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Tiivistelmä 

Tulipalot ro-ro-alusten avoimissa ro-ro-tiloissa on tunnistettu 
merkittäväksi riskitekijäksi. Tulipalossa muodostuva lämpö ja sa-
vu voivat levitä ro-ro-tilan aukkojen kautta kriittisille alueille ku-
ten poistumisasemille ja pelastusvälineiden sijaintipaikolle, mikä 
vaarantaa turvallisen poistumisen alukselta. VTT on tutkinut ro-
ro-tilojen aukkojen paloturvallisuuskysymyksiä ja niihin liittyviä 
turvallisuusjärjestelyjä eurooppalaisessa LASH FIRE -projektis-
sa. Tutkimuksessa tehtiin FDS-ohjelmistoa käyttäen ro-ro-tilo-
jen palosimulointeja, joissa tarkasteltiin lämmön ja savun leviä-
mistä kriittisille alueille ro-ro-tilan sivu- ja päätyaukkojen kautta. 
Simulointitulosten avulla tarkasteltiin mahdollisia riskienhallin-
tatoimenpiteitä, joilla voidaan huomioida paloturvallisuusnä-
kökohdat ro-ro-tilan aukkojen suunnittelussa. Turvaetäisyydet 
ro-ro-tilan aukkojen ja kriittisten alueiden välillä havaittiin te-
hokkaaksi keinoksi poistumisturvallisuuden varmistamiseksi. Ha-
vaittiin myös, että laivan kurssin muutoksilla voidaan ohjata sa-
vua pois kriittisiltä alueilta.

JOHDANTO 

Pyörien päällä liikkuvan lastin kuljettamiseen tarkoitettujen ro-ro-
alusten paloturvallisuuden on havaittu heikentyneen 2000-luvul-
la [1], minkä johdosta Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO) 
on ottanut turvallisuustason parantamisen asialistalleen. Euroo-
pan unionin rahoittaman LASH FIRE -projektin tavoitteina on li-
sätä tietoa ro-ro-alusten paloturvallisuudesta, tukea merenkulku-
alan päätöksentekoa sekä kehittää uusia paloturvallisuusratkaisuja. 

Yksi ro-ro-aluksille tyypillinen merkittävä riskitekijä on tulipa-
lo aluksen avoimessa ro-ro-tilassa. Avoimet ro-ro-tilat ovat lasti-
tiloja, joiden molemmat päädyt ovat avonaisia, tai vaihtoehtoises-
ti avoinna on toinen päädyistä sekä vähintään 10 prosenttia tilan 
sivujen pinta-alasta. Alusten operoinnin näkökulmasta avoimet 
ro-ro-tilat ovat hyvin tärkeitä, sillä esimerkiksi vaarallisia aineita 
ei saa kuljettaa suljetuissa ro-ro-tiloissa. Avoimessa ro-ro-tilassa 
syttyvässä tulipalossa muodostuva lämpö ja savu voivat kuitenkin 

levitä aukkojen kautta kriittisille alueille kuten poistumisasemille 
ja pelastusvälineiden sijaintipaikolle, mikä vaarantaa turvallisen 
poistumisen alukselta. Esimerkiksi Norman Atlantic -aluksella 
vuonna 2014 tapahtuneessa onnettomuudessa tyyrpuurin puolel-
la sijainneet pelastusveneet tuhoutuivat käyttökelvottomiksi avoi-
mesta ro-ro-tilasta tulleiden liekkien johdosta [2].

Tässä työssä tutkittiin lämmön ja savun kulkeutumista avoimen 
ro-ro-tilan aukoista kriittisinä pidetyille alueille erilaisissa tuuli-
olosuhteissa laskennallisen virtausmekaniikan (Computational 
Fluid Dynamics, CFD) keinoin. Työn tarkoituksena oli arvioi-
da aukkojen muodostamaa paloriskiä sekä mahdollisten riskien-
hallintatoimenpiteiden vaikutusta. Tarkastelun pohjana käytet-
tiin todellisten laivojen geometrioita sekä turvallisuusjärjestelyitä.

