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Tiivistelmä
Korjausrakentamisessa kohdataan usein tilanne, jossa olemassa olevalle tasorakenteelle
on korjaus- tai muutossuunnittelun yhteydessä tarpeen sallia alkuperäistä rasitusta suu-
rempia kuormia. Vanhan rakennuskannan suunnittelu on toteutettu 1970-luvun lopulle
asti kimmoteoriaan perustuvalla sallittujen jännitysten –menetelmällä, kunnes Rakenta-
mismääräyskokoelman mukainen rajatilamitoitus on vähitellen astunut voimaan betoni-
rakenteissa. Nykyisin teräsbetonirakenteiden mitoitus tehdään voimassa olevan eurokoo-
din, SFS-EN 1992-1-1, ja tämän kansallisen liitteen mukaan.

Diplomityössä esitellään teräsbetonirakenteiden osalta vanhentunutta mitoitusmene-
telmää sekä siihen liittyviä laskentaparametreja. Tavoite on luoda korjausrakennesuun-
nittelijalle valmiudet ja työkalut mitoitustehtäviä varten. Kapasiteettilaskelmien suhteen
tehdään karkeaa vertailua eurokoodimitoituksen kapasiteetteihin. Työssä sivutaan mah-
dollisuutta betonilujuuden tapauskohtaiseen määritykseen SFS-EN 1990 liitteen D mu-
kaan, joka voi olla hyödyksi tehtävälle kapasiteettilaskelmalle. Lisäksi esitellään muuta-
mia tasorakenteiden vahvistusmahdollisuuksia ja niiden toimintaperiaatteita, jos raken-
teen kapasiteetti todetaan alkuperäisessä tilassaan riittämättömäksi.
   Tutkimus on toteutettu kirjallisuuslähteisiin perehtyen sekä tekemällä saatavilla ollei-
den mitoitusohjeiden perusteella vertailulaskelmia ja näihin pohjautuvia havaintoja. Tut-
kimus on rajattu koskemaan tasorakenteen kantavuuden kannalta olennaisia määrityksiä.
Muut talonrakennuksessa huomioitavat kriteerit, kuten palo- ja äänitekniset vaatimukset,
tulee suunnittelijan tutkia tapauskohtaisesti erikseen. Rajauksia on tehty myös tutkittavi-
en rakennetyyppien osalta.

Vanhan rakenteen mitoituksessa täysin tarkkaan lopputulokseen voi olla monesta
muuttujasta johtuen mahdoton päästä. Taipumatarkastelu muodostuu tasorakenteilla
usein määrääväksi murtokestävyyden sijaan, pois lukien lyhyiden jännevälien tarkastelut.
Teräsbetonirakenteen tehollinen jäykkyys on suunnittelijan valitsemien lähtöarvojen pe-
rusteella vain paras arvio todellisesta tilanteesta. Erilaisilla vahvistustavoilla voitiin kas-
vattaa rakenteen laskennallista kuormituskapasiteettia murtumisen ja taipuman suhteen.
Vahvistustavoista koottiin taulukko niiden kapasiteetin kasvupotentiaalin ja toteutusso-
veltuvuuden perusteella. Vahvistuksen suunnittelu vaatii aina kohdekohtaisen perehtymi-
sen monista vaihtuvista lähtöarvoista johtuen.

Jatkotutkimustarpeiksi todettiin taloudellisten näkökulmien huomiointi tasorakenteiden
vahvistuksessa sekä tämän riskiarviot. Vahvistuksen kannattavuutta voitaisiin tarkastella
suhteessa saatavaan hyötyyn tai säästöön, kun kustannuksina ovat vaativat rakennus- ja
suunnittelutyöt.

Avainsanat tasorakenne, teräsbetoni, sallitut jännitykset, vahvistus, kuormakapasiteetti
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Abstract
In building renovations it is common that greater loadings than loadings in the original
state need to be allowed for floor structures. Until the 1970s the buildings were designed
according to elastic theory which was known as the method of permissible stresses. After
validation of Finnish building code (RakMk) in the late 1970s, the design method was
changed to ultimate limit state design. Nowadays reinforced concrete structures are engi-
neered according to standardized Eurocode regulations (SFS-EN 1992-1-1) and its na-
tional annex.

This thesis demonstrates the outdated design method and its calculation parameters
concerning reinforced concrete structures. The purpose is to create tools for structural
engineer working in the field of renovations. The capacities of structures are roughly
compared between outdated and current design procedures. The thesis mentions possibil-
ity to define concrete’s strength according to the annex D of SFS-EN 1990. This defini-
tion may be beneficial for the capacity of the structure. In addition, the thesis introduces
few strengthening alternatives and their design principles for floor structures made out of
reinforced concrete.

The research is executed by getting familiar with literature sources and by making
comparison calculations between design procedures as well as making observations
based on the computations. The research is limited to cover the crucial aspects concern-
ing the load capacity of reinforced concrete floor structure. Other floor structure property
demands such as fire resistance and sound-proofing has to be taken into account sepa-
rately for each design case. The researched floor structures are also limited.

In the capacity design of an old structure it may be impossible to derive exact results
due to many variables in the design approaches and formulas. Deflection of the structure
is usually the determining feature instead of bending and shear resistance, excluding
short-spanned floors. The effective rigidity of the structure is only the best estimation of
the actual situation depending on the assumptions and choices the engineer has done dur-
ing the calculations. Different strengthening alternatives were able to increase the theo-
retical load capacity against failure or excessive deflection. The strengthening methods
were listed on a table based on their potential for each structure. Due to calculation vari-
ables the strengthening of the structure insists always individual attention and specific
design for details.
   For further research it is suggested to take into account the financial aspects of struc-
tural strengthening as well as the risk assessment. Profitability of strengthening could be
reviewed based on the gained benefit or savings when expenses consist of challenging
construction and design works.
Keywords reinforced concrete, permissible stresses, strengthening, loading capacity
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Kaavamerkinnät
Liitelaskelmissa käytetyt merkinnät saattavat joiltain osin poiketa hieman tässä luetelluista.

Ac [mm²] betonipoikkileikkauksen pinta-ala
Ac,p [mm²] jännerakenteen poikkileikkauksen pinta-ala
As [mm²] poikkileikkauksen vetoraudoitusmäärä
As2 [mm²] poikkileikkauksen puristusraudoitusmäärä
As,h [mm²] hakaraudoituksen poikkipinta-ala
As,ripustus [mm²] raudoitusmäärä ripustuskuormaa varten
Ap [mm²] poikkileikkauksen jännepunosmäärä
D [mm] pyöreän tuen halkaisija
Dn [mm] jännepunoksen nimellishalkaisija
DRd,tappi [kN] käytettävän tapin leikkauskestävyys koetuloksiin perustuen
E [N/mm²] materiaalin kimmokerroin
Ec [N/mm²] betonin kimmokerroin lyhytaikaisessa tarkastelussa
Ec,eff [N/mm²] betonin tehollinen kimmokerroin
Ep [N/mm²] jännepunosten kimmokerroin
Es [N/mm²] raudoituksen kimmokerroin

Fd [kN] puristava normaalivoima laipassa tarkastelupituudella
Fd [kN] mitoitustilanteen mukainen ripustettavan palkin tukireaktio
Ftappi(x) [kN] kiinnitystapissa vaikuttava voima, kun vanhaa rakennetta

vahvistetaan esimerkiksi kiinnitettävällä muototeräksellä
I [mm4] liittorakenteen jäyhyysmomentti
Ic,eff [mm4] poikkileikkauksen tehollinen (efektiivinen) jäyhyysmomentti
Icr [mm4] halkeilleen poikkileikkauksen jäyhyysmomentti
Iuc [mm4] halkeilemattoman poikkileikkauksen jäyhyysmomentti
Is [mm4] laippapalkin (ylälaattapalkki) jäyhyysmomentti

taulukkomitoituksena
K [-] kuormituksen tyypistä ja taivutusmomentin verhokäyrästä

riippuva kerroin, joka määräytyy staattisen rakennemallin
differentiaaliyhtälöstä

Kb [N/mm²] betonin nimellislujuus vanhoissa suomalaissa betoninormeissa
ja –ohjeissa

Kcr [MNm²] jännitetyn rakenteen halkeilleen tilan likiarvoinen jäykkyys
Kj [N/mm²] betonin lujuus kuorituksen alkamishetkellä
L [m] tarkasteltavan rakenneosan jänneväli
Llaatta,i [mm] laippapalkin (ylälaattapalkin) tehollista kokoa sallituilla

jännityksillä määritettäessä viereisten ylälaattojen jännemitat
Lmax [m] laatalle sallittava suurin jänneväli

M [kNm] rakenneosan tarkastelussa vaikuttava taivutusmomenttien erotus
M0 [kNm] nollavenymämomentti
Mbetoni [kNm] betonirakenteen taivutuskapasiteetti tapituksen määrityksessä
Mcr [kNm] poikkileikkauksen kimmoteoreettinen halkeamamomentti
Mcr,p [kNm] BES-suosituksen (1979) mukainen elementtilaatan halkeama-

momentti
Mcs [kNm] liittolaatan kutistumasta aiheutuva lisämomentti

MEd [kNm] taivutusmomentti murtorajatilassa
MEd,max [kNm] suurin mahdollinen taivutusmomentti murtorajatilassa



Mk [kNm] käyttörajatilassa käytettävä halutun tarkastelun taivutus-
momentin ominaisarvo

Mk,max [kNm] suurin taivutusmomentti ominaisarvona
Mr [kNm] jännitetyn poikkileikkauksen kimmoteoreettinen halkeama-

momentti
MRd [kNm] murtorajatilan mukainen taivutuskestävyys

Mred [kNm] tukimomentin pyöristyksestä sallittava vähennys
Mteräs [kNm] vahvistustyössä lisättävän teräsprofiilin taivutuskapasiteetti
Nc [kN] betonin puristuskestävyyden voimaresultantti

Ncs [kN] liittolaatan kutistumasta aiheutuva puristava voima
Ns [kN] raudoituksen vetokestävyyden voimaresultantti
P [kN] mitoituslaskelmissa käytettävä esijännitysvoima

Pc+s+r [kN] virumasta, kutistumasta ja relaksaatiosta aiheutuva
kokonaisjännehäviö

Psl [kN] ankkurointilaitteista johtuvat liukumahäviöt
Pr [kN] jänneterästen relaksaatiosta aiheutuva jännehäviö
Pel [kN] kappaleen kimmoisasta kokoonpuristumasta aiheutuva

jännehäviö
Q0,h [kN] sallittujen jännitysten mukainen hakaraudoitettu leikkaus-

kestävyys
Qy [kN] ulkoisesta kuormasta aiheutuva leikkausvoima
Qb,sall [kN] leikkausraudoittamattoman poikkileikkauksen leikkaus-

kestävyys
Qy,sall [kN] leikkausraudoitetun poikkileikkauksen leikkauskestävyys
QRd [kN] murtorajatilan mukainen leikkauskestävyys
R [kN] tukireaktion suuruus tarkasteltavassa tilanteessa
S [mm3] liittorakenteen staattinen momentti
Scr [mm3] raudoituksen staattinen momentti halkeilleessa tilassa
Suc [mm3] raudoituksen staattinen momentti halkeilemattomassa tilassa
VEk,max [kN] suurin vaikuttava leikkausvoima liittorakenteessa
VEd [kN] leikkausvoiman suuruus mitoitustilanteessa
Vx [-] laskettavan suureen variaatiokerroin tilastollisessa lujuuden

määrityksessä
Wbot [mm3] neutraaliakselin alapuolisen osan taivutusvastus
We [mm3] kimmoteoreettinen poikkileikkauksen taivutusvastus
Xk(n) [N/mm²] lujuuden ominaisarvo, joka sisältää n kappaleen suuruisen

otoksen tilastollisen epävarmuuden ilman muunnoskertoimia
Xd [N/mm²] tilastollisesti määritetty lujuuden mitoitusarvo
a [mm] raudoituksen painopisteen sijainti rakenneosan reunasta

vetopuolella
a24 [mm] taipuman raja-arvo 24 tunnin koekuormituksen jälkeen, kun

osoitetaan rakenneosan murtovarmuutta
a [-] virumaluvun muunnoskerroin Liikenneviraston betonisiltojen

korjaussuunnitteluohjeen (2011) mukaan
b [mm] tarkasteltavan poikkileikkauksen leveys (esim. massiivilaatassa

1 metri)
bl [mm] laippapalkin (ylälaattapalkin) puristuspinnan tehollinen leveys

sallituilla jännityksillä laskettaessa
btuki [mm] tukipinnan leveys jännevälin suunnassa tukimomentin



pyöristyksessä
bw [mm] laippapalkin (ylälaattapalkin) uumapalkin leveys
bw,eff [mm] poikkileikkauksen tehollisten kannasten kokonaisleveys

yhteenlaskettuna
c [-] työsaumassa vaikuttava rajapinnan karheutta kuvaava kerroin

eurokoodin mukaan
d [mm] tarkasteltavan rakenneosan tehollinen korkeus
d0 [mm] laippapalkin (ylälaattapalkki) koko rakenteen korkeus
d2 [mm] tehollinen korkeus puristuspinnan raudoitukseen
dmin [mm] laatan tehollisen korkeuden minimiarvo, jolloin taipuma-

tarkastelu voidaan jättää vuoden BN80 mukaan tekemättä
dtappi [mm] valitun tapin halkaisija
e [mm] ylösnostettujen leikkausterästen välinen vaakasuuntainen

etäisyys
eecc [mm] jännevoiman epäkeskisyys tasapainottavien ja kuormittavien

momenttien summan ja jännevoiman perusteella
eh [mm] hakaraudoituksen välinen k-jako
ep [mm] jännepunosten painopisteen etäisyys laatan neutraaliakselista
fc1 [N/mm²] betonin jännitys venymäyhtälön perusteella graafisessa

käyristymän määrityksessä halkeilleelle poikkileikkaukselle
fc2 [N/mm²] betonin jännitys momenttitasapainoyhtälön perusteella

graafisessa käyristymän määrityksessä halkeilleelle
poikkileikkaukselle

fcd [N/mm²] eurokoodin mukainen betonin suunnittelulujuus
fck [N/mm²] betonin puristuskestävyyden ominaisarvo
fck(t0) [N/mm²] betonin lujuus kuormituksen alkaessa, t0  [3 vrk, 28 vrk]
fck(28) [N/mm²] betonin lujuus 28 vuorokauden iässä
fck,cube [N/mm²] betonin kuutiolujuuden ominaisarvo
fck,cyl [N/mm²] betonin lieriölujuuden ominaisarvo
fct [N/mm²] betonille sallittava vetojännitys graafisessa käyristymän

määrityksessä halkeilleelle poikkileikkaukselle
fctd [N/mm²] betonin mitoitusvetolujuus
fctd,p [N/mm²] BES-järjestelmän (1979) mukainen jännitetyn elementti-

rakenteen mitoitusvetolujuus
fctk [N/mm²] betonin ominaisvetolujuus
fs [N/mm²] raudoituksen vetojännitys graafisessa käyristymän

määrityksessä halkeilleelle poikkileikkaukselle
fyd [N/mm²] eurokoodin mukainen raudoituksen suunnittelulujuus
fyk [N/mm²] raudoituksen ominaislujuus, myötöraja
gk [kN/m²] pysyvän kuorman ominaisarvo
gk,laatta [kN/m²] laattarakenteen omapaino
gk,muu [kN/m²] rakenteen omanpainon lisäksi vaikuttavat pysyvät kuormat
h [mm] tarkasteltavan poikkileikkauksen korkeus
h0 [mm] laippapalkin tehollinen korkeus tarkasteltavassa

poikkileikkauksessa
hf [mm] puristuslaipan korkeus jännerakenteen halkeilleen tilan

likiarvoisessa jäykkyyden määrityksessä
hkok [mm] liittorakenteen kokonaiskorkeus
hl [mm] laippapalkin (ylälaattapalkki) laipan paksuus



hpinta [mm] liittovalun paksuus
hteräs [mm] arvio vahvistustyön vaatimasta teräsprofiilin korkeudesta
hvoid [mm] ontelolaatan ontelon korkeus
jr [-] kimmoteoreettisen sisäisen momenttivarren suhde teholliseen

korkeuteen
kb [-] esijännitysvoiman siirto- ja tartuntakerroin RakMk B4 mukaan
kch [-] poikkileikkauksen muunnettuun paksuuteen perustuva kerroin

vuoden 1980 betoninormin mukaan
klong-term [-] pitkäaikaisvaikutuksia huomioiva kerroin taipuman

määrityksessä Handbook  of concrete engineering:n
mukaisessa tarkastelussa

kn [-] normaalijakaumaan perustuva taulukkoarvo lujuuden 5 %:n
fraktiilille, kun määritetään lujuutta tilastollisesti

kp [-] aputermi jännerakenteen likiarvoisessa halkeilleen tilan
jäykkyyden määrityksessä

kr [-] kimmoteoreettisen puristuspinnan korkeuden suhde teholliseen
korkeuteen

k [-] raudoitussuhteeseen perustuva BN 80:n mukainen kerroin
ks [-] raudoituksen tyypistä määräytyvä kerroin BN 80:n mukaan
ksh [-] poikkileikkauksen muunnetun paksuuden perusteella

määräytyvä kerroin kutistuman määrityksessä BN 80:n mukaan
kt [-] apukerroin virumaluvun määrityksessä vuoden 1980

betoninormin mukaan
ktappi(x) [mm] kiinnitystappien jakoväli vahvistuksen tarkastelupisteessä
ktop [mm] poikkileikkauksen sydänkuvion yläraja neutraaliakselista
k [-] taulukosta määritettävä kerroin, joka määrittyy betonin

lujuudesta suhteessa sen loppulujuuteen DIN 4227-normissa
kx [-] sallittujen jännitysten perusteella valittava kerroin ylälaatta-

palkin puristuspinnan määrityksessä
l0 [m] laippapalkin teholliseen kokoon vaikuttava tekijä jännevälin

perusteella eurokoodin mukaan (SFS-EN 1992-1-1 §5.3.2.1)
lbp [mm] pituus, jonka jännepunos vaatii välittääkseen kaiken esi-

jännitysvoiman rakenteeseen
lf [mm] ontelolaatan päädyn täyttövalun tehollinen pituus
lf0 [mm] ontelolaatan päädyn täyttövalun enimmäispituus (= hvoid)
mratio [-] kimmokertoimien suhde intialaisen lähdemateriaalin mukaan

huomioiden pitkäaikaisvaikutukset betonissa
mx [N/mm²] lujuuden keskiarvo, joka määritetään n määrästä koetuloksia
n [kpl] koetulosten kokonaislukumäärä tilastollisessa lujuuden

määrityksessä
nE [-] kimmokertoimien suhde, jolle sallittujen jännitysten menetel-

mässä käytetään tavallisesti arvoa 15 murtotarkasteluissa
np [-] jänneteräksen kimmokertoimen suhde betoniin
p [kN/m²] palotilanteen mukaan redusoitu hyötykuorman arvo Variax-

laatan jännevälin maksimipituuden määrityksessä
p(x) [kN/m] rakenteessa vaikuttava ulkoinen kuorma tarkastelupisteessä,

kun määritetään kiinnitystapin leikkausvoimaa vahvistuksessa
pd [kN/m] murtorajatilan (MRT:n) kuormitus, palkkianalyysissa

viivakuorma



qk [kN/m²] hyötykuorman ominaisarvo
qk,SisMp [kN/m²] hyötykuorman arvo vuoden 1932 Sisäasiainministeriön

päätöksen mukaan porttikongeissa ja pihoissa
r [mm] momenttivarsi liittolaatan keskiöstä rakenteen neutraaliakselille
1/rb [1/mm] kuormituksen aiheuttama käyristymä halkeilemattomassa

tilanteessa
1/rcr [1/mm] halkeilleen poikkileikkauksen käyristymä graafisessa

määrityksessä
1/rcs [1/mm] kutistuman aiheuttama käyristymä
(1/r)M [1/mm] taivutuksen aiheuttama käyristymä eurokoodin mukaisesti
1/rt [1/mm] kokonaiskäyristymä kutistumasta ja kuormituksesta johtuen
sf [mm] laipassa kulkevan poikittaisraudoituksen jakoväli
sx [N/mm²] otoskeskihajonta lujuuden tilastollisessa määrityksessä
uc [mm] betonipoikkileikkauksen kuivuvan piirin pituus
vpalo [mm] taipuma-arvo palotilanteen jälkeen, jonka perusteella laatan w

[mm] taipuman loppuarvo kuormitus ja kutistuma huomioiden
wP [mm] esijännevoiman aiheuttama rakenteen kohouma

voidaan todeta menettäneen kantokykynsä
x [mm] tarkastelupituus laipan leikkautumistarkastelussa

x [mm] poikkileikkauksen puristuspinnan korkeus
xi [N/mm²] yksittäinen koetulos lujuuden tilastollisessa määrityksessä
xu [mm] puristuspinnan korkeus murtorajatilassa eurokoodin mukaisessa

tukimomentin pienennyksessä
xcr [mm] puristuspuolen korkeus halkeilleessa poikkileikkauksessa
xuc [mm] puristuspuolen korkeus halkeilemattomassa poikkileikkauksessa
xuc,p [mm] jännerakenteen puristuspuolen korkeus halkeilemattomassa

poikkileikkauksessa
zc [mm] ontelolaatan tukialueen kriittisen pisteen korkeus
zcp [mm] betonipoikkileikkauksen ja jänneterästen painopisteiden välinen

etäisyys
zs [mm] tarkasteltavan rakenteen sisäinen momenttivarsi

[º] kaltevuuskulma palkin viisteessä
A [-] hyötykuorman pienennyskerroin SFS-EN1990 §6.3.1.2 mukaan
cc [-] betonin suunnittelulujuuden muunnoskerroin kansallisen liitteen

mukaan
e [-] raudoituksen ja betonin kimmokertoimien suhde (Es / Ec)
p [-] jänneteräksen ja betonin kimmokertoimien suhde likiarvoisessa

määrityksessä (käytetään arvoa 15)
r [-] Bransonin kaavan mukainen jakaumakerroin
r,p [-] Bransonin kaavan mukainen jakaumakerroin jännitetyllä

rakenteella
[-] eurokoodin mukaiseen jakaumakertoimeen vaikuttava kerroin

riippuen tarkasteltavan kuorman kestosta
c [-] eurokoodin liitteen B (SFS-EN 1992-1-1) mukainen kerroin

virumaluvun  määrityksessä
d [-] laattarakenteen tyypistä johtuva kerroin vuoden 1980

betoninormin mukaan
ds [-] eurokoodin kohdan §3.1.4 (SFS-EN 1992-1-1) mukainen

kutistumakerroin



f [-] ontelolaatan tukialueen pääjännitystä redusoiva kerroin ontelon
täytön perusteella

f0 [-] ontelopäiden täyttöön liittyvä vakiokerroin (0,7)
l [-] työsauman leikkausjännityksen redusointikerroin eurokoodissa
p [-] aputermi jännerakenteen jäykkyyden likiarvokaavassa

[-] aputermi jännerakenteen likiarvoisessa jäykkyyden
määrityksessä

c [-] betonin osavarmuuskerroin rakenneluokan mukaan
eurokoodissa ja/tai sen kansallisessa liitteessä

s [-] raudoituksen osavarmuuskerroin rakenneluokan mukaan
eurokoodissa ja/tai sen kansallisessa liitteessä

m [-] materiaalikohtainen osavarmuuskerroin tilastollisessa lujuuden
määrityksessä

[mm] jälkijännittämisestä aiheutuva rakenteen kohouma
(taipuma ylöspäin)

M [-] tukimomentin pienennyskerroin eurokoodin mukaisesti
[‰] voimasta aiheutuva suhteellinen muodonmuutos

cs [‰] kutistuman loppuarvo vuoden 1980 betoninormin mukaan
cs0 [‰] loppukutistuman perusarvo suhteellisen kosteuden perusteella
cu [‰] betonin murtopuristuma
s [‰] vetoraudoituksen myötörajavenymä
teräs [‰] vahvistustyössä käytettävän teräsprofiilin myötörajavenymä

[-] eurokoodin mukainen tehollisen lujuuden määrittelevä kerroin
d [-] muunnoskertoimen mitoitusarvo (vrt. cc betonille Suomessa)

tilastollisessa lujuuden määrityksessä
f [º] laipan leikkautumisessa vaikuttava puristuspaarteen

suuntakulma
[-] suorakaiteen muotoista puristuspintaa mallintava kerroin

eurokoodissa
i [-] laippapalkin laskennassa leveäuumaisen aidon T-poikki-

leikkauksen kerroin dimensiosuhteiden perusteella
[-] työsaumassa vaikuttavan raudoitteen kerroin eurokoodin

mukaisesti
0 [-] laippapalkin jäyhyysmomentin taulukkomitoituksen kerroin
w [-] lumikuorman muotokerroin

[N/mm²] kuormituksesta aiheutuva rakenteen leikkausjännitys
c [N/mm²] leikkausraudoittamattoman rakenteen murtojännitys

suhteellisen raudoituksen perusteella
[-] eurokoodin mukainen jakaumakerroin halkeilleelle ja

halkeilemattomalle betonipoikkileikkaukselle
s [-] matalien laattojen leikkauskestävyyttä parantava kerroin

[%] poikkileikkauksen vetoterästen raudoitussuhde
` [%] poikkileikkauksen puristusterästen raudoitussuhde
p [%] jänneterästen raudoitussuhde

[N/mm²] poikkileikkauksessa vaikuttava jännitys
bc [N/mm²] betonin puristusjännitys tarkastelun taivutusmomentilla
bcc [N/mm²] betonin sallittu puristusjännitys kuutiolujuuden perusteella

intialaisen ohjeen kimmokertoimien suhteen määrityksessä
b,m [N/mm²] keskiarvoinen jännitys laippapalkin puristuspuolella, kun



rakenne on kapeauumainen aito T-poikkileikkaus
b,sall [N/mm²] betonille sallittava puristusjännitys
b,sall,cube [N/mm²] betonin kuutiolujuuden perusteella sallittava maksimijännitys
b,sall,cyl [N/mm²] betonin lieriölujuuden perusteella sallittava maksimijännitys

c [N/mm²] jännityksen muutos betonissa jänneterästen painopisteessä
c,QP [N/mm²] pitkäaikaiskuormista ja jännevoimista aiheutuva jännitys

betoniin jännepunosten painopisteessä
I [N/mm²] ontelolaatan tarkastelupisteessä vallitseva pääjännitys

pr [N/mm²] jänteen relaksaatiosta aiheutuva jännityshäviö alkujännevoiman
ja pitkäaikaiskuorman perusteella

y [N/mm²] ontelolaatan kriittisessä pisteessä vaikuttava normaalijännitys
ys [N/mm²] raudoituksen vetojännitys tarkastelun taivutusmomentilla
y,sall [N/mm²] raudoitukselle sallittava vetojännitys
Ek [N/mm²] liittovalun ja vanhan rakenteen rajapinnassa vaikuttava jännitys

kimmoteorian mukaisesti
Ed,max [N/mm²] liittovalun ja vanhan rakenteen välissä vaikuttava suurin

jännitys plastisuusteorian mukaisesti
0,sall [N/mm²] sallittu betonin työntöjännitys leikkausraudoittamattomalla

poikkileikkauksella
`0,sall [N/mm²] sallittu betonin työntöjännitys hakaraudoitetulla poikki-

leikkauksella
yz [N/mm²] ontelolaatan kriittisen pisteen tasossa vaikuttava leikkaus-

jännitys
[-] viruman loppuarvo vuoden 1980 betoninormissa

0 [-] virumaluku ympäröivien olosuhteiden mukaan (BN80)
[-] virumaluku ympäröivien olosuhteiden perusteella DIN

4227-normissa
,ultimate [-] virumaluvun loppuarvo DIN 4227-normin mukaan

(t,t0) [-] virumaluvun arvo ajan hetkellä t, kun kuormitus on alkanut
ajanhetkellä t0

1 [-] palotilanteen mukainen hyötykuorman pienennyskerroin
eurokoodin mukaan
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1 Johdanto

1.1 Työn toimeksianto
Diplomityö tehdään kokonaissuunnittelutoimistolle Optiplan Oy. Yrityksellä on toimipis-
teet Helsingissä, Tampereella, Turussa sekä Oulussa. Optiplan Oy on osa kansainvälistä
NCC-konsernia. Helsingissä toimii yrityksen Korjausrakentamispalvelut, joka keskittyy
korjauskohteiden kokonaissuunnitteluun. Diplomityö toteutetaan tukemaan korjausraken-
nesuunnittelukohteiden vanhojen rakennusten teräsbetonisten väli- tai yläpohjien kanta-
vuuksien arviointia. Kantavuuden määrityksellä on usein merkitystä jo luonnos- ja hanke-
suunnitteluvaiheissa, jos työn tilaajalla on tavoitteena esimeriksi käyttötarkoituksen muu-
tos, jossa kuormat tulisivat kasvamaan aiemmasta.

1.2 Tutkimusongelma
Diplomityössä selvitetään vanhojen teräsbetonisten tasorakenteiden laskentamenetelmiä,
materiaali- ja kuormitusparametreja, kuormituskestävyyttä sekä mahdollisia eroavaisuuksia
laskentamenetelmästä riippuen. Työssä verrataan sallittujen jännitysten mukaista mitoitus-
tapaa nykyaikaiseen eurokoodimitoitukseen. Riittämättömän kuormituskestävyyden tapa-
uksessa pohditaan mahdollisia vahvistusmenetelmiä tai vaihtoehtoisia toimenpiteitä, joihin
perustuen rakenteen voidaan osoittaa kestävän sille kohdistuvat rasitukset. Korjausraken-
nesuunnittelijan tulee tuntea vanhan rakenteen mitoituksen perusteet sekä siihen vaikutta-
vat lähtöarvot, jotta rakenteen kuormituskapasiteetti voidaan selvittää.

1.3 Työn tavoitteet
Työn tavoitteena on esitellä ja luoda korjausrakennesuunnittelijalle työkaluja vanhojen
tasorakenteiden nopeaan kantavuuden arviointiin.. Nopea ja likimääräinen arviointi on
usein tarpeellista kohteiden luonnos- ja hankesuunnitteluvaiheissa, kun kunnollisia resurs-
seja rakenteiden perinpohjaiseen laskentaan ei välttämättä vielä ole. Olennaista on saada
yksinkertaisin menetelmin käsitys rakenteen kantokyvystä sellaisenaan, jolloin voidaan
arvioida sen kestävyyttä kuormituksen kasvaessa. Arvio rakenteen kuormituskapasiteetista
on tärkeä korjaushankkeen alkuvaiheessa, jos uusi aiottu käyttö johtaa aiempaa suurempiin
rasituksiin johtuen uusista rakenteista tai muuttuneesta hyötykuormasta. Kuormituskestä-
vyyden perusteella voidaan hankkeen vetäjälle (tilaajalle) tuottaa oleellista tietoa raken-
nuksen mahdollisuuksista muutoksiin.

Yleinen tapaus korjaussuunnittelukohteena on vanha asuin- tai toimitilarakennus, jonka
käyttötarkoitusta tai tilajakoa halutaan muuttaa alkuperäisestä. Muuttuneet hyötykuorma-
luokat, uudet pintarakenteet esimeriksi märkätiloissa sekä uuden tilajaon mukaiset välisei-
nät voivat aiheuttaa välipohjatasoille aiempaa tilannetta suurempia kuormituksia.

Paras työkalu kuvattuun arviointiin on yksinkertaisen rakennemallin muodostaminen mää-
räävimmästä jännevälistä. Laskennan lähtötiedoiksi vaaditaan aina vähintään raudoitus-
määrä, materiaalitiedot, rakennepaksuus sekä kuormitukset. Rakenteiden analysoimiseksi
ja vertailuksi työssä toteutetaan laskelmia, jotka jäävät yrityksen käyttöön jatkossa tapah-
tuvaa korjauskohteiden suunnittelua varten. Laskelmat dokumentoidaan MathCad:lla siten,
että muutamia lähtöarvoja muuttamalla käyttäjä pystyy lukemaan laskelman tuloksia.
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Tavoitteena on tarkastella eräitä 1940 – 1970 -luvuille ominaisimpia talonrakennuksessa
käytettyjä tasorakenteita sekä niille parhaiten soveltuvia vahvistusmenetelmiä. Osittain
sivutaan myös 1980-lukua jännebetonirakenteiden osalta, sillä erityisesti ontelolaattojen
käyttö yleistyi kyseiseen aikaan huomattavasti. Tarkasteltavien rakenteiden ikäluokka jän-
nittämättömien rakenteiden osalta on rajattu aikaan, jota ennen käytössä ei ollut rajatilami-
toitusta. Rakenteiden mitoitus tapahtui kimmoteoriaan perustuvalla sallittujen jännitysten –
menetelmällä.

Työssä sivutaan lisäksi mahdollisuutta materiaalien lujuusparametrien osavarmuuskertoi-
mien määritykseen koekappaleiden ja tilastollisen laskennan perusteella. Tapauskohtaisten
osavarmuuskertoimien käytöstä voi olla laskennassa hyötyä, jos ne saadaan määritettyä
standardin ohjeiden mukaisesti aiempaa pienemmiksi. Kokeellinen mitoitus voidaan tehdä
SFS-EN 1990 – standardin opastavan liitteen D mukaan.

Tässä työssä käytetään myöhemmin käsitteitä vanhat ja uudet rakenteet sekä vanhat ja uu-
det normit. Epäselvyyksien ehkäisemiseksi todetaan, että vanhoilla rakenteilla tarkoitetaan
olemassa olevia rakenteita, jotka on toteutettu jännittämättömien rakenteiden osalta sallit-
tujen jännitysten –menetelmällä. Jännitetyt rakenteet on pääosin toteutettu myöhemmin
voimaan tulleella rajatilamenetelmällä. Pääpaino tutkimuksen kannalta on kimmoteoriaan
perustuneella teräsbetonirakenteiden mitoituksella sekä siihen liittyvällä teknillisellä oh-
jeistuksella. Aikaisempi, kimmoteoriaan perustunut, teräsbetonirakenteen kantavuuden
mitoitus ei nykyään ole käytössä, kun määritetään rakenteen suurinta sallittua kuormitusta.
Murtorajatilatarkastelu tehdään eurokoodin mukaisesti plastisuusteorian mukaisesti. Uudet
rakenteet käsittävät kaiken sen, jota vanhan rakenteen lisäksi, sen ohelle tai sen tilalle, ra-
kennettaisiin korjauskohteessa. Näitä voivat olla erilaiset vahvistusmenetelmät.

Uusien ja vanhojen normien vertailu voidaan karkeasti jakaa kahtia siten, että uusi normi
käsittää voimassa olevat euronormit. Vanhoilla normeilla puolestaan viitataan kaikkeen
vanhentuneeseen ohjeistukseen ja normistoon, joka ei sellaisenaan ole voimassa oleva ny-
kyaikaisten mitoitustehtävien kannalta. Vanhat normit ovat päivittyneet jatkuvasti ajan
saatossa, joten niiden yksilöinti jokaisen rakenteen tai tarkastelun kohdalla ei aina ole tar-
kasti mahdollista. Suunnittelijan tulee olla kriittinen soveltaessa vanhoja mitoitusohjeita
laskennassa, sillä monet ohjeet ovat ajalta, jolloin tietokoneavusteinen laskenta ei ollut
mahdollista.

Vanhojen normien soveltaminen vanhan rakenteen tapauksessa on tarpeellista, jotta voi-
daan verrata sen kestävyyttä sille ajateltuun kuormitukseen. Kuten aiemmin mainittiin,
vanhat rakenteet on usein optimoitu kapasiteettiensa kannalta materiaalimenekin vähentä-
miseksi äärirajoilleen. Tämän seurauksena on tarpeen pohtia rakenteen vahvistustapoja,
laskenta-analyysin tarkentamista tai kuorman kevennystä, jotta aiheutuvat kuormitukset
saadaan laskennallisesti luotettavasti rakenteilla kannettua.

1.4 Työn rajaukset
1.4.1 Tasorakenteiden rajaus
Diplomityössä tarkastellaan rajallista määrää erilaisia rakenteita sekä niihin liittyviä staatti-
sia mitoitustapauksia tai vahvistuksia. Tutkittavat rakenteet rajataan määrän lisäksi toimin-
tansa osalta yhteen suuntaan kantaviin teräsbetonisiin tasorakenteisiin. Pääasiallisesti ra-
kennemallin oletetaan olevan 1-aukkoinen nivelellisesti tuettu palkki, kuten esimerkiksi
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ontelolaatta, laskennan yksinkertaistamiseksi. Tietyille rakenteille jatkuvuus on ominaista,
jolloin sillä on suuri vaikutus kohdistuviin rasituksiin.

Tasorakenteet on rajattu koskemaan talonrakennukselle ominaisia tyyppejä. Näin ollen
erilaiset silta- ja kansirakenteet eivät kuulu tämän työn tutkimukseen. Tarkasteltavat raken-
teet ovat pääasiassa kerros- tai toimistotalon ylä- tai välipohjarakenteita. Ylälaattapalkisto
on ollut yleisesti käytössä myös erilaisissa kokoontumistiloissa ja teollisuusrakennuksissa.

1.4.2 Laskennalliset tarkastelut
Tasorakenteille tehdään laskennalliset tarkastelut taivutus- ja leikkauskestävyyden osalta
sekä arvioidaan tason taipumaa, mikäli se muodostuu määrääväksi ominaisuudeksi kanta-
vuuden sijasta. Lisäksi tehdään tarpeellisia lisätarkasteluja, jos ne ovat ominaisia jollekin
rakenneratkaisulle, kuten esimerkiksi ylälaattapalkiston laipan leikkautuminen (T-
poikkileikkaus) tai ontelolaatan kannasten murtuminen.

Tutkittavilla vahvistusmenetelmillä tai nykyisen rakenteen mahdollisimman tarkalla kapa-
siteetin määrityksellä tavoitellaan tasorakenteen laskennallinen kuormituskestävyyden
osoittamista sekä sallituissa taipumarajoissa pysymistä. Välipohjarakenteeseen vaikuttavia
seikkoja, joita ei erikseen tarkastella tutkimuksissa:

∂ Äänitekniset ominaisuudet
∂ Rakenteellinen värähtely (alin ominaistaajuus)
∂ Palonkestävyys
∂ Kosteustekninen toiminta (betonin kuivuminen)
∂ Onnettomuustilanne
∂ Halkeamaleveys ja käyttöikä

Mainitut asiat tulee huomioida rakennuksesta ja sen käyttötarkoituksesta riippuen erikseen
tasorakenteen korjaussuunnittelussa, mutta niillä ei ole vaikutusta tason rakenteelliseen
kestävyyteen. Ääni- ja palotekniset vaatimukset voivat usein edellyttää erillisen asiantunti-
jan lausuntoa määräystenmukaisuudesta. Toisaalta tarkastelut palokestävyyden osalta voi-
daan betonirakenteissa mahdollisesti yksinkertaistaa osoittamalla riittävä suojabetonipeite-
paksuus toiminnalliselle vetoraudoitukselle.

Betonin hidas kuivuminen voi muodostua kiireisissä korjaushankkeissa kriittiseksi esimer-
kiksi kylpyhuonesaneerausten yhteydessä, kun tehdään uusia lattia- ja kaatovaluja. Lisäksi
on mahdollista, että vanhan rakenteen yhteyteen tehtävät uudet pinta- tai paikkavalut voi-
vat kastella välipohjan eristeitä Rakennetyypin kosteusteknistä toimintaa tässä yhteydessä
ei erikseen pohdita, vaan se tulee tutkia erikseen rakennuspaikkakohtaisesti suunnittelijan
toimesta.

Värähtelymitoitus on harvoin merkittävä massiivisilla teräsbetonirakenteilla. Värähtely voi
kuitenkin tulla joissakin tapauksissa määrääväksi tarkasteluksi hoikilla palkistoilla tai laa-
toilla etenkin pitkällä jännevälillä, ja tulee täten tarkastella aina tapauskohtaisesti. Värähte-
lyyn vaikuttavat merkittävästi tason dimensiot, rakenteen jäyhyys sekä pysyvä pintakuor-
ma ja rakenteen omapaino.
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Vahvistusmenetelmien osalta ei oteta kantaa korjaustöistä aiheutuviin kustannuksiin. Kus-
tannuksiin vaikuttaa merkittävästi se, kuinka suuria toiminnallisia muutoksia rakennukseen
tai rakenneosaan ollaan kohdistamassa. Korjausrakentamisen kustannuksissa tulee pystyä
huomioimaan myös kaikki muut olennaiset työhön liittyvät seikat eikä pelkästään vahvis-
tustyöhön kohdistuvaa työ- ja materiaalimenekkiä. Korjaustöille on usein ominaista, että
kustannukset kasvavat korjaustöiden yhteydessä tarketuvan tiedon myötä. (Suomen
rakennusinsinöörien liitto RIL ry., 1988).
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2 Tutkittavat tasorakenteet

2.1 Yleistä
Tasorakenteiksi valittiin edellä mainitun aikakauden (1940 – 1970) tyypillisimpiä rakenne-
ratkaisuja:

∂ Paikallavalettu laatta (massiiviholvi)
∂ Ontelo-/Variax-laatta
∂ Nilcon-laatta (U-laatta)
∂ Ylälaattapalkisto (laippapalkki)

Kyseiselle sodan jälkeiselle aikakaudelle oli ominaista rakennusmateriaalien säännelty
saatavuus ja käyttö, jonka vuoksi materiaalimenekkiä pyrittiin optimoimaan suunnittelijoi-
den toimesta mahdollisimman paljon. Tämän seurauksena vanhat rakenteet ovat usein ko-
vin hoikkia, matalia ja niukasti raudoitettuja. (Mäkiö, et al., 1990).

Elementtirakentamisesta varten kehitetty avoin BES-järjestelmä kiihdytti 1970-luvulla
valmisosarakenteiden käyttöä erityisesti asuinrakentamisessa. Tämän myötä paikallavalu-
rakenteiden, kuten massiivilaatan ja ylälaattapalkiston, käyttö väheni ja siirryttiin niin sa-
nottujen pitkälaattojen käyttöön. Pitkälaatalla tarkoitetaan esijännitettyä laattaelementtiä,
joita tyypillisesti olivat Variax- ja Nilcon-laatat. (Elementtisuunnittelu, 2010).

Valitulle aikakaudelle ominaisia rakenneratkaisuja ovat yllä mainittujen rakenteiden lisäksi
alalaatta- ja kotelopalkistot (Mäkiö, et al., 1990). Taivutettuina palkkirakenteina voidaan
kotelopalkistoa analysoida ylälaattapalkiston tavoin. Jatkuvissa rakenneosissa voidaan ala-
laatan puristuspintaa laskennallisesti hyödyntää negatiivisen momentin kohdalla, jolloin
puristus on rakenteen alapinnassa. Tällöinkin edellä mainittu ylälaatan mitoitusanalogia
pätee, kun mitoitustilannetta käsitellään niin sanotusti ylösalaisin. Vetopuolella ainoastaan
raudoitus on rakenteen toiminnallinen osa, jolloin vetopuolen betonilaipan vaikutusta ei
yleensä kantavuuskapasiteettiin huomioida (Kantanen, et al., 1974). Poikkeuksena laskel-
missa ovat kuitenkin tarkat taipumatarkastelut, jolloin kaikki poikkileikkauksen osat vai-
kuttavat sen jäyhyyteen.

Rajallisten resurssien vuoksi diplomityön tutkimus on kuitenkin rajattu koskemaan tar-
kemmin vain neljää aiemmin listattua rakennetyyppiä. Kuten mainittu, voidaan ylälaatta-
palkiston ja massiivilaatan yhteydessä esiteltäviä laskentaperiaatteita kuitenkin soveltaa
alalaatta- ja kotelopalkistojen mitoituksessa. Diplomityön tutkimukseen valittuja rakenne-
tyyppejä esitellään laajemmin kappaleissa 2.2 - 2.5.

2.2 Paikallavalettu laatta (massiivilaatta)
Massiivilaatalla tarkoitetaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoista teräsbetonista
laattarakennetta. Laatan paksuus on yleensä vakio koko jännevälin pituudella. Massiivi-
laatta voi olla paikallavalettu tai elementtirakenteinen. Elementtirakenteista laatta on alettu
tuottaa 1970-luvulla ja sen käyttökohteita ovat pääasiassa porrashuoneet sekä parvekkeet.
Vanhemman rakennuskannan (1940-luvun lopun) rakennuksissa paikallavalettu massiivi-
laatta toimii kerrostalojen välipohjana ja sen tavanomainen paksuus on 150 – 170 mm.
(Mäkiö, et al., 1990).
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Massiivilaatta syrjäytti kotelo- ja alalaattapalkiston käytön asuinrakennuksissa yksinkertai-
sen toteutuksensa vuoksi. Kun työvoima oli edullista ja materiaalit kalliita, optimoitiin
materiaalimenekkiä raudoituksen ja betonin minimoinnilla siten, että rakenteiden dimensi-
ot myötäilivät siihen kohdistuvia rasituksia. Esimerkiksi alalaattapalkkeja levennettiin
maksimimomentin kohdalla suuremman taivutuskapasiteetin aikaansaamiseksi sen sijaan,
että vetoraudoitusta olisi lisätty. Tällaisista palkeista käytetään myös nimitystä venepalkit.
(Suomen rakennusinsinöörien liitto RIL ry., 1988).

Kerrostalon välipohjan yleinen rakennetyyppi on paikallavalettu kantava massiivilaatta,
jonka päälle tehtiin ohut ääneneristyskerros vaihtelevasta materiaalista sekä uiva pintabe-
tonilaatta. Pintabetonilaatan päälle viimeisteltiin haluttu pintamateriaali (Kuva 1). Myö-
hemmin 1970- ja 1980-luvulla yleistyi ratkaisu, jossa erillisestä ääneneristyskerroksesta ja
uivasta laatasta oli luovuttu (Kuva 2). Paikallavaletun laatan päälle tehtiin jälkikäteen ta-
soituskerros lattian oikaisemiseksi sekä asennettiin haluttu pintamateriaali. Käyttöön tul-
leen rajatilamitoituksen myötä kantavan laatan paksuus on myöhempinä vuosina ollut hie-
man aiempaa suurempi, noin 190 mm. (Mäkiö, et al., 1994).

Massiivilaattarakenteita on usein toteutettu myös jatkuvina rakenteina sekä ristiin raudoi-
tettuina, jolloin on päästy ohuempiin rakennepaksuuksiin kantavuuden kannalta tehdyissä
tarkasteluissa. Vanhoissa rakennuksissa kantavia seinälinjoja esiintyy varsin tiheään, jol-
loin ohuenkin laatan toteutus on ollut mahdollista. (Suomen rakennusinsinöörien liitto RIL
ry., 1988).

Laattatarkastelut tämän työn yhteydessä tullaan kuitenkin tekemään yksinkertaistuksena
vain yhteen suuntaan kantavien laattojen periaatteella. Ristiin kantavista laatoista on saata-
vissa paljon kirjallisuusaineistoa etenkin vanhoista suunnitteluohjeista tai –normeista, mi-
käli niitä on tarpeen analysoida. Kahteen suuntaan kantavan laatan kapasiteetin määritys on
yksinkertaista palkkianalogiaa vaativampi tehtävä varsinkin taipumalaskelman kannalta.
Ristiin kantavaa laatta voidaan tarkastella murtokapasiteettinsa osalta esimerkiksi plas-
tisuusteoriaan perustuvalla myötöviivateorialla tai kaistamenetelmällä (Leskelä, 2006).

Lähtökohtaisesti ilman suurempia käyttötarkoituksen muutoksia kerrostalon välipohjara-
kenne pystyy palvelemaan jatkossakin vastaavan käyttötarkoituksen kuormituksia. Kanta-
vuuden kannalta ongelmia voi tulla, kun kylpyhuoneremontin yhteydessä korotetaan lattia-
rakennetta kallistusvalujen aikaansaamiseksi. Esteettömyysvaatimusten vuoksi voidaan
tämän vuoksi joutua korottamaan vastaavasti huoneiston lattiaa liian korkean kynnyksen
välttämiseksi. Helpoin tason korotustapa on yleensä ohuen lisävalun (tasoituksen) tekemi-
nen vanhan laatan päälle. Suuren pinta-alan oman painon lisäys voi olla kriittinen alun pe-
rin jo optimaaliselle käyttöasteelle mitoitetuilla rakenteilla.

