaiheessa palon kasvua 

rajoittaa yleensä saatavilla olevan ilman määrä. Täyden palon vaiheen kesto 

riippuu polttoaineen määrästä ja saatavilla olevan ilman määrästä. (Buchanan 

2001, s. 26) 

Täyden palon vaiheessa voi kuvan 2 mukaista vaihtelua lämpötilassa. Ilmiö 

johtuu lämmönluovutusnopeuden laskusta, joka johtuu käytettävissä olevan 

ilman määrän laskusta. Huoneen lämpötila laskee ja se johtaa huoneessa oleva 

kaasun tiivistymiseen, joka aiheuttaa huoneeseen alipaineen. Syntyneen 

alipaineen seurauksena huoneeseen virtaa ilmaa voimakkaammin ja näin ollen 

palo kasvaa jälleen. Lämpötilan noustessa kaasun tilavuus kasvaa ja ilman 

virtaaminen huoneeseen estyy huoneessa olevan ylipaineen seurauksena. 

Tämä johtaa uuteen lämpötilan laskuun, koska käytettävissä oleva ilma 

vähenee palamisreaktion seurauksena. (Bengtsson 2001, s. 117) 
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Täyden palon vaiheen jälkeen seuraa hiipumisvaihe, jossa polttoaineen määrä 

vähenee niin paljon, että täyden palon vaiheen ylläpito ei ole mahdollista ja 

palon lämmönluovutusnopeus sekä huoneen lämpötila laskevat (Buchanan 

2001, s. 26; Custer 2008, s. 51). Siirtyminen hiipumisvaiheeseen märitellään 

usein hetkeksi, jolloin 80 % polttoaineesta on kulutettu. Hiipumisvaiheessa palo 

muuttuu polttoaineköyhäksi. Palo jatkuu, kunnes polttoaine on kulutettu 

loppuun. (Buchanan 2001, s. 26-27) 

2.7 Paloturvallisuus 

Paloturvallisuuteen liittyen voidaan erotella kolme näkökohtaa: palonehkäisy, 

syntyneen palon leviämisen minimointi ja palon sammutus. Paloturvallisuutta 

arvioidaan materiaalien syttyvyyden, tulen leviämisen ja palokemian avulla. 

(Wichman 2003, s.248) Tärkeintä on estää palon syttyminen. Jos siihen ei 

pystytä, tulee keskittyä palon leviämisen minimointiin ja sammutukseen. 

(Wichman 2003, s.251) 

Palonehkäisyn tavoitteena on estää palon syttyminen. Materiaalivalinnoilla ja 

mahdollisten sytytyslähteiden poistamiselle voidaan palon syntymistä ehkäistä. 

Jos käytetään syttyviä materiaaleja, myös niiden asento ja sijainti 

loppukäyttökohteessa ovat merkitseviä palonehkäisyyn liittyviä asioita. 

(Wichman 2003, s.248) 

Palon minimoimiseen voidaan vaikuttaa tehokkaasti suunnittelulla. Esimerkiksi 

alueilla, joista palo saa luultavimmin alkunsa, voidaan käyttää palonkestäviä 

materiaaleja, pintoja voidaan käsitellä lisäaineilla niiden syttyvyyden 

heikentämiseksi ja tiloja voidaan suunnitella siten, että niiden läpi ei kulje 

voimakkaita ilmavirtauksia, jotka levittäisivät tulta. (Wichman 2003, s.248) 

Toimivan sammutusjärjestelmän suunnittelu on tärkeää. Sammutusjärjestelmän 

suuttimien paikoitus, sammutuskemikaalin koostumus ja laitteiston 

aikaansaama sammutuskemikaalin tilavuusvirta ovat tärkeitä huomioon 

otettavia asioita. (Wichman 2003, s.248) 
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2.8 Evakuointi 

Evakuoinnissa liikennevälineistä on yhtäläisyyksiä rakennuksista evakuoinnin 

kanssa, mutta myös eroavaisuuksia on monia, varsinkin kun kyseessä on 

evakuointi maanalaisessa kuljetusverkostossa. Tunneleiden suosio on 

kasvussa, koska liikennettä halutaan siirtää pois muiden palveluiden tieltä. 

Tulevaisuudessa on odotettavissa nykyistä enemmän ja nykyistä pidempiä 

tunneleita. (Fridolf ym. 2011, s. 452) 

Evakuoinnin kestoon ja sujuvuuteen vaikuttavat ihmisten käyttäytyminen, 

tulipalosta tiedottaminen, evakuointireitin esteettömyys, ihmisten 

liikkumisnopeus ja poistumisreittien merkintä (Fridolf ym. 2011, s. 468-470). 

Ihmisten liikkumisnopeuden vaikutus evakuointiaikaan on merkittävää 

tunneleissa tapahtuvissa evakuoinneissa, toisin kuin rakennuspaloissa, koska 

matka turvalliselle alueelle, esimerkiksi hätäuloskäynnille tai turvasuojaan voi 

olla pitkä. Ihmisten nopeuteen vaikuttavat muun muassa valaistus, lattian 

materiaali ja savun määrä. Myös evakuointireitille mahdollisesti syntyvät 

ruuhkakohdat on otettava huomioon liikennevälinepaloissa. Ruuhkakohtia voi 

syntyä esimerkiksi junan oville, kun junan lattian ja maan välinen etäisyys on 

suuri. (Fridolf ym. 2011, s. 452) 

Ihmisten käyttäytymisestä tulipalotilanteissa on muodostettu useita teorioita ja 

niitä voidaan soveltaa liikennevälineistä evakuointiin. Käyttäytymiseen 

vaikuttavat muun muassa ihmisten omaksumat roolit ja muiden ihmisten 

aiheuttama sosiaalinen vaikutus. Evakuointireitin valintaan voi vaikuttaa 

esimerkiksi ennalta tuttujen asioiden suosiminen. (Fridolf ym. 2011, s. 452) 

Myös palamistuotteina syntyvät myrkkykaasut vaikuttavat ihmisten 

käyttäytymiseen. Palamiskaasut voivat muun muassa hankaloittaa liikkumista, 

heikentää arviointikykyä ja aiheuttaa sekavuutta. (Bryner ja Gann 2008, s.11) 
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2.9 Palotestaus 

Kiskoajoneuvojen ja niissä käytettyjen kokoonpanojen, osien ja materiaalien 

palotestausta voidaan tehdä eri mittakaavoissa. Materiaaleille tehdään yleensä 

pienen mittakaavan testejä, täysikokoisille tuotteille ja kokoonpanoille suuren 

mittakaavan testejä ja täysimittaisessa testissä voidaan testata kokonaisia 

vaunuja. (White 2010, s. 15) 

Kiskoajoneuvojen täysimittaisessa testauksessa testit tehdään oikealle vaunulle 

tai testirakennelmalle, jonka sisustasta on asennettu suurin osa tai sisusta on 

asennettu kokonaisuudessaan. Testeillä halutaan tietoa 

palamiskäyttäytymisestä todellisessa mittakaavassa täyden palon vaiheessa. 

Testejä on tehty vain muutamia niiden hyvin korkean hinnan vuoksi. (White 

2010, s. 15) 

Suuren mittakaavan testeissä testataan täysikokoisia näytekappaleita tai 

testirakennelmia, jotka koostuvat osasta vaunun sisustaa, sisältäen yleensä 

lattian, istuimen, seinän ja/tai katon. Testeillä testataan 

materiaalikokonaisuuksien tai kokoonpanojen todellista palamiskäyttäytymistä. 

Testit antavat hyvän kuvan palon alkuvaiheesta. Testit eivät kuitenkaan jäljittele 

tulen leviämistä muualle vaunuun tai palamiskäyttäytymistä täyden palon 

vaiheessa. Testeissä testihuone on yleensä erimallinen kuin junanvaunu, ja 

ilmanvaihto on usein erilaista kuin loppukäyttöolosuhteissa. Suuren mittakaavan 

testejä käytetään yleisesti istuimien testauksessa. (White 2010, s. 15, 43-48) 

Pienen mittakaavan testit tehdään hyvin määritellyissä ja säädellyissä palo-

olosuhteissa ja näin ollen ne antavat tietoa materiaalien käyttäytymisestä vain 

kyseisissä palo-olosuhteissa (Delichatsios ja White 2014, s. 5). Testit ovat 

edullisimpia suorittaa kuin isomman mittakaavan testit ja soveltuvat hyvin 

materiaalien ominaisuuksien vertailuun (White 2010, s. 15). Pienen mittakaavan 

testillä voidaan tutkia esimerkiksi tulen leviämistä materiaalin pinnalla (ISO 

5658-2:2006). Paloturvallisuusstandardeissa määritetyissä testimenetelmissä 
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materiaaleille tehtävät testit kuuluvat yleensä pienen mittakaavan testeihin 

(White 2010, s. 43-48). 

Palotesteillä voidaan arvioida materiaalien ja komponenttien palonkestävyyttä, 

syttyvyyttä, alttiutta tulen leviämiselle, palaessa syntyvän savun määrää ja 

palamistuotteiden myrkyllisyyttä (Hirschler 2008, s. 37-50). On olemassa paljon 

erilaisia standardoituja palotestejä ja niistä löytyy paljon kirjallisuutta. Transtech 

Oy:n valmistaman kiskokaluston materiaalien ja komponenttien testaukseen 

käytettyihin ja käytettäviin palotesteihin tutustutaan tarkemmin kappaleissa 6 ja 

7. 
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3 TRANSTECH OY:N VALMISTAMAT KAKSIKERROS-
VAUNUT 

Ensimmäinen sarja Transtech Oy:n valmistamia kaksikerrosvaunuja 

suunniteltiin vuosina 1995-1997. Ensimmäisen sarjan toimitukset suoritettiin 

vuoteen 2000 mennessä ja toimitus sisälsi yhteensä 42 kaksikerrosvaunua. 

Kaksikerrosvaunuja on valmistettu yhdeksää projektia varten. (Kaikkonen 2014, 

s. 1-4) Kuvassa 3 InterCity-juna, jossa on viisi kaksikerrosvaunua, ylittää 

Vuoksea. 

 

Kuva 3. InterCity-juna (Hannu Peltola 2015) 

 

Kaikkiaan kaksikerrosvaunuja on toimitettu 243 kappaletta. Taulukossa 1 on 

esitetty valmistuneet kaksikerrosvaunuprojektit, valmistetut vaunutyypit, 

toimitusten koot sekä toimitusajankohdat. Työn kirjoitushetkellä ICS10-projekti 

on käynnissä. (Kaikkonen 2014, s. 1-4) 
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Taulukko 1. Kaksikerrosvaunuprojektit (Kaikkonen 2014, s. 3-4). 

Projekti Vaunutyyppi Vaunujen lukumäärä Toimitusajankohta 

ICS01 Ed 

Eds 

30 

12 

12/1997 - 03/2000 

01/1998 - 11/1998 

ICS02 Ed 

Edfs 

34 

16 

09/2000 - 06/2002 

03/2000 - 11/2001 

VRMV01 Edm 20 11/2005 - 09/2006 

ICS04 Ed 

Edfs 

15 

5 

09/2007 - 04/2008 

05/2008 - 07/2008 

VRMV02 Edm 20 06/2010 - 03/2011 

ICS06 Ed 

Eds 

30 

10 

08/2011 - 06/2012 

05/2011 - 08/2011 

ICS07 Edo 

ERd 

12 

15 

07/2013 - 12/2014 

01/2014 - 07/2014 

ICS08 ERd 11 08/2014 - 01/2015 

ICS09 Edo 13 03/2015 - 09/2015 

 

Yrityksen valmistamat kaksikerrosvaunutyypit ovat Ed, Eds, Edfs, Edm, ERd ja 

Edo (Kaikkonen 2014, s. 3-4). Henkilövaunujen sarjatunnukset muodostetaan 

Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) antaman työohjeen mukaisesti (Kuva 4 

 

Kuva 4. Henkilövaunujen sarjatunnuskirjaimet (mukaillen Trafi 2015). 

 

Kirjain Merkitys Kirjain Merkitys

A Salonkivaunu tai muu erikoisvaunu a Automaattikytkin

C 1. luokan vaunu c Korkealuokkainen varustelu

E 2. luokan vaunu d Kaksikerrosvaunu

F Konduktöörivaunu e Aggregaatti

G Auto- tai matkatavaravaunu f Konduktöörihytti

N Vankivaunu g Matkatavaraosasto

P Postivaunu h Hytti

R Ravintola- tai kahvilavaunu i Vammaisvarustus

l Lähiliikenne

m Makuuvaunu

o Ohjausvaunu

p Tila lemmikkieläimille

s Palveluvaunu tai vaunu sotilaskäyttöön

t Tupakointitila

v Moottorijunan välivaunu

x Yksikerroksinen vaunu

y Yhdysliikennevaunu
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Kaksikerrosvaunut eroavat toisistaan muun muassa palveluvarustuksen ja 

matkustajapaikkojen lukumäärän suhteen. Yrityksen valmistamien 

kaksikerrosvaunutyyppien väliset erot ovat esitetty taulukossa 2. (Kaikkonen 

2014, s. 3-4; Transtech Oy 2014) 

Taulukko 2. Kaksikerrosvaunutyypit (Kaikkonen 2014, s. 3-4; Transtech Oy 
2014). 

Kaksikerrosvaunun 
sarjatunnus 

Kuvaus 

Ed Matkustajavaunu, jossa on 113 istumapaikkaa 

Eds Matkustajavaunu, jossa on 70 istumapaikkaa ja 2 
pyörätuolipaikkaa, Ed-vaunutyypin palveluvarustus sekä lisäksi 

- tilat lastenvaunuille 

- invapalvelut 

- lasten leikkitila 

- perhehytti. 

Edfs Matkustajavaunu, jossa 58 istumapaikkaa ja 2 pyörätuolipaikkaa, 
Eds-vaunutyypin palveluvarustus sekä lisäksi 

- konduktöörin työpiste 

- kärrymyynnin tukipiste. 

Edm Makuuvaunu, jossa on 38 makuupaikkaa 

ERd Ravintolavaunu, jossa on 40 istumapaikkaa ja 13 seisomapaikkaa 
ravintolatilassa sekä 41 istumapaikkaa yläkerrassa 

Edo Ohjausvaunu, jossa on 101 istumapaikkaa ohjaamon lisäksi 

 

Kaksikerrosvaunujen perustiedot ovat samat kaikille vaunutyypeille, lukuun 

ottamatta ohjausvaunun pituutta ja makuuvaunun maksiminopeutta (Taulukko 

3). 
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Taulukko 3. Kaksikerrosvaunujen perustiedot (Kaikkonen 2014, s. 5). 

Ominaisuus Tiedot 

Pituus 26,4 m (Edo 27,4 m) 

Leveys 3,20 m 

Korkeus kiskon pinnasta 5,20 m 

1. kerroksen lattiakorkeus kiskon pinnasta 0,55 m 

1. kerroksen vapaa korkeus 2,20 m 

2. kerroksen lattiakorkeus kiskon pinnasta 2,89 m 

2. kerroksen vapaa korkeus 2,18 m 

Sivuoven leveys  0,8 m 

Teli TB201 

Telin maksimikuormitus 19000 kg 

Maksiminopeus 200 km/h (Edm 160 km/h) 

Mutkan säde minimiarvo 150 m 

 

Käynnissä olevan ICS10-projektin tuotannossa olevien Edm- ja Edo-

kaksikerrosvaunujen ei tule täyttää standardin SFS-EN 45545-2 mukaisia 

palamiskäyttäytymisvaatimuksia, koska niiden toimitus tapahtuu, ennen kuin 

standardin käyttöönottoon yhteentoimivuuden teknisessä eritelmässä (YTE) 

Komission asetus (EU) 1302/2014 annettu 18 päivänä marraskuuta 2014 

Euroopan unionin rautatiejärjestelmän liikkuvan kaluston osajärjestelmää 

”veturit ja henkilöliikenteen liikkuva kalusto” koskevasta yhteentoimivuuden 

teknisestä eritelmästä [2014] OJ L356/228 annettu siirtymäaika loppuu. 

Tuotannossa olevien vaunujen jälkeen toimitettavien vaunujen tulee täyttää 

standardissa SFS-EN 45545-2 asetetut palamiskäyttäytymisvaatimukset. 

Varmuudella ei voida sanoa, mikä on seuraava vaunutyyppi, jonka asiakas tilaa, 

mutta asiakkaan kanssa käytyjen neuvotteluiden perusteella voidaan olettaa, 

että seuraava toimitettava vaunutyyppi on Edfs-kaksikerrosvaunu 

(henkilökohtainen viestintä, 4. toukokuuta 2016, Kaikkonen). 
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3.1 Edfs-kaksikerrosvaunu 

Liitteen 1 kuvassa on esitetty Edfs-kaksikerrosvaunun rakenne. Vaunun se 

pääty, jonka ylätason laitetilassa on vesijärjestelmälaitteet, on yleisesti nimetty 

P-päädyksi. Vaunun toisen päädyn laitetilassa on paineilma- ja ilmastointilaitteet 

ja sitä kutsutaan R-päädyksi. R-päädyn telissä on käsijarrujärjestelmä ja vaunun 

sisällä R-päädyssä on kasijarrukahva. Vaunutyypissä on useita erilaisia tiloja ja 

erilaisia sisustuskomponentteja on monia. Ulkoapäin vaunu muistuttaa 

läheisesti yrityksen muita kaksikerrosvaunuja, lukuun ottamatta ohjausvaunua 

(Kuva 5). 

 

Kuva 5. Edfs-kaksikerrosvaunu Oulun varikolla. 

 

Vaunussa on 58 tavallisen istumapaikan lisäksi 2 pyörätuolipaikkaa. 1. 

kerroksessa on tilat pyörille ja suksille, matkustajapaikkoja, 2 pyörätuolipaikkaa 

sekä esteetön-wc ja lastenhoitotila. Välitasossa vaunun R-päädyssä on jarru- ja 

sähkölaitteiden tilat sekä erillinen perhehytti. P-päädyssä on tilat sähkölaitteille, 

tarjoilijan hytti, tilat kärrymyynnin varusteille sekä konduktöörin tilat. 2. 

kerroksessa on lasten leikkipaikka, matkustajapaikkoja, wc, itsepalvelubaari 
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sekä matkapuhelintila. Vaunussa on myös erillisiä tiloja matkatavaroille. 

(Kaikkonen 2014, s.6-7; Transtech Oy 2014; Trafi 2015) Vaunussa on kerrosten 

välillä tavaroiden kuljettamiseen tarkoitettu kerrosnostin. Liitteessä 2 on esitetty 

kuvia Edfs-kaksikerrosvaunun sisätiloista. 
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4 KISKOAJONEUVO-ONNETTOMUUDET 

Maailmanlaajuisesti suurin osa matkustajajunien- ja metrojen onnettomuuksista 

aiheutuu kiskoilta suistumisesta tai kolarista. Onnettomuuksien seurauksena 

kiskoajoneuvo syttyy hyvin usein palamaan. Tulipalosta aiheutuneita 

vakavampia onnettomuuksia on 2000-luvulla tapahtunut 12, joista 6 on 

tapahtunut EU:n alueella. Kiskoajoneuvo-onnettomuudet ovat usein hyvin 

tuhoisia. Erityisen vaarallisen tilanteesta tekee, jos onnettomuus tapahtuu 

tunnelissa. (Wikipedia 2016) 

Tuhoisin kuudesta palon aiheuttamasta onnettomuudesta tapahtui vuonna 2000 

Itävallassa Kaprunin hiihtokeskuksessa. Onnettomuus tapahtui tunnelissa, kun 

köysirataa ylöspäin kulkevan junan takaosassa syttyi tulipalo. Palo syttyi, kun 

viallinen lämmitin sytytti siihen jarrujärjestelmästä tippuneen öljyn. Tämän 

jälkeen tuli levisi muovipäällysteiseen lattiaan. Juna pysähtyi noin 500 m 

päähän 3200 m pitkän tunnelin sisäänkäynnistä. Junan ovet eivät auenneet ja 

matkustajat joutuivat rikkomaan ikkunan päästäkseen ulos junasta. (BBC News 

2004) 12 matkustajaa eteni tunnelia alamäkeen ohittaen junan palavan 

takaosan ja selviytyen palosta hengissä. Muut 150 matkustajaa lähtivät tunnelin 

yläpäätä kohti ja tukehtuivat palossa muodostuneisiin palamiskaasuihin. 

Tunnelissa oli onnettomuushetkellä myös toinen, alaspäin etenevä juna, noin 

1500 m päässä palavasta junasta. Alaspäin etenevän junan matkustajista kaksi 

menehtyi palamiskaasuihin. Palamiskaasujen aiheuttamiin vaikutuksiin 

menehtyi myös pääteasemalla kolme henkilöä. Ilmavirtauksen nopeus 

tunnelissa onnettomuushetkellä oli noin 10 m/s. (Carvel ja Marlait 2005 viitaten 

Schupfer 2000) Koska tunneli oli kaltevassa asennossa, se toimi kuten 

savupiippu, vetäen ilmaa tunnelin alapäästä, jolloin palamisreaktio voimistui 

(BBC News 2000). 

Toinen kuudesta tulipalon aiheuttamasta onnettomuudesta tapahtui vuonna 

2008 Bulgariassa, kun Sofiasta Kardamin kaupunkiin matkalla ollut yöjuna syttyi 

tuleen (Sofia News Agency 2008).  Palo levisi kahteen junan yhdeksästä 

vaunusta (BBC News 2008). Makuuvaunut tuhoutuivat palossa täysin. 
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Onnettomuudessa kuoli 9 henkilöä. Palo sai alkunsa, kun junan seinän vieressä 

olevan lämmittimen suojakoteloon koskevat matkalaukut estivät lämmittimen 

ilmakierron. Lämmittimien maksimilämpötilaksi oli asetettu 23 °C, mutta 

lämmitin lämpesi siitä huolimatta huomattavasti kuumemmaksi. Lämmittimen 

yläpuolella verhotangosta roikkui matkustajan vaatteita, jotka keräsivät 

matkalaukuista niiden lämmetessä vapautuvia kaasuja. Lämpötilan 

vaikutuksesta sulaneet materiaalit valuivat lämmittimeen ja syttyivät palamaan 

sytyttäen makuuosastoon muodostuneet kaasut. (Sofia News Agency 2008) 

Palamiskaasuista muodostui arvion mukaan tappavia noin 4,5 minuutissa (Sofia 

News Agency 2012). 

 

Kuva 6. Palossa tuhoutunut juna (Sofia Photo Agency 2008). 
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5 KISKOKALUSTOA KOSKEVAT TURVALLISUUS-
MÄÄRÄYKSET EUROOPAN UNIONIN ALUEELLA 

Euroopan rautatievirasto (ERA) on perustettu vuonna 2004 annetun asetuksen 

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 881/2004 annettu 29 päivänä 

huhtikuuta 2004, Euroopan rautatieviraston perustamisesta [2004] OJ L164,) 

mukaisesti lähentämään Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden rautatiealaa 

koskevia keskenään yhteensopimattomia kansallisia teknisiä- ja 

turvallisuussääntöjä. Tavoitteena on perustaa rajaton eurooppalainen 

rautatieliikennealue. Euroopan rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta on 

annettu direktiivi, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/57/EY 

annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008 rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta 

yhteisössä [2008] OJ L191. Direktiivin tarkoituksena on poistaa tai vähentää 

teknisiä esteitä, jolla pyritään saattamaan erilaiset kansalliset 

rautatiejärjestelmät yhteensopiviksi.  

Turvallisuus- ja yhteentoimivuustavoitteen saavuttamiseksi ERA on laatinut 

yhteentoimivuuden teknisiä eritelmiä, joilla varmistetaan direktiivissä 

2008/57/EY annettujen olennaisten vaatimusten noudattaminen. Olennaisiksi 

vaatimuksiksi listataan direktiivin 2008/57/EY liitteessä 3 turvallisuus, 

luotettavuus ja käyttökunto, terveys, ympäristönsuojelu, tekninen 

yhteensopivuus sekä esteettömyys ja saavutettavuus. Yhteentoimivuuden 

teknisiä eritelmiä on useita, joista käsitellään tässä työssä kahta. 

5.1 Turvallisuusmääräykset 

ERA:n laatimissa YTE:ssä annetaan EU:n alueen rautatiejärjestelmää koskevia 

teknisiä määräyksiä ja turvallisuusmääräyksiä. Euroopan unionin 

rautatiejärjestelmän liikkuvan kaluston osajärjestelmää ”veturit ja 

henkilöliikenteen liikkuva kalusto” koskevassa yhteentoimivuuden teknisessä 

eritelmässä ja EU komission asetuksessa Komission asetus (EU) 1303/2014, 

annettu 18 päivänä marraskuuta 2014, Euroopan unionin rautatiejärjestelmän 

rautatietunneleiden turvallisuutta koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä 
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eritelmästä [2014] OJ L356/394 annetaan henkilöliikenteen kiskokalustoa 

koskevia määräyksiä. Euroopan unionin rautatiejärjestelmän liikkuvan kaluston 

osajärjestelmää ”veturit ja henkilöliikenteen liikkuva kalusto” koskevassa 

YTE:ssä annetaan yleisiä teknisiä määräyksiä muun muassa kiskokaluston 

mekaanisista ominaisuuksista ja kunnossapidosta sekä turvallisuusmääräyksiä 

paloturvallisuudesta. Euroopan unionin rautatiejärjestelmän rautatietunneleiden 

turvallisuutta koskevassa YTE:ssä keskitytään tunneleissa tapahtuvien 

onnettomuuksien ehkäisyyn, onnettomuuksien seurauksien lieventämiseen, 

evakuointiin ja henkilöiden pelastamiseen. Kyseiset YTE:t eivät koske 

raitiovaunuja. Raitiovaunujen tilaaja voi kuitenkin asettaa vaatimuksiksi, että 

ajoneuvojen tulee täyttää esimerkiksi Euroopan unionin rautatiejärjestelmän 

liikkuvan kaluston osajärjestelmää ”veturit ja henkilöliikenteen liikkuva kalusto” 

koskevassa YTE:ssä määritetyt turvallisuusvaatimukset. 

5.2 Paloturvallisuus 

Euroopan unionin rautatiejärjestelmän liikkuvan kaluston osajärjestelmää 

”veturit ja henkilöliikenteen liikkuva kalusto” koskevassa YTE:ssä määrätään, 

että Euroopan laajuisen tavanomaisen ja suurten nopeuksien 

rautatiejärjestelmän rataverkossa käytettävissä matkustaja- ja vetoyksiköissä 

käytettäville materiaaleille asetetut palamiskäyttäytymisvaatimukset ovat esitetty 

standardissa EN 45545. YTE:ssä määritetyn kolmen vuoden siirtymäajan 

aikana voidaan standardin SFS-EN 45545 sijasta soveltaa kansallisten 

sääntöjen asettamia palamiskäyttäytymisvaatimuksia ja niiden määrittämiä 

testimenetelmiä materiaalien ja komponenttien palamiskäyttäytymisvaatimusten 

täyttymisen todentamiseen. Kolmen vuoden siirtymäaika alkoi asetuksen 

soveltamisen alkamispäivänä eli 1.1.2015. Näin ollen siirtymäaika jatkuu 

vuoden 2017 loppuun asti. YTE:ssä annetut määräykset ovat velvoittavia, joten 

EU:n jäsenvaltioiden tulee noudattaa niitä. 

Standardissa SFS-EN 45545-2 määritetään kiskoajoneuvoissa käytettävien 

materiaalien ja komponenttien palamiskäyttäytymisen arvioimiseen käytettävät 

testimenetelmät. Vaunun kaikkien rakenteiden tulee täyttää standardissa SFS-
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EN 45545-2 asetetut palamiskäyttäytymisvaatimukset. (SFS-EN 45545-

2:2013+A1:2015) Suomessa vaatimusten täyttymistä valvoo Trafi. Transtech 

Oy:n tulee toimittaa vaatimukset täyttävät testiraportit ilmoitetulle laitokselle. 

(henkilökohtainen viestintä, 28. huhtikuuta 2016, Kaikkonen) 

Ilmoitettu laitos on arviointilaitos, joka on nimetty hoitamaan 

vaatimustenmukaisuuden arviointitehtäviä (Työ- ja elinkeinoministeriö 2015). 

Ilmoitettu laitos tutkii täyttyvätkö asetetut vaatimukset ja jos näin on, se sertifioi 

tuotteen ja Transtech Oy toimittaa vaatimustenmukaisuusvakuutuksen Trafille, 

joka antaa sen pohjalta hyväksynnän ajoneuvolle (henkilökohtainen viestintä, 

28. huhtikuuta 2016, Kaikkonen).  

Osoitusvastuu siitä, että kiskoajoneuvossa käytettävät materiaalit ja 

komponentit täyttävät niille asetetut vaatimukset, kuuluu siis kiskoajoneuvon 

valmistajalle. Käytännössä materiaalien ja komponenttien 

palamiskäyttäytymistä testaavat niin tavaran toimittajat, alihankkijat kuin 

Transtech Oy:kin. Transtech Oy tilaa toimittajilta ja alihankkijoilta kokonaisia 

osajärjestelmiä, kuten esimerkiksi ilmastointi- ja wc-järjestelmät, komponentteja, 

kuten esimerkiksi istuimet ja hattuhyllyt sekä materiaaleja, kuten esimerkiksi 

pinnoiteaineet ja lattianpäällysteet. Transtech Oy voi tuotespesifikaatiossa 

vaatia että, tuotteiden tulee täyttää tietyt vaatimukset. Näin ollen toimittajien ja 

alihankkijoiden tulee varmistaa, että tuotteille on tehty asianmukaiset testit ja 

luovuttaa testiraportointi Transtech Oy:lle. (henkilökohtainen viestintä, 28. 

huhtikuuta 2016, Kaikkonen) 

Standardissa SFS-EN 45545-2 kuitenkin määrätään, että osa tuotteista tulee 

testata loppukäyttösovellusta vastaavana (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015). 

Toimittajilla tai alihankkijoilla ei välttämättä ole mahdollisuutta testata tuotettaan 

osana sellaista kokonaisuutta, jossa se tulee olemaan loppukäyttökohteessa. 

Siispä Transtech Oy:n tulee teettää asiaankuuluvat testit niille 

rakennekokonaisuuksille, joille alihankkijat eivät voi testejä tehdä. Testejä tulee 

tehdä esimerkiksi seinä- ja lattiarakenteille. (henkilökohtainen viestintä, 28. 

huhtikuuta 2016, Kaikkonen) Testinäytteet tulee toimittaa testilaboratorioon 
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siten, että esimerkiksi seinäpaneeli on asetettu sellaisen 

materiaalikokonaisuuden päälle, jonka päälle se on asennettu 

loppukäyttökohteessa (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015). 

Työssä on esitetty kuvaukset Transtech Oy:n valmistaman kiskokaluston 

paloturvallisuuden arvioimiseen aikaisemmin käytetystä standardista DIN 5510-

2, standardeista SFS-EN 45545-1 ja SFS-EN 45545-2 sekä siinä määritetyistä 

testimenetelmistä. Työn päätekstissä on kuvattu lyhyesti, mitä testeillä testataan 

ja kuinka monta testinäytettä testiin tulee toimittaa. Testien tarkemmat 

kuvaukset ovat esitetty liitteissä 6-27. Standardit ovat suomennettu 

englanninkielisistä versioista työn tekijän puolesta ja kuvausten oikeellisuus on 

syytä tarkistaa ennen standardien soveltamista alkuperäisestä, hyväksytystä 

standardista. 
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6 KISKOAJONEUVOISSA KÄYTETYILLE MATERIAA-
LEILLE JA KOMPONENTEILLE ASETETUT PALAMIS-
KÄYTTÄYMISVAATIMUKSET 

Yrityksessä sovelletaan kiskokaluston materiaalien ja komponenttien 

palamiskäyttäytymisen määrittämiseen standardin SFS-EN 45545 

käyttöönottoon annetun siirtymän ajan loppuun asti saksalaista standardia DIN 

5510-2. DIN 5510-2 on myös yksi Euroopan unionin rautatiejärjestelmän 

liikkuvan kaluston osajärjestelmää ”veturit ja henkilöliikenteen liikkuva kalusto” 

koskevassa YTE:ssä määritetyistä kansallisista säännöistä, joita voidaan 

soveltaa siirtymäajan loppuun saakka. 

6.1 DIN 5510-2 

Standardissa DIN 5510-2 käsitellään materiaalien ja komponenttien 

palamiskäyttäytymistä ja palamisesta aiheutuva sivuvaikutuksia. Standardissa 

kiskoajoneuvoissa käytettävät materiaalit luokitellaan vaatimusluokkiin. 

Vaatimusluokan mukaan määräytyvät vaatimukset, jotka tuotteiden tulee 

täyttää. (DIN 5110-2:2009-05, s. 5) Tuotteen vaatimusluokka määräytyy sen 

mukaan, mihin tarkoitukseen tuote on tarkoitettu.  Matkustaja-ajoneuvojen 

yhteydessä luokituksessa käytetään tuotteen sijainnin lisäksi palotorjuntatasoja 

1-4, jotka määritellään standardissa DIN 5510-1. (DIN 5110-2:2009-05, s. 15) 

Standardissa DIN 5510-2 määritetään myös materiaalien testaukseen 

käytettävät testimenetelmät (DIN 5110-2:2009-05, s. 5). 

Tuotteet jaetaan luokituksen tarvitseviin tuotteisiin ja tuotteisiin, jotka eivät 

tarvitse luokitusta. Luokituksen tarvitseville tuotteille asetetut vaatimukset ovat 

ilmaistu syttyvyys-, savunmuodostus- ja pisaranmuodostusluokituksen sekä 

myrkyllisyysindeksien avulla. (DIN 5110-2:2009-05, s. 9) 

Syttyvyysluokittelussa käytetään luokkia S1, johon kuuluvat vain pienet tuotteet 

ja S2-S5, joihin kuuluvat kaikki materiaalit ja komponentit lukuun ottamatta 

lattianpäällysteitä, joille on luokat SF1-SF3. S1 luokkaan kuuluvuutta testataan 
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standardin DIN 53438 osien 1-3 mukaisesti. (DIN 53438-1:1984-06; DIN 53438-

2:1984-06; DIN 53438-3:1984-06) S2-S5 syttyvyysluokkien määrityksessä 

käytetään standardissa DIN 54837 määriteltyä testimenetelmää (DIN 53438-

3:2207-12). Lattianpäällysteet testataan käyttäen standardin DIN 4102-14 tai 

DIN EN ISO 9239-1 mukaista testimenetelmää (DIN 5110-2:2009-05, s. 10-11; 

DIN 4102-14:2009-05; SFS-EN ISO 9239-1:2010). Savunmuodostusluokkia on 

kaksi: SR1 ja SR2, kuten myös pisaranmuodostusluokkia: ST1 ja ST2 (DIN 

5110-2:2009-05, s. 14-15). 

Standardissa käytetään pienen mittakaavan testejä, istuimien mallitestiä lukuun 

ottamatta (White 2010, s. 47). Istuimet arvioidaan standardin DIN 

54341testimenetelmän mukaisesti (Baiocchi ym. 2001, s. 67; DIN 54341:1988-

01). Testimenetelmiin ei sisälly lämmönluovutustestausta (White 2010, s. 47). 

6.2 SFS-EN 45545 

Vuodesta 2018 eteenpäin velvoittavana sovellettava standardi SFS-EN 45545 

on kehitetty UIC:n (International Union of Railways) ja Euroopan eri maiden 

paloturvallisuusmääräyksistä (SFS-EN 45545-1:2013, s. 4). Standardin 

tavoitteena on minimoida palon syttymisen todennäköisyys, hallita palon 

leviämistä ja laajuutta, ja näin minimoida palosta syntyvien palamistuotteiden 

matkustajille ja henkilöstölle aiheuttamia haitallisia vaikutuksia (SFS-EN 45545-

1:2013, s. 13). Tärkeimpänä tavoitteena tulipalon ilmetessä on matkustajien ja 

henkilökunnan evakuoiminen turvalliselle alueelle (SFS-EN 45545-1:2013, s. 5). 

Standardi koostuu seuraavista osista: 

- Osa 1: Yleiset vaatimukset (SFS-EN 45545-1:2013) 

- Osa 2: Materiaalien ja komponenttien palamiskäyttäytymisvaatimukset 

(SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015) 

- Osa 3: Palosulkujen palonkestävyysvaatimukset (SFS-EN 45545-3:2013) 

- Osa 4: Liikkuvan kiskokaluston paloturvallisuusvaatimukset (SFS-EN 

45545-4:2013) 
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- Osa 5: Johdinlinja-autojen, ajorataohjattujen linja-autojen ja 

magneettijunien sähkölaitteiden paloturvallisuusvaatimukset (SFS-EN 

45545-5:2013+A1:2015) 

- Osa 6: Palontorjunta ja -hallintajärjestelmät (SFS-EN 45545-6:2013) 

- Osa 7: Paloturvallisuusvaatimukset palaviin nesteisiin ja palaviin 

kaasuihin liittyvissä asennuksissa (SFS-EN 45545-7:2013) 

Standardin SFS-EN 45545-2 valmistelussa avusti 11 eurooppalaisen 

tutkimusorganisaation yhteistyössä suorittama tutkimusohjelma, FIRESTARR. 

3-vuotisen ohjelman päätavoitteina oli tunnistaa eurooppalaisten junien 

paloriskit ja määrittää kaikista todennäköisimmät paloskenaariot, valita 

tuotteiden palamiskäyttäytymisen arviointiin sopivat testimenetelmät, esittää 

ehdotus tuotteiden luokittelujärjestelmäksi sekä osoittaa järjestelmä kelvolliseksi 

täysimittakaavaisilla testeillä. (Baiocchi ym. 2001, s. 5) 

Työssä tutustutaan osassa 1 esitettyihin kiskoajoneuvojen luokitusperusteisiin 

sekä osassa 2 määritettyihin palamiskäyttäytymisvaatimuksiin. Viittauksia 

muihin standardin osiin voi olla. 

6.2.1 Kiskoajoneuvojen luokittelu 

Standardissa kiskoajoneuvot luokitellaan käyttöluokkiin 1-4, sen mukaan 

millaisessa rautatieverkostossa, infrastruktuurissa, niitä käytetään (SFS-EN 

45545-1:2013, s. 15). 

Käyttöluokkaan 1 kuuluvat kiskoajoneuvot, joita käytetään infrastruktuurissa, 

jossa ne voivat pysähtyä välittömästi ja turvallinen alue voidaan saavuttaa 

välittömästi. Infrastruktuurissa voi olla tunneleita ja korotettuja rakenteita (siltoja 

ym.), mutta niiden tulee olla alle 1 km pituisia. (SFS-EN 45545-1:2013, s. 15, 

19) 

Käyttöluokkaan 2 kuuluvat kiskoajoneuvot, joita käytetään infrastruktuurissa, 

jossa on tunneleita tai korotettuja rakenteita, joissa evakuointi voidaan toteuttaa 

ajoneuvon sivuille ja joissa on asemia tai pelastusasemia, jotka ovat 
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saavutettavissa 4 minuutin ajoajan sisällä ja joista löytyy turvallinen alue 

matkustajille. Tunneleiden tai siltojen pituus tulee olla kuitenkin alle 5 km. (SFS-

EN 45545-1:2013, s. 15, 19) 

Käyttöluokkaan 3 kuuluvat kiskoajoneuvot, joita käytetään infrastruktuurissa, 

jossa on tunneleita tai korotettuja rakenteita, joissa evakuointi voidaan toteuttaa 

ajoneuvon sivuille ja joissa on asemia tai pelastusasemia, jotka ovat 

saavutettavissa 15 minuutin ajoajan sisällä ja joista löytyy turvallinen alue 

matkustajille. Infrastruktuurissa on tunneleita tai korotettuja rakenteita, joiden 

pituus on yli 5 km. (SFS-EN 45545-1:2013, s. 15, 19) 

Käyttöluokkaan 4 kuuluvat kalustoyksiköt, joita käytetään infrastruktuurissa, 

jossa on tunneleita tai korotettuja rakenteita, joissa evakuointia ei voida 

toteuttaa ajoneuvon sivuille ja joissa on asemia tai pelastusasemia, jotka ovat 

saavutettavissa 4 minuutin ajoajan sisällä ja joista löytyy turvallinen alue 

matkustajille. Tunneleiden tai korotettujen rakenteiden pituus tulee olla kuitenkin 

alle 5 km. (SFS-EN 45545-1:2013, s. 15, 19) 

Standardissa asetetaan vaatimukset keskimääräiselle ajonopeudelle, jota 

ajoneuvon on kyettävä ajamaan tulipalon ilmetessä annetun ajoajan mittaisen 

ajan, jos infrastruktuuri on direktiivin Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2008/57/EC annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008 rautatiejärjestelmän 

yhteentoimivuudesta yhteisössä [2008] OJ L191/1 mukainen.  Taulukossa 4 on 

esitetty tulipalon ilmetessä noudatettavaa ajoaikaa ja -nopeutta koskevat 

vaatimukset käyttöluokittain sekä tiedot evakuointimahdollisuuksista (SFS-EN 

45545-1:2013, s. 15-16). 
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Taulukko 4. Ajoaikaa koskevat vaatimukset (SFS-EN 45545-1:2013, s. 16 ja 
19). 

Käyttö-
luokka 

Ajoaik
a [min] 

Keskimääräinen 
vähimmäisnopeus, 
kun kyseessä 
direktiivin 
2008/57/EC 
mukainen 
infrastruktuuri 
[km/h] 

Keskimääräinen 
vähimmäisnopeus, 
kun kyseessä 
infrastruktuuri, joka 
ei ole direktiivin 
2008/57/EC 
mukainen [km/h] 

Tunnelin tai 
ilmasillan 
pituus [km] 

Evakuointi 
mahdollisuus 

OC1 - ei sovellettavissa 
a
 ei vaatimuksia ≤ 1 sivulle 

OC2 4 80 ei vaatimuksia ≤ 5 sivulle 

OC3 15 80 ei vaatimuksia > 5 sivulle 

OC4 4 ei vaatimuksia ei vaatimuksia ≤ 5 päädyistä 

a
 Jos kiskoajoneuvoja käytetään direktiivin 2008/57/EC mukaisissa infrastruktuureissa, 

käyttöluokalle 1 keskimääräisen vähimmäisnopeuden määrittäminen ei ole sovellettavissa, 
koska ajoneuvo voi pysähtyä välittömästi (SFS-EN 45545-1:2013, s. 15) 

 

Kiskoajoneuvot luokitellaan käyttöluokkien lisäksi suunnitteluluokkiin A, D, S ja 

N. Suunnitteluluokkaan A kuuluvat automaattijunan muodostavat 

kiskoajoneuvot, joissa ei ole pelastustoimiin koulutettua henkilökuntaa, 

suunnitteluluokkaan D kuuluvat kaksikerrosvaunut, suunnitteluluokkaan S 

makuu- ja lepovaunut ja suunnitteluluokkaan N kaikki muut kalustoyksiköt 

(standardiajoneuvot). (SFS-EN 45545-1:2013, s. 16) 

Käyttöluokan ja suunnitteluluokan yhdistelmän mukaan määräytyy 

kiskoajoneuvon vaaraluokka (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 9). 