MENETELMÄT 

Numeerinen menetelmä

Työssä käytettiin erityisesti tulipalojen simuloimiseen kehitettyä 
laskennallisen virtausmekaniikan ohjelmaa Fire Dynamics Simu-
lator (FDS) [3]. Virtauksia mallinnetaan ohjelmassa Navier-Stokes 
-yhtälöiden avulla. FDS hyödyntää suurten pyörteiden menetel-
mää (Large Eddy Simulation, LES) virtauksen turbulenssin mal-
lintamiseen, ja se soveltuu käytettäviksi tapauksiin joissa virtauk-
sen Machin luku on alhainen.

Simulaatioissa, joissa tuulen vaikutus savun ja lämmön kulkeu-
tumiseen otettiin huomioon, tuuli määritettiin sisäänvirtausreu-
naehtona sopivalle laskenta-alueen sivulle. Laskenta-alueen koko 
määriteltiin riittävän suureksi, jotta reunaehdot eivät vaikuttaneet 
haitallisesti simuloituihin virtauksiin. Sopiva laskenta-alue mää-
riteltiin erikseen jokaiselle simuloidulle tapaukselle. Simulaatiois-
sa käytettiin kahta erilaista laivageometriaa. Esimerkki laskenta-
alueesta sekä simuloinneissa käytetystä toisesta laivageometrias-
ta on esitetty kuvassa 1. Ennen palon syttymistä simulaatiota ajet-
tiin riittävän kauan, noin kolme minuuttia, jotta laivaa ympäröi-
vät tuuliolosuhteet ehtivät kehittymään. Tuulen nopeutena käy-
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tettiin pääosin 7,5 metriä sekunnissa, mikä vastaa Itämeren ete-
lä- ja keskiosien pitkäaikaista vuotuista keskiarvoa [4], [5]. Olo-
suhteiden kehittymistä palon aikana tutkittiin 20 minuutin ajan.

Mitoituspalo

FIRESAFE I -projektissa kerättyjen tilastojen mukaan [1] suurim-
man paloriskin ro-ro-tiloille muodostaa niissä kuljetettava lasti, 
erityisesti ajoneuvot sekä lämpösäädellyt kontit. Tässä tutkimuk-
sessa käytettiin mitoituspalona raskaan ajoneuvon paloa, sillä FI-
RESAFE I -projektin tilastojen mukaan ajoneuvopalot olivat hie-
man todennäköisempiä kuin lämpösäädeltyjen konttien palot. 

Mitoituspalo muodostettiin käyttämällä Cheong ym. [6] suo-
rittaman polttokokeen tuloksia. Kokeessa poltettiin raskasta ajo-
neuvoa esittävä koeasetelma koneellisesti ilmastoidussa testitun-
nelissa, ja sammutusjärjestelmä aktivoitiin kokeessa kahdeksan 
minuuttia paloilmaisimen aktivoitumisen jälkeen. Koeasetelman 
oli tarkoitus vastata tilannetta, jossa tulipalo havaitaan myöhään. 
[6] Mitoituspalo muodostettin määrittelemällä yksinkertaistettu 
palotehokäyrä, jonka alle kokeelliset arvot jäävät. Muodostettu pa-

lotehokäyrä on esitetty kuvassa 2. Mitoituspalon oletettiin tuotta-
van nokea 0.025 g/g ja häkää 0.15 g/g [7]. Arvot perustuvat arvi-
oihin päästöistä ajoneuvon palaessa tunnelissa.

Hyväksymiskriteerit

Tarkastelussa käytettiin kahta erilaista hyväksymiskriteeriä riippu-
en siitä, tarkasteltiinko palon aiheuttamaa uhkaa ihmisille vai pa-
loa ympäröiville rakenteille ja materiaaleille. Tarkasteltaessa palon 
aiheuttamaa uhkaa ihmisille käytettiin hyväksymiskriteerinä Kan-
sainvälisen merenkulkujärjestön Meriturvallisuuskomitean suo-
sittelemia arvoja [8], jotka on esitetty taulukkossa 1. Palon arvioi-
tiin voivan vahingoittaa ympäröiviä palavasta materiaalista tehtyjä 
rakenteita ja muita kohteita lämpösäteilyn intensiteetin ylittäessä 
arvon 10 kW/m2. Arvio perustuu kriittisiin lämpösäteilyn inten-
siteetteihin, joiden tiedetään voivan johtaa tyypillisesti käytettävi-
en materiaalien syttymiseen tai vaurioitumiseen [9].