Kriittiset hyötykuormituksen muutokset, kuten vanhan tilan muuttaminen varastoksi, joh-
tavat usein vahvistustoimenpiteisiin tai rakenteellisiin muutoksiin, sillä ohuiden laattojen
kapasiteetit taipumia ja murtoa vastaan ovat rajalliset.
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Kuva 1. Tyypillinen massiivilaattarakenteinen välipohja kerrostalossa
(Mäkiö, et al., 1990).

Kuva 2. Välipohjarakenne ilman erillistä ääneneristyskerrosta (Mäkiö, et al., 1994).

2.3 Ontelo-/Variax-laatta
Valmisosalaattojen käyttö suomalaisessa rakentamisessa yleistyi merkittävästi vasta 1970-
luvulla, vaikka ensimmäisiä elementtirakennuskohteita Suomessa toteutettiinkin jo 1950-
luvulla. Ensimmäiset ontelolaattarakenteet eivät olleet jännitettyjä ja niissä oli käytetty
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laatan keventämiseksi pahvi- tai peltirakenteisia putkiloita laatan sisällä. Ensimmäinen
esijännitetyistä Variax-laatoista rakennettu pilottikohde valmistui Espoon Matinkylään heti
1970-luvun alussa. (Mäkiö, et al., 1994).

1960-luvun lopussa aloitettu selvitystyö koskien avointa elementtijärjestelmää (BES-
rakennesuositus) jalkautti seuraavalla vuosikymmenellä elementtirakenteiden yleisemmän
käytön asuinrakentamisessa. BES-järjestelmä esittää monia elementtien liitosdetaljeja, joi-
den käyttäminen helpotti sekä suunnittelutyötä että työnaikaista toteutusta, kun rakentami-
sessa oli paljon toistoa (Suomen Betoniteollisuuden Keskusjärjestö, 1979). Nykyaikaisessa
kerros- ja toimistotalojen uudisrakentamisessa ontelolaatat ovat selvästi johtavassa asemas-
sa rakennusten yleisimpänä tasorakenteena verrattuna muihin rakenneratkaisuihin
(Elementtisuunnittelu, 2008).

Kuva 3. Variax V5 -ontelolaatta (Mäkiö, et al., 1994).

Variax-laattojen tavanomaisimmat tuotannossa olleet laattatyypit ovat V5 (265 mm), V6
(200 mm) ja V8 (150 mm). Myös raskaampaa kuormitusta kestävä V3 –tyypin laatta (400
mm) on ollut tuotannossa (Oy Partek Ab, 1986). Laattojen käyttöä on saatettu soveltaa
myös seinä- tai sokkelirakenteena. (Suomen Betoniteollisuuden Keskusjärjestö, 1979).

Laattojen kyljissä käytettiin alun perin muotoiltua betonivaarnoitusta, jolla vastaanotettiin
laattasaumassa vaikuttavia leikkausjännityksiä. Vaarnojen käytöstä kuitenkin luovuttiin
myöhemmin, kun havaittiin, että betonipinnan epätasaisuus sellaisenaan aiheuttaa riittävän
kitkapinnan laattojen ja saumavalujen välille leikkausjännitysten kestämiseksi. Laatoissa
olevia onteloita saatettiin hyödyntää talotekniikka-asennuksissa, erityisesti sähkökaapelien
reittinä. Joissakin kohteissa on onteloita käytetty jopa ilmanvaihtokanavina (Suomen
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Betoniteollisuuden Keskusjärjestö, 1979). Nykyisin talotekniikka-asennuksia ei tehdä onte-
loihin, vaan ne sijoitetaan ontelosaumoihin (sähköt) ja alakattoon. (Mäkiö, et al., 1994).

2.4 Nilcon-laatta (U-laatta)
Nilcon-laatta, jota myös U-laataksi kutsutaan, on ollut käytössä suomalaisessa rakentami-
sessa vuosina 1971 – 1983. Moduulimitoitetun laatan on kehittänyt ruotsalainen Lennart
Nilsson. Rakenteen etuina olivat sen keveys ja pitkät jännevälit mahdollistava esijännitys,
mutta haittapuolena olivat puolestaan sen edellyttämä varovainen käsittely ohuiden ala- ja
ylälaattojen takia sekä kotelorakenteen muodostama kuppi, joka keräsi helposti rakennus-
aikaista kosteutta. (Mäkiö, et al., 1994).

Nilcon-laatan käyttö ei saavuttanut käyttövuosinaan vastaavaa suosiota kuin BES-
järjestelmän mukaiset elementtirakenteiset ontelolaatat (Mäkiö, et al., 1994). Kokemuk-
seen perustuen voidaan kuitenkin sanoa, että monissa kyseisellä aikakaudella toteutetuissa
asuinkerrostaloissa Nilcon-laattaa on tavattu korjaussuunnittelutehtävien yhteydessä ra-
kennuksen väli- ja yläpohjarakenteina. Asuinkerrostalojen lisäksi laattaa on käytetty jonkin
verran myös julkisissa rakennuksissa sekä teollisuushalleissa.

Nilcon-laattoja välipohjarakenteeksi on ollut saatavilla ainakin tunnuksilla N 25 – N 45,
missä tunnuksen numero viittasi reunapalkin korkeuteen (250 mm – 450 mm). Reunapalk-
keja toteutettiin 50 mm:n portaikolla. Tunnus N viittaa perusvälipohjaelementtiin. Välipoh-
jaelementin todellinen korkeus kansilaatta huomioituna on aina + 50 mm tunnuksen luku-
arvoon. Toinen muuttuja Nilconeissa on reunapalkin leveys, joka voi olla SBK:n julkaisun
n:o 15 mukaisesti joko 115 mm tai 180 mm leveä. Laatoille on esitetty samaisessa SBK:n
julkaisussa kantavuuskäyriä sallittavan hyötykuorman suhteen jännevälin funktiona. Nil-
con-laatoista valmistettiin erikseen myös ala- ja yläpohjalaattoja tunnuksilla NA ja NY.
Ala- ja yläpohjaelementtien korkeudet poikkeavat hieman aiemmin mainituista eristepak-
suudesta riippuen. (Nilcon Oy, 1975). (Suomen Betoniteollisuuden Keskusjärjestö, 1979).
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Kuva 4. Nilcon-laatta N 25 (Mäkiö, et al., 1994).

Laatalle ovat ominaisia sen rakennusfysikaaliset ongelmat, jotka johtuivat rakennusaikai-
sesta kosteudesta, kylmäsilloista ja elementin tai sen saumojen epätiiveydestä johtuen. Ra-
kenteen sisään jäävää kotelo-osaa on hyödynnetty talotekniikan vaakavedoissa, joka enti-
sestään lisää kosteusriskiä mahdollisissa putkivuodoissa. Laatan kotelotilaa on jopa sovel-
lettu osana ilmanvaihtojärjestelmää, jossa suodatettu ilma johdetaan kansilaatan alle ja
sieltä edelleen vaakasiirtona ulkoseinille, mistä lämmin ilma tasapainotetaan huoneistoihin
ikkunoiden puitteiden alta. (Mäkiö, et al., 1994), (Suomen Betoniteollisuuden
Keskusjärjestö, 1979).

2.5 Ylälaattapalkisto (laippapalkki)
Ylälaattapalkisto on yleinen rakenneratkaisu vanhoissa rakennuksissa, joissa on tavoiteltu
asuin- tai toimistorakennusta suurempaa kuormituksenkestoa. Ylälaattapalkistoa on käytet-
ty monissa koulu-, teollisuus-, tehdas- ja logistiikkarakennuksissa pääasiassa vuosina 1930
– 1960 (Saint Gobain Rakennustuotteet Oy/Gyproc, 2016). Pilareihin tukeutuva välipohja
mahdollistaa tehokkaan tilankäytön, kun tarvetta kantaville väliseinille ei ole. Elementtira-
kenteiden yleistymisen vähensi ylälaattapalkiston käyttöä. (Mäkiö, et al., 1994).
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Lähdekirjallisuuden perusteella ylälaattapalkisto on ollut laajassa käytössä ulkomaita myö-
den ennen elementtirakenteiden yleistymistä, sillä sen mitoitusohjeita on saatavilla monissa
eri lähteissä (Fintel, 1974), (Kantanen, et al., 1974). Rakennetta käytetään vielä nykypäi-
vänäkin, mutta sen suunnittelu- ja työkustannukset sekä aikataulut johtavat äkisti element-
tirakenteisen ratkaisun valintaan. Sekundääripalkkeja, ja miksei primääripalkkejakin, on
voitu harja- ja pyöröterästankojen sijasta raudoittaa myös teräsprofiileilla tai ratapalkeilla
(Köppä, 1956). Teräsprofiilin käyttäminen nopeuttaa rakenteen toteutusta vähentäen rau-
doitustyön määrää.

Ylälaattapalkistossa kulkee pituussuuntaiset primääripalkkilinjat, jotka tukeutuvat pilarei-
hin sekä rakennuksen päissä ulkoseinille. Poikittaissuuntaiset sekundääripalkit tukeutuvat
niin ikään päistään rakennuksen ulkoseinille ja välitukina toimivat primääripalkit. Sekä
primääri- että sekundääripalkit toimivat jatkuvina palkkirakenteita. Palkisto on yläpinnas-
taan sidottu yhteen ohuella laatalla, joka kantaa jatkuvana primääripalkkien suunnassa se-
kundääripalkkien yli. Ylälaatan paksuus on tavallisesti 80 – 150 mm (Saint Gobain
Rakennustuotteet Oy/Gyproc, 2016). Ylälaattapalkkien dimensiot riippuvat täysin raken-
nuksen suunnitellusta käyttötarkoituksesta, jännevälisestä sekä palkkijaosta. Rakenteelle
on ominaista paksunevien viisteiden käyttö tukialueella kuormakapasiteetin parantamiseksi
(Suomen Betoniyhdistys r.y., 1954).

Kuva 5. Erään tehdasrakennuksen välipohjarakenne.
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3 Mitoitusperusteet

3.1 Yleistä laskentaperusteista
Oleellinen ero vanhojen ja uusien rakenteiden välillä on vuosien saatossa tapahtuneessa
mitoitusmenettelyjen muutoksessa. Tarkasteltavat vanhat rakenteet on aikanaan mitoitettu
sallittujen jännitysten –menetelmällä, jossa rakenteiden suurin sallittu jännitys on rajattu
kullekin materiaalille ominaiseen arvoon tietyllä varmuustasolla. Teräsbetonirakenteessa
raudan ja betonin oletetaan toimivan yhdessä elastisen palkkiteorian mukaisesti sallittujen
jännitysten puitteissa. (Köppä, 1956), (MacGinley, 1978).

Rajattu jännityksen arvo riippuu tarkasteltavasta rakenteesta sekä sen dimensioista ja toi-
minnasta. Esimerkiksi hoikissa rakenteissa, kuten pilareissa, saatetaan tehdä sallittujen
jännitysten redusointia. Sallittavan suurimman jännityksen redusoinnilla huomioidaan mi-
toituksessa aiheutuvat epävarmuustekijät, joita ovat esimerkiksi kuorman epäkeskisyys,
toisen kertaluvun vaikutukset sekä suunnitteluvirheet. (Suomen Betoniyhdistys r.y., 1954).

Eurokoodimitoituksessa nämä asiat huomioidaan erikseen laskennassa kullekin rakenteelle
ominaisilla parametreilla, jolloin sallittavan jännityksen rajauksella varmuustasoa on voitu
parantaa (SFS-EN 1992-1-1 + NA, 2004 / 2016). Sallituista jännityksistä käytettiin myös
nimitystä klassillinen mitoitusmenetelmä (Kantanen, et al., 1974). Englanninkielinen nimi-
tys  on  ”elastic theory and permissible stresses”, joka kuvastaa hyvin sitä, että analyysi
noudattaa elastista mallia (MacGinley, 1978).

Suurin sallittu jännitys on määritetty sillä periaatteella, että rakenneosan jännitykset pysy-
vät lineaarisesti toimivalla kimmoisella alueella (Köppä, 1956). Tällöin esimerkiksi taivu-
tetun rakenteen jännitysjakaumaa voidaan mallintaa Hooken lain mukaisesti yhtenäisellä
suoralla, joka kuvaa puristus- ja vetopuolen jännityksiä rakenteessa (Kuva 6). Kimmoisesti
toimivassa rakenteessa muodonmuutokset eivät teoriassa ole pysyviä eivätkä muodonmuu-
tokset ylitä sallittuja rajoja. Mitoituksessa noudatetaan Bernoullin palkkiteoriaa, jossa
poikkileikkaustasojen oletetaan säilyvän kohtisuorina palkin neutraaliakselia vasten.
(Kanerva, 1972), (Köppä, 1956), (Suomen Betoniyhdistys r.y., 1995).
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Kuva 6. Kimmoisen jännitysjakauman periaate taivutetussa teräsbetonipalkissa
(Kantanen, et al., 1974).

Hooken laki on kimmoteoreettisen lujuusopin perusta, ja se kuvaa jännityksen ja suhteelli-
sen muodonmuutoksen välistä yhteyttä materiaalikohtaisesti oheisen kaavan mukaan ( 1).
Materiaalin venymän ja sisäisen jännityksen suhdetta kuvaa kimmokerroin, joka toimii
lineaarisen kuvaajan kulmakertoimena. Sallittujen jännitysten –menetelmässä on yleisesti
käytetty betonin ja betoniteräksen tai –raudan välisenä kimmokertoimien suhteena raken-
teen murtumisehdon perusteella vakio suhdelukua nE = 15. (Köppä, 1956), (Suomen
Betoniyhdistys r.y., 1995).

Vuoden 1954 suunnitteluohjeen mukaan betoni kimmokerroin on 14 000 N/mm² ja raudan
210 000 N/mm² (Suomen Betoniyhdistys r.y., 1954). Toisaalta siirtymiä ja muodonmuu-
toksia laskettaessa, etenkin vain tilapäisissä kuormitustapauksissa, voidaan betonin ja rau-
doituksen suhteena käyttää edellä mainitun murtumisehdon sijaan suhdelukua nE = 10.
Tämä otaksuma on paikkansa pitävä, kun betonissa vaikuttavat jännitykset ovat pieniä.
Tarkassa laskennassa otetaan huomioon myös betonin kestämä vetojännitys raudoituksen
lisäksi. (Köppä, 1956).

= (1)

missä,  = jännitys [N/mm²]
E = kimmokerroin [N/mm²]
 = suhteellinen muodonmuutos [‰]

Iso-Britanniassa, ja muissa englanninkielisissä maissa (kuten Intia), käytettiin 1940 - 1970-
luvuilla elastisessa mitoitusanalyysissa taivutusrasituksessa betonin kuutiolujuudelle var-
muuskerrointa 3,0 ja teräkselle puolestaan kerrointa 1,8. Arvot perustuvat vuonna 1948
ilmestyneeseen CP114 (code of practice) -teräsbetonirakenteiden mitoitusohjeeseen. Ker-
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roin määrittää sen, että materiaalille sallittava jännitys kuormituksesta johtuen rajataan
varmuuskertoimen mukaisesti pienemmäksi. Betonin vertailuarvona käytetään 28 vuoro-
kauden ikäisen betonin kuutiolujuuden ominaisarvoa ja teräkselle myötölujuuden ominai-
sarvoa. Suorassa puristuksessa vastaavat kertoimet ovat betonille 4,0 ja teräkselle 2,0, sillä
varmuustasoa on haluttu kasvattaa kompensoimaan mahdollisia epätarkkuuksia. (Beal,
2011), (MacGinley, 1978).

Lähes samansuuruiset varmuuskertoimet teräsbetonirakenteille ovat betoninormien perus-
teella päteneet myös Suomessa. Betonin sallitun puristusjännityksen varmuuskertoimen
arvo kuutiolujuudelle on taulukoitujen sallittujen jännitysten perusteella välillä 3,5 – 2,8
hieman vaihdellen betoniluokan, –lujuuden tai tarkasteluvuoden perusteella. Vuoden 1936
Valtioneuvoston päätös esittää, että taivutusrasituksessa raudoittamattoman betonin var-
muuskerroin on 4,0 ja raudoitetun 3,5. Betonin sallitun jännityksen varmuuskerrointa on
aina uusien normien voimaantulon myötä vuosien saatossa pienennetty työ-, materiaali- ja
suunnittelulaadun kehittyessä. (Sisäasiainministeriön päätökset, 1913 - 1975).

Raudoituksen varmuuskerroin Suomessa on ollut sama kuin Isossa-Britanniassa eli 1,8,
kun sitä sovelletaan myötölujuuden ominaisarvoon. Esimerkiksi St 37-teräksen myötölu-
juus on 240 MPa (2400 kg/cm²), jolloin sallitun jännityksen arvo on noin 140 MPa. Vas-
taavasti V40-harjateräksen sallittu jännitys on 220 MPa, kun teräksen myötöraja on 400
MPa. Varmuuskertoimeksi saadaan harjateräksellekin 1,8. (Sisäasiainministeriön
päätökset, 1913 - 1975).

Vanhoissa rakennelaskelmissa ja –suunnitelmissa sekä mitoitusohjeissa puhutaan usein
ainoastaan betonin kuutiolujuudesta sen lujuuden määrityksessä. Nykyisessä, eurokoodin
mukaisessa menettelyssä, betonin lujuus ilmaistaan kuitenkin sekä lieriö- että kuutiolujuu-
den suhteen (Suomen Betoniyhdistys ry, 2016). Lieriölujuus puolestaan on se lujuuden
arvo, jota käytetään eurokoodinmukaisessa mitoituksessa puristuslujuuden ominaisarvona
(SFS-EN 1992-1-1 + NA, 2004 / 2016).

Betonin lieriölujuuden ja tätä vastaavan elastisuusteorian mukaisen sallitun jännityksen
välille on vanhassa Uusi-Seelantilaisessa lähteessä asetettu taivutusrasituksen alaisena suh-
deluku, joka on 0,45 (Park & Paulay, 1975). Suhdelukua voidaan yhtä hyvin soveltaa var-
muuskertoimena betonin lieriölujuudelle, jolloin sen arvo on edellä mainitun luvun kään-
teisluku, eli 2,2. Kun betonin lieriö- ja kuutiolujuuden suhteena käytetään arvioitua kes-
kiarvoa 0,80, voidaan edellä mainitusta luvusta laskea kuutiolujuuden varmuuskerroin.
Varmuuskertoimeksi kuutiolujuudelle saadaan noin 2,8 (kerroin = (0,45 x 0,8) -1 = 2,8),
joka on lähellä yleisesti käytössä ollutta arvoa 3,0.

Varmuuskertoimien hyvin pienen eroavaisuuden perusteella (< 10 %) voidaan todeta, että
laskelmissa nykyisiä betonilaatuja (esim. C25/30) voidaan verrata vanhoihin betonilaatui-
hin taivutusrasituksessa kyseisillä suhdeluvuilla, kun laskelmissa tiedostetaan arvon sisäl-
tämä pieni virhe. Tarkasteluajanjakson (1940 – 1970) rakenteille on varmalla puolella
käyttää betonin sallitulle jännitykselle vähintään varmuuskerrointa 3,0, kun laskennassa
käytetään betonin kuutiolujuuden ominaisarvoa. Vanhoja betonilaatuja on käsitelty tar-
kemmin myöhemmin luvussa 3.2.1.

1980-luvun alkupuolella Suomessa otettiin käyttöön rajatilamitoitusmenetelmä, joka perus-
tuu laskennassa käytettäviin osavarmuuskertoimiin niin kuormituksen suuruudessa kuin
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materiaalilujuuksissa. Rajatilamitoitusperiaate on kehittynyt Euroopassa standardisoimis-
järjestö CEN:n toimesta yhtenäiseksi eurokoodi-normistoksi. Kyseinen normisto on julis-
tettu Suomessa virallisesti hyväksytyksi kantavien rakenteiden suunnittelu- ja mitoitusjär-
jestelmäksi kansallisten liitteiden kanssa. Asetus astui voimaan 1.9.2016.
(Ympäristöministeriö, 2014).

Rajatilamitoituksessa rakenteen oletetaan saavuttavan plastisuusteorian mukainen jännitys-
jakauma, jolloin se ei enää toimi lineaarisesti. Plastisoitunut rakenneosa on äärirajoillaan
ennen sen murtumista. Kuten kuvaajista voidaan havaita (Kuva 7), saavutetaan rakenteelle
teoreettisesti parempi kestävyys plastisuusteorian mukaisella jännityskuviolla. Voimaresul-
tantit voidaan määrittää kuvaajista kertomalla jännityspinta-ala kyseisellä materiaalikohtai-
sella sallitulla jännityksellä.

Kuva 7. Jännitysjakaumakuvaajat tasalaatuisessa materiaalissa ja  teräsbetoni-
rakenteessa taivuturasituksen alaisena.

Taivutetussa teräsbetonirakenteessa rakenteellisen mitoituksen lähtökohtana on, että jokai-
sessa poikkileikkauksessa ulkoisten voimien ja momenttien tulee olla tasapainossa raken-
neosan sisäisten voimien ja momenttien kanssa. Tasapainoyhtälöt sallittujen jännitysten
sekä eurokoodin mukaisesti on esitetty ohessa. Teräsbetonirakenteen vetopuoli oletetaan
taivutuksessa täysin halkeilleeksi, jolloin raudoite on ainoa toimiva osa. Leikkausrasituk-
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sen osalta sallittujen jännitysten –menetelmässä katsotaan leikkausvoiman menevän osit-
tain tai kokonaan betonille. (Kantanen, et al., 1974).

Voimien tasapainoyhtälö: =  (tasapainoraudoitus) (2)

Sallitut jännitykset: , = , (3)

Eurokoodi: = (4)

missä, Ns = raudoituksen vetokestävyys [N]
Nc = betoniosan puristuskestävyys [N]

y,sall = raudoituksen sallittu vetojännitys [kg/cm²]
As = raudoituksen poikkipinta-ala [mm²]

b,sall = betonin sallittu puristusjännitys [kg/cm²]
b = rakenneosan leveys [mm]
x = puristuspinnan korkeus [mm]
fyd = raudoituksen lujuus, suunnitteluarvo [N/mm²]
 = tehollisen korkeuden määrittelevä kerroin
 = tehollisen lujuuden määrittelevä kerroin

fcd = betonin lujuus, suunnitteluarvo [N/mm²]

Puristuspuolen jännityssuorakaidetta laskiessa kertoimet  ja  voidaan määrittää betonira-
kenteiden suunnittelun eurokoodista (SFS-EN 1992-1-1) kohdasta 3.1.7. Kyseiset arvot
ovat tavallisesti  = 0,8 ja  = 1,0, kun rakenteessa käytetyn betonin ominaislujuus (fck) on
50 MPa tai pienempi. Kerrointa  voidaan käyttää yksinkertaistuksena vain suorakaide-
poikkileikkauksessa.  (SFS-EN 1992-1-1 + NA, 2004 / 2016).

Eurokoodin tarkasteluissa rakenne voidaan tulkita leikkausraudoittamattomaksi, jolloin
leikkausrasituksen katsotaan välittyvän puristuksena betonille ja vetona pääraudoitukselle.
Leikkausraudoitetussa rakenteessa huomioidaan puolestaan pelkästään rakenteeseen sijoi-
tetun leikkausraudoituksen kestävyys, jolloin betonin oma leikkauskestävyys ei hyödytä
poikkileikkauksen leikkauskapasiteetin määrityksessä. (SFS-EN 1992-1-1 + NA, 2004 /
2016).

SFS-EN –standardit eli eurokoodit eivät kuitenkaan ole lainvoimaisesti Suomessa ainoa
kantavien rakenteiden tarkastelumenetelmä, vaan rakennemitoituksia voidaan edelleen
tehdä myös muiden suunnittelujärjestelmien mukaisesti. Eurokoodista poikkeavat tarkaste-
luperiaatteet tulee kuitenkin rakennushankkeeseen ryhtyvän pystyä erikseen perustelemaan
rakennusvalvontaviranomaiselle, kun tämä sitä vaatii. Rakennushankkeeseen ryhtyvän
tulee voida osoittaa, että suunnittelu ja toteutus johtavat kantavien rakenteiden osalta
maankäyttö- ja rakennuslaissa säädettyjen olennaisten teknisten vaatimusten toteutumi-
seen. (Sumkin, 2015).

Valvontaviranomaisen hyväksynnällä on siis mahdollista edelleen tehdä kantavien raken-
teiden laskennallisia tarkasteluja esimerkiksi sallittujen jännitysten –menetelmällä. Euro-
koodin etu on, että se on automaattisesti hyväksyttävä lähestymistapa suunnitteluun ilman
erillistä selontekoa rakennushankkeen muille osapuolille. Rakennusvalvontaviranomaisella
on laaja harkintavalta korjausrakentamiskohteissa. (Sumkin, 2015).



17

Korjausrakentamista edistävällä Sisäministeriön yleiskirjeellä vuonna 1982 (SM no
2358/541/82) esitettiin rakenteiden kantavuudesta seuraavaa: ”Jos rakennuksen käyttötar-
koitusta ei muuteta kuormaa lisäävästi eivätkä työt suoranaisesti kohdistu kantaviin raken-
teisiin, eikä rakenteissa ole vaurioita, rakenteiden kantavuutta ei tarvitse tutkia. Tämä kos-
kee myös määräysten kuormitusta koskevia kohtia, kuten lumi- ja tuulikuormia. Mikäli
rakenteita vahvistetaan tai uusitaan, voidaan se tehdä rakentamisajankohdan vaatimusten
mukaisesti. Vähäisiin sallittujen jännityksien ylityksiin voidaan suostua, jos muutostyö
muutoin johtaisi kalliisiin rakenteiden vahvistamistoimenpiteisiin. Jos vanhoja rakenteita
korjataan aikaisemmista poikkeavilla uusilla rakenteilla, joilla ei ole toiminnallista yhteyt-
tä vanhoihin rakenteisiin, käytetään nykyisiä määräyksiä ja ohjeita.”. (Lindberg, 2000),
(Suomen rakennusinsinöörien liitto RIL ry., 1988).

Vanhoissa korjaussuunnitteluohjeissa on esitetty, että rakenteelle voidaan sallia 10 – 20 %
ylikuormitusta, jos rakenne on silmämääräisesti eheä eikä työvirheistä tai materiaalivioista
johtuvia poikkeamia ole havaittavissa. Rakennesuunnittelijan ei kuitenkaan tule tyytyä
tällaiseen ohjeeseen ilman vertailulaskelmia ja riittävää perehtymistä kyseiseen rakenne-
osaan ja tämän rakennejärjestelmään Alkuperäisen mitoituksen perusteena on ollut, että
rakenteelle osoitetaan riittävä varmuus, jotta pienet virheet toteutuksessa ja laskennassa
eivät vaaranna rakenteen toimintaa. Ylikuormitus voidaan perustella tällä periaatteella, että
laskentavirheet tai toteutusvirheet olisivat havaittavissa, mikäli rakenne olisi jo kapasiteet-
tinsa äärirajoilla. (Suomen rakennusinsinöörien liitto RIL ry., 1988).

Laskennallisissa tarkasteluissa tulee kuitenkin huomioida, että eri laskentamenetelmiä ei
saa yhdistellä suunnittelukohteessa mielivaltaisesti. Kuormien ja rakenneosan kapasiteetin
määrityksen tulee siis olla keskenään yhdenmukaisia rakenneosakohtaisesti. Sallittujen
jännitysten mukaisessa laskennassa kuormituksissa ei käytetä kuorman arvoa kasvattavia
kertoimia eikä materiaaliarvoja puolestaan pienennetä osavarmuuskertoimilla. Eurokoodin
mukaisessa rajatilamitoituksessa normin kyseiset kertoimet ovat voimassa (SFS-EN 1992-
1-1 + NA, 2004 / 2016).

3.2 Materiaalit
3.2.1 Vanhat betoni- ja teräsbetonirakenteet
Ensimmäiset viralliset betoninormit on julkaistu vuonna 1929. Normilla oli valtioneuvos-
ton vahvistus ja se asetettiin aikanaan koskemaan koko maata. Seuraava Betoninormit–
julkaisu tehtiin vuonna 1936. Kyseinen normi kattaa 1940–luvun alun betonirakenteet,
kunnes jälleen seuraava betoninormi julkaistiin vuonna 1946. (Mäkiö, et al., 1990).

Vuoden 1936 normin mitoituksen perusteena käytettiin kimmoteorian mukaisesti sallittuja
jännityksiä ja lisäehtona betonilta vaadittiin vähintään 14 N/mm²:n kuutiolujuutta. Kuutio-
lujuus määritettiin nimensä mukaisesti betonikuutiosta, jonka särmän pituus oli 200 mm ja
koestusikä 28 vrk. Betonin sallittuun jännitykseen vaikuttaa tarkastellaanko puristettua vai
taivutettua rakenneosaa. Taivutetun rakenteen, joita tässä työssä tarkastellaan, sallitut jän-
nitykset ovat hieman aksiaalista puristusta suuremmat. Lisäksi sementti-hiekka-kivi –suhde
vaikuttaa betonimassalle sallittuun jännityksen arvoon. Yleinen seossuhde on ollut 1:3:3
aiemmin mainitussa järjestyksessä. Betoniraudoite oli pyöröterästä. (Mäkiö, et al., 1990).

Vuoden 1946 betoninormeissa sallittiin suuremmat betonin ja teräksen hyväksikäyttöasteet
ja näin ollen sallitut jännitykset kasvoivat aiemmasta. Lisäksi betoni jaettiin kolmeen laatu-
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luokkaan vaatimusten perusteella (A-, B- ja C-betoni). A-betoni vaati erilliset betonityön-
valvojat ja –suunnittelijat, jotta sitä saatiin käyttää. Säästökivien hyödyntäminen betoni-
massassa oli sallittua, kunhan B-betonin sallittua jännitystä ei laskennallisesti ylitetty.
Normin uusi vaatimus oli, että betonissa käytettävän raudoituksen edellytettiin olevan vä-
hintään tyyppiä St 37. Kyseisen raudan myötöraja oli noin 240 N/mm² ja murtolujuus
alimmillaan 370 N/mm². Käytössä saattoi olla myös lujempia rautoja tunnuksilla St 44 ja
St 52, joiden numerot kuvaavat alinta murtolujuutta. (Mäkiö, et al., 1990). Vuoden 1946
betoninormissa tunnettiin ohessa esitetyn taulukon (Taulukko 1) mukaiset teräkset ja niille
asetetut sallitut jännitykset (Sisäasiainministeriön päätökset, 1913 - 1975).

Betoniluokka St 37 St 44 St 52 Kylmämuokatut Verkot
A-betoni 140 150 180

0,5 x myötöraja
220

B-betoni 140 150 180 220
C-betoni 120 120 120 140

Taulukko 1. Betoniterästen sallittuja jännityksiä [N/mm²] betoniluokan perusteella vuonna 1946
(Sisäasiainministeriön päätökset, 1913 - 1975).

Seuraavan kerran betoninormit uusittiin vuonna 1954 ja siinä esitetyt teknilliset ohjeet hy-
väksytettiin kulkulaitoksella sekä yleisten töiden ministeriöllä. Merkittävin ero tätä aiem-
paan normiin oli harjateräksen käyttöönotto teräsbetonirakenteissa sekä betonin lajittelu
lujuusluokkiin, joita kuvattiin K-arvolla. Harjaterästä merkittiin tunnuksella V40 ja sen
myötöraja oli 400 N/mm². Raudan sallittu jännitys oli kuitenkin rajattu arvoon 220 N/mm².
(Mäkiö, et al., 1990).

Sallittu jännitys ei ollut enää riippuvainen kirjaimin merkitystä laatuluokasta, vaan laatu-
luokka edusti toteutukselle asetettuja vaatimuksia. Rakenneosille määrättiin normissa mi-
nimimittoja geometrian osalta. Lisäksi vuoden 1954 betoninormissa esitettiin ensimmäisen
kerran mahdollisuus siirtyä varmuuskertoimien avulla rajatilamitoitukseen. Laskenta sallit-
tujen jännitysten mukaan säilyi kuitenkin vielä pitkään pääasiallisena mitoitusmenettelynä.
(Mäkiö, et al., 1990).

Kuva 8. Betonin lujuus- ja laatuluokat. Lihavoidut arvot ovat yleisimmät käytössä olleet
lujuusluokat (Mäkiö, et al., 1990).

Vuonna 1965 betoninormit päivitettiin jälleen. Aiempaan normiin nähden suurimmat muu-
tokset koskivat valmisbetonirakenteita sekä päivityksiä seinä- ja pilarirakenteissa. Betoni-
töiden työnjohtoon ja laadunvalvontaan asetettiin myös lisävaatimuksia. Betoninormi päi-
vitettiin jo pian uudelleen vuonna 1967. Tässä versiossa ei kuitenkaan ollut merkittäviä
sisällöllisiä muutoksia, vaan siinä oli keskitytty lähinnä selkeämpään asian esitykseen tek-
nillisessä ohjeistuksessa. Aikaisemman version, vuoden 1965 normin, vaatimustasoa pidet-
tiin jo riittävän kattavana. (Mäkiö, et al., 1994).

Vuonna 1975 betoninormeihin tehtiin merkittävä muutos, kun Valtioneuvosten ja Sisäasi-
ainministeriön päätökselle julkaistiin ohjeet rajatilamitoituksesta betoni- ja teräsbetonira-
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kenteille. Vuoden 1975 betoninormien muutokset kumottiin kuitenkin pian julkaisunsa
jälkeen, sillä Rakentamismääräyskokoelma astui voimaan seuraavana vuonna. Rakenta-
mismääräyskokoelma sovelsi niin ikään rajatilamitoitusta betoni- ja teräsbetonirakenteissa.
(Mäkiö, et al., 1994).

Ohessa on taulukoitu betonin ja teräksen sallitut jännitykset betoninormien ilmestysvuosi-
en mukaan (Taulukko 2). Raudoituksen tyyppinä käytetään oletusarvoisesti St 37 –
pyöröterästä, mikäli muuta mainintaa ei ole esitetty sarakkeessa. Betonin lujuutena käyte-
tään minimissään luokkaa K20. Tasorakenteen pienin sivumitta on rajattu oheisilla taulu-
kon arvoilla välille 200–400 mm, missä pienin sivumitta on palkin leveys tai laatan pak-
suus. Sallittuja jännityksiä on taulukoitu vanhoissa normeissa myös muille dimensioille ja
raudoille. Sallittuja jännitysten arvoja tulee joissakin tapauksissa redusoida, jos poikkileik-
kausdimensiot ovat kovin pieniä. Betonin laatu- ja lujuusluokka on merkitty sulkuihin ky-
seisen arvon perään.

Betoninormi 1936 1946 1954 1965 1980

Betonin sallittu puristus-
jännitys, b,sall [N/mm²] 4,0

8,0 (A)
7,5 (B)
5,0 (C)

11,5 (K40)
9,5 (K30)
7,5 (K20)

12,9 (K40)
10,5 (K30)
7,7 (K20)

16,0 (K40)
12,0 (K30)
8,0 (K20)

Raudoituksen sallittu
vetojännitys, y,sall

[N/mm²]
120

140 (A)
140 (B)
120 (C)

140 (St 37)
220 (V40) 220 (A40H)

130 (Fe 37B)
230 (A400H)

290 (A500HW)

Betonin sallittu työntö-
jännitys leikkausraudoit-

tamattomana, 0,sall
[N/mm²]

1,4
1,8 (A)
1,6 (B)
1,2 (C)

0,9 (K40)
0,8 (K30)
0,6 (K20)

1,0 (K40)
0,8 (K30)
0,6 (K20)

0,57 (K40)
0,47 (K30)
0,35 (K20)

Betonin sallittu työntö-
jännitys hakaraudoitettu-

na, ’0,sall [N/mm²]
- -

2,0 (K40)
1,8 (K30)
1,6 (K20)

2,6 (K40)
2,1 (K30)
1,5 (K20)

3,2 (K40)
2,4 (K30)
1,6 (K20)

Taulukko 2. Sallittujen jännityksien muutokset vuosien saatossa taivutetulle ja raudoitetulle
teräsbetonirakenteelle (Mäkiö, et al., 1990), (Suomen Betoniyhdistys r.y., 1954),
(Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y., 1967), (Suomen Betoniyhdistys r.y., 1980),
(Sisäasiainministeriön päätökset, 1913 - 1975).

Taulukosta voi havaita materiaalien sallittujen jännitysten nousun vuosien saatossa, kun
kehitystä on tapahtunut materiaalissa sekä betonirakenteiden toteutuksessa, suunnittelussa
ja laadunhallinnassa. Yllä esitetty taulukko on suuntaa antava jännitysarvojen osalta, eikä
sitä voi käyttää suoraan sellaisenaan vanhojen rakenteiden laskennassa. Vanhoissa beto-
ninormeissa on paljon mainintoja eri ehdoista riippuen, milloin sallittua jännitystä voidaan
joko kasvattaa tai sitä tulee madaltaa liittyen esimerkiksi rakenneosan hoikkuuteen tai laat-
tapaksuuteen (Suomen Betoniyhdistys r.y., 1954).

Esijännitetyille betonirakenteille ilmestyi ensimmäinen virallinen normi teknillisine ohjei-
neen vuonna 1958. Tässä normissa edellytettiin esijännitettyjen rakenteiden yhteydessä A-
betonin käyttöä sekä määrättiin tiettyjä vaatimuksia rakennusaineille, laskentaperusteille
sekä rakenteen toteutuksen suoritukselle. Vuonna 1963 julkaistiin kulkulaitoksen ja yleis-
ten töiden ministeriön vahvistamat betonisten rakennuselementtien normit. Betonielement-



20

tien omissa normeissa otettiin tarkemmin kantaa esimerkiksi suojabetonipeitepaksuuksiin
ja määritettiin ensimmäistä kertaa liitososiin käytettäviksi korroosion kestäviä materiaaleja
(Suomen Betoniyhdistys r.y., 1981). (Mäkiö, et al., 1990), (Mäkiö, et al., 1994).

3.2.2 Nykyaikaiset teräsbetonirakenteet
Eurokoodin mukaisessa betonin lujuusluokittelussa sen puristuslujuus annetaan C-lukuna,
jossa ensimmäinen numero kuvaa lieriölujuutta ja jälkimmäinen kuvaa puolestaan kuutio-
lujuutta. Rakennelaskelmissa lieriölujuus on se ominaisarvo, jota redusoidaan osavarmuus-
kertoimin, ja johon betonin jännitys enimmillään rajataan laskennallisissa tarkasteluissa.
(Suomen Betoniyhdistys ry, 2016).

Lujuus-
luokka

Lieriölujuus
[N/mm²]

Kuutiolujuus, sivu
150 mm [N/mm²]

Kuutiolujuus, sivu
100 mm [N/mm²]

Vanhan betoni-
luokan vastaavuus

C12/15 12 15 15,5 K15
C16/20 16 20 20,6 K20
C20/25 20 25 25,8 K25
C25/30 25 30 30,9 K30
C30/37 30 37 38,1 (K35, lähes)
C35/45 35 45 46,4 K45
C40/50 40 50 51,5 K50
C45/55 45 55 56,6 -
C50/60 50 60 61,8 -
C55/67 55 67 69,0 -
C60/75 60 75 77,2 -
C70/85 70 85 87,6 -
C80/95 80 95 97,8 -
C90/105 90 105 108,2 -

Taulukko 3. Nykynormien vähimmäislujuudet betonille (Suomen Betoniyhdistys ry, 2016) sekä
vastine vanhoille betoniluokille.

Betonimassan valmistuksessa tulee huomioida voimassa olevien normien vaatimukset sekä
suunnittelukohdekohtaiset edellytykset. Nykyisille teräsbetonirakenteille tulee olla määri-
tettynä seuraavat kohdat, jotta se voidaan toteuttaa tarkoituksenmukaiseksi:

∂ lujuusluokka ja laadunarvosteluikä (jos muu kuin 28 vrk)
∂ sideaineen (sementin) erityisvaatimukset
∂ rasitusluokat, mittatoleranssit ja suojabetonipeite
∂ kiviaineksen ylänimellisraja
∂ seuraamusluokka ja suunniteltu käyttöikä
∂ palonkestävyys- ja toteutusluokka
∂ muut erityispiirteet, kuten; vedenpitävyys, kulutuksen kestävyys, hi-

dastettu kovettuminen, lämpötilan rajaus

(Suomen Betoniyhdistys ry, 2016)

Teräsbetonirakenteelle laskennassa käytettävä murtorajatilan suunnitteluarvo määritetään
kansallisesti asetetuilla materiaalin osavarmuuskertoimilla. Käytössä on myös kerroin cc =
0,85, joka huomioi puristuslujuuteen vaikuttavat pitkäaikaistekijät sekä kuorman vaikutus-



21

tavasta aiheutuvat epäedulliset tekijät. Normaalisti vallitsevassa mitoitustilanteessa betonin
osavarmuuslukuna käytetään c = 1,5. Osavarmuuslukuna voidaan käyttää kevennettyä
arvoa c = 1,35, kun tietyt laadulliset ehdot betonin valmistuksessa täyttyvät. Normaalissa
mitoitustilanteessa betonin jännitys rajataan siis suunnitteluarvoon, joka on noin 57 % ky-
seisen betonilaadun koelieriön ominaislujuudesta. (Ympäristöministeriö, 2016), (SFS-EN
1992-1-1 + NA, 2004 / 2016).

Vertailuarvoksi sallittujen jännitysten mukaiseen puristuskestävyyteen eurokoodin mukai-
selle betonikestävyydelle voidaan ottaa kerroin 0,45 (vrt. kappale 3.1), jolla redusoidaan
betonin lieriölujuuden arvoa (Park & Paulay, 1975). Eurokoodimitoituksessa sallitaan be-
tonille siis lähes 27 % suurempi puristuslujuus verrattuna sallittujen jännitysten mukaisiin
mitoitusarvoihin, kun osavarmuusluvulla ja cc-kertoimella redusoidaan puristuslujuuden
ominaisarvoa.

Tavallisten betonirakenteiden yleisimmät raudoitteet ovat kuumavalssatut harjatangot
A500HW sekä kylmämuokatut hitsatut raudoitusverkot B500K. Betoniraudoitteiden tulee
täyttää niille SFS –standardeissa asetetut vaatimukset mm. kemiallista koostumuksen, lu-
juuden ja hitsattavuuden osalta. Tankoja on saatavissa myös korkeammissa lujuusluokissa.
Tunnuksen numero kuvaa raudoitteen ominaislujuutta N/mm². Raudoitukselle käytetään
materiaalin osavarmuuslukuna tavallisesti arvoa s = 1,15. Kuten betonilla, voidaan myös
raudoituksella keventää osavarmuuslukua arvoon s = 1,10, kun tietyt laadulliset vaatimuk-
set täyttyvät. (Suomen Betoniyhdistys r.y., 1995).

Betonirakenteiden eurokoodin SFS-EN 1992-1-1 mukaiset suunnitteluohjeet eivät päde
suoraan raudoituksille, jos ne ovat ruostumattomia, pinnoitettuja tai niiden myötölujuus on
suurempi kuin 600 N/mm². Soveltuvuus eurokoodisuunnittelun ohjeisiin tulee erikseen
osoittaa, mikäli erikoislaatuisia raudoituksia päädytään käyttämään. (Ympäristöministeriö,
2016).

3.2.3 Tapauskohtainen lujuuden määritys SFS-EN 1990 mukaan
Eurokoodin suunnitteluperusteiden opastavan liitteen D (SFS-EN 1990, liite D) mukaisesti
materiaalin lujuuden mitoitusarvo voidaan määrittää rakenteesta otettujen näytekappalei-
den testaukseen sekä hyväksyttyihin tilastollisiin menetelmiin perustuen (SFS-EN 1990:
annex D, 2002). Tästä voi olla hyötyä, kun halutaan määrittää rakenteen kantokestävyyttä,
ja rakenteelle olisi tarpeen sallia tavallista suuremmat jännitykset, tai jos rakenteen lujuus
ei ole alun perinkään tiedossa.

Betoni jatkaa kovettumistaan vielä pitkään senkin jälkeen, kun se on saavuttanut rakenne-
laskelmiin määritetyn ominaisarvon. Tavallisesti laskelmissa käytetty lujuuden ominaisar-
vo on betonin lujuus 28 vuorokauden iässä. Näin ollen vanhoissa rakennuksissa betonira-
kenteiden todellinen puristuslujuus voi olla suurempi kuin millä ne on aikanaan mitoitettu.
Karkeana arviona voidaan käyttää noin 25 % suurempaa loppulujuutta verrattuna betonin
arvosteluikään. Laskelmissa ei suurempaa lujuusarvoa voida kuitenkaan käyttää ilman
kohdekohtaista puristuslujuuden todennusta. (Punkki, 2017).

Koestustapoja on erilaisia, joista mainittakoon työnaikainen rakennuspaikkakohtainen näy-
tekappaleiden testaus halutulle kuormitukselle, rakenteesta otettuihin näytteisiin perustuva
koestus tai yksittäisten rakennusosien vaatimuksenmukaisuuden tarkastuskoestus. Teräsbe-
tonisten tasorakenteiden tutkimuksen yhteydessä yksinkertaisin koestustapa on poralieriö-
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näytteiden ottaminen ja niiden koestaminen. Poralieriöiden koestuksen perusteella voidaan
tilastollisin menetelmin määrittää uusi mitoitusarvo, joka voi olla aiempaa oletusta suu-
rempi. (Suomen Betoniyhdistys ry, 2016).

Teetettävän kokeen suoritus tulee aina sopia erikseen tutkimuslaitoksen kanssa ja sen to-
teutuksesta laaditaan koesuunnitelma. Koesuunnitelmaan tulee sisällyttää tarvittavat tiedot
kokeen tarkoituksesta ja tavoitteista, vaadittavista valmisteluista, tulosten ennusteesta,
koekappaleiden valinnasta sekä niiden työstöstä ja koekappaleiden laboratoriokoestuksesta.
Puristuslujuus tulee määrittää standardin SFS-EN 12504-1 (Betonin testaus rakenteista.
Osa 1: Poratut koekappaleet, näytteenotto, tutkiminen ja puristuslujuuden testaus) ohjei-
den mukaisesti. Näytteet tulee valita siten, että ne antavat riittävän laajan otannan halutusta
rakenteesta, jotta tulokset voidaan tarvittaessa yleistää koskemaan esimerkiksi koko raken-
nuksen tasorakenteita. Näytteitä rakenneosaa kohti tulee ottaa vähintään kolme kappaletta
ja niiden sijoitus valitaan satunnaisesti huomioiden, ettei rakenteen toimintaan vaikuteta
haitallisesti. (Suomen Betoniyhdistys ry, 2016).

Suomen kansallisessa liitteessä on määritelty muunnoskertoimen d arvoksi betoniraken-
teessa 0,85 (merkitty aiemmin cc) (Juvonen, 2014). Koetulosten perusteella määritettyä
puristuslujuutta voidaan viranomaisen ja rakennushankkeeseen ryhtyvän hyväksynnällä
käyttää kohteen rakennelaskelmissa, kun tarkastellaan vanhoja olemassa olevia betonira-
kenteita. Koenäytteisiin perustuvaan puristuslujuuden mitoitusarvoon vaikuttaa:

∂ koetulosten hajonta
∂ kokeiden lukumäärä ja niihin liittyvä tilastollinen epävarmuus
∂ aikaisempi tilastollinen tieto ko. materiaalista

(SFS-EN 1990: annex D, 2002)

Ominaisarvon osavarmuuslukuna käytetään rakennusmateriaalin eurokoodissa tavanomai-
sesti käytettyä arvoa, ellei jotakin muuta ole osoitettu. Tilastollisen analyysin perusteena
on, että käytössä on riittävä määrä havaintoja. Lisäksi tulee olla käsitys ennalta olevan ti-
lastollisen aineiston perusteella arvioinnissa käytettävästä jakaumatyypistä. Betonin puris-
tuslujuutta mallinnetaan tilastollisesti normaalijakautuneena ja siihen liittyvä kerroin k n on
määritetty standardin SFS-EN 1990 kohdassa D7.2.