Vaaraluokan mukaan taas määräytyy materiaaleille ja komponenteille 

asetettujen vaatimusten taso (SFS-EN 45545-1:2013, s. 15). Vaaraluokat ovat 

esitetty taulukossa 5 (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 9). 

Taulukko 5. Vaaraluokat (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 9). 

Käyttöluokka Suunnitteluluokka 

N A D S 

OC1 HL1 HL1 HL1 HL2 

OC2 HL2 HL2 HL2 HL2 

OC3 HL2 HL2 HL2 HL3 

OC4 HL3 HL3 HL3 HL3 
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Suomessa liikennöivät kiskoajoneuvot kuuluvat käyttöluokkaan OC2. Transtech 

Oy:n valmistama Edfs-kaksikerrosmatkustajavaunu saa siis merkinnän 2-D. 

Vaunun vaaraluokitus on näin ollen HL2. 

6.2.2 Palamiskäyttäytymisvaatimukset 

Standardissa määritetään, mitkä kiskoajoneuvoissa käytettävistä tuotteista ja 

komponenteista tulee testata, mitkä testit niille tulee tehdä ja minkälaisia 

testitulosten tulee olla, jotta kiskoajoneuvojen voidaan katsoa täyttävän niille 

asetetut vaatimukset tulipalon ilmetessä. Standardissa on määritetty 

yksityiskohtaisesti, miten erilaisia ja eri käyttötarkoituksen omaavia tuotteita ja 

komponentteja testataan. (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015) 

Standardissa on päällimmäisenä ideana ajatus, jonka mukaan materiaaleille ja 

komponenteille asetettavat palamiskäyttäytymisvaatimukset riippuvat 

pääasiassa niiden käyttötarkoituksesta sekä sijainnista kiskoajoneuvossa. 

Kiskoajoneuvoissa yleisimmin käytettävät tuotteet on haluttu ryhmitellä, jotta 

vaatimusten asettaminen olisi yksinkertaisempaa. Tätä varten 

kiskoajoneuvoissa yleisimmin käytettävistä tuotteista on tehty listaus ja listatut 

tuotteet ovat luokiteltu ryhmiin IN, EX, F, EL ja M (Liite 4). IN-ryhmään kuuluvat 

tuotteet, jotka ovat vaunun sisällä ja EX-ryhmään kuuluvat tuotteet, jotka ovat 

vaunun ulkopuolella. Tarkentavia ryhmityksiä ovat F-ryhmä, johon kuuluvat 

kalusteet, EL-ryhmä, johon kuuluvat sähkötekniset tuotteet ja M-ryhmä, johon 

kuuluu mekaanisten laitteiden komponentteja. Ryhmät ovat jaettu alaryhmiin ja 

jokaiselle alaryhmälle on asetettu vaatimusluokka. (SFS-EN 45545-

2:2013+A1:2015, s. 13-19) 

Vaatimusluokkien avulla määritetään tuotteille asetettavat 

palamiskäyttäytymisvaatimukset. Vaatimusluokkia merkitään R-kirjaimella ja 

niitä on 26 erilaista. Liitteen 5 taulukossa on esitetty vaatimusluokkiin kuuluville 

materiaaleille ja komponenteille tehtävät testaukset sekä vaaraluokituksen 

mukainen vaatimus testattavan tuotteen suorituskyvystä, johon testituloksia 

verrataan. (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 21) 
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Standardissa katsotaan merkittäväksi arvioitavien tuotteiden palavasta 

materiaalista valmistetun palolle mahdollisesti suoraan altistuvan pinta-alan 

koko, kun palo syttyy tiettyjen syttymismallien mukaisesti. Tuotteiden palolle 

altistuvaa pinta-alaa kutsutaan altistusalueeksi. (SFS-EN 45545-1:2013, s. 7) 

Syttymismalleina altistusalueen arvioimisessa käytetään vahingossa syttynyttä 

paloa, tuhopolttoa tai teknisestä viasta aiheutunutta syttymistä. Vahingossa tai 

tarkoituksella syttyvässä palossa sytytyslähteenä toimii tyypillisesti 

sanomalehtipaperi, tulitikut, savukkeet ja kaasusytyttimet. Kyseiset 

syttymismallit otetaan huomioon kaikilla alueilla, joihin sekä matkustajilla että 

henkilökunnalla on pääsy. Teknisen vian aiheuttamassa palossa syttyminen voi 

aiheutua sähkökipinöistä, jotka voivat aiheutua korkea- ja matalajännitteisten 

sähkölaitteistojen viasta tai normaalia korkeammasta lämpötilasta, joka on 

seurausta teknisestä viasta. Syttymismallissa otetaan huomioon myös 

tilanteeseen mahdollisesti liittyvien palavien kaasujen ja nesteiden aiheuttamat 

vaikutukset. Näitä syttymismalleja vaarallisempia syttymismalleja ei oteta 

huomioon arvioitaessa mahdollista altistusaluetta. (SFS-EN 45545-1:2013, s. 

13-14, 18) 

Tuotteille, joiden altistusalue on pieni eli < 0,2 m2, asetetaan helpommin 

läpäistävät vaatimukset kuin kynnysarvoa suuremman altistusalueen omaaville 

tuotteille. Jos arvioitavan tuotteen altistusalue olisi neliönmuotoinen, 

kynnysarvon suuruinen pinta-ala saavutettaisiin, kun palolle altistuvan alueen 

sivun mitta on noin 447 mm. Pientä altistusaluetta koskevat säännöt koskevat 

niin listattuja kuin listaamattomiakin tuotteita. (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, 

s. 10-12) 

Tuotteet, joille ei ole sopivaa ryhmää, kuuluvat listaamattomiin tuotteisiin. 

Tuotteille asetettavat vaatimukset määräytyvät altistusalueen koon ja tuotteen 

sijainnin perusteella. (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 12) Listaamattoman 

tuotteen altistusalueen ollessa > 0,2 m2, ajoneuvon sisälle asennetun tuotteen 

tulee täyttää vaatimusluokassa R1 asetetut vaatimukset ja ulkopuolelle 

asennetun tuotteen vaatimusluokassa R7 asetetut vaatimukset. 
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Kun arvioitava tuotteen, oli se listattu tai listaamaton, altistusalue < 0,2 m2, 

arvioitavan tuotteen palavan aineen massa vaikuttaa siihen, millaisia 

vaatimuksia tuotteille asetetaan, jos niitä asetetaan ollenkaan. Myös toisten 

samankaltaisten eli pienen altistusalueen omaavien, sellaisten tuotteiden, joita 

ei ole arvioitu hyväksytysti, etäisyys arvioitavasta tuotteesta vaikuttaa 

arviointiprosessiin ja siten tuotteelle tai tuotteille asetettaviin vaatimuksiin. (SFS-

EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 10-12) 

Liitteen 3 kuvassa on esitetty tuotteen arvioinnin kulku. Tuotteen arviointi 

aloitetaan tutkimalla, miten suuri tuotteen altistusalue on. Jos altistusalue > 0,2 

m2, tuotteelle asetettavat vaatimukset määräytyvät sen mukaan, onko tuote 

listattu vai ei. Jos altistusala < 0,2 m2, niin tuote punnitaan. Jos tuotteen palavan 

aineen massa < 10 g, tutkitaan, onko se kosketuksissa toiseen tuotteeseen, 

jonka palavan aineen massa on < 10 g ja jota ei ole arvioitu hyväksytysti. Jos 

tuote ei ole kosketuksissa toiseen samankaltaiseen tuotteeseen, sille ei aseteta 

vaatimuksia. Jos taas on, tuotteiden voidaan katsoa olevan yhtä tuotetta, jonka 

massa < 20 g ja silloin siirrytään samaan vaiheeseen, johon siirryttäisiin silloin, 

kun yksittäisen tuotteen massa on > 10 g. (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 

11) 

Seuraavaksi arvioidaan tuotteen etäisyyttä muihin samankaltaisiin tuotteisiin. 

Jos vaakasuuntainen etäisyys > 20 mm ja pystysuuntainen etäisyys > 200 mm 

samankaltaisista tuotteista, silloin tuote voidaan arvioida yksin. Tuotteen 

palavan aineen massa selvitetään. Jos palavan aineen massa on, sisälle 

asennetulla tuotteella alle 100 g tai ulos asennetulla tuotteella alle 400 g, ei 

tuotteelle aseteta vaatimuksia. Jos taas palavan aineen massa ylittää edellä 

mainitut arvot, mutta on sisälle asennetulla tuotteella alle 500 g tai ulos 

asennetulla tuotteella alle 2000 g, sen tulee täyttää vaatimusluokan R24 

asettamat vaatimukset. Jos palavan aineen massa on yli edellä mainittujen 

arvojen, sisälle asennetulle tuotteelle asetetaan vaatimusluokan R22 mukaiset 

vaatimukset ja ulos asennetulle tuotteelle vaatimusluokan R23 mukaiset 

vaatimukset. (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 11) 
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Jos arvioitavan tuotteen lähellä on muita samankaltaisia tuotteita, eikä tuotteita 

ole eristetty toisistaan palotiiviysvaatimusten mukaisesti, tuotteet tulee 

ryhmitellä ja tuotteiden palavan aineen massat tulee laskea yhteen. 

Palotiiviysvaatimuksiksi eristemateriaalille asetetaan, että standardin ISO 5660-

1 mukaisen kartiokalorimetritestin jälkeen testinäytteessä ei saa olla enempää 

kuin yksi reikä ja reiän halkaisija saa olla enintään 3 mm testinäytteen pinnan 

suuntaisesti mitattuna. (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 37) 

Vaihtoehtoisesti, jos eristemateriaali täyttää vaatimukset E10, E15, E30 tai E60, 

sen katsotaan täyttävän palotiiviysvaatimukset (SFS-EN 45545-3:2013, s. 15). 

Kun tuotteiden palavan aineen massat on laskettu yhteen, noudatetaan 

arvioinnissa sääntöjä 1, 2 ja 3. Jos tuote on eristetty muista samankaltaisista 

tuotteista, se voidaan arvioida yksin edellisen kappaleen mukaisesti. (SFS-EN 

45545-2:2013+A1:2015, s. 11) 

Säännössä 1 määritetään, että ryhmän tuotteille ei aseteta vaatimuksia, jos 

ryhmiteltyjen tuotteiden palavan aineen yhteenlaskettu massa on sisälle 

asennetuille tuoteryhmille alle 100 g tai ulos asennetuille tuoteryhmille alle 400 

g (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 11). 

Säännössä 2 määritetään, että ryhmän palavista tuotteista yksi on testattava 

vaatimusluokan R24 mukaisesti, jos ryhmiteltyjen tuotteiden palavan aineen 

yhteenlaskettu massa ylittää säännön 1 raja-arvot, mutta on kuitenkin sisälle 

asennetuille tuoteryhmille alle 500 g tai ulos asennetuille tuoteryhmille alle 2000 

g. Jos testattava tuote täyttää vaatimusluokan R24 vaatimukset, tuotetta ei 

arvioida enää ryhmässä. Ryhmän jäljelle jääneille tuotteille tehdään arviointi 

uudestaan alkaen säännöstä 1. (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 11) 

Säännössä 3 määritetään, että ryhmiteltyjen tuotteiden palavan aineen yhteen 

lasketun massan ylittäessä säännön 2 asettamat raja-arvot, on ryhmästä 

testattava yksi tuote listaamattomille tuotteille annettujen vaatimusten 

mukaisesti. Sisälle asennetun tuoteryhmän tuotteelle asetetaan vaatimusluokan 

R22 asettamat vaatimukset ja ulos asennetun tuoteryhmän tuotteelle asetetaan 

vaatimusluokan R23 asettamat vaatimukset. Jos tuote täyttää vaatimukset, 
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tuotetta ei arvioida enää ryhmässä. Ryhmän jäljelle jääneille tuotteille tehdään 

arviointi uudestaan alkaen säännöstä 1. (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 

11) 

Jos tuotteelle asetetussa vaatimusluokassa asetetut vaatimukset täyttyvät eli 

tuote on arvioitu hyväksytysti, on tuote hyväksyttävä. Jos vaatimukset eivät 

täyty, on tuote suunniteltava uudestaan. (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 

11) 

6.2.3 Yleisiä ohjeita 

Standardissa annetaan yleisiä ohjeita, jotka koskevat kaikkia tuotteita ja 

lisäohjeita tuotteiden ja materiaalikokonaisuuksien testaukseen. 

Tuotteille, jotka täyttävät korkeimmat palonkestävyysvaatimukset, ei tarvitse 

suorittaa lisätestausta eli niiden katsotaan olevan hyväksytysti arvioituja. 

Tällaisia tuotteita ovat tuotteet, jotka ovat luokiteltu standardin SFS-EN 13501-1 

luokan A1 mukaisesti ja tuotteet, jotka ovat määritetty EU komission 

päätöksessä Komission päätös 96/603/EY tehty 4. päivänä lokakuuta 1996 

neuvoston direktiivin 89/106/ETY 20 artiklan soveltamisesta 

rakennusmateriaalien osalta tehdyn komission päätöksen 94/611/EY mukaisen 

luokkaan A ”ei vaikuta tuleen” kuuluvien tuotteiden luettelon vahvistamisesta 

[1996] OJ L267/23. Päätöksessä määritettyihin materiaaleihin kuuluvat muun 

muassa betoni, teräkset, alumiini ja lasi. Standardin SFS-EN 13501-1 

mukaisesta luokittelusta on kerrottu liitteessä 21. (SFS-EN 45545-

2:2013+A1:2015, s. 9) 

Tuotteiden, jotka ovat luokiteltu standardin SFS-EN 13501-1 luokkaan A2 ja 

saaneet savun tuottoa koskevan lisäluokituksen s1 ja palavia pisaroita tai osia 

koskevan lisäluokituksen d0, katsotaan täyttävän liekin leviämistä, 

lämmönluovutusta ja savupäästöjä koskevat vaatimukset. Tuotteiden on 

annettava lisäksi standardin SFS-EN ISO 5659-2 mukaisen testimenetelmän 

avulla tehdystä palon aikana vapautuvien kaasujen myrkyllisyyttä mittaavasta 

kaasuanalyysistä CIT-arvoksi < 0,75. Jos vaatimukset täyttyvät, ei tuotteille 
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tarvitse suorittaa lisätestausta. Standardin SFS-EN 13501-1 mukaisesta 

luokittelusta on kerrottu liitteessä 21. (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 9; 

TE14:1, s. 31) 

Jos sähkökaapelit täyttävät standardien SFS-EN 50306, SFS-EN 50264 tai 

SFS-EN 50382 paloturvallisuusvaatimukset, voidaan niiden katsoa täyttävän 

vaatimusluokkien R15 ja R16 asettamat vaatimukset. Standardeissa määritetyt 

testit ovat samoja testejä, jotka määritetään standardissa SFS-EN 45545-2, 

lukuun ottamatta joissakin palon leviämistä arvioitavissa testeissä käytettävän 

ei-metallisen materiaalin määrää. Vaatimukset ovat savun tuoton ja 

palotuotteiden myrkyllisyyden osalta huomattavasti vaativammat kuin 

standardissa SFS-EN 45545-2. Vaatimusluokkien R15 ja R16 asettamien 

vaatimusten täyttymisen todentamiseen tulee suorittaa neljä testiä, kuten myös 

vaihtoehtoisten standardien mukaan testattaessa. (SFS-EN 45545-

2:2013+A1:2015, s. 9, Liite 2; EN 50306-1:2002; EN 50264-1:2008; EN 50382-

1:2008) 

Jos tuotteessa on alumiininen tai teräksinen alusmateriaali, jonka paksuus 

alumiinille ≥ 1,0 ± 0,2 mm tai teräkselle ≥ 0,8 ± 0,1 mm, niitä ei tarvitse testata 

raja-arvoja paksumpien alusmateriaalien kanssa. Esimerkiksi, jos tuotteessa on 

1 mm paksuinen teräksestä valmistettu alusmateriaali, voidaan tuote testata 0,8 

mm paksuisen teräksisen alusmateriaalin kanssa. Tämä pätee myös 

pinnoitteille, mukaan lukien vinyylit, kalvot ja liimat. Jos pinnoite levitetään 

pinnalle, joka ei ole metallia, on sille tehtävä testit loppukäyttösovellusta 

vastaavassa alusmateriaalin paksuudessa. (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 

10) 

Testin, joka antaa hyväksyttävän tuloksen jollekin tuotteelle tai pinnalle, 

katsotaan antavan hyväksyttävän tuloksen myös tuotteelle tai pinnalle, joka 

poikkeaa värin ja/tai kuvioinnin osalta testatusta (SFS-EN 45545-

2:2013+A1:2015, s. 10). 
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Kaikki pinnoitteet on testattava loppukäyttösovellusta vastaavina. Testinäytteet 

tulee pinnoittaa samanlaisin pinnoittein ja samanpaksuisilla kerroksilla kuin 

loppukäyttötuotteessa on. Myös pohjustus- ja viimeistelyaineita tulee olla yhtä 

paksut kerrokset ja yhtä monta kerrosta kuin loppukäyttötuotteessa. (SFS-EN 

45545-2:2013+A1:2015, s. 10) 

Tuotteille, joissa on metalli- tai lasipinta, jolle on levitetty orgaaninen pinnoite, 

on tehtävä vain standardin ISO 5658-2 tai SFS-EN ISO 9239-1 mukainen 

liekinleviämistesti, jos ulkona käytettävän tuotteen pinnoitteen, mukaan lukien 

pinnan täyteaineet, nimellispaksuus on < 0,3 mm tai jos sisällä käytettävän 

tuotteen orgaanisen pinnoitteen nimellispaksuus on < 0,15 mm. Sääntö koskee 

tuotteita, jotka ovat luokiteltu liitteessä 4 alaryhmiin IN2, IN3A, IN3B, IN10, 

IN11, EX1C, EX5, EX6A, EX6B, EX 8, EX11 tai EL2. (SFS-EN 45545-

2:2013+A1:2015, s. 10) 

Tuotteet voivat olla komposiittimateriaaleja tai tuotteet voivat muodostua 

useasta kerroksesta. Tällaiset tuotteet on testattava loppukäyttösovellusta 

vastaavina. (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 10) 

Samanlaisia tuotteita voidaan mahdollisesti käyttää eripaksuisina. Jos tietyllä 

yhdenmukaisella tavalla muotoiltu tuote (muu kuin sähkökaapeli) täyttää 

vaatimukset kahdessa eri paksuudessa, katsotaan näiden kahden paksuuden 

välisten paksuuksien täyttävän vaatimukset. Jos tuote on niin paksu, että sitä ei 

ole mahdollista testata ja jos paksuin testattavissa oleva tuote täyttää 

vaatimukset, katsotaan sitä paksummankin tuotteen täyttävän vaatimukset. Jos 

tietyllä yhdenmukaisella tavalla muotoiltu sähkökaapeli täyttää vaatimukset 

kahdessa halkaisijamitassa, katsotaan myös näiden halkaisijamittojen välisten 

halkaisijamittojen täyttävän vaatimukset. (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 

10) 

Jos tuotteelle asetetun vaatimusluokan vaatimuksissa on standardin ISO 5658-

2 mukainen testi, mutta tuotteesta ei saa valmistettua vaaditun kokoisia 

testinäytteitä, sovelletaan sisälle asennettuihin tuotteisiin vaatimusluokkaa R6 ja 
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ulos asennettuihin tuotteisiin vaatimusluokkaa R9 (SFS-EN 45545-

2:2013+A1:2015, s. 10). 

Mekaanisille ja sähköteknisille tuotteille, jotka sijaitsevat teknisessä tilassa, ei 

tarvitse tehdä testausta, jos tekninen tila täyttää tiiviyskriteerin E10 asettamat 

vaatimukset ja tilan sisätilavuus on < 2 m3 tai tekninen tila täyttää matkustaja- ja 

henkilöstötilojen vieressä olevien pintojen osalta tiiviyskriteerin E15 ja 

eristyskriteerin I15 asettamat vaatimukset ja muiden pintojen osalta 

tiiviyskriteerin E15 asettamat vaatimukset tilan sisätilavuudesta riippumatta tai 

tekniseen tilaan on asennettu palonilmaisu- ja palonsammutusjärjestelmä (SFS-

EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 10). Tiiviyskriteerit määritetään standardissa 

SFS-EN 13501-2 (SFS-EN 13502-1:2007+A1:2009). Tiiviyskriteeri E10 

määrityksessä seurataan standardin SFS-EN 45545-3 mukaisesti halkeamien ja 

reikien muodostumista ja pysyvän liekehtimisen ilmenemistä pinnalla, jota ei 

altisteta testiliekille (SFS-EN 45545-3:2013, s. 6). 

Jos istuinten pintamateriaali tai pintakomposiitti täyttää tiiviysvaatimukset 

kaikkien muiden sille asetettujen vaatimusten lisäksi, kokonaisen 

istuinkokoonpanon testausta ei tarvitse suorittaa. Tämä siis kumoaa 

tuoteryhmille F1C ja F1D annetun vaatimuksen testata täydellinen 

istuinkokoonpano takaosaltaan. Palotiiviystestausta sovelletaan 

matkustajaistuinten istuinosaan ja selkäosaan, käsinojien ala- ja pystypintoihin 

sekä vuodeistuinten ja sänkyjen alapintoihin. Palotiiviystestaus suoritetaan 

standardin ISO 5660-1 mukaisen testin jälkeen. Testinäytteen annetaan jäähtyä 

testin jälkeen. Tämän jälkeen sitä nostetaan varovaisesti. Testinäytteessä ei 

saa olla kuin yksi reikä ja sen halkaisija saa olla enintään 3 mm, jotta 

palotiiviystestaus katsotaan läpäistyksi. (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 35, 

37) 

Jos voidaan osoittaa, että tiettyyn käyttötarkoitukseen ei ole olemassa sellaista 

tuotetta, joka täyttää sille asetetut palamiskäyttäytymisvaatimukset, voidaan 

kaupallisesti saatavilla olevia tuotteita käyttää siihen asti, kunnes toiminnallisesti 

sopiva, palamiskäyttäytymisvaatimukset täyttävä tuote on kehitetty. Käytettävän 
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tuotteen tulee olla kuitenkin sellainen, että se ei tulipalon syttyessä vaaranna 

standardissa haettua hyväksyttävää turvallisuuden tasoa. Tuotteen käypyys 

arvioidaan ottamalla huomioon tuotteen käyttötarkoituksen asettamat 

vaatimukset ja selvittämällä miksi juuri kyseistä materiaalia tulee käyttää 

kyseisessä käyttökohteessa. Menettelytapa voi tulla kyseeseen esimerkiksi 

kumisten tuotteiden (tiivisteet, renkaat, putket) ja elektronisten komponenttien 

kanssa. (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 9, 21) 

Testattaessa yksittäistä tuotetta tai kokoonpano, on ne testattava koko 

paksuudessaan, jos se käytettävän standardin mukaisella menetelmällä on 

mahdollista. Jos näin ei ole, on arvioitavasta tuotteesta tai kokoonpanosta 

leikattava osa paksuudesta pois siltä sivulta, jota ei altisteta testissä 

sytytyslähteelle. Testinäytteen sytytyslähteelle altistettavan pinnan tulee olla siis 

loppukäyttökohdetta vastaava. (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 35) 

Kun testataan kokoonpanotuotteita tai kokoonpanojen pintoja, kokoonpanon 

muodostavien materiaalien palolle altistuvat pinnat on testattava, sille liitteen 4 

taulukossa määritetyn vaatimusluokan mukaisesti. Jos jokin kokoonpanon 

materiaali ei ole mukana kaikissa kokoonpanolle tehtävissä testeissä, 

esimerkiksi koska kokoonpanon paksuus ylittäisi testimenetelmällä testattavissa 

olevan paksuuden, jos kyseinen materiaali otettaisiin testiin mukaan, tulee 

materiaali testata erikseen vaatimusluokan R17 mukaisesti, lukuun ottamatta 

lattian välikerroksia, jotka tulee testata vaatimusluokan R10 mukaisesti. Tämä 

sääntö ei koske istuimen verhouksen muodostaviin kokonaisuuksiin, koska 

istuinkokoonpanot testataan vaatimusluokkien R18 ja R21 mukaisesti. (SFS-EN 

45545-2:2013+A1:2015, s. 35) Esimerkiksi, jos testataan vaunun 

pystysuuntaisia pintoja, jotka kuuluvat alaryhmään IN1A, testinäytteen 

maksimipaksuus määräytyy vaatimusluokkaan kuuluvan standardin SFS-EN 

ISO 5659-2 mukaisen testin mukaisesti ja on 25 mm (SFS-EN ISO 5659-

2:2013, s. 4). Alaryhmälle asetettavassa vaatimusluokassa tulee tehdä neljä 

testiä, joista kaksi tehdään edellä mainitun standardin mukaisella laitteistolla ja 

kahdessa muussa testissä käytettävä laitteisto on erilainen ja niillä voidaan 

testata 50 mm paksuja testinäytteitä (ISO 5658-2:2006, s. 5; ISO 5660-1:2002, 
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s. 7). Kuitenkin 25 mm on rajoittava mitta ja kaikki sen paksuuden ylittävät 

materiaalit tulee siis testata erikseen. Standardissa ISO 5658-2 määritetään 

kuitenkin, että jos testattavassa rakenteessa on pintamateriaalin ja 

alusmateriaalin välissä ≥ 25 mm ilmarako, on testinäytteeseen mahtuvan 

testattavan materiaalin paksuus vain 12,5 mm (ISO 5658-2:2006, s. 8; ISO 

5658-2:2006, s. 17; henkilökohtainen viestintä, 19. toukokuuta 2016, 

Ryynänen). Jos ilmarako < 20 mm, tulee rakenne testata loppukäyttösovellusta 

vastaavana (ISO 5658-2:2006, s. 8). 

Jos testataan lattiarakenteita, jotka kuuluvat alatyhmään IN15, testinäytteen 

maksimipaksuus määräytyy vaatimusluokkaan kuuluvan standardin SFS-EN 

ISO 5659-2 mukaisen testin mukaisesti ja on 25 mm (SFS-EN ISO 5659-

2:2013, s. 4). Alaryhmälle asetettavassa vaatimusluokassa tulee tehdä kolme 

muuta testiä, joista kahdessa testinäytteen maksimipaksuus on 50 mm ja 

kolmannessa se on 38 mm. (ISO 5660-1:2002, s. 7; henkilökohtainen viestintä, 

19. toukokuuta 2016, Ryynänen; ISO 5658-2:2006, s. 5; SFS-EN 45545-

2:2013+A1:2015, s. 32). 

Letkujen ja putkien palamiskäyttäytymistä arvioitaessa voidaan testinäyte 

muodostaa halkaisemalla letkut ja putket ja asettamalla ne rinnakkain 

kosketuksiin toistensa kanssa. Halkaistut letkut ja putket tulee asettaa siten, 

että niiden kupera pinta osoittaa lämmönlähdettä kohti, etäisyydellä, joka vastaa 

suunnilleen putken tai letkun seinämän paksuutta. (SFS-EN 45545-

2:2013+A1:2015, s. 35-36) 

Testinäytteet on valmisteltava vastaamaan loppukäyttökohteessa käytettäviä 

tuotteita, mukaan lukien liimatyyppi ja sen määrä, mahdolliset mekaaniset 

kiinnikkeet ja tuotantoparametrit, kuten pinnan esikäsittely, paine, lämpötila ja 

käsittelyajat. Jos loppukäyttökohteessa käytetään erilaisia kiinnitysmenetelmiä, 

voidaan menetelmistä valita testilaitoksen suostumuksella epäedullisin 

mahdollinen menetelmä, joka on sitten ilmoitettava testiraportissa. Jos 

käytettävästä menetelmästä ei saada sovittua, tulee jokainen 

kiinnitysmenetelmä testata. Jos kittiaineita ei voida testata 
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loppukäyttöolosuhteissa, palamattomalle alustalle on levitettävä 3 mm kerros 

kittiä ja testattava ennen kovettumista. Näin siksi, että kittiaineita voidaan 

käyttää monin eri tavoin. (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 36) 

Lineaaristen kaapelikanavien vaatimukset riippuvat siitä, ovatko ne ajoneuvon 

sisä- vai ulkopuolella, niiden poikkileikkauksen muodosta ja niiden halkaisija-

mitasta. Poikkileikkaukseltaan pyöreiden kaapelikanavien vaatimukset esitetään 

taulukossa 6 ja poikkileikkaukseltaan nelikulmaisten kaapelikanavien 

vaatimukset taulukossa 7. Taulukoissa P-kirjaimella merkitään kaapelikanavan 

poikkileikkauksen piirin pituutta metreinä, L-kirjaimella kaapelikanavan pituutta 

loppukäyttökohteessa ja S-kirjaimella pisimmän sivun pituutta metreinä (SFS-

EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 36-37) 

Taulukko 6. Poikkileikkaukseltaan pyöreille kaapelikanaville asetettavat 
vaatimukset (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 37). 

Piirin pituus Vaatimusluokka, jos tuote 
sisällä 

Vaatimusluokka, jos tuote 
ulkona 

0,0 < P ≤ 0,2 R22 R23 

0,2 ≤ P R6 R9 

 

Taulukko 7. Poikkileikkaukseltaan nelikulmaisille kaapelikanaville asetettavat 
vaatimukset (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 37) 

Ehto  Piirin pituus jaettuna 
pisimmän sivun pituudella 

Vaatimusluokka, 
jos tuote sisällä 

Vaatimusluokka, 
jos tuote ulkona 

P x L > 1 ja 0,2 ≤ S R1 R7 

P x L ≤ 1 ja 0,2 ≤ S R6 R17 

     

P x L > 1 ja 0,12 < S ≤ 0,2 R6 R9 

P x L ≤ 1 ja 0,12 < S ≤ 0,2 R6 R23 

     

  0,0 < S ≤ 0,12 R22 R23 
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Kaapelikanavien testinäytteet tulee ottaa lopputuotteesta. Jos kanavan ylä- ja 

alaosa ovat eripaksuista materiaalia, on molemmat paksuudet testattava. Jos 

arvioitavassa tuotteessa on esimerkiksi koloja, aukkoja tai leikkauksia, 

testinäyte tulee valmistaa leikkaamalla tuotteesta paloja ja asettamalla ne 

peräkkäin muodostamaan yhtenäinen kappale. (SFS-EN 45545-

2:2013+A1:2015, s. 36-37) 
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7 STANDARDISSA SFS-EN 45545-2 KÄYTETTÄVÄT 
TESTIMENETELMÄT 

Standardiin SFS-EN 45545-2 valitut testimenetelmät on valittu 

standardisoiduista ja kansallisista testimenetelmistä. Testien avulla mitataan 

materiaalien syttyvyyttä, palamisen lämmönluovutusnopeutta, liekin leviämistä, 

savun läpinäkymättömyyttä ja palamistuotteiden myrkyllisyyttä. (SFS-EN 45545-

2:2013+A1:2015; Baiocchi ym. 2001, s. 14-15) 

Standardin SFS-EN 45545-2 palamiskäyttäytymistesteissä käytetään yleensä 

viittä syttymismallia (SFS-EN 45545-1:2013, s. 18).  Syttymismalleissa pyritään 

kuvaamaan yleisimpiä tulipalon syttymissyitä. Syttymismalleja valittaessa tehtiin 

tilastoanalyysi Euroopassa tapahtuneista kiskoajoneuvojen tulipaloista. 

(Baiocchi ym. 2001, s. 11-12) 

Palamiskäyttäytymistesteistä on seuraavaksi lyhyet kuvaukset. Lisätietoa 

testimenetelmistä löytyy liitteistä 6-27. Kuvaukset ovat suomennettu 

englanninkielisistä standardeista. Työssä käytettyjen IEC:n (International 

Electrotechnical Commission) julkaisemien taulukoiden ja kuvien uudelleen 

tuottamiseen ja käyttämiseen tässä työssä on lupa IEC:ltä. IEC, Geneve, Sveitsi 

omistaa materiaaliensa tekijänoikeudet. Kaikki oikeudet pidätetään. IEC ei ole 

vastuussa siitä, missä yhteydessä materiaalia käytetään uudelleen tuotettuna. 

IEC ei ole myöskään vastuussa tietojen sisällöstä tai oikeellisuudesta. 

Taulukossa 8 on esitetty testeihin liittyvät standardit sekä kuvattu mihin 

vaatimusluokkiin testit kuuluvat. 
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Taulukko 8. Testistandardit ja vaatimusluokat (mukaillen SP Technical 
Research Institute of Sweden 2016; SFS-EN 45545-
2:2013+A1:2015, s. 22-33). 

 

7.1 Testi 1 SFS-EN ISO 4589-2 

Testi T01 tehdään standardin SFS-EN ISO 4589-2 mukaisesti (SFS-EN 45545-

2:2013+A1:2015, s. 29). Standardissa määritetään kaksi testimenetelmää. 

Menetelmät perustuvat materiaalille ominaiseen happi-indeksiin. Happi-indeksi 

on se hapen minimipitoisuus prosentteina happi-typpi-seoksessa, jolla 

testinäyte palaa vain määritellyltä matkalta tai palaminen kestää vain 

määritellyn ajan. (SFS-EN ISO 4589-2:1999, s. 2) Jos materiaalin tarkkaa 

happi-indeksiä ei tarvitse tietää, niin testaukseen voidaan käyttää 

testimenetelmää 2. Tällöin testinäytteitä tarvitaan kolme. (SFS-EN ISO 4589-

2:1999, s. 5) Testinäytteet poltetaan vaatimusluokan ja vaaraluokan mukaan 

määräytyvässä happi-indeksiä vastaavassa happipitoisuudessa. Materiaali 

täyttää vaatimuksen, jos kaksi näytettä sammuu, ennen kuin yhtään asetetuista 

Standardi Testi R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26

SFS-EN ISO 4589-2 T01 X X X

ISO 5658-2 T02 X X X X X X X X

T03.01 X X X X X X X X

T03.02 X X X X X X X

SFS-EN ISO 9239-1 T04 X X

SFS-EN ISO 11925-2 T05 Y Y Y X X Y Y Y Y

ISO/TR 9705-2 T06 X

SFS-EN ISO 12952-2 T07 X

SFS-EN 60695-1-40 T08 X

SFS-EN 60332-1-2 T09.01 X X

SFS-EN 60332-3-24 T09.02 Z Z

T09.03 Z Z

T09.04 Z Z

T15 X X

T10.01 X X X X X X

T10.02 X X X X X X

T10.03 X X X X X X X X

T10.04 X X

T11.01 X X X X X X X X X

T11.02 X X X X X X

NF X70-100-1 ja -2 T12 X X

SFS-EN 61034-2 T13 X X

SFS-EN 13501-1  
a b

T14 X

SFS-EN 60695-2-11 T16 X

SFS-EN 60695-11-10 T17 X

X    testi kuuluu vaatimusluokkaan

Y    jos standardin ISO 5658-2 mukaisessa testissä syntyy liekehtiviä pisaroita tai kipinöitä tulee tehdä SFS-EN ISO 11925-2 mukainen testi

Z    vaatimusluokissa R16 ja R17 tehdään jokin testeistä T09.02, T09.03 tai T09.04, riippuen testattavan johdon halkaisijasta

a
     standardin SFS-EN 13501-1 mukaiseen luokkaan A1 kuuluvat tuotteet eivät vaadi lisätestausta

b
     standardin SFS-EN 13501-1 mukaisiin luokkiin A2, s1 ja d0 kuuluvat ja standardin SFS-EN ISO 5659-2 mukaisesti mitattuna  

      CIT-arvoksi  < 0,75 saaneet tuotteet eivät vaadi lisätestausta

SFS-EN 50305

ISO 5660-1

SFS-EN ISO 5659-2  
b

SFS-EN 45545-2 liite C
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raja-arvoista on ylitetty. (SFS-EN ISO 4589-2:1999, s. 2) Testinäytteiden muoto 

määräytyy sen mukaan, millaista materiaalia testataan. (SFS-EN ISO 4589-

2:1999, s. 7) Kuvassa 7 on esitetty testikokoonpano. Testimenetelmästä on 

yksityiskohtaisempi kuvaus liitteessä 6. 

 

Kuva 7. Testiputken kokoonpano (SFS-EN ISO 4589-2:1999/A1:2006, s. 1). 

7.2 Testi 2 ISO 5658-2 

Testi T02 tehdään standardin ISO 5658-2 mukaisesti (SFS-EN 45545-

2:2013+A1:2015, s. 29). Standardissa määritetään testimenetelmä, jolla 

mitataan liekin sivuttaissuuntaista leviämistä testinäytteen pinnalla. Liekin 

etenemää matkaa kuvataan CFE-arvon (critical heat flux at extinguisment) 

avulla. Arvo on testinäytteen keskiviivasta, kohdasta, jossa tuote ei enää pala, 

mitattu testinäytteeseen kohdistuvan lämpövuon arvo. (ISO 5658-2:2006, s. 3, 

7) Testi tehdään ensisijaisesti palolle altistuvalle materiaalille eli esimerkiksi 

seinäpaneelille. Testi tulee kuitenkin tehdä kokonaisuudelle, joka edustaa 

rakenteeltaan loppukäyttökohteessa käytettävää tuotetta, mukaan lukien 

alusmateriaalit ja mahdolliset ilmaraot eri kerrosten välissä, koska 

pintamateriaalin alla oleva rakenne voi vaikuttaa merkittävästi päällimmäisenä 

olevan materiaalin palamiskäyttäytymiseen. (ISO 5658-2:2006, s. 7) Testiin 

tulee toimittaa vähintään kuusi testinäytettä testattavasta pinnasta. 

Testinäytteen tulee olla 180 mm pitkä, 150 mm leveä ja enintään 50 mm paksu. 

(ISO 5658-2:2006, s. 5) Kuvassa 8 on esitetty testimenetelmän periaatekuva. 

Testimenetelmästä on yksityiskohtaisempi kuvaus liitteessä 7. 
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Kuva 8. Testimenetelmän periaatekuva (ISO 5658-2:2006, s. 4). 

 

Jos testinäytteestä muodostuu testin aikana liekehtiviä pisaroita tai partikkeleita 

ja liekehtiminen kestää yli 4 sekuntia (ISO 5658-2:2006/AMD.1:2011, s. 3) tai, 

jos testataan tuotetta, joka ei syty standardin ISO 5658-2 mukaisessa testissä ja 

joka on lisäksi ilmoitettu sellaiseksi, jota ei ole mahdollista luokitella, tulee 

tuotteelle tehdä lisätestaus. Lisätestaus tehdään standardin SFS-EN ISO 

11925-2 mukaisesti. Testissä tehdään liekin leviämistä seuraava 30 sekunnin 

testi. Testi katsotaan läpäistyksi, jos liekin leviäminen on alle 150 mm 60 

sekunnissa ja liekehtiviä pisaroita tai partikkeleita ei synny. (SFS-EN 45545-

2:2013+A1:2015, s. 28) Standardin SFS-EN ISO 11925-2 mukaisesta 

testimenetelmästä on yksityiskohtaisempi kuvaus liitteessä 10. 

7.3 Testi 3 ISO 5660-1 

Standardissa SFS-EN 45545-2 määritetään testit T03.01 ja T03.02, joiden ero 

on testinäytteeseen kohdistettavan lämpövuon arvossa. Testit tehdään 

standardin ISO 5660-1 mukaisesti. (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 29) 

Standardissa määritetään menetelmä, jolla voidaan arvioida testinäytteen 

lämmönluovutusnopeus ja siten tuotteen myötävaikutusta tulipaloon. (ISO 5660-

1:2002, s. 1,3) Lämmönluovutusnopeus määritetään testin aikaisen hapen 

kulutuksen avulla, kun tiedetään, että hapesta vapautuu kilogrammaa kohden 

noin 13,1 MJ energiaa. (ISO 5660-1:2002, s. 3) Tuotteiden, jotka koostuvat 
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materiaalikokoonpanosta, testauksessa tulee ottaa huomioon tuotteiden alla 

loppukäyttöolosuhteissa olevien materiaalien vaikutus mittaustuloksiin. 

Testatessa tulee varmistaa, että testattu kokoonpano vastaa 

loppukäyttökokoonpanoa. (ISO 5660-1:2002, s. 8) Testissä testataan kolme 

testinäytettä. Testinäytteen tulee olla neliön muotoinen 100 mm sivunmitalla ja 

paksuuden tulee olla enintään 50 mm. (ISO 5660-1:2002, s. 7) Kuvassa 9 on 

esitetty testimenetelmän periaatekuva. Testimenetelmästä on 

yksityiskohtaisempi kuvaus liitteessä 8. 

 

Kuva 9. Testilaitteiston kokoonpano (ISO 5660-1:2002, s. 18). 

7.4 Testi 4 SFS-EN ISO 9239-1 

Standardin SFS-EN 45545-2 testi T04 tehdään standardin SFS-EN ISO 9239-1 

mukaisesti (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 30). Standardissa määritetään 

testimenetelmä, jolla voidaan arvioida lattiamateriaalien palamiskäyttäytymistä 

ja tulen leviämistä materiaalissa (SFS-EN ISO 9239-1:2010, s. v-1). Liekin 

etenemää matkaa kuvataan CHF-arvon (critical heat flux at extinguisment) 

avulla. Arvo on näytteen pintaan tulevan lämpövuon arvo pisteessä, jossa tuote 

ei enää pala. (SFS-EN ISO 9239-1:2010, s. 9) Kun kyseessä on kokoonpano, 

testissä käytettävien materiaalien tulee vastata todellisia materiaaleja. 

Testaukseen tarvitaan 6 testinäytettä. Kolme testinäytettä tulee leikata 

tuotantosuunnassa ja kolme sitä vastaan kohtisuorassa suunnassa. 
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Testinäytteen pituuden tulee olla 1050 mm, leveyden 230 mm ja paksuuden 

enintään 38 mm. (SFS-EN ISO 9239-1:2010, s. 5-6; henkilökohtainen viestintä, 

19. toukokuuta 2016, Ryynänen) Kuvassa 10 on esitetty testilaitteiston 

periaatekuva. Testimenetelmästä on yksityiskohtaisempi kuvaus liitteessä 9. 

 

Kuva 10. Testilaitteiston periaatekuva (SFS-EN ISO 9239-1:2010, s. 11). 

7.5 Testi 5 SFS-EN ISO 11925-2 

Standardin SFS-EN 45545-2 testi T05 tehdään standardin SFS-EN ISO 11925-

2 mukaisesti (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 30). Standardissa 

määritetyssä testimenetelmässä mitataan tuotteen syttyvyyttä pienen liekin 

suorasta kosketuksesta. Syttyvyyden arviointi tehdään mittaamalla liekin 

leviämistä näytteen pystysuoraa pintaa pitkin. Testissä arvioidaan myös sitä, 

tippuuko testattavasta materiaalista testin aikana liekehtiviä pisaroita. (SFS-EN 

ISO 11925-2:2010, s. v) Testaukseen tarvitaan vähintään 6 testinäytettä. Kolme 

testinäytettä tulee leikata tuotantosuunnassa ja kolme sitä vastaan 

kohtisuorassa suunnassa. (SFS-EN ISO 11925-2:2010, s. 5) Testinäytteen 

tulee olla 250 mm pitkä, 90 mm leveä ja enintään 60 mm paksu. Jos testattava 

tuote ei ole tasomainen, esimerkiksi putkieriste, se voidaan testata 

loppukäyttömuodossa. (SFS-EN ISO 11925-2:2010, s. 4) Kuvassa 11 on 
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esitetty osa testilaitteistosta. Testimenetelmästä on yksityiskohtaisempi kuvaus 

liitteessä 10. 