Tarkasteltavat tapaukset 

Lämmön ja savun kulkeutumista kriittisinä pidetyille alueille tut-
kittiin yhteensä 13:ssa eri tapauksessa. Mitoituspalon paikkaa se-
kä tuulen suuntaa ja nopeutta vaihdeltiin. Tarkasteluiden pohjana 
käytettiin kahden eri todellisen laivan, Stena Flavian ja Magnolia 
Seawaysin, geometrioita sekä turvallisuusjärjestelyitä. Tutkitut 
avoimet ro-ro-tilat edustavat kahta erilaista mahdollista suunnit-
teluratkaisua. Stena Flavian avoin ro-ro-tila on auki vain perästä, 
minkä lisäksi tilan sivut on varustettu kiinteillä aukoilla. Magno-
lia Seawaysin avoin ro-ro-tila taas on auki molemmista päädyis-
tä eikä tilan sivuilla ole lainkaan aukkoja. Avoin ro-ro-tila, jossa 
vain toinen pääty olisi auki, mutta tilan sivuissa ei olisi kiinteitä 
aukkoja, ei ole mahdollinen. 

Palo ro-ro-tilassa, jonka toinen pääty on avoin
Yhdestä päästä avoimessa ro-ro-tilassa tapahtuvia tulipaloja tut-
kittiin hyödyntämällä todellisen ro-pax-aluksen Stena Flavian 
geometriaa sekä turvallisuusjärjestelyitä. Yksinkertaistettu ku-
vaus Stena Flavian sivuprofiilista sekä avoimesta ro-ro-tilasta on 
esitetty kuvassa 3. Aukkojen sijainnit avoimen ro-ro-tilan sivuilla 
on esitetty tummennettuna, tutkitut palojen sijainnit tunnistenu-

Kuva 1. Esimerkki laskenta-alueesta sekä simuloinneissa käytetystä toises-
ta laivageometriasta. 

Kuva 2. Mitoituspalon paloteho. Mitoituspalo perustuu Cheong ym. [6] 
suorittaman polttokokeen tuloksiin.

Taulukko 1. Hyväksymis-
kriteerit palon ihmisille ai-
heuttaman vaaran arvioimi-
seen [8].

Kuva 3. Yksinkertaistettu kuvaus Stena Flavian sivuprofiilista sekä avoi-
mesta ro-ro-tilasta. Aukkojen sijainnit avoimen ro-ro-tilan sivuilla on esi-
tetty tummennettuna, tutkitut palojen sijainnit tunnistenumeron kanssa 
punaisella ja turvallisuuden kannalta kriittiset alueet vihreällä.
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ajan) 
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meron kanssa punaisella ja turvallisuuden kannalta kriittiset alu-
eet vihreällä. Turvallisuuden kannalta kriittisinä pidetyillä alueil-
la on esimeriksi pelastusveneitä ja -lauttoja, kannelta laukaistava 
evakuointijärjestelmä (Marine Evacuation System, MES) ja ko-
koontumisasema. Palojen sijainnit simulaatioissa on valittu niin, 
että ne muodostavat mahdollisimman suuren uhan turvallisuu-
den kannalta kriittisille alueille, mikäli palo- ja savukaasut leviä-
vät ro-ro-tilan sivuaukkojen kautta laivan ulkopuolelle. Tarkastel-
tavaksi valitut tapaukset on esitelty taulukossa 2.