Kyseisen normaalijakaumaan perustuvan kertoimen valinnassa käytetään ylempää saraket-
ta ”Vx tunnettu”, jos variaatiokerroin tai sen ylälikiarvo tunnetaan ennalta. Tämä edellyttää
tarkastelutilanteesta aiempaa vertailukelpoista aineistoa, joiden kokeet on suoritettu vas-
taavanlaisten olosuhteiden vallitessa. Standardi ei määritä, mitä vertailukelpoinen tässä
yhteydessä tarkoittaa, vaan se tulee määrittää teknisen arvioinnin perusteella. Karkeasti
voidaan olettaa, että vertailtavien aineistojen rakennusvuosi ja betonilaadut tulee vähintään
olla samat, jotta voidaan soveltaa ennalta tunnettua variaatiokerrointa. Alempi sarake, ”V x
tuntematon”, on puolestaan käytössä aina, kun variaatiokertoimelle estimoidaan yksilöity
arvo kyseessä olevasta näytteestä ilman ennakkotietoa. Tuntemattoman variaatiokertoimen
käyttö on mitoitusarvon kannalta varmalla puolella.

Puristuskestävyyden mitoitusarvon määrityksessä on otettu huomioon, että tuloksiin saat-
taa sisältyä epävarmuutta johtuen koepalojen ottomenetelmästä, niiden mittakaavasta to-
delliseen rakenteeseen nähden sekä muiden ominaisuuksien vaikutuksista, kuten työstön
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aikaisesta epätasalaatuisesta betonimassan jakautumisesta ja säästökivistä. Betonin puris-
tuslujuuden mitoitusarvo koestettujen näytteiden perusteella voidaan määrittää kaavasta:

= ( ) = (1 ) (5)

missä, Xd = lujuuden mitoitusarvo [N/mm²]
d = muunnoskertoimen mitoitusarvo, kansallisen liitteen mukaan 0,85
m = materiaalin osavarmuusluku, yleensä betonilla 1,5

Xk(n) = lujuuden ominaisarvo, johon sisältyy n kappaleen suuruisen otok-
sen tilastollinen epävarmuus ilman muunnoskertoimia [N/mm²]
mx = lujuuden keskiarvo, joka saadaan n määrällä koetuloksia [N/mm²]
kn = normaalijakaumaan perustuva taulukkoarvo ominaisarvon 5 %:n frak-
tiilille (Taulukko 4)
Vx = laskettavan suureen variaatiokerroin, Vx = sx / mx

Taulukko 4. Normaalijakaumaan perustuvan kertoimen arvot (SFS-EN 1990: annex D, 2002).

Kun variaatiokerroin on tarpeen määrittää yksilöllisesti saaduista näytteistä, tehdään se
otoskeskihajonnan ja keskiarvon jakolaskuna. Otoskeskihajonta on määritetty alla olevan
kaavan mukaan:

= ( )² (6)

missä, sx = otoskeskihajonta [N/mm²]
xi = yksittäinen koetulos [N/mm²]
n = tehtyjen koestuksien lukumäärä [kpl]

Yhtälöstä  (5) määritetyllä lujuuden mitoitusarvolla voidaan saada edullisia vaikutuksia
jatkossa rakennelaskelmissa kapasiteetin määrityksen osalta, kun betonille voidaan sallia
mahdollisesti aiempaa suurempi puristusjännitys. Oheinen lujuuden määrityksen periaate
on kansallisen liitteen mukaisesti hyväksytysti käytössä Suomessa.

(SFS-EN 1990: annex D, 2002)

Valmiin rakenteen betonin puristuslujuudelle on esitetty määritystapa myös vuoden 2016
betoninormeissa (by 65) kohdassa 5.2.3.3. Kyseisessä määrityksessä tulee näytepalojen
perusteella saadut koetulokset muuttaa 150 mm särmäisen kuution lujuuksiksi oheisen oh-
jeen mukaan:

∂ Lieriöiden halkaisija 100 - 150 mm  yksittäinen lujuustulos kerro-
taan luvulla 1,05

∂ Lieriöiden halkaisija 50 - 80 mm  yksittäinen lujuustulos kerrotaan
luvulla 1,10

∂ Väliarvot interpoloidaan lineaarisesti
∂ Kahdesta osasta liimatut lujuustulokset kerrotaan lisäksi luvulla 1,05

(Suomen Betoniyhdistys ry, 2016)
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Jotta eri menetelmien avulla saadut lujuuden arvot ovat vertailukelpoisia, tulee huomioida,
onko käytössä lieriö- vai kuutiolujuus. Liitteen 1 mukaisessa vertailulaskelmassa esitetään
tulokset eräästä todellisesta korjauskohteesta saatujen betoninäytteiden puristuslujuuksien
perusteella. Kahdella eri tavalla määritetyn betonin suunnitteluarvona käytettävän puristus-
lujuuden ero on laskentaesimerkissä noin 5 %. Betonille sallittava puristusjännitys kasvaa
huomattavan paljon oletettuun alkuperäiseen lujuuteen nähden, jolloin jatkomitoituksessa
suuremmasta arvosta voidaan saada hyötyä.

Vanhojen rakenteiden laskennan yhteydessä määritetään erikseen taivutuskestävyys beto-
nin puristuskestävyyden suhteen sekä raudoituksen vetokestävyyden suhteen. Saaduista
arvoista valitaan pienempi tulos suurimaksi sallituksi taivutusmomentiksi (Köppä, 1956).

Pelkän betonin sijaan voi siis olla tarpeen analysoida myös vanhojen vetorautojen todelli-
sia ominaislujuuksia. Suorien betonirautojen laadunvarmistus sekä lujuuden määritys ja
testausmenetelmät on esitetty standardeissa SFS-EN 10080, SFS-EN ISO 15630-1 ja SFS-
EN ISO 6892-1. Vetolujuuden määritys perustuu vastaavaan tilastolliseen laskentaan kuin
betonin yhteydessä.

Käytännön suunnittelutapauksessa betoninäytekoekappaleiden ottaminen korjauskohteen
nykyisistä rakenteista on helpompaa verrattuna vanhojen vetorautojen näytteiden ottoon,
sillä betonikoepalojen ottaminen ei vielä heikennä merkittävästi olemassa olevan rakenteen
toimintaa. Lisäksi laskennallisesti betonin sallittu puristuslujuus on juuri se arvo, jota olisi
tarpeen kasvattaa, jotta suurempia kuormituksia rakenteelle voitaisiin sallia, kun rakenne
on niin sanotusti yliraudoitettu.

3.2.4 Kantavuuden arviointi koekuormituksen perusteella
Joissakin tapauksissa voi tulla kysymykseen rakenteen koekuormittaminen siten, että sen
voidaan osoittaa kestävän sille laskennallisesti kohdistuvat kuormat. Vanhoilla rakenteilla
koekuormitus voi olla tarpeellinen menettely, jos rakenteessa esiintyy vaurioita ja vanhat
suunnittelukuormat ovat pienet. Koekuormitukseen käyttöön voidaan päätyä, jos sitä edel-
tävissä kantavuuslaskelmissa rakenteen kantavuus on todettu riittämättömäksi. Koekuormi-
tuksesta voidaan saada tärkeää tietoa tarkennettua kantavuuslaskelmaa tai mahdollisesti
finite element -tietokonemallia varten. (Liikennevirasto, 2016).

Koekuormitustyyppejä on kaksi (Suomen rakennusinsinöörien liitto RIL ry., 1988):

∂ Rakennetta kuormitetaan korkeintaan suunnittelukuormalla, jolloin
varmistetaan rakenteen kantavuus sekä sallituissa rajoissa pysyvät
muodonmuutokset

∂ Rakenne kuormitetaan murtoon, jolloin saadaan selvitettyä todellinen
kokonaisvarmuus ja murtumistapa

Korjauskohteissa rakenteiden koestaminen murtoon saakka voi olla käytännöllisesti hanka-
laa sekä epätaloudellista, ja näin ollen sen käyttö on harvinaista. Usein on järkevää koe-
kuormittaa rakenneosia, jotka edustavat laajaa joukkoa kyseessä olevia rakenteita, jotta
tuloksia päästään soveltamaan jatkosuunnittelussa. Optimaalisinta on koekuormittaa mur-
toon rakenneosia, jotka olisivat muutenkin poistumassa käytöstä tai purku-uhan alla. Mur-
toon kuormituksessa tulee huomioida seurannaisvaikutukset ympäröiville rakenteille sekä
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mahdollisesti jopa rakennuksen stabiliteetille. Koekuormitus voi olla perusteltu oheisissa
tilanteissa. (Teknillinen korkeakoulu, 1986):

∂ Rakenneosien yksityiskohtia ja materiaaleja ei ole mahdollista selvit-
tää luotettavasti muilla menetelmillä

∂ Rakenteen toiminnan monimutkaisuuden vuoksi lujuuslaskelmat eivät
ole riittävän luotettavat ilman koekuormitusta

∂ Rasitusten jakautumista tai vanhan ja uuden rakenteen yhteistoimintaa
ei voida muulla luotettavalla tavalla osoittaa

Vuoden 1980 betoninormissa (BN 80) esitetään konkreettiset hyväksymiskriteerit koe-
kuormitukselle, kun rakennetta ei voida kuormittaa murtoon asti. Hyväksymiskriteerit
koostuvat kuudesta kohdasta, jotka koskevat sekä murto- että käyttörajatilalle asetettuja
vaatimuksia seuraavasti:

1. Käyttörajatilan pitkäaikaiskuormaa mallinnetaan käyttämällä lyhytaikaista kuormi-
tusta, joka on 20 % laskennallista pitkäaikaiskuormaa suurempi. Kuormitus toiste-
taan vähintään 5 kertaa

2. Käyttörajatilan kelpoisuusehdot mallinnetulle kuormitukselle ovat:
- rakenteessa ei havaita raja-arvoja ylittäviä halkeamia tai muita vaurioita
- taipumat eivät ylitä sallittuja arvoja

3. Murtovarmuus katsotaan riittäväksi, jos seuraavat ehdot kuormalla 0,85p d ovat
voimassa (pd = murtorajatilan mitoituskuorma):

- taipuma 24 tunnin kuormituksen jälkeen
- jos taipuma ylittyy, niin 24 tuntia kuorman poiston jälkeen pitää taipu-

masta vähintään 75 % olla palautunut (jännerakenteilla 80 %)
- teräsbetonirakenteessa seuraava kuormitus tehdään 72 tunnin jälkeen

edellisen kuorman poistosta. Tässä testissä tulee taipumasta palautua vä-
hintään 80 % kyseisen testin taipumasta (ei verrattuna lähtötilanteeseen)

4. Murtovarmuuden testauksen jälkeen ei rakenteessa saa esiintyä sen käyttöä haittaa-
via vaurioita eivätkä halkeama- tai taipumamitat saa ylittää sallittuja arvoja

5. Rakenneosassa ei saa esiintyä koestuksessa tai sen jälkeen leikkaushalkeamia
6. Osoitetaan laskelmissa, kokeellisesti tai muulla tavoin, että leikkausmurto ei tule

määrääväksi murtumismuodoksi murtorajatilassa

(Suomen Betoniyhdistys r.y., 1980)

Rakentamismääräyskokoelman osan B4: betonirakenteet mukaan koekuormitusta voidaan
käyttää myös tapauskohtaisesti käytetyn laskentamenetelmän soveltuvuuteen kyseessä ole-
van rakenteen rajatilatarkastelussa. Koejärjestelyjen suunnittelijan, kokeen tekijän sekä
tuloksien analysoijan tulee olla hyvin perehtynyt kokeelliseen mitoitukseen. Lisäksi työvä-
lineet esimerkiksi voiman ja muodonmuutosten mittauskaluston osalta tulee olla tarkkuus-
vaatimuksia vastaavia. Rakenteen koekuormituksessa tulee tarkkaan perehtyä Rakenta-
mismääräyskokoelman (B4: kohta 2.4) mukaisiin vaatimuksiin ja periaatteisiin.  (Ympäris-
töministeriö, asunto- ja rakennusosasto, 2005).

Vanhoissa betoninormeissa (v. 1954) koekuormituksesta linjataan hyvin vapaamuotoisesti
seuraavaa: ”Jos koekuormitus katsotaan tarpeelliseksi tai tarkastava viranomainen antaa
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siihen luvan tai sitä vaatii, suoritettakoon se rakenteiden kuormitusmääräysten mukaisesti
ja annettakoon sen järjestäminen pätevän ammattimiehen tehtäväksi”. (Suomen
Betoniyhdistys r.y., 1954).

Koekuormitusta voi olla tarpeen käyttää myös tilanteessa, jossa rakenteen vahvistus on
toteutettu ja halutaan seurata sen toimintaa vahvistuksen jälkeen. Paras vahvistuksen toi-
minnan analysointi saadaan toteutettua, jos voidaan verrata rakenteen käyttäytymistä ennen
ja jälkeen vahvistuksen. Liikenneviraston laatima Siltojen monitorointiohje (2016) noudat-
taa vuoden 1980 normissa esitettyä pitkäaikaiskuormituksen mallinnusta (kohta 1.) koe-
kuormitusjärjestelyissä. (Liikennevirasto, 2016).

3.3 Kuormat
Ensimmäiset koko Suomea koskevat kuormitusnormit tulivat voimaan vuonna 1932 ja ne
julkaistiin Suomen Asetuskokoelmassa. Tämän jälkeen kulloinkin voimassa olevat ja päi-
vittyneet määräykset julkaistiin vuosittain Rakentajain Kalenteriin. Tätä aikaisemmin käy-
tössä on ollut Helsingin rakennustarkastuskonttorin ohje Määräarvoja kuormituksille ja
sallituille ainerasituksille, joka on julkaistu vuonna 1913. (Mäkiö, et al., 1990).

Rakenteisiin kohdistuvat kuormitukset muodostuvat pääasiassa gravitaation aiheuttamasta
rakennusmateriaalien omasta painosta sekä voimassa olevan suunnitteluohjeen tai –normin
määrittämästä hyötykuormasta. Rakenne mitoitetaan yleensä kestämään yhtä pääasiallista
hyötykuormaa tämän oman painon lisäksi. Rakenteeseen voi kohdistuva myös poikkeavia
kuormituksia, kuten onnettomuuskuormaa tai lämpötilakuormia, mutta niitä ei tarkastella
tämän työn yhteydessä. Selvityksen painoarvo on yleisimmissä rakenneratkaisuissa sekä
niiden tavanomaisissa kuormituksissa. (Rakennusinsinööriyhdistys r.y., 1955).

Hyötykuormituksien arvoissa on eroja eurokoodin ja vanhojen suunnitteluohjeiden välillä.
Tämä vaikeuttaa omalta osaltaan vanhan rakenteen tutkintaa ja laskennallista analyysia,
sillä saavuttaakseen maankäyttö- ja rakennuslaissa edellytetyt lujuus- ja vakausvaatimukset
rakenteen tulisi kestää nykypäivän vaatimusten mukaisia kuormituksia. Kun rakenne on
mitoitettu aiemmin pienemmälle kuormalle, on todennäköistä, että rakennetta joudutaan
vahvistamaan kuormitusten kasvaessa.

Kuormitustarkastelua vaikeuttaa lisäksi se, että eurokoodin murtorajatilatarkastelussa käy-
tetään pysyvän kuorman ja hyötykuorman kuormituskertoimia, samanaikaisten kuormitus-
ten yhdistelykertoimia sekä seuraamusluokasta riippuvaa KFI -kerrointa. Kuormituskertoi-
mien avulla määritetään murtorajatilan suunnittelukuorma. Kuormitus-, yhdistely- ja seu-
raamusluokkakertoimet on määritetty standardissa SFS-EN 1990 sekä tämän kansallisissa
liitteissä, joissa esitetään rakenteiden suunnitteluperusteet. Kuormituskertoimilla paranne-
taan rakenteen luotettavuutta sortumista vastaan.

Vanha sallittujen jännitysten –menetelmä käyttää rakenteiden mitoituksessa kuormien
ominaisarvoja, jolloin niihin ei käytetä korotus- tai yhdistelykertoimia (Kantanen, et al.,
1974). Mikäli rakenteeseen kohdistuu useampia hyötykuormia samanaikaisesti, mitoitetaan
rakenne määräävimmän kuormituksen mukaisesti (Rakennusinsinööriyhdistys r.y., 1955).
Rakenteellinen luotettavuus syntyy matalammalle rajatusta jännitysarvosta, joka rakentee-
seen sallitaan (MacGinley, 1978). Erilaisesta kuormituksen määrityksestä johtuen euro-
koodin mukaisen murtorajatilatarkastelun ja sallittujen jännitysten mukaisen laskennan
välille on hankala luoda suoraa korrelaatiota.



27

3.3.1 Tavallisten hyötykuormien ominaisarvojen vertailu
Vanhassa rakenteiden kuormitusmääräys (RKM) teoksessa määritellään tavallinen kuormi-
tus seuraavasti: ”Tavallinen kuormitus on sellainen yhdistelmä omapainosta ja kuormista
lisävoimineen, joka esiintyy usein tai jatkuvasti” (Rakennusinsinööriyhdistys r.y., 1955).

Oheisessa taulukossa (Taulukko 5) esitetään tavanomaisia tasorakenteiden kuormituksia
sekä vertaillaan niiden ominaisarvoja. Vanhan kuormitusmääräyksen yksiköt on muunnettu
yksiköstä kg/m² yksikköön kN/m² käyttämällä gravitaatiovakiolle pyöristettyä arvoa g = 10
m/s². Pyöristetyllä gravitaatiovakion arvolla saadaan laskennallisesti varmalla puolella ole-
va yksinkertainen yksikkömuunnos, jossa 1 kN vastaa 100 kg:aa. Lukuarvojen perään sul-
kuihin kirjaimin merkityt luokitukset ovat Ympäristöministeriön asetuksen 4/16 ja euro-
koodin mukaisia (Ympäristöministeriö, 2016).

Valtakunnallisesti säädettyä kuormitusohjetta (SisMp 251/32) päivitettiin ensimmäisen
kerran vuonna 1941 (SisMp 241/41) siten, että massiivisina laattarakenteita tai ylälaatta-
palkkeina toteutetuille välipohjille mitoitettiin vain 2,0 kN/m²:n suuruinen hyötykuorma
edellisen 2,5 kN/m²:n sijaan. Tämä päivitys johti käytännössä siihen, että kaikki 1940-
luvun teräsbetonirakenteisen välipohjat on toteutettu tällä pienemmällä kuormalla (Mäkiö,
et al., 1990). Lisäksi sivukaupungilla sijaitsevien niin sanottujen vähempiarvoisten raken-
nusten välipohjien hyötykuormiksi sallittiin niin ikään 2,0 kN/m². (Sisäasiainministeriön
päätökset, 1913 - 1975). Vähempiarvoista rakennusta ei määritellä lähdekirjallisuudessa
sen tarkemmin, joten käytettävän kuorman harkinta on oletettavasti ollut suunnittelijalla

1970-luvun aikana voimaan tuleen rajatilamitoituksen yhteydessä on alettu käyttää Raken-
tamismääräyskokoelman mukaisia kuormitusarvoja varmuuskertoimineen. Niitä ei kuiten-
kaan käsitellä tässä yhteydessä, sillä tutkimus painottuu rajatilamitoitusta edeltävään ai-
kaan verrattuna eurokoodilaskelmiin. Sallittujen jännitysten mukaista mitoitusta on tiettä-
västi käytetty vielä rajatilamitoituksen voimaan tulon jälkeenkin. Sallittuja jännityksiä voi-
daan lisäksi edelleen soveltaa muilla tekniikan aloilla, mutta teräsbetonirakenteiden mitoi-
tus tehdään lähtökohtaisesti nykypäivänä eurokoodin mukaan. (Ympäristöministeriö,
2016).
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Kuormitustaulukko [kN/m²] SisMp
(1932)

SisMp
(1941)

RKM
(1955)

SisMp
(1973)

Eurokoodi
+ NA

Oleskelukuorma:
   - säilytysullakot
   - asunnot, toimistot, potilas-
     huoneet, majoitustilat (A, B)
   - luokka- ja yleisöhuoneet,
     pienet myymälät (C1, D1)
   - tehtaat, tuotantotilat (E)

1,5
2,5

3,0

 5,0

1,5
2,0 (2,5)

-

-

1,5
2,0

3,0

 3,0

-
1,5 … 2,0

2,0

5,0

-
2,0 … 2,5

2,5 … 4,0

7,5
Väkijoukkokuorma (tungos):
   - kirkot, juhlasalit (C2 – C5)  3,5 4,0 4,0 4,0 3,0 … 6,0
Tavarakuorma:
   - tavaran varastointitilat (E)
   - varastotila ulkona

 5,0
-

-
-

 4,0
 8,0

5,0
-

7,5
-

Ajoneuvokuorma:
   - kevyet ajoneuvot, vähälii-
     kenteiset maantiesillat (F)
   - kaikki autot ja tiekoneet,
     maantiesillat yleensä (G)

-

 5,0

-

-

2,5

5,0

2,5

4,0

2,5

5,0

Taulukko 5. Vanhojen ja nykyisten kuormitusmääräysten vertailua (NA = national annex).

Ajoneuvokuormasta on määritetty vuoden SisMp 251/32 päätöksessä lisäehto käytettävästä
hyötykuormasta perustuen tarkasteltavan rakenneosan jännevälin pituuteen. Ajoneuvo-
kuormitus porttikongeissa ja pihoissa on määritetty siten, että lyhyillä jänneväleillä kuor-
mitus on taulukoitua arvoa (5,0 kN/m²) suurempi. (Sisäasiainministeriön päätökset, 1913 -
1975).

, = 14   5,0 [kN/m²] (7)

missä, qk,SisMp = mitoituksessa käytettävä hyötykuorma [kN/m²]
L = jännevälin pituus metreinä [m]

Taulukon (Taulukko 5) perusteella voidaan arvioida, että eurokoodin ja Ympäristöministe-
riön kansallisesti asettamat tasorakenteiden hyötykuormat ovat 0 … 25 % suuremmat van-
hoihin kuormitusnormeihin nähden. Kaikki rakennusten käyttötarkoituksen selitteet
(kuormaluokat) eivät ole normien kesken täysin yhteneviä, joten taulukossa on tehty linja-
us siten, että toisiaan vastaavat kuormat on yhdistelty saman kuormaluokan alle vertailun
helpottamiseksi.

Osa kuormituksista tulee aina tutkia tapauskohtaisesti tarkemmin riippuen rakennuksen
todellisesta käyttötarkoituksesta. Esimerkiksi tehdas- ja tuotantotiloissa voi olla merkittä-
västi määräyksistä poikkeavia kuormia johtuen laitteista tai varastoitavasta ja käsiteltävästä
materiaalista tai raaka-aineesta. Kuorman huomattavat dynaamiset vaikutukset tulee tar-
kastella myös erikseen. RKM:ssä mainitaan, että tavallinen sysäys- ja tärinäkuorma sisäl-
tyy tai sisällytetään taulukoituihin hyötykuormiin. Eurokoodissa oletetaan taulukoitujen
hyötykuormien olevan staattisia (Ympäristöministeriö, 2016). (Rakennusinsinööriyhdistys
r.y., 1955).
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Kevyistä ja siirrettävistä väliseinistä tai niitä vastaavista rakenteista lasketaan RKM:n mu-
kaan vähintään 0,5 kN/m² lisäys tason hyötykuormaan. Kun hyötykuorman arvo on 4,0
kN/m² tai suurempi, ei erillistä lisäystä väliseinärakenteista johtuen tarvitse tehdä.
(Rakennusinsinööriyhdistys r.y., 1955).

Eurokoodin mukaisessa kuormituksen määrityksessä tehdään niin ikään hyötykuorman
lisäys kevyiden väliseinien tapauksessa. Tällöin on voimassa oletus, että välipohjarakenne
pystyy jakamaan kuormia myös poikittaissuunnassa, jotta kuormitus ei kokonaisuudessaan
aiheudu viivakuormana vain yhdelle tarkastelukaistalle. Hyötykuorman lisäys väliseinistä
voidaan tehdä RIL:n ohjeen mukaisesti. (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry,
2008).

∂ seinän omapaino  1,0 kN/m: qk = 0,5 kN/m²
∂ seinän omapaino  2,0 kN/m: qk = 0,8 kN/m²
∂ seinän omapaino  3,0 kN/m: qk = 1,2 kN/m²
∂ seinän omapaino  3,0 kN/m: arvioidaan todellinen tilanne kuorman,

sen sijainnin ja tasorakenteen kantosuunnan osalta

3.3.2 Hyötykuorman pienennyskerroin
Kuormitusmääräykset sallivat mahdollisuuden tasolle kohdistuvan hyötykuorman pienen-
tämiseksi tietyin ehdoin. Pienennyskertoimella pyritään huomioimaan se, että todennäköi-
sesti hyötykuorma ei vaikuta laajoilla kentillä kaikkialla samanaikaisesti täytenä. (Suomen
Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, 2008).

Ympäristöministeriön asetuksen 4/16 mukaan pienennyskerroin on rajattu alimmillaan
arvoon A = 0,8 ja sitä voidaan käyttää ainoastaan palkki- ja laattarakenteiden yhteydessä
sekä kuormitusluokissa A – D. Samaisessa asetuksessa on kuitenkin säädetty, että pienen-
nyskerrointa ei tule käyttää, kun laattarakenne mitoitetaan yhteen suuntaan kantavana tai
kun vaakarakenne liittyy pystyrakenteeseen osittain tai täysin jäykästi. Näin ollen pienen-
nyskertoimen käyttö rajautuu osittain tämän työn ulkopuolelle. Hyötykuorman pienennys-
kertoimen määritys on esitetty eurokoodistandardissa SFS-EN 1990 kohdassa 6.3.1.2.
(Ympäristöministeriö, 2016).

Vanhojen kuormitusmääräysten mukaisissa tarkasteluissa hyötykuorman redusointi on
kuitenkin ollut sallittua myös yhteen suuntaan kantavilla laattarakenteilla. Oleskelukuor-
man osalta hyötykuorman vähennyksestä lausutaan määräyksissä seuraavaa: ”Vähennys
lasketaan erilaisille rakenteille tulevista kuormista seuraavien pinta-alojen mukaan: Yk-
sinkertainen tai jatkuva yhteen suuntaan jäykistetty laatta: Mitoitettava aukko tai (tukire-
aktiota tai –momenttia laskettaessa) puolet kummastakin viereisestä aukosta, leveyssuun-
nassa pistekuorman jakaantumisleveydeltä”. RKM ei kuitenkaan määrittele erikseen piste-
kuorman jakautumisleveyttä, joten se tulee selvittää tapauskohtaisesti suunnittelun yhtey-
dessä. (Rakennusinsinööriyhdistys r.y., 1955).

Hyötykuorman vähennys on määritetty kahtena pinta-alana, joiden perusteella käytettävä
vähennyksen osa (%) voidaan tarvittaessa interpoloida lineaarisesti. Hyötykuorman vähen-
nys on lisäksi rajattu siten, että aiheutuva kuorman vähennys tasolla saa olla enimmillään
30 % rakenteen kokonaiskuormituksesta, missä kokonaiskuormitus sisältää oman painon ja
hyötykuorman. Vähennys pinta-alanperusteella:
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∂ pinta-ala 0 … 40 m², vähennys 0 … 40 %
∂ pinta-ala 40 … 80 m², vähennys 40 … 60 %

(Rakennusinsinööriyhdistys r.y., 1955)

3.3.3 Lumikuorman vertailu
Tavallista hyötykuormaa suurempi ero kuormitusnormeista löytyy lumikuormana käyte-
tyistä ominaisarvoista. Lumikuorman arvo erityisesti Etelä-Suomessa ja rannikkoalueella
on huomattavasti nykyistä määräystä pienempi. Ympäristöministeriön määrittämä lumi-
kuorman ominaisarvo ei ole kuitenkaan suoraan vertailukelpoinen, sillä alla esitetyt arvot
(Kuva 9) ovat kuormituksen ominaisarvoja maassa. Lumikuormalle käytetään eurokoodis-
sa muotokerrointa, kun se muutetaan katto- tai tasokuormaksi. Muotokertoimen arvo tasai-
sella tai loivalla katolla (  30º) on w = 0,8. Lumikuorma voi olla tason määräävä hyöty-
kuorma esimerkiksi vesikattorakenteilla tai erilaisissa piha- tai pysäköintikansirakenteilla.
(Suomen Rakennusinsinöörien Liitto, 1975), (Ympäristöministeriö, 2016).

Kuva 9. Lumikuorman ominaisarvot vuoden 1955 (vasemmalla), vuoden (keskellä) 1973 ja
vuoden 2016  (oikealla)  kuormitusmääräyksistä
(Rakennusinsinööriyhdistys r.y., 1955), (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto, 1975),
(Ympäristöministeriö, 2016).

Esimerkiksi pääkaupunkiseudun kuntien peruslumikuorman arvoksi katolla on säädetty
seudun rakennusvalvontaviranomaisten, PKSRAVA:n, toimesta 2,0 kN/m², joka vastaa
omaiskuorman arvoa 2,5 kN/m² kerrottuna muotokertoimella w = 0,8 (PKSRAVA, 2010).
Tähän ominaisarvoon verrattuna nykyinen lumikuormitus on 30 … 100 % suurempi kuin
vanhan kuormitusmääräyksen mukainen arvo. Vanhassa kuormitusmääräyksessä kuitenkin
esitetään, että lumikuorman arvo tulee harkita aina myös tapauskohtaisesti
(Rakennusinsinööriyhdistys r.y., 1955).
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Kinostumasta aiheutuva lisäkuorma tulee laskelmissa huomioida ja jyrkän lappeen kuormi-
tusta vähentävä vaikutus voidaan hyödyntää tilanteesta riippuen. SFS-EN 1991-1-3 huomi-
oi lumikuorman vähennyksen aiemmin esitetyllä muotokertoimella. Kinostumatarkastelut
tehdään standardin määritysten mukaisesti rakenteesta ja rakennuksen geometriasta riippu-
en. (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, 2008).

Vuoden 1932 Sisäasianministeriön päätöksessä (SisMp 251/32) esitetään lumikuorman
suuruudeksi Uudenmaan sekä Turun ja Porin lääneissä 1,0 – 1,5 kN/m², kun muualla
maassa lumikuorman arvoksi määritetään 1,5 – 2,0 kN/m². Tämä lumikuormitus on hyvin
samankaltainen kuin kuvassa (Kuva 9) esitetty vuoden 1955 kuormitusmääräyksien mu-
kainen lumikuorma. (Sisäasiainministeriön päätökset, 1913 - 1975).

Helsingin rakennustarkastuskonttorin ohjeen mukaan 1900-luvun alussa ei lumikuormaa
ollut määritelty itsenäisenä kuormana, vaan se oli yhdistetty tuulenpaineeseen. Kuormi-
tusohjeessa vuodelta 1917 mainitaan vesikattokuorman arvoksi  2,0 kN/m² lumikuormi-
neen ja tuulenpaineineen. Kyseinen määritelmä jättää paljon tulkinnan varaa sille, millä
kuormalla rakenteet on aikanaan mitoitettu. Materiaalimenekin optimoimiseksi on vesika-
ton mitoituskuormana todennäköisesti käytetty matalinta sallittua neliökuorman arvoa.
Tätä tukee myös se empiirinen havainto, että useissa Helsingin keskustan ullakkotiloissa
on näkyvissä hyvin harvaan sijoitetut ja maltillisen kokoiset puiset pääkannattajat, joiden
päällä poikittaissuuntaisesti kulkee ainoastaan ruodelaudoitus. (Sisäasiainministeriön
päätökset, 1913 - 1975).

3.3.4 Muut kuormat
Tässä diplomityössä ei tutkita laajemmin muita kuin edellä mainittuja kuormituksia, sillä
niillä ei ole suoranaista merkitystä tasorakenteen mitoituksessa. Tasorakenne pyritään mal-
lintamaan erilliseksi rakenneosaksi, jonka toiminnalla ei ole juurikaan välillisiä vaikutuksia
liittyviin pystyrakenteisiin. Kuriositeettina mainittakoon, että vuonna 1932 Sisäasianminis-
teriön päätöksellä määritettiin tuulikuorman olevan yleisesti 1,0 kN/m² ja rannikkoalueilla
1,25 kN/m². (Sisäasiainministeriön päätökset, 1913 - 1975).

Rakennuksen jäykistyslaskelmissa tulee osoittaa, että tasorakenteella on kapasiteettia siir-
tää vaakakuormitusta tasoa jäykistäville osille. Teräsbetonirakenteiden tapauksessa voi-
daan usein olettaa levyteorian mukainen toiminta tasossa. Vaakasuuntaisia kuormituksia
ovat esimerkiksi maanpaine, tuuli sekä rakenteiden vinoudesta aiheutuva lisävaakavoima.
Stabiliteetin määritys ei kuitenkaan ole osa tämän työn tutkimusta. Rakennuksen jäykistys
on syytä tutkia tapauskohtaisesti tarpeen mukaan korjaussuunnittelussa. (Lindberg, 2000).

3.4 Tasorakenteen kantavuuden analyysi
3.4.1 Rakennemalli ja rasitukset
Vanhaa tasorakennetta tarkasteltaessa tulee pyrkiä määrittämään mahdollisimman oikein
staattinen rakennemalli, jonka mukaan rakenne on alkuperäisen mitoituksen mukaan ajatel-
tu toimivan. Toisaalta rakennemalli halutaan määrittää mahdollisimman paljon yksinker-
taistaen, jolloin tehtävän laskennan vaativuus vähenee. Jos rakennemallin valintaan liittyy
epäselvyyttä tai –varmuutta johtuen liitosdetaljeista tai vanhojen rakennesuunnitelmien
puutteellisuudesta, on rakennemalli syytä valita siten, että kaikki kriittisimmät rasitukset
tulee huomioitua riskikohdissa. (Suomen rakennusinsinöörien liitto RIL ry., 1988).
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Esimerkiksi kenttämomentin maksimiarvo on aina varmalla puolella, kun se mitoitetaan
yksiaukkoisena ja vapaasti tuettuna, vaikka rakenne olisikin jatkuva tai päästään jäykästi
tuettu. Ohessa esitettyjen kahden eri rakennemallin (Kuva 10) kenttäalueiden taivutusmo-
menttien maksimiarvojen välinen erotus on:

= ( ) = 0,055 (8)

Tämä tarkoittaa, että kenttämomentin maksimiarvo kasvaa noin 78 %:a, kun siirrytään jäy-
kästä tuesta täysin vapaasti tuettuun rakenteeseen. Kyseinen kasvu on merkittävä muutos
mitoittavan momentin arvoon. Tulee siis huomioida, että rakennetta ei virheellisesti tarkas-
tella liian pienelle taivutusmomentille, jos todellinen rakennemalli onkin lähempänä nive-
lellistä tukea.

Kuva 10. Momentin verhokäyrät nivelellisesti tuetussa palkissa sekä toisesta päästään
jäykästi tuetussa palkissa, kun kuormitus on tasanjakautunut.

Monoliittiset pilari-palkki- ja seinä-laatta –liitokset voivat olla hyvin tulkinnanvaraisia tuen
vapausasteen suhteen. Todenmukaisin tukimalli tällaisessa tilanteessa on kiertymäjousi,
jonka perusteella aiheutuvat momenttirasitukset ovat jotakin vapaasti ja jäykästi tuetun
rakenteen väliltä. Tasorakenteiden päissä käytetään raudoitusta, joka jatketaan poikkileik-
kauksen yläpintaan tukialueella tahatonta kiinnitysmomenttia vastaan (Suomen
Rakennusinsinöörien Liitto r.y., 1967). Elementtirakenteiden osalta rakennemalli on yksin-
kertaisempi, sillä pysty- ja vaakarakenteen väliset liitokset ajatellaan usein nivelellisiksi
(Leskelä, 2006).

Rakenteen moniaukkoisuus niin ikään vaikuttaa rasitusten suuruuteen. Mitä useampi aukko
rakenteessa on, sitä enemmän rasitukset tasaantuvat. Myös kuormituksen sijainti vaikuttaa
oleellisesti rasitukseen, joten suunnittelukohteesta ja -tilanteesta riippuen tulee niin sanottu
shakkilautakuormitus tarvittaessa tarkistaa (Böhling, 2009). Rakennesuunnittelijan tulee
pystyä tunnistamaan rakenteen kannalta kriittisimmät tarkastelut ja arvioimaan näiden tar-
kastelujen rasitusten perusteella sen kantavuutta. Rasitukset määritetään kimmoteorian
mukaisesti. (Leskelä, 2006).

Vanhat teräsbetonirakenteiden teknilliset ohjeet linjaavat, että moniaukkoisen rakenteen
kenttämomenttia ei tule olettaa tukimomenttia pienemmäksi. Tällä tavalla on voitu varmis-
taa, että kentän raudoitus on riittävä, vaikka laatan rakennemalli muuttuisikin lähemmäs
yksiaukkoista laattaa esimerkiksi tukialueen halkeaman ja raudoituksen myötäämisen
vuoksi. Kenttämomentin pienennys voidaan huomioida laskennassa, jos myös laatan reu-
natuki on osittain tai kokonaan jäykkä. (Suomen Betoniyhdistys r.y., 1954).
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Kuva 11. Vanhojen teknillisten ohjeiden mukainen taivutusmitoitus laattarakenteessa.

Kimmoteorian mukaan määräytyvä terävä momentin huippuarvo tuen kohdalla on mahdol-
lista pyöristää oheisen kaavan (9) mukaan. Tukimomentin määrityksessä tukireaktion voi-
daan olettaa vaikuttavan tasaisesti koko tukialueella. Poikkileikkauksen mitoituksessa voi-
daan huomioida lisäksi rakenteeseen muotoillut viisteet enintään suhteessa 1:3. Tällä ta-
voin saadaan tukialueella tehollinen korkeus hieman suuremmaksi, joka auttaa poikkileik-
kauksen mitoituksessa tuen kohdalla tukimomentin ja työntöjännityksen (leikkausvoiman)
aiheuttamia rasituksia vastaan. (Kantanen, et al., 1974).

= (9)

missä, Mred = momentin vähennys [kNm]
R = tukireaktio [kN]
btuki = tukileveys [m]

Kuva 12. Tukimomentin pyöristys jatkuvassa rakenteessa (Kantanen, et al., 1974).

Kyseinen tukimomentin pyöristys jatkuvassa palkissa on esitetty vastaavassa muodossa
myös eurokoodin suunnitteluohjeissa. Kun jatkuvan rakenteen tukena on pyöreä pinta, on
tukimomentin pyöristys puolestaan rajattu korkeintaan seuraavasti (Liikennevirasto, 2012):

= , missä, D = tukipinnan halkaisija (10)

Rakennemallin osalta ei ole merkitystä tarkastellaanko rakennetta vanhojen vai nykyisten
normien mukaan, sillä laskentaan sovellettava palkkirakenteiden statiikka on pysynyt sa-
mana. Rasitukset lasketaan kimmoteoreettisen jakauman perusteella. Hyperstaattisten ra-
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kenteiden laskenta on nykyään helpompaa ja tarkempaa, sillä se voidaan tehdä tietoko-
neavusteisesti. Useampi aukkoisille palkki- tai laattarakenteille on ollut aiemmin käytössä
valmiita valintataulukoita, joista voidaan lukea taivutusmomentin ja tukivoiminen kertoi-
mia erilaisilla kuormitustilanteilla (vrt. Kuva 13). (Kantanen, et al., 1974).

Eurokoodin mukaisesti kimmoteoreettisesti määritettyjä tukimomentteja on lisäksi mahdol-
lista pienentää murtorajatilatarkasteluissa erillisellä kertoimella, kun rakenteella voidaan
olettaa olevan riittävä kiertymiskyky ja kiertymisestä aiheutuvat vaikutukset huomioidaan
kenttäraudoitteissa. Taivutettujen palkki- ja laattarakenteiden tapauksessa, jos tuen vierei-
set kenttien jännevälit ovat keskenään suhteessa 0,5 … 2,0 ja puristuspinnan korkeuden
suhde rakenteen teholliseen korkeuteen on  0,25 (kun betoni  C50/60), ei kiertymistar-
kastelua ole tarpeen erikseen tehdä. Tukimomenttia voidaan pienentää kertoimella
(Leskelä, 2006):

0,4 + 0,6 + , (11)

missä, M = sallittava kimmoteoreettisen tukimomentin pienennyskerroin
cu = betonin murtopuristuma [‰]

xu = betonin puristuspinnan korkeus murtorajatilassa [mm]
d = rakenteen tehollinen korkeus [mm]

Tukimomentin pienennys tällä tavalla edellyttää plastisen nivelen muodostumista, joten
sitä ei voida soveltaa sallittujen jännitysten yhteydessä. Tukimomentin pienennyskerroin
saa olla enintään 0,80 kuumavalssatuilla (A-lajin raudoitus) ja 0,70 kylmämuokatuilla te-
räksillä (B- tai C-lajin raudoitus). Raudoitukselta vaadittuja ominaisuuksia on käsitelty
eurokoodin liitteessä C. (Leskelä, 2006).

3.4.2 Jatkuva laattarakenne
Rakenteen jatkuvuus vaikuttaa merkittävästi siihen kohdistuviin rasituksiin sekä taipumiin.
Jatkuvan rakenteen tarkastelussa on olennaista tutkia kriittisimmät kuormitusyhdistelmät
siten, että rakenteelle saadaan aiheutettua suurimmat mahdolliset rasitukset. Jatkuvalle
rakenteelle on perusstatiikan mukaisille tapauksille tehty valmiita taulukoita, joista voidaan
valita taivutusmomenteille ja tukivoimille (leikkausvoimille) kunkin kuormitustilanteen
mukaiset kertoimet. Taulukoituihin arvoihin voi aiheuttaa epätarkkuutta rakenteen eripitui-
set ja erisuuruisen jäykkyyden omaavat jännevälit. Tästä syystä jatkuvaa rakennetta on
usein optimaalisinta tarkastella tietokoneavusteisesti FEM-laskentaohjelmien avulla.
(Leskelä, 2006).
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Kuva 13. Esimerkki 3-aukkoisen rakenteen momenttien ja tukivoimien määrityksistä eri
kuormitustusyhdistelmillä (Böhling, 2009).

Jatkuvan rakenteen yksittäistä jänneväliä voidaan tarkastella irrallisena yksikkönä, kun sen
tukiehdot valitaan todellisen tilanteen mukaisesti. Käsiteltäessä tavanomaista pilari-palkki-
runkoista rakennusta oletetaan reunakenttien tuet ulkoseinillä usein niveliksi ja jatkuvaan
palkkiin liittyvä pää voidaan olettaa jäykäksi. Vastaavasti jatkuvan palkin keskikenttää
voidaan karkeasti mallintaa jäykästi päistään tuetuksi. Tästä analogiasta johtuen on palkis-
ton reunakenttä kuormitetuin, sillä toisen pään nivel-tuki kasvattaa myös ulkoseinää lä-
himpänä olevan pilarin kohdalla vaikuttavaa tukimomenttia. (Leskelä, 2006).

Yksittäisten jännevälien tarkastelun tueksi kannattaa tehdä vertailua rasitusten suuruus-
luokkien oikeellisuuden varmistamiseksi rakenneosan rasituksia laskevan ohjelman (esim.
PUPAX) tai elementtimallin avulla virheiden ehkäisemiseksi. Tukimomentin siirrolle ja
pyöristykselle on esitetty aiemmassa kappaleessa 3.4.1 mitoitusohjeita. Kimmoteoreettises-
ti piirrettävät rasituskuvaajat antavat tukimomentin suhteen turhan suuren huippuarvon,
jolloin sitä voidaan tietyin ehdoin redusoida. Tukimomentin siirto kenttään tulee kompen-
soida kenttäraudoituksen määrässä.

3.4.3 Geometria
Taso- tai laattarakenteesta puhutaan, kun sen leveys- ja pituusmitat ovat suuret verrattuna
sen paksuuteen. Minimiehtona laatan määrityksessä on, että pienempi tason sivumitta on
vähintään 5-kertainen rakenteen paksuuteen (Leskelä, 2006). Pääasiallinen rasitus tasora-
kenteella on taivutus, sillä leikkausrasitus tulee harvoin laatassa määrääväksi. Laskennalli-
sessa tarkastelussa yhteen suuntaan kantava laatta tulkitaan usein yhden metrin levyiseksi
palkkirakenteeksi, jonka korkeus on laatan paksuus. Metrin levyisellä tarkastelualueella
rakenteeseen kohdistuva kuorma saadaan yksikköön kN/m, jolloin rasitukset saadaan mää-
ritettyä palkin statiikan perusteella. (Suomen Betoniyhdistys r.y., 1995).

Vanhoissa teräsbetonirakenteiden teknillisissä ohjeissa esitetään tiettyjä rajaehtoja yhteen
suuntaan kantavien laattojen paksuuksille. Staattisessa mitoituslaskennassa vapaasti tuetun
yksiaukkoisen palkin jännevälinä käytetään tukien välistä vapaata väliä, johon tehdään 5
%:n pituuden lisäys. Vapaasti tuetussa laatassa tehollisen korkeuden, eli etäisyys laatan
yläpinnasta vetoraudoituksen keskiöön, tulee olla vähintään 1/35 kertaa jänneväli. Jatku-
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vassa rakenteessa puolestaan jännevälinä toimii tukien keskiöiden välinen etäisyys ja tehol-
lisen korkeuden minimimitta on 1/45 kertaa jänneväli. Lisäksi talorakenteissa kantavalle
laatalle on asetettu minimipaksuusraja 60 mm. (Suomen Betoniyhdistys r.y., 1954).

Yhteen suuntaan kantavan laatan vetoraudoituksen jakovälistä on esitetty minimiehto, joka
on enintään 400 mm tai 1,5-kertainen laatan paksuus. Jakoraudoituksella on puolestaan
esitetty jakoväliksi 300 – 400 mm ja raudoitusmääräksi 20 % vetoraudoituksen pinta-
alasta. Suojabetonipeitteeksi edellytettiin ainoastaan 10 mm sisätiloissa ja 15 mm ulkoti-
loissa. (Suomen rakennusinsinöörien liitto RIL ry., 1988).

Ylälaattapalkin eli laippapalkin laskennassa on merkitystä sillä, sijaitseeko poikkileikkauk-
sen neutraaliakseli ylälaatassa vai uumapalkissa. Staattinen mitoitus tehdään tavallisen
suorakaidepoikkileikkauksen periaatteiden mukaisesti, kun neutraaliakseli jää vaikutta-
maan palkin laippaan (Kantanen, et al., 1974). Laippapalkin mitoitusanalogiaa tarkastel-
laan lähemmin myöhemmin kappaleessa 4.5. Puristuspuolen tehollinen pinta-ala määrite-
tään oheisen kuvan (Kuva 14) mukaisesti siten, että annetuista ehdoista valitaan pienin:

∂ = 12 + + 2
∂ keskiarvoinen pituus kyseessä olevista, liittyvistä laatoista
∂ puolet uumapalkin jännemitasta

(Suomen Betoniyhdistys r.y., 1954)

Kuva 14. Laippapalkin puristusosan määritys ja toiminta taivutuksessa tavanomaisessa
mitoitustilanteessa (Suomen Betoniyhdistys r.y., 1954).
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Laippapalkin tehollisen puristuspinnan määritys poikkeaa eurokoodimitoituksessa vanhasta
normista laipan leveyden määrityksen osalta. Laipan tehollinen koko määritetään eurokoo-
din mukaisesti SFS-EN kohdan 5.3.2.1 ohjeistuksella. Mitta l0 määräytyy oheisen kuvan
(Kuva 15) mukaan, kun käsitellään kenttää, tukea tai uloketta. (SFS-EN 1992-1-1 + NA,
2004 / 2016).