 

Kuva 11. Osa testikokoonpanosta (SFS-EN ISO 11925-2:2010, s. 16). 

7.6 Testi 6 ISO/TR 9705-2 

Standardin SFS-EN 45545-2 testi T06 tehdään teknisen raportin ISO/TR 9705-2 

mukaisesti (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 30). Teknisessä raportissa 

annetaan taustatietoa standardissa ISO 9705-1 määritetyn kalorimetritestin 

käyttäjille. Testimenetelmän tarkoitus on arvioida pinnalle asetettujen tuotteiden 

myötävaikutus tulen kasvuun palotilanteessa.  (ISO/TR 9705-2:2001, s. v) 

Testinäytteen lämpösäteilyn arvot mitataan hapen kulutuksen avulla ja tulokset 

ilmoitetaan kilowateissa [kW] (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 42). Testissä 

testataan kolme istuinta. Testissä käytetään kokonaista istuinta, joka on 

vandalisoitu määrätyllä tavalla. (ISO/TR 9705-2:2001, s. 49) Standardin SFS-

EN 45545-2 esittämä laitteiston periaatepiirustus on esitetty kuvassa 12. 

Testimenetelmästä on yksityiskohtaisempi kuvaus liitteessä 11. 
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Kuva 12. Huonekalukalorimetritestin laitteiston periaatekuva (SFS-EN 45545-
2:2013+A1:2015, s. 43). 

7.7 Testi 7 SFS-EN ISO 12952-2 

Standardin SFS-EN 45545-2 testi T07 tehdään standardin SFS-EN ISO 12952-

2 mukaisesti (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 30). Standardin SFS-EN ISO 

12952 osissa 1 ja 2 käsitellään vuodevaatteiden syttyvyyden 

arviointimenetelmiä. Osassa 2 sytytyslähteenä käytetään tulitikun liekkiin 

verrannollista sytytyslähdettä. (SFS-EN ISO 12952-2:2010, s. 7) Testissä 

mitataan testinäytteen jälkipaloaikaa (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 30). 

Testi tehdään kaksi kertaa ja se on mahdollista suorittaa samalle näytteelle, 

jollei suuri osa näytteestä ole kulunut ensimmäisessä testissä. Sytytyskohdat 

riippuvat testattavasta tuotteesta. (SFS-EN ISO 12952-2:2010, s. 21) Jos 



 

 

65 

tuotteita käytetään yhdessä, ne täytyy testata yhdessä. Testikokoonpanon tulee 

muistuttaa mahdollisimman läheisesti loppukäyttöolosuhteita. (SFS-EN ISO 

12952-2:2010, s. 23) Testinäytteiden mitat ja tarkempi kuvaus 

testimenetelmästä ovat esitetty liitteessä 12. 

7.8 Testi 8 SFS-EN 60695-1-40 

Standardin SFS-EN 45545-2 testissä T08 määritetään tuotteen 

leimahduslämpötila. Leimahduslämpötila voidaan tehdä standardin SFS-EN 

60695-1-40 mukaisesti kahdella menetelmällä. Toinen on standardin SFS-EN 

ISO 2592 mukainen menetelmä, jossa määritetään tuotteen leimahdus- ja 

syttymislämpötilat Clevelandin avokuppimenetelmällä ja toinen on standardin 

SFS-EN ISO 2719 mukainen menetelmä, jossa leimahduslämpötilan 

määrittämiseen käytetään Pensky-Martensin umpikuppimenetelmää. (SFS-EN 

45545-2:2013+A1:2015, s. 26; IEC 60695-1-40:2013 ed. 1.0, s. 13, SFS-EN 

ISO 2592:2001; SFS-EN ISO 2719:2002) Leimahduslämpötila on testinäytteen 

alin lämpötila, korjattuna 101,3 kPa ilmanpaineeseen, missä sytytysliekin tuonti 

näytteeseen aiheuttaa testinäytteen haihtumistuotteiden syttymisen ja liekin 

leviämisen nestepinnan yli. Clevelandin avokuppimenetelmä soveltuu 

öljytuotteille, joiden avokuppi-leimahduslämpötila on yli 79 ºC, lukuun ottamatta 

polttoöljyjä, jotka testataan yleensä standardin SFS-EN ISO 2719 mukaisesti. 

(SFS-EN ISO 2592:2001, s. 1) Pensky-Martensin umpukuppimenetelmä 

soveltuu nesteille, joiden leimahduslämpötila on yli 40 ºC (SFS-EN ISO 

2719:2002, s. 1). Testimenetelmistä on yksityiskohtaisempi kuvaus liitteessä 13. 

7.9 Testi 9.01 SFS-EN 60332-1-2 

Standardissa SFS-EN 45545-2 kaapeleiden palotestaukseen annettu testi 

T09.01 määritetään standardissa SFS-EN 60332-1-2 ja se on esitesti, joka 

tehdään kaikille kaapeleille (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 31). 

Standardissa määritetään testimenetelmä, jolla testataan yksittäisen, eristetyn 

sähköjohdon tai -kaapelin tai valokaapelin palamiskäyttäytymistä, kun se 

asetetaan pystysuoraan asentoon ja altistetaan liekille (60332-1-2:2004 ed. 1.0, 
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s. 9). Testinäytteitä tulee toimittaa vähintään 3 kappaletta (60332-1-2:2004 ed. 

1.0, s. 19). Testinäytteen tulee olla 600 mm pitkä (IEC 60332-1-

2:2004/AMD:2015, s. 3). Kun testinäytteen palaminen on lakannut, se pyyhitään 

puhtaaksi ja hiilettyneen osan koko mitataan (60332-1-2:2004 ed. 1.0, s. 13, 

15). Tuote läpäisee testin, jos hiilettyneen alueen etäisyys ylemmän tuen 

alapinnasta on yli 50 mm ja, jos hiilettyminen on edennyt ylemmän tuen 

alapinnasta mitattuna alle 540 mm päähän. Jos testissä tapahtuu hylkääminen, 

tehdään kaksi uutta testiä. Jos tuote läpäisee molemmat niistä, sen katsotaan 

läpäisseen testin. (60332-1-2:2004 ed. 1.0, s. 19) Testimenetelmästä on 

yksityiskohtaisempi kuvaus liitteessä 14. 

7.10 Testi 9.02 SFS-EN 60332-3-24 

Standardin SFS-EN 45545-2 testi T09.02 määritetään standardissa SFS-EN 

60332-3-24. Testissä tutkitaan liekin pystysuuntaista leviämistä johto- tai 

kaapelinipussa. Testi tehdään nipuille, joissa yksittäisten johtojen tai 

kaapeleiden halkaisija on ≥ 12 mm. (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 31) 

Niput kiinnitetään 500 mm leveisiin kaapelitikapuihin (IEC 60332-3-

24:2000/AMD:2008, s. 3).  Kun haetaan tyyppihyväksyntää kaapelille, kaapelin 

valinta ja johtimen poikkileikkaus tulee olla sellainen kuin kaapelin 

spesifikaatiossa on kerrottu tai sellainen millaiseksi se on sovittu valmistajan ja 

ostajan välillä (IEC 60332-3-24:2000 ed. 1.0, s. 23). Testinäytteitä tulee 

toimittaa testiin 3 kappaletta. Jos ensimmäinen testi ei täytä vaatimuksia, tulee 

testaus tehdä kaksi kertaa uudelleen. Jos tuote läpäisee molemmat niistä, sen 

katsotaan läpäisseen testin. (IEC 60332-3-24:2000 ed. 1.0, s. 19; IEC 60332-3-

24:2000/AMD:2008, s. 3) Testinäyte muodostuu samasta tuotantopituudesta 

leikatuista testikappaleista, joiden pituus on vähintään 3,5 metriä. 

Testikappaleiden lukumäärä määräytyy siten, että testinäytteen ei-metallisen 

materiaalin nimellinen kokonaistilavuus on 1,5 l/m. (IEC 60332-3-24:2000 ed. 

1.0, s. 13, 15) Testimenetelmästä on yksityiskohtaisempi kuvaus liitteessä 15. 
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7.11 Testit 9.03, 9.04 ja 15 SFS-EN 50305 

Standardin SFS-EN 45545-2 testit T09.03 ja T09.04 määritetään standardissa 

SFS-EN 50305. Testissä tutkitaan liekin pystysuuntaista leviämistä johto- tai 

kaapelinipussa. Testi tehdään nipuille, joissa yksittäisten johtojen tai 

kaapeleiden halkaisija on < 12 mm. Kaapelit, joiden kokonaishalkaisija on välillä 

6…12 mm, tulee testata standardin SFS-EN 60332-3-24 mukaisesti, lukuun 

ottamatta ei-metallisen materiaalin tilavuutta, joka tulee olla 0,5 l/m. (EN 

50305:2002, s. 24) Kaapelit, joiden kokonaishalkaisija on ≤ 6 mm, tulee testata 

myös standardin SFS-EN 60332-3-24 mukaisesti, kuitenkin siten, että 

testattavat kaapelit testataan noin 20 mm paksuina nippuina.  Se kuinka monta 

kaapelia yhteen nippuun tulee, määräytyy kaapeleiden halkaisijan perusteella. 

Ei-metallisen materiaalin nimellisen kokonaistilavuuden tulee olla > 0,4 l/m ja ≤ 

0,6 l/m. (EN 50305:2002, s. 24) Testinäytteiden ja -kappaleiden lukumäärät 

määräytyvät, kuten testissä T09.02 (IEC 60332-3-24:2000 ed. 1.0, s. 13, 15). 

Testimenetelmistä on yksityiskohtaisempi kuvaus liitteessä 16. 

7.12 Testit 10.01, 10.02, 10.03 ja 10.04 SFS-EN ISO 5659-2 

Standardin SFS-EN 45545-2 testit T10.01-T10.04 tehdään standardin SFS-EN 

ISO 5659-2 mukaisesti (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 31). Standardissa 

määritetään menetelmä materiaalin palaessa muodostuvan savun määrän 

mittaamiseen. Menetelmässä testinäyte altistetaan suljetussa testikammiossa 

lämpösäteilylle. Testinäytteet voidaan altistaa lämpösäteilyn lisäksi 

sytytysliekille. (SFS-EN ISO 5659-2:2013, s. 1-3) Standardin SFS-EN 45545-2 

testit T10.01, T10.02 ja T10.04 tehdään 50 kW/m2 lämpövuolla ilman 

sytytysliekkiä. Kyseisissä testeissä mitataan eri suuretta. Testi T10.03 tehdään 

25 kW/m2 lämpövuolla sytytysliekin kanssa. (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, 

s. 31-32) 

Jokaista tehtävää testivariaatiota kohti tarvitaan vähintään 6 näytettä (SFS-EN 

ISO 5659-2:2013, s. 3). Testinäytteen tulee olla neliön muotoinen sivun 

pituuden ollessa 75 mm ja paksuus saa olla enintään 25 mm. Jos mahdollista, 



 

 

68 

materiaalit tulisi testata niiden loppukäyttöpaksuudessa. (SFS-EN ISO 5659-

2:2013, s. 3-4) Kaikkien alusmateriaalien ja ydinmateriaalien tulee olla samoja 

testinäytteissä, kuin niissä tuotteissa, joita käytetään käytännössä. Jos 

testataan päällystemateriaaleja, mukaan lukien maalit ja liimat, testinäytteet 

tulee päällystää samoin käytännöin kuin loppukäyttötuote päällystetään. (SFS-

EN ISO 5659-2:2013, s. 4) Kuvassa 13 on esitetty testilaitteiston periaatekuva. 

Testimenetelmästä on yksityiskohtaisempi kuvaus liitteessä 17. 

 

Kuva 13. Testilaitteiston periaatekuva (SFS-EN ISO 5659-2:2013, s. 7). 

7.13 Testit 11.01 ja 11.02 SFS-EN 45545-2 liite C 

Standardin SFS-EN 45545-2 määrittämissä testeissä T11.01 ja T11.02, 

arvioidaan tuotteista palon aikana vapautuvien kaasujen myrkyllisyyttä FITR 

tekniikkaa hyödyntävän kaasuanalyysin avulla. Testituloksista lasketaan CIT-

arvo. Testit tehdään standardin SFS-EN ISO 5659-2 mukaisella menetelmällä. 

Standardissa SFS-EN ISO 5659-2 määritetty optisen tiheyden testi ja 

kaasuanalyysi voidaan tehdä yhtä aikaa. (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 

32, 54-55, 58) Suuret pintaan asennettavat tuotteet kuten seinä- ja kattopaneelit 

testataan 50 kW/m2 säteilyteholla ilman sytytysliekkiä testin T11.01 mukaisesti. 

Lattiamateriaaleihin kohdistuu yleensä pienempi säteilyteho tulipalossa, niinpä 

testinäytteet altistetaan 25 kW/m2 säteilyteholle ja sytytysliekille testin T11.02 

mukaisesti. (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 55) Kaasuanalyysi tehdään 
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kolmelle testinäytteelle (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 56). Testit tehdään 

samanlaisille testinäytteille kuin standardissa SFS-EN ISO 5659-2 (SFS-EN 

ISO 5659-2:2013, s. 3-4). Testimenetelmästä on yksityiskohtaisempi kuvaus 

liitteessä 18. 

7.14 Testi 12 NF X70-100-1 ja -2 

Standardin SFS-EN 45545-2 määrittämässä testissä T12 arvioidaan tuotteista 

palon aikana vapautuvien kaasujen myrkyllisyyttä standardissa NF X70-100-1 

määritettyjen menetelmien avulla (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 55). 

Testituloksista lasketaan CITNLP-arvo (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 66). 

Testilaitteisto ja testiolosuhteet määritetään standardissa NF X70-100-2 (NF 

X70-100-2:2006). Standardin SFS-EN 45545-2 liitteessä C annetaan 

kaasuanalyysin tekoon tarvittavat tiedot. Menetelmässä testataan pieniä 

testinäytteitä. Testinäytteen massa on 1 g. (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 

55) Testinäytteitä tulee olla 24 (NF X70-100-2:2006, s. 8, SFS-EN 45545-

2:2013+A1:2015, s.33). Testimenetelmästä on yksityiskohtaisempi kuvaus 

liitteessä 19. 

7.15 Testi 13 SFS-EN 61034-2 

Standardin SFS-EN 45545-2 testin T13 menetelmä on määritetty standardissa 

SFS-EN 61034-2 (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 33). Testissä arvioidaan 

sähkö- ja valokuitukaapeleiden palaessa muodostuvan savun tiheyttä (IEC 

61034-1:2005+A1:2013 ed. 3.0, s. 5). Testi tehdään testikammiossa ja 

valonläpäisevyys ilmaistaan savun läpäisseen valon voimakkuuden suhteena 

lähetetyn valon voimakkuuteen (IEC 61034-1:2005+A1:2013 ed. 3.0, s. 6; IEC 

61034-2:2005+A1:2013 ed. 3.0, s. 8-9). Testiin tulee toimittaa 3 testinäytettä. 

Jos ensimmäinen testaus ei täytä asetettuja vaatimuksia, tulee testata 2 

testinäytettä lisää. Jos molemmat niistä testeistä läpäisee vaatimukset, 

katsotaan tuotteen täyttävän vaatimukset. Testinäytteet tulee ottaa samasta 

tuotantopituudesta. (IEC 61034-2:2005+A1:2013 ed. 3.0, s. 9) Testinäyte 

muodostuu yhdestä tai useammasta testikappaleesta, joiden pituus on 1,00 m. 
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Testikappaleiden lukumäärä määräytyy kaapeleiden halkaisijamitan mukaisesti. 

(IEC 61034-2:2005+A1:2013 ed. 3.0, s. 7) Liitteessä 20 on yksityiskohtaisempi 

kuvaus testimenetelmästä. 

7.16 Testi 14 SFS-EN 13501-1 

Standardin SFS-EN 45545-2 testissä T14 arvioidaan tuotteen kuuluvuutta 

standardin SFS-EN 13501-1 mukaiseen luokkaan A1. Kyseiseen luokkaan 

kuuluvat tuotteet, jotka ovat palamattomia. Luokan A1 tuotteet eivät 

myötävaikuta palamiseen missään palon vaiheessa mukaan lukien täyden 

palon vaihe. (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 25; SFS-EN 13501-

1:2007+A1:2009, s. 76) Tuotteille tulee tehdä standardin SFS-EN ISO 1182 

mukainen materiaalin palamattomuutta arvioiva testi ja standardin SFS-EN ISO 

1716 mukainen testi, jolla mitataan palamisessa vapautuvan 

enimmäislämpömäärän arvoa sekä mahdollisesti standardin SFS-EN 13823 

mukainen testi, jolla arvioidaan tuotteen myötävaikutusta palon kehittymiseen 

(SFS-EN 13501-1:2007+A1:2009, s. 23, 25). Testinäytteiden lukumäärä 

määritetään standardeissa, joissa testimenetelmät ovat määritetty (SFS-EN 

13501-1:2007+A1:2009, s. 29). Standardista SFS-EN 13501-1 on 

yksityiskohtaisempi kuvaus liitteessä 21. Standardissa käytetyistä 

testimenetelmistä on kuvaukset liitteissä 22-24. 

7.17 Testi 15 SFS-EN 50305 

Standardin SFS-EN 45545-2 testi T15 tehdään standardin SFS-EN 50305 

kohdan 9.2 mukaisesti (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 33; EN 

50305:2002).  Standardi SFS-EN 50305 määrittää testimenetelmän, jolla 

voidaan testata standardissa EN 50306 määritettyjen halogeenittomien johtojen 

ja kaapeleiden palaessa muodostuvien tuotteiden myrkyllisyyttä (EN 

50305:2002, s. 24). Testissä määritetään myrkyllisyysindeksi ITC (EN 

50305:2002, s. 27). Menetelmällä testataan johtojen ja kaapeleiden ei-metallisia 

komponentteja, kuten eristettä tai kuorta. Testiin tarvitaan testinäyte esitestiä 

varten sekä yksi näyte itse testiin. Testattavan testinäytteen tulee painaa noin 
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gramman. (EN 50305:2002, s. 24-26) Testimenetelmässä on tarkempi kuvaus 

liitteessä 25. 

7.18 Testi 16 SFS-EN 60695-2-11 

Standardin SFS-EN 45545-2 testissä T16 testataan piirilevyjen palo-

ominaisuuksia standardin SFS-EN 60695-2-11 mukaisesti (SFS-EN 45545-

2:2013+A1:2015, s. 19, 28, 33). Standardi määrittää testimenetelmän 

loppukäyttötuotteiden tai niissä käytettävien tuotteiden testaukseen. 

Testimenetelmällä arvioidaan loppukäyttötuotteen syttyvyyttä ja tulen leviämistä 

tuotteessa määritellyissä olosuhteissa, kun se altistetaan sähköisesti 

lämminneelle sytytyslähteelle. (IEC 60695-2-11:2014 ed. 2.0, s. 6) Testistä 

käytetään lyhennettä GWEPT, joka tulee sanoista Glow Wire End Product Test 

(IEC 60695-2-11:2014 ed. 2.0, s. 13). Sytytyslähteenä käytetään hehkulankaa 

(IEC 60695-2-11:2014 ed. 2.0, s. 10). Testiä varten tarvitaan 1 testinäyte. 

Testinäytteen kokoonpano tulee valita siten, että testiolosuhteet eivät poikkea 

suuresti loppukäyttöolosuhteista. On suositeltavaa testata kokonaista 

loppukäyttötuotetta. (IEC 60695-2-11:2014 ed. 2.0, s. 8-9, 11) Standardissa 

SFS-EN 45545-2 määritetään kuitenkin testattavaksi piirilevyt ilman niihin 

kiinnitettyjä teknisiä laitteita (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 35). 

Yksityiskohtaisempi kuvaus testimenetelmästä on esitetty liitteessä 26. 

7.19 Testi 17 SFS-EN 60695-11-10 

Standardissa SFS-EN 45545-2 määritetyllä testillä T17 testataan pienissä 

elektronisissa laitteissa, kuten matalajännitteisissä virrankatkaisijoissa, 

ylijännitesuojissa, sähkökytkimissä ja sulakkeissa käytettävien materiaalien 

palo-ominaisuuksia standardin SFS-EN 60695-11-10 mukaisesti (SFS-EN 

45545-2:2013+A1:2015, s. 19, 28, 33). Standardissa määritetään kaksi 

testimenetelmää, joista käytetään standardin SFS-EN 45545-2 mukaisesti 

menetelmää B (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 28, IEC 60695-11-10:2013 

ed. 2.0, s. 7). Menetelmän B mukaisella, pystysuoraan asetetun testinäytteen 

testillä tutkitaan liekehtimis- ja hehkumisaikaa sytytysliekille altistamisen 
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loputtua, palon levenneisyyttä ja palavien pisaroiden muodostumista (IEC 

60695-11-10:2013 ed. 2.0, s. 11). Testisauvan pituuden tulee olla 125 mm ja 

leveyden 13,0 mm. Jos luokitus halutaan tehdä esimerkiksi materiaalin 

paksuuksille 0,1…1,5 mm tulee testiin toimittaa testinäytteet vähintään minimi- 

ja maksimipaksuudessa. Testinäytteen paksuus ei saa ylittää 13,0 mm. 

Testimenetelmää B varten tulee valmistaa 20 testisauvaa jokaista testattavaa 

materiaalipaksuutta varten. (IEC 60695-11-10:2013 ed. 2.0, s. 14) 

Yksityiskohtaisempi kuvaus testimenetelmästä on esitetty liitteessä 27. 
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8 KOMPONENTTILISTA 

Työssä tutkitaan aiemmin tuotannossa olleen kaksikerrosvaunun rakennetta ja 

selvitetään, millaisia komponentteja vaunussa on käytetty ja komponentit 

listataan. Listauksen tekemiseen käytetään Excel-taulukkoa. 

Taulukkoon syötetään komponentin nimitys, tunnus, toimittaja, materiaali tai se 

mihin tuoteryhmään komponentti kuuluu, komponentin palavan aineen massa, 

tieto siitä, onko altistusalue alle 0,2 m2 ja se vaatiiko komponentti testausta 

standardin SFS-EN 45545-2 mukaisesti. Jos komponentti vaatii testauksen ja 

se on listattu liitteen 4 taulukossa, sen alaryhmän tunnus, johon komponentti 

kuuluu, merkitään taulukkoon. Taulukko hakee automaattisesti komponentille 

sovellettavan vaatimusluokan ja ilmoittaa mitä testejä komponentille tulee 

tehdä. Jos komponenttia ei löydy listauksesta, syötetään vaatimusluokka 

manuaalisesti. Kaikista komponenteista voidaan antaa lisätietoja, jos se 

nähdään tarpeelliseksi. Liitteessä 28 on esitetty otos taulukosta. 

Komponenttilista tulee toimimaan tarkistuslistana, kun uutta standardia aletaan 

ottaa käyttöön. Listaan voidaan merkitä, mitkä testeistä on tehty ja ovatko 

komponentit läpäisseet testit. 

Listassa komponentit ovat jaoteltu ryhmiin standardin SFS-EN 15380-2 

mukaisesti. Ryhmittelyssä komponenteilla asetetaan koodi, jonka alkuosa 

määräytyy sen perusteella mihin päätuoteryhmään ja alatuoteryhmään 

komponentti kuuluu. Esimerkiksi liitteen 28 otoksessa päätuoteryhmänä 

matkustamon lattian pintamateriaalilla on C, johon kuuluu ajoneuvon varustelu 

ja alatuoteryhmänä C, johon kuuluu ajoneuvon lattia. Kirjaimien jälkeen olevalla 

numeroyhdistelmällä erotetaan komponentit toisistaan. (SFS-EN 15380-2: 

2006, s. 8) 
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9 YHTEENVETO 

Euroopan unionin alueella on tavoitteena perustaa rajaton rautatieliikennealue 

ja tämän mahdollistamiseksi Euroopan unionin jäsenvaltioiden rautatiealaa 

koskevia teknisiä- ja turvallisuussääntöjä pyritään yhtenäistämään. Vuoden 

2017 jälkeen käyttöönotettavissa Euroopan unionin rautatiejärjestelmässä 

liikennöivissä vetureissa ja henkilöliikenteen vaunuissa käytettävien 

materiaalien tulee täyttää standardissa SFS-EN 45545-2 asetetut 

palamiskäyttäytymisvaatimukset. Standardiin on valittu joukko palotestejä, 

joiden avulla voidaan todentaa, että kiskoajoneuvoihin on valittu paloturvallisia 

materiaaleja ja komponentteja. 

Diplomityön tavoitteena oli kirjoittaa selostus materiaaleille ja komponenteille 

asetetuista palamiskäyttäytymisvaatimuksista ja palamiskäyttäytymisen 

tutkimiseen määritetyistä testimenetelmistä. Toisena tavoitteena työssä oli 

laatia yrityksen valmistaman kaksikerrosvaunun komponenteista lista, johon on 

merkattu, mitä testejä kullekin komponentille tulee tehdä. Työssä tutustuttiin 

palamiseen ja tulipaloihin liittyvään teoriaan, työn tilaaja yrityksen tuotantoon, 

kiskoajoneuvo-onnettomuuksiin, kiskokalustoa koskeviin 

turvallisuusmääräyksiin, materiaaleille ja komponenteille asetettuihin 

palamiskäyttäytymisvaatimuksiin ja palotestausmenetelmiin. 

Työn tuloksena saatua selostusta voidaan käyttää perehdytettäessä 

työntekijöitä tuotteiden palotestaukseen. Selostus tulee toimimaan myös 

suunnittelun työkaluna. Siitä voi helposti tarkistaa, mitä vaatimuksia tuotteille 

asetetaan ja millaisia testejä niille tehdään. Ajatuksena työssä olikin, että 

yhdestä tiedostosta löytyisi tuotteiden arvioimiseen tarvittavat tiedot. Työssä 

käsiteltiin standardeja ja niissä määritetyissä säännöissä on hyvin usein 

viittauksia muissa standardeissa määritettyihin sääntöihin. Kaikkien sääntöjen 

kirjoittaminen yhteen tiedostoon on ongelmallista ja tekee tekstistä erittäin 

raskaslukuisen. Tämän takia työn laajuus tuli rajata ja jättää työhön 

mahtumattomien sääntöjen selvittäminen lukija vastuulle. 



 

 

75 

Työssä tehty listaus kaksikerrosvaunun komponenteista toimii pohjana, kun 

standardin SFS-EN 45545 mukaisesti suunniteltavaa vaunua aletaan 

suunnitella. Kun listaus arvioitavan vaunun komponenteista on valmis, voidaan 

sitä käyttää tarkistuslistana, josta nähdään mitä testejä on tehty ja mitkä niistä 

on tehty hyväksytysti. Työssä tehty listaus aiemmin valmistuksessa olleen 

kaksikerrosvaunun komponenteista jää kesken, osittain työhön varatun ajan 

loppuessa kesken ja osaksi sen takia, että kaikista komponenteista ei ole 

tarkkoja tietoja. Aikaisemmin valmistuksessa olleen kaksikerrosvaunun 

komponentteja ei välttämättä tulla käyttämään tulevaisuudessa suunniteltavissa 

vaunuissa tai ainakin komponenttien tunnukset tulee muuttumaan. Näin ollen 

työssä listatut komponentit joudutaan käymään uudelleen läpi, kun aletaan 

suunnitella uutta vaunua. 

Komponentteja arvioitaessa ensimmäiseksi kannattaa selvittää, mistä 

materiaalista tai materiaaleista arvioitava komponentti on valmistettu. Jos 

komponentin valmistusmateriaali tai -materiaalit on luokiteltu standardin SFS-

EN 13501-1 mukaiseen luokkaan A1, niin komponentille ei tällöin aseteta 

palamiskäyttäytymisvaatimuksia ja tuotteen arviointi tulee päätökseen. Jos 

arvioitavassa komponentissa on palavaa materiaalia, tulee arvioida voiko se 

altistua suoraan standardissa SFS-EN 45545-2 luetelluille neljälle 

syttymislähteelle.  Suoraan altistumisen käsitettä ei ole standardissa selitetty, 

mutta sen voidaan tulkita tarkoittavan sitä, että syttymislähteen ja arvioitavan 

komponentin välissä ei ole minkäänlaista estettä. Jos suoraan altistumista ei voi 

tapahtua, tuotteen arviointi tulee päätökseen. Jos arvioitava komponentti voi 

altistua suoraan jollekin syttymislähteistä, tällöin menetellään arviointikaavion 

mukaisesti ja tutkitaan komponentin altistusalueen koko. Arviointi jatkuu 

arviointikaavion mukaisesti, ja komponentille joko asetetaan tai ei aseteta 

palamiskäyttäytymisvaatimuksia. 

Asioiden standardointi tuo moneen arviointiprosessiin varmuutta. Standardien 

laatijat ovat kukin alansa ammattilaisia ja näin ollen standardeissa otetaan usein 

huomioon myös sellaisia asioita, joita vain uransa kyseisen asian parissa 

työskennelleet henkilöt osaavat ottaa huomioon. Standardeissa voi kuitenkin 
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olla myös puutteita ja niistä saattaa puuttua jokin tärkeä tieto, joka on olennaista 

standardia sovellettaessa. Työn yhteydessä standardeista löytyi joitakin kohtia, 

joista puuttuu olennaista tietoa tai joihin tarvitaan selvennystä. Nämä kohdat 

tulee selvittää vääjäämättä viimeistään silloin, kun standardin SFS-EN 45545 

mukaisesti suunniteltavaa vaunua aletaan suunnitella ja standardeja aletaan 

soveltaa. 



 

 

77 

LÄHDELUETTELO 

Euroopan komissio, 1996. Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. 96/603/EY 

Komission päätös, tehty 4 päivänä lokakuuta 1996, neuvoston direktiivin 

89/106/ETY 20 artiklan soveltamisesta rakennusmateriaalien osalta tehdyn 

komission päätöksen 94/61 l/EY mukaiseen luokkaan A "ei vaikuta tuleen" 

kuuluvien tuotteiden luettelon vahvistamisesta [online], L267/23. Saatavissa: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:31996D0603 [Haettu: 

21.3.2016]. 

Euroopan parlamentti, Euroopan unionin neuvosto, 2004. Euroopan unionin 

virallinen lehti. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 881/2004 

annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan rautatieviraston perustamisesta 

[online], L164/1. Saatavissa: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FI/TXT/?uri=celex:32004R0881 [Haettu: 8.4.2016]. 

Euroopan parlamentti, Euroopan unionin neuvosto, 2008. Euroopan unionin 

virallinen lehti. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/57/EY annettu 

17 päivänä kesäkuuta 2008 rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta 

yhteisössä [online], L191/1. Saatavissa: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0057&from=EN [Haettu: 

24.3.2016]. 

Euroopan komissio, 2014. Euroopan unionin virallinen lehti. Komission asetus 

(EU) 1302/2014 annettu 18. päivänä marraskuuta 2014 Euroopan unionin 

rautatiejärjestelmän liikkuvan kaluston osajärjestelmää ”veturit ja 

henkilöliikenteen liikkuva kalusto” koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä 

eritelmästä [online], L356/228. Saatavissa: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32014R1302 [Haettu: 21.3.2016]. 

 

 



 

 

78 

Euroopan komissio, 2014. Euroopan unionin virallinen lehti. Komission asetus 

(EU) 1303/2014, annettu 18 päivänä marraskuuta 2014, Euroopan unionin 

rautatiejärjestelmän rautatietunneleiden turvallisuutta koskevasta 

yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä [online], L356/394. Saatavissa: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32014R1303 [Haettu: 

8.4.2016]. 

Euroopan komissio, 2015. Euroopan unionin virallinen lehti. Tietyllä 

jännitealueella toimivia sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 

lähentämisestä 12 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 2006/95/EY täytäntöönpanoon liittyvä komission 

tiedonanto [online], C125/56. Saatavissa: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FI/TXT/?uri=CELEX:52015XC0417(04) [Haettu: 21.3.2016]. 

Association Française de Normalisation AFNOR, 2006. NF X70-100-1:2006 

Fire tests. Analysis of gaseous effluents. Part 1: Methods for analysing gases 

stemming from thermal degradation. Saint-Denis: Association Française de 

Normalisation AFNOR. 

Association Française de Normalisation AFNOR, 2006. NF X70-100-2:2006 

Fire tests. Analysis of gaseous effluents. Part 2: Tubular furnace thermal 

degradation method. Saint-Denis: Association Française de Normalisation 

AFNOR. 

Deutsches Institut für Normung DIN, 1990. DIN 4102-14:1990-05 Fire behaviour 

of building materials and elements; determination of the burning behaviour of 

floor covering systems using a radiant heat source. Saksa: Deutsches Institut 

für Normung DIN. 

Deutsches Institut für Normung DIN, 2009. DIN 5510-2:2009-05 Preventive fire 

protection in railway vehicles. Part 2: Fire behaviour and fire side effects of 

materials and parts. Classification, requirements and test methods. Saksa: 

Deutsches Institut für Normung DIN. 



 

 

79 

Deutsches Institut für Normung DIN, 1990. DIN 54341:1988-01 Testing of seats 

in railways for public traffic; determination of burning behaviour with a paper 

pillow ignition source. Saksa: Deutsches Institut für Normung DIN. 

Deutsches Institut für Normung DIN, 1984. DIN 53438-1:1984-06 Testing of 

combustible materials; response to ignition by a small flame; general data. 

Saksa: Deutsches Institut für Normung DIN. 

Deutsches Institut für Normung DIN, 1984. DIN 53438-2:1984-06 Testing of 

combustible materials; response to ignition by a small flame; edge ignition 

Saksa: Deutsches Institut für Normung DIN. 

Deutsches Institut für Normung DIN, 1984. DIN 53438-3:1984-06 Testing of 

combustible materials; response to ignition by a small flame; surface ignition. 

Saksa: Deutsches Institut für Normung DIN. 

Deutsches Institut für Normung DIN, 2007. DIN 54837:2007-12 Testing of 

materials, small components and component sections for rail vehicles - 

Determination of burning behaviour using a gas burner. Saksa: Deutsches 

Institut für Normung DIN. 

European Committee for Electrotechnical Standardization CENELEC, 2002. EN 

50305:2002 Railway applications. Railway rolling stock cables having special 

fire performance. Test methods. Bryssel: European Committee for 

Electrotechnical Standardization CENELEC. 

European Committee for Electrotechnical Standardization CENELEC, 2002. EN 

50306-1:2002 Railway applications.  Railway rolling stock cables having special 

fire performance.  Thin wall. Part 1: General requirements. Bryssel: European 

Committee for Electrotechnical Standardization CENELEC. 

 



 

 

80 

European Committee for Electrotechnical Standardization CENELEC, 2008. EN 

50264-1:2008 Railway applications.  Railway rolling stock power and control 

cables having special fire performance.  Part 1: General requirements. Bryssel: 

European Committee for Electrotechnical Standardization CENELEC. 

European Committee for Electrotechnical Standardization CENELEC, 2008. EN 

50382-1:2008 Railway applications. Railway rolling stock high temperature 

power cables having special fire performance. Part 1: General requirements. 

Bryssel: European Committee for Electrotechnical Standardization CENELEC. 

European Committee for Standardization CEN, 2006. SFS-EN 15380-2:2006 

Railway applications. Designation system for railway vehicle. Part 2: Product 

groups. Suomi: Suomen standardisoimisliitto SFS. 

European Committee for Standardization CEN, 2010. SFS-EN 13238:2010 

Reaction to fire tests for building products. Conditioning procedures and general 

rules for selection of substrates. Suomi: Suomen standardisoimisliitto SFS. 

European Committee for Standardization CEN, 2010. SFS-EN 13501-

1:2007+A1:2009 Fire classification of construction products and building 

elements. Part 1: Classification using data from reaction to fire tests. Suomi: 

Suomen standardisoimisliitto SFS. 

European Committee for Standardization CEN, 2010. SFS-EN 13501-

2+A1:2007+A1:2009 Fire classification of construction products and building 

elements. Part 2: Classification using data from fire resistance tests, excluding 

ventilation services. Suomi: Suomen standardisoimisliitto SFS. 

European Committee for Standardization CEN, 2013. SFS-EN 45545-1:2013 

Railway applications. Fire protection on railway vehicles. Part 1: General. 

Suomi: Suomen standardisoimisliitto SFS.  



 

 

81 

European Committee for Standardization CEN, 2013. SFS-EN 45545-3:2013 

Railway applications. Fire protection on railway vehicles. Part 3: Fire resistance 

requirements for fire barriers. Suomi: Suomen standardisoimisliitto SFS. 

European Committee for Standardization CEN, 2013. SFS-EN 45545-4:2013 

Railway applications. Fire protection on railway vehicles. Part 4: Fire safety 

requirements for rolling stock design. Suomi: Suomen standardisoimisliitto SFS. 

European Committee for Standardization CEN, 2013. SFS-EN 45545-6:2013 

Railway applications. Fire protection on railway vehicles. Part 6: Fire control and 

management systems. Suomi: Suomen standardisoimisliitto SFS. 

European Committee for Standardization CEN, 2013. SFS-EN 45545-7:2013 

Railway applications. Fire protection on railway vehicles. Part 7: Fire safety 

requirements for flammable liquid and flammable gas installations: General. 

Suomi: Suomen standardisoimisliitto SFS. 

European Committee for Standardization CEN, 2015. SFS-EN 45545-

2:2013+A1:2015 Railway applications. Fire protection on railway vehicles. Part 

2: Requirements for fire behaviour of materials and components. Suomi: 

Suomen standardisoimisliitto SFS. 

European Committee for Standardization CEN, 2015. SFS-EN 45545-

5:2013+A1:2015 Railway applications. Fire protection on railway vehicles. Part 

5: Fire safety requirements for electrical equipment including that of trolley 

buses, track guided buses and magnetic levitation vehicles. Suomi: Suomen 

standardisoimisliitto SFS. 

European Committee for Standardization CEN, 2016. SFS-EN 60332-2-2:2016 

Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions.  Part 2-2: Test for 

vertical flame propagation for a single small insulated wire or cable.  Procedure 

for diffusion flame. Suomi: Suomen standardisoimisliitto SFS. 



 

 

82 

European Committee for Standardization CEN, 2015. SFS-EN 60695-4:2012 

Fire hazard testing. Part 4: Terminology concerning fire tests for 

electrotechnical products. Suomi: Suomen standardisoimisliitto SFS. 

European Committee for Standardization CEN, 2016. SFS-EN 60695-11-4:2016 

Fire hazard testing. Part 11-4: Test flames.  50 W flame.  Apparatus and 

confirmational test method. Suomi: Suomen standardisoimisliitto SFS. 

European Committee for Standardization CEN, 2016. SFS-EN 60695-11-5:2016 

Fire hazard testing. Part 11-5: Test flames. Needle-flame test method. 

Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance. Suomi: Suomen 

standardisoimisliitto SFS. 

European Committee for Standardization CEN, 2016. SFS-EN 60754-1:2016 

Test on gases evolved during combustion of materials from cables. Part 1: 

Determination of the halogen acid gas content. Suomi: Suomen 

standardisoimisliitto SFS. 

European Committee for Standardization CEN, 2016. SFS-EN 60811-1-

3/A1:2016 Insulating and sheathing materials of electric and optical cables.  

Common test methods. Part 1-3: General application.  Methods for determining 

the density.  Water absorption tests.  Shrinkage test. Suomi: Suomen 

standardisoimisliitto SFS. 

European Committee for Standardization CEN, 2016. SFS-EN 60811-203:2016 

Electric and optical fibre cables. Test methods for non-metallic materials.  Part 

203: General tests.  Measurement of overall dimensions. Suomi: Suomen 

standardisoimisliitto SFS. 

International Electrotechnical Commission IEC, 2000. IEC 60332-3-10:2000 ed. 

1.0 Tests on electric cables under fire conditions. Part 3-10: Test for vertical 

flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables. Apparatus. 

Geneve: International Electrotechnical Commission IEC. 



 

 

83 

International Electrotechnical Commission IEC, 2000. IEC 60332-3-24:2000 ed. 

1.0 Tests on electric cables under fire conditions. Part 3-24: Test for vertical 

flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables. Category C. 

Geneve: International Electrotechnical Commission IEC. 

International Electrotechnical Commission IEC, 2004. IEC 60332-1-1:2004 ed. 

1.0 Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions. Part 1-1: Test 

for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable. Apparatus. 

Sveitsi: International Electrotechnical Commission IEC. 

International Electrotechnical Commission IEC, 2004. IEC 60332-1-2:2004 ed. 

1.0 Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions. Part 1-2: Test 

for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable. Procedure for 

1 kW pre-mixed flame. Sveitsi: International Electrotechnical Commission IEC. 

International Electrotechnical Commission IEC, 2008. IEC 60332-3-

24:2000/AMD1:2008 ed. 1.0 Tests on electric and optical fibre cables under fire 

conditions. Part 3-24: Test for vertical flame spread of vertically-mounted 

bunched wires or cables. Category C. Geneve: International Electrotechnical 

Commission IEC. 

International Electrotechnical Commission IEC, 2013. IEC 60695-1-40:2013 ed. 

1.0 Fire hazard testing. Part 1-40: Guidance for assessing the fire hazard of 

electrotechnical products. Insulating fluids. Geneve: International 

Electrotechnical Commission IEC. 

International Electrotechnical Commission IEC, 2013. IEC 60695-11-10:2013 

ed. 2.0 Fire hazard testing. Part 11-10: Test flames. 50 W horizontal and 

vertical flame test methods. Geneve: International Electrotechnical Commission 

IEC. 

 



 

 

84 

International Electrotechnical Commission IEC, 2013. IEC 61034-

1:2005+A1:2013 ed. 3.0 Measurement of smoke density of cables burning 

under defined conditions. Part 1: Test apparatus. Geneve: International 

Electrotechnical Commission IEC. 

International Electrotechnical Commission IEC, 2013. IEC 61034-

2:2005+A1:2013 ed. 3.0 Measurement of smoke density of cables burning 

under defined conditions. Part 2: Test procedure and requirements. Geneve: 

International Electrotechnical Commission IEC. 

International Electrotechnical Commission IEC, 2014. IEC 60695-2-11:2014 ed. 

2.0 ed. 2.0 Fire hazard testing. Part 2-11: Glowing/hot-wire based test methods 

– Glow-wire flammability test method for end-products (GWEPT). Geneve: 

International Electrotechnical Commission IEC. 

International Electrotechnical Commission IEC, 2015. IEC 60332-1-

2:2004/AMD1:2015 ed. 1.0 Tests on electric and optical fibre cables under fire 

conditions. Part 1-2: Test for vertical flame propagation for a single insulated 

wire or cable. Procedure for 1 kW pre-mixed flame. Sveitsi: International 

Electrotechnical Commission IEC.  

International Organization for Standardization ISO, 2001. ISO/TR 9705-2:2001 

Reaction-to-fire tests. Full-scale room tests for surface products. Part 2: 

Technical background and guidance. Sveitsi: International Organization for 

Standardization ISO. 

International Organization for Standardization ISO, 2001. SFS-EN ISO 3582 

Flexible cellular polymeric materials. Laboratory assessment of horizontal 

burning characteristics of small specimens subjected to a small flame. Helsinki: 

Suomen standardisoimisliitto SFS. 