Palo ro-ro-tilassa, jonka molemmat päädyt ovat auki
Molemmista päistä avoimessa ro-ro-tilassa tapahtuvia tulipaloja 
tutkittiin hyödyntämällä todellisen ro-ro-aluksen Magnolia Sea-
waysin geometriaa sekä turvallisuusjärjestelyitä. Yksinkertaistettu 
kuvaus Magnolia Seawaysin sivuprofiilista sekä avoimesta ro-ro-
tilasta on esitetty kuvassa 4. Aukkojen sijainnit avoimen ro-ro-
tilan sivuilla on esitetty tummennettuna, tutkittu palon sijain-
ti punaisella ja turvallisuuden kannalta kriittiset alueet vihreällä. 
Turvallisuuden kannalta kriittisinä pidetyillä alueilla on esimerik-
si pelastusveneitä ja -lauttoja sekä kokoontumisasema. Tarkastel-
tavaksi valitut tapaukset on esitelty taulukossa 3.

TULOKSET 

Vaarantuvien alueiden vaakasuuntainen etäisyys kiinteistä au-
koista määriteltiin pääosin lämpösäteilyn intensiteetin perusteel-
la, sillä kyseisen suureen hyväksymiskriteerin havaittiin ylittyvän 
suurimmalla alueella. Lisäksi näkyvyyden havaittiin laskevan hy-
väksymiskriteerin alle eri alueilla hetkellisesti tuulen mukana kul-
keutuvan savun johdosta. Nämä alueet saattoivat hetkellisesti olla 
suurempia kuin alueet joissa lämpösäteilyn intensiteetin hyväksy-
miskriteeri ylittyi, mutta tämän ei arvioitu vaarantavan poistumis-
ta enemmän kuin lämpösäteily, koska näkyvyyden heikkeneminen 
oli hetkellistä. Ehdotetuissa riskinhallintatoimeinpiteissä näkyvyy-
den heikkeneminen otettiin kuitenkin huomioon.

Palo ro-ro-tilassa, jonka toinen pääty avoin
Turvallisuuden kannalta kriittisten alueiden havaittiin vaaraan-
tuvan kiinteiden aukkojen läheisyydessä lähes kaikissa tutkituis-
sa tapauksissa. Palo- ja savukaasut kulkeutuivat ro-ro-tilan sivu-
aukkojen kautta laivan ulkopuolelle sekä myös kriittisinä pidetyille 
alueille. Vaakasuuntaiset etäisyydet alueille joissa lämpösäteilyn 
intensiteetti pysyy hyväksymiskriteerin mukaisissa arvoissa pa-
lon aikana on esitetty taulukossa 4. 

Palokaasujen ja savun leviämisen havainnollistamiseksi savu-
patsas laivan ulkopuolella eri simulaatioissa on esitetty kuvissa 5 
ja 6. Kuvassa 5 on savupatsas laivan ulkopuolella kymmenen mi-
nuuttia palon syttymisen jälkeen tapauksessa 2, jossa palo sijait-
see keskilinjalla laivan etuosassa (sijainti 4), ja palon aikana val-
litsee vastatuuli. Kuvassa 6 taas on esitetty vastaavasti savupatsas 
laivan ulkopuolella tapauksessa 5, jossa palo sijaitsee paapuurin 

puolella keskilinjan läheisyydessä laivan etuosassa (sijainti 7), ja 
palon aikana vallitsee tuuli tyyrpuurin puolelta.

Palo ro-ro-tilassa, jonka molemmat päädyt avoimia
Turvallisuuden kannalta kriittisten alueiden havaittiin vaaraantu-
van kiinteiden aukkojen läheisyydessä kaikissa tutkituissa tapauk-
sissa. Palo- ja savukaasut kulkeutuivat ro-ro-tilan päätyaukkojen 
kautta laivan ulkopuolelle sekä myös kriittisinä pidetyille alueil-
le. Vaakasuuntaiset etäisyydet alueille joissa lämpösäteilyn inten-
siteetti pysyy hyväksymiskriteerin mukaisissa arvoissa palon ai-
kana on esitetty taulukossa 5. 