Kuva 15. Laippapalkin toimivan leveyden määritys SFS-EN 1992-1-1 mukaan
(SFS-EN 1992-1-1 + NA, 2004 / 2016).

Tehdyn vertailulaskelman (liite 2) tuloksien koonnista käy ilmi (ks. Kuva 16), kuinka eri
laskentatapojen tehollisen puristuspinnan leveys kehittyy eri tavalla laippapalkin jännevä-
lin funktiona. Laskennassa käytettiin perusoletuksia ylälaatan jänneväleille, paksuudelle
sekä palkin juuren viisteelle. Kyseisiä laskenta-arvoja muuttamalla havaittiin, että teholli-
sen leveyden kehitys oli kuvaajan muodoltaan samanlainen, mutta eri laskentatapojen väli-
nen keskinäinen erotus saattoi kuitenkin hieman vaihdella. Enimmillään tehollisen levey-
den määrityksessä saattaa olla 30 - 40 %:n ero. Tehdyssä vertailulaskelmassa käytettiin
seuraavia laskenta-arvoja:

∂ Laatan paksuus, hl = 100 mm
∂ Uumapalkin leveys, bw = 200 mm
∂ Viisteen leveys, d = 300 mm
∂ Liittyvien laattojen vapaat välit (symmetriset), L laatta,i = 1,6 m
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Kuva 16. Tehollisen leveyden kehitys jännevälin funktiona.

Vanhojen ja nykyisten rakenteiden kestävyyksien määrityksessä on sallittujen jännitysten
yhteydessä käytetty laatuluokan mukaista tehollisen poikkileikkauksen pienennystä. Pie-
nennys tehdään kuitenkin vain kapasiteettilaskennassa eikä esimerkiksi hoikkuuden tai
jäykkyyden määrityksessä. Pienennys on teoreettinen, jolloin terästen sijoituksen ei katsota
muuttuvan rakenteessa. Poikkileikkauspintaa redusoidaan A-, B- tai C-luokan betonin pe-
rusteella seuraavasti rakenteen jokaiselta sivulta:

∂ A-betoni: ei redusointia
∂ B-betoni: 5 mm
∂ C-betoni: 10 mm
∂ Pilareissa redusointi on kaksinkertainen

(Kantanen, et al., 1974)

Poikkileikkauksen ulkomittojen redusoiminen vaikuttaa rakenteelliseen kantavuuteen sitä
enemmän, mitä pienempi alkuperäinen poikkileikkaus on. Karkeasti voidaan laskennalli-
sesti määrittää, että betonityöluokan huonontaminen yhdellä asteella, esimerkiksi A:sta
B:hen, heikentää kuormakapasiteettia enintään 10 %.

Eurokoodimitoituksen vastaava rakenteen toteutuksen laatuluokasta riippuva tekijä on ma-
teriaalin osavarmuusluku, joka esiteltiin aiemmin luvussa 3.2.2. Laadukkaimmassa työluo-
kassa materiaalin osavarmuuskertoimia voidaan keventää (SFS-EN 1992-1-1 + NA, 2004 /
2016). Tämän vastine vanhassa mitoitusmenettelyssä olisi siis se, että mitoitus voidaan
tehdä kokonaiselle poikkileikkaukselle ilman redusointia (Kantanen, et al., 1974).
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Käytettyjen raudoitusten geometria niiden sijoituksen kannalta palkkirakenteessa on euro-
koodimitoituksessa lähtökohtaisesti alapinnan suorat vetotangot sekä niitä vastaan koh-
tisuorat hakaraudoitteet, jos leikkausraudoitusta on tarpeen käyttää. Vanhalle rakennusta-
valle oli tavanomaista järjestää rakenteen leikkauskestävyys tuen kohdalla ylösnostetuilla
raudoitustangoilla (Kantanen, et al., 1974). Ylösnostettujen tankojen lisäksi voitiin käyttää
hakaraudoitusta. Raudoitukset usein ankkuroitiin tankojen päihin muotoilluilla koukuilla
(Suomen Betoniyhdistys r.y., 1954).

Kuva 17. Periaatteellinen leikkausraudoitus (työntöraudoitus) rakenteen tukialueella
(Kantanen, et al., 1974).

Elementtirakenteiden, kuten Nilcon- ja Variax-laattojen, geometriatiedot ovat täysin tuote-
kohtaiset ja riippuvat näin ollen käytetystä poikkileikkauksesta. Nilcon-laatan toimintape-
riaatteena ovat esijännitetyt reunapalkit, kun taas Variax-laatta on pitkälti nykyistä ontelo-
laattaa vastaava elementtilaatta (Kuva 18). Kyseisten laattojen tarkkoja poikkileikkaustie-
toja on saatavissa vanhoista valmistusohjeista tai BES-rakennesuosituksesta. (Nilcon Oy,
1975), (Oy Partek Ab, 1986), (Suomen Betoniteollisuuden Keskusjärjestö, 1979).

Kuva 18. Poikkileikkaukset sekä valmistustolenrassit Nilcon- (vasemmalla) ja Variax-laatoille
(oikealla) (Suomen Betoniteollisuuden Keskusjärjestö, 1979).

Nilcon- ja Variax-elementeistä voidaan käyttää yhteisnimitystä pitkälaattaelementti . Yk-
sittäisten vapaasti tuettujen pitkälaattaelementtien ominaisuudet ja kuormituskapasiteetit
tunnettiin riittävällä varmuudella tehtyjen laskelmien ja koekuormitusten perusteella. Ele-
menteillä oli sisäasiainministeriön myöntämä tyyppihyväksyntä ja niiden laskennalliset
tarkastelut teki aina elementtitoimittaja. Elementtien betonin lujuutena käytettiin yleensä
vähintään K50-betonia. Esijännitysraudat olivat puolestaan lujuusluokkaa Fe 1570/1770 tai
Fe 1670/1860 ja niiden poikkileikkauskoko on välillä 4mm - 12,5m. (Oy Partek Ab,
1986), (Nilcon Oy, 1975), (Suomen Betoniteollisuuden Keskusjärjestö, 1979).
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3.4.4 Betonirakenteen kunto
Rakenteellisissa kantavuustarkasteluissa tulee aina huomioida vanhan rakenteen kunto sekä
arvioida mahdollisten vaurioiden vaikutukset rakenteeseen. Yleisimpiä vaurioita Suomessa
ovat ympäristöolosuhteista johtuvat vauriot kuten pakkasrapautuma sekä raudoitusten kor-
roosio. Ympäristöolosuhteiden lisäksi valmistus- ja suunnitteluvirheet voivat vaikuttaa
rakenteen toimivuuteen. RIL 174-4 teoksessa on listattu seuraavia työ- tai suunnittelutekni-
siä virheitä, joiden takia betonin lujuus voi jäädä aiottua pienemmäksi. Valmistusvirheiksi
voidaan luetella:

∂ Riittämätön tärytys (kolot ja onkalot valussa)
∂ Liian pitkä tärytys (massan erottuminen)
∂ Liian suuri v/s-suhde
∂ Muottien sisään jääneet roskat tai jätteet
∂ Raudoitusten virheellinen sijainti tai tuenta valun aikana
∂ Työsauman virheellinen sijainti
∂ Työsaumapinnan puutteellinen käsittely
∂ Lämpökäsittely

Tasorakenteita koskevia suunnitteluvirheitä ovat puolestaan:

∂ Raudoituksen riittämätön kapasiteetti, alimitoitus (momenttiverhoku-
vio ylittää raudan kapasiteettikuvion tukialueella tai kentässä)

∂ Hakaraudoitusmäärä on turhan vähäinen
∂ Raudoitukset nostetaan ylös leikkausvoimakestävyyden parantami-

seksi tuella, jolloin liian vähän rautoja ankkuroituu alapinnassa
∂ Kutistuman ja lämpötilaerojen synnyttämiä pakkovoimia ei huomioitu
∂ Geometrian epäjatkuvuuskohdissa ei puristuspuolta ole ankkuroitu

raudoituksella riittävästi
∂ Raudoitusverkkojen riittämättömät jatkospituudet
∂ Liian tiheä raudoitus, jolloin betonoinnin laatu kärsii

Elementtirakenteisia tasoja varten voidaan vielä eritellä seuraavia mahdollisia virheitä:

∂ Tehtaan valmistusvirheet
∂ Asennuksessa tai kuljetuksessa aiheutuneet mekaaniset vauriot
∂ Kokonaisstabiliteettitarkastelujen ja jatkuvan sortuman huomioinnin

puutteellisuus koko rakennuksen suunnittelussa

(Suomen rakennusinsinöörien liitto RIL ry., 1988)

Vanhojen rakennesuunnitelmien paikkansapitävyyttä on aina syytä tarkastella korjauskoh-
teessa paikanpäällä silmämääräisesti sekä tarvittaessa rakenneavauksin. Tarkkaa kanta-
vuusanalyysia varten voidaan joutua tekemään piikkauksia teräsbetonirakenteisiin, jotta
voidaan selvittää raudoitusten sijainti, määrä sekä niiden kunto. Vanhoissa suunnitelmissa
voi olla paljonkin poikkeamia toteutuksen osalta. Tutkimukset tulee tehdä riittävän laajasti,
sillä pistemäisten tarkastelujen pohjalta ei voida yleistää tuloksia koskemaan koko raken-
nuksen toteutusperiaatteita. (Teknillinen korkeakoulu, 1986).
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Rakennesuunnittelijan on hyvä olla mukana rakenteellisessa selvityksessä sekä tutkimus-
suunnitelman luonnissa että kohteessa tehtävissä tutkimuksissa, jotta saadaan tehtyä mah-
dollisimman ammattitaitoisia johtopäätöksiä ja tulkintoja tuloksista jo tutkimuskohteessa.
Lisäksi paikanpäällä havaitaan tarpeet mahdollisille lisätutkimustarpeille, kuten lisäavauk-
sille. Ainetta rikkovat rakenteelliset tutkimukset voivat edellyttää myös kantavien raken-
teiden tuentaa, joka tulee tehdä asianmukaisesti. (Teknillinen korkeakoulu, 1986).

Liikennöidyillä tasoilla, kuten vanhassa pysäköintihallissa, voi betonipinnan mekaaninen
kuluminen heikentää sen kantokestävyyttä tehollisen korkeuden pienentyessä samalla altis-
taen raudoituksen korroosiolle (Suomen rakennusinsinöörien liitto RIL ry., 1988). Tulipa-
lotilanteen jälkeistä betonirakenteen kuntoa tulee tarkastella tapauskohtaisesti ainetta rik-
kovin menetelmin tehtävän näytteenoton avulla. Laattarakenteelle on määritetty taipuman
suhteen ehto, jonka perusteella voidaan arvioida sen kantokyvyn menetys raudoituksen
myötäämisestä johtuen palotilanteen jälkeen. Jos lopullinen taipuma on raja-arvoa suurem-
pi, todetaan laatan menettäneen kantokykynsä. (Lindberg, 2000).

(12)

missä, vpalo = laattarakenteen taipuma palotilanteen jälkeen [cm]
L = rakenteen jänneväli [cm]
d = rakenteen tehollinen korkeus [cm]

3.5 Laskentaesimerkki mitoitusmenetelmän vaikutuksesta
Tarkastellaan esimerkin avulla yksinkertaista palkkirakennetta sallittujen jännitysten-
menetelmällä sekä eurokoodin mukaisella kestävyyden määrityksellä. Esimerkki havain-
nollistaa sitä, kuinka menetelmien eroavaisuus käytännössä vaikuttaa palkkirakenteen leik-
kaus- ja taivutuskestävyyteen, kun laskentaparametrit pysyvät vakioina. Teräsbetoniraken-
teen kapasiteetin määritystä käsitellään tarkemmin seuraavassa kappaleessa (kappale 4).

Kootaan laskelman lähtöarvot taulukkoon (Taulukko 6). Määritetään laskelmassa palkin
jänneväliksi 6,0 metriä ja poikkileikkaukseksi 350 mm x 800 mm (b x h). Palkki on toteu-
tettu vuonna 1960 ja se toimii koulurakennuksen juhlasalin kantavana rakenteena. Kuormi-
tusleveys palkin poikittaissuunnassa on 4,0 metriä ja pysyvä kuorma 6 kN/m². Palkin oma-
paino on jätetty laskelmassa huomioimatta. Sallittujen jännitysten mukaisessa palkissa
huomioidaan B-luokan betonin aiheuttama 5 mm:n redusointi tehollisesta poikkileikkauk-
sesta jokaiselta sivulta. Käytetyn St 37-teräksen myötölujuus on 240 MPa.

Kuva 19. Esimerkkilaskelman mitoitustilanne.
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Sallitut jännitykset Eurokoodi
Betoni: puristuskestävyys [MPa] 9,5 (BK300) 14,2 (C25/30)

Teräs: vetokestävyys [MPa] 140 (St 37) 210 MPa (fyk = 240 MPa)
Betoni: työntöjännitys [MPa] 0,8 (BK300) (0,5)

Hyötykuorma [kN/m²] 4,0 (tungoskuorma) 5,0 (kokoontumistila)
Raudoitus: 6  7/8” [mm²] 2327 2327

Ylösnostettu raudoitus 2  7/8” [mm²] 775 775
Sisäinen momenttivarsi [mm] 668 693

Ylösnostettujen terästen väli [mm] 400 (e) 400 (e)

Taivutuskestävyys [kNm] 217,5 338,6
Käyttöaste taivutukselle [%] 82,7 76,5

Leikkauskestävyys
leikkausraudoittamattomana [kN] 180,2 135,1

Käyttöaste leikkaus-
raudoittamattomana [%] 66,6 127,9

Leikkauskestävyys, kun 2 tankoa nou-
see tuella ylös [kN] 170,9 266,1

Käyttöaste leikkaukselle, kun 2 tankoa
nousee tuella ylös [%] 70,2 64,9

Taulukko 6. Esimerkkilaskelman lähtöarvot sekä leikkaus- ja taivutuskestävyydet.

Leikkauskestävyyden määrityksessä molemmat laskentamenetelmät edellyttävät, että leik-
kauskestävyys muodostetaan joko pelkästään leikkausraudoituksella tai pelkän betonin
leikkauskestävyydellä. Vanhentunut RakMk:n osa B4 esitti, että leikkauskestävyyden mää-
rityksessä voidaan summata sekä betonin että raudoituksen tuottama leikkauskestävyys
(Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto, 2005).

Edellä esitettyyn taulukkoon listattiin betonin sallittu työntöjännitys (leikkausjännitys)
myös eurokoodi-sarakkeen alle, vaikka tällaista betonin ominaisuutta eurokoodi ei tunne.
Leikkausraudoittamattoman betonin leikkauskestävyys perustuu betonin puristuksen ja
pääraudoituksen vetovoiman tasapainoehtoon. Arvo on määritetty taulukkoon vertailuar-
voksi sallittujen jännitysten mukaiselle arvolle jakamalla eurokoodin mukaan määritetyn
leikkausraudoittamattoman poikkileikkauksen kestävyys poikkileikkauksen tehollisella
pinta-alalla. Leikkausraudoittamaton palkkirakenne tarkastellaan eurokoodin SFS-EN
1992-1-1 kohdan 6.2.2(1) mukaan (SFS-EN 1992-1-1 + NA, 2004 / 2016).

Eurokoodin mukaisessa leikkauskestävyyden määrityksessä käytettiin leikkaushalkeaman
suuntakulmalle eli cot :lle arvoa 1,0, jolloin laskentakaava antaa heikoimman leikkauskes-
tävyyden arvon. Kyseinen arvo tulee valita väliltä 1,0 … 2,5, joka tarkoittaa, että hal-
keaman suuntakulma on välillä 21,8º … 45º vaakatasoon nähden. Halkeaman suuntakul-
man valinnalle ei eurokoodissa esitetä tarkempia valintaperusteita. Suuntakulman suuruus
vaikuttaa leikkauskestävyyden lisäksi vetoraudoituksen määrään tukialueella (lisävetovoi-
ma) sekä vetoraudoituksen ankkurointipituuteen. (SFS-EN 1992-1-1 + NA, 2004 / 2016).

Esimerkkilaskelman tuloksista taivutus- ja leikkauskestävyyden perusteella havaitaan, että
käyttöasteiden erot eivät ole suuret, kun rakenne on leikkausraudoitettu. Sallittujen jänni-
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tysten mukainen käyttöaste on sekä leikkaus- että taivutuskestävyyden suhteen noin 8 %:a
eurokoodimitoitusta suurempi. Puolestaan leikkausraudoittamattomassa tarkastelussa sal-
littujen jännitysten mukainen kestävyys on käytännössä puolet parempi.

Esimerkkinä toteutettu laskelma huomioi vaikutukset kaikissa mahdollisissa parametreissa,
jotka tässä yhteydessä voivat vaikuttaa lopputuloksiin. Näitä asioita olivat:

∂ Hyötykuorman ominaisarvo voimassa olevan ohjeen mukaan
∂ Materiaalien sallitut jännitykset voimassa olevan ohjeen mukaan
∂ Osavarmuuskertoimet kuormituksessa ja materiaalien lujuuksissa
∂ Poikkileikkauksen redusointi betoniluokasta riippuen
∂ Sisäisen momenttivarren pituuden määräytyminen (elastinen teoria

vs. plastinen teoria)

Esimerkkilaskelma uusittiin muutamaan otteeseen varioiden yllä mainittuja lähtöarvoja,
joilla on vaikutusta lopputulokseen kuormituskestävyyden kannalta. Vertailulaskelmissa
taivutus- ja leikkauskestävyys olivat sallittujen jännitysten –menetelmällä 7,0 % - 10,0 %
eurokoodimitoitusta suurempia. Tämän perusteella voidaan tehdä johtopäätös, että sallitut
jännitykset tuottavat aina hieman suuremman käyttöasteen kyseisille tarkasteluille verrat-
tuna eurokoodilaskelmiin. Näin ollen sallituilla jännityksillä mitoitetut rakenteet ovat ra-
kenteellisen kestävyyden kannalta varmalla puolella, kunhan käyttöaste pysyy alle 100
%:n. Poikkeuksena on kuitenkin leikkausraudoittamattoman rakenteen kestävyys, joka jää
eurokoodimitoituksessa häviävän pieneksi. Vertailulaskelma on esitetty liitteessä 3.
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4 Laskennallinen kapasiteetti tasorakenteittain

4.1 Yleistä
Rakenteet on suunniteltu pääsääntöisesti silloisen tiedossa olleen käyttötarkoituksen mu-
kaisiksi täyttämään niille asetetut rakenteelliset reunaehdot. Tästä syystä rakenteissa on
harvoin ylimääräistä kapasiteettia, jolloin kuorman lisääminen ei onnistu ilman rakenne-
teknisiä toimenpiteitä. Joissakin tapauksissa on jo suunnitteluvaiheessa voitu huomioida
rakennuksen muutostarpeet vuosiksi eteenpäin, jolloin näistä aiheutuviin vaikutuksiin voi-
daan varautua jo alkuperäisissä suunnitelmissa. (Suomen rakennusinsinöörien liitto RIL
ry., 1988).

Rakenteiden muutoksia tulee tarkastella aina myös laajempana kokonaisuutena eikä vain
rakennusosakohtaisesti. Tutkittavilla tasorakenteilla on usein funktio rakennuksen vaa-
kasuuntaisten kuormien siirtämisessä pystyrakenteiden kautta edelleen perustuksiin ja
maapohjaan tavallisen pystysuoran kuorman kantamisen lisäksi. Merkittävät muutokset
tasorakenteessa, kuten suuren aukon puhkaisu, tulee tarkastella siis koko rakennuksen sta-
biliteetin kannalta tarpeen vaatiessa. (Suomen rakennusinsinöörien liitto RIL ry., 1988).

Tämän vuoksi purku- ja muutostyöt tulee aina toteuttaa suunnitellusti ammattitaitoisten
henkilöiden toimesta. Työnaikaisesti tulee huomioida esimerkiksi purkukuormat, jotka
voivat paikallisena kuormituksena ylittää tasorakenteen kantavuuden. Työnaikaiset tuennat
niin tasorakenteen kuin niihin liittyvien pystyrakenteidenkin osalta tulee huomioida korja-
usrakennesuunnitelmissa. (Lindberg, 2000).

Stabiliteettitarkastelut eivät sisälly tämän työn tutkimusalueeseen.

4.2 Massiivilaatta
4.2.1 Kestävyystarkastelut
Paikallavaletun ja elementtirakenteisen massiivilaatan välinen merkittävin ero on käytetys-
sä rakennemallissa. Paikallavalettu laatta on todennäköisesti mitoitettu useampi aukkoisena
laattana, jotta on päästy ohuempiin rakennepaksuuksiin ja edelleen pienempään materiaalin
kulutukseen. Elementtirakenteinen laatta lasketaan usein 1-aukkoisena ja nivelellisesti tuet-
tuna laattana.

Tavalliselle laattarakenteelle tehtävät tarkastelut ovat taivutus- ja leikkauskestävyyden
määritykset sekä taipuma- ja halkeamalaskelmat. Halkeamatarkasteluun ei kiinnitetä tässä
työssä huomiota sallitun halkeamaleveyden suhteen. Käsiteltäessä tavanomaisia sisätilojen
tasorakenteita ei halkeamaleveys välttämättä ole kriittinen tarkastelu, sillä rasitusluokat
eivät ole kyseisissä kohteissa vaativia. Tasorakenteen halkeamista voi kuitenkin syntyä
esteettistä haittaa, mistä johtuen halkeamia on syytä pyrkiä rajaamaan. Pitkäaikaisessa tar-
kastelussa teräsbetonirakenne oletetaan käytännössä aina haljenneeksi, jolloin sen poikki-
leikkausparametrit heikkenevät alkuperäiseen tilanteeseen verrattuna.

Leikkaus- ja taivutuskestävyyden määritys etenee suoraviivaisesti tunnettujen menetelmien
mukaisesti rakenneosan sisäisiä tasapainoehtoja noudattaen. Sallittujen jännitysten mukai-
sia laskentakaavoja on selkeyden vuoksi esitetty seuraavissa kaavoissa. Laattarakenteelle
leikkausvoima harvoin on mitoittava rasitus. Taivutusmitoituksessa tarkastellaan betoniin
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kohdistuva puristusjännitys sekä raudoitukseen aiheutuva vetojännitys ja verrataan niitä
sallittuihin jännitysarvoihin, jotka eivät saa ylittyä. (Lindberg, 2000).

=
( )

< ,           ja =
( )

< , (13)

missä, bc = betonin puristusjännitys tarkastelun taivutusmomentilla [N/mm²]
Mk = kuormituksesta aiheutuva taivutusmomentti [Nmm]
x = puristuspuolen korkeus, joka voidaan määrittää puhtaan taivutuksen

tapauksessa yhtälöstä = ( 1 + ( ) 1) [mm]

nE = kimmokertoimien suhde, jolle sallittujen jännitysten -menetelmässä
käytetään murtotarkastelussa tavallisesti arvoa 15

b,sall = käytetyn betonin sallittu puristusjännitys taivutuksessa [N/mm²]
ys = raudoituksen vetojännitys tarkastelun taivutusmomentilla [N/mm²]

As = vetoraudoituksen kokonaispinta-ala [mm²]
b = tarkasteltavan poikkileikkauksen leveys [mm]
h = tarkasteltavan poikkileikkauksen korkeus [mm]
a = raudoituksen painopisteen sijainti rakenteen alapinnasta [mm]

y,sall = käytetyn raudoituksen sallittu vetojännitys taivutuksessa [N/mm²]

Kimmokertoimien suhteesta voidaan sivuhuomiona mainita, että intialaisessa sallittujen
jännitysten (working stress method) mitoituksessa suhdeluku määritetään käytetyn betonin
perusteella sen sijaan, että käytettäisiin tavallisesti vakioarvoa. Betonin kuutiolujuuden
varmuuskertoimena käytetään intialaisen ohjeen mukaan arvoa 3,0. Kimmokertoimien suh-
teelle on kirjoitettu seuraava lauseke, joka ottaa huomioon pitkäaikaisvaikutukset betonis-
sa. (Maity, 2016).

= (14)

missä, mratio = mitoituksessa käytettävä betonin ja teräksen kimmokertoimien suhde
cbc = taivutuksessa sallittu betonijännitys, kun kuutiolujuuden

varmuuskerroin on 3,0) [N/mm²]

Leikkauskestävyys määritetään puolestaan seuraavalla kaavalla (15), kun poikkileikkaus
oletetaan leikkausraudoittamattomaksi. Laattarakenteessa leikkauskestävyys perustuu be-
tonille sallittuun työntöjännitykseen. Kun rakenteeseen on tehty tukialueen leikkausraudoi-
tus ylösnostetuilla teräksillä, käytetään laskennallisena kestävyytenä ainoastaan teräksen
tuomaa kapasiteettia ilman betonin vaikutusta.

, = , (leikkausraudoittamaton) (15)

, = , (leikkausraudoitettu ylösnostetuilla teräksillä) (16)

missä, Qb,sall = leikkausraudoittamaton leikkauskestävyys [N]
Qy,sall = leikkausraudoitettu leikkauskestävyys (ylösnostetut teräkset) [N]

0,sall = sallittu työntöjännitys leikkausraudoittamattomalla betonilla. Jos
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rakenne on hakaraudoitettu, voidaan käyttää suurempaa työntöjännityksen
sallittua arvoa ’0,sall [N/mm²] (ks. Taulukko 2)
zs = sisäinen momenttivarsi, jota voidaan arvioida ilman puristuspinnan
korkeuden määritystä kaavalla = ) [mm]
e = ylösnostettujen vinoterästen välinen vaakasuuntainen etäisyys rakenteen
pituussuunnassa [mm] (ks. Kuva 17)

(Lindberg, 2000), (Köppä, 1956), (Kantanen, et al., 1974)

Laattarakenteissa leikkausjännitykset ovat usein pieniä, jolloin leikkausraudoittamattoman
laatan kapasiteetti on riittävä. Suurien pistekuormien tapauksissa voi leikkaustarkastelu
kuitenkin muodotusta määrääväksi. Kokeellisten tulosten perusteella on havaittu, että ma-
talat laatat kestävät suhteessa palkkirakenteisiin hieman suurempia leikkausjännityksiä
leikkausraudoittamattomina. Ohuille laattarakenteille on kokemusperäisesti määritetty ker-
roin  ( s), jonka perusteella murtorajatilatarkastelun sallittua leikkausjännitystä voidaan
korottaa. (Mosley & Bungley, 1976).

Lähdekirjallisuuden esimerkkilaskelmassa käsitellään vapaasti tuettua yksiaukkoista laat-
taa, jossa on alempana laatan kantosuunnassa pääraudoitus ja tämän päällä poikittainen
jakoraudoitus. Kuormitus on määritetty yhden metrin levyiselle kaistalla tasan jakautunees-
ta neliökuormasta (kN/m²).  (Mosley & Bungley, 1976).

(17)

missä,  = kuormasta aiheutuva leikkausjännitys, = /  [N/mm²]
c = leikkausraudoittamaton rakenteen murtojännitys oheisen taulukon

(Taulukko 7) mukaan [N/mm²]
s = laatan paksuudesta riippuva korotuskerroin (Taulukko 8)

100  [%] C16/20 C20/25 C25/30 C30/37  C35/45
0,25 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
0,5 0,45 0,50 0,55 0,55 0,55
1,0 0,60 0,65 0,70 0,735 0,75
2,0 0,80 0,85 0,90 0,935 0,95

Taulukko 7. Murtojännitys raudoitussuhteen ja betonin perusteella (Mosley & Bungley, 1976).
Pääraudoitussuhteeseen laskettavan raudoituksen tulee ankkuroitua riittävästi
tarkasteltavan poikkileikkauksen molemmin puolin.

Laattarakenteen paksuuden perusteella leikkausjännityskestävyyttä voidaan korottaa ko-
kemusperäisellä kertoimella seuraavan taulukon mukaisesti (Taulukko 8). Leikkausraudoit-
tamattoman laatan leikkauskestävyystarkastelu on kuitenkin varmemmalla puolella, jos
tarkastelussa ei huomioida kyseistä kerrointa.
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Laatan paksuus [mm] Korotuskerroin s

 250 1,0
225 1,05
200 1,10
175 1,15
 150 1,20

Taulukko 8. Korotuskertoimet leikkausjännitykselle (Mosley & Bungley, 1976).

4.2.2 Taipuman määritys
Taipuman laskentaan vaikuttaa merkittävästi betonipoikkileikkauksen halkeilematon tai
halkeillut jäyhyysmomentti. Efektiivistä jäyhyysmomenttia halkeilleessa tilassa voidaan
arvioida kokeellisesta Bransonin kaavasta, joka on:

, = + (1 ) (18)

Kun tarkastellaan jännittämätöntä rakennetta, on kerroin r määritelty seuraavasti suurim-
man rakennetta rasittavan taivutusmomentin kohdalla:

=
,

, kun Mk,max > Mcr (19)

missä, Mcr = halkeamamomentti, joka määritetään kaavasta = .
Laskennassa käytetään kimmoista taivutusvastusta.

(Branson, 1977)

Bransonin kaavaa voidaan pitää käytännön laskelmissa riittävän tarkkana arviona betonira-
kenteen jäyhyydestä. Bransonin kaavan perusteella on taulukoitu seuraavia taipuman arvo-
ja lyhytaikaiselle taipumalle todellisessa kuormituskokeessa. (Neville, 1970):

nro Poikkileikkaus,
b x h [mm²]

Jänne
[m]

Momentti
[kNm]

Raudoitus
[mm²]

Toteutunut
taipuma [mm]

Laskettu tai-
puma [mm]

1 200 x 300 6,1 25,44 851 13,5 15,7
2 150 x 200 6,1 7,2 400 23,4 25,4
3 300 x 125 6,34 5,96 516 40,1 44,5
4 300 x 125 3,81 6,02 516 11,9 16
5 300 x 75 5,33 1,96 284 59,4 53,1

Taulukko 9. Betonipalkkien taipuman koestus ja vertailu (Neville, 1970).

Eroavaisuudet taipumien arvioinnissa taulukoiduilla viidellä palkilla todellisen ja laskel-
moidun taipuman välillä ovat 8 % - 34 % riippuen poikkileikkauksesta, jännevälistä,
kuormasta ja raudoituksesta. Virheiden keskiarvo on 16,2 % ja mediaani 16,0 %. Tuloksis-
ta voidaan kuitenkin tehdä selkeä johtopäätös siitä, että taipumalaskenta Bransonin kaaval-
la antaa varmalla puolella olevan tuloksen, vaikka kaikkia palkin ominaisuuksia varioitiin
testeissä. Suurin yksittäinen virhe (34 %) taipuman arviossa oli palkissa nro 4, jonka beto-
nipoikkileikkaus on matala, mutta raudoitusala suhteellisen suuri.
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Mikäli taivutusmomentti tarkastelukohdassa jää pienemmäksi kuin rakenneosan hal-
keamamomentti, ei jäyhyysmomenttia ole tarpeen redusoida. Tämän johdosta Bransonin
kaavan jakaumakertoimeksi tulee 1,0, jolloin halkeilleen tilan jäyhyys häviää efektiivisen
jäyhyyden laskentakaavasta suluissa olevan arvon mennessä nollaksi. Efektiivisen jäy-
hyysmomentin määritystä varten tulee määrittää erikseen puristusalueen korkeudet halkei-
lemattomassa (xuc = uncracked) ja halkeilleessa (xcr = cracked) tilassa (RTT/Betoni, 2011).
Puristusalueiden korkeuksien avulla saadaan jäyhyysmomentit määritettyä Steinerin sään-
nön avulla.

= + + ( 1)[ ( ) + ( ) ] (20)

=
( )( )

( )( )
(21)

= + ( ) + ( 1) ( ) (22)

= ± ( ( )) ( ( ) ( ( )) (23)

(ratkaisukaavan positiivinen arvo hyväksytään)

missä, I = jäyhyysmomentti, halkeilematon tai halkeillut [mm4]
h, b = rakenteen poikkileikkausmitat [mm]
d = rakenteen tehollinen korkeus [mm]
x = puristuspuolen korkeus taivutuksessa, halkeillut tai halkeilematon [mm]

e = raudoituksen ja betonin kimmokertoimien suhde Es / Ec

As2 = puristuspuolen raudoitus [mm²]

(RTT/Betoni, 2011)

Esitettyjen laskentakaavojen perusteella tarkastellaan yksinkertaistuksena 1-aukkoista ni-
velellisesti tuettua laattaa sekä sallittujen jännitysten että eurokoodin mukaisilla menetel-
millä. Vertailulaskelma on esitetty erillisessä liitteessä (ks. liite 4). Jotta tuloksia voidaan
esittää kootusti samassa kuvaajassa, valitaan vertailuarvoksi kunkin tarkastelun käyttöaste
suhteessa kyseisen tarkastelun raja-arvoon. Laskelmassa tehdään seuraavat valinnat geo-
metrian, materiaalien ja kuormien osalta, kun tarkastellaan esimerkiksi 1950-luvun kerros-
talon paikallavalettua tasorakennetta:

∂ laatan paksuus 160 mm, raudoituksen keskiö 30 mm pohjasta
∂ hyötykuorma 2,0 kN/m² ja väliseinistä aiheutuva hyötykuormaan li-

sättävä osa on 0,5 kN/m²
∂ pintakuorma 1,0 kN/m² pintamateriaaleista ja alakattorakenteista
∂ betonin tunnus B200K
∂ raudoitus 5/8” k150, raudoituksen tunnus St 37
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Kuva 20. Esimerkin mitoitustilanne.

Kuva 21. Massiivilaatan vertailu käyttöasteen funktiona eri jänneväleillä.

Kuvaajasta havaitaan, että eurokoodin mukaisesti mitoitettu 1-aukkoinen massiivilaatta
sallii murtokestävyytensä puolesta noin 0,7 metriä pidemmän jännevälin, kun käyttöaste
rajataan 100 %:iin. Taipuman kannalta taas, kun taipuman käyttöasteen maksimi on asetet-
tu arvoon L/250, saavuttaa eurokoodin mukaan laskettu laatta maksimiarvonsa jo jännevä-
lillä 3,8 metriä, vaikka taivutusrasituksessa maksimijänne olisi jopa 5,2 metriä. Äkillinen
kasvu laatan taipumakuvaajissa johtuu kriittisen momentin (M cr) ylityksestä, jonka jälkeen
poikkileikkaus halkeaa ja jäyhyysmomentti pienenee merkittävästi jakaumakertoimien
perusteella. Laattarakenteiden tapauksessa leikkauskuormitus ei muodostu määrääväksi
kriteeriksi suuren poikkipinta-alan ansiosta. Laatat voidaan usein toteuttaa leikkausraudoit-
tamattomina.

Taipuman raja-arvona betonisille tasorakenteille on yleisimmin käytetty vaatimusta L/250.
Jos rakenteen omasta painosta aiheutuva taipuma on huomioitu toteutuksessa esikorotuk-
sena, on taipumaraja kevennetty arvoon L/200. Taipuman raja-arvo on määritetty standar-
dissa ISO 4356, ja on todettu, että vaatimus on tavallisesti riittävä asuin-, toimisto- ja teh-
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dasrakennusten yhteydessä. Vaativampia raja-arvoja voi olla tarpeen käyttää esteettisistä
syistä sekä rakennuksen käytöstä tai liittyvistä rakenteista johtuen. Lopullisessa pitkäai-
kaiskuormituksen alaisessa tilanteessa taipuman raja-arvona käytetään eurokoodissa arvoa
L/250 (SFS-EN 1992-1-1 + NA, 2004 / 2016). (Suomen Betoniyhdistys r.y., 1980).

Kansallisessa liitteessä määritetään, että teräsjännityksen ollessa alle 0,6fyk ominaiskuormi-
tusyhdistelmän vallitessa, ei taipumatarkastelu ole tarpeen. Lisäksi kansallisen liitteen
kohdassa 7.4.2 on määritetty ehto palkki- ja laattarakenteen jännevälin ja tehollisen kor-
keuden suhteelle, jolloin tarkempi taipumatarkastelu voidaan jättää tekemättä. (SFS-EN
1992-1-1 + NA, 2004 / 2016).

Eurokoodin mukaisessa taipuman laskennassa on hieman eroa, kun verrataan vanhempiin
ohjeistuksiin. Pääperiaatteeltaan laskenta on kuitenkin samankaltainen, missä osittain hyö-
dynnetään ehjän poikkileikkauksen jäyhyyttä, mutta pääasiassa rakenteen jäyhyydessä on
lopputilanteen tarkasteluissa enää halkeilleen poikkileikkauksen mukaiset arvot. Bransonin
kokeellisella kaavalla saatava jakaumakerroin ( r) on määritetty eurokoodimitoituksessa
vastaavalla tavalla halkeama- ja maksimimomentin suhteena, mutta kuitenkin vain toisen
asteen potenssina. (Branson, 1977), (RTT/Betoni, 2011)

Taipumien käyttöasteet eri mitoitustapojen välillä lähestyvät toisiaan suuremmilla käyttö-
asteilla, kuten taipumakuvaajista voidaan havaita. Merkittävin ero on taipuman kehityksen
alkupäässä, jossa eurokoodin mukainen taipuma kasvaa jyrkemmin ylitettyään halkeama-
momentin. Näin ollen eurokoodilaskelma on kuitenkin laskennallisesti varmemmalla puo-
lella todellisessa mitoitustilanteessa, jos taipumaa on tarpeen tarkasti rajata.

Ääritapauksissa halkeilleen poikkileikkauksen jäykkyys voi olla vain 10 % halkeilematto-
man poikkileikkauksen jäykkyydestä. Tavallisessa tarkastelussa jäykkyyden voidaan arvi-
oida olevan 30 – 80 % alkuperäisestä. Jäykkyydellä viitataan rakenneosan kimmokertoi-
men (E) sekä jäyhyysmomentin (I) tuloon. Tarkka taipuman määritys on vaativa laskelma,
sillä rakenneosan halkeamien suuruus eri poikkileikkauksissa vaihtelee kuormittavasta
taivutusmomentista riippuen. Näin ollen suurimman taivutusmomentin perusteella laskettu
rakenteen taivutusjäykkyys on arvio jäykkyydestä ainoastaan momentin maksimin kohdal-
la rakenteen halkeilun vähentyessä momentin pienentyessä muualla. (Fintel, 1974).

Laskennan hankaluudesta johtuen taipuman määrityksessä on aina virhettä, jonka voidaan
arvioida olevan -30 % - +15 % todelliseen taipumaan verrattuna (RTT/Betoni, 2011). Tai-
puman määritys on aina paras mahdollinen arvio mitoitustilanteesta, sillä kaikkia laskenta-
parametreja, kuten virumalukua, ei voida täysin tarkasti määrittää.

4.2.3 Viruman ja kutistuman arviointi
Taipuman laskentaan vaikuttaa jäyhyyden lisäksi betonin kimmokertoimen suuruus. Kim-
mokertoimen arvo muutetaan teholliseksi arvoksi lopputilanteen tarkasteluissa, kun raken-
teeseen on vaikuttanut kuormituksesta johtuva viruma sekä sisäiset muodonmuutokset ovat
tapahtuneet. Kimmokerrointa redusoidaan virumaluvun avulla alla esitetyllä tavalla. Tehol-
lisen kimmokertoimen määritys on pysynyt samanlaisessa muodossa vanhempien normien
sekä eurokoodin kanssa oheisen kaavan (23) mukaan.

, =
( , )

(24)
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missä, Ec,eff = redusoitu tehollinen kimmokerroin [N/mm²]
Ec = betonin kimmokerroin. Voidaan määrittää vanhoille betonilaaduille
kaavalla: = 5700 , missä K on betonin kuutiolujuus (esim. K30).
Eurokoodissa on taulukoitu eri lujuuksien kimmokertoimet [N/mm²]

(t,t0) = virumaluku hetkellä t, kun kuormitus on alkanut hetkellä t0

(Suomen Betoniyhdistys r.y., 1954), (SFS-EN 1992-1-1 + NA, 2004 / 2016)

Liikenneviraston laatimassa betonisiltojen korjaussuunnitteluohjeessa esitetään virumalu-
vun kertomista vielä erillisellä kertoimella, jolla huomioidaan kuormituksen vaikutustapa
ja -aika rakenteelle. Eurokoodissa kyseistä kerrointa ei käytetä, ja sen käyttämättä jättämi-
nen on useimmissa tapauksissa laskennallisesti varmalla puolella, sillä rakenteen pitkäai-
kaistilanteen jäykkyys jää matalammaksi. Liikenneviraston ohjeen mukaisesti tehollinen
kimmokerroin saadaan kaavasta:

, =
( , )

(25)

missä, a  = ohessa esitetyn taulukon (Taulukko 10) mukainen arvo kuormituksen
vaikutuksesta johtuen, jolla virumaluku voidaan kertoa

Betonin ikä kuormituksen alkaessa tai muuttuessa
Kuorma 0 – 28 [d] 28 – 365 [d] 1 – 3 [a] > 3 [a]

Kutistumasta tai muusta muodon-
muutoksesta johtuva vaikutus, joka
etenee ds-termin mukaan (ks. SFS-

EN 1992-1-1 §3.1.4 (3.10)

0,52 0,75 0,90 1,10

Pysyvän kuorman virumasta tai
muusta muodonmuutoksesta johtuva
vaikutus, joka etenee c-termin mu-
kaan (ks. SFS-EN 1992-1-1 liite B)

0,52 0,52 0,70 0,90

Hydrataatiolämpötilaeron
aiheuttama kuorma 0,85 1,0 1,10 1,10

Jännevoimasta aiheutuva kuorma,
kun poikkileikkauksesta poistetaan

betonia
0,52 1,10 1,10 1,10

Vaikutus omasta painosta, kun
kuorma siirtyy rakenteelle yhtäkkiä

(esim. tuenta puretaan)
1,10 1,10 1,10 1,10

Taulukko 10. Kertoimen a  arvoja eri tapauksille (Liikennevirasto, 2011).

(Liikennevirasto, 2011)

Virumaluvun arviointi tarkasti on käytännössä mahdotonta, sillä siihen vaikuttavat monet
toteutuksen aikana vallinneet olosuhteet, joita ei yleensä ole juurikaan dokumentoitu. Vi-
rumaluvun voidaan arvioida RIL:n ohjeen mukaan olevan välillä 1,0 … 4,0, sillä edelly-
tyksellä, että betonia ei ole kuormitettu heti ensimmäisten päivien aikana tämän valusta.
(Suomen rakennusinsinöörien liitto RIL ry., 1988).



52

Tarkempaa määritystä voidaan tehdä eurokoodin esittämien virumalukukuvaajien avulla.
Eurokoodissa virumaluku määritetään opastavan liitteen B mukaan tai kohdan 3.1.4 (SFS-
EN 1992-1-1) mukaisesti suoraan kuvaajasta, ellei tarkempaa laskentaa haluta tehdä (SFS-
EN 1992-1-1 + NA, 2004 / 2016). Virumalukuun vaikuttavia tekijöitä yleisesti ovat:

- Kuormitusajankohta, kuorman suuruus ja kuormituksen kesto
∂ suuri jännitys betonissa kasvattaa virumaa. Noin 80 % virumasta muo-

dostuu ensimmäisen neljän kuukauden aikana
- Betonin lujuusluokka ja ikä

∂ matala lujuusluokka ja sekä betoni nuori ikä kasvattavat virumaa
- Ympäröivät olosuhteet (suhteellinen ilmankosteus, RH%)

∂ korkeampi suhteellinen ilmankosteus virumaa
- Raudoitusmäärä ja raudoituksen sijoitus

∂ suuri ja tasaisesti jaettu raudoitus pienentävät virumaa
- Betonimassan koko

∂ massiivisempi betonirakenne viruu vähemmän kuin hoikka
- Sementtimäärä betonissa

∂ sementin suuri määrä kasvattaa virumaa, sillä sementti itsessään viruu
noin 15-kertaisesti betoniin nähden

- Vesi-sementti-suhde (v/s)
∂ suuri v/s-suhde kasvattaa viruman suuruutta

- Runkoaineen koko
∂ sopiva runkoaineen rakeisuus tuottaa tiheän massan ja vähentää virumaa

- Jälkihoito
∂ laadukas jälkihoito sekä oikeiden lisäaineiden käyttö pienentää virumaa

(Hassoum & Al-Manaseer, 2015)

Saksalaisessa DIN 4227-normissa vuodelta 1953 esitetään virumaluvun loppuarvon arvi-
oimiseksi muutamia kriteerejä olosuhdetietojen perusteella. Kyseisessä normissa on erotel-
tu ympäristöolosuhteiden vaikutusta, jonka perusteella suunnittelija pystyy paremmin arvi-
oimaan virumaluvun suuruusluokkaa. Kuormitusiän perusteella valitaan kerroin k , joka
perustuu betonin lujuuteen kuormitushetkellä suhteessa saman betonin kehittyvään loppu-
lujuuteen. Loppulujuudeksi voidaan arvioida tyypin I sementeillä 1,3 –kertainen lujuus,
joka betonilla on laskennallisesti ollut 28 vuorokauden iässä. Tyypin III sementillä kysei-
nen loppuarvo on puolestaan 1,15 –kertainen. (Neville, 1970).

Kuvassa (Kuva 22) on esitetty sementtityypin numeroinnin yhteys eurokoodin mukaiseen
N-, S- tai R-sementtityyppiin (Brooks, 2015).

Kuva 22. Sementtityyppien välinen korrelaatio (Brooks, 2015).
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Virumaluvun loppuarvo DIN-normissa määritetään seuraavasta kaavasta (Neville, 1970):

, = (26)

missä, ,ultimate = viruman loppuarvo
k  = taulukosta määritettävä kerroin betonin lujuuden suhteesta loppulujuu-
teen sen kuormitushetkellä. Väliarvot interpoloidaan.

 = viruman loppuarvo ympäröivien olosuhteiden perusteella:
- vedessä = 0,5 – 1,0
- kosteassa ilmassa, vedenpinnan läheisyydessä = 1,5 – 2,0
- perusilmasto kosteuden osalta = 2,0 – 3,0
- kuiva ilma, sisätilat = 2,5 – 4,0

Lujuuden suhde loppulujuuteen kuormitushetkellä [%] k
65 1,5
75 1,0
85 0,75

100 0,5
Taulukko 11. Kertoimen k  määritys betonin lujuuksien suhteen perusteella (Neville, 1970).

Suhdeluvun määritys kuormitushetkellä voidaan esimerkiksi tyypin I sementille määrittää
siis yhtälöstä:

= ( )
, ( )

(27)

missä, fck(t0) = betonin lujuus kuormitushetkellä [N/mm²], kun 3d < t0 < 28d.
Jos t0 > 28d, on fck(t0) = fck(28)
fck(28) = betonin lujuus 28 vuorokauden arvosteluiässä [N/mm²]

(Neville, 1970)

Betonin lujuuden kehitys voidaan määrittää SFS-EN 1992-1-1 kohdan 3.1.2 mukaan. Ar-
vosteluiän minimi on 3 vuorokautta laskennassa. Puolestaan arvosteluiän ollessa 28 vuoro-
kautta tai enemmän, ei lujuuden oleteta enää laskennassa kasvavan (SFS-EN 1992-1-1 +
NA, 2004 / 2016). Esimerkiksi betonilaadulle C25/30 voidaan määrittää oheinen (Kuva 23)
lujuudenkehityksen kuvaaja, kun sementtinä käytetään normaalinopeudella kovettuvaa
sementtiä (N). Punainen väri kuvaa puristuslujuuden kehitystä ja sininen vastaavasti veto-
lujuutta.
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[d]

Kuva 23. Esimerkki C25/30 betonin veto- ja puristuslujuuden kehityksestä ajan funktiona.

Betoninormissa 1980 (by 15 / BN80) käytetään vastaavaa viruman loppuarvon määritystä
kuin saksalaisessa DIN-normissa. Loppu- ja kuormitushetken lujuuksien lisäksi käytettiin
kerrointa, joka huomioi rakenneosan muunnetun paksuuden. Muunnettu paksuus
määritetään rakenneosan poikkileikkauksen pinta-alan ja saman poikkileikkauksen piirin
puolikkaan jakolaskuna vanhassa normissa. (Suomen Betoniyhdistys r.y., 1980).