International Organization for Standardization ISO, 2001. SFS-EN ISO 

10528:2001 Textiles. Commercial laundering procedure for textile fabrics prior 

to flammability testing. Suomi: Suomen standardisoimisliitto SFS. 



 

 

85 

International Organization for Standardization ISO, 2002. SFS-EN ISO 294-

1/A1 Plastics. Injection moulding of test specimens of thermoplastic materials. 

Part 1: General principles, and moulding of multipurpose and bar test 

specimens. Suomi: Suomen standardisoimisliitto SFS. 

International Organization for Standardization ISO, 2002. SFS-EN ISO 

2592:2001 Determination of flash and fire points. Cleveland open cup method. 

Helsinki: Suomen standardisoimisliitto SFS. 

International Organization for Standardization ISO, 2002. ISO 5660-1:2002 

Reaction to fire tests. Heat release, smoke production and mass loss rate. Part 

1: Heat release rate (cone calorimeter method). Sveitsi: International 

Organization for Standardization ISO. 

International Organization for Standardization ISO, 2003. SFS-EN ISO 

2719:2002 Determination of flash point. Pensky-Martens closed cup method. 

Helsinki: Suomen standardisoimisliitto SFS. 

International Organization for Standardization ISO, 2004. SFS-EN ISO 295 

Plastics. Compression moulding of test specimens of thermosetting materials. 

Suomi: Suomen standardisoimisliitto SFS. 

International Organization for Standardization ISO, 2006. SFS-EN ISO 4589-

2:1999/A1:2006 Plastics. Determination of burning behaviour by oxygen index. 

Part 2: Ambient-temperature test. Suomi: Suomen standardisoimisliitto SFS. 

International Organization for Standardization ISO, 2006. ISO 5658-2:2006 

Reaction to fire tests. Spread of flame. Part 2: Lateral spread on building and 

transport products in vertical configuration. Sveitsi: International Organization 

for Standardization ISO. 

International Organization for Standardization ISO, 2011. SFS-EN ISO 

1182:2011 Reaction to fire tests for products. Non-combustibility test. Suomi: 

Suomen standardisoimisliitto SFS. 



 

 

86 

International Organization for Standardization ISO, 2011. SFS-EN ISO 

1716:2010 Reaction to fire tests for products. Determination of the gross heat of 

combustion (calorific value). Suomi: Suomen standardisoimisliitto SFS. 

International Organization for Standardization ISO, 2011. SFS-EN ISO 3175-2 

Textiles. Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and 

garments. Part 2: Procedure for testing performance when cleaning and 

finishing using tetrachloroethene. Helsinki: Suomen standardisoimisliitto SFS. 

International Organization for Standardization ISO, 2011. ISO 5658-

2:2006/Amd.1:2011 Reaction to fire tests. Spread of flame. Part 2: Lateral 

spread on building and transport products in vertical configuration. Sveitsi: 

International Organization for Standardization ISO. 

International Organization for Standardization ISO, 2011. SFS-EN ISO 9239-

1:2010 Reaction to fire tests for floorings. Part 1: Determination of the burning 

behaviour using a radiant heat source. Suomi: Suomen standardisoimisliitto 

SFS. 

International Organization for Standardization ISO, 2011. SFS-EN ISO 11925-

2:2010 Reaction to fire tests. Ignitability of products subjected to direct 

impingement of flame. Part 2: Single-flame source test. Suomi: Suomen 

standardisoimisliitto SFS. 

International Organization for Standardization ISO, 2011. SFS-EN ISO 12952-

2:2010 Textiles. Assessment of the ignitability of bedding items. Part 2: Ignition 

source: match flame equivalent. Suomi: Suomen standardisoimisliitto SFS. 

International Organization for Standardization ISO, 2012. SFS-EN ISO 293 

Plastics. Compression moulding of test specimens of thermoplastic materials. 

Suomi: Suomen standardisoimisliitto SFS. 



 

 

87 

International Organization for Standardization ISO, 2012. SFS-EN ISO 

6330:2012 Textiles. Domestic washing and drying procedures for textile testing. 

Helsinki: Suomen standardisoimisliitto SFS. 

International Organization for Standardization ISO, 2012. ISO 9772:2012 

Cellular plastics. Determination of horizontal burning characteristics of small 

specimens subjected to a small flame. Sveitsi: International Organization for 

Standardization ISO. 

International Organization for Standardization ISO, 2013. SFS-EN ISO 5659-

2:2013 Plastics. Smoke generation. Part 2: Determination of optical density by a 

single-chamber test. Suomi: Suomen standardisoimisliitto SFS. 

International Organization for Standardization ISO, 2014. SFS-EN ISO 4589-

2:1999 Plastics. Determination of burning behaviour by oxygen index. Part 2: 

Ambient-temperature test. Suomi: Suomen standardisoimisliitto SFS. 

International Organization for Standardization ISO, 2014. SFS-EN ISO 

9773:2014 Plastics. Determination of burning behaviour of thin flexible vertical 

specimens in contact with a small-flame ignition source. Suomi: Suomen 

standardisoimisliitto SFS. 

International Organization for Standardization ISO, 2016. ISO 9705-1:2016 

Reaction-to-fire tests. Room corner test for wall and ceiling lining products. Part 

1: Test method for a small room configuration. Sveitsi: International 

Organization for Standardization ISO. 

Ahtola, T., 2015. Edfs-vaunu [layout-piirustus]. Oulu: Transtech Oy. DOC-

0082889. Julkaisematon. 

Alarie, Y., Barrow, C. S. ja Kane, L. E., 1979. A Short-Term Test to Predict 

Acceptable Levels of Exposure to Airborne Sensory Irritants. American 

Industrial Hygiene Association Journal, 40 (3), 207-229. 



 

 

88 

Alpert, R. A., 2008. Physics of Fire Configuration. Teoksessa: Cote, A. E., 

Grant, C. C., Hall, J. R. Jr. ja Solomon, R. E., toim. Fire Protection Handbook, 

20th Edition. 20 painos. Quincy, MA: National Fire Protection Association, 2/21-

29. 

Baiocchi, C., Breulet, H., Briggs, P., Gil, P., Le Sant, V., Le Tallec, Y., Marrucci, 

S., Messa, S., Métral, S. ja Troïano, D., 2001. FIRESTARR. France, Fire 

Standardisation Research in Railways Project. 

BBC News, 2000. How could it have happened? BBC News [online], 14. 

marraskuuta 2000. Saatavissa: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/1019665.stm 

[haettu 7.4.2016] 

BBC News, 2004. Austria clears ski blaze suspects. BBC News [online], 19. 

elokuuta 2004. Saatavissa: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3501667.stm 

[haettu 7.4.2016] 

BBC News, 2008. Deadly fire sweeps Bulgaria train. BBC News [online], 29. 

helmikuuta 2008. Saatavissa: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/ 7270374.stm 

[haettu 20.4.2016] 

Bengtsson, L., 2001. Enclosure Fires. Karlstad: Swedish Rescue Services 

Agency. 

Bryner, N. P. ja Gann, R. G., 2008. Combustion Products and Their Effects on 

Life Safety. Teoksessa: Cote, A. E., Grant, C. C., Hall, J. R. Jr. ja Solomon, R. 

E., toim. Fire Protection Handbook, 20th Edition. 20 painos. Quincy, MA: 

National Fire Protection Association, 6/11-34. 

Buchanan, A. H., 2001. Fire Engineering Design Guide. 2 versio. Christchurch: 

Wickliffe Press. 

 



 

 

89 

Custer, R. L. P., 2008. Dynamics of Compartment Fire Growth.  Teoksessa: 

Cote, A. E., Grant, C. C., Hall, J. R. Jr. ja Solomon, R. E., toim. Fire Protection 

Handbook, 20th Edition. 20 painos. Quincy, MA: National Fire Protection 

Association, 4/49-58. 

Delichatsios, M. ja White, N., 2014. Fire Hazards of Exterior Wall Assemblies 

Containing Combustible Components [online]. Quincy, MA: The Fire Protection 

Research Foundation. 

De Ris, J. ja Orloff, L., 1972. Cellular and Turbulent Ceiling Fires. Combustion 

and Flame, 18 (3), 389-401. 

De Ris, J. ja Orloff, L., 1975. The Role of Buoyancy Direction and Radiation in 

Turbulent Diffusion Flames on Surfaces. Symposium (International) on 

Combustion, 15 (1), 175-183. 

Eller, N., Highbarger, L., Levin, B. C. ja Paabo, M., 1989. Synergistic Effects of 

Nitrogen Dioxide and Carbon Dioxide Following Acute Inhalation Exposures in 

Rats. Gaithersburg, MD: National Institute of Standards and Technology NIST. 

NISTIR 89-4105. 

Fridolf, K., Frantzich, H. ja Nilsson, D., 2011. Fire Evacuation in Underground 

Transportation Systems: A Review of Accidents and Empirical Research. Fire 

Technology, 49 (2), 451-475. 

Hartzell, G. E. ja Switzer, W. G., 1985. On the toxicities of Atmospheres 

Containing Both CO and CO2. Journal of Fire Sciences, 3 (5), 307-309. 

Hirschler, M. M., 2008. Concepts and Protocols of Fire Testing. Teoksessa: 

Cote, A. E., Grant, C. C., Hall, J. R. Jr. ja Solomon, R. E., toim. Fire Protection 

Handbook, 20th Edition. 20 painos. Quincy, MA: National Fire Protection 

Association, 6/35-60. 



 

 

90 

Kaikkonen, P., 2014. ICS10 Description of EU acceptance of existing Double 

Deck coaches and planned modifications [pdf]. Oulu: Transtech Oy. DOC-

0086944. Julkaisematon. 

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, 2015. Trafin, Infrapalvelut-osasto, 

Raideliikenteen infra-yksikön työohje rautatiekaluston sarjatunnusten 

luomiseksi. Helsinki, Liikenteen turvallisuusvirasto. 

TRAFI/32135/00.00.02/2014. 

Madrzykowski, D. ja Stroup, W., 2008. Flammability Hazard of Materials. 

Teoksessa: Cote, A. E., Grant, C. C., Hall, J. R. Jr. ja Solomon, R. E., toim. Fire 

Protection Handbook, 20th Edition. 20 painos. Quincy, MA: National Fire 

Protection Association, 2/31-48. 

National Fire Protection Association NFPA, 2014. Guide for Fire and Explosion 

Investigations. Quincy, MA: An International Codes and Standards 

Organization. NFPA 921. 

Novinite.com Sofia News Agency, 2008. Heating and Bags Caused Fire in 

Sofia-Kardam Train – Report. Novinite.com Sofia News Agency [online], 13. 

toukokuuta 2008. Saatavissa: 

http://www.novinite.com/articles/93066/Heating+and+Bags+Caused+Fire+in+So

fia-Kardam+Train+-+Report [haettu 20.4.2016] 

Novinite.com Sofia News Agency, 2012. Bulgaria's 2008 Train Fire Victims Had 

4.5 Min for Evacuation. Novinite.com Sofia News Agency [online], 16. 

helmikuuta 2012. Saatavissa: 

http://www.novinite.com/articles/136726/Bulgaria's+2008+Train+Fire+Victims+H

ad+4.5+Min+for+Evacuation [haettu 20.4.2016] 

Ohlemiller, T. J., 2002. Smoldering Combustion. Teoksessa: Beyler, C. L., 

DiNenno, P. J., Drysdale, D. ja Walton, W. D., toim. SFPE Handbook of Fire 

Protection Engineering. 3rd Edition. 3 painos. Quincy, MA: National Fire 

Protection Association, 2/200-210. 



 

 

91 

Purser, D. A., 2002. Toxicity Assessment of Combustion Products. Teoksessa: 

Beyler, C. L., DiNenno, P. J., Drysdale, D. ja Walton, W. D., toim. SFPE 

Handbook of Fire Protection Engineering. 3rd Edition. 3 painos. Quincy, MA: 

National Fire Protection Association, 2/83-171. 

Quintiere, J. G., 2006. Fundamentals of Fire Phenomena. Chichester, Länsi-

Sussex: John Wiley & Sons. 

Sanastokeskus TSK ry, 2006. Huonepalo. Teoksessa: Palo- ja pelastussanasto 

(TSK 33). Helsinki: Sanastokeskus TSK ry. 

Schupfer, H., 2000. Fire disaster in the tunnel of the Kitzsteinhorn funicular in 

Kaprun on 11 Nov. 2000. Proceedings of the 3rd International Conference on 

Safety in Road and Rail Tunnels, Nice, 9-11 March 1998. 15-28. 

Smith, R. P., 1986. Toxic Responses of the Blood. Teoksessa: Klaassen, C., 

Watkins, J. B., toim. Casarett and Doull's Toxicology, 3 painos. New York: 

Macmillan, 228-231. 

SP Technical Research Institute of Sweden, 2016. Fire testing of materials and 

components for trains EN 45545-2 [online]. Borås: SP Technical Research 

Institute of Sweden. Saatavissa: 

https://www.sp.se/en/index/services/trainfire/Sidor/default.aspx [haettu 

11.5.2016] 

Swinyard, E. A., 1965. Noxious Gases and Vapors: Carbon Monoxide, 

Hydrocyanic Acid, Benzene, Gasoline, Kerosene, Carbon Tetrachloride, and 

Miscellaneous Organic Solvents. Gilman, A. ja Goodman, L. S., toim. The 

Pharmacological Basis of Therapeutics, 3 painos. New York, Macmillan, 915-

928. 

Transtech Oy, 2014. Kiskokalusto [online]. Oulu: Transtech Oy. Saatavissa: 

http://www.transtech.fi/kiskokalusto [haettu 26.2.2016] 



 

 

92 

Tsuchiya, Y., 1989. Relative Significance of NOx and HCN in Fire Gas Toxicity. 

Fire Safety Science, 2, 381-390. 

Työ- ja elinkeinoministeriö, 2015. Euroopan unioniin ilmoitetut laitokset [online]. 

Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö. Saatavissa: 

https://www.tem.fi/kuluttajat_ja_markkinat/tekninen_turvallisuus/tekninen_harm

onisointi_ja_vaatimustenmukaisuuden_arviointi/eu_n_ilmoitetut_laitokset 

[haettu 28.4.2016] 

White, N., 2010. Fire Development in Passenger Trains [online]. Thesis (MRes). 

Victoria University. 

Wichman, I. S., 2003. Material flammability, combustion, toxicity and fire hazard 

in transportation. Progress in Energy and Combustion Science, 29 (3), 247-299. 

Wikipedia, the free encyclopedia, 2016. Lists of rail accidents [online]. 

Saatavissa: https://en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_rail_accidents [haettu 

6.4.2016] 

 



 

 

LIITTEET 

Liite 1. Edfs-kaksikerrosvaunun layout piirustus. 

Liite 2. Kuvia Edfs-vaunusta. 

Liite 3. Tuotteiden arviointikaavio. 

Liite 4. Taulukko listatuista tuotteista. 

Liite 5. Vaatimusluokkataulukko. 

Liite 6. Standardin SFS-EN ISO 4589-2 mukainen testimenetelmä. 

Liite 7. Standardin ISO 5658-2 mukainen testimenetelmä. 

Liite 8. Standardin ISO 5660-1 mukainen testimenetelmä. 

Liite 9. Standardin SFS-EN ISO 9239-1 mukainen testimenetelmä. 

Liite 10. Standardin SFS-EN ISO 11925-2 mukainen testimenetelmä. 

Liite 11. Teknisen raportin ISO/TR 9705-2 mukainen testimenetelmä. 

Liite 12. Standardin SFS-EN ISO 12952-2 mukainen testimenetelmä. 

Liite 13. Standardin SFS-EN 60695-1-40 mukaiset testimenetelmät. 

Liite 14. Standardin SFS-EN 60332-1-2 mukainen testimenetelmä. 

Liite 15. Standardin SFS-EN 60332-3-24 mukainen testimenetelmä. 

Liite 16. Standardin SFS-EN 50305 mukainen testimenetelmä. 

Liite 17. Standardin SFS-EN ISO 5659-2 mukainen testimenetelmä. 

Liite 18. Standardin SFS-EN 45545-2 liitteen C mukainen testimenetelmä. 

Liite 19. Standardien NF X70-100-2 ja -2 mukainen testimenetelmä. 

Liite 20. Standardin SFS-EN 61034-2 mukainen testimenetelmä. 

Liite 21. Standardin SFS-EN 13501-1 mukainen testimenetelmä. 

Liite 22. Standardin SFS-EN ISO 1182 mukainen testimenetelmä. 

Liite 23. Standardin SFS-EN ISO 1716 mukainen testimenetelmä. 

Liite 24. Standardin SFS-EN 13823 mukainen testimenetelmä. 

Liite 25. Standardin SFS-EN 50305 mukainen testimenetelmä. 

Liite 26. Standardin SFS-EN 60695-2-11 mukainen testimenetelmä. 

Liite 27. Standardin SFS-EN 60695-11-10 mukainen testimenetelmä. 

Liite 28. Ote komponenttilistasta. 

 



 

 

Liite 1. Edfs-kaksikerrosvaunun layout piirustus. 

 

Kuva 14. Edfs-vaunun layout-piirustus (Ahtola 2015). 



LIITE 2 (1) 

 

Liite 2. Kuvia Edfs-vaunusta. 

 

Kuva 15. Alakerran matkustamo. 

 

 

Kuva 16. Alakerran matkustamo. 



LIITE 2 (2) 

 

 

Kuva 17. Kaihdin. 

 

 

Kuva 18. Matkatavarahylly ja infomonitori. 

 

 

Kuva 19. Matkatavaroiden säilytystiloja. 



LIITE 2 (3) 

 

 

Kuva 20. Yläkerran leikkitila. 

 

 

Kuva 21. Yläkerran leikkitila. 

 



LIITE 2 (4) 

 

 

Kuva 22. Yläkerran leikkitila. 

 

 

Kuva 23. Pienempi wc. 

 



LIITE 2 (5) 

 

 

Kuva 24. Lapsiturvaportti. 

 

 

Kuva 25. Portaikko yläkerran ja välitason välissä. 

 



LIITE 2 (6) 

 

 

Kuva 26. Väliovet ja laitekaappi. 

 

 

Kuva 27. Konduktöörin hytti. 



LIITE 2 (7) 

 

 

Kuva 28. Tarjoilijan hytin ovet sekä tarvikekaappeja. 

 

 

Kuva 29. Ulko-ovet sekä alakerran ja välitason yhdistävä portaikko. 



LIITE 2 (8) 

 

 

Kuva 30. Esteetön wc. 

 

 

Kuva 31. Suksien ja pyörien säilytystila. 



LIITE 2 (9) 

 

 

Kuva 32. Perhehytin istuimet ja leikkitila. 

 

 

Kuva 33. Väliovet ja käsijarru.



 

 

Liite 3. Tuotteiden arviointikaavio. 

 

Kuva 34. Tuotteiden arviointikaavio (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 12).



LIITE 4 (1) 

 

Liite 4. Taulukko listatuista tuotteista. 

Taulukko 9. Listattujen tuotteiden ryhmittely ja ryhmiin sovellettavat 
vaatimusluokat (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 13-19). 

Ryhmä Nimi Tietoa tuotteista Vaatimus-
luokka 

IN Vaunun sisällä   

IN1A Vaunun sisustan 
pystysuuntaiset pinnat 

Vaunun sisälle asennetut komponentit, 
vaunun rakenteelliset osat ja katteet, 
esimerkiksi sivuseinät, etu- ja takaseinät, 
väliseinät, tilanjakajat, luukut, kotelot, 
kuvut, säleiköt 

Sisäovet, päätyovien sekä ulko-ovien 
sisäverhoukset 

Ikkunat, sisältäen muovi- ja lasiosat 

Vaunun korin eristysmateriaalit ja 
sisäpinnat 

Keittiön sisäpinnat, ei koske 
keittiövälineitä 

R1 

IN1B Vaunun sisustan 
vaakasuuntaiset 
alapinnat 

Vaunun sisälle asennetut komponentit, 
vaunun rakenteelliset osat ja katteet, 
esimerkiksi kattopanelointi, luukut, kotelot, 
kuvut, säleiköt 

Vaunun korin eristysmateriaalit ja 
sisäpinnat 

R1 

IN1C Vaunun sisustan 
vaakasuuntaiset 
yläpinnat 

Vaunun sisälle asennetut komponentit, 
vaunun rakenteelliset osat ja katteet, 
esimerkiksi kuten luukut, kotelot, kuvut, 
säleiköt 

Vaunun korin eristysmateriaalit ja 
sisäpinnat 

Jos tuote täyttää luokan R1 vaatimukset, 
sen katsotaan täyttävän myös nämä 
vaatimukset 

R10 

IN1D Upotetut sisäpinnat Pinnat voivat olla vaaka- tai 
pystysuuntaisia 

R1 

IN1E Teknisiä laitteita 
sisältävien koteloiden 
ulkopinnat 

Vaunun korin sisällä sijaitsevat koteloinnit 

HUOM. Teknisiä laitteita sisältäviä 
koteloita voivat koskea 
palonkestävyysvaatimukset, ks. kaikkia 
tuotteita koskevat ohjeet ja standardi SFS-
EN 45545-3 

R1 
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Ryhmä Nimi Tietoa tuotteista Vaatimus-
luokka 

IN2 Rajoitetut pinnat Pinta-alan on oltava ≤ 0,20 m
2
 

Suurimman mitan mihin tahansa pinnan 
suuntaan mitattuna on oltava ≤ 1 m 

Pinta on erotettava muusta rajoitetusta tai 
pitkulaisesta pinnasta luokan R1 
vaatimusten mukaisella materiaalilla 
etäisyydeltä, joka on suurempi kuin 
rajoitetun pinta-alan halkaisija mitattuna 
vaakasuuntaisesti erottavaan materiaaliin 
päin. 

R2 

IN3A Pitkulaiset pinnat Esimerkiksi seinien pystysuuntaiset 
peitepaneelit 

Leveyden on oltava < 200 mm ja pinnan 
on oltava erotettuna > 200 mm 
etäisyydeltä toisesta rajoitetusta pinnasta 
tai pitkulaisesta pinnasta luokan R1 
mukaisella materiaalilla 

Pituudelle ei tule asettaa rajoituksia 

R3 

IN3B Valonhajottimet Esimerkiksi polykarbonaattihajottimet ja 
lamppujenvarjostimet. Itse lamppuyksiköt 
ja lamppumekanismit eivät kuulu luokan 
IN3B soveltamisalaan 

R4 

IN4 Matkatavaroiden 
säilytysalueet 

Päiden yläpuolella olevat 
matkatavarahyllyt, pystysuuntaiset 
matkatavarahyllyt, matkatavaroiden 
säilytystilat, matkatavaralokerot ja 
matkatavaroiden säilytysosastot 

R1 

IN5 Ajoneuvon ohjauspöytä Ajoneuvon ohjauspöydän panelointi ja 
pinnat, lukuun ottamatta sähköisiä 
komponentteja ja sähkölaitteita 

a) 

R1 

IN6A Kulkusiltojen sisäpinnat 

Tyyppi A  

Kiskoajoneuvot, joissa ei 
ole palomuureja 
kulkusillan molemmissa 
päissä 

Kulkusillan sisäpuoliset pinnat (palkeet), 
kulkusillan sisäverhous, lukuun ottamatta 
lattiaa 

R1 

IN6B Kulkusiltojen sisäpinnat 

Tyyppi B  

Kiskoajoneuvot, joissa 
on palomuurit kulkusillan 
molemmissa päissä 

Kulkusillan sisäpuoliset pinnat (palkeet), 
kulkusillan sisäverhous, lukuun ottamatta 
lattiaa 

R7 

IN7 Ikkunanpuitteet Ikkunaa kehystävät osat, sisältäen 
tiivistysaineet ja tiivisteet 

R1 

IN8 Verhot ja sälekaihtimet 
matkustaja- ja 
henkilöstötiloissa ja 
henkilöstöosastoilla 

Verhot ja sälekaihtimet, paitsi jos ne 
sijaitsevat kaksinkertaisen lasituksen 
välitilassa 

R1 
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Ryhmä Nimi Tietoa tuotteista Vaatimus-
luokka 

IN9A Pöytien ja taittopöytien 
yläpinnat ja 
saniteettitilojen 
pesualtaat 

Tyyppi A, Yläpinnat 

Kaikki pöydät ja saniteettitilojen 
pesualtaat, sisältäen niitä ympäröivät 
materiaalit 

R2 

IN9B Pöytien ja taittopöytien 
alapinnat 

b)
 

Tyyppi B, Alapinnat 

Pöytien alapinnat sekä alas taitettavien 
pöytien tai muiden taittopöytien 
pystysuuntaiset pinnat tai mitkä tahansa 
pinnat, jotka voivat taitettaessa olla 
alapintoja 

R1 

IN10 Säiliöt Vesi- ja ilmasäiliöiden ulkopinnat R2 

IN11 Roska-astiat ja 
tuhkakupit 

Roska-astioiden ja tuhkakuppien sisä- ja 
ulkopinnat 

R1 

IN12A Ilmanvaihtokanavien 
sisäpinnat 

Ilmanvaihtokanavien, jotka ovat asennettu 
ajoneuvon sisälle ja joista ilma virtaa 
ajoneuvon sisään, sisäpinnat  

R1 

IN12B Ilmanvaihtokanavien 
ulkopinnat 

Ilmanvaihtokanavien, jotka ovat asennettu 
ajoneuvon sisälle ja joista ilma virtaa 
ajoneuvon sisään, ulkopinnat 

R1 

IN12C Veturin 
ilmanvaihtokanavat 

Sisä- ja ulkopinnat ilmanvaihtokanavissa, 
jotka sijaitsevat teknisissä tiloissa ja joista 
ilma ei virtaa matkustaja- ja 
henkilöstötiloihin 

R7 

IN13 Ilmansuodattimet Laitteiden tuuletuksesta, lämmityksestä ja 
ilmanvaihdosta huolehtivien 
ilmansuodattimien materiaalit 

R5 

IN14 Viestintälaitteet Matkustajatilojen näyttöruudut. Näyttöjen 
osia, kuten kaiuttimet, hallintalaitteet ja 
niiden telineet, on käsiteltävä 
listaamattomina tuotteina 

R1 

IN15 Lattiamateriaalit Lattiamateriaalit sisältävät itse 
lattiarakenteen (lämpöeristeineen) sekä 
pinnoitteen (kiinnikkeineen tai liimoineen, 
joita käytetään loppukäyttöolosuhteissa) 

R10 

IN16 Sisäpuoliset tiivisteet Pitkänomaiset tiivisteet, esim. ikkuna- ja 
ovitiivisteet sekä paneelien tiivistesaumat 

R22 

EX Vaunun ulkopuolella   

EX1A Vaipan ulkoseinät Vaipan ulkopuoliset pystysuuntaiset 
rakenteet ja ovilevyt, sisältäen maalit ja 
pinnoitteet, kalvot ja ikkunat 

R7 

EX1B Ohjaamon ulkopinnat Junan etuosa ohjaamon väliseinään 
saakka, sisältäen maalit ja pinnoitteet 
sekä kalvot 

R17 

EX1C Teknisiä laitteita 
sisältävien koteloiden 
ulkopinnat 

Korin vaipan ulkopuoliset koteloinnit R7 
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Ryhmä Nimi Tietoa tuotteista Vaatimus-
luokka 

EX2 Vaipan ulkokatto Korin ulkopuoliset kattorakenteet, 
sisältäen maalit ja pinnoitteet sekä kalvot 

Jos kattopinta täyttää luokan R7 
vaatimukset, sen katsotaan täyttävän 
myös tämä vaatimus 

R8 

EX3 Ulkovaipan alusta Vaipan alapuoliset ulkoiset pinnat, 
sisältäen maalit ja pinnoitteet 
(lämpöpinnoitteet, rakenteen pinnoitteet ja 
akustiset pinnoitteet) sekä suojaavat 
katteet 

R7 

EX4A Ulkopuolisten 
ilmakanavien, jotka on 
liitetty sisätiloihin, 
sisäpinnat 

Ilmanvaihtokanavien sisäpinnat, jotka ovat 
asennettu ajoneuvon ulkopuolelle ja joista 
ilma virtaa ajoneuvon sisälle 

R1 

EX4B Ulkopuoliset kanavat Ulko- ja sisäpinnat kanavissa, jotka eivät 
kuulu kohdan EX4A kanaviin 

R7 

EX5 Ulkopuoliset 
erikoistuotteet 

Ulkopuoliset erikoistuotteet, esim. 
muotoillut osat, tuuletusritilät, läpät, 
reunukset, LVI-järjestelmän suojukset, 
kotelot 

R7 

EX6A Alustaan kiinnitetyt säiliöt Alustaan asennettujen vesi- ja 
ilmasäiliöiden ulkopinnat 

R7 

EX6B Kattoon kiinnitetyt säiliöt Kattoon asennettujen vesi- ja 
ilmasäiliöiden ulkopinnat 

Jos asennus täyttää luokan R7 
vaatimukset, sen katsotaan täyttävän 
myös tämä vaatimus 

R8 

EX7 Kulkusiltojen ulkopinnat Kulkusiltojen ulkopuoliset pinnat R7 

EX8 Telirakenteet ja telin osat Telirakenne sisältää telin rungon, 
lehtijousen ohjaimet ja poikkipalkkipyörät 

R7 

EX9 Pneumaattisen 
jousituksen ilmatyynyt 

 R9 

EX10 Vetojärjestelmän osat Pyöräkerrat ja jarrulevyt R9 

EX11 Renkaat  R9 

EX12 Ulkopuoliset tiivisteet Pitkänomaiset tiivisteet, kuten ikkuna- ja 
ovitiivisteet ja paneelien tiivistesaumat 

R23 

F Kalusteet   

F1 
c)
 Matkustajaistuimet 

kokonaisuudessaan 
Matkustajaistuimet, sisältäen rungon, 
verhouksen, käsinojat ja päätuet. Tähän 
sisältyvät myös taittotuolit ja kuljettajan 
istuin, jos se on matkustajien 
saavutettavissa 

Istuinten testauksen yksityiskohdat 
annetaan standardin SFS-EN 45545-2 
liitteissä A ja B 

R18 
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Ryhmä Nimi Tietoa tuotteista Vaatimus-
luokka 

F1A Matkustajaistuinten ja 
päätukien verhoukset 

Verhous sisältää säätöjärjestelmän 
päälliset, vaahtomuovipehmusteen, 
välikerrokset (esim. palosulkukankaan, 
vahvikkeet), istuinsuojukset (esim. 
istumatason, selkänojan ja sivujen 
suojukset) sekä päätuen verhoukset.  

Testinäytteiden valmistelun yksityiskohdat 
esitetään standardin SFS-EN 45545-2 
liitteessä D 

R21 

F1B Matkustajaistuinten 
käsinojat 

Käsinojien yläpinta on testattava. Tämän 
lisäksi käsinojan ala- ja sivupintojen on 
täytettävä käyttöasennossaan kohdassa 
esitetyt 5.2.2.2 palotiiviyttä koskevat 
vaatimukset. 

Testinäytteiden valmistelun yksityiskohdat 
esitetään standardin SFS-EN 45545-2 
liitteessä D 

R21 

F1C Matkustajaistuimen 
istuintaso 

Istuintason ulkopinnat, sisältäen 
päällykset, on testattava 

Myös standardin SFS-EN 45545-2 
kohdassa 5.2.2.2 esitettyjen palotiiviyttä 
koskevien vaatimusten on täytyttävä 

R6 

F1D Matkustajaistuimen 
selkänoja 

Selkänojan ulkopinnat, sisältäen 
päällykset, on testattava 

Myös standardin SFS-EN 45545-2 
kohdassa 5.2.2.2 esitettyjen palotiiviyttä 
koskevien vaatimusten on täytyttävä 

R6 

F1E Matkustajaistuimen 
irrotettava päätuki 

Irrotettavat päätuet on testattava samalla 
tavoin kuin irrotettavat pehmusteet 

R21 

F2 Henkilöstölle 
tarkoitettujen alueiden 
istuimet 

Henkilöstöistuinten verhoukset ja 
tukirakenteet, sisältäen selkänojan ja 
istuintason rungon, on testattava 
seuraavasti: 

- istuimen yläpinta 

- selkänojan ulkopinta 

- istuintason ulkopinta 

Testaus tehdään loppukäyttöolosuhteissa 
standardin SFS-EN 45545-2 liitteen D 
ohjeiden mukaisesti 

Jos tämän lisäksi täytetään standardin 
SFS-EN 45545-2 kohdassa 5.2.2.2 
esitetyt palotiiviysvaatimukset, rungon ja 
verhouksen yhdistelmää ei tarvitse testata 

Istuinkokonaisuus täyttää vaatimukset, jos 
luokan R19 vaatimukset täyttyvät 

R19 

F3 Patjat Testinäytteiden valmistelun yksityiskohdat 
esitetään standardin SFS-EN 45545-2 
liitteessä D. 

R21 
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Ryhmä Nimi Tietoa tuotteista Vaatimus-
luokka 

F4 Istuinten, vuodeistuinten 
ja sänkyjen irtonaiset 
sisustustuotteet 
(petivaatteet) 

Vuodeistuinten ja sänkyjen vuodevaatteet 
Selkänojan suojuksia on käsiteltävä 
listaamattomina tuotteina 

R20 

F5 Vuodeistuinten ja 
sänkyjen alapinnat 

Myös standardin SFS-EN 45545-2 
kohdassa 5.2.2.2 esitettyjen palotiiviyttä 
koskevien vaatimusten on täytyttävä 

R1 

E Sähkötekniset tuotteet   

EL1A Vaunun sisäpuolella 
kulkevat kaapelit 

Kaapelit, jotka eivät täytä standardien EN 
50306, EN 50264 tai EN 50382 
paloturvallisuusvaatimuksia 

R15 

EL1B Vaunun ulkopuolella 
kulkevat kaapelit 

Kaapelit, jotka eivät täytä standardien EN 
50306, EN 50264 tai EN 50382 
paloturvallisuusvaatimuksia 

R16 

EL2 Kaapelien kotelointi 
(pitkänomainen tuote) 

Kaapelien koteloinnin pinta 
(kaapelikanava, kaapelin putkitus), ks. 
standardin SFS-EN 45545-2 kohta 5.3.5. 

ks. taulukot 
8 ja 9 

EL3A Valokaarenkestävät 
eristysmateriaalit, tyyppi 
A 

Määritellään standardissa SFS-EN 45545-
5:2013+A1:2015 standardin SFS-EN 
45545-2 kohdassa 5.3.2 

R11 

EL3B Valokaarenkestävät 
eristysmateriaalit, tyyppi 
B 

Määritellään standardissa SFS-EN 45545-
5:2013+A1:2015 standardin SFS-EN 
45545-2 kohdassa 5.3.3 

R12 

EL3C Valokaarenkestävät 
materiaalit 

Määritellään standardissa SFS-EN 45545-
5:2013+A1:2015 standardin SFS-EN 
45545-2 kohdassa 5.3.1 

R7 

EL4 Syttyvät eristysnesteet  R14 

EL5 Ulkopuoliset 
syöttöverkkojärjestelmän 
laitteet 

Ylijännitesuojat, eristimet, sähkökytkimet, 
pääkatkaisijat 

R23 

EL6A Sisäpuoliset 
syöttöverkkojärjestelmän 
laitteet ja 
korkeajännitelaitteet 

Eristimet, jännitteen- ja virranmuuntajat, 
pääkatkaisijat, sähkökytkimet 

R22 

EL6B Ulkopuoliset 
syöttöverkkojärjestelmän 
laitteet ja 
korkeajännitelaitteet 

Eristimet, jännitteen- ja virranmuuntajat, 
pääkatkaisijat, sähkökytkimet 

R23 

EL7A Sisäpuoliset kuristimet ja 
käämit 

Syöttöverkon kuristimet, 
ilmajäähdytteisten muuntajien käämit 
sisältäen erotinosat ja ilmanohjainlevyt 

R22 

EL7B Ulkopuoliset kuristimet ja 
käämit 

Syöttöverkon kuristimet, 
ilmajäähdytteisten muuntajien käämit 
sisältäen erotinosat, ilmanohjainlevyt ja 
vetomoottorin käämin eristyksen 

R23 

EL8 Jarruvastukset Kotelointi ja lämpökilvet R13 
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Ryhmä Nimi Tietoa tuotteista Vaatimus-
luokka 

EL9 Piirilevyt Piirilevyt lakkauksineen, ilman niihin 
kiinnitettyjä teknisiä laitteita 

R24 tai R25 

EL10 Pienet elektroniset 
tuotteet 

Esimerkiksi matalajännitteiset 
virrankatkaisijat, ylikuormitusreleet, 
sähkökytkimet, ohjaus- tai 

signaalikytkimet, päätekappaleet, 
sulakkeet 

R26 

M Mekaanisten laitteiden 
komponentit 

  

M1 Taipuisat metalli- ja 
kumiosat 

Taipuisat metalli- ja kumiosat sisältäen 
telin osat 

R9 

M2 Sisäpuolelle asennetut 
letkut 

Polttoaine-, öljy-, hydrauliikka-, 
pneumatiikka-, vesi- ja poistovesiletkut ja -
putket 

R22 

M3 Ulkopuolelle asennetut 
letkut 

Polttoaine-, öljy-, hydrauliikka-, 
pneumatiikka-, vesi- ja poistovesiletkut ja -
putket 

R23 

a) Tietokoneen näyttöä käsitellään rajoitettuna pintana luokassa IN2, ei sähkölaitteena 

b) Taittopöytien alapinnat, joiden pinta-ala enintään 0,2 m
2
, on arvioitava luokan R2 

mukaisesti 

c) Kuljettajan istuin poissulkien, istuinten rakennetta arvioitaessa vaaditaan hyväksyttävät 
tulokset kaikista F1- alaryhmien testeistä 
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Liite 5. Vaatimusluokkataulukko. 

Taulukko 10. Vaatimusluokat (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 22-28). 

Vaatimusluokka 
(sovellettava 
ryhmä) 

Sovellettava testimenetelmä Mitattava 
parametri 
ja yksikkö 

Maksimi 
vai 
minimi 

HL1 HL2 HL3 

R1 

(IN1A, IN1B, 
IN1D, IN1E, IN4, 
IN5, IN6A, IN7, 
IN8, IN9B, IN11, 
IN12A, IN12B, 
IN14, F5) 

T02 

ISO 5658-2 

CFE 

kWm
-2

 

Minimi 20 

a) 

20 

a) 

20 

a) 

T03.01 

ISO 5660-1: 50 kW/m
2
 

MARHE 

kW/m
2
 

Maksimi a) 

- 

90 60 

T10.01 

SFS-EN ISO 5659-2: 50 kW/m
2
 

Ds(4) 

- 

Maksimi 600 300 150 

T10.02 

SFS-EN ISO 5659-2: 50 kW/m
2
 

VOF4 

minimi 

Maksimi 1200 600 300 

T11.01 

SFS-EN ISO 5659-2: 50 kW/m
2
 

CITG 

- 

Maksimi 1,2 0,9 0,75 

R2 

(IN2, IN9A, 
IN10) 

T02 

ISO 5658-2 

CFE 

kW/m
2
 

Minimi 13 

a) 

13 

a) 

13 

a) 

T03.01 

ISO 5660-1: 50 kW/m
2
 

MARHE 

kW/m
2
 

Maksimi a) 

- 

a) 

- 

90 

T10.01 

SFS-EN ISO 5659-2: 50 kW/m
2
 

Ds(4) 

- 

Maksimi 600 300 150 

T10.02 

SFS-EN ISO 5659-2: 50 kW/m
2
 

VOF4 

minimi 

Maksimi 1200 600 300 

T11.01 

SFS-EN ISO 5659-2: 50 kW/m
2
 

CITG 

- 

Maksimi 1,2 0,9 0,75 

R3 

(IN3A) 

T02 

ISO 5658-2 

CFE 

kW/m
2
 

Minimi 13 

a) 

13 

a) 

13 

a) 

T03.01 

ISO 5660-1: 50 kW/m
2
 

MARHE 

kW/m
2
 

Maksimi a) 

- 

a) 

- 

90 

T10.01 

SFS-EN ISO 5659-2: 50 kW/m
2
 

Ds(4) 

- 

Maksimi - 480 240 

T10.02 

SFS-EN ISO 5659-2: 50 kW/m
2
 

VOF4 

minimi 

Maksimi - 960 480 

T11.01 

SFS-EN ISO 5659-2: 50 kW/m
2
 

CITG 

- 

Maksimi 1,2 0,9 0,75 
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Vaatimusluokka 
(sovellettava 
ryhmä) 

Sovellettava testimenetelmä Mitattava 
parametri 
ja yksikkö 

Maksimi 
vai 
minimi 

HL1 HL2 HL3 

 R4 

(IN3B) 

T02 

ISO 5658-2 

CFE 

kW/m
2
 

Minimi 13 

 

13 

 

13 

 

T05 

SFS-EN ISO 11925-2 

30 s leimahdus 

Liekin 
leviäminen 
annetussa 
ajassa 

mm 

Maksimi 150 

(60 s) 

150 

(60 s) 

150 

(60 s) 

T05 

SFS-EN ISO 11925-2 

30 s leimahdus 

Liekehtivät 
pisarat 

 0 0 0 

T11.01 

SFS-EN ISO 5659-2: 50 kW/m
2
 

CITG 

- 

Maksimi 1,2 0,9 0,75 

R5 

(IN13) 

T05 

SFS-EN ISO 11925-2 

30 s leimahdus 

Liekin 
leviäminen 
annetussa 
ajassa 

mm 

Maksimi 150 

(60 s) 

150 

(60 s) 

150 

(60 s) 

T03.02 

ISO 5660-1: 25 kW/m
2
 

MARHE 

kW/m
2
 

Maksimi 50 50 50 

T10.03 

SFS-EN ISO 5659-2: 25 kW/m
2
 

Ds maks. 

- 

Maksimi 300 250 200 

T11.02 

SFS-EN ISO 5659-2: 25 kW/m
2
 

CITG 

- 

Maksimi 1,2 0,9 0,75 

R6 

(F1C, F1D) 

T03.01 

ISO 5660-1: 50 kW/m
2
 

MARHE 

kW/m
2
 

Maksimi 90 90 60 

T10.01 

SFS-EN ISO 5659-2: 50 kW/m
2
 

Ds(4) 

- 

Maksimi 600 300 150 

T10.02 

SFS-EN ISO 5659-2: 50 kW/m
2
 

VOF4 

minimi 

Maksimi 1200 600 300 

T11.01 

SFS-EN ISO 5659-2: 50 kW/m
2
 

CITG 

- 

Maksimi 1,2 0,9 0,75 

R7 

(IN6B, IN12C, 
EX1A, EX1C, 
EX3, EX4, EX5, 
EX6A, EX7, 
EX8, EL3C) 

T02 

ISO 5658-2 

CFE 

kW/m
2
 

Minimi 20 

a) 

20 

a) 

20 

a) 

T03.01 

ISO 5660-1: 50 kW/m
2
 

MARHE 

kW/m
2
 

Maksimi a) 

- 

90 60 

T10.04 

SFS-EN ISO 5659-2: 50 kW/m
2
 

Ds maks. 