Palokaasujen ja savun leviämisen havainnollistamiseksi savu-
patsas laivan ulkopuolella eri simulaatioissa on esitetty kuvissa 7 
ja 8. Kuvassa 7 on savupatsas laivan ulkopuolella 10 minuuttia pa-

Taulukko 2. Tarkastelut, joissa palo sijaitsee yhdestä päästä avoimessa ro-
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Kuva 4. Yksinkertaistettu kuvaus Magnolia Seawaysin sivuprofiilista sekä 
avoimesta ro-ro-tilasta. Aukkojen sijainnit avoimien ro-ro-tilojen sivuilla 
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Taulukko 3. Tar-
kastelut, joissa 
palo sijaitsee 
molemmista 
päistä avoimes-
sa ro-ro-tilassa.
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alle eri alueilla hetkellisesti tuulen mukana kulkeutuvan savun johdosta. Nämä alueet 
saattoivat hetkellisesti olla suurempia kuin alueet joissa lämpösäteilyn intensiteetin 
hyväksymiskriteeri ylittyi, mutta tämän ei arvioitu vaarantavan poistumista enemmän kuin 
lämpösäteily, koska näkyvyyden heikkeneminen oli hetkellistä. Ehdotetuissa 
riskinhallintatoimeinpiteissä näkyvyyden heikkeneminen otettiin kuitenkin huomioon. 

Taulukko 4. Vaa-
kasuuntaiset 
etäisyydet alu-
eille joissa läm-
pösäteilyn in-
tensiteetti pysyy 
hyväksymiskri-
teerin mukaisissa 
arvoissa palon 
aikana.

6 
 

 
Palo ro-ro-tilassa, jonka toinen pääty avoin 
 
Turvallisuuden kannalta kriittisten alueiden havaittiin vaaraantuvan kiinteiden aukkojen 
läheisyydessä lähes kaikissa tutkituissa tapauksissa. Palo- ja savukaasut kulkeutuivat ro-ro-
tilan sivuaukkojen kautta laivan ulkopuolelle sekä myös kriittisinä pidetyille alueille. 
Vaakasuuntaiset etäisyydet alueille joissa lämpösäteilyn intensiteetti pysyy 
hyväksymiskriteerin mukaisissa arvoissa palon aikana on esitetty taulukossa 4.  
 
Palokaasujen ja savun leviämisen havainnollistamiseksi savupatsas laivan ulkopuolella eri 
simulaatioissa on esitetty kuvissa 5 ja 6. Kuvassa 5 on savupatsas laivan ulkopuolella 10 
minuuttia palon syttymisen jälkeen tapauksessa 2, jossa palo sijaitsee keskilinjalla laivan 
etuosassa (sijainti 4), ja palon aikana vallitsee vastatuuli. Kuvassa 6 taas on esitetty 
vastaavasti savupatsas laivan ulkopuolella  tapauksessa 5, jossa palo sijaitsee paapuurin 
puolella keskilinjan läheisyydessä laivan etuosassa (sijainti 7), ja palon aikana vallitsee tuuli 
tyyrpuurin puolelta. 
 
Taulukko 4. Vaakasuuntaiset etäisyydet alueille joissa lämpösäteilyn intensiteetti pysyy 
hyväksymiskriteerin mukaisissa arvoissa palon aikana. 
 
Tapaus Tuuli Etäisyys < 2,5 kW/m2 (m) Etäisyys < 10 kW/m2 (m) 
1 Ei tuulta 1,1 0,3 
2 Vastatuuli 7,5 1,5 
3 Vastatuuli 6,4 0,6 
4 Myötätuuli 3,4 0,4 
5 Tyyrpuurin puolelta  - - 
6 Vastatuuli 3,3 - 
7 Myötätuuli 3,3 - 
8 Ei tuulta 2,1 0,5 

 
 

 
 
Kuva 5. Savupatsas laivan ulkopuolella 10 minuuttia palon syttymisen jälkeen tapauksessa 2, jossa 
palo sijaitsee yhdestä päädystä avoimessa ro-ro-tilassa keskilinjalla laivan etuosassa (sijainti 4), ja 
palon aikana vallitsee vastatuuli. 
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lon syttymisen jälkeen tapauksessa 12, jossa palon aikana vallit-
see tuuli tyyrpuurin puolelta. Kuvassa 8 taas on savupatsas laivan 
ulkopuolella 10 minuuttia palon syttymisen jälkeen tapauksessa 
13, jossa on oletettu että ei tuule.