= (28)

missä,  = viruman loppuarvo oheisten parametrien perusteella
0 = viruman arvo ympäröivien olosuhteiden perusteella:

- vesi (RH 100 %) = 1,0 ( cs0 = 0 ‰)
- hyvin kostea ilma (RH 90 %) = 1,5 ( cs0 = 0,15 ‰)
- ulkoilma (RH 70 %) = 2,0 ( cs0 = 0,25 ‰)
- kuiva ilma (RH 40%) = 3,0 ( cs0 = 0,45 ‰)

kt = (2,5 1,5 1,0, missä Kb on nimellislujuus ja Kj betonin
lujuus kuormitushetkellä
kch = muunnettuun paksuuteen perustuva kerroin (Taulukko 12)

Muunnettu paksuus, h0 (= Ac / uc) [mm] kch ksh
 50 1,20 1,2

100 1,0 1,0
200 0,85 0,80
300 0,75 0,65
 500 0,70 0,50

Taulukko 12. Kertoimien kch ja ksh määritys BN80 mukaan (Suomen Betoniyhdistys r.y., 1980).

Virumaluvun määrityksestä tehtiin vertailulaskelmia muuttuvilla lähtöarvoilla loppuarvon
määrittämiseksi eri tapauksissa. N-sementillä tehty vertailulaskelma sisätiloissa on esitetty
liitteessä 5. Vertailulaskelman tulosten koonnista havaitaan, että virumaluvun loppuarvoon
saadaan suuria eroja käyttäen eri laskentaparametreja sekä eri mitoitusmenetelmiä.
Vertailulaskenta toteutettiin aiempaa kantavuuslaskelmaa vastaavilla poikkileikkaus- ja

[N
/m

m
²]
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laskentatiedoilla (vrt. Kuva 20 ja siihen liittyvät kuormitustiedot). Ympäröivänä
lämpötilana laskelmassa käytettiin 20ºC. Vertailussa tutkittiin neljää eri suhteellista
ilmankosteutta ja sementtityyppien yhteydessä käytettiin seuraavia kuormitusajankohtia:

∂ N-sementti  14 vuorokautta
∂ R-sementti  7 vuorokautta
∂ S-sementti  28 vuorokautta

Kuva 24. Virumaluvun loppuarvoja eri menetelmin laskettuna sementtityypin ja suhteellisen
ilmankosteuden perusteella.

Pylväsdiagrammin perusteella voidaan todeta, että eurokoodin mukainen virumaluku on
varmalla puolella, sillä se antaa lähes jokaisessa tutkitussa tapauksessa suurimman viruman
loppuluvun. Betoninormien (BN 80) virumalukuarvio antaa huomattavasti pienemmän
loppuarvon, joka voi johtaa turhan optimistisiin tuloksiin rakenteen taipumalaskelmissa.
Saksalainen DIN-normi ja eurokoodi vastaavat tuloksien perusteella hyvin toisiaan pois
lukien S-sementin tapaus, jossa eurokoodi antaa suuremmat arvot. Laskelmassa käytetty S-
sementin kuormitusajankohta (28 vrk) voi vääristää vertailua, jos sen arvosteluikä on ase-
tettu 91 vuorokauteen. Tällöin kuormitusajankohta on suhteessa arvosteluikään hyvin ai-
kainen verrattuna muihin sementtilaatuihin. DIN-normin laskennassa on epävarmuutta
suhteelliseen ilmankosteuteen perustuvassa kertoimessa, sillä arvon valintaa ei ole täsmen-
netty sen tarkemmin.

Kuten monista eri virumaan vaikuttavista seikoista nähdään, tulee virumaluvun arviointi
tehollisen kimmokertoimen määrittämiseksi tehdä parhaan mahdollisen arvion perusteella
tehden oletuksia työnaikaisista olosuhteista ja rakenteen ominaisuuksista. Mahdollisuuksi-
en mukaan hyödynnetään tietenkin todellisia tietoja laskennassa, jos niitä on saatavissa.

Tarkassa taipumalaskennassa tulee huomioida myös kutistumasta aiheutuva käyristymä,
joka kasvattaa taipumaa (SFS-EN 1992-1-1 + NA, 2004 / 2016). Eurokoodin mukaisesti
taipuma määritetään käyristymän kautta, kun taas vanhoissa normeissa sovelletaan Bran-
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sonin kaavan mukaista jäyhyyden määritystä, jonka avulla taipuma määritetään suoraan
jännevälin, kuormituksen, kimmokertoimen ja lasketun tehollisen jäyhyysmomentin perus-
teella. Yksinkertaistetussa taipuma-analyysissa kutistuman vaikutus voidaan jättää huomi-
oimatta. Jos kutistuma huomioidaan lopullisessa taipumassa, voidaan sen loppuarvoa ilman
tarkempia analyyseja arvioida seuraavalla kaavalla taivutetun rakenteen tapauksessa.
(Suomen Betoniyhdistys r.y., 1980):

(1 0,6 ´) = (29)

missä, cs = kutistuman loppuarvo [‰]
` = puristusterästen raudoitussuhde (As2 / Ac)
 = vetoterästen raudoitussuhde (As / Ac)

ksh = kerroin muunnetun paksuuden perusteella (Taulukko 12)
cs0 = loppukutistuman perusarvo suhteellisen kosteuden mukaan [‰]

- vesi (RH 100 %) = 0 ‰
- hyvin kostea ilma (RH 90 %) = 0,15 ‰
- ulkoilma (RH 70 %) = 0,25 ‰
- kuiva ilma (RH 40 %) = 0,45 ‰

(Suomen Betoniyhdistys r.y., 1980)

Yllä esitetty BN 80:n mukainen kutistuman määritys on eurokoodia suoraviivaisempi lä-
hestymistapa kutistumalle. Eurokoodissa on kuitenkin myös määritetty vapaan kutistuman
loppuarvoja riippuen betonista ja ympäristön suhteellisesta kosteudesta eurokoodin taulu-
kossa 3.2. Tarkempi kutistuman laskenta tehdään eurokoodin liitteen B mukaan (SFS-EN
1992-1-1 + NA, 2004 / 2016).  Kutistumasta aiheutuva käyristymä määritetään staattisten
momenttien avulla ja lisätään taipumasta syntyvään käyristymää:

= + (1 ) (30)

missä, 1/ rcs = kutistuman aiheuttama käyristymä [1/mm]

= 1
,

, missä jakaumakerroin  = 0,5 pitkä- ja  = 1,0

lyhytaikaisille kuormille
Scr = ( ), raudoituksen staattinen momentti [mm3]
Suc = ( ), raudoituksen staattinen momentti [mm3]

(SFS-EN 1992-1-1 + NA, 2004 / 2016)

4.2.4 Vaihtoehtoisia taipuman määritystapoja
Ulkomaisessa lähdekirjallisuudessa on esitetty eräitä muita tapoja taipumatarkastelun te-
kemiseksi. Taipumatarkastelun hankaluus on teräsbetonipoikkileikkauksen halkeaminen,
joka johtaa jäyhyyden muutoksiin, joita pystytään ainoastaan estimoimaan. Tässä kappa-
leessa esitetään muutama muu taipumatarkastelutapa sekä tehdään lopuksi niiden keskinäi-
nen vertailu laattarakenteelle. Halkeilemattomassa tilanteessa ja lyhytaikaisessa kuormitus-
tarkastelussa poikkileikkauksen käyristymä voidaan määrittää yksinkertaisesti rakentee-
seen vaikuttavan taivutusmomentin avulla. (Mosley & Bungley, 1976).
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= (31)

missä, 1/ rb = kuormituksen aiheuttama käyristymä [1/mm]
Ec = lyhytaikaisen kuormituksen kimmokerroin staattiselle kuormalle,
redusoimaton kimmokertoimen arvo 5700   [N/mm²]
Iuc = halkeilemattoman tilan jäyhyysmomentti [mm4]

Halkeilleen poikkileikkauksen käyristymälle voidaan puolestaan kirjoittaa yhtälöt, joita
varten määritetään neutraaliakselin korkeus x. Neutraaliakselin sijainti on lähdekirjallisuu-
den esimerkissä määritetty iteratiivisesti etsimällä momenttitasapainoyhtälön ja venymäyh-
tälön perusteella piirrettävien kuvaajien risteyskohta. (Mosley & Bungley, 1976):

= =
( )

(32)

Momenttitasapainoyhtälössä hyödynnetään betonin vetolujuutta neutraaliakselin sijainnin
määräytymisessä. Venymä- ja momenttitasapainoyhtälöt on kirjoitettu seuraavasti:

=
( )

venymäyhtälö (33)

= ( ) momenttitasapainoyhtälö (34)

missä, fc = betonin puristusjännitys [N/mm²]
fs = raudoituksen vetojännitys taivutusmomentista aiheutuen [N/mm²]
fct = ( ) , betonin sallittu vetojännitys [N/mm²]
fctk = betonin ominaisvetolujuus [N/mm²]

(Mosley & Bungley, 1976)

Neutraaliakselin sijainti määritetään graafisesti kuvaajasta. Sijoittamalla betonijännitykset
fc1 ja  fc2 yhtä suuriksi voidaan neutraaliakselin sijainti määrittää matemaattisesti. Mate-
maattinen ratkaisu johtaa samaan lopputulokseen kuin aiemmin määritetty xcr, sillä poik-
keamalla, että tässä ratkaisutavassa hyödynnettiin betonin vetokestävyyttä. Matemaattises-
sa ratkaisussa tulee käyttää toisen asteen polynomin ratkaisukaavaa, jonka positiivinen
arvo voidaan ainoastaan hyväksyä neutraaliakselin sijainniksi. Graafinen määritys aiem-
mista vertailuista tutulle poikkileikkaukselle (vrt. Kuva 20) voidaan tehdä alla olevan ku-
van mukaan (Kuva 25).

Saadusta kuvaajien risteyskohdasta määritetään puristuspinnan korkeus sekä betonijänni-
tys, jotka edelleen sijoitetaan aiemmin esitettyyn kaavaan (31). Kaavasta ratkeaa tutkitta-
van rakenteen käyristymä, jonka kautta voidaan laskea rakenteen taipuma taivutusmomen-
tin perusteella. Graafisessa määrityksessä tulee huomioida, että iteroitava puristuspinnan
korkeus vaikuttaa myös laskennan lähtöarvoihin, kuten teräksen ja betonin vetojännityk-
siin. Graafinen määritys kannattaa tehdä esimerkiksi Excel-taulukkoon, jolloin lähtöarvoja
muuttamalla (puristuspinnan iteraatio) ohjelma laskee uudet tulokset myös tekijöille, jotka
riippuvat puristuspinnan korkeudesta. (Mosley & Bungley, 1976).
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Kuva 25. Betonin puristusjännityksen ja neutraaliakselin korkeuden määritys käyristymän
määrittämiseksi (Mosley & Bungley, 1976).

Eurokoodin mukaisessa käyristymän laskennassa käytetään jakaumakerrointa halkeilemat-
toman ja halkeilleen poikkileikkauksen välillä, jolloin käyristymä määrittyy vastaavasti
halkeilleeseen ja halkeilemattomaan osaan kuten tehollinen jäyhyys aikaisemmin (Branso-
nin kaava). Taivutuksesta aiheutuva käyristymä voidaan kirjoittaa seuraavasti
(RTT/Betoni, 2011):

( ) =
,

+ (1 )
,

(35)

missä, (1/r)M = taivutuksen aiheuttama käyristymä [1/mm]

Käyristymän kautta laskettava taipuman loppuarvo saadaan seuraavasta yhtälöstä, kun ku-
tistuma huomioidaan käyristymässä. Taipuman karkea arvio voidaan usein laskea myös
ilman kutistuman aiheuttamaa vaikutusta, etenkin kun tarkastellaan rakenteiden alustavia
kapasiteetteja ja ulkoisesta kuormasta aiheutuvia taipumia. (RTT/Betoni, 2011).

= (36)

missä, w = taipuman loppuarvo [mm]
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1/rt = kokonaiskäyristymä kuormituksesta ja kutistumasta [1/mm]
K = kuormituksen tyypistä ja taivutusmomentin verhokäyrän muodosta
johtuva kerroin, joka saadaan sijoittamalla taipuman differentiaaliyhtälöön
kuormitus momentin suhteen (Kuva 26)
L = rakenteen jänneväli [mm]

Kuva 26. Kuormitustavasta ja momentin verhokäyrän muodosta johtuva kerroin
(Mosley & Bungley, 1976).

Vapaasti tuetun yksiaukkoisen tasaisesti kuormitetun rakenteen K-kertoimen määräytymi-
nen voidaan esittää alla esitetyllä tavalla. Maksimiarvot kyseisen kuormitustilanteen tai-
pumalle ja taivutusmomentille voidaan ratkaista Euler-Bernoullin palkkiteorian mukaisesta
taipuman differentiaaliyhtälöstä ( ) = , sillä tiedetään maksimiarvojen olevan
pisteessä x = L/2, jolloin saadaan yhtälöt:

´´ = = =    (sijoitus taipuman yhtälöön) (37)

= , missä 0,104 = (38)

Valmiita K-kertoimia on taulukoitu lisäksi liitteessä 6, jossa on määritetty valmiiksi eräitä
staattisen kuormituksen tapauksia. K-kerroin on esitetty jälkimmäisessä yhtälössä murtolu-
kuna. Kyseisessä taulukossa näkyy lisäksi ensimmäisessä sarakkeessa tukiehtojen perus-
teella määräytyvä taipuman suhde (ratio) verrattuna perustapaukseen, kun perustapauksena
on käytetty vapaasti tuettua ja tasaisesti kuormitettua rakennetta. Esimerkiksi keskeisellä
pistekuormalla kuormitettu vapaasti tuettu palkki taipuu 0,8-kertaisesti verrattuna tasaisesti
kuormitettuun. (Fintel, 1974).

Taipumatarkastelu yhteen suuntaan kantavalla teräsbetonilaatalla voidaan jättää vuoden
1980 betoninormin perusteella tekemättä sallittujen jännitysten mitoituksessa, jos laatan
tehollinen korkeus täyttää seuraavan ehdon:
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(39)

missä, dmin = pienin sallittu laatan tehollinen korkeus [mm]
k , ks ja d = alla esitettyjen taulukoiden arvoja, väliarvot interpoloidaan
lineaarisesti

 = As / bd [%] k Teräslaatu ks Rakennetyyppi d

0,2 0,5 Fe 37B 0,6 uloke 8
0,3 0,9 A400H(W) 1,0 vapaasti tuettu 20
0,5 1,2 A500HW 1,25 jatkuva:
1,0 1,5 A600H 1,4          -reunakenttä 24
2,0 1,8 B500P 1,2         -keskikenttä 28

Taulukko 13. Betoninormin (BN 80) mukaisten kertoimien määritys taipumaehtoon (Suomen
Betoniyhdistys r.y., 1980).

(Suomen Betoniyhdistys r.y., 1980)

Handbook of concrete engineering (1974) esittää nopean lähestymistavan taipuman laske-
miseksi arvioimalla poikkileikkauksen jäykkyyden yksinkertaisen taulukon avulla
(Taulukko 14). Kyseinen menettely soveltuu erityisesti luonnossuunnitteluvaiheeseen, kun
määritetään tai tarkistetaan rakenteiden dimensioita. Raudoitussuhteen ( ) perusteella mää-
ritetään käytettävä jäykkyys rakenneosalle. Vetoraudoituksen määrä puolestaan määrite-
tään tavallisesti suurimman taivutusmomentin perusteella. Halkeilleen poikkileikkauksen
jäykkyyden määritys tapahtuu menettelyssä seuraavan kaavan (40) mukaisesti, kun taas
halkeilemattoman tilan jäyhyysmomentti määritetään tavallisesti kimmoteoreettisen lu-
juusopin sääntöjen mukaisesti. (Fintel, 1974).

= ( ) (40)

missä, kr = kimmoteoreettisen puristuspinnan korkeuden suhde poikkileikkauksen
teholliseen korkeuteen d
jr = kimmoteoreettisen sisäisen momenttivarren pituuden suhde poikki-
leikkauksen teholliseen korkeuteen d
Ec = 5700  , lyhytaikaisen tarkastelun kimmokerroin [N/mm²]

Rakenteen tyyppi Tehollinen jäykkyys [Nmm²]
Ec Iuc 0,6 Ec Iuc Ec Icr

Umpilaatat ja suorakaidepalkit  < 4,0 ‰  4,0 ‰ <  < 8,0 ‰  > 8,0 ‰
T-poikkileikkaus, veto uumassa w < 6,0 ‰  6,0 ‰ < w < 12,0 ‰ w > 12,0 ‰
T-poikkileikkaus, veto laipassa w < 15,0 ‰  15,0 ‰ < w < 30,0 ‰ w > 30,0 ‰

Taulukko 14. Tehollisen jäykkyyden määritys raudoitussuhteen perusteella (Fintel, 1974).

Jäykkyyden määrityksen jälkeen lasketaan kuorman aiheuttama välitön taipuma kuormitus-
tilanteen mukaisista tunnetuista taipumayhtälöistä. Taipumayhtälöitä on esitetty liitteessä
6. Taipumayhtälöt ovat tavanomaisen statiikan mukaisia ja joitakin perustapauksia on esi-
tetty myös Rakentajan Kalentereissa. Taipuman pitkäaikaisvaikutuksia voidaan estimoida
kertomalla välittömän taipuman arvo kertoimella, joka määritetään seuraavasti:
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= 2 1,2 0,6 (41)

Kerroin pyrkii huomioimaan kutistumasta ja virumasta aiheutuvat vaikutukset taipuman
määrityksessä. Tarkempia taipuman laskennan menetelmiä on syytä käyttää, jos laskelmien
tulokset eivät vaikuta realistisilta. Pitkäaikaistarkastelun taipuman pienentämiseksi suun-
nittelija voi kasvattaa poikkileikkauksen kokoa tai lisätä puristusraudoituksen määrää.
(Fintel, 1974).

Muutaman toteutetun vertailulaskelman perusteella havaitaan, että Handbook of concrete
engineeringin esittämä pikamenetelmä antaa varmalla puolella olevan taipuman arvon ai-
nakin halkeilleen poikkileikkauksen tapauksessa. Vertailulaskelmien tulokset on koottu
erillisiin kuvaajiin (ks. Kuva 27 ja Kuva 28). Suuri taipuman loppuarvo korostuu, kun tut-
kitaan laattarakennetta, jossa ei välttämättä ole lainkaan puristuspuolen raudoitusta, joka
pienentäisi pitkäaikaiskertoimen suuruutta kutistuman huomioinnista johtuen. Puristus-
raudoitusmäärän ollessa 0 mm², saa kasvatuskerroin kaavassa (41) maksimiarvonsa.

Seuraavissa kuvaajissa on määritetty taipuman kehitystä neljällä eri mitoitustavalla. En-
simmäisessä kuvassa (Kuva 27) on jänneväli pidetty vakiona (4,0 metriä) ja hyötykuorman
arvoa kasvatettu. Jälkimmäisessä kuvassa (Kuva 28) on puolestaan kasvatettu jänneväliä
hyötykuorman ollessa vakio (2,5 kN/m²). Laskentaparametrit ovat muilta osin samat kuin
aiemmassa kappaleessa (4.2.2) esitetyssä esimerkkilaskelmassa (vrt. Kuva 20).

Kuva 27. Neljän eri taipumamäärityksen vertailua kuorman kasvun suhteen.
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Kuva 28. Neljän eri taipumamäärityksen vertailua jännevälin kasvun suhteen.

Oheisten taipumakuvaajien määrityksessä oletettiin virumaluvulle arvo 3,0, joka vastaa
suurin piirtein N-sementillä toteutettua sisätiloissa olevaa rakennetta. Molemmissa taulu-
koiduissa tapauksissa punainen kuvaaja eli Bransonin kaavan mukaisesti laskettu taipuman
arvo antaa keskiarvoisesti luotettavimman arvion todellisesta taipumasta. Käänteisesti voi-
daan nähdä, että taipumakriteerin ollessa L/250, voidaan tutkitulle rakenteelle sallia enin-
tään 3,5 kN/m² hyötykuormaa. Vastaavasti hyötykuorman ollessa 2,5 kN/m² voidaan suu-
rimmaksi jänneväliksi valita enintään 4,4 metriä.

Toisaalta kappaleen 4.2.2 taulukon (Taulukko 9) yhteydessä tehtiin havainto siitä, että
Bransonin kaavan mukaisesti määritetty taipuma on hieman varmalla puolella koestettuihin
palkkeihin nähden. Näin ollen taipuman ollessa rakenteen kriteerinä, voidaan rakenteelle
todellisessa tilanteessa harkintaa käyttäen sallia hieman suurempi (noin 10 %) kuormitus
suhteessa siihen, mitä Bransonin kaavan avulla määritetty taipuma sallisi.

4.3 Ontelo- / Variax-laatta
Ontelo- ja Variax-laatat ovat hyvin pitkälti toisiaan vastaavia esijännitettyjä laattaelement-
tejä. Vanhojen Variax-laattojen erona nykyisiin ontelolaattoihin on hieman erilainen laatan
reunan geometria sekä harvemmat laattakoot (Suomen Betoniteollisuuden Keskusjärjestö,
1979). Variax-laattoja voidaan karkeasti analysoida nykyisten ontelolaattojen suunnitte-
luohjeiden perusteella. Tarkka laskennallinen mitoitus vaatii kuitenkin tapauskohtaisesti
täsmällisempiä lähtötietoja. Ilman kunnollisia lähtötietoja joudutaan usein joitakin perus-
oletuksia tekemään, jotta laskentaa voidaan suorittaa, jolloin virhemarginaali kasvaa.

Ontelolaattojen tavalliset murtomekanismit tai käyttörajatilan vaatimuksien ylitykset on
esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 29) (Pajari, 1989). Esitetyistä rakenteen rajatilan yli-
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tyksistä on f)-kohdan murtomuoto, jossa laatan pituussuuntainen vetokestävyys ylittyy
uumakannaksissa, kriittisin, sillä se on selvästi poikkeava tavanomaisten rakenneanalyysi-
en murtomuodoista. Taivutuksesta aiheutuvia halkeamia, veto- tai puristuspuolen kapasi-
teetin ylityksiä tai ankkuroinnin pettäminen voi tapahtua jännittämättömilläkin laattaraken-
teilla.

Korjausrakentamiskohteiden rakennesuunnittelun kannalta kyseinen uumakannasten leik-
kausmurtuminen on hankala, sillä sen laskennallinen tarkastelu voi olla haastavaa lähtötie-
tojen keräämisen kannalta, sekä sen vahvistus- tai korjaustyön toteutus vaatii tarkempaa
detaljiikkaa. Variax-laatan leikkauskestävyyttä tarkastellaan kappaleessa 4.3.3.

Kuva 29. Ontelolaatan murtomuodot tai käyttörajatilan ylitykset (Pajari, 1989).

Ontelolaatoissa ei valmistusteknisistä syistä käytetä muuta kuin laatan pituussuuntaista
raudoitusta. Hakaraudoituksen puuttumisen johdosta ontelolaatan leikkauskestävyys voi
tulla ongelmaksi joissakin suunnittelutilanteissa. Leikkauskestävyyden määrityksessä on
tukeuduttu kokeelliseen mitoitukseen, jonka tuloksia laattoja valmistavat yritykset eivät
kuitenkaan halua kilpailuteknisistä syistä julkistaa. (Pajari, 1995).

Yksiaukkoisesti toimivan ontelolaatan suurin leikkausvoima kohdistuu laatan päihin. Leik-
kausvoimaa vastaanottavana betonina toimivat ainoastaan onteloiden väliset kannakset
sekä laatan reunat. Lisäksi laatan päässä, missä leikkausvoima on suurimmillaan, ei jänne-
punoksien synnyttämä puristava voima ole vielä täysin välittynyt laattarakenteelle. Purista-



64

van esijännitysvoiman kehitys tukialueella on esitetty myöhemmin tässä kappaleessa
(Kuva 36). (Pajari, 1989).

Ontelolaattojen kannalta kriittinen hauras murtumismuoto on ontelokannasten vaakasuun-
tainen leikkautuminen, joka osaltaan johtuu tuen taipumasta. Ilmiön voimakkuus korostuu,
kun ontelolaatat asennetaan taipuvalle tuelle, kuten elementtipalkille. Ontelolaatan kannas-
ten leikkautumista voidaan tarkastella elastisen teorian perusteella, sillä puristusjännitykset
ovat verrattain pienet ja betoni voidaan olettaa halkeamattomaksi murtumiseen saakka.
(Pajari, 1995). Kyseinen murtumismuoto on ominainen paksuille ja lyhyille laatoille, joi-
den uumat ovat erittäin kapeat, mutta esijännitysvoima kuitenkin on suuri (Pajari, 1989).

Ontelolaattojen päiden leikkauskestävyyttä voidaan parantaa onteloiden umpeen valulla
tietyltä matkalta. Ontelolaattatoimittaja määrittää umpeen valun uudisrakennuskohteissa.
Umpeen valu saadaan toteutettua sopivaan syvyyteen ulottuvana ontelon päähän asennet-
tavalla erikoisvalutulpalla (Parma Oy, 2013). Ontelon päädyn umpeen valulla voidaan re-
dusoida siihen kohdistuvan leikkausjännityksen suuruutta erillisellä kertoimella, joka esite-
tään normikortissa n:o 18 (Elementtisuunnittelu, 2012). Tehollinen täyttöpituus on usein
rajattu ontelon korkeuden arvoon (Kuva 30). Ontelolaatan leikkauskestävyyttä on tarkastel-
tu laskennallisesti luvussa 4.3.3. (Elementtisuunnittelu, 2012).

Kuva 30. Ontelolaatan päädyn täyttövalun tehollinen pituus, l f = hvoid
(Elementtisuunnittelu, 2012).

4.3.1 Laattojen esijännitysvoima ja jännehäviöt
Esijännitettyjen rakenteiden analysointiin vanhoissa rakenteissa liittyy monta ongelmakoh-
taa johtuen lähtötietojen puutteellisuudesta. Vanhoissa suunnitteluaineistoissa harvoin on
kunnollisia merkintöjä kaikista tarvittavista tiedoista, joita jännerakenteen laskentaan liit-
tyy. Olennaista olisi tietää laatan alkuperäinen esijännitysvoima, arviot jännehäviöistä,
käytettyjen jänneterästen materiaali, niiden lukumäärä ja sijainti sekä betonin suunnittelu-
ja laukaisulujuus.

Variax 3-laatan tyyppihyväksyntäpäätöksen perusteella voidaan Variax-laattojen alkujänni-
tykseksi olettaa 1100 MPa, ellei muuta ole mainittu tutkittavan kohteen rakenne- tai punos-
suunnitelmissa (Oy Partek Ab, 1986). Nykyaikaisilla ontelolaatoilla alkujännitysvoima on
taas taulukkomitoituksessa tavallisesti 1000 N/mm². (Parma Oy, 2013).

Korjaussuunnitteluhankkeessa tarkan tiedon puuttuessa tulee jännehäviöt arvioida tekemäl-
lä oletuksia kuormitusajankohdasta ja materiaaliominaisuuksista. Eurokoodimitoituksessa
huomioidaan tartuntajänteitä käytettäessä jännehäviöt, jotka on jaettu alkuhäviöihin ja pit-
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käaikaisiin häviöihin. Alkuhäviöt aiheutuvat seuraavista syistä. (SFS-EN 1992-1-1 + NA,
2004 / 2016):

∂ ankkurointilaitteiden liukumahäviöt ( Psl)
∂ jänneteräksien relaksaatio sinä aikana, kun jännettä jännitetään ja

kunnes se laukaistaan betoniin ( Pr)
∂ betonin kimmoisesta kokoonpuristumasta johtuva häviö ( Pel)

Kun tarkastellaan kimmoista kokoonpuristumaa, voidaan tarkastelukaavaa yksinkertaistaa,
kun tutkitaan jännittämisen jälkeen tulleiden kuormitusten vaikutusta. Kimmoiselle ko-
koonpuristumalle on tällöin voimassa seuraava lauseke:

= (42)

missä, Pel = kimmoisesta kokoonpuristumasta aiheutuva jännehäviö [N]
Ap = jänneterästen kokonaisala poikkileikkauksessa [mm²]
Ep = jännepunoksen kimmokerroin, käytetään arvoa 195 000 [N/mm²]

c = jännityksen muutos jänneterästen painopisteessä (laukaisu) [N/mm²]

(SFS-EN 1992-1-1 + NA, 2004 / 2016)

Liukumahäviöt tulee huomioida laskelmissa ja niiden arvot esitetään tuotekohtaisissa eu-
rooppalaisissa teknisissä hyväksynnöissä. Vanhojen jännerakenteiden tapauksessa ei liu-
kumahäviöistä todennäköisesti ole tietoa, joten ne voitaneen jättää pois tarkastelusta.
Suunnittelussa voidaan yleensä huomioida kutistuma, viruma ja relaksaatio niiden loppu-
arvolla, mikäli tarkemmat analyysit eivät ole tarpeen. (Liikennevirasto, 2012).

Pitkäaikaisia jännehäviöitä aiheuttavat puolestaan kuormituksen aiheuttamat muodonmuu-
tokset rakenteessa (viruma ja kutistuma) sekä vetojännityksen aiheuttama relaksaatio tar-
tuntajänteessä. Jänneteräksen vetokuormasta syntyvä relaksaatio huomioidaan likimääräi-
sellä pienennyskertoimella 0,8 yksinkertaistetussa ajasta riippuvien jännehäviöiden lasken-
takaavassa. Puristusjännitykset ja niitä vastaavat muodonmuutokset sijoitetaan kaavaan
positiivisin etumerkein:

= , ( , )| , |

( )[ , ( , )]
(43)

missä, Pc+s+r = virumisesta, kutistumasta ja relaksaatiosta aiheutuva jännehäviö [N]
cs = kutistuman itseisarvo [‰]. Puristetussa rakenteessa voidaan kutistuman

arvoa pienentää arvolla (1 - 10 ), kun  = raudoitussuhde
pr = jänteen relaksaatiosta aiheutuva jännityshäviö, joka määritetään alku-

jännevoiman ja pitkäaikaiskuorman aiheuttamasta jännityksestä [N/mm²]
np = jänneteräksien kimmokertoimen suhde betoniin (Ep / Ec)

(t,t0) = virumaluku hetkellä t, kun kuormitus on alkanut hetkellä t0

c,QP = pitkäaikaisista kuormista ja alkujännevoimasta aiheutuva jänneteräk-
sien kohdalla vaikuttava betonin jännitys [N/mm²]
Ac = betonipoikkileikkauksen pinta-ala [mm²]
Iuc = halkeilematon betonipoikkileikkauksen jäyhyysmomentti [mm 4]
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zcp = betonipoikkileikkauksen ja jänneterästen painopisteiden etäisyys [mm]

(SFS-EN 1992-1-1 + NA, 2004 / 2016)

Jännepunokset jaetaan kolmeen relaksaatioluokkaan, joiden perusteella relaksaatiohäviöt
voidaan suoraan määrittää taulukosta. Kolmessa relaksaatioluokassa simuloidaan 1000
tunnin aiheuttamaa relaksaatiohäviötä. Mikäli tarkempaa tietoa ei ole saatavilla, voidaan
suunnittelussa käyttää relaksaatiohäviölle kolminkertaista taulukon (Taulukko 15) tuhan-
nen tunnin relaksaation arvoa. Tarkat relaksaatiohäviöt voidaan määrittää SFS-EN 1992-1-
1 kohdan 3.3.2 mukaan. (Liikennevirasto, 2012).

Taulukko 15. Relaksaatioluokat eurokoodin mukaisesti (Liikennevirasto, 2012).

Jännepunoksien yhteydessä tulee muistaa, että poikkipinta-ala ei ole suoraan tangon poik-
kipinta-ala kuten tavallisen raudoituksen yhteydessä. Jännepunos koostuu useammista lan-
goista, joiden nimellishalkaisijat, poikkipinta-alat ja lujuusluokat ovat 7-lankaisten vakio-
punosten yhteydessä seuraavat (Paasikallio, et al., 1986):

∂ Dn = 6,4 mm, Ap = 25 mm², 1570/1770
∂ Dn = 9,3 mm, Ap = 52 mm², 1570/1770
∂ Dn = 12,5 mm, Ap = 93 mm², 1570/1770
∂ Dn = 15,2 mm, Ap = 139 mm², 1470/1670

4.3.2 Jännerakenteen taipumaan liittyvät määritykset
Taipuman määrittäminen halkeilemattomalle poikkileikkaukselle on melko yksinkertaista,
sillä kimmoteorian mukaisia rakenteiden mekaniikan perusteita voidaan soveltaa sellaise-
naan. Jännitetyn rakenteen taipuma määritetään, kun summataan esijännityksen aiheuttama
kohouma ja kuormituksen aiheuttama taipuma etumerkkeineen, ylöspäin suuntautuvan
kohouman ollessa negatiivista taipumaa. Suorien jännepunosten tapauksessa kohouma
määritetään jännevoimasta seuraavasti:

Kuva 31. Suoran jännepunoksen statiikka.

,
(44)

missä, wp = esijännitysvoiman aiheuttama laatan kohouma [mm]
P = laatan esijännityksen kokonaisvoima kyseisessä tarkastelussa [N]
ep = jännevoiman epäkeskisyys laatan neutraaliakselilta [mm]
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L = laatan jänneväli [mm]
Ec,eff = betonin efektiivinen kimmokerroin kyseisessä tarkastelussa [N/mm²]

(Paasikallio, et al., 1986)

Halkeilleen tilanteen taipumassa on syytä huomioida rakenteen jäyhyysmomentin heikke-
neminen verrattuna ehjään poikkileikkaukseen. Poikkileikkauksen heikennettyä jäyhyys-
momenttia varten tulee määrittää nollavenymämomentti (M0) sekä halkeilumomentti (Mr),
jotta voidaan laskea Bransonin kokeellisen kaavan apukerroin r. Nollavenymämomentti
kuvastaa tilannetta, jolloin rakenteessa kulkeva puristusviiva kulkee juuri sydänkuvion
rajalla rakenteen yläreunassa. Nollavenymämomenti on ulkoisen momentin raja-arvo, jol-
loin laatan alapinnan vetorasitus on tasan nolla. Nollavenymämomentille voidaan johtaa
yhtälö:

= ( ) (45)

missä, ktop = sydänkuvion yläraja neutraaliakselista .  Wbot on
neutraaliakselin alapuolisen osan taivutusvastus ja A koko poikkileikkauksen
pinta-ala [mm]. Suorakaidepoikkileikkauksessa ylärajan sijainti voidaan yk-
sinkertaistaa etäisyydelle , kun h on rakenteen korkeus

Halkeamamomentti saadaan laskettua puolestaan nollavenymämomentin avulla, kun lisä-
tään siihen betonin vetolujuuden tuoma hyöty:

= + (46)

Bransonin koeperäisen kaavan apukerroin jännitetyille rakenteille määritetään seuraavan
kaavan mukaisesti.

, =
,

, oltava  1,0 (muutoin poikkileikkaus on halkeilematon) (47)

missä, Mk,max = suurin käyttörajatilan taivutusmomentti [Nmm]

(Paasikallio, et al., 1986)

Edelleen tehollisen jäykkyyden arvo saadaan laskettua kaavasta (48), kun muut aputermit
on laskettu. Halkeilleen ja halkeilemattoman poikkileikkauksen jäyhyysmomentit I cr ja Iuc
laskentaan vastaavalla tavalla, kun aiemmin esitettiin massiivilaatan yhteydessä, sillä poik-
keuksella, että raudoituksena ovat jännepunokset. (Paasikallio, et al., 1986).

Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää seuraavia likiarvokaavoja, jotka on esitetty teoksessa by
133. Käytännön laskelmissa todetaan riittäväksi taipuman määritys siten, että rakenteen
jäykkyys jaetaan halkeilleeseen ja halkeilemattomaan tilaan ja likiarvokaavoilla saavute-
taan riittävän tarkat tulokset. (Suomen Betoniyhdistys r.y., 1981).

, , = , , + (1 , ) (48)
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Jännerakenteen taipuman tapauksessa poikkileikkausparametrien määritys on tavallista
laattaa hankalampaa, jonka vuoksi niiden laskemista varten on kehitetty suhteellisen tark-
kojakin tuloksia antavia likikaavoja. Jännepunosten ja betonin välisenä kimmokertoimien
suhteena käytetään arvoa p = 15, sillä se on todettu riittävän käyttökelpoiseksi. Tarkka
suhdeluvun arvo vaihtelee virumaluvusta sekä pitkä- ja lyhytaikaisista kuormista riippuen.
Jännerakenteen puristetun pinnan korkeudeksi voidaan määrittää likikaavan avulla:

, = ( ) (49)

missä, xuc,p = rakenneosan puristuspinnan korkeus, halkeilematon [mm]
d = rakenteen tehollinen korkeus [mm]

p = 1,06 0,035 ,  missä  eecc jännevoiman epäkeskisyys neutraali-
akselista. Arvon oltava välillä 0,83  < 10.
 = 0,47( 0,17) , 0,1, enintään kuitenkin 0,38
p = punostussuhde, Ap / Ac

eecc = M / P, missä M on tasapainottavien ja kuormittavien momenttien
summa ja P jännevoiman suuruus tarkasteluhetkellä

(Suomen Betoniyhdistys r.y., 1981)

Halkeilleelle poikkileikkaukselle on esitetty niin ikään likiarvokaava, jota voidaan käyttää
taipuma-arvioinnissa ilman raskaampia laskelmia. Halkeilleen poikkileikkauksen jäykkyys
voidaan sijoittaa suoraan tehollisen jäykkyyden kaavaan (E c,eff Icr = Kcr):

= [1
,

] (50)

missä, Kcr = halkeilleen tilan jäykkyys [Nmm²]
kp = 0,88 + 3,8( 0,35)², kuitenkin vähintään 0,88
hf = puristuslaipan korkeus. Halkeilleessa tilassa voidaan käyttää
massiivilaatan yhteydessä määritettyä arvoa xcr, kun lasketaan
suorakaidepoikkileikkausta [mm]

Kuva 32. Puristuslaipan korkeus ontelo- ja TT-laatassa.

(Suomen Betoniyhdistys r.y., 1981)

Yllä on esitetty (Kuva 32) periaatteellinen puristuslaipan korkeus. Todellinen neutraaliak-
seli rakenteessa todennäköisesti muodostuu alemmas, mutta kyseisten rakenteiden tapauk-
sessa koko korkeudella ei ole puristusta vastaan ottavaa betonia. Kaavaan määritettävä
arvo onkin likimääräinen. Suorakaidepoikkileikkausten tapauksessa, kun betonia on koko
rakenteen leveydeltä, voidaan laskenta tehdä haljenneen poikkileikkauksen puristuspinnan
korkeudella.
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Taipumatarkastelun vertailulaskelma toteutetaan Variax V3-laatalle, jonka tarkat poikki-
leikkausmitat on esitetty alla (Kuva 33). Vertailu tehdään edellä annettujen likiarvokaavo-
jen sekä massiivilaatan yhteydessä tarkasteltujen taipuman määrityksien välillä. Laatan
taipuman määrityksessä punosmäärää vaihdeltiin ja lisäksi käytettiin seuraavia laskentapa-
rametreja:

∂ Punokset 12,5mm (1570/1770), Ep = 195 GPa
∂ Pysyvä kuorma 10 kN/m² (sisältää oman painon)
∂ Hyötykuorma 5,0 kN/m² (myymälä), pitkäaikaiskerroin 0,6
∂ Virumaluku 2,7 ja punosten relaksaatio 20 – 30 %
∂ Laatan yläpunoksia ei ole huomioitu

Kuva 33. Variax V3-laatan poikkileikkaustiedot ja punosten sijoitus (Oy Partek Ab, 1986).

Kuva 34. Variax V3-laatan taipumat jännevälin ja punosten perusteella.
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Pienet epäjatkuvuuskohdat taipumakuvaajissa johtuvat käytetyn mitoitusmenetelmän epä-
tarkkuudesta. Jännerakenteen jäyhyys on määritetty kappaleessa 4.3.2 esitettyjen likiarvo-
kaavojen mukaisesti. Kyseisissä likiarvokaavoissa on kokeellisesti määritettyjä parametre-
ja, jotka eivät toimi täysin lineaarisesti, vaan ovat paloittain määritetyt tietyllä arvovälillä
synnyttäen epäjatkuvuuskohtia taipumakuvaajaan. Lisäksi Excel-taulukko-ohjelma pyrkii
ennustamaan käyrän suuntaa ja muotoa, kun taulukoidut tarkastelupisteet ovat harvassa.

4.3.3 Kestävyystarkastelut
BES-rakennesuosituksessa vuodelta 1979 esitetään yksinkertainen kaava, jonka perusteella
voidaan arvioida laatan kapasiteettia sen jännevälin ja kuormituksen perusteella. Hyöty-
kuormituksessa sovelletaan palotilanteen mukaista tasokuormaa. Mikäli korjaussuunnitte-
lussa laatan todellinen jänneväli havaitaan kaavan mukaisesti liian pitkäksi, voidaan tehdä
suora johtopäätös vahvistustarpeesta tai kuormituksen kevennyksestä, jotta rakenne saatai-
siin kestämään. Variax-laatalle on määritetty maksimijänneväliksi seuraava ehto:

, ,
(51)

missä, Lmax = laatalle suurin sallittava jänneväli [m]
Mk = taivutusmomentin ominaisarvo [kNm]
gk,laatta = laatan omapaino yksiköttömänä [kN/m²]
gk,muu = muiden pysyvien rakenteiden omapaino [kN/m²]
p = palotilanteen hyötykuorma [kN/m²]
kaikki arvot sijoitetaan neliöjuureen yksiköttöminä ja sen suuruisina, kuin
hakasulkeisiin määritetty yksikkö edellyttää

(Suomen Betoniteollisuuden Keskusjärjestö, 1979)

Palotilanteen hyötykuorma määritetään eurokoodin SFS-EN 1990 kansallisen liitteen tau-
lukon A1.1 mukaisesti kertoimella 1. Asuin- tai toimistorakennuksen tason hyötykuormaa
voidaan siis redusoida puolella ( 1 = 0,5). Oleskelu- ja kokoontumistiloissa kuorman p
vähimmäisarvoksi voidaan sallia olla jopa vain 0,75 kN/m². Eräiden pienempien Variax-
laattojen (V5 ja V6) taivutusmomenttikestävyyksiä on luetteloitu jännepunosten lukumää-
rän perusteella (Taulukko 16), jolloin suora kantavuusarvio voidaan tehdä taivutusmomen-
tin ominaisarvon perusteella. (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, 2008), (Suomen
Betoniteollisuuden Keskusjärjestö, 1979).

Variax 5 (V5) Mk [kNm/m] Variax 6 (V6) Mk [kNm/m]
4  12,5 45,1 7  6,4 16,2
4  12,5 67,6 4  12,5 34,4
4  12,5 90,5 4  12,5 43,0

10  12,5 113,0 4  12,5 60,2
Taulukko 16. Variax-laattojen taivutuskestävyyksiä BES-suosituksen mukaan

(Suomen Betoniteollisuuden Keskusjärjestö, 1979).

Variax-/ontelolaatoilla erityistarkastelua vaativa murtomuoto on leikkauskestävyyden ylit-
tyminen tukialueella. Leikkausmurto poikkeaa tavallisesta laatan tai palkin leikkauskestä-
vyyden määrityksestä, sillä ontelolaatassa ainoastaan onteloiden väliset kannakset ovat
toiminnallista leikkauspinta-alaa (Pajari, 1989).
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Kuormitustestien perusteella on todettu, että kriittinen piste leikkausmurrolle on etäisyy-
dellä h/4 … h/2 tuen reunasta laatan kentän suuntaan. Vastaavasti murtopinta sijaitsee sa-
malla korkeudella lähtien jännepunoksen korkeudesta. Näiden tuloksien perusteella voi-
daan analyysi muuttaa kaksiulotteiseen ja käytännön suunnittelun kannalta yksinkertaiseen
muotoon. Pääjännityksen lause on kirjoitettu seuraavaan muotoon:

= + ( ) + ( ) (52)

missä, I = tarkastelupisteessä vaikuttava pääjännitys [N/mm²]
y = normaalijännitys, joka vaikuttaa kriittisessä pisteessä [N/mm²]
yz = leikkausjännitys, joka vaikuttaa kriittisen pisteen tasossa [N/mm²]

fctk = betonin ominaisvetolujuus [N/mm²]

Normaali- ja leikkausjännitys on puolestaan määritelty seuraavasti:

,
+ ja =

,
(53)

missä, P = jännepunosten korkeudella vaikuttava esijännitysvoima [N]
Ac,p = laattapoikkileikkauksen pinta-ala [mm²]
My = ulkoisesta kuormasta johtuva taivutusmomentti [Nmm]
zc = kriittisen pisteen korkeuden sijainti, kun origo on neutraaliakselilla [mm]
Qy = ulkoisesta kuormasta aiheutuva leikkausvoima [N]
Sp = laattapoikkileikkauksen staattinen momentti neutraaliakselin
yläpuolisesta osasta [mm3]
bw,eff = poikkileikkauksen tehollisten kannasten kokonaisleveys [mm]

(Pajari, 1995)

Jännevoiman suuruus laatan päädyssä ei ole maksimissaan, vaan se kehittyy ankkurointipi-
tuuden myötä laatan pituudella. Kun määritetään normaalijännityksen arvoa tarkastelupis-
teessä, käytetään esijännitysvoiman suuruutena yksinkertaistuksen vuoksi arvoa pisteessä
B (Kuva 35). Kyseinen oletus on kuitenkin hieman epävarmalla puolella. Jännevoiman
suuruus voidaan myös valita pisteestä A, jolloin sen arvo jää kuitenkin turhan pieneksi
suhteessa todelliseen normaalijännitykseen tarkasteltavassa uuman kannaksessa. (Pajari,
1995).

Lisäksi normaalijännityksen kaavan jälkimmäinen osa, jossa ulkoinen momentti (My) vai-
kuttaa, voidaan jättää huomioimatta, mikäli tarkastelussa on ontelolaatat, joiden ontelot
ovat täysin pyöreitä. Tämä johtuu siitä, että pyöreiden onteloiden tapauksessa kriittinen
piste hakeutuu siihen kohtaan, missä kannas on ohuimmillaan eli ympyröiden keskellä.
Tämä puolestaan tarkoittaa, että kriittisen pisteen korkeus on neutraaliakselilla, jolloin ter-
mi zc menee nollaksi. (Pajari, 1995).

Nykyaikaisille ontelolaatoille on esitetty normikortissa 18/EC valmiita laskentaparametreja
taulukoissa 1/B ja 2/B. Valmiiden arvojen käyttö keventää käsin laskentaan merkittävästi,
sillä hankalan poikkileikkausmuodon vuoksi esimerkiksi staattisen momentin määritys on
raskasta. Taulukoitujen arvojen määrityksessä on käytetty tiettyjä laskentaoletuksia, joten
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taulukkoarvojen käytössä tulee käyttää tapauskohtaista harkintaa sekä tehdä tarvittaessa
tarkistus- tai vertailulaskelmia. Normikortissa mainitaan lisäksi kriittisen pisteen sijainti
ontelolaattatyypin ja sen vähimmäistukileveyden perusteella, jolloin sitä ei välttämättä ole
tarpeen erikseen määritellä poikkileikkaustietojen perusteella, mikäli todellinen tukileveys
ei tästä poikkea huomattavasti. (Elementtisuunnittelu, 2012).

Kuva 35. Ontelolaatan pääjännityksen määritys kriittiseen pisteeseen (Pajari, 1995).