- 

Maksimi - 600 300 

T11.01 

SFS-EN ISO 5659-2: 50 kW/m
2
 

CITG 

- 

Maksimi - 1,8 1,5 
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Vaatimusluokka 
(sovellettava 
ryhmä) 

Sovellettava testimenetelmä Mitattava 
parametri 
ja yksikkö 

Maksimi 
vai 
minimi 

HL1 HL2 HL3 

R8 

(EX2, EX6B) 

T04 

SFS-EN ISO 9239-1 

CHF 

kW/m
2
 

Minimi 4,5 6 8 

T03.02 

ISO 5660-1: 25 kW/m
2
 

MARHE 

kW/m
2
 

Maksimi - 50 50 

T10.03 

SFS-EN ISO 5659-2: 25 kW/m
2
 

Ds maks. 

- 

Maksimi - 600 300 

T11.02 

SFS-EN ISO 5659-2: 25 kW/m
2
 

CITG 

- 

Maksimi - 1,8 1,5 

R9 

(EX9, EX10, 
EX11, M1) 

T03.02 

ISO 5660-1: 25 kW/m
2
 

MARHE 

kW/m
2
 

Maksimi 90 90 60 

T10.03 

SFS-EN ISO 5659-2: 25 kW/m
2
 

Ds maks. 

- 

Maksimi - 600 300 

T11.02 

SFS-EN ISO 5659-2: 25 kW/m
2
 

CITG 

- 

Maksimi - 1,8 1,5 

R10 

(IN1C, IN15) 

T04 

SFS-EN ISO 9239-1 

CHF 

kW/m
2
 

Minimi 4,5 6 8 

T03.02 

ISO 5660-1: 25 kW/m
2
 

MARHE 

kW/m
2
 

Maksimi - - - 

T10.03 

SFS-EN ISO 5659-2: 25 kW/m
2
 

Ds maks. 

- 

Maksimi 600 300 150 

T11.02 

SFS-EN ISO 5659-2: 25 kW/m
2
 

CITG 

- 

Maksimi 1,2 0,9 0,75 

R11 

(EL3A) 

T02 

ISO 5658-2 

CFE 

kW/m
2
 

Minimi 30 

a) 

30 

a) 

30 

a) 

T03.01 

ISO 5660-1: 50 kW/m
2
 

MARHE 

kW/m
2
 

Maksimi 90 90 60 

T10.01 

SFS-EN ISO 5659-2: 50 kW/m
2
 

Ds(4) 

- 

Maksimi 600 300 150 

T10.02 

SFS-EN ISO 5659-2: 50 kW/m
2
 

VOF4 

minimi 

Maksimi 1200 600 300 

T11.01 

SFS-EN ISO 5659-2: 50 kW/m
2
 

CITG 

- 

Maksimi 1,2 0,9 0,75 

R12 

(EL3B) 

T02 

ISO 5658-2 

CFE 

kW/m
2
 

Minimi 40 

a) 

40 

a) 

40 

a) 

T03.01 

ISO 5660-1: 50 kW/m
2
 

MARHE 

kW/m
2
 

Maksimi 60 60 60 

T10.01 

SFS-EN ISO 5659-2: 50 kW/m
2
 

Ds(4) 

- 

Maksimi 600 300 150 

T10.02 

SFS-EN ISO 5659-2: 50 kW/m
2
 

VOF4 

minimi 

Maksimi 1200 600 300 

T11.01 

SFS-EN ISO 5659-2: 50 kW/m
2
 

CITG 

- 

Maksimi 1,2 0,9 0,75 
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Vaatimusluokka 
(sovellettava 
ryhmä) 

Sovellettava testimenetelmä Mitattava 
parametri 
ja yksikkö 

Maksimi 
vai 
minimi 

HL1 HL2 HL3 

R13 

(EL8) 

T14 

SFS-EN 13501-1 

- Minimi A1 A1 A1 

R14 

(EL4) 

T08 

SFS-EN 60695-1-40 

Leimahdus
lämpötila       

°C 

Minimi 300 300 300 

R15 

(EL1A) 

T09.01 

EN 60332-1-2 

Palamaton 
osuus 

mm 

Minimi Palanut osuus ≤ 540 

Palamaton osuus > 50 

T09.02 

EN 60332-3-24 

(d ≥ 12 mm) 

Hiiltynyt 
osuus 

m 

Maksimi 2,5 2,5 2,5 

T09.03 

SFS-EN 50305 

(6 mm < d < 12 mm) 

Hiiltynyt 
osuus 

m 

Maksimi 2,5 2,5 2,5 

T09.04 

SFS-EN 50305  

(d ≤ 6 mm) 

Hiiltynyt 
osuus 

m 

Maksimi 1,5 1,5 1,5 

T13 

SFS-EN 61034-2 

Valon-
läpäisy 

% 

Minimi 25 50 70 

T15 

SFS-EN 50305 

ITC 

- 

Maksimi 10 10 6 

R16 

(EL1B) 

T09.01 

EN 60332-1-2 

Palamaton 
osuus 

mm 

Minimi Palanut osuus ≤ 540 

Palamaton osuus > 50 

T09.02 

EN 60332-3-24 

(d ≥ 12 mm) 

Hiiltynyt 
osuus 

m 

Maksimi 2,5 2,5 2,5 

T09.03 

SFS-EN 50305  

(6 mm < d < 12 mm) 

Hiiltynyt 
osuus 

m 

Maksimi 2,5 2,5 2,5 

T09.04 

SFS-EN 50305 

(d ≤ 6 mm) 

Hiiltynyt 
osuus 

m 

Maksimi 1,5 1,5 1,5 

T13 

SFS-EN 61034-2 

Valon-
läpäisy 

% 

Minimi - 25 50 

T15 

SFS-EN 50305 

ITC 

- 

Maksimi 10 10 6 
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Vaatimusluokka 
(sovellettava 
ryhmä) 

Sovellettava testimenetelmä Mitattava 
parametri 
ja yksikkö 

Maksimi 
vai 
minimi 

HL1 HL2 HL3 

R17 

(EX1B) 

T02 

ISO 5658-2 

CFE 

kW/m
2
 

Minimi 13 

a) 

13 

a) 

13 

a) 

T03.01 

ISO 5660-1: 50 kW/m
2
 

MARHE 

kWm
-2

 

Maksimi a) 

- 

90 60 

T10.04 

SFS-EN ISO 5659-2: 50 kW/m
2
 

Ds maks. 

- 

Maksimi - 600 300 

T11.01 

SFS-EN ISO 5659-2: 50 kW/m
2
 

CITG 

- 

Maksimi - 1,8 1,5 

R18 

b) 

(F1) 

T06 

ISO/TR 9705-2 

MARHE 

kW 

Maksimi 75 50 20 

T06 

ISO/TR 9705-2 

RHR Peak 

kW 

Maksimi 350 350 350 

R19 

(F2) 

T03.02 

ISO 5660-1: 25 kW/m
2
 

MARHE 

kW/m
2
 

Maksimi 75 50 50 

R20 

(F4) 

T07 

SFS-EN ISO 12952-2 

Jälki-
paloaika 

s 

Maksimi 10 10 10 

T03.02 

ISO 5660-1: 25 kW/m
2
 

MARHE 

kW/m
2
 

Maksimi 50 50 50 

T10.03 

SFS-EN ISO 5659-2: 25 kW/m
2
 

Ds maks. 

- 

Maksimi 200 200 200 

T11.02 

SFS-EN ISO 5659-2: 25 kW/m
2
 

CITG 

- 

Maksimi 0,75 0,75 0,75 

R21 

(F1A, F1B, F1E, 
F3) 

T03.02 

ISO 5660-1: 25 kW/m
2
 

MARHE 

kW/m
2
 

Maksimi 75 50 50 

T10.03 

SFS-EN ISO 5659-2: 25 kW/m
2
 

Ds maks. 

- 

Maksimi 300 300 200 

T11.02 

SFS-EN ISO 5659-2: 25 kW/m
2
 

CITG 

- 

Maksimi 1,2 0,9 0,75 

R22 

(IN16, EL2, 
EL6A, EL7A, 
M2) 

T01 

SFS-EN ISO 4589-2: OI 

Happi-
pitoisuus 

% 

Minimi 28 28 32 

T10.03 

SFS-EN ISO 5659-2: 25 kW/m
2
 

Ds maks.  

- 

Maksimi 600 300 150 

T12 

NF X 70-100-1 ja  

NF X 70-100-2: 600 °C 

CITNLP  

- 

Maksimi 1,2 0,9 0,75 
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Vaatimusluokka 
(sovellettava 
ryhmä) 

Sovellettava testimenetelmä Mitattava 
parametri 
ja yksikkö 

Maksimi 
vai 
minimi 

HL1 HL2 HL3 

R23 

(EX12, EL2, 
EL5, EL6B, 
EL7B, M3) 

T01 

SFS-EN ISO 4589-2: OI 

Happi-
pitoisuus 

% 

Minimi 28 28 32 

T10.03 

SFS-EN ISO 5659-2: 25 kW/m
2
 

Ds maks.  

- 

Maksimi - 600 300 

T12 

NF X 70-100-1 ja  

NF X 70-100-2: 600 °C 

CITNLP 

- 

Maksimi - 1,8 1,5 

R24 T01 

SFS-EN ISO 4589-2: OI 

Happi-
pitoisuus 

% 

Minimi 28 28 32 

R25 

EL9 

T16 

SFS-EN 60695-2-11 

Hehku-
langan 
lämpötila  

°C 

Minimi 850 850 850 

R26 

EL10 

T17  

SFS-EN 60695-2-11 

Liekeh-
timisaika 

s 

Minimi V0 V0 V0 

a) Jos standardin ISO 5658-2 mukaisessa testissä muodostuu liekehtiviä pisaroita tai partikkeleita ja 
liekehtiminen kestää yli 4 sekuntia (ISO 5658-2:2006 /AMD.1:2011, s. 3) tai, jos testataan tuotetta, 
joka ei syty standardin ISO 5658-2 mukaisessa testissä ja joka on lisäksi ilmoitettu sellaiseksi, jota ei 
ole mahdollista luokitella, tulee materiaaleille tehdä lisätestaus standardin SFS-EN ISO 11925-2 
mukaisesti: 

Materiaalille tulee tehdä liekin leviämistä seuraava 30 sekunnin testi. Testi katsotaan läpäistyksi, jos 
liekin leviäminen on alle 150 mm 60 sekunnissa ja kipinöitä ei synny. 

b) Liekki ei saa testin aikana levitä istuimen pinnan tai selkänojan reunoilla saakka. 

Liekin korkeus istuimen pinnan korkeimmassa kohdassa ei saa testin aikana ylittää 1000 mm. 

Jos lämmön luovutuksen huippuarvot nousevat liian korkeiksi testilaitteiden turvallisuuden kannalta, 
tuote ei täytä vaatimuksia. 
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Liite 6. Standardin SFS-EN ISO 4589-2 mukainen testimenetelmä. 

Standardissa SFS-EN ISO 4589-2 määritetään kaksi testimenetelmää. 

Testimenetelmässä 1 sytytetään pieni pystysuoraan asetettu testinäyte 

yläpäästä ja määritetään se hapen minimipitoisuus prosentteina happi-typpi-

seoksessa, jolla testinäyte palaa vain määritellyltä matkalta tai palaminen 

kestää vain määritellyn ajan (SFS- EN ISO 4589-2:1999, s. 2). Hapen 

minimipitoisuudesta käytetään termiä happi-indeksi ja se tulee määrittää 23 ºC 

± 2 ºC lämpötilassa (SFS- EN ISO 4589-2:1999, s. 3). Testimenetelmässä 2 

poltetaan kolme näytettä vaatimusluokan ja vaaraluokan mukaan 

määräytyvässä happi-indeksiä vastaavassa happipitoisuudessa. Materiaali 

täyttää vaatimuksen, jos kaksi näytettä sammuu, ennen kuin yhtään asetetuista 

raja-arvoista on ylitetty. (SFS- EN ISO 4589-2:1999, s. 2) 

Testimenetelmät soveltuvat materiaaleille, jotka palkin tai levyn muotoisena 

kannattelevat itsensä pystysuorassa. Testattavan materiaalin paksuus voi olla 

enintään 10,5 mm. Menetelmät sopivat kiinteille, yhdestä aineesta 

muodostuville laminoiduille tai huokoisille materiaaleille, joiden tilavuuspaino on 

suurempi kuin 100 kg/m3. Menetelmät voivat kuitenkin soveltua joillekin 

huokoisille materiaaleille, joiden tiheys on alle 100 kg/m3. Standardissa SFS-EN 

ISO 3582 annetaan lisätietoa kyseisten materiaalien sopivuudesta. Taipuisasta 

materiaalista valmistettujen levyjen ja kalvojen testaamiseen annetaan 

menetelmä, jossa testinäytettä tuetaan pystysuoraan. Testimenetelmiä ei 

välttämättä voi käyttää tyydyttävästi materiaaleille, jotka kutistuvat paljon 

lämmitettäessä. (SFS- EN ISO 4589-2:1999, s. 2)  

Jos materiaalin happi-indeksiä ei tarvitse tietää ja voidaan käyttää 

testimenetelmää 2, testinäytteitä tarvitaan vain kolme. Jos testi tehdään 

testimenetelmällä 1, testinäytteitä tarvitaan vähintään 15 siinä tapauksessa, kun 

materiaalin happi-indeksi tiedetään tarkkuudella ± 2. Materiaaleista, joiden 

happi-indeksi on tuntematon tai joiden palamiskäyttäytyminen on arvaamatonta, 

voidaan tarvita 15-30 testinäytettä. (SFS-EN ISO 4589-2:1999, s. 5) 
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Testinäytteiden muoto määräytyy sen mukaan, millaista materiaalia testataan. 

Taulukossa 11 on esitetty testinäytteiden muodot ja mitat. Muotoja on 6 

erilaista. Testinäytteet leikataan tai valetaan määrätyn muotoisiksi. Ohuesta 

kalvosta valmistellaan kääritty testinäyte erityisen työkalun avulla. 

Testinäytteiden tulee olla puhtaita ja sellaisia virheitä, jotka voivat vaikuttaa 

palamiskäyttäytymiseen, ei saa olla. (SFS-EN ISO 4589-2:1999, s. 7) 

Taulukko 11. Testinäytteiden muodot (SFS-EN ISO 4589-2:1999, s. 7). 

Testinäytteide
n muoto 

1) 
Mitat Materiaalit 

Pituus Leveys Paksuus 

1 80 - 150 10 ± 0,5 4 ± 0,5 Valettavat materiaalit 

2 80 - 150 10 ± 0,5 10 ± 0,5 Huokoiset materiaalit 

3 
2) 

80 - 150 10 ± 0,5 ≤ 10,5 Levytuotteille ”vastaanotto kunnossa” 

4 70 - 150 6,5 ± 
0,5 

3 ± 0,5 Vaihtoehtoinen koko itsensä 
kannatteleville valettaville 
materiaaleille tai levytuotteille, kun 
käytetään sähkötuotteissa 

5 
2) 

135 - 140 52 ± 0,5 ≤ 10,5 Taipuisa kalvo tai levy 

6 
3) 

140 - 200 20 0,02 – 
0,10 

Ohuille kalvoille ” vastaanotto 
kunnossa”, kalvon on oltava 
käärittävissä 

4) 

1) 
Muodot 1, 2, 3 ja 4 soveltuvat materiaaleille, jotka ovat itsensä kannattelevia 
testinäytteen muotoisina. Muoto 5 soveltuu materiaaleille, jotka eivät ole itsensä 
kannattelevia. 

2) 
Kun testataan muodon 3 tai 5 mukaisia testinäytteitä, tuloksia voidaan verrata vain 
samanmuotoisten ja -paksuisten testinäytteiden tuloksiin. Testissä oletetaan, että 
tuotteiden mahdollisia paksuusvaihteluita ohjataan muilla standardeilla. 

3) 
Muoto 6 soveltuu sellaisille ohuille kalvoille, jotka kannattelevat itsensä, kun ne ovat 
kääritty määrätyllä tavalla. Annetut mitat ovat käärimättömään testinäytteen mittoja. 

4) 
Kalvojen tulee olla niin ohuita, että niistä voi kääriä testinäytteen. Jos kalvo on hyvin 
ohut, voi olla tarpeellista yhdistää kaksi tai useampi kalvo, jotta testistä saataisiin 
samankaltainen tulos kuin yleensä muotoon 6 valmistetuilla testinäytteillä. 

 

Koska testissä mitataan palamisen etenemistä, on sitä varten testinäytteet 

merkattava poikkisuuntaisilla mittamerkeillä. On suositeltavaa, että itseään 

kannattavat testinäytteet, merkataan vähintään kahdelta sivulta. Testinäytteisiin, 

jotka on valmistettu muotoon 1, 2, 3, 4 tai 6, ja, jotka sytytetään menetelmällä A, 

tehdään merkintä 50 mm päähän sytytettävästä päästä. Jos sytytys tehdään 

menetelmällä B, merkinnät tehdään 10 mm ja 50 mm päähän sytytettävästä 
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päästä. Kehikon kannattamat testinäytteet, jotka ovat valmistettu muotoon 5, 

merkataan 20 mm ja 100 mm päästä sytytettävästä päästä, vaikkakin pitimessä 

on merkit valmiiksi. (SFS-EN ISO 4589-2:1999, s. 8) 

Testilaitteisto muodostuu pystyyn asetetusta testipiipusta, joka on valmistettu 

lämmönkestävästä lasista, testinäytteenpitimestä, kaasun hajotinrenkaasta ja 

metalliverkosta valmistetusta roskasuojuksesta. (Kuva 35). Testipiipussa 

voidaan käyttää tummaa taustaa, jotta liekkien havainnointi on helpompaa. 

(SFS-EN ISO 4589-2:1999, s. 2) 

 

Kuva 35. Testiputken kokoonpano (SFS-EN ISO 4589-2:1999/A1:2006, s. 1). 

 

Itseään kannatteleville materiaaleille käytetään testinäytteenpitimenä pientä 

puristinta ja taipuisille materiaaleille käytetään kehikkoa, joka tukee testinäytettä 

kummaltakin pystysuoralta reunalta. (SFS-EN ISO 4589-2:1999, s. 2) 

Testipiipussa virtaa happi-typpiseos. Virtauksen nopeuden tulee olla 40 ± 2 

mm/s ja kaasuseoksen lämpötilan 23 ± 2 ºC. Happipitoisuus prosentteina tulee 

pystyä määrittämään ± 0,5 % tarkkuudella ja sitä tulee pystyä säätämään ± 0,1 

% tarkkuudella. (SFS-EN ISO 4589-2:1999, s. 5) 

Sytyttimen tulee olla niin pitkä, että se voidaan asettaa testiputken yläpään 

reiän kautta määrätylle etäisyydelle testinäytteestä. Sytyttimen antaman liekin 
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tulee olla 16 ± 4mm pitkä sytyttimen suulta alaspäin mitattuna testiputken sisällä 

virtauksen ollessa päällä. Sytyttämisessä tulee käyttää propaani-kaasua. (SFS-

EN ISO 4589-2:1999, s. 5) 

Testinäytteiden sytyttämiseen esitellään 2 menetelmää, menetelmä A ja 

menetelmä B. Menetelmässä A testinäyte altistetaan sytytysliekille vain sen 

yläpinnasta. Liekin alin näkyvä osa kohdistetaan näytteen yläpinnalle käyttäen 

pyyhkivää liikettä. Testinäytteen koko yläpinta pyritään altistamaan liekille, 

kuitenkin siten, että liekki ei osu testinäytteen pystysuoriin seiniin tai reunoihin. 

Liekkiä pidetään näytteessä 30 sekunnin ajan 5 sekunnin jaksoissa, joiden 

välissä liekki poistetaan ja tarkastetaan palaako testinäytteen koko yläpinta. Jos 

koko yläpinta palaa, palamisen etenemisen ja keston mittaus aloitetaan. (SFS-

EN ISO 4589-2:1999, s. 9) 

Menetelmässä B käytetään sytytystä, jossa sytytysliekki kohdistetaan 

testinäytteen yläpintaan ja noin 6 mm matkalle pystysuoriin sivuihin. Sytyttimen 

liikuttaminen ja sytytyksen jaksottaminen tehdään, kuten menetelmässä A. 

Testinäytteen katsotaan syttyneen, kun sen pystysuorat seinät palavat 

tasaisesti tai kun palaminen saavuttaa ensi kerran ylemmän mittamerkin (SFS-

EN ISO 4589-2:1999, s. 9-10). 

Testimenetelmässä 1 näytteet, jotka ovat valmistettu muotoon 1, 2, 3, 4 tai 6, 

sytytetään menetelmällä A. Jos testattavat materiaalit palavat tasaisesti happi-

indeksin ollessa lähellä materiaaleille ominaista happi-indeksiä ja palaminen 

etenee tasaisesti tai testattava materiaali on itsensä kannattavaa ja sen 

paksuus on ≤ 3 mm, niiden sytyttämiseen voidaan käyttää menetelmää B. 

Menetelmän B on huomattu antavan yhdenmukaisempia tuloksia, kuin 

menetelmän A. Näytteiden, jotka ovat valmistettu muotoon 5, sytyttämiseen 

käytetään menetelmää B. (SFS-EN ISO 4589-2:1999, s. 9) 

Taulukossa 12 on esitetty palamiselle asetetut raja-arvot, joiden mukaan 

materiaalin happi-indeksi määritetään (SFS-EN ISO 4589-2:1999, s. 7). 
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Taulukko 12. Raja-arvot happi-indeksin määrittämiseen (SFS-EN ISO 4589-
2:1999, s. 10). 

Testinäytteen 
muoto 

Sytytysmenetelmä Raja-arvot 
1) 

Palamisen kesto 
sytytyksen jälkeen 
[s] 

Palamisen etenemä matka 
2) 

1, 2, 3, 4 ja 6 A 180 50 mm näytteen yläpäästä 

 

B 180 50 mm ylemmästä mittamerkistä 

 

5 B 180 80 mm testinäytteenpitimen 
ylemmästä mittamerkistä 

1) 
Raja-arvot eivät välttämättä tuota yhtäpitäviä happi-indeksituloksia testinäytteille, jotka 
ovat erimuotoisia tai jotka ovat testattu käyttämällä erilaisia sytytysolosuhteita tai 
sytytysmenetelmiä 

2) 
Palamisen katsotaan ylittäneen sallitun matkan, kun nähtävissä oleva testinäytteen 
palaminen, mukaan lukien pystysuoraa seinää laskeutuva palava pisara, ohittaa 
määritetyn mittamerkin 

 

Testimenetelmässä 2 kolme testinäytettä poltetaan samoin menetelmin kuin 

testimenetelmässä yksi, lukuun ottamatta kaasuseoksen happipitoisuutta, joka 

valitaan vaatimusluokan asettaman happi-indeksin mukaiseksi. Jos kaksi 

näytteistä sammuu, ennen kuin kumpikaan asetetuista raja-arvoista ylittyy, 

katsotaan, että materiaalin happi-indeksi ei ole alle määritetyn arvon. Jos kaksi 

näytteistä ei sammu, niin materiaalin happi-indeksin katsotaan olevan alle 

määritetyn arvon tai määritetään happi-indeksi testimenetelmällä 1. (SFS-EN 

ISO 4589-2:1999, s. 14) 

Standardissa tähdennetään, että saadut tulokset riippuvat testinäytteen 

muodosta, asennosta ja eristyneisyydestä sekä sytytyksen ominaisuuksista. 

Testit, joissa on käytetty eripaksuista materiaalia tai erilaista 

sytytysmenetelmää, eivät välttämättä ole vertailukelpoisia. Menetelmällä saatuja 

tuloksia ei tule käyttää kuvaamaan materiaalin käyttäytymistä todellisissa palo-

olosuhteissa, vaan tuloksia tulee käyttää osana materiaalin paloturvallisuuden 

arviointia. (SFS-EN ISO 4589-2:1999, s. 1) 



LIITE 7 (1) 

 

Liite 7. Standardin ISO 5658-2 mukainen testimenetelmä. 

Standardissa ISO 5658-2 määritetään testimenetelmä, jolla mitataan liekin 

sivuttaissuuntaista leviämistä testinäytteen pinnalla (ISO 5658-2:2006, s. 1). 

Testinäyte asetetaan pystysuoraan asentoon, rinnakkain kaasukäyttöisen 

säteilylevyn kanssa ja altistetaan määritetylle lämpösäteilyvuolle. Testinäytteen 

pinnasta haihtuvat kaasut sytytetään sytyttimellä, joka asetetaan näytteen 

kuumemman pään lähelle. (Kuva 36) Testissä mitataan liekin 

sivuttaissuuntaista leviämistä ja lopulliseen sammumiseen kulunutta aikaa. 

Tulokset ilmaistaan liekin etenemismatkan suhteena aikaan, liekkirintaman 

nopeuden suhteena lämpövuohon, kriittisenä lämpövuona liekin sammuessa 

viiteviivasta mitattuna (CFE) ja jatkuvan palamisen keskimääräisenä lämpönä. 

Standardissa SFS-SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015 annetaan testikriteeriksi 

CFE:n minimiarvo. (ISO 5658-2:2006, s. 3) 

 

Kuva 36. Testimenetelmän periaatekuva (ISO 5658-2:2006, s. 4). 

 

Testimenetelmä soveltuu pinnaltaan pääosin tasaisten materiaalien, 

komposiittimateriaalien ja materiaalikokoonpanojen, joita käytetään 

ensisijaisesti esillä olevina seinäpintoina, ominaisuuksien testaukseen. 

Testimenetelmä soveltuu myös joillekin profiloiduille tuotteille, kuten piipuille. 

(ISO 5658-2:2006, s. 1) 
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Tuote soveltuu arvioitavaksi testin avulla, jos kyseessä on pinnaltaan pääosin 

tasainen materiaali eli kaikki pinnan epätasaisuudet ovat enintään ± 1 mm 

etäisyydellä tasosta tai, jos pinnan epätasaisuudet ovat jakautuneet tasaisesti 

pinnalle edellyttäen, että vähintään 50 % pintaa edustavasta neliön muotoisesta 

alasta (155 x 155 mm) on alle 6 mm syvyydessä pinnan korkeimpaan kohtaan 

vaakatasoon asetetusta tasosta mitattuna ja/tai mikään särö, halkeama tai reikä 

ei ylitä 8 mm leveyttä tai 10 mm syvyyttä ja säröjen, halkeamien ja reikien 

kokonaispinta-ala ei ylitä 30 % pintaa edustavasta neliön muotoisesta alasta 

(155 x 155 mm). (ISO 5658-2:2006, s. 4) 

Kun tuotteen pinnassa on alueita, jotka ovat selvästi erilaisia, mutta jokainen 

näistä alueista täyttää kuitenkin edellisessä kohdassa asetetut vaatimukset 

pinnan ominaisuuksille, jokainen erillinen alue tulee testata erikseen, jotta tuote 

tulee arvioitua kokonaan (ISO 5658-2:2006, s. 4). 

Jos tuote ei täytä vaatimuksia, se voidaan testata pääosin tasaiseksi 

muokattuna. Tehdystä muokkauksesta tulee ilmoittaa testiraportissa. (ISO 

5658-2:2006, s. 5) 

Testimenetelmä ei sovellu sellaisten tuotteiden arviointiin, jotka reagoivat siten, 

että liekin etenemistä ei ole mahdollista mitata. Tällaista käyttäytymistä on 

testinäytteen pinnan irtoaminen tai testinäytteen sellainen pehmeneminen, 

sulaminen tai hajoaminen, joka aiheuttaa sen valumisen ulos 

testinäytteenpitimestä. Kyseisiä materiaaleja voidaan kuitenkin testata, jos 

epätoivottu käyttäytyminen tapahtuu vasta sen jälkeen, kun liekkirintaman 

eteneminen on saatu mitattua. (ISO 5658-2:2006, s. 21) Jos näin ei kuitenkaan 

ole, näihin tuotteisiin tulee käyttää eri menetelmiä, kuten standardissa ISO 

9705-1 määritettyä testimenetelmää (ISO 5658-2:2006, s. 5). 

Tuotteet tulee testata siltä pinnalta, joka on esillä normaalikäytössä. Jos 

molemmat pinnat voivat olla esillä normaalikäytössä ja tuote on 

epäsymmetrinen, tulee molemmat pinnat testata. Jos tuotteen pinnassa on 

suuntautuneita epäsäännöllisyyksiä, esimerkiksi kuviointi, ja tuotetta käytetään 
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siten, että kuviointi voi olla pysty- ja vaakasuorassa, tulee se testata 

kummassakin asennossa. Tuotteen pinnan muodostuessa alueista, jotka ovat 

selvästi erilaisia, tulee kaikki alueet testata erikseen. Tekstiilit tulee testata 

loimin ja kuteen suunnassa. Jos testattavana on kirkas metallipinta, se tulee 

testata sellaisenaan ja ohuesti noella tai kolloidisella grafiitilla päällystettynä. 

(ISO 5658-2:2006, s. 5) 

Testiin tulee toimittaa vähintään kuusi testinäytettä. Jokaiselle mahdolliselle 

testipinnalle ja suunnalle tulee tehdä kolme testiä. Tuotteiden, joiden pinnassa 

on epäsäännöllisyyksiä, paksuus tulee mitata korkeimmasta kohdasta. Jos 

paksuus ≤ 50 mm, näyte testataan koko paksuudessaan. Jos paksuus > 50 

mm, on näytettä ohennettava. Siitä pinnasta, jota ei altisteta, tulee poistaa 

materiaalia siten, että paksuus on 50−3
0  mm. Testinäytteen tulee olla 180−5

0  mm 

pitkä ja 155−5
0  mm leveä ja sen tulee edustaa loppukäyttötuotetta. (ISO 5658-

2:2006, s. 5) 

Jos loppukäyttötuotteen osana on käytetty ohuita materiaaleja tai komposiitteja, 

ilman tai ilmarakojen läsnäolo ja/tai materiaalin alla olevien kerroksien 

ominaisuudet voivat vaikuttaa merkittävästi päällimmäisenä olevan materiaalin 

palamiskäyttäytymiseen. Alempien kerroksien vaikutus tulee ottaa huomioon ja 

testattaessa on varmistuttava siitä, että käytetyistä testikokoonpanoista saadut 

tulokset ovat käypiä loppukäyttötuotteen arvioimiseen. (ISO 5658-2:2006, s. 7) 

Pinnoitteita testattaessa, ne tulee testata sen alustan pinnalla, millä ne tulevat 

olemaan loppukäyttöolosuhteissa. Alusta tulee pinnoittaa samoin menetelmin ja 

pinnoitteen kerrospaksuuden tulee olla sama kuin loppukäyttötuotteessa. (ISO 

5658-2:2006, s. 7) 

Jos testattava materiaali tai komponentti on normaalikäytössä kiinnitetty 

alustaan, tulee se myös testata kyseisen alustan kanssa. Tuotteen kiinnityksen 

tulee olla samanlainen kuin normaalikäytössä ja se tulee ilmoittaa 

testiraportissa. (ISO 5658-2:2006, s. 7) Jos tuotetta ei ole varsinaisesti 

kiinnitetty sen alla olevaan materiaaliin, vaan se on esimerkiksi kiinnitetty ylä- ja 
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alaosastaan muihin rakenteisiin, tulee materiaalin olla testinäytteessäkin vain 

asetettuna alusmateriaalin päälle (henkilökohtainen viestintä, 19. toukokuuta 

2016, Ryynänen). 

Tuotteet, joissa on poikittaisia niveliä, tulee testata sellaisessa asennossa, jossa 

nivel on testinäytteen vaakatasossa olevan keskiviivan kohdalla. Jos nivelet 

ovat pystysuuntaisia, nivelen tulee asettua 100 mm päähän testinäytteen 

kuumemmasta päästä. (ISO 5658-2:2006, s. 7) 

Testinäytteisiin merkataan viiteviiva, joka on testinäytteen keskellä 

vaakatasossa. Viiteviivaan merkataan pystysuoria merkkejä 50 mm välein. 

Merkkaukset eivät saa vaikuttaa testinäytteen käyttäytymiseen. Jos 

merkkauksia ei voida tehdä siten, että ne näkyisivät, voidaan liekkirintamien 

etenemisen havainnoimiseen käyttää ruostumattomasta teräksestä tehtyä 

ristikkoa, joka asetetaan noin 10 mm etäisyydelle testinäytteen yläpuolelle. (ISO 

5658-2:2006, s. 7) 

Jos tuotteiden takana ei ole normaalikäytössä ilmarakoa, tulee testinäyte kääriä 

käsittelyn jälkeen alumiinifolioon siten, että sen tausta, reunat ja osa 

altistettavasta pinnasta peittyvät. Käärimiseen käytetään yhtä suorakulmaista 

alumiinifolion palasta. Alumiinifolion paksuuden tulee olla 0,02-0,03 mm. 

Alumiinifolion mittojen tulee olla 175+2a x 820+2a mm, missä a on testinäytteen 

halkaisija. Testinäytteen altistettavan pinnan reunoille tulee noin 10 mm 

matkalle foliota. Folioitu testinäyte asetetaan taustalevyn päälle ja kokonaisuus 

testinäytteenpitimeen. (ISO 5658-2:2006, s. 7) 

Jos normaalikäytössä tuotteen takana on 25 mm kokoinen tai isompi ilmarako, 

tulee testinäyte asettaa käsittely jälkeen erotinosan ja taustalevyn päälle siten, 

että testinäytteen altistamattoman pinnan ja taustalevyn väliin jää 25 ± 2 mm 

rako. Testikokoonpano, joka muodostuu testinäytteestä, erotinosasta ja 

taustalevystä kääritään kokonaisuudessaan alumiinifolioon, kuten tuote, jonka 

takana ei ole ilmarakoa. Folioitu testikokoonpano asetetaan toisen taustalevyn 

päälle ja kokonaisuus asetetaan testinäytteenpitimeen. Jos tuotteen ilmarako on 
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alle 25 mm, tulee tuote mieluummin testata loppukäyttöolosuhteissa eli ilmarako 

tulee olla myös testinäytteessä. Ohuet, taipuisat materiaalit voidaan niitata 

erotinosaan. (ISO 5658-2:2006, s. 8) 

Taustalevyt ja erotinosat tulee leikata palamattomasta levystä, esimerkiksi 

kalsiumsilikaattilevystä, jonka paksuus on 12,5 ± 3 mm ja absoluuttinen 

kuivatilavuuspaino on 950 ± 100 kg/m3. Taustalevyn mittojen tulee olla 800 x 

155 mm. Erotinosa tehdään 25 ± 2 mm leveistä suikaleista, jotka liitetään 

ruuveilla taustalevyn ulkolaitaan koko matkalle siten, että aikaan saadaan 

taustalevyn ja testinäytteen väliin 25 mm väli. (ISO 5658-2:2006, s. 17) 

Esimerkiksi, kun rakenteessa on 25 mm suuruinen ilmarako, testattavaa 

materiaalia mahtuu testinäytteeseen vain 12,5 mm, koska testinäytteen 

paksuus saa olla enintään 50 mm (henkilökohtainen viestintä, 19. toukokuuta 

2016, Ryynänen). 

Standardin liitteessä B annetaan lisäohjeita testinäytteiden valmisteluun: 

a) Jos tuotteen ominaisuudet ovat sellaiset, että alapuolisiin rakenteisiin 

siirtyvän lämmön määrä ei ole merkittävä, tuote tulisi testata ainoastaan 

taustalevyn päälle asetettuna. Esimerkiksi yli 6 mm paksut materiaalit ja 

komposiitit, joiden lämpökapasiteetti on suuri tai joiden 

lämmönjohtavuus on pieni ovat tällaisia tuotteita. 

b) Jos tuotetta käytetään vapaasti seisovana levynä ja a-kohdan 

ominaisuudet eivät täyty, tulee tuotteen ja taustalevyn välissä käyttää 

erotinosaa. 

c) Jos tuotteen alla käytetään pienitiheyksistä, palamatonta alustaa ja 

tuote ei täytä a-kohdan ominaisuuksia, tuote tulee testata käytettävän 

alustan kanssa. 

d) Jos tuotetta käytetään palavan materiaalin päällä ja tuote ei täytä a-

kohdan ominaisuuksia, tuote tulee testata käytettävän alustan kanssa. 

(ISO 5658-2:2006, s. 25) 
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Testilaitteisto koostuu neljästä pääkomponentista: säteilylevyn telineestä, 

testinäytteenpitimen telineestä, testinäytteenpitimestä ja sytyttimestä (Kuva 37) 

(ISO 5658-2:2006, s. 9).  

 

Kuva 37. Testilaitteiston periaatekuva (ISO 5658-2:2006, s. 9). 

 

Säteilylevyn säteilevän pinnan leveyden tulee olla noin 480 mm ja korkeuden 

280 mm (ISO 5658-2:2006, s. 10). Sytytysliekin antavan sytyttimen kaasuna 

käytetään ilma-propaani-seosta (ISO 5658-2:2006, s. 11). Liekin pituuden tulee 

olla pystysuorassa asennossa 230 ± 2 mm (ISO 5658-2:2006, s. 20). 

Lämpövuon suuruuden tulee olla taulukon 13 mukainen (ISO 5658-2:2006, s. 

19). 
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Taulukko 13. Lämpövuon arvo (ISO 5658-2:2006, s. 19). 

Etäisyys kuumasta päästä [mm] Lämpövuo [kW/m
2
] Toleranssi 

50 50,5 ± 0,5 

150 47,1 ± 2,4 

250 37,8 ± 1,9 

350 23,9 ± 0,2 

450 13,2 ± 0,7 

550 6,2 ± 0,6 

650 3,1 ± 0,3 

750 1,5 ± 0,3 

 

Taulukossa 14 on esitetty eräiden testattujen materiaalien CFE arvoja. 

Testaukseen osallistui 7 laboratoriota. (ISO 5658-2:2006 /AMD.1:2011, s. 1-2) 

Taulukko 14. CFE-arvot testatuille materiaaleille (ISO 5658-2:2006 
/AMD.1:2011, s. 2). 

Tuote Laboratorioide
n lukumäärä 

Keski
-arvo 

Toistettavuus Uusittavuus 

m r r/m R R/m 

Vaneri 7 6,29 0,33 5,2 1,06 16,9 

Palonestoaineella käsitelty 
vaneri 

7 20,54 0,78 3,8 5,94 28,9 

Kipsilevy 7 20,90 0,64 3,1 4,89 23,4 

PIR-vaahtolevy, jossa toisella 
puolella alumiinifolio 

4 50,70 NC NC NC NC 

Polykarbonaattilevy 7 18,59 0,50 2,7 3,81 20,5 

Palonestoaineella käsitelty 
lastulevy 

6 47,08 NC NC NC NC 

PVC-päällystetty teräslevy 7 31,93 0,41 1,3 5,31 16,6 

NC: Arvoa ei voitu laskea tulen leviämisen tietojen puuttuessa 

 

Standardin SFS-EN 45545-2 vaatimusluokkien sisällön määrittävässä 

taulukossa (taulukko X) huomautuksessa a) käsketään suorittamaan lisätestaus 

materiaaleille, joista muodostuu testin aikana liekehtiviä pisaroita tai 

partikkeleita ja liekehtiminen kestää yli 4 sekuntia (ISO 5658-2:2006 

/AMD.1:2011, s. 3) tai, jos testataan tuotetta, joka ei syty standardin ISO 5658-2 
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mukaisessa testissä ja joka on lisäksi ilmoitettu sellaiseksi, jota ei ole 

mahdollista luokitella. Lisätestaus tulee tehdä standardin SFS-EN ISO 11925-2 

mukaisesti. Testissä tehdään liekin leviämistä seuraava 30 sekunnin testi. Testi 

katsotaan läpäistyksi, jos liekin leviäminen on alle 150 mm 60 sekunnissa ja 

liekehtiviä pisaroita tai partikkeleita ei synny. (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, 

s. 28) Testimenetelmästä on tarkempi kuvaus liitteessä 10. 

Standardin SFS-EN 45545-2 mukaisesti testinäytteen alle tulee asettaa 

kalsiumsilikaattilevy, jonka päälle mahdollisesti tippuvat. Kaliumsilikaattilevy 

tulee valita standardi SFS-EN 13238 mukaisesti. Testinäytteen keskipisteen 

etäisyys lattiaan tulee olla 1200 ± 100 mm. (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 

38) 
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Liite 8. Standardin ISO 5660-1 mukainen testimenetelmä. 

Standardissa ISO 5660-1 määritetään menetelmä, jolla voidaan arvioida 

testinäytteen lämmönluovutusnopeus, kun vaakatasossa oleva näyte altistetaan 

määritellylle lämpösäteilylle ja sytyttämiseen käytetään erillistä sytytintä. 

Lämmönluovutusnopeus määritetään hapen kulutuksen arvolla, joka lasketaan 

happipitoisuuden mitta-arvosta ja palamisessa syntyvien palamiskaasujen 

tilavuusvirrasta. (ISO 5660-1:2002, s. 1) Testissä käytetään hyväksi havaintoa, 

jonka mukaan palamisen nettolämpötila on verrannollinen palamiseen 

tarvittavan hapen määrään. Hapesta vapautuu yhtä kilogrammaa kohde noin 

13,1 MJ energiaa. Testimenetelmää käytetään arvioitaessa tuotteen 

myötävaikutusta lämmön kehitykseen tulipalossa (ISO 5660-1:2002, s. 3). 

Testissä huomioidaan myös sen hetken ajankohta, jolloin testinäyte syttyy 

liekehtivään palamiseen, joka kestää yli 10 sekuntia, jos niin tapahtuu. (ISO 

5660-1:2002, s. 1) 

Materiaali soveltuu testattavaksi, jos se täyttää jonkin seuraavista 

ominaisuuksista, se soveltuu arvioitavaksi tämän testin avulla: 

a) Materiaalin esillä oleva pinta voidaan katsoa pääosin tasaiseksi eli 

pinnan epätasaisuudet ovat välillä ± 1 mm tasosta mitattuna. (ISO 

5660-1:2002, s. 1) 

b) Esillä olevan pinnan epätasaisuudet ovat tasaisesti jakautuneet 

edellyttäen 

1) että vähintään 50 % pintaa edustavasta neliön muotoisesta, 100 x 

100 mm alasta alle 10 mm syvyydessä korkeimpaan kohtaan 

asetetusta tasosta mitattuna 

2) ja/tai mikään särö, halkeama tai reikä ei ylitä 8 mm leveyttä tai 10 

mm syvyyttä ja säröjen, halkeamien ja reikien kokonaispinta-ala ei 

ylitä 30 % pintaa edustavasta neliön muotoisesta alasta. (ISO 

5660-1:2002, s. 6) 
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Jos tuotteen pinta ei täytä edellä mainittuja vaatimuksia, täytyy pintaa muokata 

mahdollisemman lähelle a- kohdan asettamia vaatimuksia. Testiraportin tulee 

sisältää huomautus muokkauksesta ja siitä, miten se on toteutettu. (ISO 5660-

1:2002, s. 7) Tähän kohtaan luultavasti viitataan myös sellaisten tuotteiden 

kohdalla, jotka sisältävät ilmarakoja tai niveliä ja joista ei voida valmistaa 

loppukäyttöolosuhteita vastaavia testinäytteitä (ISO 5660-1:2002, s. 2; 

suomentajan huomautus) 

Jos tuotteen pinnat ovat erilaisia tai tuote on epäsymmetrinen komposiitti ja 

tuotteen molemmat pinnat voivat olla normaalikäytössä esillä, tulee molemmat 

pinnat testata erikseen. Komposiittimateriaaleja voidaan testata, jos ne 

valmistellaan määräysten mukaisesti ja testataan loppukäyttöolosuhteita 

muistuttavissa olosuhteissa. (ISO 5660-1:2002, s. 7) 

Testissä testataan kolme testinäytettä jokaisesta normaalikäytössä esillä 

olevasta pinnasta vaaditulla säteilyvoimakkuuden tasolla. Testinäytteiden tulee 

kuvata tuotetta ja niiden tulee olla neliöitä, joiden sivunmitta on 100−2
0  mm. 