MAHDOLLISET RISKIENHALLINTATOIMENPITEET

Simulaatiotulosten perusteella nykyistä turvallisuustasoa voitaisiin 
parantaa käyttämällä turvaetäisyyksiä ro-ro-tilojen sivu- ja pääty-
aukkojen sekä turvallisuuden kannalta kriittisinä pidettyjen aluei-
den välillä. Simulaatiotulosten perusteella ehdotetaan käytettäväk-
si taulukossa 6 esitettyjä etäisyyksiä. Simuloimalla määritettyihin 
etäisyyksiin on lisätty 50 prosentin turvamarginaali, joka vastaa 
käytetylle ohjelmalle määritettyä epävarmuutta [10]. 

Tutkimuksessa ei otettu kantaa siihen, miten turvaetäisyys kuu-
luisi teknisesti toteuttaa ro-ro-alusten aukkojen sekä turvallisuus-
kriittisten alueiden välille. Kaikkien ro-ro-tilojen sivu- ja pääty-
aukkojen sulkemista lopullisesti ei ole pidetty kustannustehok-

kaana ratkaisuna [11], sillä aukot ovat tarpeellisia ro-ro-alusten 
taloudellisen operoinnin vuoksi. Sen lisäksi, että olemassa olevil-
la laivoilla osa aukoista voitaisiin sulkea lopullisesti, mahdollisena 
ratkaisuna nähtiin myös esimerkiksi aukkojen varustaminen tuli-
palotilanteessa aktivoituvilla sulkimilla. Päätyaukkojen kohdalla 
olisi mahdollista myös siirtää aukkoja jatkamalla kansirakenteita. 
Uusissa ro-ro-aluksissa tarvittavat turvaetäisyydet voidaan huo-
mioida jo laivan suunnitteluvaiheessa.

Simulaatiotulosten perusteella savu voi kulkeutua laivan ulko-
puolella kriittisinä pidetyille alueille, mikä voi tilanteesta riippu-
en uhata turvallista poistumista laivalta. Savu- ja palokaasujen 
kulkeutumiseen tuulen mukana voidaan kuitenkin vastata lai-
van kurssin muutoksella, mitä myös suositellaan mahdolliseksi 
riskienhallintatoimenpiteeksi, edellyttäen että laiva on ohjailta-
vissa eikä kurssimuutos vaaranna turvallista poistumista kovas-
sa merenkäynnissä.

Kuva 5. Savupatsas laivan ulkopuolella 10 minuuttia palon syttymisen jäl-
keen tapauksessa 2, jossa palo sijaitsee yhdestä päädystä avoimessa ro-
ro-tilassa keskilinjalla laivan etuosassa (sijainti 4), ja palon aikana vallitsee 
vastatuuli.

Kuva 6. Savupatsas laivan ulkopuolella 10 minuuttia palon syttymisen jäl-
keen tapauksessa 5, jossa palo sijaitsee yhdestä päädystä avoimessa ro-
ro-tilassa paapuurin puolella keskilinjan läheisyydessä laivan etuosassa 
(sijainti 7), ja palon aikana vallitsee tuuli tyyrpuurin puolelta.

Kuva 7. Savupatsas laivan ulkopuolella 10 minuuttia palon syttymisen jäl-
keen tapauksessa 12, jossa palo sijaitsee molemmista päädyistä avoimes-
sa ro-ro-tilassa, ja palon aikana vallitsee tuuli tyyrpuurin puolelta. 

Kuva 8. Savupatsas laivan ulkopuolella 10 minuuttia palon syttymisen jäl-
keen tapauksessa 13, jossa palo sijaitsee molemmista päädyistä avoimes-
sa ro-ro-tilassa, ja palon aikana ei tuule.

Taulukko 5. Vaakasuuntaiset etäisyydet alu-
eille joissa lämpösäteilyn intensiteetti pysyy 
hyväksymiskriteerin mukaisissa arvoissa pa-
lon aikana. Tähdellä (*) merkityt arvot ovat 
hetkellisiä, ja johtuvat tuulen mukana vaaka-
suuntaisesti kulkeutuvista palokaasuista. 