Jännevoiman kehittyminen ontelolaatassa oletetaan paraboliseksi siten, että tietyllä pituu-
della lbp se saavuttaa täyden voimakapasiteettinsa, jonka jälkeen voiman kehitys loppuu ja
se jatkaa kulkuaan suorana (Pajari, 1989). Esijännitysvoiman siirtymäpituus on määritetty
RakMk:n osassa B4 kuitenkin yksinkertaistaen suorana hyperbolisen käyrän sijaan. Täyden
jännevoiman välittyminen tartuntajänteeltä rakenteeseen määritetään kaavasta:

= (54)

missä, lbp = pituus, jolla koko esijännitysvoima välittyy poikkileikkaukseen [mm]
kb = esijännitysvoiman siirto- ja tartuntakerroin RakMk B4 mukaan

(Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto, 2005)

Amerikkalaisissa ohjeissa jännepunoksen vaatima tartuntapituus täydelle esijännityksen
tuomalle puristusvoiman siirrolle on jopa yli 100-kertaa punoksen halkaisija (Kuva 36)
(Fintel, 1974). Esijännitysvoima harvoin on kuitenkaan punoksen kannalta täydellä kapasi-
teetillaan, jolloin vaadittu siirtymäpituuskin jää pienemmäksi. Esimerkiksi Variax-laatoilla
käytetty 1100 MPa esijännitys on noin 70 % punoksen täydestä kapasiteetista, jolloin siir-
tymäpituudeksi saadaan noin 60-kertainen punoksen halkaisija. Tämä arvo puolestaan vas-
taa suurin piirtein RakMk:n määritystä.
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Kuva 36. Tartuntajänteiden voiman siirto rakenteeseen tukialueella (Fintel, 1974).

Suurten momenttien vaikuttaessa lähellä tukialuetta, kuten esimerkiksi raskaasti kuormite-
tuissa ulokkeissa, tulee toteuttaa tarkempi tarkastelu esijännitysvoiman siirtymisestä, jotta
varmistetaan rakenteen toiminta jännevoiman siirtymisen suhteen. Sileäpintaisten jänne-
punosten tapauksessa käytetään kaksinkertaista pituutta voiman siirtymiselle. Jännepunok-
sen relaksaation vuoksi jännevoiman siirtymäpituuden ( transmission length) voidaan olet-
taa kasvavan 5 % - 20 % rakenteen käyttöiän aikana. Jännerakenteilta vaaditaan huolellista
betonin tiivistystä erityisesti sen päädyissä, jotta tartuntapituus ei heikkene rakenteeseen
jäävien valukolojen tai betonin epätiiveyksien takia. Jännerakenteen päädyssä, reunimmai-
sen noin 100 mm:n etäisyydellä, punoksen oletetaan olevan toimimaton. (Fintel, 1974).

Arvioitaessa normaalijännitystä kriittisen pisteen tarkastelussa koskien uumakannasten
pituussuuntaista leikkautumista, voidaan esijännitysvoiman suuruus arvioida interpoloiden
väliltä lbp, jonka matkalla esijännitysvoiman arvo kehittyy yksinkertaistaen lineaarisen mal-
lin mukaan alkaen rakenteen päästä. Kriittinen tarkastelupiste on joka tapauksessa niin
lähellä tukea, että esijännitys ei vaikuta siinä täytenä, kuten aiemmin todettiin. (Pajari,
1989).

Ontelolaatan tukialueen leikkauskestävyyttä voidaan tarvittaessa parantaa valamalla onte-
loiden päitä umpeen, kuten aiemmin periaatteellisessa kuvassa esitettiin (Kuva 30). Laatan
pään umpeen valamisen tehollinen pituus on enimmillään onteloaukon suuruinen. Umpeen
valun perusteella lasketaan redusointikerroin f, jolla pienennetään uumakannaksissa vai-
kuttavaa leikkausjännitystä. Laattatyypistä riippumatta on laskentakaavan kerroin f0 = 0,7.
Laskentakaava sisältää 50 mm syvän umpeen valun ontelolaattojen päässä, joka yleensä
perustapauksessa on toteutunut. (Elementtisuunnittelu, 2012).

Redusointi kerroin määritetään oheisen interpolaation mukaan:

= (1 ) , oltava kuitenkin (55)

missä, f = pääjännitystä redusoiva kerroin umpeen valun perusteella
f0 = vakiokerroin 0,7 kaikilla ontelolaattatyypeillä
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lf = ontelon täyttöpituus [mm]
lf0 = hvoid = ontelon täyttöpituuden enimmäisarvo [mm]

Ontelon aukon korkeutta pidempiä täyttöjä ei ole tutkittu lähdemateriaalin mukaisessa me-
netelmässä. Mikäli pidemmistä ontelon täytöistä pyritään saamaan hyötyä rakennelaskel-
missa, tulee niiden toimivuus osoittaa kokeellisesti tai muulla vastaavalla yhtä luotettavalla
tavalla.

(Elementtisuunnittelu, 2012)

Seuraavissa kuvaajissa on koottu vertailulaskelmia (ks. liite 7) Variax-laatan kapasiteetille
hyötykuorman kasvaessa. Laskelmat on toteutettu seuraavin lähtötiedoin:

∂ Poikkileikkaus Variax V3, jossa 10 kpl jännepunoksia (ks. Kuva 33)
∂ Punosten esijännitys 1100 MPa, materiaalilujuus 1570/1770, halkaisi-

ja 12,5, pitkäaikaiset jännehäviöt noin 25 %, kimmokerroin 195 GPa
∂ Pysyvä kuorma (omapaino ja pintarakenteet) 10 kN/m²
∂ Betoni K-50-1 (C40/50, rakenneluokka 1)
∂ Virumaluvun arvio 3,0
∂ Hyötykuorman oletettu pitkäaikaisosuus 60 % (esim. myymälä)
∂ Taipumarajaksi on asetettu L/300

Kuva 37. Variax V3-laatan käyttöasteen kehitys jännevälillä 7,2 metriä, kun kriteereinä ovat
leikkaus- ja taivutuskestävyys sekä taipuma.
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Kuva 38. Variax V3-laatan käyttöasteen kehitys jännevälillä 9,0 metriä, kun kriteereinä ovat
leikkaus- ja taivutuskestävyys sekä taipuma.

Kuva 39. Variax V3-laatan käyttöasteen kehitys jännevälillä 10,8 metriä, kun kriteereinä ovat
leikkaus- ja taivutuskestävyys sekä taipuma.
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Oheisten kuvaajien perusteella havaitaan, että taivutuskestävyys ei kyseisen laatan mitoi-
tustilanteissa muodostu määrääväksi. Lyhyellä jännevälillä laatan leikkauskestävyys on
määräävin tarkastelu, kun taas jännevälin kasvaessa taipuma muodostuu taivutuskestävyyt-
tä kriittisemmäksi. Jännevälin kasvu vaikuttaa taipumatarkastelussa neljänteen potenssiin,
kun taas taivutusrasituksessa jännevälin vaikutus on toiseen potenssiin ja leikkaustarkaste-
lun leikkausvoima riippuu suoraan lineaarisesti jännevälin pituudesta.

Nykyaikaisempien ontelolaattojen kantavuuden arviointia voidaan tehdä melko luotetta-
vasti ontelolaatta-suunnitteluohjeiden mukaan. Tuotevalmistajien laatimissa suunnitteluoh-
jeissa on taulukoitu laattakokojen, punosmäärien ja jännevälien perusteella rakenteelle sal-
littavia kuormituksia (Parma Oy, 2013). Huomionarvoista on, että kun verrataan Variax
V3-laatalle tehtyä kapasiteettilaskelmaa sitä vastaavaan O40-ontelolaattaan, päästään suu-
rusluokaltaan samoihin lopputuloksiin sallittavan kuorman tai jännevälin perusteella (Kuva
40). Johtopäätöksenä voidaan todeta, että Variax-laattojen kantavuutta voidaan ainakin
karkeasti arvioida siis tarjolla olevien nykyaikaisempien ontelolaattakäyrästöjen perusteel-
la.

Kuva 40. O40-laatan kantavuuskäyrä (myymälätila) (Parma Oy, 2013).

Variax V3-laatan kapasiteettilaskelmaan sijoitettiin vertailun vuoksi 9 kappaletta jänne-
punoksia, jolloin saatiin vertailuarvo O40-laatan taulukkoa varten. Vertailussa Variax-
laatan maksimipituudeksi saatiin 8,7 metriä, kun O40-laatalla vastaava kuorma johtaa jän-
neväliin 9,0 metriä. Määrääväksi tarkasteluksi oheisella kuormalla muodostui rakenteen
taipuma, kun taipumarajaksi asetettiin L/250. Suunnitteluohjeessa käytetty pysyvä kuorma
oman painon lisäksi on 15 % käytetystä hyötykuormasta. (Parma Oy, 2013).

Pientä eroa vertailulaskelmiin aiheuttaa se, että Variax-laataston paino saumattuna on 4,86
kN/m², kun O40-laatasto painaa 4,65 kN/m². Jännepunosten lujuusluokassa on myös pieni
ero. Variax-laatan punostyyppi on vanhan suunnitteluohjeen mukaan 1570/1770 (Oy
Partek Ab, 1986) ja O40-laatalla 1630/1860 (Parma Oy, 2013). Lisäksi Variax-laattojen
alkujännevoima on 100 MPa:a suurempi. Mainituista seikoista huolimatta, laatat ovat suu-
remmassa mittakaavassa eli alustavassa suunnitteluvaiheessa keskenään vertailukelpoisia.
Vertailua ei ole toteutettu muiden laattakokojen tai punosmäärien osalta, joten suoran tau-
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lukkomitoituksen tueksi vanhaa Variax-laattaa analysoitaessa on syytä tehdä myös tarkis-
tuslaskelmia kapasiteetista.

4.4 Nilcon-laatta
Nilcon-laattaa tyydytään käsittelemään tässä työssä vain pintapuolisesti, sillä rakenteesta
julkisesti saatavissa oleva lähde- ja suunnittelumateriaali on kovin vähäistä elementtilaatan
tuotannon ja käytön loputtua jo vuonna 1983. Pääosa saatavilla olevasta materiaalista käsit-
telee elementtilaatan liitosdetaljeja runkorakenteisiin. Forssassa toimineen Nilcon Oy:n
laatimien kantavuuskäyrien perusteella Nilcon-laatoille voidaan määrittää maksimi jänne-
väli hyötykuorman ja laattatyypin perusteella. Oheinen kantavuuskäyrä (Kuva 41) on Nil-
con Oy:n laatima laatalle, jonka reunapalkin leveys on 115 mm. (Nilcon Oy, 1975).

Kuva 41. Nilcon-laattojen kantavuuskäyrät (reunapalkit b=115 mm) (Nilcon Oy, 1975).

Vastaavia kantavuuden mitoituskäyrästöjä Nilcon-laatoille on esitetty myös SBK:n laati-
massa BES-järjestelmän suosituksessa vuodelta 1979. BES-järjestelmässä esitetyt kanta-
vuuskäyrästöt ovat lähes vastaavat Nilcon Oy:n laatimiin kuvaajiin, kun reunapalkit ovat
115 mm leveät. BES-suosituksessa on lisäksi määritetty kantavuuskäyrästö laatoille, joiden
reunapalkkien leveys on 180 mm. Oheisen kuvaajan (Kuva 42) pystyakselilla on hyöty-
kuorman ominaisarvo ja vaaka-akselilla kuormitusta vastaava jännevälin maksimipituus.
(Suomen Betoniteollisuuden Keskusjärjestö, 1979).
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Kuva 42. Nilcon-laattojen kantavuuskäyrät (reunapalkit b=180 mm)
(Suomen Betoniteollisuuden Keskusjärjestö, 1979).

Tavallisina välipohjalaattoina käytettäville N-tyypin Nilcon-laatoille on BES-suosituksessa
annettu seuraavat staattisen mitoituksen murtokapasiteetit (Suomen Betoniteollisuuden
Keskusjärjestö, 1979):

Tunnus Reunapalkki b = 115 mm Reunapalkki b = 180 mm Omapaino
saumattuna [kN/m²]MRd [kNm]  QRd [kN]  MRd [kNm]  QRd [kN]

N25 106,4 49,6 152,0 97,0 2,5
N30 158,9 59,0 278,0 114,2 2,75
N35 251,0 71,1 327,0 137,0 3,0
N40 304,5 85,3 448,0 158,0 3,25
N45 358,0 99,0 577,0 168,0 3,5

Taulukko 17. N-laattojen murtokestävyydet (Suomen Betoniteollisuuden Keskusjärjestö, 1979).

Harkintaa käyttäen voidaan Variax- ja ontelolaatan yhteydessä (ks. luku 4.3) esiteltyjä las-
kentaperiaatteita käyttää soveltuvin osin Nilcon-laattojen tarkemmissa kapasiteettilaskel-
missa. Nilcon-laatassa on käytetty jännepunoksia, joiden halkaisija on 12,5 mm (Suomen
Betoniteollisuuden Keskusjärjestö, 1979). Alkujännevoimaksi ja jännepunoksen lujuudeksi
oletetaan Variax-laattaa vastaavat arvot eli 1100 MPa ja 1570/1770.

BES-suosituksessa mainitaan N 25-tyypin laatan jäyhyysmomentin olevan 0,00049 m4

(Suomen Betoniteollisuuden Keskusjärjestö, 1979). Vastaavaan jäyhyysmomentin arvoon
päädytään 1,6 %:n tarkkuudella, kun määritetään Steinerin säännön mukaisesti oheisen
(Kuva 43) poikkileikkauksen jäyhyys, jossa rakenteen dimensiot vastaavat yksinkertaistet-
tuna kyseistä elementtityyppiä. Nilcon-laatan kansirakenteella ei ole vaikutusta laatan ra-
kenteelliseen toimintaan kantavuuden tai jäykkyyden kannalta. Nilcon-laattojen jäyhyyttä
voidaan siis arvioida tarvittaessa tällaisen yksinkertaistetun poikkileikkauksen perusteella.
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Kuva 43. Nilcon N 25 –laatan yksinkertaistettu poikkileikkaus neljällä jännepunoksella ilman
ylälaattaa.

Jännerakenteiden yhteydessä pienikin jännepunosten korroosio voi johtaa merkittäviin seu-
raamuksiin rakenneosan kantavuuden suhteen. Ongelmallista on, että tavanomaisia vau-
riomekanismien tunnusmerkkejä, kuten ruostejuovia ja betonin lohkeilua, ei välttämättä
ehditä havaita. Betonin karbonatisoituminen sekä kosteuden ja syövyttävien aineiden pääsy
rakenteeseen tulisi olla jännerakenteissa lähtökohtaisesti aina estetty tai rakenteen hal-
keamaleveyksien tulee pysyä riittävän pieninä. Pahimmissa rasitusluokissa edellytetään
jännerakenteelta tavallisessa kuormitusyhdistelmässä vetojännityksetöntä tilaa, jolloin jän-
nepunos pysyy paremmin suojassa korroosiolta. (Suomen rakennusinsinöörien liitto RIL
ry., 1988), (SFS-EN 1992-1-1 + NA, 2004 / 2016).

4.5 Ylälaattapalkisto
Ylälaattapalkiston kannalta tutkitaan pääasiassa primääri- ja sekundäärirakenteisiin eli ra-
kenneratkaisun laippapalkkeihin liittyviä seikkoja. Ylälaattapalkiston laattaa ei tutkita sen
tarkemmin, sillä sen toiminta vastaa jatkuvana laattana mitoitettavaa massiivilaatta. Erona
jatkuvan massiivilaatan mitoitukseen on se, että ylälaatta sijaitsee painuvalla tuella palkki-
en varassa. Painuvaa tukea on kuitenkin hankala huomioida käsinlaskennassa, jolloin sel-
laisen laskelman toteuttaminen on yksinkertaisinta FEM-ohjelman avulla, jossa tukien
jäykkyys huomioidaan.

Jos ylälaattapalkiston rakenteiden raudoitukset eivät ole tiedossa, joudutaan ne tutkimaan
ainetta rikkovin menetelmin tarkemman laskennan suorittamiseksi. Joissakin tapauksissa
raudoituksia voidaan selvittää röntgen- ja ultraäänikuvauksien avulla, jolloin palkkia ei ole
tarpeen vahingoittaa (Liikennevirasto, 2016). Palkkien alapinnasta voidaan piikata betonin
suojakerros ja tutkia raudoitukset jännevälin ensimmäisestä kolmanneksesta. Kyseisessä
poikkileikkauksessa rakenneosan rasitukset eivät ole kriittisimmillään taivutuksen tai leik-
kauksen osalta. Jatkuvassa rakenteessa palkin taivutusmomentti on jännevälin kolmasosa-
pisteessä lähellä nollaa. Rakenteen leikkausvoimakestävyys puolestaan ei heikkene merkit-
tävästi, vaikka palkin vetoteräksiä piikataan esiin mahdollisimman kevyesti palkin alapin-
nasta. (Suomen rakennusinsinöörien liitto RIL ry., 1988).

4.5.1 Ylälaattapalkin rakenteellinen kestävyys
Ylälaattapalkiston taivutus- ja leikkauskestävyyden määritys tehdään vastaavasti kuin mas-
siivilaatan tapauksessa, kun poikkileikkauksen neutraaliakseli on rakenteen ylälaipassa.
Laskenta-analyysi poikkeaa hieman aiemmasta, jos neutraaliakseli sijoittuu palkin uumaan.
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Kun neutraaliakseli on palkin uumassa ylälaipan sijaan, kutsutaan poikkileikkausta aidoksi
T-poikkileikkaukseksi. (Kalliomäki, 2014).

Rakentajain Kalenterissa (1974) on esitetty yksinkertaistettu menetelmä neutraaliakselin
sijainnin määrittämiseksi raudoituksen ja ylälaatan paksuuden perusteella. Menetelmässä
oletetaan palkin leveydeksi laipan tehollinen leveys ja kerroin kx tulee määritellä ohessa
esitellystä taulukosta (Taulukko 18). Määritetyn kertoimen ja tehollisen korkeuden (h0)
tulo kuvastaa puristuspinnan korkeutta x. Kun seuraava ehto toteutuu, on neutraaliakseli
laippapalkin laipassa. (Kantanen, et al., 1974):

(56)

missä, kx = sallittujen jännitysten perusteella valittava kerroin (Taulukko 18)
h0 = rakenteen tehollinen korkeus [mm]
hl = laipan (ylälaatan) paksuus [mm]

y,sall
[N/mm²]

b,sall [N/mm²]
4,0 5,0 7,5 8,0 9,5 10,5 11,5 12,0

140 0,30 0,35 0,445 0,46 0,50 0,53 0,55 0,56
180 0,25 0,295 0,385 0,40 0,44 0,47 0,49 0,5
220 0,215 0,255 0,335 0,35 0,39 0,42 0,44 0,45

Taulukko 18. Kertoimen kx määritys sallittujen jännitysten perusteella neutraaliakselin
sijaintia varten (Kantanen, et al., 1974).

Edelliseen taulukkoon listatut betonin sallitut jännitykset viittaavat työn alussa esitettyyn
taulukkoon (Taulukko 2) betonien sallituista arvoista vuosien saatossa. Rakentajain Kalen-
terissa tai muissa kirjallisuuslähteissä on listattua useampia betoniluokkia. Taulukon arvoja
voidaan karkeasti arvioida lineaarisesti interpoloiden, vaikka kuvaajat eivät täysin nouda-
takaan suoran yhtälöä.

Kuva 44. Kertoimen kx kuvaajat lineaarisen interpolaation tueksi.
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Aidot T-poikkileikkaukset jaetaan leveä- ja kapeauumaisiin rakenneluokkiin saksalaisen
DIN 4224 –normin mukaisesti puristuslaipan ja palkin uuman leveyden suhteena. Jos te-
hollisen puristuslaipan suhde uuman leveyteen (bl / bw) on  5,0, on rakenne leveäuumai-
nen. Muussa tapauksessa rakenne tulkitaan kapeauumaiseksi. Kapeauumainen aito T-
poikkileikkaus lasketaan huomioimalla ainoastaan laipan puristuspinta, vaikka neutraaliak-
seli olisikin rakenteen uumassa. Uumassa oleva puristusosa jätetään pienen jännityksensä
vuoksi huomioimatta. Laipassa vaikuttavana betonin puristusjännityksenä käytetään jänni-
tyskuvaajan (Kuva 45) mukaisesti määritettävää puristusjännityksen keskiarvoa.
(Kantanen, et al., 1974).

Kuva 45. Kapeauumaisen aidon T-poikkileikkauksen toiminnallisen puristuspinta sekä
keskimääräinen puristusjännitys.

Leveäuumaisen T-poikkileikkauksen tapauksessa muunnetaan tehollinen puristusalue eril-
lisen kertoimen avulla sopivaksi, jotta voidaan määrittää rakenteen kestävyys aiempien
menetelmien mukaisesti. Puristuspinnan muunnokselle on jälleen taulukoitu valmiita arvo-
ja, joiden perusteella valitaan muunnoskerroin i. Taulukosta (Taulukko 19) valitaan muun-
tokertoimen arvo T-poikkileikkauksen laipan ja uuman suhteen sekä laipan paksuuden ja
puristuspinnan korkeuden suhteen perusteella. Puristuspinnan korkeutena käytetään aiem-
man kaavan mukaista korkeutta, joka muodostuu kx –kertoimen ja tehollisen korkeuden
tulona. (Kantanen, et al., 1974).

Kuva 46. Leveäuumaisen aidon T-poikkileikkauksen muunnettu tehollinen puristuspinta-ala
(Kantanen, et al., 1974).
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1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0

1,0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0,9 1,00 1,00 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
0,8 0,99 0,98 0,98 0,97 0,97 0,97 0,97
0,7 0,97 0,96 0,95 0,94 0,94 0,93 0,93
0,6 0,95 0,92 0,90 0,89 0,89 0,88 0,87
0,5 0,92 0,88 0,85 0,83 0,82 0,81 0,80
0,4 0,88 0,82 0,78 0,76 0,74 0,73 0,71
0,3 0,84 0,76 0,70 0,67 0,65 0,63 0,61
0,2 0,79 0,68 0,62 0,57 0,54 0,52 0,49

Taulukko 19. Kertoimen i määritys rakenteen dimensioiden suhteiden perusteella
(Kantanen, et al., 1974).

Jatkuvan ylälaattapalkin tukimomentin raudoituksessa tulee välttää liian ahdasta yläpinnan
raudoitusta. Tukimomentin vetoraudoitusta sallitaan levitettävän puristuslaippaan enimmil-
lään sen teholliselle leveydelle. Lähtökohtaisesti raudoitus pyritään kuitenkin sijoittaan
mahdollisimman keskeisesti tuen suhteen. Raudoituksen tulee aina olla symmetrinen tuki-
pisteen suhteen. (Kantanen, et al., 1974).

Aiemmin laippapalkin tehollisen poikkileikkauksen yhteydessä (ks. luku 3.4.3) määriteltiin
laippapalkin poikkileikkauksen geometriaa. Tukialueen taivutusmomentissa voidaan ra-
kenteen teholliseksi korkeudeksi laskea lisäksi kuvitteellinen viiste, joka jatkuu vielä tuki-
rakenteen sisään (ks. Kuva 14) saavuttaen huippuarvona tuen keskellä, missä tukimomen-
tin vaikutuskin on suurimmillaan. Viiste ei saa olla jyrkempi kuin 1:3. Palkin päässä ole-
vasta viisteestä aiheutuu leikkausjännitystä kasvattava vaikutus oheisen kaavan mukaan.
(Kantanen, et al., 1974), (Suomen Betoniyhdistys r.y., 1954).

=
| | | ( ) |

(osoittajan termit itseisarvoina) (57)

missä, tan( ) = vaakasuoran viivan ja viisteen välinen kulma (Kuva 47)
h0 = tehollinen korkeus viistetyllä alueella puristuspinnasta raudoituksen
keskiöön [mm]

Kuva 47. Primääripalkin tehollinen korkeus tukialueella (Suomen Betoniyhdistys r.y., 1954).

Palkkirakenteissa on voitu tehdä levennysviisteitä myös palkin pituussuuntaan, jolloin saa-
vutetaan lisäkapasiteettia leikkauskestävyyteen. Ylösnostettujen leikkausterästen lisäksi
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poikkileikkauksissa on käytetty hakaraudoitteita. Yhden 2-leikkeisen hakateräksen leikka-
uskestävyys määritetään seuraavasti:

, = , , (58)

missä, Q0,h = hakaraudoituksen leikkauskestävyys, kun haka on 2-leikkeinen [N]
As,h = haan halkaisijan perusteella määritetty tangon pinta-ala [mm²]
(kaavan kerroin 2 edustaa hakaraudan 2-leikkeisyyttä)
zs = rakenteen sisäinen momenttivarsi [mm]
eh = hakarautojen jakoväli [mm]

(Kantanen, et al., 1974)

Hakarautojen jakovälille on annettu ohjearvo, jonka mukaan niiden välinen etäisyys tulee
olla palkkirakenteessa pienempi kuin z s / 2 . Tavanomaisesti hakaraudoituksella on pyritty
laskennallisesti vastaanottamaan 25 % - 35 % rakenteeseen kohdistuvista leikkausrasituk-
sista, kun loppuosa leikkausvoimakestävyydestä saavutetaan ylösnostetuilla vinoilla pääte-
räksillä. (Kantanen, et al., 1974).

Primäärirakenteiden yhteydessä on syytä pohtia ylälaatan toimintaa puristuslaippana osana
T-poikkileikkausta. Eurokoodin (SFS-EN 1992-1-1) kohta 6.2.4 edellyttää, että uumapal-
kin ja laipan välinen leikkautuminen on estetty riittävällä ylälaattaan sijoitetulla poikittais-
raudoituksella (SFS-EN 1992-1-1 + NA, 2004 / 2016). Sallittujen jännitysten menetelmä
antaa myös tarkistuskaavan laipan ja uuman välisen leikkauskestävyyden määritykseen.
Lisämainintana poikittaissuuntaisesta raudoituksesta on, että sitä tulee laippaan sijoittaa
vähintään 400 mm²/m, joka vastaa suurin piirtein raudoitusta T10 k200. Tämä vähim-
mäismäärä voi muodostua myös laattarakenteen tukimomentin teräksistä. (Kantanen, et al.,
1974).

Kuva 48. Laipan leikkautumisen malli (SFS-EN 1992-1-1 + NA, 2004 / 2016).
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Kun ylälaatassa vaikuttaa palkkirakenteen suuntaisen leikkausvoiman lisäksi taivutusta
ylälaatan kuormankantosuunnassa (poikittain palkkiin nähden), tulee yhteysvaikutus huo-
mioida laipan raudoitusmäärässä. Yhteisvaikutus huomioidaan lisäämällä taivutusraudoi-
tukseen vähintään puolet vaaditusta leikkausraudoituksesta tai täyttämällä leikkausehdon
mukainen raudoitusmäärä. Lisäehtona laipan raudoitukselle on, että sen tulee täyttää euro-
koodissa esitetyt minimiraudoitusmäärät. Minimiraudoitusmäärästä on säädetty Suomen
kansallisessa liitteessä kohdassa 9.3.1.1. (SFS-EN 1992-1-1 + NA, 2004 / 2016).

Puristuslaipan leikkauskestävyys osoitetaan toteuttamalla oheinen mitoitusehto, joka tar-
kastelee yhden puolen leikkaussauman kestävyyttä kuvan (Kuva 48) osoittamalla tavalla.
Laipan leikkauskestävyyden määrityksessä tarkastellaan laipan paksuutta palkin juuressa,
jolloin mahdollinen viiste voi vaikuttaa sen korkeuteen.  (SFS-EN 1992-1-1 + NA, 2004 /
2016):

(eurokoodi) (59)

, (sallitut jännitykset) (60)

missä, Asf = laipassa poikittain kulkeva raudoitusmäärä [mm²]
sf = laipan raudoituksen jakoväli [mm]

Fd = puristavan normaalivoiman muutos tarkastelupituudella. Varmalla
puolella oleva arvo on maksimimomentin aiheuttama puristusvoima [N]

x = tarkastelupituus, jonka maksimiarvona voidaan käyttää momentin
nollakohdan ja maksimimomentin välisen etäisyyden puolikasta [mm]
cot f = puristuslaipassa arvo välillä 1,0 – 2,0. Vetolaipassa arvoväli on
rajatumpi 1,0 – 1,25
Qy = leikkausvoiman ominaisarvo [N]
hl = hf = laipan paksuus tarkastelukohdassa [mm]

Laipan leikkautumisessa tulee huomioida, että valittavat kotangentin arvot ovat tiukemmat
kuin tavallisessa rakenteen leikkaus mitoituksessa. Raudoituksen, joka laippaan sijoitetaan,
tulee olla ankkuroituneena riittävästi rasituksen alaisen poikkileikkauksen ulkopuolelle.
Ankkuroinnin alkamispisteeksi katsotaan puristussauvan mukaan määrittyvä etäisyys (ks.
Kuva 48). Kuvassa esitettyä leveyttä bl on tutkittu aiemmin luvussa 3.4.3. (SFS-EN 1992-
1-1 + NA, 2004 / 2016).

Raudoitusehdon lisäksi eurokoodissa on säädetty mitoitusehto laipan vinolle puristusmur-
rolle, jonka tekijöinä ovat betoni sekä puristussauvalle valittu suuntakulma suhteessa laip-
papalkin pituusakseliin kuvan (Kuva 48) mukaisesti. Betonin puristusmurto leikkaustarkas-
telussa on harvoin mitoittava tarkastelu. Laipan poikittaisraudoitusta ei ole tarpeen käyttää,
jos voidaan osoittaa palkin ja ylälaatan välisen betonisauman leikkauskestävyys riittäväksi
rakenteen pituussuunnassa. Betonin leikkauskestävyyden ylärajaksi on asetettu arvo 0,4
fctd. (SFS-EN 1992-1-1 + NA, 2004 / 2016).

Sallittujen jännitysten mitoitusehtona on, että leikkausjännitys laipan ja uuman välissä on
alle sallitun työntöjännityksen. Jos tämä ehto ei toteudu, tulee kyseisen rajapinnan jännitys
vastaanottaa kokonaisuudessaan siihen sijoitettavalla raudoituksella. Tämä raudoitus tulee
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ankkuroida molemmin puolin ankkurointipituuden verran tehollisen puristuslaipan reuno-
jen yli. (Kantanen, et al., 1974).

Tehdään mitoituskestävyyksien vertailu sallittujen jännitysten ja eurokoodin mukaisella
mitoituksella erääseen todelliseen Helsingissä sijaitsevaan vesikattorakenteeseen. Rakenne
on peräisin 1960-luvulta ja sen lähtötiedot ovat seuraavat:

∂ Betoni BK300, raudoitus A40H, raudoitus 16 25
∂ Dimensiot: h = 1100mm, bw = 300, hf = 140 mm, ei viisteitä
∂ Kuormat: qk = 2,0 kN/m², gk = 4,8 kN/m², gk,palkki = 7,2 kN/m
∂ Jänneväli 18,4 m, palkkijako 4,2 m
∂ Laipan poikittaisraudoitus 10 k125
∂ Virumaluku 2,0 ja raudoituksen keskiö 120 mm uuman pohjasta

Kuva 49. Ylälaattapalkin käyttöasteiden vertailu mitoituksessa.

Taivutus- ja leikkauskestävyydessä suhteellinen erotus molemmissa tapauksissa kapasiteet-
tiin on 34 %, kun taipumalaskelmassa se on 19 % ja laipan leikkautumisessa vain 2 %.
Laipan leikkautumisessa on erona mitoitusmenetelmien välillä se, että sallittujen jännitys-
ten mukaisessa mitoituksessa käytetään kuormana leikkausvoimaa, kun eurokoodin mukai-
sesti käytetään puolikkaan laipan alalta kertyvää puristusjännityksen resultanttia.

Ylälaattapalkisto muodostuu primääripalkeista ja poikittaissuuntaisista sekundääripalkeis-
ta. Sekundääripalkin liittyessä primääripalkin kylkeen tämän jännevälillä, tulee liittyvästä
palkista aiheutuva pistekuoritus ripustaa pääpalkkiin. Ripustus on tavanomaisesti toteutettu
kuvan (Kuva 50) mukaisella raudoitusjärjestelyllä. Nykyaikaisempi ratkaisu on käyttää
tihennettyä hakaraudoitusta ripustettavan palkin molemmin puolin. Eurokoodin ohjeistus



86

ripustusraudoituksesta on esitetty standardin (SFS-EN 1992-1-1) kappaleessa 9.2.5. Ripus-
tusraudoituksessa tulee huomioida, että se lisätään muun rakenteessa toimivan raudoituk-
sen lisäksi. (Kantanen, et al., 1974), (SFS-EN 1992-1-1 + NA, 2004 / 2016).

Kuva 50. Sekundääripalkin ripustaminen primääripalkin kylkeen (Kantanen, et al., 1974).

Ripustusraudoituksen määrä lasketaan sallittujen jännitysten mukaan kaavasta:

, =
,

(vrt. RakMk B4: , = ) (61)

missä, As,ripustus = vaadittava raudoitusmäärä pistekuorman ripustamiseksi
primääripalkin yläpinnalle, kun raudoitus 45º:n kulmassa [mm²]
Fd = mitoitustilanteen mukainen sekundääripalkin tukireaktio [N]

(Kantanen, et al., 1974)

4.5.2 Ylälaattapalkin taipuman arviointi
Taipuman arviointia varten määritetään ylälaattapalkin jäyhyysmomentti. Vuoden 1974
Rakentajain Kalenteri on taulukoinut valmiita kertoimia jäyhyysmomentin määritystä var-
ten (Kuva 51). Jäyhyysmomentti voidaan arvioida rakenteen dimensioiden suhteista valit-
semalla -kerroin. Yksinkertaistuksen vuoksi taulukoiduissa arvoissa ei ole huomioitu laa-
tan ja uuman välisiä viisteitä. Jäyhyysmomentille on määritetty kaava:

= (62)

missä, Is = rakenteen jäyhyysmomentti [mm4]
0 = Rakentajain Kalenterin (1974) taulukosta valittava kerroin

b = bl = laipan leveys (vrt. Kuva 14) [mm]
b0 = bw = uuman leveys (vrt. Kuva 14) [mm]
d = hl = laipan korkeus (vrt. Kuva 14) [mm]
d0 = h = koko rakenteen korkeus (vrt. Kuva 14) [mm]

(Kantanen, et al., 1974)
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Kuva 51. Laattapalkkien jäyhyysmomentteja taulukoituna dimensioiden suhteina. Taulukon
arvot 0:lle tulee kertoa 10-4:llä (Kantanen, et al., 1974).

Muutaman vertailulaskelman (ks. liite 8) perusteella todettiin, että virhe Steinerin kaavalla
määritettävään jäyhyysmomenttiin on alle 1,0 % eli taulukko on tarkka. Rakentajain Ka-
lenterin taulukon sekä Handbook of concrete engineering –teoksen esittämän yksinkertais-
tetun tehollisen jäykkyyden määrityksen perusteella voidaan laippapalkin taipumaa arvioi-
da helposti ilman raskaita laskelmia (vrt. kappale 4.2.4, kaava 39) (Fintel, 1974).

Aiemman kappaleen (kappale 4.5.1, Kuva 49) kestävyystarkastelun mukaisella rakenteella
havaitaan, että poikkileikkauksen teholliseksi jäyhyydeksi halkeilleessa lopputilanteessa
saadaan suurin piirtein toisiaan vastaavat arvot kolmella eri menetelmällä. Laskenta tehtiin
Bransonin kaavan mukaisella jakaumakertoimella, Handbook of concrete engineering –
julkaisun mukaisella ohjeella sekä Rakentajain Kalenterin taulukon mukaan lasketulla jäy-
hyysmomentilla. Yllättävä tulos on, että viimeiseksi mainittu menetelmä antaa suurusluo-
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kassaan järkevän tuloksen, vaikka edes raudoitusmäärä ei ole kyseisessä laskelmassa pa-
rametrina. Laskelman lähtöarvoja varioitiin muutaman kerran ja tuloksen todettiin pysyvän
samalla tavalla verrannollisena muilla menetelmillä saatuihin arvoihin. Kimmokertoimet ja
virumaluvut ovat vakiot joka menetelmässä.

I [m4] Kcr (jäykkyys)
[MNm²]

Taipuma
[mm]

Käyttöaste
[L/250]

Bransonin menetelmä 0,074 773,7 57,6 78,3
Handbook of concrete

engineering - 853,1 52,3 71,0

Rakentajain Kalenteri 0,064 669,2 66,6 90,5
Eurokoodi 0,095 1099,0 48,2 65,6

Taulukko 20. Eri menetelmien vertailu ylälaattapalkiston taipumalaskennassa.

Verrattuna Bransonin kaavan mukaiseen tehollisen jäyhyyden määritykseen ovat kaksi
muuta laskentatapaa selvästi kevyempiä ja nopeampia toteuttaa, sillä laskenta-arvojen tarve
on vähäisempi eivätkä kaavat ole yhtä monimutkaisia. Taulukosta (Taulukko 20) voidaan
havaita, että Bransonin kaavan mukainen jäykkyys on likipitäen näiden kahden muun me-
netelmän keskiarvo. Keskiarvon käyttäminen voi olla perusteltua, sillä Bransonin mene-
telmän tiedetään olevan hyvä estimaatti jäyhyyden arvioinnissa. Eurokoodin mukainen
taipuma-arvo jää jälleen pienemmäksi, kuten massiivilaatan yhteydessä (ks. Kuva 28) ai-
emmin jo havaittiin.

Toisaalta kaikkein yksinkertaisin laskelma toteuttaa on Rakentajain Kalenterin mukainen
taulukkomitoitus, jolla saatava taipuma-arvo on suurin eli varmimmalla puolella mitoituk-
sen kannalta. Kuten aiemmin massiivilaatan laskelmien yhteydessä todettiin, ovat taipuma-
laskelmat aina enemmän tai vähemmän suuntaa antavia monista muuttujista johtuen. Ra-
kenteen jatkuvuus tulee niin ikään huomioida taipumatarkasteluissa, kuten massiivilaatan
yhteydessä käsiteltiin.
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5 Tasorakenteiden analysointi- ja vahvistusmahdolli-
suuksia

5.1 Yleistä
Yksinkertaisin rakenteellisen kantavuuden tarkastelu vanhalle rakenteelle on suora kuor-
mien vertailu rakennekerrosten oman painon ja käyttötarkoituksen mukaisen hyötykuor-
man perusteella. Jos hyötykuorman ominaisarvo tulisi nousemaan, voidaan sitä yrittää
kompensoida rakenteen oman painon kevennyksellä esimerkiksi purkamalla olemassa ole-
via pintarakennekerroksia ja tarvittaessa korvaamalla ne toisella materiaalilla. Jos voidaan
osoittaa, että kokonaiskuormitus ei kasva merkittävästi tai ollenkaan tällä tavalla, ei ole
tarpeen suorittaa tarkempaa rakenteellista mitoitusta kantavuuden määrittämiseksi.

Rakenteen vahvistamistarve aiheutuu todennäköisemmin sallittujen taipumakriteerien nou-
dattamisesta kuin murtokestävyyden parantamisesta. Jokainen tarkastelu korjaussuunnitte-
lussa on kuitenkin syytä tehdä, jotta korjattu rakenne on vaatimusten mukainen. Korjatta-
van rakenteen tulee täyttää nykypäivänä voimassa olevat mitoitusvaatimukset kelpoisuu-
den osoittamiseksi. Erikoistilanteissa voidaan katsoa riittäväksi, että rakenne täyttää sille
alkuperäisen rakennusaikansa mukaiset kriteerit. Tällaisesta tilanteesta tulee neuvotella
rakennustyötä valvovan viranomaisen kanssa.

Vahvistustoimenpiteen valintaan vaikuttaa todellisessa korjauskohteessa olennaisesti käy-
tössä olevat resurssit. Vahvistus tulee olla työteknisesti ja kustannuksiltaan järkevästi to-
teutettavissa, sen toteutus tulee olla huomioituna työmaan aikatauluissa ja lisäksi sen teke-
miselle pitää olla riittävästi fyysistä tilaa huomioiden kaikki tarpeelliset aspektit, kuten
tilan korkeus, pinta-ala, talotekniikkareitit, esteettömyysvaatimukset sekä mahdolliset es-
teettiset reunaehdot. Jos korjauskohteen urakoitsija on tiedossa, on usein hyödyllistä neu-
votella heidän kanssaan sopivimmasta ratkaisusta.

Seuraavissa kappaleissa käsitellään muutamia tasorakenteen vahvistustapoja sekä niihin
liittyviä laskennallisia määrityksiä ja muita huomioita.

5.2 Liittovalu
Eräs tapa laattarakenteen kapasiteetin kasvatukseen on laatan päälle tehtävä liittovalu, jolla
kasvatetaan rakenteen tehollista korkeutta. Tehollisen korkeuden kasvatus parantaa laatan
jäyhyyttä sekä taivutus- ja leikkauskestävyyttä. Toisaalta taas pintavalun toteutus vanhan
rakenteen päälle kasvattaa sen omaa painoa sekä aiheuttaa lisämomenttia pintalaatan kutis-
tuessa, etenkin jos pintalaatan ja kantavan laatan sauma pystyy välittämään kaiken rajapin-
nassa vaikuttavan voiman. Vanhan kantavan laatan voidaan olettaa jo kutistuneen vuosien
saatossa, joten uusi pintalaatta aiheuttaa laattojen välille kutistumaeron. Mitä paksumpi
pintavalu on, sitä suurempia lisäjännityksiä se aiheuttaa kutistumasta johtuen. Alla on esi-
tetty periaatteellinen rakennetyyppi liittovalusta sekä kutistuman aiheuttaman lisämomen-
tin periaate (Kuva 52).
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Kuva 52. Vanhan välipohjan kapasiteetin lisäys liittovalulla (rakennetyyppi-esimerkki) sekä
kutistuman aiheuttama lisämomentti.

Liittovalun kutistumasta aiheutuva lisämomentti voidaan arvioida oheisen kaavan perus-
teella. Kutistuman tuoma laatan lisämomentti ( M) ei kuitenkaan vaikuta murtorajatilatar-
kastelussa mitoittavien laskentakuormien kanssa samanaikaisesti, sillä kutistumajännitys-
ten voidaan olettaa vapautuneen pintavalussa tapahtuvien halkeamien kautta. Syntyneet
halkeamat puristuvat kiinni murtorajatilassa rakenteen ollessa taivutettuna, jolloin pinta-
laatta toimii mukana poikkileikkauksessa. Halkeamat syntyvät pintalaattaan, kun käsitelty
rajapinta estää vapaan kutistuman. Jäyhyys- ja muodonmuutoslaskelmissa pintalaatan hal-
keilu tulee huomioida. (Suomen rakennusinsinöörien liitto RIL ry., 1988).

Vaikka pintalaatan kutistuma ei murtorajatilalaskelmaan vaikuta, voi se kuitenkin aiheuttaa
laattaan ylimääräistä taipumaa kutistuessaan, mikä ei välttämättä täysin palaudu, vaikka
yläpinnan puristusjännitykset pintavalun haljetessa vapautuvatkin. Tarvittaessa tulee ra-
kennetta tukea tai esikorottaa työnaikaisesti siten, että kutistuma ei aiheuta taipumalisää
vahvistettavaan rakenteeseen. (Suomen Betoniyhdistys ry, 2016).

= (63)

missä, Mcs = kutistuman aiheuttama lisämomentti
Ncs = kutistumasta syntyvän yläpintaa puristavan voiman summa, joka määri-
tetään kutistuman loppuarvon avulla = )
r = momenttivarsi liittolaatan neutraaliakselista pintalaatan keskiöön

Kutistuman loppuarvo muodostuu kuivumiskutistumasta sekä autonomisesta (sisäisestä)
kutistumasta. Kutistuman loppuarvo määritetään SFS-EN 1992-1-1 kohdan 3.14 mukaises-
ti. Suomessa voidaan käyttää myös opastavaa liitettä B. (SFS-EN 1992-1-1 + NA, 2004 /
2016).
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Liittovalun toiminnan kannalta on oleellista, että vanhan ja uuden laatan välinen sauma
pystyy vastaanottamaan siihen kohdistuvan leikkausjännityksen. Laattojen välisen leikka-
uspinnan kestävyys voidaan laskea eurokoodin mukaisesti työsauman kestävyytenä. Sau-
man leikkauskestävyyttä voidaan parantaa esimerkiksi vanhan betonipinnan karhennuksel-
la tai urituksella sekä asentamalla kuormitusta vastaan kohtisuoraa leikkaustapitusta pinto-
jen välille. Rajapinnan leikkausjännityksen kestävyyden tarkastelu eurokoodissa tehdään
SFS-EN 1992-1-1 kohdan 6.2.5 mukaan. Rajapinnan kestävyyteen vaikuttavia tekijöitä
ovat sen läpi kulkeva tartuntaraudoitus, alemman rakenteen pinnan rosoisuus tai sileys,
betonin vetolujuus sekä rajapinnassa vaikuttava puristusjännitys. Betonin vetolujuutena
käytetään mahdollisen kahden eri lujuusluokan tapauksessa heikompaa. Leikkausjännityk-
sen mitoitusarvon kerroin  määritetään suhdelukuna, jota varten on tarpeen määrittää ra-
kenteen puristuspinnan (tai vetopinnan) korkeus. (SFS-EN 1992-1-1 + NA, 2004 / 2016).

Mikäli puristuspinnan korkeus jää pienemmäksi kuin uuden liittovalun paksuus, käytetään
kertoimelle arvoa 1,0, jolloin rajapintaan kohdistuu leikkausvoiman perusteella suurin
mahdollinen leikkausjännitys. Liittorakenteen puristuspinnan korkeus määritetään olettaen,
että rajapinta pystyy välittämään kaiken siihen kohdistuvan kuormituksen. Tällöin puris-
tuspinnan korkeus voidaan määrittää toisen asteen ratkaisukaavalla, kun tunnetaan raken-
netta taivuttava momentti.

x = d 2 (64)

Rajapintaa voidaan puolestaan tarkastella kimmoteoreettisesti käyttäen kuormitusten omi-
naisarvoa leikkausjännityksen muodostuksessa. Vaikuttava leikkausjännitys kimmoteorian
mukaisesti rajapinnassa voidaan määrittää liittorakenteen poikkileikkauksen perusteella
oheisen kaavan ja kuvan (Kuva 53) mukaan. (Leskelä, 2006).

= , = ( )
, (65)

missä, Ek = rajapinnassa vaikuttava leikkausjännitys [N/mm²]
S = rakenneosan staattinen momentti [mm3]
I = rakenneosan jäyhyysmomentti [mm4]
VEk,max = suurin rakenteeseen vaikuttava leikkausvoima käyttörajatilassa [N]
hkok = liittorakenteen kokonaispaksuus [mm]
hpinta = liittovalun paksuus [mm]

Yhtälö saavuttaa leikkausjännityksen suhteen maksimiarvonsa, kun ollaan rakennepaksuu-
den puolessa välissä. Ilman tarkempaa analyysia voidaan leikkausvuon suuruudeksi määrit-
tään maksimiarvo keskellä, jolloin mitoitus on aina varmalla puolella, kunhan sauma kes-
tää rasitukset. Poikkileikkausdimensioiden perusteella voidaan yhtälö supistaa muotoon:

, = , (66)

(Leskelä, 2006)
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Kuva 53. Liittorakenteessa vaikuttavan leikkausvuon (leikkausjännityksen) periaate
kimmoisessa ja plastisessa  tilassa. Kimmoisen tilan kuvio olisi symmetrinen
paraabeli, jos materiaali olisi homogeeninen (Kantanen, et al., 1974).

Ohjearvona on annettu, että rajapinnan leikkausjännityksen vu ollessa pienempi kuin ohei-
nen kaava, ei yleensä ole tarpeen sijoittaa rajapintaan leikkausvoimaa välittävää tapitusta.
Tämä tarkoittaa, että rakennetta vahvistava liittovalu voidaan tehdä huomattavasti pie-
nemmin kustannuksin ja työmäärin (Suomen rakennusinsinöörien liitto RIL ry., 1988).