Tuotteet, joiden paksuus on ≤ 50 mm, testataan koko paksuudessaan. Jos 

paksuus on > 50 mm, siitä pinnasta jota ei altisteta, tulee leikata pois 

materiaalia siten, että paksuus on 50 mm. Kun testinäytteitä leikataan 

tuotteesta, jonka pinnat ovat epätasaisia, tulee testinäytteen korkeimman 

kohdan sijaita näytteen keskellä. (ISO 5660-1:2002, s. 7) 

Tuotteiden, jotka koostuvat materiaalikokoonpanosta, testauksessa tulee ottaa 

huomioon tuotteiden alla loppukäyttöolosuhteissa olevien materiaalien vaikutus 

mittaustuloksiin. Testatessa tulee varmistaa, että testattu kokoonpano vastaa 

loppukäyttökokoonpanoa. Jos materiaali tai komposiittimateriaali kiinnitetään 

loppukäyttöolosuhteissa alustaan, tulee se myös testatessa olla kiinnitettynä 

oikeaoppisesti samanlaiseen alustaan. Jos määritettyä alustaa ei ole saatavilla, 

tulee alusta valita standardin ISO/TR 14697 mukaisesti. Jos tuote alle 6 mm 

paksu, niin se tulee testata loppukäyttöolosuhteissa käytettävän alustan kanssa 

siten, että näytteen paksuus on kokonaisuudessaan ≥ 6 mm (ISO 5660-1:2002, 

s. 8). Standardissa SFS-EN 45545-2 määritetään, että testattaessa pinnoitteita 
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riittää, kun pinnoitejärjestelmä testataan 1 mm paksuisen alumiinin päällä, jos 

alusmateriaali loppukäyttökohteessa on alumiinia (SFS-EN 45545-

2:2013+A1:2015, s. 10). Standardin ISO 5660-1 mukaisessa testissä on 

mahdollista testata pinnoitejärjestelmät 1 mm paksuisen alumiinin päällä, 

kunhan testinäytteen alle asetetaan sen paksuinen keraaminen alusta, jolla 

testinäytteestä saadaan vähintään 6 mm paksu (henkilökohtainen viestintä, 19. 

toukokuuta 2016, Ryynänen). 

Testinäytteet tulee kääriä 0,025 mm tai 0,04 mm paksuiseen alumiinifolioon 

käsittelyn jälkeen ennen testausta. Alumiinifolion kirkas puoli asetetaan 

testinäytettä vasten ja alumiinifolion tulee peittää testinäytteen pohja, reunat ja 3 

mm altistettavasta pinnasta sen reunoista mitattuna. Kun näyte on kääritty, se 

tulee asettaa testinäytteen pitimeen. Alumiinifolion tulee olla asetettuna siten, 

että sitä ei näy yhtään testinäytteenpitimen kiinnityskehikon alta. Jos testattava 

tuote on valmistettu pehmeästä materiaalista, voidaan alumiinifolio muotoilla 

samanpaksuisen kovan testinäytteen avulla. (ISO 5660-1:2002, s. 8) 

Lämpösäteilyn tuottamiseen käytetään kartionmallista sähkölämmitintä. 

Lämmittimen säteilyvoimakkuutta tulee pysytä säätämään ja sen tulee pystyä 

tuottamaan testinäytteen pintaan 100kW/m2 säteilytehon. Säteilyn pinta-alan 

tulee olla vakio, kooltaan 50 x 50 mm ± 2 % toleranssilla. (ISO 5660-1:2002, s. 

3) Sytyttimenä käytetään sytytystulppaa (ISO 5660-1:2002, s. 5). Testilaitteiston 

kokoonpano on esitetty kuvassa 38. 
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Kuva 38. Testilaitteiston kokoonpano (ISO 5660-1:2002, s. 18). 

 

Testin ollessa käynnissä, kirjataan ylös kaikki ne ajankohdat, jolloin 

testinäytteen pinnassa tapahtuu lyhytkestoista liekehtimistä. Jos liekehtiminen 

on yli 10 sekuntia kestävää, tulee sytytin sulkea ja poistaa testialueelta. Jos 

liekki sammuu sytyttimen sulkemisen seurauksena, tulee se asettaa uudelleen 

testialueelle ja käynnistää 5 sekunnin sisällä. Tämän jälkeen sytytintä ei tule 

poistaa testialueelta. Tämän kaltaiset tapahtumat kirjataan testiraporttiin. (ISO 

5660-1:2002, s. 13) 

Standardissa SFS-EN 45455-2 määritetään tiedonkeruuvälin olevan 2 sekuntia 

ja tiedonkeräyksen on päätyttävä 20 minuutin kuluttua testin aloittamisesta. 

Testissä T03.01 lämpösäteilyn tehon on oltava testinäytteen pinnalla 50 kW/m2 

ja testissä T03.02 25 kW/m2. (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 29) 

Standardissa SFS-EN 45455-2 annetaan materiaaleille raja-arvoina suurin 

sallittu keskimääräinen lämmönluovutusnopeuden arvo, MARHE. (SFS-EN 

45545-2:2013+A1:2015, s. 29. 
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Liite 9. Standardin SFS-EN ISO 9239-1 mukainen testimenetelmä. 

Standardissa määritetään testimenetelmän, jolla voidaan arvioida 

lattiamateriaalien palamiskäyttäytymistä ja tulen leviämistä olosuhteissa, joissa 

virtaukset vastustavat liekin leviämistä. Vaakatasoon asetetut testinäytteet 

altistetaan kaltevassa tasossa olevan säteilylevyn aiheuttamalle säteilylle, kun 

sitä samanaikaisesti sytytetään sytytysliekillä. Menetelmässä testinäytteeseen 

kohdistettu säteilyteho jäljittelee käytävän lattiaan kohdistuvaa lämpösäteilyä, 

joka aiheutuu lattiaa lämmittävistä liekeistä, kuumista kaasuista tai edellisten 

yhdistelmästä, olosuhteissa, joissa virtaukset vastustavat liekin leviämistä, 

tilanteessa, missä käytävän varrella olevassa huoneessa on varhaisessa 

vaiheessa oleva tulipalo. (SFS-EN ISO 9239-1:2010, s. v-1) 

Testimenetelmä soveltuu kaikenlaisille lattiapäällysteille. Tulokset kuvaavat 

lattiapäällysteiden ja mahdollisesti käytettävien alusmateriaalien suorituskykyä 

palotilanteessa. (SFS-EN ISO 9239-1:2010, s. 1) 

Testinäytteiden tulee edustaa loppukäyttöolosuhteissa käytettäviä 

lattiapäällysteitä. Testaukseen tarvitaan 6 testinäytettä. Testinäytteen pituuden 

tulee olla 1050 ± 5 ja leveyden 230 ± 5 mm. Kolme testinäytettä tulee leikata 

esimerkiksi tuotantosuunnassa ja kolme sitä vastaan kohtisuorassa suunnassa. 

(SFS-EN ISO 9239-1:2010, s. 6) Testilaitteistolla voidaan testata testinäytteitä, 

joiden paksuus on enintään 38 mm. Jos tuote täyttää paksuimmalla 

mahdollisella testattavalla materiaalinpaksuudella testikriteerit, katsotaan sen 

täyttävän ne myös sitä suuremmilla paksuuksilla. (henkilökohtainen viestintä, 

19. toukokuuta 2016, Ryynänen) 

Testinäytteet tulee asettaa sellaisen alustan päälle, joka jäljittelee todellista 

lattiaa standardin SFS-EN 13238 tai standardin ISO 14697 mukaisesti ja 

asennuksen tulee jäljitellä oikeaa asennustapaa. Jos kuitenkin kyseessä on 

kokoonpano, testissä käytettävien materiaalien tulee vastata todellisia 

materiaaleja. Jos asennuksessa käytetään liimaa, tulee sen kuvata sitä mitä 

todellisuudessa käytetään. Jos käytännössä käytetään erilaisia liimoja, näytteet 
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tulee valmistella käyttäen kaikkia niistä tai ilman niitä. Jos päällyste muodostuu 

laatoista, ne tulee asettaa testinäytteenpitimeen siten, että ainakin yksi laattojen 

liitos on 250 mm etäisyydellä nollakohdasta. Jos laatta ei ole riittävän leveä 

testinäytteen pitimeen ja testinäyte joudutaan tekemään kahdesta laatasta, 

tulee liitos olla testinäytteen keskellä. Vapaasti makaavat lattianpäällysteet, 

jotka testataan ilman liimoja, tulee kiinnittää testinäytteenpitimeen vain 

kiinnikkeiden avulla. Jos kyseessä on kutistuvat materiaali, on kiinnitykseen 

kiinnitettävä huomiota, koska kiinnitystekniikka voi vaikuttaa testituloksiin. Jotta 

pesun ja puhdistuksen vaikutus voitaisiin ottaa huomioon, tulee näytteiden olla 

pestyjä tai puhdistettuja tuote-ohjeistuksen mukaisesti. Lisätietoja 

testinäytteiden valmistelusta voi löytyä tuotteiden spesifikaatioista. (SFS-EN 

ISO 9239-1:2010, s. 6) 

Kuvassa 39 on esitetty testilaitteiston periaatekuva. Näyte asetetaan 

vaakatasoon, 30-asteen kaltevuudessa olevan kaasukäyttöisen säteilylevyn 

alapuolelle. Sytytysliekki kohdistetaan näytteen kuumempaan päähän. (SFS-EN 

ISO 9239-1:2010, s. 3-4) 

 

Kuva 39. Testilaitteiston periaatekuva (SFS-EN ISO 9239-1:2010, s. 11). 
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Säteilylevyn tulee voida tuottaa pysyvä 900 °C lämpötila (SFS-EN ISO 9239-

1:2010, s. 2). Säteilylevyn tuottama lämpövuo tulee kalibroida jäljitelmänäytteen 

avulla ja sen suuruus näytteen pinnassa tulee olla taulukon 15 mukainen. 

Taulukko 15. Lämpövuon arvo näytteen pinnassa (SFS-EN ISO 9239-1:2010, 
s. 8). 

Etäisyys näytteen nollapisteestä 
[mm] 

Lämpövuo [kW/m
2
] Toleranssi 

110 10,9 ± 0,4 

210 9,2 ± 0,4 

310 7,1 ± 0,4 

410 5,1 ± 0,2 

510 3,5 ± 0,2 

610 2,5 ± 0,2 

710 1,8 ± 0,2 

810 1,4 ± 0,2 

910 1,1 ± 0,2 

 

Testissä kaikki sytyttämisen jälkeen syntyvät liekkirintamat huomioidaan ja 

liekkirintamien tiettyyn pisteeseen etenemiseen kuluvasta ajasta laaditaan 

pöytäkirja. Savunmuodostuminen voidaan mitata testin aikana mittaamalla 

valon kulkeutumista savukaasussa. (SFS-EN ISO 9239-1:2010, s. 3) 

Testi tehdään aluksi kahdelle testinäytteelle, jotka ovat leikattu eri suuntiin. 

Testinäytteiden CHF ja/tai HF-30 (lämpövuo 30 minuutin kohdalla) arvot 

mitataan ja niitä verrataan toisiinsa. Siihen suuntaan, joka antaa pienemmät 

arvot, leikatut kaksi muuta testinäytettä testataan. (SFS-EN ISO 9239-1:2010, s. 

9) 

Tulokset ilmaistaan palon leviämismatkan suhteena siihen kuluneeseen aikaan, 

kriittisen lämpövuon arvona ja savun tiheydestä suhteessa kuluneeseen aikaan. 

(SFS-EN ISO 9239-1:2010, s. 3) Kriittinen lämpövuo on pienempi seuraavista: 

näytteen pintaan tulevan lämpövuon arvo pisteessä, jossa liekki sammuu (CHF) 

tai lämpövuon arvo 30 minuutin testijakson jälkeen kohdassa, jossa liekki palaa 
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kauimpana nollapisteestä (HF-30). (SFS-EN ISO 9239-1:2010, s. 2) 

Testinäytteiden, jotka eivät syty tai joissa liekki leviää alle 110 mm, kriittinen 

lämpövuo on ≥ 11 kW/m2. Testinäytteiden, joissa liekki leviää yli 910 mm, 

kriittinen lämpövuo on ≤ 1,1 kW/m2. Testinäytteillä, jotka joudutaan 

sammuttamaan 30 minuutin testijakson jälkeen, ei ole CHF- arvoa vaan HF-30- 

arvo. (SFS-EN ISO 9239-1:2010, s. 9) 

Standardissa SFS-EN 45545-2 käytetään testiä kahdessa vaatimusluokassa. 

Standardissa annetaan vaatimus CHF-arvolle (SFS-EN 45545-

2:2013+A1:2015, s. 30). 
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Liite 10. Standardin SFS-EN ISO 11925-2 mukainen testimenetelmä. 

Standardissa SFS-EN ISO 11925-2 määritetyssä testimenetelmässä mitataan 

pystysuoraan asetetun tuotteen syttyvyyttä pienen liekin suorasta 

kosketuksesta. Testissä ei käytetä sytytysliekin lisäksi muita välineitä 

lämpösäteilyn tuottamiseen. Vaikkakin menetelmä on suunniteltu materiaalin 

syttyvyyden arvioimiseen, niin arviointi hoidetaan mittaamalla liekin leviämistä 

näytteen pystysuoraa pintaa pitkin. Testinäytteen pintaan tai reunaan 

kohdistetaan pieni, tulitikun kokoinen liekki 15 tai 30 sekunnin ajan. Testissä 

arvioidaan myös sitä, tippuuko testattavasta materiaalista testin aikana 

liekehtiviä pisaroita. Näytteen alle asetetaan suodatinpaperi ja, jos 

suodatinpaperi syttyy näytteestä tippuvien pisaroiden vaikutuksesta, katsotaan 

palavia pisaroita syntyvän. (SFS-EN ISO 11925-2:2010, s. v) 

Standardissa käytetään termiä ”pääosin tasainen tuote”. Tuote on pääosin 

tasainen 

a) jos sen esillä oleva pinta on tasainen 

b) tai esillä olevan pinnan epäsäännöllisyydet ovat jakautuneet siten, että: 

- vähintään 50 % neliönmuotoisen, 250 x 250 mm kokoisen alueen 

pinnasta on enintään 6 mm syvyydessä tasosta, joka on asetettu 

vaakatasoon tason korkeimpien pisteiden mukaisesti 

- pinnalle, missä on rakoja, halkeamia tai reikiä, niiden leveys ei ole 

yli 6,5 mm ja syvyys ei ole yli 10 mm. Virheiden kokonaispinta-ala 

saa olla enintään 30 %, 250 x 250 mm kokoisesta näkyvillä 

olevasta alueesta (SFS-EN ISO 11925-2:2010, s. 2) 

Testinäytteen mittojen tulee olla 250−2
+2 mm ja 90−2

+2. Vielä 60 mm paksu kappale 

testataan sellaisenaan, mutta paksuuden ylittäessä 60 mm tulee siltä pinnalta, 

jota ei altisteta sytytysliekille, poistaa materiaalia siten, että materiaalin 

poistamisen jälkeen materiaalin paksuus on 60 mm. Pintaa, jolta on poistettu 

materiaalia, ei voida käyttää testauksessa. Jos tuotteista ei saa leikattua 

vaaditun kokoisia testinäytteitä, on erikseen valmistettava testin vaatimuksia 
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vastaava testinäyte. Jos tuotteet eivät ole tasomaisia, kuten esimerkiksi 

putkieristeet, ne voidaan testata niiden loppukäyttömuodossa. Kyseiset tuotteet 

tulee toimittaa kokonaisina tai 250 mm pituisina testinäytteinä. (SFS-EN ISO 

11925-2:2010, s. 4) 

Jokaista mahdollista altistumistilannetta varten tulee testata vähintään kuusi 

testinäytettä. Kolme testinäytettä tulee leikata materiaalin pituussuunnassa 

(konesuunta) ja kolme sitä vastaan kohtisuorassa suunnassa. Tuotteet tulee 

testata kummaltakin puolelta, jos tuote on epäsymmetrinen paksuussuunnassa 

ja molemmat pinnat voivat loppukäyttöolosuhteissa altistua sytytyslähteelle.  

Jos tuotteessa on selvästi erilaisia pintoja, mutta jokainen alueista täyttää 

pääosin tasaisen tuotteen ominaisuudet, silloin tulee lähettää jokaisesta 

erilaisesta pinnasta yksi testinäytteidenryhmä (6 kappaletta) tuotteen 

arvioimiseen. Jos tuotteeseen asennetaan reunukset, mutta sitä voidaan 

käyttää myös ilman niitä, testi tulee tehdä reunuksilla varustetulle ja ilman 

reunuksia olevalle testinäytteelle. Jos tuotteessa käytetään taustalevyä, tulee se 

valita esimerkiksi standardin SFS-EN 13238 mukaisesti. (SFS-EN ISO 11925-

2:2010, s. 5)  

Standardissa on annettu materiaalivaihtoehtoja, joita voidaan käyttää 

loppukäyttökohteessa käytettyjen materiaalien sijasta. Jos sopivaa taustalevyä 

ei löydy, tulee käyttää loppukäyttökohteessa käytettävää materiaalia. Jos 

taustalevyn alla on loppukäyttökohteessa muita kerroksia, jotka voivat vaikuttaa 

testin tuloksiin, on testinäytteessä käytettävä kyseisiä materiaaleja. Jos 

loppukäyttökohteessa on ilmarako, se tulee ottaa huomioon aina 25 mm 

suuruiseksi asti tuottamalla ilmarako myös testinäytteeseen. (SFS-EN 

13238:2010, s. 7-9) 

Testilaitteisto pääkomponentit ovat testikammio, sytytin, testinäytteenpidin, 

väline liekin korkeuden mittaamiseen ja palavien pisaroiden syntymisen 

määrittämiseen tarvittava suodatinpaperi. (SFS-EN ISO 11925-2:2010, s. 2-4) 

Sytytin on pystyttävä suuntaamaan testinäytteeseen 45° kulmassa (SFS-EN 

ISO 11925-2:2010, s. 6). Kuvassa 40 on esitetty osa testikokoonpanosta. 
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Kuva 40. Osa testikokoonpanosta (SFS-EN ISO 11925-2:2010, s. 16). 

 

Testissä liekki säädetään siten, että liekin korkeus on 20 mm silloin, kun sytytin 

on asetettu pystysuoraan asentoon. Sytytin käännetään 45° kulmaan ja 

sytytintä siirretään siten, että liekki koskettaa testinäytettä määrättyyn kohtaa. 

Testi tehdään kohdistamalla liekki testinäytteen pintaan tai reunaan. Jos 

testattava tuote koostuu useasta kerroksesta ja sen paksuus > 10 mm, tulee 

sille tehdä lisätestejä sytytyskohdan selvittämiseksi. (SFS-EN ISO 11925-

2:2010, s. 5-6) 

Pintasytytystä käytetään kaikkien pääosin tasaisten tuotteiden testauksessa. 

Pintasytytyksessä liekki kohdistetaan tuotteen keskiviivan kohdalle 40 mm 

testinäytteen alareunan yläpuolelle. (SFS-EN ISO 11925-2:2010, s. 6) 

Reunasytytystä käytetään yhdestä tai useasta kerroksesta muodostuvien 

pinnaltaan pääosin tasaisten tuotteiden, joiden paksuus on ≤ 3 mm, 

sytytykseen. Sytytysliekki kohdistetaan keskelle testinäytteen pohjaa. Jos 

paksuus on > 3 mm, sytytysliekki kohdistetaan leveyssuuntaiseen keskikohtaan 

testinäytteen pohjaan 1,5 mm päähän testinäytteen etureunasta. Kaikille 

monesta kerroksesta muodostuville yli 10 mm paksuille tuotteille tehdään 

ylimääräinen testikierros, jossa selvitetään sytytyskohta. Testinäytettä 
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käännetään pystyakselin ympäri 90 °. Jokaiselle kerrokselle tehdään kaksi 

testiä, joissa liekki kohdistetaan keskelle kerrosta testinäytteen pohjaan. 

Pahimman lopputuloksen antava kohta valitaan sytytyskohdaksi ja 6 

testinäytteenryhmä voidaan testata. Eli ylimääräisiä testinäytteitä tarvitaan 

kaksinkertainen määrä kerroksien lukumäärään nähden. Tuotteet, jotka eivät 

ole pinnaltaan pääosin tasaisia ja tuotteet, jotka testataan 

loppukäyttömuodossa, sytytetään kuten < 10 mm paksut yhdestä tai useasta 

kerroksesta muodostuvat tuotteet. Tuotteen asemoinnin toteuttamistapa tulee 

selvittää testiraportissa. Tuote voi olla vapaasti pystyssä pysyvä tai sitä voidaan 

pitää samassa asennossa, jossa se loppukäyttöolosuhteissa tulee olemaan, 

apuvälineen avulla. (SFS-EN ISO 11925-2:2010, s. 6) 

Sytytysmenetelmänä voidaan joutua käyttämään sekä reuna- että 

pintasytytystä, jos tuote voi loppukäyttökohteessa syttyä molemmilla tavoilla. 

Esimerkiksi lattiamateriaaleja testatessa riittää pintasytytys, koska lattioista 

eivät reunat pääse yleensä altistumaan palolle. (henkilökohtainen viestintä, 19. 

toukokuuta 2016, Ryynänen) 

Liekin annetaan olla kosketuksissa testinäytteen kanssa 15 tai 30 sekuntia 

riippuen siitä, kumpaa on määrätty käytettäväksi (SFS-EN ISO 11925-2:2010, s. 

6). Standardissa SFS-EN 45545-2 määritetään kosketusajan olevan 30 

sekuntia ja vaatimukseksi, että liekki ei saa levitä yli 150 mm testijakson aikana 

(SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 30). Testi kestää 30 sekunnin sytytysajalla 

yhteensä 60 sekuntia. Testistä kirjataan ylös ajanhetki, jolloin testinäyte syttyy 

ja ajanhetki, jolloin liekki saavuttaa 150 mm etenemismatkan. Myös palavien 

pisaroiden ilmeneminen ja testinäytteen fysikaalinen käytös kirjataan tuloksiin. 

(SFS-EN ISO 11925-2:2010, s. 6) 
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Liite 11. Teknisen raportin ISO/TR 9705-2 mukainen testimenetelmä. 

Teknisessä raportissa ISO/TR 9705-2 annetaan taustatietoa standardissa ISO 

9705-1 määritetyn kalorimetritestin käyttäjille. Testimenetelmän tarkoitus on 

arvioida pinnalle asetettujen tuotteiden myötävaikutus tulen kasvuun 

palotilanteessa.  (ISO/TR 9705-2:2001, s. v). Standardissa SFS-EN 45545-2 

viitataan standardissa ISO 9705-1 määritettyyn huonekalukalorimetritestiin 

(SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 30; ISO/TR 9705-2:2001, s. 36). 

Testimenetelmässä huonekalu asetetaan ilmanpoistohuuvan alle. (ISO/TR 

9705-2:2001, s. 36) 

Standardissa SFS-EN 45545-2 testimenetelmää käytetään istuimien 

testaukseen tilanteessa, jossa palo on sytytetty tahallisesti (SFS-EN 45545-

2:2013+A1:2015, s. 30). Standardin SFS-EN 45545-2 liitteessä B on annettu 

ohjeita testin suorittamiseen. Testinäytteen lämpösäteilyn arvot mitataan hapen 

kulutuksen avulla ja tulokset ilmoitetaan kilowateissa [kW]. Lämpösäteilyn 

arvoista lasketaan suurin keskimääräinen lämmönluovutusnopeus ja verrataan 

sitä vaatimuksissa annettuun arvoon. Myös lämmönluovutusnopeuden 

maksimiarvolle asetetaan rajoitus (HRR Peak). (SFS-EN 45545-

2:2013+A1:2015, s. 42) Lämmönluovutusnopeuden laskemisesta 

kaasuanalyysin avulla kerrotaan teknisen raportin liitteessä A (ISO/TR 9705-

2:2001, s. 18-25). 

Testissä käytetään kokonaista istuinta, joka on vandalisoitu määrätyllä tavalla. 

Testi-istuimissa tulee olla kiinnitettynä käsi- ja päätuet sekä selkä- ja istuinosa. 

Testissä testataan kolme istuinta. Testi-istuimet tulee vandalisoida SFS-EN 

45545-2 liitteen A mukaisesti. Liitteessä B on annettu lisätietoja testi-istuinten 

valmistelusta. (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 49) Kuvassa 41 on esitetty 

istuin valmisteltuna. 



LIITE 11 (2) 

 

 

Kuva 41. Vandalisoitu testi-istuin (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 50). 

 

Ilmanpoistohuuvana ja kaasunpoistojärjestelmänä käytetään teknisessä 

raportissa ISO/TR 9705-2 kuvattua laitteistoa.  Standardin SFS-EN 45545-2 

esittämä laitteiston periaatepiirustus on esitetty kuvassa 42. (SFS-EN 45545-

2:2013+A1:2015, s. 42) Tarkemmat mitat on annettu standardissa ISO 9705-1 

(ISO/TR 9705-2:2001, s. 36). 

 

Kuva 42. Huonekalukalorimetritestin laitteiston periaatekuva (SFS-EN 45545-
2:2013+A1:2015, s. 43). 
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Sytyttimenä käytetään “SFS-EN 45545 neliöpoltinta”. Neliö on tehty 

ruostumattomasta teräksestä valmistetusta putkesta ja siihen porataan 27 

kappaletta 1,2 mm reikiä määrättyihin paikkoihin. Sytyttimen alapinnalle liitetään 

välikappale, joka pitää sytyttimen alapinnan 10 mm päässä testi-istuimesta. 

Sytyttimen jalustassa käytetään vastapainoa, jonka avulla saadaan aikaan 

halutunlainen sytyttimen testi-istuimeen aiheuttama paine, joka vastaa 

todellisen sytytyslähteen aiheuttamaa painetta. Kuvassa 43 on esitetty 

periaatekuva sytyttimen asettamisesta testi-istuimelle ja sen asemoinnista. 

Sytyttämiseen käytetään propaania. (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 44-

46)  

 

Kuva 43. Testi-istuin ja sytytin (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 46). 

 

Testijakso kestää 23 minuuttia. Testijakson alussa testi-istuinta poltetaan 180 

sekuntia, jonka jälkeen poltin sammutetaan ja poistetaan testi-istuimen päältä. 

(SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 52) 
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Testi lopetetaan ennenaikaisesti, jos lämmönluovutusnopeuden arvo ylittää 350 

kW (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 52). Myös standardissa SFS-EN 

45545-2 määritetään vaatimukseksi, että 350 kW lämmönluovutusnopeus ei 

saa ylittyä (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 30). Testi lopetetaan myös, jos 

30 sekunnin ajanjakson aikana lämmönluovutusnopeuden keskiarvo ylittää 280 

kW. Myöskään ilmanpoistojärjestelmän lämpötila ei saa nousta yli 400 °C, eikä 

sen lämpötilan keskiarvo 30 sekunnin ajanjakson aikana saa olla yli 300 °C. Jos 

testi joudutaan lopettamaan ennenaikaisesti, ei testin tulokset käy tuotteen 

arviointiin. (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 52) 
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Liite 12. Standardin SFS-EN ISO 12952-2 mukainen testimenetelmä. 

Standardin SFS-EN ISO 12952 osissa 1 ja 2 käsitellään vuodevaatteiden 

syttyvyyden arviointimenetelmiä. Osassa 1 sytytyslähteenä käytetään 

savukkeen tulipäähän verrannollista sytytyslähdettä. Osassa 2 sytytyslähteenä 

käytetään tulitikun liekkiin verrannollista sytytyslähdettä. (SFS-EN ISO 12952-

2:2010, s. 7) 

Standardissa SFS-EN ISO 12952-2 määritetty testimenetelmä soveltuu kaikille 

tuotteille, jotka asetetaan makuupatjan päälle (SFS-EN ISO 12952-2:2010, s. 

11). Standardissa SFS-EN 45545-2 menetelmällä testataan istuinten, 

vuodeistuinten ja sänkyjen irtonaiset tuotteet, esimerkiksi pehmikkeet, peitot, 

täkit, tyynyt, makuupussit ja lakanat (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 30). 

Jos arvioitavassa tuotteessa on putkimaisia tai nauhamaisia reunusteita, 

reunukset, siinä on kirjailuja tai somisteita, ovat kyseiset yksityiskohdat 

sytytettävä erillisessä testissä (SFS-EN ISO 12952-2:2010, s. 19). 

Näytteitä koskevia sääntöjä: tasomaiset materiaalit, joita ei normaalisti 

laskosteta, kuten patjansuojukset, on leikattava 450 ± 10 x 450 ± 10 mm 

kokoisiksi paloiksi, putkityynyt ja tyynyt tulee leikata enintään 450 mm pituisiksi, 

tikatut peitteet ja täkit tulee leikata 450 ± 10 x 450 ± 10 mm kokoisiksi paloiksi. 

Leikatut reunat on tarvittaessa suljettava. Testinäytteet tulee leikata siten, että 

niissä on kaksi alkuperäistä reunaa. (SFS-EN ISO 12952-2:2010, s. 19) 

Testituotteet tulee pestä viisi kertaa ennen testausta noudattaen standardia 

SFS-EN ISO 6330 tai SFS-EN ISO 10528, riippuen tuotteen pesuohjeista. Jos 

pesuohjeita ei ole, käytetään ensimmäiseksi mainittua. Kuivapestävät tuotteet 

kuivapestään viisi kertaa standardin SFS-EN ISO 3175-2 mukaisesti. 

Kertakäyttötuotteita ei pestä ennen testiä. (SFS-EN ISO 12952-2:2010, s. 16) 

Testi voidaan hylätä etenevän kytemisen tai liekehtimisen takia. Hylkääminen 

voi tapahtua etenevän kytemisen takia 
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- jos testinäytteen palaminen kasvaa, jonka seurauksena on vaarallista 

jatkaa testiä ja testinäyte on sammutettava 

- jos testinäyte palaa loppuun kytemällä 15 minuutin kuluessa 

sytytyslähteen poistamisesta 

- jos testinäyte tuottaa havaittavan määrän savua, lämpöä tai hehkumista 

15 minuutin ajanjakson jälkeen sytytyslähteen poistamisesta mitattuna 

- jos testinäyte kytee lopputarkastuksessa. 

Hylkääminen voi tapahtua liekehtimisen takia 

- jos testinäytteen palaminen kasvaa niin suureksi, että on vaarallista 

jatkaa testiä ja testinäyte on sammutettava 

- jos testattava yhdistelmä palaa loppuun testijakson aikana 

- jos testinäyte liekehtii 120 sekunnin jälkeen sytytyslähteen 

poistamisesta. (SFS-EN ISO 12952-2:2010, s. 13) 

Standardi SFS-EN 45545-2 määrittää vaatimukseksi, että testinäytteessä ei saa 

tapahtua sytytyksen jälkeen yli 10 sekuntia kestävää liekehtimistä, eikä liekki 

saa levitä tuotteen reunoille (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 30). 

Testaustelineenä käytetään kuvan 44 mukaista telinettä (SFS-EN ISO 12952-

2:2010, s. 15). Sen sivujen pituuksien tulee olla vähintään 450 mm, mutta 

isompia tuotteita testattaessa sen tulee olla testinäytteen kokoinen. 

Sytytyskaasuna käytetään butaania. (SFS-EN ISO 12952-2:2010, s. 13) 
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Kuva 44. Testausteline (SFS-EN ISO 12952-2:2010, s. 15). 

 

Patjaa jäljittelevän testausalustan tulee olla valmistettu mineraalivillakuiduista. 

Sen lämmönjohtavuus tulee olla 0,04 W/mK. Testausalustan tulee olla 

testaustelineen kokoinen ja 25 mm paksu. (SFS-EN ISO 12952-2:2010, s. 15) 

Testissä sytytysliekki kohdistetaan määrättyihin kohtiin 15 sekunnin ajan. 

Etenevää kytemisestä ja liekehtimisestä tehdään havaintoja. Jos jokin 

hylkäämiskriteereistä täyttyy, testi lopetetaan ja lopettamisen syy kirjataan ylös. 

(SFS-EN ISO 12952-2:2010, s. 19) Jos testinäytteen liekehtivää syttymistä ei 

tapahdu, toistetaan testi uudessa kohdassa. Jos uusintatestissä havaitaan 

etenevää kytemistä tai liekehtimistä, testi lopetetaan ja lopettamisen syy 

kirjataan ylös. Jos taas liekehtivää syttymistä ei esiinny myöskään 

uusintatestissä, jatketaan molempien testikohtien tarkkailua etenevän 

kytemisen varalta. Jos kytemistä ei havaita, eikä lopputarkastuksessa ilmene 

syytä hylkäämiselle, kirjataan tuote syttymättömäksi. (SFS-EN ISO 12952-

2:2010, s. 21) Lopputarkastuksessa testinäyte puretaan välittömästi testin 

lopettamisen jälkeen ja tarkastetaan esiintyykö sen sisäosissa kytemistä (SFS-

EN ISO 12952-2:2010, s. 27). 
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Testi tehdään kaksi kertaa ja se on mahdollista suorittaa samalle näytteelle, 

jollei suuri osa näytteestä ole kulunut ensimmäisessä testissä. Sytytyskohdat 

riippuvat testattavasta tuotteesta. (SFS-EN ISO 12952-2:2010, s. 21)  

Jos tuotteita käytetään yhdessä, ne täytyy testata yhdessä. Testikokoonpanon 

tulee muistuttaa mahdollisimman läheisesti loppukäyttöolosuhteita. (SFS-EN 

ISO 12952-2:2010, s. 23) 
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Liite 13. Standardin SFS-EN 60695-1-40 mukaiset testimenetelmät. 

Standardissa SFS-EN 60695-1-40 määritetään leimahduslämpötilan 

määrittämiseksi käytettävät testimenetelmät. Leimahduslämpötilan määritys 

voidaan tehdä kahdella menetelmällä. Toinen on standardin SFS-EN ISO 2592 

mukainen menetelmä, jossa määritetään tuotteen leimahdus- ja 

syttymislämpötilat Clevelandin avokuppimenetelmällä ja toinen on standardin 

SFS-EN ISO 2719 mukainen menetelmä, jossa leimahduslämpötilan 

määrittämiseen käytetään Pensky-Martensin umpikuppimenetelmää. (SFS-EN 

45545-2:2013+A1:2015, s. 26; IEC 60695-1-40:2013 ed. 1.0, s. 13, SFS-EN 

ISO 2592:2001; SFS-EN ISO 2719:2002) 

Leimahduslämpötila on testinäytteen alin lämpötila, korjattuna 101,3 kPa 

ilmanpaineeseen, missä sytytysliekin tuonti näytteeseen aiheuttaa testinäytteen 

haihtumistuotteiden syttymisen ja liekin leviämisen nestepinnan yli. 

Syttymislämpötila on testinäytteen alin lämpötila, korjattuna 101,3 kPa 

ilmanpaineeseen, missä sytytysliekin tuonti näytteeseen aiheuttaa testinäytteen 

haihtumistuotteiden syttymisen ja ylläpitää palamista vähintään 5 sekuntia. 

(SFS-EN ISO 2592:2001, s. 1) 

Standardi SFS-EN ISO 2592 määrittämä menetelmä soveltuu öljytuotteille, 

joiden avokuppi-leimahduslämpötila on yli 79 ºC, lukuun ottamatta polttoöljyjä, 

jotka testataan yleensä standardin SFS-EN ISO 2719 mukaisesti. (SFS-EN ISO 

2592:2001, s. 1)  

Kuvassa 45 on esitetty Clevelandin avokuppimenetelmän testilaitteisto. 

Pääkomponentit ovat testikuppi, lämpömittari, sytytin ja lämmitin. 
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Kuva 45. Clevelandin avokuppimenetelmän laitteisto (SFS-EN ISO 2592:2001, 
s. 8). 

 

Avokuppimenetelmässä testikuppi täytetään määriteltyyn rajaan asti 

testattavalla nesteellä. Testinäytteen lämpötilaa kasvatetaan aluksi nopeasti ja 

sitten hitaasti tasaisella nopeudella, kunnes leimahduslämpötila saavutetaan. 

Määritettyjen lämpötilojen kohdalla, pieni testiliekki kuljetetaan testikupin yli. 

Määritetyt leimahdus- ja syttymislämpötilat korjataan vastaamaan 101,3 kPa 

ilmanpainetta. (SFS-EN ISO 2592:2001, s. 2) 

Pensky-Martensin umpukuppimenetelmät A ja B menetelmät soveltuvat 

nesteille, joiden leimahduslämpötila on yli 40 ºC. Menetelmää A käytetään 

maalien ja lakkojen, joiden pintaan ei muodostu kalvoa sekä käyttämättömien 

voiteluöljyjen ja muiden öljytuotteiden, joita ei testata menetelmällä B, 

leimahduslämpötilan määrittämiseen. Menetelmää B käytetään polttoöljyjen 

(masutti), bitumiliuosten, käytettyjen voiteluöljyjen, nesteiden joiden pinnalle 

muodostuu kalvo, nesteiden jotka sisältävät kiinteää ainetta ja korkean 

viskositeetin omaavien materiaalien kuten polymeeriliuosten ja liimojen 

leimahduslämpötilan määrittämiseen. (ISO 5658-2:2006:2, s. 1) A ja B 

menetelmien ero on lämmitys- ja sekoitusnopeudessa. (SFS-EN ISO 

2719:2002, s. 4-5) 
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Kuvassa 46 on esitetty Pensky-Martensin umpukuppimenetelmän testilaitteisto. 

Pääkomponentit ovat testikuppi kansineen, lämpömittari, sytytin, lämmitin ja 

sekoitin. (SFS-EN ISO 2719:2002, s. 8) 

 

Kuva 46. Pensky-Martensin umpukuppimenetelmän testilaitteisto (SFS-EN ISO 
2719:2002, s. 13). 

 

Testinäyte asetetaan Pensky-Martensin menetelmän laitteiston testikuppiin ja 

sitä lämmitetään tasaisesti nousevalla lämpötilalla jatkuvasti sekoittaen. 

Sytytysliekki ohjataan näytteeseen testikupin kannen reiän kautta säännöllisin 

lämpötila-askelten välein ja sekoitus lopetetaan. Määritetyt leimahduslämpötilat 

korjataan vastaamaan 101,3 kPa ilmanpainetta. (SFS-EN ISO 2719:2002, s. 4-

5) 

Standardin SFS-EN 45545-2 vaatimusluokassa R14 vaaditaan, että tuotteet 

kuuluvat luokkaan K eli leimahduslämpötilan tulee olla vähintään 300 °C (Liite 

2) (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 26). Standardissa SFS-EN 60695-1-40 

määritetään että standardin SFS-EN ISO 2719 mukaisella menetelmällä 

luokkaan K kuuluvat tuotteet, joiden leimahduslämpötila on yli 250 °C. (IEC 

60695-1-40:2013 ed. 1.0, s. 3) 
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Liite 14. Standardin SFS-EN 60332-1-2 mukainen testimenetelmä. 

Standardissa määritetään testimenetelmä, jolla testataan yksittäisen, eristetyn 

sähköjohdon tai -kaapelin tai valokaapelin palamiskäyttäytymistä, kun se 

asetetaan pystysuoraan asentoon ja altistetaan liekille. Testissä käytetään 

liekkiä, jonka teho on 1 kW. Testi ei välttämättä sovi johdoille tai kaapeleille, 

joiden poikkipinta-ala on alle 0,5 mm2, koska testinäyte voi sulaa, ennen kuin 

testi on valmis. Testi ei välttämättä sovellu myöskään pienille valokaapeleille, 

koska kaapeli saattaa rikkoutua, ennen kuin testi on valmis. Kyseisissä 

tilanteissa suositellaan käytettäväksi standardin SFS-EN 60332-2-2 mukaista 

käytäntöä. (60332-1-2:2004 ed. 1.0, s. 9) 

Testinäytteen tulee olla 600 ± 25 mm pitkä (IEC 60332-1-2:2004/AMD1:2015 

ed. 1.0, s. 3). Testinäytteitä tulee toimittaa vähintään 3 kappaletta (60332-1-

2:2004 ed. 1.0, s. 19). Testinäytteen halkaisija tulee mitata standardissa SFS-

EN 60811-203 määritettyä menetelmää. Mittaus tulee tehdä kolmessa 

kohdassa testinäytettä, vähintään 100 mm päässä toisistaan. Kolmen 

mittauksen keskiarvo lasketaan ja se pyöristetään yhden desimaalin 

tarkkuuteen. Liekille altistamisaika määräytyy keskimääräisen halkaisijan 

mukaan. (IEC 60332-1-2:2004/AMD1:2015 ed. 1.0, s. 3) 

Laitteisto koostuu metallisesta suojasta, sytyttimestä ja testikammiosta. Suoja ja 

sen mitat ovat esitetty kuvassa 47. Sytyttimen tulee olla standardin IEC 60695-

11-2 mukainen, lukuun ottamatta käytettävää kaasua, jonka tulee olla vähintään 

95 % propaania. Testikammion tulee olla sellainen johon suoja ja sytytin 

sopivat. (IEC 60332-1-1:2004 ed. 1.0, s. 11) 
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Kuva 47. Metallinen suoja (IEC 60332-1-1:2004 ed. 1.0, s. 13). 

 

Testinäyte suoristetaan ja asetetaan suojan sisälle asennettuihin tukiin 

kuparilangalla siten, että testinäyte on suojan kummassakin sivusuunnassa 

suojan keskellä (IEC 60332-1-2:2004/AMD1:2015 ed. 1.0, s. 3). Kuvassa 48 on 

esitetty testinäytteen asettamiseen lisäohjeita.  

 

Kuva 48. Testinäytteen asemointi metallisen suojan sisälle (60332-1-2:2004 ed. 
1.0, s. 15). 
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Liekki kohdistetaan näytteeseen kuvan 49 mukaisesti. Kun testataan johtoja tai 

kaapeleita, testinäytteet liikkuvat testin aikana huomattavasti. Jotta testi 

voitaisiin saattaa loppuun, tulee testinäytteen alapäästä pitää kiinni noin 

5N/mm2 suuruisella voimalla. (IEC 60332-1-2:2004/AMD1:2015 ed. 1.0, s. 3) 

 

Kuva 49. Liekin asemointi (IEC 60332-1-2:2004/AMD1:2015 ed. 1.0, s. 4). 

 

Liekille altistamisen kesto määräytyy testattavan kaapelin halkaisijan mukaan 

(Taulukko 16). Annetun ajan jälkeen poltin poistetaan ja sammutetaan (IEC 

60332-1-2:2004/AMD1:2015 ed. 1.0, s. 3). 