Taulukko 6. Ehdotetut turvaetäisyydet ro-ro-
tilojen sivu- ja päätyaukkojen sekä turvalli-
suuden kannalta kriittisten alueiden välille.
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Tapaus Tuuli Etäisyys < 2,5 kW/m2 (m) Etäisyys < 10 kW/m2 (m) 
9 Vastatuuli 26,6* 13,2* 
10 Myötätuuli 14,2 3,8 
11 Paapuurin puolelta 9,6 4,2 
12 Tyyrpuurin puolelta 15,2 6,8 
13 Ei tuulta 14,4 7,4 
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6 esitettyjä etäisyyksiä. Simuloimalla määritettyihin etäisyyksiin on lisätty 50 %:n 
turvamarginaali, joka vastaa käytetylle ohjelmalle määritettyä epävarmuutta [10].  
 
Taulukko 6. Ehdotetut turvaetäisyydet ro-ro-tilojen sivu- ja päätyaukkojen sekä turvallisuuden kannalta 
kriittisten alueiden välille. 
 

Aukkotyyppi Hyväksymiskriteeri 2,5 kW/m2 Hyväksymiskriteeri 10 kW/m2  
Sivuaukko 12 m 3 m 
Päätyaukko 20 m 9 m 

 
 
Tutkimuksessa ei otettu kantaa siihen, miten turvaetäisyys kuuluisi teknisesti toteuttaa ro-ro-
alusten aukkojen sekä turvallisuuskriittisten alueiden välille. Kaikkien ro-ro-tilojen sivu- ja 
päätyaukkojen sulkemista lopullisesti ei ole pidetty kustannustehokkaana ratkaisuna [11], sillä 
aukot ovat tarpeellisia ro-ro-alusten taloudellisen operoinnin vuoksi. Sen lisäksi että 
olemassaolevilla laivoilla osa aukoista voitaisiin sulkea lopullisesti, mahdollisena ratkaisuna 
nähtiin myös esimerkiksi aukkojen varustaminen tulipalotilanteessa aktivoituvilla sulkimilla. 
Päätyaukkojen kohdalla olisi mahdollista myös siirtää aukkoja jatkamalla kansirakenteita. 
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JOHTOPÄÄTÖKSET

Tutkimuksessa tehtiin FDS-ohjelmistoa käyttäen ro-ro-tilojen 
palosimulointeja, joissa tarkasteltiin lämmön ja savun leviämistä 
kriittisille alueille kahden erilaisen ro-ro-tilan sivu- ja päätyauk-
kojen kautta. Mitoituspalona käytettiin raskaan kuorma-auton 
tulipaloa. Simuloinneissa vaihdeltiin palon sijaintia sekä tuulen 
suuntaa ja nopeutta. Hyväksymiskriteerit määriteltiin erikseen 
henkilöturvallisuudelle ja materiaalien palonkestävyydelle.

Tulosten avulla tarkasteltiin mahdollisia riskienhallintatoimen-
piteitä, joilla voidaan huomioida paloturvallisuusnäkökohdat ro-
ro-tilan aukkojen suunnittelussa. Turvaetäisyydet ro-ro-tilan auk-
kojen ja kriittisten alueiden välillä havaittiin tehokkaaksi keinoksi 
poistumisturvallisuuden varmistamiseksi. Työn tuloksena määri-
teltiin turvaetäisyydet erikseen sivu- ja päätyaukoille. On kuiten-
kin huomattava, että simulointitulokset ja niiden perusteella mää-
ritellyt turvaetäisyydet ovat riippuvaisia ympäristöolosuhteista ja 
laivan toimintakyvystä tehdyistä oletuksista.

Uusissa ro-ro-aluksissa tarvittavat turvaetäisyydet voidaan huo-
mioida jo laivan suunnitteluvaiheessa. Olemassa olevissa laivois-
sa turvaetäisyydet voidaan toteuttaa sulkemalla pysyvästi osa au-
koista tai varustamalla ne sulkimilla, jotka aktivoidaan tulipaloti-
lanteessa. Tämän lisäksi laivan kurssin muutoksilla voidaan suun-
nata savu pois kriittisiltä alueilta edellyttäen, että laiva on ohjail-
tavissa eikä kurssimuutos vaaranna turvallista poistumista kovas-
sa merenkäynnissä.
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