= 0,3 (67)

missä, vu = liittorakenteen leikkausjännitys rajapinnassa, jonka alittuessa lisä-
tapitusta ei tarvita [N/mm²]

Seuraavissa kuvissa on verrattu jännevälin funktiona eripaksuisten liittovalujen vaikutusta
rakenteen taivutus- ja taipumakapasiteettiin sekä rajapinnan leikkaussauman kestävyyteen.
Laatan materiaali- ja kuormitustiedot ovat vastaavat kuin aiemmin kohdassa 4.2.2 tehdyssä
laskennassa. Alkuperäisen laatan paksuus on 160 mm ilman pintavalua. Rajapinnan on
oletettu olevan sileä, jota vastaa esimerkiksi tärytyksen jälkeen käsittelemätön vapaa pinta.
Tämän perusteella voidaan laskennassa käyttää laskenta-arvoja  = 0,6 ja c = 0,2. Lisäksi
rajapinnan läpi kulkee T8-tapitus (A500HW) siten, että tapitus on tehty laatan pintaan
k500 jaolla pituus- ja leveyssuuntaan.

Liittorakenteen kapasiteetin tarkastelu on toteutettu eurokoodin mukaisella laskennalla,
missä vanhan massiivilaatan materiaalitiedot on muunnettu osavarmuuskertoimien avulla
ominaislujuuksista suunnitteluarvoiksi. Tällä tavalla rakenneosaa voidaan kokonaisuutena
tarkastella yhden laskentaperiaatteen mukaisesti.

∂ Betoni B200K  vastaava kuutiolujuus C16/20  fcd = 9,1 N/mm²
∂ Betoniteräs St 37  juoksuraja 2400 kg/cm²  fyd = 208,7 N/mm²

(Suomen Betoniyhdistys r.y., 1954)
∂ Uuden pintavalun betoni C25/30  fcd,pinta = 14,2 N/mm²
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Kuva 54. Liittorakenteen käyttöasteet taivutukselle, raja-pinnan leikkausjännitykselle sekä
taipumalle, kun pintalaatta on 40 mm paksu.

Kuvaajasta havaitaan, että 40 mm paksulla pintavalulla saavutetaan vajaan 10 %:n paran-
nus rakenteen kapasiteettiin taipuman suhteen esimerkin mukaisessa tarkastelussa verrattu-
na alkuperäiseen laattaan. Betonien rajapinnassa (saumassa) vaikuttava leikkausjännitys ja
taivutuskestävyys eivät muodostu määrääväksi mitoitustilanteeksi tarkastelussa.

Kuva 55. Liittorakenteen käyttöasteet taivutukselle, raja-pinnan leikkausjännitykselle sekä
taipumalle, kun pintalaatta on 80 mm paksu.
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Kuva 56. Liittorakenteen käyttöasteet taivutukselle, raja-pinnan leikkausjännitykselle sekä
taipumalle, kun pintalaatta on 120 mm paksu.

Kuvaajien perusteella voidaan havaita, kuinka kapasiteetti taipuman suhteen kasvaa, kun
liittorakenteen jäyhyys kasvaa sen paksuuntuessa. 80 mm paksulla liittovalulla parannus
alkuperäiseen tilanteeseen on noin 20 % ja 120 mm paksulla valulla puolestaan 35 %. Tai-
vutus- ja leikkauskestävyys eivät oheisen mukaisessa tarkastelussa muodostu mitoittaviksi,
kun rakenteelle sallittavaa jänneväliä kasvatetaan.

Taivutuskestävyyden puolesta jo 40 mm paksu liittovalu aikaansaa merkittävän kasvun
kapasiteetissa. Oheinen kuvaaja (Kuva 56) esittää hyötykuorman ja jännevälin kasvaessa
taivutuksen käyttöasteen. Pitkillä jänneväleillä taipuma on määräävä tarkastelu johtuen
laatan halkeamisesta sekä taipuman kaavan jännemitan neljännestä potenssista, jolloin saa-
vutettu taivutus- tai leikkauskestävyys jää useimmiten toisarvoiseksi. Lyhyillä laatoilla
sekä jatkuvilla rakenteille taivutuskapasiteetin kasvatuksella voi olla suurempi merkitys.
Jatkuvassa rakenteessa voidaan kätevästi hyödyntää liittovaluun sijoitettavaa raudoitusta
tukialueen vetoraudoituksena, jos olemassa oleva raudoitus on riittämätön.
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Kuva 57. Liittorakenteen taivutuskestävyys 40 mm paksulla pintavalulla.

Rajapinnan leikkaustarkastelu keskinäisesti kimmo- ja plastisuusteorian välillä on esitetty
vertailun vuoksi vielä 40 mm paksulle liittovalulle (Kuva 58). Laskentaparametrit ovat
aiempaa tilannetta vastaavat. Kuvaajaan on piirretty rajapinnan leikkausjännityksen kehitys
sekä sitä vastaava kestävyys jännevälin kasvaessa. Leikkausjännityksen muodot on esitetty
aiemmin (Kuva 53). Plastisessa tilassa leikkausjännityksen oletetaan vaikuttavan koko
poikkileikkauksessa samansuuruisena. Elastinen leikkausjännitys kuvio puolestaan kasvaa
parabolisesti poikkileikkauksen puoleen väliin, missä se saavuttaa maksimiarvonsa.

Kuva 58. Rajapinnan leikkausjännityksen kehitys kahdella eri laskentatavalla.
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Riittävän suurella taivutusmomentin arvolla betonin vaatima puristuspinta ulottuu vanhan
laatan ja liittovalun leikkausrajapinnan yli, jolloin eurokoodin mukainen suhdeluku l saa
arvon, joka on < 1,0. Tämän myötä leikkausjännityksen mitoitusarvo pienenee ja käyttöas-
te sitä myöden laskee. Toisaalta edellä esitetyn kuvaajan (Kuva 58) mukaisessa kohdassa,
jossa leikkausjännitys alkaa laskea (L = 8,0 m), rakenneosa olisi jo menettänyt kantavuu-
tensa taivutuskestävyyden suhteen, kuten 40 mm paksulla pintavalulla aiemmin todettiin
(vrt. Kuva 54). Riittävän jäykällä ja tarpeeksi vetoraudoitetulla laatalla voidaan laskennal-
lisesti päästä tilanteeseen, jossa kerroin l alkaa pienentää leikkausjännitystä.

Laskelmien perusteella voidaan todeta, että arvon l = 1,0 käyttö on varmalla puolella leik-
kausjännityksen mitoitusarvon määrityksessä. Kimmoteorian mukaisen leikkausjännityk-
sen kasvu rajapinnassa on lineaarista aina äärettömyyteen asti ollessaan suoraan riippuvai-
nen jännevälin mukana kasvavasta leikkausvoimasta.

Vastaavanlainen liittorakenneratkaisu on mahdollista toteuttaa myös olemassa olevan laa-
tan alapintaan. Tällöin tulee kiinnittää erityistä huomiota uuden vetoraudoituksen ankku-
rointiin sekä leikkaussauman toimivuuteen rajapinnassa. Ymmärrettävästi alapuolinen lisä-
valu on työteknisesti huomattavasti hankalampi toteuttaa. Alapuolinen liittovalu aiheuttaa
lisäksi enemmän turhaa painoa betonin ollessa käytännössä toimimatonta rakenteen veto-
puolella. Betonoinnin on kuitenkin oltava riittävän paksu, jotta raudoituksen ympärillä on
riittävästi tilaa betonimassalle raudoituksen joka sivulla. (Suomen rakennusinsinöörien
liitto RIL ry., 1988).

Kuva 59. Alapuolisen liittovalun periaate (Suomen rakennusinsinöörien liitto RIL ry., 1988).

Lisävalut rakenteen ylä- tai alapintaan voidaan toteuttaa muotteihin tai suoraan rakenteen
pintaan valamalla tai pumppaamalla. Ruiskubetonointia voidaan käyttää alapuolisessa be-
tonoinnissa. Riittämättömien suojabetonipeitteiden tapauksessa voidaan tavallisen harjate-
räksen sijasta käyttää ruostumattomia tankoja. Ennen uusia valuja poistetaan huonokuntoi-
nen betoni rakenteen pinnasta. (Suomen Betoniyhdistys ry, 2016).

Liittovalun toteuttaminen on mahdollinen vahvistusvaihtoehto myös ontelolaatoille tai ylä-
laattapalkistoille. Kun osoitetaan liittovalun rajapinnan riittävä kapasiteetti, voidaan kyseis-
ten rakenteiden poikkileikkausdimensiot määrittää uudelleen liittovalun toimiessa osana
rakennetta. Ontelolaatan yhteydessä voidaan liittovalulla lisäksi saavuttaa lisäkapasiteettia
laatan leikkauskestävyyteen tukialueella. Liittolaatan toimintaa leikkauskestävyyden pa-
rantamisessa on käsitelty erillisessä normikortissa (NK 18/EC), joka on saatavissa element-
tisuunnittelun kotisivuilta. (Elementtisuunnittelu, 2012).
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Kuva 60. Liittolaattavahvistus ylälaattapalkistolle tai ontelolaatalle.

Nykyisten ontelolaatastojen suunnitteluohjeen mukaan voidaan laattapintaa pitää karheana,
kun se toimitetaan tuotantolinjalta ilman erillisiä käsittelyjä. Eurokoodin mukaisena ker-
toimena leikkaussaumassa voidaan kokeisiin perustuen tällöin käyttää arvoa c = 0,35. Va-
riax-laattojen tapauksessa on syytä varmistaa laattapinnan karheus mekaanisella työstöllä.
(Parma Oy, 2013).

5.3 Palkin vahvistus (ylälaattapalkisto)
5.3.1 Yleistä
Ylälaattapalkiston vahvistus on monilla tavoin vastaava kuin niin sanotun tavallisen suora-
kaiteen muotoisen betonipalkin. Rakenteen vahvistustarve on useimmiten joko puristus- tai
vetopuolella. Tilanne on harvoin sellainen, että molempia ominaisuuksia oli tarpeen paran-
taa. Ylälaattapalkin puristuspinta-ala on suuri yhdessä toimivan laippaosan ansiosta, joten
vetoraudoitusmäärä muodostuu helpommin määrääväksi tekijäksi. Seuraavassa kuvassa
(Kuva 61) on esitetty erilaisia palkkirakenteille yleisiä vahvistustapoja. Kyseisiä menetel-
miä on käsitelty seuraavissa kappaleissa 5.3.2 - 5.3.6. (Suomen rakennusinsinöörien liitto
RIL ry., 1988).

Kuva 61. Palkkien vahvistamisperiaatteita (Suomen rakennusinsinöörien liitto RIL ry., 1988).
a) liittovalu b) manttelointi c) tukialueen teräsvahvistus d) vetoanasas tai
jälkijännittäminen.
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5.3.2 Palkin liittovalu
Palkin liittovalu noudattaa kohdan 5.2 mukaista mitoitusanalogiaa. Ylälaattapalkistossa
vahvistus voidaan tehdä tarvittaessa vain primäärikannattajan kohdalle, kuten kuvan a) –
kohdassa (Kuva 61) on esitetty, jos ainoastaan palkki vaatii kapasiteetin parannusta. Liitto-
valuvahvistus koko ylälaattapalkiston pinta-alalle ei välttämättä ole edullista oman painon
kasvun takia. Kuvassa näkyy, kuinka rajapinnan toimintaa parantava tartuntahaotus on
sijoitettu ainoastaan palkin päihin, missä leikkausvoima on kuvan mukaisessa palkissa suu-
rimmillaan. Palkin keskialueella leikkausrasitus on pienempi, jolloin pelkkien betonipinto-
jen välinen kitka voi olla riittävä. (Jacobson & Widmark, 1978).

5.3.3 Palkin manttelointi
Mantteloinnissa olemassa olevan rakenteen ympärille toteutetaan uusi raudoitettu betoniva-
lu, jonka avulla saavutetaan rakenteelle tarvittava lisäkapasiteetti. Poikkileikkausta kasvat-
tamalla voidaan parantaa rakenteen jäykkyyttä ja raudoituksen lisäyksellä voidaan puoles-
taan aikaansaada laskennallista lisäkapasiteettia leikkaus- ja taivutuskestävyydelle.
(Lindberg, 2000), (Suomen rakennusinsinöörien liitto RIL ry., 1988).

Mantteloinnissa tulee huomioida työtekniset seikat, kuten vanhan rakenteen riittävä kostut-
taminen ennen valua sekä uuden valun huolellinen jälkihoito. Näillä toimilla pyritään es-
tämään uuden valun kutistuma. Manttelin poikkileikkauksesta lasketaan toiminnalliseksi
osaksi ainoastaan 60 % sen dimensioista, jos manttelin suunnitellaan toimivan yhdessä
vanhan rakenteen kanssa. Tällä redusoinnilla huomioidaan muun muassa epävarmuutta
rakenteen jäykkyydessä, kun vanhan rakenteen ja uuden manttelin yhteistoiminta ei ole
taattu (Savolainen, 2016). Mikäli manttelirakenne toimii itsenäisesti ilman yhteisvaikutusta
vanhan rakenteen kanssa, voidaan sen koko poikkileikkaus hyödyntää laskennassa.
(Lindberg, 2000), (Kalliomäki, 2014).

Vanha betonipinta tulee lisäksi puhdistaa ja karhentaa tartunnan varmistamiseksi. Karhen-
tamistapoja ovat esimerkiksi mekaaninen hionta ja uritus tai hiekkapuhallus. Manttelivalu
tulee sitoa vanhaan rakenteeseen erillisellä tapituksella tai esimerkiksi oheisen kuvan
(Kuva 62) mukaisella hakaraudoituksella. Palkin toiminnan varmistamiseksi kaikki lisätyt
päätangot tulee kiertää haoilla (Lindberg, 2000), (Kalliomäki, 2014).

Kuva 62. Mantteloinnin toteutusmahdollisuuksia ylälaattapalkistossa (Kalliomäki, 2014).

5.3.4 Palkin kapasiteetin parantaminen liimattavin teräslevyin
Liimattavin teräslevyin tehtävä rakenteellinen vahvistusmenetelmä on ollut käytössä jo
1980-luvulta alkaen. Menetelmän pääkäyttö on ollut siltojen korjauksessa. Liimaus teh-
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dään puristus- tai injektioliimauksena ja sen käyttöikä on arviolta 30 – 35 vuotta. Betonilta
vaaditaan vähintään 1,5 MPa:n vetokestävyys eikä karbonatisoituminen saa olla edennyt
hakaraudoitteisiin asti, jotta levyn liimausta voidaan käyttää. Rakenteessa olemassa olevat
yli 0,2 mm leveät halkeamat tulee injektoida ennen levyvahvistuksen toteutusta.

Liimattavan levyn soveltuva lujuusluokka on S235 – S355 ja se tulee suojata korroosiolta
käyttöiän saavuttamiseksi. Ruostumattomien teräslevyjen käyttöä ei suositella, sillä niiden
liimatartunta on heikompi. Osavarmuuskerroin teräslevyille mitoituksessa on 1,10. Taivu-
tussuuntaan poikittainen jännitys varmistetaan vähintään kahdella kiinnityspultilla levyn
päistä siten, että palkin suuntainen liike on kuitenkin mahdollista (pitkänomaiset reiät pul-
teille). Kiinnityspultit tulee olla korroosiosuojattuja.

Hitsaamalla jatkettavien teräslevyjen minimipaksuus on 4,0 mm. Suositeltava dimensio
vahvistukselle on leveyden suhde paksuuteen siten, että suhdeluvuksi saadaan  50. Teräs-
levyvahvistus saa peittää enintään kolmanneksen vahvistettavan rakenteen vaippa-alasta,
jotta teräslevyjen peittämä pinta-ala ei estä rakenteen betonirakenteen kuivumista. Poikki-
leikkauksen rasitukset lasketaan tavalliseen tapaan kimmoteorian mukaisesti. Taivutusmi-
toituksessa kapasiteettia saadaan kasvattaa enintään 50 % alkuperäisestä ja puristuspinnan
tehollisena korkeutena tulee vahvistuslaskelmassa käyttää vain 0,8-kertaista puristusalueen
korkeutta.

(Nikkola, 2001), (Kalliomäki, 2014)

5.3.5 Vetoansas tai jälkijännittäminen
Vetoansaan tai jälkijännittämisen periaatetta on käsitelty erikseen laattarakenteen yhtey-
dessä kappaleessa 5.5. Vastaavia menetelmiä voidaan soveltaa palkkirakenteelle samalla
tavalla kuin massiivilaatalle. Palkkirakenteessa lisäteräkset tai jännepunokset voidaan teh-
dä palkin sivuille, jolloin esimerkiksi huonekorkeus ei kärsi vahvistuksesta (ks. Kuva 61).

5.3.6 Poikkileikkauksen vahvistus teräsprofiilein
Palkkien läpi tai palkin kylkiin tapitettava vahvistustapa on melko hankala suunnitella sekä
työteknisesti raskas toteuttaa, etenkin jos tapitustarve on kovin tiheä. Vahvistustapaa voi-
daan hyödyntää taivutus- tai leikkauskestävyyden lisäämiseksi ja myös palkin jäyhyyden
kasvattamiseksi taipumatarkastelussa. Teräsosat muunnetaan laskennassa rakenteiden
kimmokertoimien suhteen perusteella betoniksi, jonka jälkeen on helpompi käsitellä yhden
poikkileikkauksen kokonaisjäyhyyttä. Jäyhyyden laskennassa tulee huomioida rakenne-
osan neutraaliakselin sijainnin mahdollinen siirtyminen vahvistuksen johdosta, mikäli vah-
vistus ei ole täysin symmetrisesti toteutettu alkuperäisen neutraaliaskelin suhteen.

Teräsrakenteiset vahvistukset tulee yleensä palosuojata, kun kantavalla rakenteella on vaa-
timuksia palonkeston suhteen. Suojaamaton teräsprofiili menettää kuormankesto-
ominaisuutensa huomattavasti matalammassa lämpötilassa kuin teräsbetonirakenne. Pa-
losuojaus voidaan toteuttaa esimerkiksi palosuojamaalilla, betonilla, kivivillalla tai kipsile-
vykoteloinnilla. Teräsrakenteiden palonkestävyyttä on käsitelty eurokoodissa SFS-EN
1993-1-2. Teräksen tarkka palonkestävyys on hankala laskutoimenpide, sillä laskennassa
käytettävät parametrit muuttuvat jatkuvasti kohoavan lämpötilan myötä. (Suomen
rakennusinsinöörien liitto RIL ry., 1988).
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Kuva 63. Palkkien vahvistaminen muototeräksillä tai teräslevyillä.

Yllä esitettyjen vahvistuksien toteuttamiseksi tulee tietää betonipalkissa kulkevien raudoi-
tusten sijainti, jotta niitä ei vahingossa katkaista vahvistustyön yhteydessä. Raudoituksen
sijainti voidaan yrittää paikantaa ainetta rikkomattomin menetelmin tai vanhoista rakenne-
suunnitelmista arvioiden, mutta varmin lopputulos saadaan piikkaamalla rautoja esiin ja
mittaamalla niiden todellinen sijainti. Tämän lisäksi tulee ottaa huomioon asennuksen tole-
ranssit esimerkiksi raudoitusten jatkoksista johtuen. Rakennesuunnittelija laatii ohjeistuk-
sen siitä, mistä kohdin palkin tutkimukset tehdään. (Suomen rakennusinsinöörien liitto RIL
ry., 1988).

Kuva 64. Tapituksen toiminta vahvistuksessa (Kalliomäki, 2014).

Jos teräsprofiileilla tavoitellaan taivutuskestävyyden parannusta aliraudoitettuun betoni-
palkkiin, tulee lisätyillä profiileilla olla riittävä jäykkyys, jotta ne ovat rakenteellisessa yh-
teistoiminnassa mukana ennen kuin betonirakenne murtuu mahdollisesti puristuspuolel-
taan. Lisäksi voimaa välittävien liittimien (läpipulttaus tms.) tulee olla riittävän vahvat
siirtämään haluttua kuormitusta lisätyille profiileille. Rakenteisiin kohdistuvat rasitukset
ulkoisesta kuormasta jakautuvat kappaleiden jäykkyyksien suhteissa. Vastavuoroisesti, jos
olemassa oleva betonipalkki on yliraudoitettu, voidaan lisättävällä teräsprofiililla pyrkiä
puristuspuolen parannukseen. Teräsprofiilin betonipalkkiin liittävät tapit tulee määrittää
siten, että ne kestävät tarkoituksen mukaiset leikkausvoimat. Teräsprofiileja voidaan myös
kiilata, jolloin teräsprofiilit saadaan heti toimimaan betonipalkin kanssa. (Jacobson &
Widmark, 1978), (Kalliomäki, 2014).

Kuvan mukaisesti (Kuva 64) tulee teräsprofiileja ja betonipalkkia yhdistävä tapitus toteut-
taa tukialueella siten, että se kestää teräsprofiilin kautta välittyvän tukireaktion. Tappien
mitoitusta varten on johdettu seuraava laskentakaava jännevälillä vaikuttavan kuorman
suhteen.

F (x) = ( )
( ä )

( ) (68)
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missä, Ftappi(x) = tappiin vaikuttava voima pisteessä x [N]
p(x) = rakenteeseen vaikuttava ulkoinen kuorma [N/mm]
Mbetoni = betonirakenteen momenttikapasiteetti [Nmm]
Mteräs = lisättävän teräsprofiilin momenttikapasiteetti [Nmm]
ktappi(x) = teräsprofiilin ja betonipalkin yhdistävän tapin k-jako
tarkastelupisteessä [mm]

Teräsprofiililta vaadittava momenttikapasiteetti määritetään yksinkertaisesti nykyisen be-
tonipalkin kapasiteetin ylittävän taivutusrasituksen perusteella.

M ä , (69)

Teräsprofiilin jäyhyyttä voidaan lisäksi estimoida sen korkeuden perusteella seuraavan
ehdon avulla.

h ä
ä

( )
(70)

missä, hteräs = arvio teräsprofiililta vaaditusta korkeudesta [mm]
teräs = teräsprofiilin myötörajavenymä [‰]
s = betoniterästen myötörajavenymä [‰]

(Jacobson & Widmark, 1978), (Kalliomäki, 2014)

Käytettäessä tapitusta rakenneosien yhteistoiminnan varmistamiseksi, voidaan tappien
leikkauskapasiteetti arvioida kokeellisiin tuloksiin perustuen seuraavalla kaavalla. Tappei-
na voidaan käyttää myös sellaisia tuotteita, joille on taulukoitu valmiita kestävyysarvoja
olettaen tiettyjen ehtojen, kuten tapitussyvyyden ja reunaetäisyyksien, toteutuvan.

D , = 1,0 … 1,3 , kun tapitussyvyys  5 dtappi (71)

missä, DRd,tappi = käytettävän tapin leikkauskestävyys [N]
dtappi = valitun tapin halkaisija [mm]

Kokeissa on tutkittu lisäksi tappien liukumaa suhteessa siihen kohdistuvaan rasitukseen.
Oheisesta kuvaajasta (Kuva 65) havaitaan, että leikkausvoimasta aiheutuva tapin liukuma
pysyy pienenä 40 %:n käyttöasteeseen asti. Tämän jälkeen liukuman arvo kasvaa logarit-
misesti kuorman kasvaessa. Suuret tappien liukumat voivat vaikuttaa vahvistetun rakenteen
suunniteltuun toimintaan, sillä liukumien myötä koko vahvistetun poikkileikkauksen tai-
puma-arvot pääsevät kasvamaan. Kuvaajan perusteella tapin käyttöaste kannattaa pitää
mahdollisimman pienenä, jotta liukumat pysyvät mahdollisimman pieninä.
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Kuva 65. Tappien voima-siirtymä-kuvaaja koetuloksiin perustuen (Tassios, 1983).

(Suomen rakennusinsinöörien liitto RIL ry., 1988), (Tassios, 1983)

Muotoillulla teräsprofiililla voidaan lisätä palkkirakenteen ripustuskestävyyttä, jos se tode-
taan palkissa olevien raudoituksien osalta riittämättömäksi. Palkin tukireaktion ripustuk-
seen vaadittava raudoitus käsiteltiin aiemmin kappaleen 4.5.1 lopussa. Teräslevystä voi-
daan muotoilla erillinen ripustus kappale (Kuva 66), joka edelleen kiinnitetään primääri-
palkin kylkeen tapittamalla (VTT Symposium 66, 1986).

Kuva 66. Toteutettu ripustuskestävyyden parannus (VTT Symposium 66, 1986).

5.4 Alapuoliset palkit
Jos tilankäyttövaatimukset sallivat, voidaan tasorakennetta pyrkiä vahvistamaan lisäämällä
sen alle tukia siten, että rakenteen alkuperäinen jänneväli lyhenee. Tällainen ratkaisu lienee
yksinkertaisinta toteuttaa nykyisen laatan alapuolelle asennettavilla teräspalkeilla. Uusi
tukipalkki voitaisiin sijoittaa tarvittaessa myös tasorakenteen yläpuolelle, jos tasorakenne
saadaan luotettavasti liitettyä roikkumaan tukipalkista. Teräspalkit voivat tukeutua olemas-
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sa oleviin seiniin tai niitä varten tehdyille uusille pilareille. Uusien tukien lisäyksen yhtey-
dessä tulee tukevaan rakenteeseen kohdistuva taipuma huolehtia esimerkiksi erillisellä kii-
lauksella, jotta tuki pystyy vastaanottamaan heti tasolta siirtyviä kuormia. (Suomen
rakennusinsinöörien liitto RIL ry., 1988).

Rakenneanalyysissa tulee huomioida mahdollisen tukimomentin muodostuminen, jolloin
tasorakenteen yläpinta muuttuu vedetyksi. Toisaalta uusi tuki voidaan suunnitella myös
niin löysäksi, että sen synnyttämä tuenta ei aiheuta tukimomentin huippua, mutta pienentää
kuitenkin tasossa vaikuttavia kenttämomentin arvoja. Vahvistusratkaisu on suotavaa opti-
moida siten, että laatan nykyiset raudoituksen kestävät kaikki lopputilanteen uudet kuormi-
tukset. Laatassa voi olla myös ennestään yläpinnan raudoitusta, jolloin pieni tukimomentin
muodostuminen voidaan sallia. Lisäksi betonille voidaan tarvittaessa sallia pieniä vetojän-
nityksiä. (Kalliomäki, 2014).

Tarvittaessa uuden tuennan kohdalle voidaan järjestää laatan yläpintaan vetoterästä tai
esimerkiksi teräslevy, jolla vastaan otetaan tukimomentin aiheuttama vetovoima. Edellä
mainittua edellytetään, mikäli uutena rakennemallina pyritään käyttämään 2-aukkoista jat-
kuvaa palkkia. Toisaalta, jos kenttämomenttia ei ole tarpeen pienentää niin palon, että ra-
kenne toimisi jatkuvana, voidaan tukialueella yläpinnan hallitsematon halkeaminen ennalta
ehkäistä sahaamalla laattaan ura. Sahattu ura mahdollistaa laatan lähes vapaan kiertymisen
uuden tuen kohdalla. (Suomen rakennusinsinöörien liitto RIL ry., 1988).

Kuva 67. Uuden välituen aiheuttamat halkeamat rakenteen yläpintaan vs. etukäteen tehtävä
laatan sahaus, jolloin erillisiä halkeamia ei synny (Kalliomäki, 2014).

Kuvan mukaisessa esimerkkitilanteessa (Kuva 68) tulee huomioida, että taivutusmomentin
huippu laatan kentässä siirtyy lähemmäs tasorakenteen reunaa. Alapinnan raudoitus tulee
olla ankkuroitu riittävän hyvin tukialueella, jotta raudoitus kestää myös tason keskeltä tue-
tun tilanteen aiheuttaman vetovoiman. Ankkurointipituuden tulee ohjeiden mukaan ulottua
riittävästi vetopinnan ulkopuolelle. Tukialueella ei kuitenkaan ole tarpeen saada raudoitus-
ta kestämään koko vetokapasiteettiaan.
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Kuva 68. Momentin verhokäyrän muutos keskeltä tuettaessa, kun tukeva palkki on löysä.

Oheisissa kuvissa on esitetty vertailu aiemman kuvan (Kuva 68) tilanteesta, kun laattara-
kenne on tuettu poikittaisella palkilla. Poikittainen teräspalkki on valittu riittävän heikoksi
jäyhyytensä puolesta siten, että laatan yläpintaan ei synny vetojännitystä teräspalkin koh-
dalla tämän aiheuttamasta tukireaktiosta. Kyseisessä vertailussa taivutusmomentin maksi-
miarvo pienenee 40 % alkuperäisestä tilanteesta.

Kuva 69. Robot Structural Analysis Professional 2016 –ohjelmistolla toteutettu yksinkertainen
vertailu poikittaisen palkkituen vaikutuksesta.

Alapuolisia palkkivahvistuksia voidaan tason alle toteuttaa myös laattarakenteen kanto-
suunnassa lisäkapasiteetin aikaansaamiseksi. Tällöin palkkeja tulee sijoittaa useampia vie-
rekkäin, jotta vanha laattarakenne pystyy kantamaan palkkien väliin jäävän poikittaissuun-
taisen jännevälin. Teräspalkkien sijaan vahvistuksissa voidaan soveltaa teräsbetonipalkke-
ja. Betonipalkki voidaan toteuttaa jännitettynä rakenteena rakennekorkeuden ja taipuman
pienentämiseksi. Tukevat palkit voivat olla omia kantavia yksiköitään tai ne voidaan liittää
olemassa olevaan laattaan, jolloin syntyy liittorakenne. (Suomen rakennusinsinöörien liitto
RIL ry., 1988).

Kuten aikaisemmin liittovalun yhteydessä käsiteltiin, täytyy rakenteiden välisen rajapinnan
pystyä välittämänään siihen kohdistuvat leikkausjännitykset, jotta rakenne toimii ideaali-
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sesti yhdessä. Teräspalkki voidaan liittää tapittamalla niin ikään liittorakenteeksi vanhan
laattarakenteen kanssa. Tällöin on syytä kuitenkin perehtyä lisäksi eurokoodiin SFS-EN
1994-1-1, joka käsittelee teräs- ja betonirakenteiden liittoratkaisuja.

Kuva 70. Esimerkki alapuolisista palkkivahvistuksista. Vasemmanpuoleinen palkki voi olla
jännepalkki, joka kantaa sille kohdistuvat kuormat matalana. Oikeanpuoleinen
palkki on puolestaan toteutettu liittorakenteena, jolloin sen tehollinen korkeuskin on
suurempi (Suomen rakennusinsinöörien liitto RIL ry., 1988).

Oikealla puolella esitetyssä vahvistusvaihtoehdossa (Kuva 70) tulee huomioida vaatimus
siitä, että rajapinnan läpi kulkeva tapitus tulee ankkuroida riittävästi rajapinnan molemmin
puolin. Riittämättömän ankkurointipituuden yhteydessä täytyy tapituksen tuomaa leikka-
uskapasiteettia redusoida. (Kalliomäki, 2014), (Suomen rakennusinsinöörien liitto RIL ry.,
1988).

5.5 Vetoansas tai jälkijännittäminen
Laattarakenteen kapasiteettia voidaan kasvattaa uusien vetoansaiden lisäyksellä tai jopa
jälkijännitettävien ankkureiden asennuksella rakenteen pintaan. Vetoansaan lisäys on pe-
rusteltua, jos alkuperäinen rakenne on aliraudoitettu. Tällöin betonin puristuskestävyyden
puolesta rakenteen kantavuudessa on vielä potentiaalia, mutta liian vähäinen vetoraudoitus
ei salli lisäkuormitusta. Pelkän vetoraudoitusalan kasvattamisen lisäksi on vetoansaasta se
hyöty, että vetoterästen painopisteakseli siirtyy aiempaa tilannetta alemmas muodostaen
poikkileikkaukselle pidemmän sisäinen momenttivarren. Sisäistä momenttivartta merkittiin
aiemmin esitetyissä kaavoissa merkinnällä zs. (Suomen rakennusinsinöörien liitto RIL ry.,
1988).

Jälkijännitettävä punos on tehokas keino kuormakapasiteetin kasvattamiseen, mutta sen
asentaminen sekä suunnitteleminen ovat puolestaan tavallista vetoansasta työläämpiä. Jän-
nitettävän punoksen hyöty on erityisesti siinä, että liian suuria taipumia voidaan kompen-
soida huomattavasti asettamalla rakenteen alapintaan staattinen puristava voima. Jännitys-
työn tulee olla huolellisesti toteutettu, jottei laattarakennetta vahingossa murreta liian suu-
rien voimien vaikuttaessa vanhaan laattaan. Jälkijännitettävä punos on lisäksi suojattava
huolellisesti mahdollisia korroosiovaikutuksia vastaan, jottei sen kantokyky vaarannu. Ve-
toansaan tai jännepunoksen asennus puhtaasti laatan alapintaan on myös mahdollista.

Ankkurointikappaleen tulee olla huolellisesti suunniteltu ja sen kiinnitys vanhaan rakentee-
seen on olennainen. Ankkuroinnin tulee kestää vetovoimasta aiheutuva vaakavoimakom-
ponentti, joka aiheuttaa leikkausta ankkurikappaleen ja tasorakenteen välille. Ankkurointi-
kappaleen kiinnitykseen voidaan käyttää esimerkiksi kemiallisesti injektoitavia kierretan-
koja, jolloin liitoksen kestävyys voidaan määrittää kiinnikkeiden leikkauskestävyyden pe-
rusteella. Liitoksen leikkauskestävyyteen vaikuttavat myös monet seikat, kuten pulttien
välinen keskinäinen etäisyys, kiinnityslevyn reunapuristuskestävyys ja pulttien asennussy-
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vyys. Tarvittaessa pulttien leikkauskestävyyttä redusoidaan suhteessa mahdollisiin heiken-
nyksiin.

Lisäksi on syytä tarkastella vinon voimakomponentin vaikutukset laatan leikkauskestävyy-
teen, jos asennus toteutetaan kuvan (Kuva 71) mukaisesti. Pystysuora voimakomponentti
tulee lisätä tasokuormasta aiheutuvaan leikkausrasitukseen.

Kuva 71. Uusi vetoansas tai jännepunos kapasiteetin parantamiseksi.

Vetoansaan lisäyksellä ei tavoitella hyötyä taipumatarkasteluihin. Vetokomponentin lisää-
minen ei merkittävästi kasvata poikkileikkauksen jäyhyyttä ja sitä kautta pienennä tämän
taipumaa. Vetokomponentin poikkileikkaus on verrattain pieni betoniin nähden, vaikka sitä
kasvatetaankin kimmokertoimien suhteessa. Mikäli tavoitellaan rakenteellista parannusta
taipuman suhteen, tulee harkita esimerkiksi alapuolisen jälkijännitettävän punoksen käyt-
töä, jolloin taipumaa voidaan kompensoida rakenteen vetopuolelle asennettavalla purista-
valla jännevoimalla.

Kuva 72. Taivutus- ja leikkauskestävyyden kehitys vetoansasvahvistuksella.
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Sallittujen jännitysten –laskennan perusteella saavutettiin vetoansaalla jopa 28 %:n paran-
nus vahvistamattoman laatan tapaukseen, kun arvioidaan sen suurinta mahdollista jännevä-
liä. Rajatilamitoituksen perusteella saavutettiin vain 11 %:n parannus vastaavaan tilantee-
seen. Laskennassa on tehty oletus, että laatan rasitukset kohdistuvat ensin olemassa ole-
vaan raudoitukseen, ja alkavat rasittaa vetoansasta vasta, kun alkuperäisen raudoituksen
kapasiteetti on käytetty. Tavallisesti mitoitus on edullista tehdä siten, että asennettu veto-
ansas toimii heti yhdessä samanaikaisesti olemassa olevan raudoituksen kanssa. Tällöin
tulee huolehtia vetoansaan kiilauksesta tai esijännityksestä, jotta vetorasitus välittyy luotet-
tavasti ansaalle.

Leikkauskestävyyksissä (Kuva 72) nähdään selkeä kulmakertoimen kasvu johtuen vahvis-
tuksesta aiheutuvasta pystyvoimakomponentista niissä kohdin, kun olemassa olevan laatan
teräkset ovat myödössä ja kaikki vetovoima välittyy enää lisättyjen ansaiden kautta. Täl-
löin vetoansaassa vaikuttava vetovoima kasvattaa huomattavasti tukialueen leikkausrasi-
tusta.

Laskentaparametrit, joiden perusteella oheiset kuvaajat määritettiin, ovat seuraavat:

∂ Alkuperäinen laatta kuten vertailulaskelmassa aikaisemmin
∂ Vetoansaat T20 k500 (A500HW), keskiö 20 mm laatan pohjasta
∂ Ankkurointipään asennus 30º:een kulmaan vaakatasoon nähden

Jälkijännitettävän punoksen asentaminen on aiempaa tilannetta edullisempaa tehdä raken-
teen alapintaan, jolloin suuresta jännevoimasta ei koidu leikkausrasitusta vanhalle raken-
teelle. Jänteen suurella epäkeskisyydellä voidaan onnistua tasaamaan suuriakin taipumia.
Jälkijännitettävän vahvistuksen asennusperiaate on esitetty alla (Kuva 73).

Kuva 73. Alapuolinen jälkijännittäminen.

Jälkijännityksessä tulee arvioida jännitystyössä ja sen jälkeen tapahtuvat jännehäviöt pu-
noksissa, kun lasketaan rakennetta korottavaa vaikutusta ( ). Jännitystyössä tulee huomi-
oida myös se, että rakennetta ei saa murtaa yläpinnastaan aiheuttamalla liikaa vetoa poikki-
leikkauksen yläpintaan puristavasta jännevoimasta johtuen. Parhaassa tapauksessa voidaan
lähes kaikki pysyvä kuorma ja sen aiheuttama taipuma kompensoida jälkijännitettävällä
alapuolisella punosvoimalla. Vanhan betonirakenteen yhteydessä puristuskestävyys voi
muodostua jännevoimaa rajaavaksi tekijäksi.

Alapuolisen jälkijännitettävän punoksen tapauksessa ankkurointikappaleet muodostuvat
kriittisiksi, sillä jännevoimasta aiheutuva leikkausvoima ankkurointikappaleen ja olemassa
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olevan laatan rajapintaan on suuri. Ankkurointikappaleen kiinnityspinta-ala voi olla tar-
peen levittää riittävän laajalle, jotta halutun suuruisia voimia voidaan punokseen synnyttää.

Jälkijännitysperiaatetta voidaan soveltaa oheisen kuvan (Kuva 74) esittämällä tavalla myös
ylälaattapalkistossa. Jänneteräksen ankkurointi on mahdollista tässä tapauksessa toteuttaa
esimerkiksi vankkojen pilarirakenteiden läpi, jolloin ankkurointikuormat siirtyvä aiemmin
esiteltyä laattavahvistusta luotettavammin. Jännepunos kiertää palkin kylkiin asetetut tapit,
jotka asetellaan siten, että jännevoiman synnyttämät ohjausvoimat kompensoivat taivutus-
momenttia ja taipumaa. Tapitus tulee mitoittaa ohjausvoimasta aiheutuville rasituksille,
jotta voima välittyy palkkirakenteeseen (VTT Symposium 66, 1986).

Kuva 74. Jälkijännittäminen ylälaattapalkistossa (VTT Symposium 66, 1986).

5.6 Hiilikuituvahvistus
Hiilikuituvahvistusta voidaan käyttää laatta- ja palkkirakenteissa. Palkkirakenteissa voi-
daan parantaa myös leikkauskestävyyttä asentamalla hiilikuitukankaita tai –nauhoja leik-
kausrasitetuille alueille. Hiilikuidulla voidaan parantaa taivutuskapasiteettia huomattavasti,
mutta taipumatarkastelun kannalta se ei juurikaan lisää rakenneosan jäyhyyttä. Hiili-
kuiduilla voidaan parantaa esijännitettyjenkin rakenteiden murtorajatilakestävyyttä. Sen
asentamisessa tulee huomioida, että rakenteen tulee olla kevennettynä kuormituksesta tai
jopa hieman korotettuna, jotta tuennan poistuessa ja kuormituksen palautuessa hiilikuituun
kohdistuu välittömästi vetojännitystä.

Hiilikuituvahvistuksessa käytetään tavallisesti epoksiliimaa, jonka leikkausjännitys tulee
olla riittävä. Liimasauman mitoituksen raja-arvona käytetään yleensä 1,0 N/mm²:a
(Suomen rakennusinsinöörien liitto RIL ry., 1988). Hiilikuituvahvistamista on tutkittu pal-
jon erinäisissä opinnäytetöissä ja sen pääkäyttötarkoitus on vakiintunut pitkälti infraraken-
tamiseen. Hiilikuidulle löytyy käyttösovelluksia myös talonrakentamisessa, mutta sen käyt-
töön rakenteiden vahvistamisessa ei tässä tutkimuksessa perehdytä tämän tarkemmin. Tie-
hallinto on julkaissut omat suunnitteluohjeet (2007) liimavahvistamisesta. Hiilikuitu vaatii
aina palosuojauksen, mikäli rakenteelta edellytetään palonkestoa.

(Nikkola, 2001), (Suomen Betoniyhdistys ry, 2016), (Tiehallinto, 2007).
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5.7 Ontelolaatan kapasiteetin parantaminen
5.7.1 Tukialueen leikkauskestävyys
Yksinkertaistuksena sovelletaan mitoitustarkastelua, jossa ontelolaatat tukeutuvat painu-
mattomalle tuelle esimerkiksi seinäelementin päälle. Laatan kapasiteetti todetaan alusta-
vassa mitoituksessa taivutuksen kannalta riittäväksi ja taipumarajat eivät ylity, mutta leik-
kauskestävyys muodostuu määrääväksi tarkasteluksi. Tällöin eräs mahdollisuus kapasitee-
tin parantamiseksi on onteloiden päiden umpeen valaminen oheisen kuva (Kuva 75) mu-
kaisella tavalla. Ontelolaatan päät avataan yläpinnastaan, jolloin täyttövalut päästään teke-
mään. Purkutyössä ei saa vahingoittaa laatan uumakannaksia. Ennen täyttövalua tulee onte-
loihin asettaa valutulpat, jotka luotettavasti pysyvät paikoillaan. Täyttövalu tehdään lujuus-
luokitellusta juotosbetonista, jolla voidaan luotettavasti täyttää koko ontelo halutulta pituu-
delta (Elementtisuunnittelu, 2012).

Kuva 75. Leikkauskestävyyden parantaminen onteloiden päiden täyttövaluilla.

Laatastolle sallittavaa kuormitusta voidaan kasvattaa etenkin lyhyiden laattojen tapaukses-
sa merkittävästi, kun kasvatetaan leikkauskestävyyttä tukialueella. Ontelon päiden umpeen
valamisen lisäksi voidaan rakenteen leikkauskestävyyttä parantaa ontelolaatan päälle teh-
tävällä liittorakenteella, joka omalta osaltaan tuo lisäkapasiteettia leikkausrasitusta vastaan
(Elementtisuunnittelu, 2012). Ohessa on esitetty kuvaaja (Kuva 76) ontelolaatan leikkaus-
kapasiteetista kuormituksen kasvaessa. 50 mm syvä ontelon täyttö vastaa oletettua lähtöti-
lannetta, joka syntyy saumavaluista, kun ontelolaatan päässä on niin sanottu perusvalutulp-
pa. Mitoitustilanne on vastaava kuin aiemmin ontelolaattojen kapasiteettitarkasteluissa
tutkittu laatta, pois lukien rakenteeseen vaikuttava umpeen valamisesta syntyvä lisäkapasi-
teetti.
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Kuva 76. Leikkauskapasiteetin kehitys onteloiden päiden täyttövaluilla.

Esimerkiksi tehdyssä tarkastelussa 250 mm pitkä laatan pään ummistus sallii kuvaajan
perusteella 6,0 - 7,0 kN/m² suuremman hyötykuorman verrattuna alkuperäiseen tilantee-
seen, kun tarkastellaan leikkauskestävyyttä 100 %: n käyttöasteella. Sallittava kuormituk-
sen kasvatus on merkittävän suuruinen monien eri käyttötarkoituksien kannalta.

5.7.2 Sisäiset palkit
Ontelolaattaa voidaan vahvistaa valamalla laatan onteloihin sisäiset palkit, jotka parantavat
rakenteen kuormituskapasiteettia. Palkit kannattaa toteuttaa koko jännevälin pituudelle,
jolloin saavutetaan parannus sekä leikkaus- että taivutuskestävyyteen. Kuten aiemmassa
kappaleessa on mainittu, leikkauskestävyys paranee jo pelkästä ontelon umpeen valusta.
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Kuva 77. Onteloiden sisäisten palkkien toteutuksen periaate (Jacobson & Widmark, 1978).

Sisäisten palkkien raudoitus on syytä ankkuroida ylöstaivutetuin lenkein tai U-haoin, jollei
ankkurointikapasiteetti muutoin ole riittävä. Sisäisten palkkien tehollista korkeutta voidaan
kasvattaa ontelolaatan paksuudesta, jos valujen yhteydessä toteutetaan lisäksi yläpuolinen
liittovalu. Sisäisten palkkien betonointi on laskennan kannalta edullista tehdä ontelolaattaa
vastaavalla lujuusluokalla, jolloin erillistä betonipinnan muunnosta ei ole tarpeen tehdä
kimmokertoimien suhteen.

Oheisen kuvan (Kuva 78) mukaisesta tilanteesta tehtiin kuormituskapasiteetti tarkastelu
siten, että alkuperäiset laskentaparametrit olivat vastaavat kuin ontelolaattalaskelmissa
kappaleessa 4.3.3. Laskenta on esitetty liitteessä 9. Sisäisten palkkien osalta käytettiin seu-
raavia laskenta-arvoja:

∂ Betoni C40/50
∂ Vetoraudoitus A500HW: 2T20 / ontelo
∂ Sisäisen palkin tehollinen korkeus dsisäinen = 310 mm
∂ Oman painon lisäys arviolta 2,7 kN/m per ontelo

Kuva 78. Ontelolaatan sisäiset palkit kuormakapasiteetin parantamiseksi.
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Kuvan (Kuva 78) mukaisten palkkien toteutuksessa tulee huomioida työjärjestys rakenteel-
listen muutosten osalta. Ontelolaatan yläpintaa ei voida purkaa samanaikaisesti liian suu-
relta alueelta, jotta rakenteen kapasiteetti ei tilapäisesti heikkene liikaa. Ontelokannaksia ei
saa vahingoittaa yläreunan avauksessa. Kyseeseen voi tulla työnaikaisten kevyempien hyö-
tykuormien vallitessa ja pintarakenteiden purun jälkeen vetokapasiteetin ylitys johtuen
rakenneosan alapintaan sijoitetusta puristusjännityksestä. Toisaalta jos laatta on toteutuk-
senaikaisesti taivutusrasitettu tavallisen laattarakenteen tapaan, ei sen puristuspintaa tule
heikentää liiallisesti yläpinnan puristusmurron välttämiseksi.

Taivutuskapasiteetin lisäksi saavutetaan onteloiden umpeen valuilla parempi leikkauskes-
tävyys tukialueella, kun poikkileikkausta voidaan käsitellä käytännössä yhtenäisenä betoni-
laattana. Tavallisessa ontelolaatan leikkaustarkastelussa huomioitiin ainoastaan uumakan-
nasten tehollinen leveys (vrt. 4.3.3). Kokonaisuudessaan umpeen valetun ontelolaatan leik-
kauskapasiteettia voidaan arvioida massiivilaatan yhteydessä esitetyin menetelmin. Onte-
loihin sijoitettavilla sisäisen palkin hakaraudoilla voidaan vastaanottaa leikkausrasitusta
edellyttäen, että sisäinen palkki yltää tuelta tuelle.

Sisäisten palkkien yhteistoiminnan varmistamiseksi vanhan betonin kanssa tulee valupin-
nat karhentaa, puhdistaa ja kostuttaa. Toteutuksessa voidaan noudattaa samaa periaatetta
kuin aiemmin mantteloinnin yhteydessä esitettiin. Ruotsissa on vastaavia vahvistuksia to-
teutettu myös siten, että onteloiden sisäpinta käsitellään epoksiliimalla uuden ja vanhan
betonin välisen adheesion (kemiallisen tartunnan) parantamiseksi (Kalliomäki, 2014).