Taulukko 16. Liekille altistamisen kesto (60332-1-2:2004 ed. 1.0, s. 13). 

Testinäytteen keskimääräinen halkaisija D 
a
 

[mm] 
Liekille altistamisen kesto 

b
 [s] 

D ≤ 25 

25 < D ≤ 50 

50 < D ≤ 75 

D > 75 

60 ± 2 

120 ± 2 

240 ± 2 

480 ± 2 

a
 Jos testataan ei pyöreitä kaapeleita, tulee mitata piirin pituus ja jakaa se π:n arvolla 

b
 Jos kaapelin leveyksien suhde on 17:1, tulee altistamisen kesto harkita tapauskohtaisesti 
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Sitten, kun testinäytteen palaminen on lakannut, se pyyhitään puhtaaksi ja 

hiilettyneen osan koko mitataan. Hiilettyminen määritellään siten, että 

testinäytteen pintaa painetaan terävällä esineellä, esimerkiksi puukon terällä. 

Jos pinta murenee, on pinta alkanut hiiltyä. Nokeentumista ei huomioida, jos 

testinäytteen pinta sen alla on vahingoittumaton. Ei-metallisen materiaalin 

pehmeneminen ja muodon muutokset jätetään myös huomiotta. Hiilettyneen 

alueen yläreunan etäisyys mitataan ylemmän tuen alapinnasta ja hiilettyneen 

alueen alareunan etäisyys mitataan alemman tuen yläpinnasta millimetrin 

tarkkuudella. (60332-1-2:2004 ed. 1.0, s. 13, 15) 

Tuote läpäisee testin, jos hiilettyneen alueen etäisyys ylemmän tuen 

alapinnasta on yli 50 mm ja hiilettyminen on edennyt ylemmän tuen alapinnasta 

mitattuna alle 540 mm päähän. Jos testissä tapahtuu hylkääminen, tehdään 

kaksi uutta testiä. Jos tuote läpäisee molemmat niistä, sen katsotaan 

läpäisseen testin. (60332-1-2:2004 ed. 1.0, s. 19) 
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Liite 15. Standardin SFS-EN 60332-3-24 mukainen testimenetelmä. 

Standardin SFS-EN 60332-3-24 mukaisessa testissä tutkitaan liekin 

pystysuuntaista leviämistä johto- tai kaapelinipussa. Testi tehdään nipuille, 

joissa yksittäisten johtojen tai kaapeleiden halkaisija on ≥ 12 mm. (SFS-EN 

45545-2:2013+A1:2015, s. 31) Standardissa SFS-EN 60332-3-10 määritetään 

testilaitteisto ja standardissa SFS-EN 60332-3-24 käsitellään testiluokkaa C 

(SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 31; IEC 60332-3-24:2000 ed. 1.0, s. 9).  

Standardissa on määritetty luokat A-D, jotka poikkeavat testin kestoajan, 

testinäytteen ei-metallisen materiaalin tilavuuden ja testinäytteen 

asettamismenetelmän suhteen (IEC 60332-3-24:2000 ed. 1.0, s. 9). 

Testinäytteitä tulee toimittaa testiin 3 kappaletta. Jos ensimmäinen testi ei 

täytyä vaatimuksia, tulee testaus tehdä kaksi kertaa uudelleen. Jos tuote 

läpäisee molemmat niistä, sen katsotaan läpäisseen testin. (IEC 60332-3-

24:2000 ed. 1.0, s. 19; IEC 60332-3-24:2000/AMD1:2008 ed. 1.0, s. 3) 

Kun haetaan tyyppihyväksyntää kaapelille, kaapelin valinta ja johtimen 

poikkileikkaus tulee olla sellainen kuin kaapelin spesifikaatiossa on kerrottu tai 

sellainen millaiseksi se on sovittu valmistajan ja ostajan välillä. 

Kaapelitikapuiden leveys asettaa rajoitteita testattavan poikkileikkauksen koolle. 

Ei-metallisten aineiden tilavuus tulee olla annetun suuruinen määrätyllä 

asennusmenetelmällä. Tämän takia seuraavat asiat tulee huomioida kaapelien 

valinnassa: 

- Vain kaapelitikapuiden etupuolta voidaan käyttää asennukseen. 

- Kaapeleista, joissa yhdenkin johtimen poikkipinta-ala on > 35 mm2, 

tarvitaan vain niin monta testikappaletta, että niistä voidaan muodostaa 

300 mm rivi annetuilla väleillä. 

- Valokaapeleiden ja kaapeleiden, joissa kaikkien johtimien poikkipinta-

ala 35 mm2 tai pienempi valinnassa ei ole rajoitteita. 
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- Testikappaleita tulee testinäytteessä olla vähintään kaksi. (IEC 60332-

3-24:2000 ed. 1.0, s. 23; IEC 60332-3-24:2000/AMD1:2008 ed. 1.0, s. 

3) 

Testinäyte muodostuu samasta tuotantopituudesta leikatuista testikappaleista, 

joiden pituus on vähintään 3,5 metriä. Testikappaleiden lukumäärä määräytyy 

siten, että testinäytteen ei-metallisen materiaalin nimellinen kokonaistilavuus on 

1,5 l/m. Vähintään 0,3 metrin pituisesta näytekaapelista tulee irrottaa kaikki ei-

metalliset osat. Ei-metallisten osien tiheys tulee mitata esimerkiksi standardin 

SFS-EN 60811-1-3 kohdan 8 mukaisesti, jotta saadut arvot ovat ilmaistu toisen 

desimaalin tarkkuudella. Kaikki ei-metalliset osat punnitaan. Jos ei-metallisen 

materiaalin massa on alle 5 % materiaalin kokonaismassasta, katsotaan 

tiheyden olevan 1,0 kg/dm3. Jos puolijohtavia kalvoja ei voida erottaa 

eristävästä materiaalista, voidaan ne olettaa yhdeksi materiaaliksi. Ei-metallisen 

materiaalin tilavuus lasketaan jakamalla ei-metallisten komponenttien 

yhteenlaskettu massa [kg] niiden yhteenlasketun tiheyden [dm3] ja 

näytekaapelin pituuden [m] tulolla. Yksiköksi saadaan näin ollen [l/m]. 

Testikappaleiden lukumäärä saadaan jakamalla 1,5 l/m ei-metallisten 

materiaalien tilavuudella. Tulos pyöristetään aina seuraavaan kokonaislukuun. 

(IEC 60332-3-24:2000 ed. 1.0, s. 13, 15) 

Käytettävä testilaitteisto määritetään standardissa SFS-EN 60332-3-10. 

Testilaitteiston pääkomponentit ovat testikammio, kaapelitikapuut ja sytytin. 

Testikammio on esitetty kuvassa 50. Testikammioon tulee kiinnittää laitteisto, 

jolla saadaan aikaan hallittu ilmavirtaus testikammion läpi. Luokassa C 

käytetään standardimallin kaapelitikapuita, joiden leveys on 500 ± 5 mm. (IEC 

60332-3-24:2000 ed. 1.0, s. 15; IEC 60332-3-10:2000 ed. 1.0, s. 13) 
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Kuva 50. Testikammio (IEC 60332-3-10:2000 ed. 1.0, s. 19). 

 

Luokassa C käytetään yhtä sytytintä (IEC 60332-3-24:2000 ed. 1.0, s. 17). 

Kaasuna käytetään propaania. Kuvassa 51 on esitetty sytyttimen mitat ja 

reikien, joista liekit kohdistuva testinäytteeseen, paikat. Sytytin asetetaan 75 

mm päähän testinäytteen pinnasta, 600 mm korkeudelle testikammion lattiasta 

ja sytyttimen keskiakselin tulee olla kaapelitikapuiden keskiakselin kanssa 

samassa linjassa. (IEC 60332-3-10:2000 ed. 1.0, s. 15, 17)  

 

Kuva 51. Sytytin (IEC 60332-3-10:2000 ed. 1.0, s. 27, 29). 
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Jos yhdenkin testattavan kaapelin johtimen poikkipinta-ala on > 35 mm2, tulee 

jokainen testikappale kiinnittää yksittäin kaapelitikapuiden puoliin metallilangalla 

(Kuva 52). Testikappaleet kiinnitetään kaapelitikapuihin yhteen kerrokseen 

maksimissaan 300 mm leveydelle. Testikappaleiden väliin jätetään väli, joka on 

leveydeltään 0,5 kertaa kaapelin halkaisija, mutta kuitenkin ≤ 20 mm. (IEC 

60332-3-24:2000 ed. 1.0, s. 15) 

 

Kuva 52. Kaapelien asennus kaapelitikapuihin (IEC 60332-3-24:2000 ed. 1.0, s. 
21). 

 

Valokaapeleiden ja sellaisten kaapeleiden, joissa kaikkien johtimien poikkipinta-

ala ≤ 35 mm2, kiinnitetään yksittäin tai ryhmissä kaapelitikapuiden puoliin 

metallilangalla. Testikappaleiden väliin ei jätetä tyhjää tilaa vaan ne ovat 

kosketuksissa toisiinsa muodostaen maksimissaan 300 mm leveän 

kokonaisuuden. Jos testikappaleet eivät mahdu yhdelle riville, tehdään niistä 

toinen rivi ensimmäisen päälle. (Kuva 53) (IEC 60332-3-24:2000 ed. 1.0, s. 17; 

IEC 60332-3-24:2000/AMD1:2008 ed. 1.0, s. 2) 

 

Kuva 53. Kaapeleiden asennus ilman välejä (IEC 60332-3-24:2000 ed. 1.0, s. 
21). 
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Liekille altistamisaika on 20 minuuttia, jonka jälkeen liekki sammutetaan. 

Ilmavirtausta testikammion läpi tulee ylläpitää, kunnes kaapelin palaminen ja 

hehkuminen on lakannut, kuitenkin enintään tunnin ajan, jonka jälkeen kaapeli 

sammutetaan. (IEC 60332-3-24:2000 ed. 1.0, s. 17) 

Taulukossa 17 on esitetty yhteenveto testiolosuhteista. 

Taulukko 17. Yhteenveto (IEC 60332-3-24:2000 ed. 1.0, s. 22). 

Johtimien poikkipinta-ala [mm
2
] > 35

a 
≤ 35

b 

Ei-metallisen materiaalin tilavuus metriä kohden [l] 1,5 1,5 

Testinäytteen maksimileveys 300mm 

Testikappaleiden kerrosten lukumäärä 

Polttimien määrä 

 

1 

1 

 

≥ 1 

1 

Jätetäänkö kaapeleiden väliin tyhjää tilaa kyllä ei 

Liekille altistamisaika [min] 20 20 

a
 Vähintään yhden johtimen poikkipinta-ala ylittää 35 mm

2 

b
 Yhdenkään johtimen poikkipinta-ala ei ylitä 35 mm

2
 

 

Standardi 60332-3-24 suosittelee vaatimuksiksi enintään 2,5 metrin hiiltynyttä 

matkaa polttimen alareunasta mitattuna (IEC 60332-3-24:2000 ed. 1.0, s. 25). 

Standardissa 45545-2 vaatimukseksi on annettu 2,5 metriä (SFS-EN 45545-

2:2013+A1:2015, s. 26). 
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Liite 16. Standardin SFS-EN 50305 mukainen testimenetelmä. 

Testissä tutkitaan liekin pystysuuntaista leviämistä johto- tai kaapelinipussa. 

Testi tehdään nipuille, joissa yksittäisten johtojen tai kaapeleiden halkaisija on < 

12 mm. Standardin osissa 9.1.1 ja 9.1.2 määritetään mitä eroa on johto- ja 

kaapelinippujen testauksessa, kun johtojen tai kaapeleiden halkaisija on välillä 

6…12 mm ja kun halkaisija on ≤ 6 mm. Ensin mainittu halkaisija-alue kuuluu 

standardin 45545-2 mukaiseen testiin T09.03 ja jälkimmäinen testiin T09.04. 

(SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 31; EN 50305:2002) 

Standardi SFS-EN 50305 määrittää standardeissa SFS-EN 50264 ja SFS-EN 

50306 määritettyjen kaapeleiden testausmenetelmät. Kyseessä olevat kaapelit 

ovat halogeenittomia ja ne parantavat kiskoajoneuvojen turvallisuutta yleisesti ja 

pienentävät ihmisille aiheutuvaa vaaraa palotilanteessa. (EN 50305:2002, s. 5) 

Kaapelit, joiden kokonaishalkaisija on välillä 6…12 mm, tulee testata standardin 

SFS-EN 60332-3-24 mukaisesti, lukuun ottamatta ei-metallisen materiaalin 

tilavuutta, joka tulee olla 0,5 l/m (EN 50305:2002, s. 24). EU komission 

tiedoksiannossa Komission tiedoksianto 2015/C 125/02 Tietyllä jännitealueella 

toimivia sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 

12 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2006/95/EY täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto [2015] OJ 

C125/56 määritetään, että standardi SFS-EN 60332-3-24 korvaa standardissa 

SFS-EN 50305 annetun standardin EN 50266-2-4. SFS-EN 60332-3-24:2009 

taas on sama standardi kuin IEC 60332-3-24:2000 ja sen ensimmäinen lisäys 

vuodelta 2008. (IEC 60332-3-24:2000 ed. 1.0; IEC 60332-3-

24:2000/AMD1:2008 ed. 1.0; SFS-EN 60332-3-24:2010) Kaapelit tulee testata 

500 mm levyisillä kaapelitikapuilla, enintään 300 mm leveänä kokoonpanona, 

yhdessä tai useassa kerroksessa, riippuen testikappaleiden lukumäärästä (EN 

50305:2002, s. 24). 

Kaapelit, joiden kokonaishalkaisija on ≤ 6 mm, tulee testata myös standardin 

EN 60332-3-24 mukaisesti, kuitenkin siten, että testattavat kaapelit testataan 
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noin 20 mm paksuina nippuina. Se kuinka monta kaapelia yhteen nippuun tulee, 

määräytyy kaapeleiden halkaisijan perusteella taulukon 18 mukaisesti. Niput 

kiinnitetään kaapelitikapuihin siten, että niiden väliin jätetään väli, jonka leveys 

on puolet nipun halkaisijasta.  

Testaukseen liittyvät muut säännöt: 

- Vähintään kaksi nippua tulee testata. 

- Nippujen lukumäärä määräytyy kaapeleissa olevan ei-metallisen 

materiaalin nimellisen kokonaistilavuuden mukaan siten, että se on 0,5 

l/m, kuitenkin siten, että nippuja on vähintään kaksi. 

- Nippujen pituuksien tulee olla 2,5 m. 

- Nippujen rakenteen tulee olla tietynlainen. 

- Testattujen nippujen lukumäärä ja ei-metallisen aineen nimellinen 

kokonaistilavuus tulee kirjata ylös. 

- Lisäksi yksittäisissä nipuissa olevan ei-metallisen materiaalin nimellisen 

kokonaistilavuuden tulee olla > 0,4 l/m ja ≤ 0,6 l/m. (EN 50305:2002, s. 

24) 

Taulukko 18. Kaapeleiden lukumäärä nipussa (EN 50305:2002, s. 24). 

Kaapelin halkaisija D [mm] Kaapeleiden lukumäärä nipussa 

D ≤ 3,3 37 

3,3 < D ≤ 4,3 19 

4,3 < D ≤ 6,0 12 

 

Testinäyte ei saa hiiltyä suurempaa etäisyyttä polttimen alareunasta mitattuna, 

kuin on määrätty standardissa SFS-EN 45545-2 (EN 50305:2002, s. 24: SFS-

EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 31). Standardin SFS-EN 45545-2 testissä 

T09.03 määritetään, että testijakson lopussa testinäytteen hiiltyneen osan 

pituus saa olla enintään 2,5 m polttimen alareunasta mitattuna. Testissä T09.04 

määritetään, että testijakson lopussa testinäytteen hiiltyneen osan pituus saa 

olla enintään 1,5 m polttimen alareunasta mitattuna. (SFS-EN 45545-

2:2013+A1:2015, s.31)
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Liite 17. Standardin SFS-EN ISO 5659-2 mukainen testimenetelmä. 

Standardissa SFS-EN ISO 5659-2 määritetään menetelmä materiaalin palaessa 

muodostuvan savun määrän mittaamiseen. Menetelmässä testinäyte altistetaan 

suljetussa testikammiossa lämpösäteilylle. Käytettävät säteilytasot ovat 25 ja 50 

kW/m2. Testinäytteet voidaan altistaa lämpösäteilyn lisäksi sytytysliekille. 

Erilaisia testivariaatioita on siis neljä. (SFS-EN ISO 5659-2:2013, s. 1-3) 

Standardin SFS-EN 45545-2 testi T10.01 tehdään 50 kW/m2 lämpövuolla ilman 

sytytysliekkiä, kuten myös testi T10.02. Kyseisissä testeissä mitataan eri 

suuretta. Testi T10.03 tehdään 25 kW/m2 lämpövuolla sytytysliekin kanssa ja 

testi T10.04 tehdään 50 kW/m2 lämpövuolla ilman sytytysliekkiä. (SFS-EN 

45545-2:2013+A1:2015, s. 31-32) 

Menetelmä soveltuu yhdestä aineesta koostuville materiaaleille, komposiiteille 

tai materiaalikokoonpanoille, jotka ovat pääosin tasaisia (pinta ei poikkea 

tasosta yli 1 mm), ja joiden paksuus ei ylitä 25 mm. Menetelmällä soveltuu 

kaikille muoveille ja sitä voidaan käyttää myös muiden materiaalien, esim. 

kumien, tekstiilipäällysteiden, maalattujen pintojen ja puun arviointiin. 

Menetelmän antamiin tuloksiin vaikuttaa voimakkaasti testinäytteen geometrian 

muutokset, pinnan asento, paksuus, massa ja rakenne. (SFS-EN ISO 5659-

2:2013, s. 1-3) 

Jokaista tehtävää testivariaatiota kohti tarvitaan 3 näytettä ja 3 lisänäytettä eli 

yhteensä 6 näytettä. Jos testattavan materiaalin kummatkin pinnat voivat 

altistua loppukäyttöolosuhteissa palolle ja pinnat ovat erilaisia tai materiaali on 

epäsymmetristä keskitason suhteen, tulee molemmat puolet testata. Tällöin 

testinäytteitä tarvitaan 12 kappaletta lisänäytteet mukaan lukien. Testiin 

tarvitaan lisänäytteitä, koska jos yhdenkin näytteen Ds max-arvo poikkeaa ilman 

ilmeistä syytä kaikkien 3 näytteen Ds max-arvojen keskiarvosta yli 50 %, tulee 

testata 3 näytettä lisää ja laskea kaikkien kuuden näytteen keskiarvo. Jos 

testattava materiaali paisuu lämmitettäessä, on sille tehtävä esitesti 

kartiolämmittimellä 50 mm päästä testinäytteestä, joten paisuvia materiaaleja 

testattaessa tarvitaan kaksi testinäytettä lisää. (SFS-EN ISO 5659-2:2013, s. 3) 
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Näytteiden tulee olla neliön muotoisia ja sivun pituuden tulee olla 75 ± 1 mm. 25 

mm paksuiset tai ohuemmat materiaalit testataan sellaisenaan. Kaikki 

materiaalit kuluttavat happea kun ne palavat, ja varsinkin nopeasti palavien tai 

paksujen näytteiden savun muodostukseen vaikuttaa kammion pienentynyt 

happipitoisuus. Jos vain mahdollista, materiaalit tulisi testata niiden 

loppukäyttöpaksuudessa. Jos materiaalin paksuus yli 25 mm sitä tulee ohentaa 

paksuuteen 25 ± 0,1 mm siten, että materiaali poistetaan vain siltä puolelta, jota 

ei testata. (SFS-EN ISO 5659-2:2013, s. 3-4) 

Jos testattava tuote ei ole tasomainen ja materiaalin arviointiin käytetään 

tasomaista testinäytettä, jolla on sama paksuus ja koostumus kuin testattavassa 

tuotteessa, niin siitä on ilmoitettava testiraportissa. Kaikkien alusmateriaalien ja 

ydinmateriaalien tulee olla samoja testinäytteissä, kuin niissä tuotteissa, joita 

käytetään käytännössä. Jos testataan päällystemateriaaleja, mukaan lukien 

maalit ja liimat, alusmateriaalin ja ydinmateriaalin ollessa sama kuin käytännön 

tuotteessa, testinäytteet tulee valmistella käyttäen normaaleja käytäntöjä. Kun 

testinäytteitä päällystetään testiä varten, on päällystekerroksien lukumäärä ja 

käytetty pohjamateriaali ilmoitettava testiraportissa. (SFS-EN ISO 5659-2:2013, 

s. 4) 

Testinäytteet tulee kääriä alumiinifolioon siten, että niiden tausta, sivut ja osa 

pinnasta peittyy siten, että testinäytteen pintaan jää 65 x 65 mm kokoinen 

peittämätön alue (SFS-EN ISO 5659-2:2013, s. 4). Käärityn näytteen, jonka 

paksuus on alle 25 mm, ja testinäytteenpitimen (Kuva 54) pohjan väliin tulee 

testauksessa asettaa vähintään 10 mm paksu palonkestävä huopa, jonka 

ominaistiheys on 65 kg/m3 (SFS-EN ISO 5659-2:2013, s. 13). Kimmoisat 

materiaalit tulee asettaa testinäytteenpitimeen siten, että niiden yläpinta on 

enintään 25 mm korkeudella testinäytteenpitimen pohjasta. Jos materiaalissa 

on epätasainen pinta, ei pinta saa ylittää testinäytteenpitimen yläpintaa. (SFS-

EN ISO 5659-2:2013, s. 4) Jos testattava materiaali on altis vääntyilemään tai 

komposiittimateriaali purkautuu testatessa, voidaan testinäytteenpitimen päällä 

käyttää verkkoa, joka pitää näytteen pinnan paikoillaan. (SFS-EN ISO 5659-

2:2013, s. 13) 
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Kuva 54. Testinäytteenpidin (SFS-EN ISO 5659-2:2013, s. 14). 

 

Testilaitteiston pääkomponentit ovat testikammio, testinäytteenpidin, 

kartiolämmitin, sytytin ja valon lähetys- ja mittausjärjestelmä (Kuva 55). 

 

Kuva 55. Testilaitteiston periaatekuva (SFS-EN ISO 5659-2:2013, s. 7). 

 

Kartiolämmittimen tehon tulee olla 2600 W ja sen tulee pystyä tuottamaan 

näytteen keskelle lämpösäteily, jonka voimakkuus tulee olla säädettävissä 

välillä 10- 50 kW/m2 (SFS-EN ISO 5659-2:2013, s. 9-10). Kartiolämmittimen ja 

testinäytteen välissä tulee olla säteilysuoja, jota voidaan liikuttaa kauko-
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ohjatusti. Säteilysuojalla estetään kartiolämmittimen tuottaman lämpösäteilyn 

pääsy testinäytteeseen ennen testiä ja testin loputtua. (SFS-EN ISO 5659-

2:2013, s. 13) Kuvassa 56 on esitetty tarkempi piirustus testinäytteenpitimestä, 

kartiolämmittimestä ja säteilysuojasta. 

 

Kuva 56. Testilaitteisto (SFS-EN ISO 5659-2:2013, s. 12). 

 

Sytyttimenä käytetään yksiliekkistä sytytintä. Liekin vaakasuuntaisen pituuden 

tulee olla 30 ± 5 mm. Liekin tulee olla sininen ja sen kärjen keltainen. Kaasuna 

käytetään propaania. (SFS-EN ISO 5659-2:2013, s. 14) 

Standardin SFS-EN 45545-2 testissä T10.01 annetaan vaatimukseksi Ds(4)-

arvon maksimi. (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 31) Kyseinen arvo 

tarkoittaa Ds-arvoa neljän minuutin kohdalla testin aloittamisesta. Ds-arvo taas 

määritetään savun optisen tiheyden D avulla, jolla mitataan savun 

läpinäkyvyyden astetta. Optinen tiheys kerrotaan tekijällä, joka saadaan 

jakamalla testikammion tilavuus altistetun pinta-alan arvolla ja valon säteen 

etenemismatkalla kaavan 6 mukaisesti 

𝐷𝑠 = [
𝑉

(𝐴𝐿)
] log10 (

𝐼

𝑇
),  (6) 

missä V on testikammion tilavuus [m3] 

 A testinäytteen pinta-ala [m2] 

 L on valon säteen etenemismatka [m] 

 I/T on läpäisy prosentteina (SFS-EN ISO 5659-2:2013, s. 41) 
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Testissä T10.02 annetaan vaatimukseksi VOF4-arvon maksimi. (SFS-EN 

45545-2:2013+A1:2015, s. 32) VOF4-arvon avulla arvioidaan 

savunmuodostuksen nopeutta testin ensimmäisten neljän minuutin aikana. Arvo 

määritetään kaavalla 7.   

𝑉𝑂𝐹4 = 𝐷𝑠(1) + 𝐷𝑠(2) + 𝐷𝑠(3) +
𝐷𝑠(4)

2
, (7) 

missä Ds(t) on Ds-arvo ajanhetkellä t, kun t=1,2,3,4 (SFS-EN ISO 5659-

2:2013, s. 42) 

 

Testeissä T10.03 ja T10.04 annetaan yläraja arvolle Ds. Ds max on suurin 

mitattu arvo kymmenen minuutin testijakson aikana. (SFS-EN 45545-

2:2013+A1:2015, s. 32) 
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Liite 18. Standardin SFS-EN 45545-2 liitteen C mukainen testimenetelmä. 

Standardin SFS-EN 45545-2 määrittämissä testeissä T11.01 ja T11.02, 

arvioidaan tuotteista palon aikana vapautuvien kaasujen myrkyllisyyttä FITR 

tekniikkaa hyödyntävän kaasuanalyysin avulla. Testit tehdään standardin SFS-

EN ISO 5659-2 mukaisella menetelmällä. Standardissa SFS-EN ISO 5659-2 

määritetty optisen tiheyden testi ja kaasuanalyysi voidaan tehdä yhtä aikaa. 

Standardin SFS-EN 45545-2 liitteessä C annetaan kaasuanalyysin tekoon 

tarvittavat tiedot. (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 32, 55, 58) 

Kaasuanalyysi tehdään kolmelle testinäytteelle. Testilaitteisto koostuu 

standardissa SFS-EN ISO 5659-2 kuvatusta testikammiosta ja FTIR 

näytteenottolaitteistosta. (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 56) Testijakson 

pituus tulee olla aina 20 minuuttia savun testauksessa (SFS-EN 45545-

2:2013+A1:2015, s. 60). 

Kaasunäytteet tulee ottaa ajanhetkellä t1 = 240 s ja t2 = 480 s. Ajanhetkillä t1 ja 

t2 mitatuista näytteistä lasketaan CIT-arvot ja niistä lasketaan keskiarvo. Suurin 

kolmen testin keskiarvoista on arvo, jota käytetään vaatimusten täyttymisen 

tarkasteluun. (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 54) 

Testissä mitataan taulukossa 19 esitettyjen kaasujen pitoisuudet. Myös CIT-

arvon laskentaan käytettävät viitepitoisuuksien arvot ovat annettu taulukossa X. 

(SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 54) 
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Taulukko 19. Kaasujen viitepitoisuudet (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 
54). 

Kaasu Viitepitoisuus Ci [mg/m
3
] 

Hiilidioksidi CO2 72000 

Hiilimonoksidi CO 1380 

Vetybromidi HBr 99 

Vetykloridi HCl (suolahappo) 75 

Vetysyanidi HCN (sinihappo) 55 

Vetyfluoridi HF 25 

Typen oksidit NOx (typpioksidi, typpidioksidi) 38 

Rikkidioksidi SO2 262 

 

Jokaisen kaasun pitoisuus tulee laskea ajanhetkillä t1 ja t2 kaavalla 8: 

𝐶𝑛 = [
𝑃𝑘𝑎𝑚𝑚𝑖𝑜∗𝑀𝑘𝑎𝑎𝑠𝑢

𝑅
] ∗ [

𝑐𝑘𝑎𝑎𝑠𝑢

𝑇𝑘𝑎𝑚𝑚𝑖𝑜
] , (8) 

missä Cn on mitatun kaasun pitoisuus ajanhetkillä t1 ja t2 [kg/m3] 

 Pkammio on testikammion paine [Pa] 

 Mkaasu on mitatun kaasun moolimassa [kg/mol] 

 R on kaasuvakio, 8,3413 J/(mol*K) 

 ckaasu on mitatun kaasun FTIR prosessilla määritetty tilavuusosuus 

Tkammio on testikammion absoluuttinen lämpötila FTIR-sondin 

kohdalla [K] (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 61) 

 

Testituloksista lasketaan CIT-arvo. CIT-arvo muodostuu kahdesta termistä: 

𝐶𝐼𝑇 = [𝑒𝑑𝑒𝑙𝑡ä𝑗ä𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖] ∗ [𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖] (9) 

Summaustermi saadaan kaasukomponenttien päästötason ja viitetason 

suhteesta. Jos päästö- ja viitetason yksiköt ovat eriävät, silloin edeltäjätermin 

yksikkö on sellainen, että CIT arvostaa saadaan yksikötön. (SFS-EN 45545-

2:2013+A1:2015, s. 54) 
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CITg-arvo (listatuille tuotteille) lasketaan kaavalla 10: 

𝐶𝐼𝑇𝐺 =
0,51 𝑚3∗0,1 𝑚2

150 𝑚3∗0,004225 𝑚2
∗ ∑

𝑐𝑖

𝐶𝑖

𝑖=8
𝑖=1  , (10) 

missä ci on i:nnen kaasun pitoisuus testikammiossa [mg/m3] 

 Ci on i:nnen kaasun viitepitoisuus [mg/m3] 

 

Edeltäjätermi muodostuu paloskenaariona käytetyn mallin mitoista: 

- 0,1 m2 on palavan tuotteen pinta-ala 

- 150 m3 on tilan, missä tulipalo tapahtuu, tilavuus 

- 0,51 m3 on testikammion tilavuus 

- 0,004225 m2 on testinäytteen altistettu pinta-ala (SFS-EN 45545-

2:2013+A1:2015, s. 65) 

Suuret pintaan asennettavat tuotteet kuten seinä- ja kattopaneelit testataan 50 

kW/m2 säteilyteholla ilman sytytysliekkiä testin T11.01 mukaisesti. 

Lattiamateriaaleihin kohdistuu yleensä pienempi säteilyteho tulipalossa, niinpä 

testinäytteet altistetaan 25 kW/m2 säteilyteholle ja sytytysliekille testin T11.02 

mukaisesti. (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 55) 
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Liite 19. Standardien NF X70-100-2 ja -2 mukainen testimenetelmä. 

Standardissa NF X70-100-1 arvioidaan tuotteista palon aikana vapautuvien 

kaasujen myrkyllisyyttä. Testilaitteisto ja testiolosuhteet määritetään 

standardissa NF X70-100-2. Standardin SFS-EN 45545-2 liitteessä C annetaan 

kaasuanalyysin tekoon tarvittavat tiedot. Menetelmässä testataan pieniä 

testinäytteitä. Testinäytteen massa on 1 g. (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 

55)  

Testinäytteitä tulee olla niin monta, että jokaista testattavaa kaasua kohti 

saadaan mitattua kolme tulosta. (NF X70-100-2:2006, s. 8) Testillä tulee testata 

8 kaasua eli näytteitä tarvitaan 24 kappaletta. (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, 

s.33). Yleisessä tapauksessa testinäytteen massan tulee olla 1,000 ± 0,050 g. 

Testinäytteen tulee koostua yhdestä osasta ja se ei saa olla liian suuri 

palamisalustalle. Testinäytteen keskikohdan yläpuolella tulee olla tyhjää tilaa 

noin yksi kolmasosa putken halkaisijasta ennen testiä, jotta ilmankierto ei muutu 

merkittävästi. Jos testinäytettä tarvitsee pitää paikoillaan, tulee sitomiseen 

käyttää platina lankaa. (NF X70-100-2:2006, s. 8) 

Testinäytteet tulee testata suurimmassa mahdollisessa erässä (1 g) jos vain 

mahdollista. Jos materiaalilla ei voida toteuttaa em. vaatimuksia, massaa 

voidaan laskea 0,500 ± 0,050 g tai 0,250 ± 0,050 grammaan. 

Komposiittimateriaalit, pelletit jne. voidaan testata useana palana. Osapuolien 

tulee sopia, miten testinäytteet käsitellään ja menetelmä tulee ilmetä 

testiraportista. Pienempiä testinäytteitä tulee käyttää vain tiheydeltään pienille 

materiaaleille. (NF X70-100-2:2006, s. 8) 

Standardissa NF X70 100-2 määritetyssä testimenetelmässä käytetään 

putkiuunia, jonka pituus on noin 600 mm ja sisähalkaisijan mitta noin 60 mm. 

Putkiuunin sisään asetetaan symmetrisesti, läpinäkyvästä piioksidista 

valmistettu putki, jonka pituus on 1000 ± 10 mm ja sisähalkaisija 40 ± 2 mm. 

(NF X70-100-2:2006, s. 6) 
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Testinäytteet asetetaan palamisalustalle ja palamisalusta testaustilanteessa 

putkiuunin keskelle (NF X70-100-2:2006, s. 9, 12). Palamisalusta on normaalisti 

valmistettu keraamista, vuolukivestä tai piioksidista. Palamisalustan pituuden 

tulee olla välillä 45…50 mm, leveyden välillä 25…35 mm ja syvyyden 8…15 

mm. Jos testataan tiheydeltään pieniä materiaaleja, eli kun tiheys ≤ 0,1 g/cm3, 

palamisalustan pituuden tulee olla välillä 60…70 mm, leveyden välillä 25…40 

mm ja syvyyden 8…15 mm. (NF X70-100-1:2006, s. 6) 

Testi voidaan tehdä 400 °C, 600 °C ja 800 °C lämpötiloissa (NF X70-100-

2:2006, s. 5). Standardin 45545-2 testissä T12 testattavat tuotteet testataan 600 

°C lämpötilassa (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 55). 

Standardissa NF X70 100-1 määritetään fysikaaliskemialliset analyysit 

kaasuille, joita syntyy aineiden, materiaalien tai niiden yhdistelmien 

lämpöhajoamisessa. Kyseinen lämpöhajoaminen voidaan saavuttaa 

standardissa NF X70 100-2 määritetyllä tavalla tai noudattamalla muita 

lämpöhajoamismenetelmiä. (NF X70-100-1:2006, s. 7) 

Taulukossa 20 on esitetty standardin SFS-EN 45545-2 testissä T12 käytettävät 

analyysimenetelmät ja viittaus siihen standardin NF X70 100-1 kappaleeseen, 

missä menetelmä on määritetty (NF X70-100-1:2006, s. 13; SFS-EN 45545-

2:2013+A1:2015, s. 64). 

Taulukko 20. Kaasujen analysoimiseen käytettävät analyysimenetelmät 
(mukaillen NF X70-100-1:2006, s. 13; SFS-EN 45545-
2:2013+A1:2015, s. 64). 

Kaasu Analyysimenetelmä NF X70 100-1 kohta 

CO Ei-dispersiivinen infrapunaspektrometria 7.1.1 

CO2 Ei-dispersiivinen infrapunaspektrometria 7.1.2 

HF Spektrofotometria  

Erityiselektrodi-ionometria 

7.2.1 

7.2.2 

HCl Hopeaelektrodia käyttävä titrimetria 

Ionikromatografia 

7.3.1 

7.3.2 

HBr Hopeaelektrodia käyttävä titrimetria 

Ionikromatografia 

7.4.1 

7.4.2 
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HCN Spektrofotometria  

Ionikromatografia 

7.5.1 

7.5.2 

SO2 Ionikromatografia 7.6 

NO, NOx Kemiluminesenssi 7.7 

NO2 Ionikromatografia 7.8 

 

Testinäytteistä vapautuneiden kaasujen määrä ilmoitetaan milligrammoina [mg] 

(NF X70-100-1:2006, s. 46). 3 testatusta testinäytteestä mitattujen tulosten 

perusteella laskettujen CIT-arvojen keskiarvo lasketaan ja keskiarvoa käytetään 

tuotteiden arvioinnissa (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 56). 

CITNLP-arvo (listaamattomille tuotteille) lasketaan kaavalla 11: 

𝐶𝐼𝑇𝑁𝐿𝑃 =
450 𝑔

150 𝑚3∗𝑁
∗ ∑

𝑌𝑖

𝐶𝑖

𝑖=8
𝑖=1  ,  (11) 

missä N on pienennyskerroin, jonka arvona käytetään 3 

Yi on i:nnen kaasun tuotto putkiuunissa [mg/g] 

 Ci on i:nnen kaasun viitepitoisuus [mg/m3] 

 

Edeltäjätermi muodostuu paloskenaariona käytetyn mallin tiedoista. Palavan 

materiaalin massa on 450 g ja tilan, missä tulipalo tapahtuu, tilavuus on 150 m3. 

(SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 66) 
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Liite 20. Standardin SFS-EN 61034-2 mukainen testimenetelmä. 

Standardin SFS EN 61034-2 mukaisessa testissä arvioidaan sähkö- ja 

valokuitukaapeleiden palaessa muodostuvan savun tiheyttä. (ISO 5660-

1:2002:1, s. 5) Testilaitteisto kuvataan standardissa SFS-EN 61034-1 ja testin 

kulku standardissa SFS-EN 61034-2 (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 33). 

Testiin tulee toimittaa 3 testinäytettä. Jos ensimmäinen testaus ei täytä 

asetettuja vaatimuksia, tulee testata 2 testinäytettä lisää. Jos molemmat niistä 

testeistä läpäisee vaatimukset, katsotaan tuotteen täyttävän vaatimukset. 

Testinäytteet tulee ottaa samasta tuotantopituudesta. (IEC 61034-

2:2005+A1:2013 ed. 3.0, s. 9) 

Testinäyte muodostuu yhdestä tai useammasta testikappaleesta, joiden pituus 

on 1,00 ± 0,05 m. Kaapelin ulkohalkaisija tulee mitata standardin SFS-EN 

60811-203 mukaisesti. Halkaisijan mittaus tehdään kolmesta kohdasta kaapeli 

vähintään metrin välein ja niistä laskettu keskiarvo pyöristetään yhden 

desimaalin tarkkuuteen [mm]. Jos kaapelin halkaisija on yli 5 mm, 

testikappaleiden lukumäärä valitaan taulukosta 21. (IEC 61034-

2:2005+A1:2013 ed. 3.0, s. 7) 

Taulukko 21. Testikappaleiden lukumäärä (IEC 61034-2:2005+A1:2013 ed. 3.0, 
s. 7). 

kaapelin ulkohalkaisija D [mm] Testikappaleiden lukumäärä 

D > 40,0 

20,0 < D ≤ 40,0 

10,0 < D ≤ 20,0 

5,0 < D ≤ 10,0 

1 

2 

3 

N1 

missä 

N1 on luku 45 jaettuna kaapelin ulkohalkaisijalla, pyöristettynä alaspäin seuraavaan 
kokonaislukuun 

 

Jos kaapeleiden halkaisija on 1,0 mm ≤ D ≤ 5,0 mm, tulee muodostaa 

seitsemän kaapelin nippuja kuvan 57 mukaisesti. Nippujen lukumäärä N2 

lasketaan jakamalla luku 45 kaapelin kolminkertaisella ulkohalkaisijalla ja 
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pyöristämällä saatu vastaus alaspäin seuraavaan kokonaislukuun. (IEC 61034-

2:2005+A1:2013 ed. 3.0, s. 7) 

 

Kuva 57. Kaapelinippu (IEC 61034-2:2005+A1:2013 ed. 3.0, s. 10). 

 

Jos testataan kaapeleita, jotka eivät ole pyöreitä, niistä muodostetaan 

levymäinen testinäyte (IEC 61034-2:2005+A1:2013 ed. 3.0, s.8). 

Testissä käytettävän testikammion tulee olla sisältä kuution muotoinen ja 

särmän mitan tulee olla 3000 ± 30 mm. Yhdellä reunalla tulee olla ikkunallinen 

ovi ja kahdella sivuseinällä ikkunat, joiden kautta fotometrisen järjestelmän 

valonsäde pääsee kulkemaan. Ilmavirtaus kammiossa tapahtuu ylhäältä päin 

katsottuna myötäpäivään ja testinäytteen eteen asetetaan ilmanohjain (draught 

screen). (Kuva 58) 
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Kuva 58. Testikammio ylhäältä päin kuvattuna (IEC 61034-1:2005+A1:2013 ed. 
3.0, s. 10). 

 

Vakiosytytyslähteenä testissä käytetään alkoholia. Alkoholia tulee olla testin 

alussa 1,00 ± 0,01 litra. Alkoholi kaadetaan astiaan (Kuva 59), joka tulee 

asettaa 100 ± 10 mm korkeudelle lattiasta. (IEC 61034-1:2005+A1:2013 ed. 3.0, 

s. 7-8) 

  

Kuva 59. Astia (IEC 61034-1:2005+A1:2013 ed. 3.0, s. 11). 
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Testissä testikappaleet tai niistä muodostetut niput liitetään yhteen päistään ja 

300 mm etäisyydeltä molemmista päistä. Jälkimmäisistä kohdista testinäyte 

kiinnitetään myös testinäytetukiin. Testi aloitetaan, kun testikammio on 

esilämmitetty. Testin katsotaan loppuneen, kun sytytyslähteen sammumisesta 

on kulunut 5 minuuttia ja valon läpäisyn arvo ei ole pienentynyt tai kun testi on 

kestänyt 40 minuuttia. Pienin valon läpäisyn arvo kirjataan. (IEC 61034-

2:2005+A1:2013 ed. 3.0, s. 8-9) 

Valonläpäisevyys lt lasketaan seuraavasti: 

𝑙𝑡 =
𝐼𝑡

𝐼0
 ,  (12) 

missä It on lähetetyn valon voimakkuus 

I0 on läpäisseen valon voimakkuus 

 lt on prosenttiarvo (IEC 61034-2:2005+A1:2013 ed. 3.0, s. 8-9) 
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Liite 21. Standardin SFS-EN 13501-1 mukainen testimenetelmä. 

Standardissa SFS-EN 13501-1 määritetään rakennustuotteiden 

palamiskäyttäytymisluokittelun menetelmä. Standardissa rakennustuotteet on 

jaettu kolmeen ryhmään: lattianpäällysteisiin, suoriin putkimaisiin 

lämmöneristystuotteisiin ja kolmanteen ryhmään, johon kuuluu kaikki muut 

rakennustuotteet. (SFS-EN 13501-1:2007+A1:2009, s. 12)  

Tuotteiden palamiskäyttäytymistä arvioidaan viiden testin avulla. 

Testimenetelmät ovat esitetty standardeissa SFS-EN ISO 1182, SFS-EN ISO 

1716, SFS-EN ISO 13823, SFS-EN ISO 11925-2 ja SFS-EN ISO 9239-1. 

Standardin SFS-EN ISO 1182 mukaisella testillä arvioidaan materiaalin 

palamattomuutta. Testimenetelmästä on tarkempi kuvaus liitteessä 20. 

Standardin SFS-EN ISO 1716 mukaisella testillä mitataan palamisessa 

mahdollisesti vapautuvan enimmäislämpömäärän arvoa. Testimenetelmästä on 

tarkempi kuvaus liitteessä 21.  Standardin EN 13823 mukaisella testillä 

arvioidaan tuotteen myötävaikutusta palon kehittymiseen. Testimenetelmästä 

on tarkempi kuvaus liitteessä 22. Standardin SFS-EN ISO 11925-2 mukaisella 

menetelmällä arvioidaan tuotteen syttyvyyttä, kun se altistetaan pienelle liekille. 

Testimenetelmästä on tarkempi kuvaus liitteessä 8. Standardin SFS-EN ISO 

9239-1 mukaisella menetelmällä arvioidaan kriittinen lämpövuon arvo, jota 

pienemmillä arvoilla liekit eivät enää leviä vaakasuoran pinnan yli. 

Testimenetelmästä on tarkempi kuvaus liitteessä 7. Standardissa SFS-EN 

13501-1 määritetään, mitkä testit tulee tehdä arvioitaessa tuotteen kuuluvuutta 

kuhunkin luokkaan. (SFS-EN 13501-1:2007+A1:2009, s. 23-25) 

Standardissa SFS-EN 45545-2 viitataan standardiin SFS-EN 13501-1 testin 

T14 yhteydessä sekä yleisissä ohjeissa (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 9, 

25). Vaatimusluokassa R13, johon testi T14 kuuluu, vaatimuksena on 

kuuluvuus standardin SFS-EN 13501-1 mukaiseen luokkaan A1 (SFS-EN 

45545-2:2013+A1:2015, s. 25). Yleisissä ohjeissa tuotteille, jotka täyttävät 

luokan A1 vaatimukset ei tarvitse tehdä lisätestausta ja luokan A2 sekä 

lisäluokitusluokkien s1 ja d0 vaatimukset täyttävät tuotteet tulee testata vain 
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myrkyllisten palamistuotteiden osalta standardin SFS-EN ISO 5659-2 

mukaisella testillä. (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 9,22) Tutustutaan siis 

tarkemmin luokituksiin A1, A2, s1 ja d0.  

Standardissa käytettäviä termejä: 

- Homogeeninen tuote on tuote, joka koostuu yhdestä materiaalista, ja 

jolla on vakio tiheys ja koostumus rakenteen läpi. 

- Epähomogeeninen tuote on tuote, joka koostuu useammasta kuin 

yhdestä komponentista, oleellisista tai vähämerkityksellisistä ja jolla on 

epätasainen tiheys ja koostumus rakenteen läpi. 

- Oleellinen komponentti on materiaali, joka muodostaa merkittävän osan 

epähomogeenisestä tuotteesta ja jonka massa  >1,0 kg/m2 tai jonka 

paksuus ≥ 1,0 mm. 

- Vähämerkityksellinen komponentti on materiaali, joka ei muodosta 

merkittävää osaa epähomogeenisestä materiaalista ja jonka massa on 

< 1,0 kg/m2 ja jonka paksuus < 1,0 mm. 

- Pysyvä liekehtiminen on sitä, kun näytteen näkyvässä osassa pysyy 

liekki 5 sekuntia tai pitempään. (SFS-EN ISO 1182:2011, s. 2) 

Lisäksi täytyy määritellä seuraavat käsitteet: 

- Sisäinen vähämerkityksellinen komponentti on vähämerkityksellinen 

komponentti, jonka kumpaakin sivua suojaa vähintään yksi oleellinen 

komponentti. 

- Ulkoinen vähämerkityksellinen komponentti on vähämerkityksellinen 

komponentti, jonka yhtä sivua ei suojaa oleellinen komponentti. 

- Lämpöarvo on palamisesta vapautuvan lämpöenergian määrää 

kuvaava arvo ja se ilmaistaan megajouleina pinta-alaa tai massaa 

kohden. 

- Ylempilämpöarvo (gross heat of combustion) on aineen täydellisestä 

palamisesta vapautuvan lämpöenergian määrä, kun kaikki syntynyt vesi 
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on tiivistynyt annetuiden olosuhteiden alaisuudessa. (SFS-EN ISO 

1716:2010, s. 2) 

Luokan A1 tuotteet eivät myötävaikuta palamiseen missään palon vaiheessa, 

mukaan lukien täyden palon vaihe (SFS-EN 13501-1:2007+A1:2009, s. 77). 

Luokitus A1 tarkoittaa siis, että tuote on palamaton (SFS-EN 45545-

2:2013+A1:2015, s. 25). Kolmanteen ryhmään kuuluvien tuotteiden 

palamiskäyttäytymiselle asetetut vaatimukset luokassa A1 ovat esitetty 

taulukossa X. Tuotteiden tulee täyttää vaatimukset molemmissa testeissä. 

(SFS-EN 13501-1:2007+A1:2009, s. 67) 

Luokan A2 tuotteet eivät myötävaikuta palamiseen missään muussa palon 

vaiheessa kuin täyden palon vaiheessa ja siinäkään se ei saa olennaisesti lisätä 

palokuormaa ja palon leviämistä (SFS-EN 13501-1:2007+A1:2009, s. 77). 

Kolmanteen ryhmään kuuluvien tuotteiden palamiskäyttäytymiselle asetetut 

vaatimukset luokassa A2 ovat esitetty taulukossa 22. Tuotteiden tulee täyttää 

vaatimukset standardin SFS-EN ISO 1182 mukaisessa testissä tai standardien 

SFS-EN ISO 1716 ja SFS-EN 13823 mukaisissa testeissä. (SFS-EN 13501-

1:2007+A1:2009, s. 67) 
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Taulukko 22. Muiden rakennustuotteiden kuin lattianpäällysteiden ja suorien 
putkimaisten lämmöneristystuotteiden palamiskäyttäytymiselle 
asetetut vaatimukset (SFS-EN 13501-1:2007+A1:2009, s. 67). 

 

Taulukon huomautus c tarkoittaa sitä, että jos epähomogeenisen tuotteen 

vähämerkityksellisen komponentin PCS > 2,0 MJ/kg, mutta PCS ≤ 2,0 MJ/m2, 

voidaan komponentti testata standardin EN 13823 mukaisesti ja sen tulee 

täyttää sille annetut vaatimukset, jotta tuote voidaan hyväksyä 

kokonaisuudessaan (SFS-EN 13501-1:2007+A1:2009, s. 41). 

Luokka Koemenetelmä Luokitusperusteet

A1 SFS-EN ISO 1182 
a ΔT ≤ 30 °C (lämpötilan nousu)

ja Δm ≤ 50 % (massahäviö)

tf = 0 (eli ei jatkuvaa palamista)

SFS-EN ISO 1716 PCS ≤ 2,0 MJ/kg 
a

PCS ≤ 2,0 MJ/kg 
b c

PCS ≤ 1,4 MJ/m
2
 
d

PCS ≤ 2,0 MJ/kg 
e

A2 SFS-EN ISO 1182 
a ΔT ≤ 50 °C (lämpötilan nousu)

tai Δm ≤ 50 % (massahäviö)

tf = 20 s

SFS-EN ISO 1716 PCS ≤ 3,0 MJ/kg 
a

ja PCS ≤ 4,0 MJ/m
2
 
b

PCS ≤ 4,0 MJ/m
2
 
d

PCS ≤ 3,0 MJ/kg 
e

SFS-EN 13823 FIGRA0,2MJ ≤ 120 W/s

LFS < testinäytteen reuna (liekki ei saa levitä testinäytteen reunalle)

THR600s ≤ 7,5 MJ

a   

b   

c   

d   

e   

PCS

FIGRA0,2MJ

LFS

THR600s

s1

SMOGRA

d0

SMOGRA ≤ 30 m
2
/s

2
 ja TSP600s ≤ 50 m

2

savun kehittymisnopeus

pisaroiden tai osien palamisaika enintään 10 s standardin SFS-EN 13823 kokeessa 600 s kuluessa

kun kyseessä ovat homogeeniset tuotteet ja epähomogeenisten tuotteiden oleelliset komponentit

kun kyseessä ovat epähomogeenisten tuotteiden vähämerkityksiset ulkopinnan komponentit

vaihtoehtoisesti vähämerkityksinen ulkopinnan komponentti, jonka PCS ≤ 2,0 MJ/m
2
, mikäli tuote

täyttää seuraavat vaatimukset standardin SFS-EN 13823 kokeessa: FIGRA 0,2MJ ≤ 20 W/s ja LFS < näytteen 

reuna ja THR600s ≤ 4,0 MJ ja s1 sekä d0

palon kehittymisnopeus THR-kynnysarvolla (luokissa A1 ja A2 käytetään 0,2 MJ (SFS-EN 13501-

1:2007+A1:2009, s. 19,31))

sivusuuntainen liekin leviäminen [m]

kokonaislämmöntuotto 600 s kuluttua [MJ]

kun kyseessä ovat epähomogeenisten tuotteiden vähämerkityksiset sisäiset komponentit.

koskee tuotetta kokonaisuutena

ylempi lämpöarvo [MJ/kg tai MJ/m
2
]
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Savuntuottoa ja palavia pisaroita tai osia koskevat lisäluokitukset annetaan 

standardin SFS-EN 13823 mukaisen testin tuloksiin perustuen (SFS-EN 13501-

1:2007+A1:2009, s. 31). Savuntuottoa koskeva lisäluokituksen s1 saadakseen 

tuotteen tulee täyttää seuraavat vaatimukset: SMOGRA ≤ 180 m2/s2 ja TSP600s 

≤ 200 m2. Palavia pisaroita tai osia koskevassa lisäluokituksessa d0 on 

vaatimuksena, että testinäytteestä ei saa testin aikana 600 s kuluessa irrota 

palavia pisaroita tai osia. (SFS-EN 13501-1:2007+A1:2009, s. 43) 

Testinäytteiden lukumäärä määritetään standardeissa, joissa testimenettely on 

määritetty. Mitattavan parametrin keskiarvo lasketaan saaduista tuloksista ja 

sitä verrataan vaatimusluokan asettamiin rajoihin. Jos tulos ei ole vaadittujen 

rajojen sisäpuolelle, voidaan tehdä kaksi ylimääräistä testiä. Näin saatuja 

testituloksia tulee käsitellä yhdessä ja poistaa niistä suurin ja pienin arvo ja 

laskea jäljelle jääneiden mittaustulosten keskiarvo ja verrata sitä annettuihin 

vaatimuksiin. Jos uusi keskiarvo on annetuissa rajoissa, läpäisee tuote testin. 

(SFS-EN 13501-1:2007+A1:2009, s. 29) 
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Liite 22. Standardin SFS-EN ISO 1182 mukainen testimenetelmä. 

Standardin SFS-EN ISO 1182 määrittämä testimenetelmä on kehitetty niiden 

rakennustuotteiden valintaan, jotka eivät ole täysin passiivisia ja tuottavat hyvin 

pienen/rajatun määrän lämpöä tai liekkejä kun ne altistetaan noin 750 °C 

lämpötilalle (SFS-EN ISO 1182:2011, s. v). Standardi määrittää 

testimenetelmän, jolla arvioidaan määritellyissä olosuhteissa, homogeenisten 

tuotteiden ja epähomogeenisten tuotteiden oleellisten komponenttien 

syttymättömyyttä (SFS-EN ISO 1182:2011, s. 1). 

Testissä testataan 5 testinäytettä. Testinäytteet tulee ottaa näytekappaleesta, 

joka on kyllin suuri kuvaamaan tuotetta. Testinäytteen tulee olla muodoltaan 

lieriö. Lieriön tilavuuden tulee olla 76 ± 8 cm3, halkaisijan 45−2
+0 mm ja korkeuden 

50 ± 3 mm. Jos materiaalin paksuus ei ole 50 ± 3 mm, tulee testinäyte tehdä 

riittävästä määrästä kerroksia tai ohentamalla materiaalin paksuutta. (SFS-EN 

ISO 1182:2011, s. 9-10) Kerroksien tulee pysyä tiukasti yhdessä, jotta 

kerroksien väliin ei jää rakoja, kuitenkin ilman merkittävää puristusta. Tämä 

toteutetaan kahdella ohuella rautalangalla, joiden maksimi halkaisija on 0,5 mm. 

Irtonaiset täytemateriaalit tulee olla edustettuna muodoltaan, tiheydeltään jne. 

kuten loppukäyttösovelluksessa. Jos näyte koostuu useista kerroksista, 

kokonaistiheys tulee olla mahdollisimman lähellä tuottajan tuottaman tuotteen 

tiheyttä. (SFS-EN ISO 1182:2011, s. 9-10) 

Jos komponentit voivat rispaantua, kaikki irtonaiset kuidut tulee poistaa ennen 

koetta. Kuitenkin testinäytteen lopulliset mitat tulee vastata tässä standardissa 

annettuja. (SFS-EN ISO 1182:2011, s. 10) 

Testilaitteiston pääkomponentit ovat uuni, uunin sisään asennettava 

palamattomasta aineesta valmistettu putki, putken sisälle asetettava 

testinäytteenpidin, 1-3 lämpösähköparia lämpötilojen mittaukseen ja kartio 

ilmavirtauksen tasaukseen (Kuva 60) (SFS-EN ISO 1182:2011, s. 2-3). 

Standardissa SFS-EN 13501-1 annetaan vaatimus uunin lämpötilan nousulle, 
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joten yksi lämpösähköpari riittää (SFS-EN 13501-1:2007+A1:2009). Mitattava 

suure on Tf (furnace temperature) (SFS-EN ISO 1182:2011, s. 2). 

 

Kuva 60. Testilaitteisto standardin SFS-EN ISO 1182 mukaiseen testiin (SFS-
EN ISO 1182:2011, s. 4, 23). 

 

Uunin lämpösähköparin lämpötilaa tarkkaillaan koko testin ajan. Jos 

lämpötilatasapaino on saavutettu 30 minuutin sisällä, testi lopetetaan 30 

minuutin kohdalla. Lämpötilatasapaino on saavutettu, kun uunin 

lämpösähköparin mittaama lämpötila ei muutu yli 2 °C kymmenen minuutin 
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ajanjakson aikana. Jos lämpötilatasapaino ei ole saavutettu 30 minuutin aikana, 

testiä jatketaan ja lämpötilatasapainon toteutumisesta tarkastellaan viiden 

minuutin välein. Testi lopetetaan, kun lämpötilatasapaino on saavutettu, tai kun 

60 minuuttia on kulunut testin aloittamisesta. (SFS-EN ISO 1182:2011, s. 16-

17) 

Kun testinäyte on jäähdytetty, sen massa punnitaan siitä irronneen hiilen, 

tuhkan ja muiden siitä irronneiden aineiden kanssa (SFS-EN ISO 1182:2011, s. 

17). 

Testin aikana jokainen jatkuva liekin ilmeneminen ja niiden kesto sekunneissa 

kirjataan ylös. Myös jokainen sinisenä hehkuva kaasuvyöhykkeen ilmentyminen 

kirjataan. Seuraavat uunin lämpösähköparin ilmoittamat lämpötilat kirjataan 

ylös: 

- Alkulämpötila Ti, joka on uunin lämpötilan tasaannuttamisjakson 

viimeisten kymmenen minuutin keskimääräinen lämpötila. 

- Maksimilämpötila Tmax, joka on testijakson maksimilämpötila. 

- Loppulämpötila Tf, joka on keskimääräinen lämpötila testijakson 

viimeisen minuutin ajalta. (SFS-EN ISO 1182:2011, s. 17) 

Kuvassa 61 on esitetty esimerkki lämpötilanmittauksesta. 

 

Kuva 61. Esimerkkitestin lämpötilamittaus (SFS-EN ISO 1182:2011, s. 30). 
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Testin tulokset ilmoitetaan jokaiselle testinäytteelle massahäviön Δm 

prosentuaalisena arvona ja jatkuvan liekehtimisen yhteenlaskettuna aikana tf 

sekä jokaiselle testijaksolle uunin lämpösähköparin mittauksista lasketulla 

lämpötilan nousun arvona ΔT=Tmax-Tf. 
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Liite 23. Standardin SFS-EN ISO 1716 mukainen testimenetelmä. 

Standardi SFS-EN ISO 1716 määrittää testimenetelmän, jolla voidaan määrittää 

tuotteiden ylempilämpöarvo (palamislämmön bruttoarvo) QPCS tietyssä 

tilavuudessa pommikalorimetrissä (SFS-EN ISO 1716:2010, s. 1). 

Mitään alumiinista tai muusta metallista valmistettua komponenttia ei tule 

testata pommikalorimetrillä, koska on olemassa vaara ylilämpenemisestä ja/tai 

ylipaineen syntymisestä joka aiheuttaa kalorimetrin räjähtämisen (SFS-EN ISO 

1716:2010, s. 5). 

Testissä poltetaan määritetyn painoinen testinäyte vakioiduissa olosuhteissa, 

vakiotilavuudessa, happiatmosfäärissä, pommikalorimetrissä, joka on kalibroitu 

virallisesti hyväksytyn bentsoehapon polttamisen avulla. Lämpöarvon, joka on 

määritetty em. olosuhteissa, laskenta perustuu havaittuun lämpötilan nousuun 

ottaen huomioon lämpöhäviön ja haihtuneeseen veteen sitoutuneen lämmön. 

(SFS-EN ISO 1716:2010, s. 2) 

Tuotteen arvioimiseksi, jokainen sen komponenteista tulee arvioida, noudattaen 

vähämerkityksellisiä komponentteja koskevia sääntöjä. Testinäyte tulee ottaa 

näytekappaleesta, joka on kyllin suuri kuvaamaan tuotetta. Jos 

epähomogeenistä tuotteesta ei saa eroteltua komponentteja erilleen, tulevat 

komponentit siltikin testata erikseen eli ne pitää toimittaa erikseen. Tuote 

voidaan purkaa, jos komponentit voidaan erottaa siten, että arvioitavaan 

komponenttiin ei jää kiinni toista komponenttia. Standardi määrittää lisäehtoja 

vähämerkityksellisten komponenttien testaukseen, tapauksessa missä on kyse 

kerroksittain rakennetusta tuotteesta. (SFS-EN ISO 1716:2010, s. 5) 

Edustavasta määrästä homogeenistä tuotetta tai epähomogeenisen tuotteen 

komponentista kootaan näyte-erä viidestä, summassa koko paksuuden alueelta 

valitusta kohdasta otetusta palasesta. Homogeenisesta tuotteesta ja 

epähomogeenisen tuotteen oleellisesta komponentista tulee ottaa vähintään 50 

gramman palanen. Epähomogeenisen tuotteen vähämerkityksellisestä 
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komponentista tulee ottaa vähintään 10 gramman palanen. Tuotteesta, joka 

muodostuu irtonaisesta aineesta, otetaan summassa näyte, jonka massa 

vähintään 50 grammaa. (SFS-EN ISO 1716:2010, s. 5) 

Testauksia tehdään 3, ja lisäksi voidaan tehdä 2 lisätestiä, jos tulokset eivät 

vastaa vaatimuksia. Näytteet jauhetaan siten, että lämpöhajoamista ei tapahdu. 

Jos materiaalia ei voi jauhaa, se pitää pienentää rakeiksi tai palasiksi. (SFS-EN 

ISO 1716:2010, s. 6)  

Pommikalorimetrilaitteisto on esitetty kuvassa 62. Kalorimetrisen pommin 

tilavuus tulee olla 300 ± 50 ml, massa ei saa ylittää 3,25 kg. Kalorimetrisen 

pommin koteloinnin paksuuden tulee olla vähintään 1/10 rungon 

sisähalkaisijasta. Kalorimetrinen pommi asetetaan kalorimetriseen astiaan. 

Kalorimetrisen pommin ja kalorimetrisen astian on vettä, jota sekoitetaan, jotta 

lämmönsiirtyminen kalorimetriin ja siitä pois estyisi. Kalorimetrinen pommi ja 

kalorimetrinen astia asetetaan vaipan sisälle. Vaippa koostuu kaksiseinäisestä 

säiliöstä ja kannesta, jotka ovat lämpöeristettyjä. (SFS-EN ISO 1716:2010, s. 3-

4) 
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Kuva 62. Testilaitteisto (SFS-EN ISO 1716:2010, s. 14). 

 

Testinäytteet poltetaan pommikalorimetrissä ja saaduista tuloksista lasketaan 

ylempilämpöarvo (SFS-EN ISO 1716:2010, s. 9-10). 
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Liite 24. Standardin SFS-EN 13823 mukainen testimenetelmä. 

Standardi SFS-EN 13823 määrittää testimenetelmän, jolla arvioidaan 

rakennustuotteiden palamiskäyttäytyminen, kun tuotetta koskettaa yksittäinen 

palava esine (SFS-EN 13823:2010+A1:2014, s. 6). L-kirjaimen muotoiseksi 

asetettu testinäyte, joka muodostuu kahdesta osasta, altistetaan alanurkasta 

ulkoisen sytyttimen tuottamalle liekille. Testi kestää 20 minuuttia, jonka aikana 

arvioidaan testinäytteen lämmönmuodostumista, savun tuottoa ja 

vaakasuuntaista liekkien leviämistä sekä palavien tai pisaroiden 

muodostumista.  

Testinäyte muodostuu pitkästä ja lyhyestä osasta. Osat saavat olla enimmillään 

200 mm paksuja. Jos tuote on yli 200 mm paksu, tulee siltä sivulta, jota ei 

altisteta testissä palolle, leikata pois siten, että paksuus on 200−10
0  mm. 

Levytuotteita testattaessa testinäytteen osien muiden mittojen tulee olla 495 ± 5 

mm x 1500 ± 5 mm ja 1000 ± 5 mm x 1500 ± 5 mm. (SFS-EN 

13823:2010+A1:2014, s. 14) 

Testissä testataan kolme testinäytettä. Jos testattavan tuotteen 

palamiskäyttäytyminen voi olla erilaista eri suunnissa ja testattavaa suuntaa ei 

ole määritetty testattavan tuotteen tuotestandardissa, tulee yksi testinäyte 

testata kummassakin suunnassa ja siinä suunnassa, joka antaa heikommat 

testitulokset, leikatuille kahdelle muulle testinäytteelle tehdään testaukset. Eli 

tässä tapauksessa näytteitä tulee toimittaa kuusi kappaletta. (SFS-EN 

13823:2010+A1:2014, s. 17) 

Testinäyte asetetaan kärryjen päälle taustalevyjen rinnalle. Testinäytteen 

asennuksen tulee muistuttaa loppukäyttösovelluksessa käytettävää 

asennustapaa. (SFS-EN 13823:2010+A1:2014, s. 15-16) Kärryt työnnetään 

testihuoneeseen, joka on rakennettu standardin SFS-EN 13501-1 luokkiin A1 tai 

A2 luokitellusta materiaalista. Huoneen kahdella seinällä on ikkuna, josta 

voidaan tehdä havaintoja testin aikana. Testihuoneessa on lisäksi kehikko, 

johon kärryt asetetaan sekä palamisessa muodostuneiden palamistuotteiden 
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talteenottojärjestelmä. (SFS-EN 13823:2010+A1:2014, s. 7-10) Kuvassa 63 on 

esitetty testihuone ja kärryjen asemointi. 

 

Kuva 63. Testikokoonpano (SFS-EN 13823:2010+A1:2014, s. 9) 

 

Standardin SFS-EN 13501-1 luokkaan A2 kuuluvuutta testattaessa standardin 

SFS-EN 13823 mukaisen testin tuloksista tarvitaan palon kasvua kuvaavaa 

FIGRA0,2MJ- arvoa ja kokonaislämmönluovutusnopeutta 600 s aikana kuvaavaa 

THR600s-arvoa sekä lisäksi tarvitaan havainto liekkien sivuttaissuuntaisesta 

leviämisestä pidemmässä testinäytteen osassa (LFS lateral flame spread) 

(SFS-EN 13501-1:2007+A1:2009, s. 67). 
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Liite 25. Standardin SFS-EN 50305 mukainen testimenetelmä. 

Standardin SFS-EN 50305 kohdassa 9.2 määritetään testimenetelmä, jolla 

voidaan testata standardissa SFS-EN 50306 määritettyjen halogeenittomien 

johtojen ja kaapeleiden palaessa muodostuvien tuotteiden myrkyllisyyttä (EN 

50305:2002, s. 24). Menetelmällä testataan johtojen ja kaapeleiden ei-metallisia 

komponentteja, kuten eristettä tai kuorta. Testiin tarvitaan testinäyte esitestiä 

varten sekä yksi näyte itse testiin. Testattavat testinäytteet painavat noin 

gramman. (EN 50305:2002, s. 24-26) 

Menetelmässä tulee tehdä alustava tutkimus, jossa selvitetään, onko 

testinäytteessä rikkiä tai typpeä. Myöhemmät analyysimenetelmät (Taulukko 

23) riippuvat alustavan tutkimuksen tuloksista. (EN 50305:2002, s. 24) 

Taulukko 23. Analyysimenetelmien valinta (EN 50305:2002, s. 25). 

havaittu aine analyysimenetelmän kohta standardissa SFS-EN 50305 

CO CO2 HCN SO2 NOX 

ei 
kumpaakaan 

E.1.1 tai 

E.2.1 

E.1.1 tai 

E.2.1 

- - - 

rikki E.1.1 tai 

E.2.1 

E.1.1 tai 

E.2.1 

- E.1.2 tai 

E.2.2 

- 

typpi E.1.1 tai 

E.2.1 

E.1.1 tai 

E.2.1 

E.1.3.2 tai 

E.2.4 

- E.2.3 

 

Testilaitteisto on määritetty standardissa SFS-EN 60754-1. Testimenetelmässä 

testinäyte asetetaan putkeen, jonka läpi kulkee ilmavirta, joka voimistaa 

palamista. Palamisesta syntyneet päästöt analysoidaan. Ilmavirtaus voidaan 

aiheuttaa puhaltamalla tai imemällä. Kun ilmavirtaus aiheutetaan puhaltamalla, 

voidaan käyttää kohdassa E.1 määritettyjä jatkuvia analyysimenetelmiä. Aina 

voidaan kuitenkin käyttää epäjatkuvia analyysiä menetelmiä, jotka ovat esitetty 

kohdassa E.2. (EN 50305:2002, s. 25) 

Testinäyte punnitaan 0,001 g tarkkuudella ja asetetaan polttoalustalle ja 

asetetaan uuniin, jonka lämpötila on 800 ± 10 °C. Testijakson pituus on 
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kaksikymmentä minuuttia, jonka aikana syntyneet päästöt analysoidaan. (EN 

50305:2002, s. 26-27) 

Myrkyllisyysindeksi ITC lasketaan kaavalla X: 

𝐼𝑇𝐶 =
100

𝑚
∗ ∑

𝑀𝑧

𝐶𝐶𝑧
 ,  (13) 

missä m on testinäytteen massa [g] 

Mz on testinäytteen palamisesta syntyneen kaasun z massa [mg] 

CCz on kaasun z kriittinen pitoisuus 30 minuutin altistuksessa 

[mg/m3] (EN 50305:2002, s. 27) 

 

Taulukossa 24 on esitetty kaasujen kriittiset pitoisuudet CCz. 

Taulukko 24. Kriittiset pitoisuudet (EN 50305:2002, s. 27). 

Kaasu CCz 

hiilimonoksidi 

hiilidioksidi 

rikkidioksidi 

typen oksidit 

syaanivety 

CO 
CO2 

SO2 

NOx 

HCN 

1750 

90000 

260 

90 

55 
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Liite 26. Standardin SFS-EN 60695-2-11 mukainen testimenetelmä. 

Standardissa SFS-EN 60695-2-11 määritetään testimenetelmän 

loppukäyttötuotteiden tai niissä käytettävien tuotteiden testaukseen. 

Testimenetelmällä arvioidaan loppukäyttötuotteen syttyvyyttä ja tulen leviämistä 

tuotteessa määritellyissä olosuhteissa, kun se altistetaan sähköisesti 

lämminneelle sytytyslähteelle. (IEC 60695-2-11:2014 ed. 2.0, s. 6) Testistä 

käytetään lyhennettä GWEPT, joka tulee sanoista Glow Wire End Product Test. 

(IEC 60695-2-11:2014 ed. 2.0, s. 13) Sytytyslähteenä käytetään hehkulankaa. 

(IEC 60695-2-11:2014 ed. 2.0, s. 10) 

Tuotteita, joiden massa on mitätön, ei tarvitse testata. Massaltaan mitättömässä 

tuotteessa palavan materiaalin massa on riittämätön muodostamaan 

palovaaran. Mitättömän massan raja on 2 g standardin SFS-EN 60695-4 

mukaan määritettynä. Testimenetelmä ei sovellu myöskään pienille tuotteille eli 

tuotteille, joiden mitat ovat vähemmän, kuin testimenetelmässä on määritetty 

minimiarvoiksi. (SFS-EN 60695-4:2012; IEC 60695-2-11:2014 ed. 2.0, s. 8) 

Testiä varten tarvitaan 1 testinäyte. Testinäytteen kokoonpano tulee valita siten, 

että testiolosuhteet eivät poikkea suuresti loppukäyttöolosuhteista. On 

suositeltavaa testata kokonaista loppukäyttötuotetta. Huomioitavia asioita ovat 

testinäytteen muoto, ilmanvaihto, lämpökuormien aiheuttamat vaikutukset ja 

palavien tai hehkuvien pisaroiden tippuminen. Jos testiä ei kuitenkaan voida 

tehdä kokonaiselle loppukäyttötuotteelle, voidaan 

- kokonaisesta, kootusta loppukäyttötuotteesta leikata pala, jossa on 

arvioinnin kohteena oleva komponentti. 

- loppukäyttötuotteeseen tehdä reikä, josta sytytyslähde voidaan 

kohdistaa testattavaan komponenttiin. 

- testattava komponentti poistaa loppukäyttötuotteesta ja testata 

sellaisenaan. (IEC 60695-2-11:2014 ed. 2.0, s. 8-9, 11) 
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Standardissa SFS-EN 45545-2 määritellään testattavaksi piirilevyt ilman niihin 

kiinnitettyjä teknisiä laitteita (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 35). 

Testilaitteisto määritellään standardissa EN 60695-2-10. Jotta esimerkiksi 

palavien pisaroiden aiheuttamaa tulen leviämistä voidaan arvioida testissä, 

tulee testinäytteen ympärille asettaa testissä sitä loppukäyttöolosuhteissa 

ympäröivät materiaalit ja komponentit, sille etäisyydelle, millä ne 

loppukäyttöolosuhteissa sijaitsee tai vaihtoehtoisesti sen alle tulee asettaa 

standardissa EN 60695-2-10 määritetty materiaali 200 ± 5 mm hehkulangan 

kosketuskohdan alapuolelle. (IEC 60695-2-11:2014 ed. 2.0, s. 10) 

Hehkulangan pää kohdistetaan testinäytteen pintaan kohtaan, joka 

todennäköisemmin altistuu loppukäyttöolosuhteissa lämpökuormalle. Jos testi 

tulee tehdä useampaan kuin yhteen kohtaan, voidaan testi tehdä samalle 

testinäytteelle. Tässä tapauksessa tulee huolehtia siitä ettei edellisen testin 

aiheuttamat vaikutukset vaikuta uuteen testiin. Jos todennäköisin 

lämpökuormalle altistuva kohta ei ole tiedossa, tulee hehkulanka kohdistaa 

kohtaan, missä testinäytteen poikkileikkaus on ohuin, jos mahdollista kohdasta, 

joka on yli 15 mm syvyydessä testinäytteen yläreunasta mitattuna. (IEC 60695-

2-11:2014 ed. 2.0, s. 10-11) 
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Taulukko 25. Hehkulangan lämpötila tulee valita taulukosta 25 (IEC 60695-2-
11:2014 ed. 2.0, s. 11). Standardin SFS-EN 45545-2 testissä T16 
tulee käyttää hehkulangan lämpötilana 850 °C (SFS-EN 45545-
2:2013+A1:2015, s. 28). 

Hehkulangan lämpötila (IEC 60695-2-11:2014 ed. 2.0, s. 11). 

Hehkulangan lämpötila [°C] Toleranssi [°C] 

550 ± 10 

600 ± 10 

650 ± 10 

700 ± 10 

750 ± 10 

800 ± 15 

850 ± 15 

900 ± 15 

960 ± 15 

 

Hehkulanka kohdistetaan testinäytteeseen ajan tA= 30 ± 1 s. Altistusjakson 

jälkeen testi jatkuu 30 s. Tänä aikana kirjataan ylös seuraavat testinäytteessä, 

sitä ympäröivissä osissa tai sen alapuolelle asetetussa materiaalissa tapahtuvat 

ilmiöt ja vastataan seuraaviin kysymyksiin: 

- Aika ti, joka kului altistuksen aloituksesta siihen, kun syttyminen 

tapahtui. 

- Liekehtimisen kesto tE, eli aika, joka kului altistuksen aloituksesta 

siihen, kun kaikki liekit olivat sammuneet. 

- Tapahtuiko sammuminen hehkulangan poiston seurauksena? 

- Palaako testinäyte loppuun? 

- Syttyykö testinäytteen alle asetettu materiaali? (IEC 60695-2-11:2014 

ed. 2.0, s. 11-12) 

Testinäytteen katsotaan täyttävän GWEPT lämpötilassa T, jos syttymistä ei 

tapahdu tai liekin syttyessä testinäytteessä ilmenevä palaminen tai hehkuminen 

loppuu 30 sekunnin sisällä altistusajan loppumisesta ja testinäytteen alle 

asetettu materiaali ei syty. (IEC 60695-2-11:2014 ed. 2.0, s. 12) 
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Liite 27. Standardin SFS-EN 60695-11-10 mukainen testimenetelmä. 

Standardissa SFS-EN 60695-11-10 testataan testattavasta materiaalista 

valmistetun testinäytteen palamiskäyttäytymistä, kun se altistetaan pienelle 

liekille, jonka nimellinen lämpöteho on 50 W. Määritetyt testimenetelmät 

soveltuvat kiinteille ja huokoisille materiaaleille, joiden tiheys on yli 250 kg/m3. 

Standardi ISO 9772 määrittää testimenetelmän, jolla voidaan testata 

materiaaleja, joiden näennäistiheys on 250 kg/m3 tai vähemmän. 

Testimenetelmässä A tutkitaan tulen vaakasuuntaista leviämisnopeutta ja 

testimenetelmässä B tutkitaan, onko materiaali itsestään sammuvaa. (IEC 

60695-11-10:2013 ed. 2.0, s. 7) 

Standardi SFS-EN 45545-2 asettaa materiaaleille vaatimukseksi kuuluvuuden 

luokkaan V0. (SFS-EN 45545-2:2013+A1:2015, s. 28) V-luokkiin luokittelu 

tehdään testimenetelmällä B (IEC 60695-11-10:2013 ed. 2.0, s. 21). 

Pystysuoraan asetetun testinäytteen testillä tutkitaan liekehtimis- ja 

hehkumisaikaa sytytysliekille altistamisen loputtua, palon levenneisyyttä ja 

palavien pisaroiden muodostumista (IEC 60695-11-10:2013 ed. 2.0, s. 11). 

Testisauvan pituuden tulee olla 125 ± 5 mm ja leveyden 13,0 ± 0,5 mm. Jos 

luokitus halutaan tehdä esimerkiksi materiaalin paksuuksille 0,1…1,5 mm tulee 

testiin toimittaa testinäytteet vähintään minimi- ja maksimipaksuudessa. 

Suositeltuja paksuuksia ovat 0,1 mm, 0,2 mm, 0,4 mm, 0,75 mm, 1,5 mm, 3,0 

mm, 6,0 mm ja 12,0 mm. Testinäytteen paksuus ei saa ylittää 13,0 mm. 

Testinäytteen reunojen tulee olla sileitä ja kulmien pyöristyssäde ei saa ylittää 

1,3 mm. (Kuva 64) Testimenetelmää B varten tulee valmistaa 20 testisauvaa 

jokaista testattavaa materiaalipaksuutta varten. (IEC 60695-11-10:2013 ed. 2.0, 

s. 14) 
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Kuva 64. Testinäytteet mitat (IEC 60695-11-10:2013 ed. 2.0, s. 26). 

 

Testinäytteet tulee valmistaa valmistustekniikkaan soveltuvan standardin 

ohjeistuksen mukaisesti tai siirtopuristamalla vaadittuun muotoon. Esimerkiksi 

valamalla ja ruiskupuristamalla testinäytteet valmistetaan standardin SFS-EN 

ISO 294 mukaisesti ja puristusmuovaamalla standardin SFS-EN ISO 293 tai 

SFS-EN ISO 295 mukaisesti. (IEC 60695-11-10:2013 ed. 2.0, s. 14) 

Jos testinäytteitä ei voida valmistaa yllä mainituilla menetelmillä, voidaan 

testaukseen käyttää vaihtoehtoisia menetelmiä, kuten standardin SFS-EN 

60695-11-5 mukaista menetelmää (IEC 60695-11-10:2013 ed. 2.0, s. 14). 

Saatuihin tuloksiin voi vaikuttaa testinäytteen väri, tiheys, paksuus, 

molekyylimassa, mahdollinen anisotropia ja erilaisten lisä-, täyte- ja 

vahvikeaineiden käyttö (IEC 60695-11-10:2013 ed. 2.0, s. 15). Testinäytteistä 

voidaan testata ääripäät tiheyden, sulavirtauksien ja käytettyjen täyte- ja 

vahvikeaineiden määrän suhteen. Jos ääripäillä tehtyjen kokeiden tulokset 

täyttävät saman luokituksen vaatimukset, voidaan katsoa niiden väliin jäävien 

materiaalikokonaisuuksien myös täyttävän luokituksen asettamat vaatimukset. 

Sama koskee väriaineita. Väritön ja suurimman mahdollisen määrän orgaanista 

ja epäorgaanista väripigmenttiä sisältävät testinäytteet tulisi testata. Jos 

ääripäät täyttävät saman luokan asettamat vaatimukset, täyttävät myös niiden 

väliin jäävät värimäärät vaatimukset. Toisaalta materiaalit voidaan testata tietyn 

värisinä ja arvioida siten yksitellen. (IEC 60695-11-10:2013 ed. 2.0, s. 15) 
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Testilaitteiston pääkomponentit ovat: vetokaappi, standardin SFS-EN 60695-11-

4 mukainen sytytin, testinäytteenpidin ja vanulaput. (Kuva 65) 

 

Kuva 65. Osa testilaitteistosta (IEC 60695-11-10:2013 ed. 2.0, s. 25). 

 

Kaksi neljästä viiden testisauvan sarjasta tulee käsitellä kiertoilmauunissa 70 °C 

lämpötilassa ja toiset kaksi käsitellään matalammassa lämpötilassa 

kostutuskammiossa (IEC 60695-11-10:2013 ed. 2.0, s. 19). 

Testissä pystysuuntainen sytytysliekki kohdistetaan testinäytteen alapäähän, 

keskelle testinäytettä siten, että sytyttimen yläpinta on 10 ± 1 mm päässä 

testinäytteen alapinnasta. (Kuva X) Sytyttimen tulee olla määritetyssä 

asemassa 10 ± 0,5 s. Jos testinäytteestä tippuu sulanutta materiaalia 

altistusjakson aikana, sytytintä käännetään 45° suhteessa testinäytteen leveään 

pintaan. Altistusjakson loputtua sytytysliekki poistetaan kappaleesta ja mitataan 

kuinka kauan liekehtiminen jatkuu (aika t1) sekä sytyttivätkö tippuvat pisarat 

testinäytteen alla olevan vanulapun. (IEC 60695-11-10:2013 ed. 2.0, s. 20) 

Kun testinäytteen liekehtiminen loppuu, sytytin asetetaan välittömästi takaisin 

testinäytteen alle ja edellä mainittu toimenpide toistetaan. Toisen 

altistamisjakson loputtua sytytysliekki poistetaan testinäytteestä ja mitataan 

kuinka kauan liekehtiminen jatkuu (aika t2) ja kuinka kauan testinäytteen 
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hehkuminen jatkuu (aika t3). Näiden lisäksi kirjataan tippuiko testinäytteestä 

osia tai sulanutta materiaalia ja sytyttivätkö ne alla olevan vanulapun ja se, että 

paloiko testinäyte pitimeen saakka. Testinäytteen katsotaan palaneen pitimeen 

saakka, jos testinäytteessä etenevä liekkirintama on aiheuttanut 

testinäytteeseen vahinkoa 2 mm päähän pitimestä tai silloin kun testinäyte on 

palanut loppuun. (IEC 60695-11-10:2013 ed. 2.0, s. 20) 

Testi toistetaan lopuille neljälle sarjan testinäytteelle ja viidelle eri olosuhteissa 

käsitellylle testinäytteelle (IEC 60695-11-10:2013 ed. 2.0, s. 20). 

Jos sarjasta yksikin testinäyte antaa sellaiset tulokset, jotka eivät täytä sille 

asetetun luokan asettamia vaatimuksia, tulee testata toinen samalla tavalla 

käsitelty sarja. Toisen testisarjan kaikkien testinäytteiden tulee täyttää 

vaatimukset, jotka ovat liekehtimisen aikaa arvioitaessa luokalle V-0 51-55 s. 

(IEC 60695-11-10:2013 ed. 2.0, s. 21) 

Liekehtimisaika lasketaan kaavalla 14: 

𝑡𝑓 = ∑ (𝑡1,𝑖 + 𝑡2,𝑖)
5
𝑖=1  ,  (14) 

missä tf on kokonaisliekehtimisaika [s] 

t1,i on 1. altistusjakson liekehtimisaika i:nnelle testinäytteelle [s] 

t2,i on 2. altistusjakson liekehtimisaika i:nnellle testinäytteelle [s] 

(IEC 60695-11-10:2013 ed. 2.0, s. 21) 

 

Materiaaleille asetettavat vaatimukset ovat esitetty taulukossa 26. Arvioinnissa 

käytetään kolmea luokkaa. 
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Taulukko 26. Materiaaleille asetettavat vaatimukset (IEC 60695-11-10:2013 ed. 
2.0, s. 21). 

Kriteeri Luokka  

V-0 V-1 V-2 

Yksittäisen testinäytteen liekehtimisajat t1, t2 ≤ 10 s ≤ 30 s ≤ 30 s 

Kokonaisliekehtimisaika sarjalle tf ≤ 50 s ≤ 250 s ≤ 250 s 

Yksittäisen testinäytteen toisen altistusjakson liekehtimis- ja 
hehkumisaika laskettuna yhteen t2+t3 

≤ 30 s ≤ 60 s ≤ 60 s 

Pitimeen saakka palaneen testinäytteen liekehtiminen ja/tai 
hehkuminen 

Ei Ei Ei 

Vanulappu syttyy palavista osista tai pisaroista Ei Ei Kyllä 

 

Jos testinäyte kutistuu tai vääntyy testattaessa ilman syttymistä, täytyy testata 

uusi, samanpaksuinen testinäyte, josta tulee saada hyväksyttävä tulos. Jos 

kyseiselle paksuudelle ei saada tehtyä hyväksyttävää testiä, ei materiaalia 

voida testata kyseisessä paksuudessa tällä testimenetelmällä. Standardin SFS-

EN ISO 9773 määrittämä testi soveltuu kyseisten testinäytteiden testaamiseen. 

(IEC 60695-11-10:2013 ed. 2.0, s. 12) 

 



 

 

Liite 28. Ote komponenttilistasta. 

 

Kuva 66. Kuva komponenttilistasta 
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