Vertailulaskelmassa (ks. liite 9) havaitaan, että sisäisillä palkeilla vahvistetulla ontelolaa-
talla saavutetaan taivutuskestävyyden kannalta aiempaa suurempi kuormakapasiteetti. Al-
kuperäisen ja vahvistetun tilanteen käyrien leikkaus kuvaajan alkupäässä johtuu siitä, että
sisäisten palkkien tuoma lisäys rakenteen omaan painoon aiheuttaa pienellä hyötykuormal-
la suuremman käyttöasteen kuin alkuperäisessä tilanteessa. Hyötykuorman osuuden kasva-
essa oman painon merkitys vähenee. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että merkittävin hyö-
ty sisäisillä palkeilla saavutetaan lyhyen jännevälin laatoilla suuren hyötykuorman vaikut-
taessa.
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Kuva 79. Onteloiden hyötykuormakestävyydet taivutuksen suhteen eri jänneväleillä
vahvistettuna sisäisillä palkeilla.Normaalin tilanteen taivutuskestävyydet
(katkoviivat) ovat vastaavat kuin kappaleessa 4.3.3 esitetyt.

Suunnittelija voi vahvistustarpeen todettuaan tutkia sisäisten palkkien raudoitusmäärän
vaikutusta sekä sitä, että onko tarvetta toteuttaa sisäinen palkki jokaiseen laatan onteloon.
Jokaisen ontelon täyteen valaminen jännevälin koko pituudelta aiheuttaa huomattavan suu-
ren lisäkuorman omasta painosta. Esimerkki laskelmassa (vrt. Kuva 79) yhden ontelon
täyteen valaminen Variax V3-laatassa aiheuttaa yli 20 %:n kasvun laatan omaan painoon.
Ontelolaattojen tukeutuessa palkkien varaan on syytä tarkistaa myös tukipalkin kantavuus,
jos rakenteen omaa painoa korotetaan vahvistuksista johtuen.
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Kuva 80. Hyötykuormakestävyydet sallitun taipuman suhteen, kun raja-arvona L/250.
Katkoviivalla piirretyt taipumat ovat vastaavat kuin kappaleessa 4.3.3 esitetyt.

Kuten aikaisemmin todettiin vahvistamattoman ontelolaatan yhteydessä, muodostuu tai-
puma määrääväksi tarkasteluksi myös sisäisillä palkeilla vahvistetuissa ontelolaatoissa,
kun kyseessä on pidemmät jännevälit. Lyhyellä laatalla sallittaisiin taipuman puolesta mur-
tokuormaa suurempi tason hyötykuorma sisäisillä palkilla vahvistettuun laattaan. Pidem-
millä jänneväleillä sisäisten palkkien tuoma hyöty jää verrattain pieneksi, vaikka pientä
kapasiteetin kehitystä käyrien perusteella on havaittavissa.

Sisäisiä palkkeja voidaan teoriassa toteuttaa myös jälkijännitettävillä punoksilla, mutta
tällöin työtekninen toteutus on huomattavasti tavallista raudoitusta vaativampi. Lisäksi
rakenteen alkuperäisen toteutuksen tulee olla sellainen, että jännepunoksien päät saadaan
ankkuroitua luotettavasti rakenteeseen ja jännitystyö päästään tekemään. Työn toteutuksen
vaativuus johtaa siihen, että rakenteen lisäjännittäminen sisäisillä punoksilla soveltuu käy-
tännössä vain harvoihin tilanteisiin.

5.8 Elementtilaatan tukiehdon valinta
Lähtökohtaisesti elementtilaattojen staattinen rakennemalli on yksi aukkoinen nivelellisesti
tuettu palkkirakenne. Vuoden 1979 BES-suosituksessa kirjoitetaan kuitenkin elementtilaa-
tan tukiehdoista seuraavaa: ”Suoritettujen koekuormituksien perusteella tiedetään, että
välipohjaelementtien kuormitus aiheuttaa niihin kantavien seinien kohdalla lähes täyden
kiinnitysmomentin” (Suomen Betoniteollisuuden Keskusjärjestö, 1979). Toisin sanoen
kantavan seinän ja elementtilaatan liittymään (vrt. Kuva 75) oletetaan kehittyvän tukimo-
mentti, joka estää elementin vapaan kiertymisen tuella. Tämä puolestaan pienentää kentän
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taivutusmomenttia ja taipumaa merkittävästi, jos tukialueen voidaan olettaa kestävän siihen
kohdistuvat taivutusrasitukset. Mainittu BES-suosituksen ohje tukimomentista pätee sekä
Variax- että Nilcon-laattojen suunnittelussa.

Elementin yläpinnassa ei yleensä ole vetoraudoitusta tai jännepunoksia, jolloin syntyvä
tukimomentti tulee vastaanottaa pelkällä betonin vetokestävyydellä. BES-suosituksen mu-
kaisesti jännerakenteiden tarkastelussa voidaan rakenteen yläpinnan murtuminen rajata
halkeamamomenttiin, joka laskentaan lähdemateriaalin mukaan jännebetonirakenteelle
(Suomen Betoniteollisuuden Keskusjärjestö, 1979):

, = 1,7 , (72)

missä, Mcr,p = jännerakenteen halkeamamomentti [Nm]
, = 0,4  = betonin vetokestävyys jännerakenteessa [N/mm²]

Jos elementtilaatassa havaitaan yläpinnan halkeamia tukialueella, on laatta toiminut mah-
dollisesti jäykän tuen mallin mukaan. Kuitenkin yläpinnasta haljettuaan ei kiinnitysmo-
mentin voida enää olettaa vaikuttavan tuella, jolloin kiertymän tukiehto vapautuu ja staatti-
nen malli muuttuu nivelelliseksi kasvattaen kenttärasituksia.

Rakennesuunnittelijan harkinnan mukaan voidaan laskennallisissa tarkasteluissa pyrkiä
hyödyntämään BES-suosituksen mukainen täysi kiinnitysmomentti kantavilla väliseinälin-
joilla. Laatta- ja seinäelementin välisen liitoksen tulee olla sellainen, että tukimomentin
muodostuminen on luotettavasti mahdollista. Jos yksiaukkoisen nivelellisesti tuetun raken-
nemallin mukainen laskelma antaa laattarakenteelle riittävän kuormituskapasiteetin ja sekä
hallitun suuruisen taipuman, on kyseisen rakennemallin käyttö aina varmalla puolella mi-
toituksen kannalta. Jäykkää tukiehtoa ei voida soveltaa ilman hyviä perusteluja, sillä lähtö-
kohtaisesti esivalmistettu laattaelementti ajatellaan nivelellisesti tuetuksi (Leskelä, 2006).

Joissakin tapauksissa voidaan tutkia mahdollisuutta, että elementtirakenteisen laataston
rakennemalli muutettaisiin jatkuvaksi tukialueelle sijoitettavalla yläpinnan raudoituksella.
Tämä edellyttää melko paksua liittovalua, jotta tukimomentin vaatima raudoitus saadaan
kunnollisesti ankkuroitua vetovoimia vastaan. Vastaavanlainen rakenteellinen toteutus on
tavanomaisempi kuorilaattojen yhteydessä, jolloin niiden varaan tehtävä liittovalu on huo-
mattavan paksu sekä raskaasti raudoitettu. Vastaava toteutus ontelolaatoilla vaatinee tar-
kempia lisätarkasteluja ja –tutkimuksia rakenteen toiminnasta. Kuten aiemmin mainittu,
ontelolaatan tukialueen tarkastelu on muutenkin tavallista tilannetta hankalampi, etenkin
painuvalla tuella (palkilla), sen poikkileikkauksesta johtuen.



116

Kuva 81. Esimerkki ontelolaataston tukialueen muuttamisesta jatkuvaksi rakenteeksi.

Rakennemallin muutos jatkuvaksi tuo samat edut taipuma- ja taivutustarkasteluihin kuin
kappaleen alussa esitettiin jäykän tukiehdon toteutuessa.

5.9 Nilcon-laatan poikkileikkauksen muutokset
Laskennallisessa tarkastelussa Nilcon-laatoissa oleva alalaatta haittaa poikkileikkauksen
toimintaa jännitettynä rakenteena. Alalaatasta johtuen toiminnallisen poikkileikkauksen
neutraaliakseli määräytyy poikkileikkausmassan perusteella kohti laatan alaosaa, jolloin
sisäinen momenttivarsi jännepunoksiin muodostuu pieneksi. Lisäksi alalaatasta muodostu-
va poikkileikkauspinta-ala omalta osaltaan pienentää koko elementissä vaikuttavaa esijän-
nevoimasta aiheutuvaa puristavaa jännitystä.

Eräs toimenpide-ehdotus Nilcon-laatan kuormakapasiteetin parantamiseksi on ala- ja kan-
silaatan poistaminen, jolloin rakenteen omapaino kevenee. Tavallisen N 25-tyypin välipoh-
jalaatan kansi- ja alalaatan yhteenlaskettu betonipaksuus on noin 70 mm (Nilcon Oy,
1975). Ainoastaan reunapalkkien jäädessä toimimaan, muodostuu esijännitysvoimasta ai-
empaa suurempi puristava voima reunapalkin alaosaan, joka kompensoi kuormituksen
synnyttämää taivutusmomenttia sekä kuormasta aiheutuvaa taipumaa. Samassa yhteydessä
Nilcon-laatan eristystä voidaan parantaa tai uusia tarpeen mukaan ja ylä- ja alapuoliset
sekundäärirakenteet voidaan toteuttaa aiempaa kevyempinä. Sekundäärirakenteet voidaan
toteuttaa kantamaan poikittaissuuntaisesti reunapalkkien kantosuuntaan nähden.
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Kuva 82. Nilcon-välipohjan muutos kevytrakenteiseksi (esimerkki).

Kiinnitysten tekeminen Nilcon-laatan reunapalkkien keskialueelle on sallittua vanhojen
suunnitteluohjeiden mukaisesti. Tarvittavia uusien tuki- tai sekundäärirakenteiden kiinni-
tyksiä voidaan tehdä esimerkiksi kemiallisesti injektoitavilla ankkureilla tai läpipulttauk-
sella. Kiila-ankkureiden käyttäminen rakenteellisen kantavuuden kannalta merkittävissä
tapauksissa ei ole suositeltavaa. Ohessa (Kuva 83) on esitetty Nilcon Oy:n laatima kiinni-
tysohje tavalliselle Nilcon-laatalle (Nilcon Oy, 1975).

Kuva 83. Nilcon-laatan kiinnitysohjeet (Nilcon Oy, 1975).

Kevytrakenteisesti toteutettavalla välipohjalla tulee erityisesti huomioida palo- ja äänitek-
niset vaatimukset sekä tarvittaessa rakennusfysikaaliset ominaisuudet riippuen siitä, mitä
tarkoitusta rakenteen halutaan palvelevan. Kevyistä rakenteista johtuen on mahdollisesti
syytä tutkia erikseen myös rakenteellinen värähtely, varsinkin pitkien jännevälien tapauk-
sessa. Rakenteen massan väheneminen pitkällä jännevälillä kasvattaa haitalliseksi koetun
värähtelyn riskiä (Lahti, 2015). Rakenneratkaisuja vertailtiin karkeasti seuraavin laskenta-
parametrein:

∂ omapaino 2,5 kN/m² alkuperäisessä tilanteessa
∂ omapaino 0,9 kN/m² kevennetyssä tilanteessa
∂ muu pysyvä kuorma 1,0 kN/m² ja hyötykuormaa kasvatetaan
∂ laatan jänneväli 7,2 metriä ja oletettu virumaluku 3,0
∂ jännepunoksia 4x 12,5 mm (1570/1770), alkujännitys 1100 MPa
∂ jännehäviöt 25 %
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Vertailulaskelman (ks. liite 10) perusteella alalaatan poisto alentaa jopa 40 % rakenteen
jäyhyysmomenttia, joka puolestaan tekee siitä alttiimman taipumalle. Toisaalta alalaatan
purkaminen nostaa hieman poikkileikkauksen neutraaliakselin sijaintia, joka taas parantaa
osaltaan poikkileikkauksen jäyhyyttä kasvattamalla jännepunosten ja neutraaliakseli välistä
etäisyyttä. Laskelmassa neutraaliakseli nousi 24 mm verraten alkuperäiseen tilanteeseen.
Suurilla hyötykuorman arvoilla rakenne, jossa alalaatta on poistettu, saavuttaa taipumara-
jan (L/250) kuitenkin ensin eli taipuman parantamiseksi kyseistä rakenteellista muutosta ei
ole perusteltua tehdä.

Tavanomaisilla hyötykuormilla (esim. kerros- tai toimistotalo) muodostui vertailulaskel-
massa määrääväksi tekijäksi rakenteen taivutusmomentti, joten taipumaraja ei välttämättä
ole aina kriittisin laskennallinen tarkastelu. Taivutuksen kannalta kevennetylle rakennerat-
kaisulle voidaan sallia alkuperäistä tilannetta enemmän hyötykuormaa, sillä omapaino on
pienentynyt. Taivutusmitoituksen suhteen ei ala- ja ylälaatan poistolla ole kuitenkaan mer-
kittävää vaikutusta, sillä taivutuksen puristuspinta on alkuperäisen mitoitustilanteen tapaan
poikkileikkauksen reunapalkeissa.

Tehdyssä vertailulaskelmassa (liite 10) havaittiin, että murtotilanteessa jännepunos ei saa-
vuta vielä myötörajaansa, jolloin murtomuoto on hauras. Tämä johtuu pienestä betonin
puristuspinta-alasta, joka saavuttaa murtopuristumansa ennen kuin punokset myötäävät.
Kyseinen murtomuoto ei ole hyvän suunnittelutavan mukainen, sillä suunnittelijan tulee
aina pyrkiä sitkeään murtoon rakenteen menettäessä kapasiteettinsa (SFS-EN 1992-1-1 +
NA, 2004 / 2016).

Rakenteen taivutuskestävyyttä voidaan pyrkiä ääritilanteessa parantamaan aiemmin esitel-
lyillä menetelmillä, kuten reunapalkkien korotuksilla liittovaluin tai parantamalla vetopuo-
len kestävyyttä lisäteräksin (vetoansain) tai jännepunoksin.

5.10  Vahvistus- ja lisätarkastelumahdollisuuksien koonti
Vahvistus- tai lisätarkastelutoimenpiteistä koottiin erillinen taulukko (Kuva 84), jossa ha-
vainnollistetaan menetelmien soveltuvuutta tutkituille tasorakenteille. Koottu taulukko
perustuu vertailulaskelmiin, tehtyyn kirjallisuus- ja lähdeaineistotutkimukseen sekä muihin
tämän työn yhteydessä tehtyihin havaintoihin. Taulukon tavoite on antaa lukijalle käsitys
siitä, mikä toimenpide on toimiva ja hyödyllinen kullekin tapaukselle.

Taulukon ruutuihin on merkitty menetelmän soveltuvuus vihreällä, jos toimenpiteellä voi-
daan todennäköisesti saavuttaa hyötyä rakennetarkasteluissa. Valkoiset ruudut ovat neut-
raaleja, jolloin menetelmällä ei ole merkittävästi vaikutusta kyseiseen tarkasteluun. Punai-
sella merkitty ruutu edustaa tilannetta, kun kyseinen toimenpide voi olla jopa haitallinen
kyseessä olevalle tasorakenteelle, jolloin menetelmän soveltuvuutta tulee tarkastella tältä
osin tapauskohtaisesti lähemmin.

Sivusarakkeessa on listattu neljä eri tarkasteltua tasorakennetta: massiivi-, Variax- ja Nil-
con-laatta sekä ylälaattapalkisto. Vaakarivillä taulukon yläosassa on mainittu numerot,
jotka viittaavat tämän diplomityön kappaleisiin, joissa vahvistus- tai lisätarkastelumene-
telmiä on käsitelty. Kappalenumeroiden perusteella lukija voi tarvittaessa perehtyä tar-
kemmin kyseiseen tekstikohtaan. Taulukon alaosassa on lisäksi mainittu analysointimene-
telmälle parhaiten soveltuva rakennetyyppi sekä menetelmään liittyvät kommentit ja huo-
miot, jotka tulee huomioida jatkosuunnittelussa.
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Kuva 84. Koontitaulukko vahvistus- ja lisätarkastelutoimenpiteistä.
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Alun perin tavoitteena oli luoda koontitaulukko vahvistusmahdollisuuksista sellaiseksi, että
eri vahvistuksille voitaisiin antaa esimerkinomaisia % -lukuja siitä, paljonko kyseinen me-
netelmä kasvattaa rakenteen kantokestävyyttä. Vertailulaskelmia tehdessä havaittiin, että
kuvatun taulukon toteuttaminen ei ole mielekkäästi mahdollista monelle eri rakennetyypil-
le, koska jokaiselle rakenteelle tulisi pystyä määrittämään poikkileikkaus-, raudoitus-, ma-
teriaali- ja rakennemalliparametreja. Parametrit voivat vaihdella vanhoissa rakenteissa pal-
jonkin, jolloin yleisiä ”perustyyppejä” on hankala luoda.

Tämän perusteella päädyttiin taulukkoon, joka antaa suuntaa siitä, mitä toimenpiteitä van-
halle tasorakenteelle on mahdollista tehdä. Taulukon avulla voidaan valita soveltuva vah-
vistustapa, johon tulee tapauskohtaisesti perehtyä. Diplomityö esittää kullekin tarkastelulla
olennaisia huomioita sekä kuormitus- ja materiaalitietoja, joiden avulla jatkosuunnittelua
voidaan tehdä.
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6 Yhteenveto
Diplomityön tavoitteena oli selvittää vanhojen teräsbetonisten tasorakenteiden laskentame-
netelmiä, materiaali- ja kuormitusparametreja, kuormituskestävyyttä sekä mahdollisia
eroavaisuuksia laskentamenetelmästä riippuen. Tämän lisäksi arvioidaan tasorakenteiden
vahvistustapojen tai muiden vaihtoehtoisten tarkastelujen potentiaalia kuormituskapasitee-
tin kasvatuksen suhteen. Näiden tietojen perusteella rakennesuunnittelija voi edetä korjaus-
suunnittelukohteen hanke- tai luonnossuunnitteluvaiheessa, kun arvioidaan sallittuja taso-
kuormia ja rakenteiden soveltuvuutta johonkin tiettyyn käyttötarkoitukseen.

Tutkimus on toteutettu kirjallisuuslähteisiin perehtyen sekä tekemällä saatavilla olleiden
mitoitusohjeiden perusteella vertailulaskelmia ja näihin pohjautuvia havaintoja. Tutkimus
on rajattu koskemaan 1940 – 1970–luvuille ominaisia tasorakenteita. Tasorakenteiden mi-
toitus- ja vertailulaskelmien osalta tehtiin rajauksia siten, että tutkittiin kantavuuden kan-
nalta olennaisia määrityksiä. Muut rakennesuunnittelussa huomioitavat seikat, kuten esi-
merkiksi palo- ja äänitekniset vaatimukset, rajattiin lisäksi tutkimuksen ulkopuolelle.

Korjausrakentamiskohteessa teräsbetonirakenteiden rakennesuunnittelun lähtökohtana on,
että tunnetaan rakenteen dimensiot, raudoitusmäärä ja raudoituksen sijainti poikkileikkauk-
sessa, materiaalilaadut, kuormitukset sekä alkuperäinen rakennemalli eli rakenteen statiik-
ka. Suunnittelun lähtötietoja on saatavissa suunnittelukohteen vanhoista rakennesuunnitel-
mista, mikäli sellaisia on dokumentoitu ja arkistoitu. Vanhoja rakennesuunnitelmia voi olla
esimerkiksi rakennuksen omistajalla, aiemmilla suunnittelijoilla tai rakennusvalvonnan tai
muun toimijan arkistossa. Alkuperäisten rakennesuunnitelmien yhteydessä voi olla raken-
nelaskelmia, jotka ovat kuitenkin varsin suppeita. Laskelmista voi kuitenkin olla hyötyä,
jotta ymmärretään alkuperäiset kuormanjakautumisperiaatteet sekä rakenteiden vapausas-
teet tukiehtojen suhteen.

Tarkassa rakenteen kantavuuden määrityksessä on syytä analysoida betonin lujuus, ja jois-
sakin tapauksissa myös raudoituksen lujuus, vanhasta rakenteesta. Tyypillinen betonira-
kenteiden ongelma on ollut, että rakenteeseen ei ole valmistusteknisistä syistä ja puutteelli-
sesta jälkihoidosta johtuen saatu kehitettyä alun perin suunniteltua puristuslujuutta. Beto-
nin puristuslujuus voidaan määrittää puristettavien lieriönäytteiden perusteella, kuten lu-
vussa 3.2.3 esitettiin. SFS-EN 1990 liitteen D mukaisesti voidaan tapauskohtaisesti määrit-
tää laskelmissa käytettävä betonin lujuus tilastolliseen analyysiin perustuen. Betonin lu-
juutta voidaan arvioida karkeasti myös kimmovasaralla mitattujen tuloksien perusteella,
mutta tällä saatuja lujuuteen korreloitavia arvoja ei voida yleistää käytettäväksi suoraan
laskennassa, vaan betonilieriökoestukset on syytä tehdä laskenta-arvoja varten.

Vanhojen kuormitusohjeiden ja nykyisten Ympäristöministeriön kansallisesti asettamien
tasojen hyötykuormien välillä ei ole merkittävää muutosta. Asuin- ja toimistorakennuksen
sekä tavanomaisten julkisten tilojen kuormitukset ovat pysyneet käytännössä samoina, kun
esimerkiksi varasto- ja tuotantotilojen osalta kuormiin on tullut 25 % kasvu. Nykyiset lu-
mikuormat ovat kasvaneet jopa kaksinkertaisiksi vanhempiin kuormitusohjeisiin nähden.
Uudet ja vanhat kuormitukset eivät välttämättä ole aina täysin vertailukelpoiset, sillä
kuormien luokitukset saattavat poiketa toisistaan. Vanhoissa kuormitusnormeissa on saa-
tettu paikoin jättää paljonkin tapauskohtaista tulkinnan varaa tasokuorman arvon määrityk-
seen.
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Korjausrakennesuunnittelussa voidaan tapauskohtaisesti mahdollisesti soveltaa Suomessa
vanhentuneita rakenteiden mitoitusmenetelmiä, jos se katsotaan korjauskohteen kannalta
syystä tai toisesta tarpeelliseksi. Lähtökohtaisesti mitoituksessa, etenkin täysin uusien ra-
kenneosien yhteydessä, tulee noudattaa eurokoodia. Muun kuin eurokoodin mukaisen mi-
toituksen käyttö tulee hyväksyttää rakennusvalvontaviranomaisella. Vanhojen rakenteiden
analysoinnissa on hyvä tuntea aikanaan niiden suunnittelussa käytetyt periaatteet, jolloin
rakenneosan tietojen perusteella voidaan takaperin laskemalla arvioida sille sallittava
kuormitus. Jos mahdollista, kannattaa laskenta toteuttaa sekä vanhan että nykyisen normin
mukaisesti. Kahden eri tuloksen perusteella voidaan tehdä valinta varmemmalla puolella
olevasta mitoituksesta, jolloin lopputulos on turvallinen.

Perinteisen palkkirakenteen laskennallisessa vertailussa sallittujen jännitysten ja eurokoo-
din mukaisen mitoituksen välillä havaitaan, että sallitut jännitykset antavat vain hieman
suuremman käyttöasteen rakenteen murtomitoituksessa. Taipuman määrityksessä mene-
telmien välillä on enemmän vaihtelevuutta johtuen hankalista laskentaparametreista. Tai-
puman määrityksessä mitoitusmenetelmien välillä on eroa jakaumakertoimessa ja viruma-
luvun loppuarvossa. Jakaumakerroin vaikuttaa poikkileikkauksen teholliseen jäyhyyteen
muodostaen halkeilleen ja halkeilemattoman poikkileikkauksen summan. Virumaluku puo-
lestaan redusoi betonin kimmokerrointa, joka on rakenteen jäykkyyden toinen ominaisuus.

Tehdyn tutkimuksen ja vertailun perusteella todetaan, että taipuman määritys on aina vain
paras arvio tarkastelutilanteen kuormitusten ja jännevälin perusteella. Rakenteen jäykkyy-
teen vaikuttavia tekijöitä, kimmokerrointa ja jäyhyysmomenttia, ei voida määrittää täysin
tarkasti varsinkaan vanhalle rakenteelle. Taipumakriteerien täyttyminen voidaan tarvittaes-
sa todentaa esimerkiksi rakenneosalle tehtävin kuormituskokein, jossa osoitetaan raja-
arvojen alittuminen suunnittelukuormituksen alaisena.

Vanhojen jännerakenteiden osalta mitoituksessa on otettu käyttöön rajatilamenetelmä, joka
siis vastaa eurokoodimitoitusta. Erona vanhojen jännerakenteiden mitoituksessa on ollut
lähinnä kuormitusten ja materiaalien poikkeavat laskenta-arvot. Jännerakenteen taipumaa
käsiteltiin yksinkertaistuksena niille kehitettyjen likiarvokaavojen avulla. Tavallisella be-
tonirakenteella sekä jännebetonirakenteella taipumatarkastelun havaitaan olevan määräävin
mitoitustarkastelu monessa tapauksessa. Leikkaus- tai taivutusmurto muodostuu määrää-
väksi ainoastaan lyhyillä raskaasti kuormitetuilla jänneväleillä.

Päädyttäessä riittämättömään kuormituksen kestoon kantavuuslaskennassa tai raja-arvojen
ylitykseen taipuman suhteen, on tasorakenteita mahdollista tarkastella lähemmin. Diplomi-
työssä esitetään eräitä vahvistus- ja lisätarkastelumenetelmiä. Vahvistuksilla voidaan saa-
vuttaa lisäkapasiteettia taivutus- tai leikkauskestävyyteen sekä rakenteen jäyhyyden lisäyk-
sellä voidaan vähentää kuormituksesta aiheutuvaa taipumaa. Lisätarkasteluilla tarkoitetaan
mahdollista rakennemallin muutosta, kuormien kevennystä, materiaaliparametrien tapaus-
kohtaista määritystä tai muuta vastaavaa toimenpidettä, jossa varsinaista vahvistustyötä ei
tehdä, vaan rakenneosaa analysoidaan uudella tavalla. Vahvistustyö tulee suunnitella aina
tapauskohtaisesti vaaditun tarpeen mukaan.

Diplomityön uutuusarvona voidaan mainita valittujen tasorakenteiden mitoitusohjeiden
sekä sallittujen jännitysten –menetelmän periaatteen koonti yksiin kansiin. Samalla esitel-
lään materiaaliarvoja ja kuormituksia eri aikakausien mukaisesti. Rakenteiden vahvistusta-
pojen tai lisätarkasteluvaihtoehtojen soveltuvuutta tai ”hyvyyttä” on pyritty demonstroi-
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maan esimerkkilaskelmien avulla tehtyjen kuvaajien avulla, joista käy ilmi esimerkiksi
rakenneosan kuormituksen kasvatuksen potentiaali.

Jälkikäteen voidaan todeta, että diplomityön tutkimuksen laajuuden rajauksessa epäonnis-
tuttiin. Tehtyjen laskelmien, vahvistusmenetelmien sekä tasorakenteiden ominaisuuksien
esittely jäi paikoin kovin liian pieneksi tutkimus- ja laskentatyön suuren ja laajan kokonais-
työkuorman vuoksi. Lopputuloksena tavoiteltiin syvempää ja tarkempaa rakenneosakoh-
taista analyysia nykytilasta sekä tämän lisätarkastelu- ja vahvistusmahdollisuuksista. Koot-
tuun taulukkoon vahvistustoimien soveltuvuudesta olisi ollut mielekästä saada prosenttilu-
kuja esimerkiksi vahvistustoimella saatavasta hyödystä eri jänneväleillä ja eri kuormitusta-
pauksilla. Tällaisen taulukon luomiseen ei kuitenkaan käytössä olleiden resurssien puitteis-
sa ollutkaan aikaa, sillä taulukko vaatisi useita eri laskelmia vaihtelevilla lähtöarvoilla.

Jatkotutkimuksena diplomityölle ehdotetaan tarkastelua rakennusliikkeen näkökulmasta,
missä voidaan huomioida vahvistustoimenpiteiden kustannuksia sekä toteutuksen hanka-
luutta tai kannattavuutta. Joissakin tapauksissa voi taloudellisemmaksi ratkaisuksi muodos-
tua vanhan rakenteen purkaminen ja uuden toteutus tämän tilalle, jolloin rakenteen vahvis-
tustoimenpiteitä ei kannata edes harkita. Jatkotutkimuksena voitaisiin myös analysoida
vanhalle rakenteelle tehtävän laskennallisen tarkastelun tai suunnitellun vahvistuksen riski-
tasoja ja –amplitudeja. Erilaisille riskeille, kuten laskenta- tai toteutusvirheille, oletettua
heikommalle materiaalille, ylisuurelle kuormalle, voitaisiin luoda parametreja, joiden pe-
rusteella muodostuu riski. Riski koostuu tapahtuman todennäköisyydestä ja sen seuraa-
muksista. Riskien mittareina voitaisiin käyttää taloudellisesti aiheutuvaa vahinkoa tai hait-
taa sekä henkilöturvallisuuteen ja –terveyteen kohdistuvia vaaroja.
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Näytteiden perusteella
määritettävän betonin
puristuslujuuden vertailu

Liite 1 (1/2)

Näytteiden perusteella määritettävän betonin puristuslujuuden vertailu

Erään kokeen saadut koetulokset (kuutiolujuuksina)
(Contesta, tutkimusselostus, 18.10.2012)

x1 33.1MPa9<

x2 41.8MPa9<

x3 40.2MPa9<
Näytteiden lukumäärä

n 59< x4 42.1MPa9<

x5 40.3MPa9<

Eurokoodin mukainen menettely (SFS-EN 1990, liite D):

mx
1

5

i

xi
<

n
39.5 MPa√<9< keskiarvo

sx
1

5

i

xi mx,∋ (2
<

n 1,
3.7 MPa√<9< otoskeskihajonta

Vx
sx
mx

0.1<9< variaatiokerroin

d 0.859< m 1.59< kansallisen liitteen mukaiset materiaaliparametrit
(muunnoskerroin sekä osavarmuusluku)

kn 2.339< taulukosta D1 (SFS-EN 1990) luettava kerroin

Xk mx 1 kn Vx√,∋ (√ 30.9 MPa√<9< betonin kuutiopuristuslujuuden ominaisarvo
näytteiden perusteella

Keskiarvoinen kerroin eurokoodissa lieriö- ja kuutiolujuuden suhteelle:

suhde 0.89<

betonin puristuskestävyyden suunnitteluarvo
näytteiden perusteella (perustuen mitattuihin
kuutiolujuuksiin)

Xd suhde
d

m
√ Xk√ 14 MPa√<9<



Näytteiden perusteella
määritettävän betonin
puristuslujuuden vertailu

Liite 1 (2/2)

by 65 BETONINORMIT 2016 mukainen menettely

fcm
mx

MPa
39.5<9<

fk 79< taulukon 5.6 arvo riippuen koetulosten lukumäärästä (by 65, s.119)

fcmin
min x1 x2+ x3+ x4+ x5+ ∋ (

MPa
33.1<9< otoksen pienin tulos

Kk min fcm fk, fcmin 4∗+ ∋ ( 32.5<9< [MPa] Kuutiolujuus näytteiden perusteella

Vertailulujuuden tulee olla vähintään 80% mitoituslujuudesta 2-luokan rakenteissa, jotta se on
hyväksyttävä. 1-luokan rakenteilla vastaava raja on 85%. Lisäksi keskihajonnan ja keskiarvon
suhteen tulee olla pienempi kuin 0,15. Jos suhdeluku on yli 0,25 niin vertailulujuuden tulee
täyttää asetettu lujuusvaatimus täysimääräisenä.
(edellyttäen, että suunnittelussa käytetty nimellislujuus on tiedossa)

Nyt betonin voidaan arvioida kuutiolujuuden perusteella
vastaavan lujuutta C25/30 (K30), jolloin nimellislujuus fck.cube 30MPa9<

Kk MPa√ 32.5 MPa√<  > 80% fck.cube√ 24 MPa√< tulos siis hyväksyttävä!

Keskihajonnan ja keskiarvon suhde Vx 0.1<  <   0,15 OK!

Vertailuarvo laskennalliseen mitoit ukseen, lieriölujuus:

betonin puristuskestävyyden suunnitteluarvo
näytteiden perusteella by 65 mukaanfcd.by65 suhde

d

m
√ Kk√ MPa√ 14.7 MPa√<9<

Tässä vertailussa käytetty aineisto on peräisin 1950-luvun rakennuksesta, jolloin B-betonista
valm istetun raudoitetun poikkileikkauksen sallittu jännitys on:

b.sall 7.5MPa9<

EN1990, liite D:n mukaan betonille voidaan sallia
jopa 86,9 % suurempi puristusjännitys

Xd b.sall,

b.sall
86.9 %√<

by 65 mukaan betonille voidaan sallia jopa
96,4 % suurempi puristusjännitys

fcd.by65 b.sall,

b.sall
96.4 %√<

Menetelmien keskinäinen virhe
Xd fcd.by65,

Xd
5.1 %√<

by 65:n mukainen sallittava jännitys on noin 5 %:n suurempi EN1990:n liitteen D menetelmään



Laippapalkin tehollisen leveyden
määrityksen vertailu

Liite 2 (1/1)

Laippapalkin tehollisen leveyden määrityksen vertailu

Palkin jänneväli on l1 3.1m9< hl 100mm9< hw 400mm9<

bw 200mm9< d 300mm9<

Viereisten laattojen pituudet, palkit k1800

Lvasen 1.8m bw, 1.6 m<9<

Loikea 1.8m bw, 1.6 m<9<

Vuoden 1954 -normin (betonirakenteiden teknilliset ohjeet) mukainen määritys:

bl min 12 hl√ bw∗ 2 d√∗
l1
2

+ 
Lvasen Loikea∗

2
+ 

∑



⌡



1.55m<9<

SFS-EN 1992-1-1 mukainen määritys laipan leveydelle

l0 0.85 l1√ 2.635 m<9<

beff1 min 0.2
Lvasen

2
√ 0.1 l0√∗ 0.2 l0√+ 

∑



⌡



423.5 mm√<9<  <
Lvasen

2
0.8 m< OK !

beff1 min beff1
Lvasen

2
+ 

∑



⌡



0.424 m<9<

beff 2 beff1√ bw∗ 1.047 m<9<



Yksinkertaisen palkin
vertailulaskelma murtokapasiteetin
kannalta

Liite 3 (1/3)

Yksinkertaisen palkin vertailulaskelma murtokapasiteetin kannalta

Esimerkkitilanteeseen valitut kuormitukset
(kokoontumistila, kuormaluokka C)

gk 6
kN

m2
9< qk.sall 4

kN

m2
9< qk.EC 5

kN

m2
9<

Kuormitusleveys sekä jänneväli bkuorma 4m9< L 6m9<

pk bkuorma gk qk.sall∗∋ (√ 40
kN
m

√<9<

pd bkuorma max 1.35 gk√ 1.15 gk√ 1.5 qk.EC√∗+ ∋ (√ 57.6
kN
m

√<9<

Palkin poikkileikkaustiedot ja raudoitusmäärä (6 22mm):

b 350mm9< h 800mm9< a 30mm9< n 159< As 2327mm29<

B -luokan betonin redusointi

korkeuden vähennys vain
yläreunasta tässäbred b 2 5√ mm, 0.34m<9< hred h 5mm, 0.795 m<9<

Puristuspinnan korkeus taivutuksessa

x
n As√

bred
1

2 bred√ hred a,∋ (√

n As√
∗ 1,







√ 0.307 m<9<

zsall h
x
3

, a, 0.668 m<9< sisäinen momenttivarsi kimmoteoreettisesti

zEC 0.9 h a,( )√ 0.693 m<9< sisäinen momenttivarsi plastisuusteorialla

Materiaaliparametrit: betoni BK300, raudoitus St 37

b.sall 9.5MPa9< s.sall 140MPa9< fyd 210MPa9< fcd 14.2MPa9<

Taivutuskapasi teetit mitoitusohjeiden perusteella

Msall min
b.sall x√ bred√

2
zsall√ s.sall As√ zsall√+ 

∑



⌡



217.54 kN m√√<9<

MRd fyd As√ zEC√ 338.648 kN m√√<9<



Yksinkertaisen palkin
vertailulaskelma murtokapasiteetin
kannalta

Liite 3 (2/3)

Taivutusm omentin suuruus

MEd.sall
pk L2√

8
180 kN m√√<9< MEd.EC

pd L2√

8
259.2 kN m√√<9<

Käyttöaste taivutusrasitukselle

MEd.sall
Msall

82.743 %√<
MEd.EC

MRd
76.54 %√<

Leikkauskestävyys leikkausraudoittamattomana

0.sall 0.8MPa9< Vsall 0.sall bred√ zsall 5mm,∋ (√ 180.269 kN√<9<

Leikkausvoima ja käyttöaste sallituilla jännityksillä

VEd.sall
pk L√

2
120 kN√<9< käyttöaste leikkaukselle

VEd.sall
Vsall

66.567 %√<

Eurokoodin mukainen leikkauskestävyys leikkausraudoittamattomana

VEd.EC
pd L√

2
172.8 kN√<9< l min 0.02

As
b h a,( )√

+ 








8.635 10 3,≥<9< fck 25MPa9<

VRd 0.18 100 l√
fck

MPa
√

∑



⌡



1

3

√
b

mm
√

h a,( )
mm

√ N√ 135.069 kN√<9<
VEd.EC

VRd
127.934 %√<

Leikkauskestävyys ylösnostetuilla raudoituksilla (2 tankoa nousee tuella):

Arvioidaan ylösnostettujen terästen väliseksi etäisyydeksi e 600mm9<

As.ylös
2
6

As√ 775.667 mm2
√<9<

Vsall.ylös
s.sall As.ylös√ zsall√ 2√

e
170.916 kN√<9< leikkauskestävyys sallittujen

jännityksien perusteella

ylösnostettujen terästen kulma 45deg9<

cot 19< huonoin mahdollinen arvo eurokoodin perusteella



Yksinkertaisen palkin
vertailulaskelma murtokapasiteetin
kannalta

Liite 3 (3/3)

VRd.ylös
As.ylös

e
zEC√ fyd√ cot cot( )∗( )√ sin( )√ 266.067 kN√<9< eurokoodin mukainen

kestävyys

VEd.EC
VRd.ylös

64.946 %√<
VEd.sall
Vsall.ylös

70.21 %√<

Tarkistus betonin puristusmurrolle leikkauksessa

cw 19< kun jännittämätön rakenne

v1 0.69< jos leikkausraudan jännitys alle 80% ominaisarvosta

tarkistus leikkausraudoituksen
jännitykselle (< 80%): fy

VEd.EC e√

zEC As.ylös√ cot cot( )∗( ) sin( )√[ ]√
136.387 MPa√<9<

fyk 240MPa9<
fy
fyk

56.828 %√<  < 80 % OK !

betonin puristusmurto
leikkauksessa ei määrääväVRd.max cw b√ zEC√ v1√ fcd√

cot cot( )∗

1 cot 2∗

∑



⌡



√ 2.067 103≥ kN√<9<



Massiivilaatan tarkastelut:
taivutus, leikkaus ja taipuma

Liite 4 (1/6)

MASSIIVILAATAN TARKASTELUT

Massiivilaatan kapasiteettitarkastelut sallituilla jännityksillä

fy.sall 1400
kg

cm2
10√

m

s2
140.00 MPa√<9< Jänneväli L 4.2m9<Raudan vetolujuus

fc.sall 75
kg

cm2
10√

m

s2
7.50 MPa√<9<Betonin puristuslujuus

Alapinnanraudoitus 5/8" k150 (sileät tangot St37)

Alapinnan raudoitus As
1m

0.15m

5
8

25.4mm( )√

2











2

√ √ 1319.55 mm2√<9<

Poikkileikkaus h 160mm9< b 1000mm9<

Poikkileikkauksen redusointi (B-betoni)

hred h 2 5√ mm, 150.00 mm√<9< bred b 2 5√ mm, 990.00 mm√<9<

Pitkäaikaistarkastelussa käytettävä raudan ja betonin suhdeluku n 159<

Oletetaan kaikkien terästen olevan a 30mm9< keskiöetäisyys laatan pohjasta

x
n As√

bred
1

2 bred√ hred a,∋ (√

n As√
∗ 1,







√ 52.10 mm√<9< puristuspinnan korkeus

Momenttikapasiteetti kentässä betonin puristuksen perusteella:

Mb.max

bred fc.sall√ x√ hred
x
3

, a,∑


⌡


√

2
19.85 kN m√√<9<

Momenttikapasiteetti kentässä raudan vedon perusteella:

Ms.max As fy.sall√ hred
x
3

, a,∑
⌡

√ 18.96 kN m√√<9<

Pienempi arvoista määrää poikkileikkauksen momenttikestävyyden:

MRd.sall min Mb.max Ms.max+ ∋ ( 18.96 kN m√√<9<



Massiivilaatan tarkastelut:
taivutus, leikkaus ja taipuma

Liite 4 (2/6)

z hred a,
x
3

, 102.63 mm√<9<

Sallittu työntöjännitys betonissa 0 0.8MPa9<

Leikkauskestävyys QRd bred z√ 0√ 81.28 kN√<9<

Massiivilaatan kapasiteettitarkastelut eurokoodin mukaan

Laatan dimensiot: h 160mm9< b 1000mm9<

Pintavalu hpintavalu 0mm9< h h hpintavalu∗ 0.16m<9<

Palkin tehollinen korkeus d h a, 130.00 mm√<9<

Palkin sisäinen momenttivarsi z 0.9 d√ 117.00 mm√<9<

Raudan juoksuraja (kun St37) fy.juoksu 2400
kg

cm2
10√

m

s2
240.00 MPa√<9<

Momenttikestävyys MRd.EC As z√ fy.juoksu√ 37.05 kN m√√<9<

Suhteellinen raudoitus l
As
b d√

1.02 %√<9<

Vanhaa betonia vastaava tyyppi
C16/20 (vastaava kuutiolujuus, kun
vanha betoni B200K)

fck 16MPa9<

Leikkauskestävyys
(leikkausraudoittamaton) QRd.EC 0.18 100 l√

fck
MPa

√
∑



⌡



1

3

√
b
m

√
d
m

√ 1000√ kN√ 59.26 kN√<9<

Ominaiskuormat: gk.laatta h 25√
kN

m3
4.00 kPa√<9< gk.pinta 1.0kPa9< qk 2.5kPa9<

pEd 1.15 b√ gk.laatta gk.pinta∗∋ (√ 1.5 qk√ b√∗ 9.50
kN
m

√<9<

pk b gk.laatta gk.pinta∗ qk∗∋ (√ 7.50
kN
m

√<9<



Massiivilaatan tarkastelut:
taivutus, leikkaus ja taipuma

Liite 4 (3/6)

Rasitukset kuormituksista

QEd
pEd L√

2
19.95 kN√<9< MEd

pEd L2√

8
20.95 kN m√√<9<

QEk
pk L√

2
15.75 kN√<9< MEk

pk L2
√

8
16.54 kN m√√<9<

Käyttöasteet leikkaukselle ja taivutukselle

Eurokoodi:
QEd

QRd.EC
33.67 %√<

MEd
MRd.EC

56.53 %√<

Sallitut jännitykset:
QEk
QRd

19.38 %√<
MEk

MRd.sall
87.22 %√<

Taipuman määritys kahdella eri tavalla

sallituilla jännityksillä rakenne pysyy kokonaisuudessaan kimmoisella alueella

K 209< (betoni K200)

Eb1 5700 K√ MPa√ 25.49 GPa√<9< Ib
h3 b√
12

341333333.33 mm4
√<9<

Arvioidaan virumaluvun arvoksi 29<

Virunut kimmokerroin Ecc
Eb1

1 ∗
8.50 GPa√<9<

pk pk 7.50
kN
m

√<9< Es 2100000
kg

cm2
10√

m

s2
210.00 GPa√<9<

sallittu vetojännitys betonissa b.veto 22
kg

cm2
10√

m

s2
2.20 MPa√<9<

Mcr.sall
h2 b√

6 b.veto√ 9.39 kN m√√<9< halkeamamomentti

Mk.max
pk L2√

8
16.54 kN m√√<9< ominaiskuormasta aiheutuvan momentin maksimi



Massiivilaatan tarkastelut:
taivutus, leikkaus ja taipuma

Liite 4 (4/6)

e
Es

Eb1
8.24<9< kimmokertoimien suhde lyhytaikaistarkastelussa

xuc

b h2
√
12 e 1,∋ ( As√ h a,( )√∗

b h√ e 1,∋ ( As√∗
19.91 mm√<9<

Iuc
b h3√
12

b h√
h
2

xuc,∑


⌡


2
√∗ e 1,∋ ( As√ h a,( ) xuc, 

2
√∗ 1034919030.25 mm4

√<9<

xcr
e As√∋ (2 2 b√ e√ As√ h a,( )√∗ e As√,

b
43.39 mm√<9<

Icr
b xcr

3√

12 e As√ h a,( ) xcr, 
2

√∗ 88347235.29 mm4
√<9<

r min 1
Mcr.sall
Mk.max

∑



⌡



3

+ 










0.18<9< Bransonin jakaumakerroin

Ic.eff r Iuc√ 1 r,∋ ( Icr√∗ 261439705.30 mm4√<9< tehollinen jäyhyys

vsall
5

384

pk L4√

Ecc Ic.eff√
√ 13.68 mm√<9< vmax

L
250

16.80 mm<9<

Käyttöaste taipumalle
vsall
vmax

81.42 %<

Nykyaikaisen taipuman määritys

Kimmokertoimien suhde EC:n mukaisessa mitoituksessa
(mallinnusbetonina C16/20)

Eb.EC 26GPa9<

uusi painopiste akseli: nEC
Es

Eb.EC
8.08<9<

y
b h√

h
2

√ nEC 1,∋ ( As√ d√∗

b h√ nEC 1,∋ ( As√∗
82.76 mm√<9< etäisyys yläreunasta



Massiivilaatan tarkastelut:
taivutus, leikkaus ja taipuma

Liite 4 (5/6)

erotus alkuperäisestä painopisteakselista ep y
h
2

, 2.76 mm√<9<

xuc

b h2
√
12

nEC 1,∋ ( As√ h a,( )√∗

b h√ nEC 1,∋ ( As√∗
19.77 mm√<9<

Iuc
b h3√

12
b h√

h
2

xuc,∑


⌡


2
√∗ nEC 1,∋ ( As√ h a,( ) xuc, 

2
√∗ 1035287863.63 mm4

√<9<

Keskimääräinen vetolujuus fctm 1.9MPa9<

We
Ib

y ep,
4266666.67 mm3<9< Mcr We fctm√ 8.11 kN m√√<9<

Puristuspinnan korkeus c halkeilleessa tilasssa saadaan seuraavasti

cp
nEC, As√ nEC As√∋ (2 2 b√ nEC√ As√ d√∗∗

b
43.05 mm√<9< toisen asteen ratkaisukaavalla

Icr
b cp

3√

12
b cp√

cp
2

∑



⌡



2

√∗ nEC As√ d cp,∋ (2√∗ 107171912.30 mm4√<9<

Momenttien suhde (pitkäaikainen jaettuna ominaisyhdistelmällä), pitkäaikaiskerroin 0 0.39<

Mk.ominais
pk L2√

8
16.54 kN m√√<9<

Mk.pitkä
gk.laatta gk.pinta∗ 0 qk√∗∋ ( b√ L2√

8
12.68 kN m√√<9<

Mk.pitkä
Mk.ominais

0.77<9< momenttien välinen suhde

Ec.eff
Eb.EC

1 √∗
10.26 GPa√<9< 0.59< pitkäaikaskuormituksessa

1
Mcr

Mk.ominais

∑



⌡



2

√, 0.88<9<



Massiivilaatan tarkastelut:
taivutus, leikkaus ja taipuma

Liite 4 (6/6)

0 0;if

1 1=if

otherwise

0.88<9<
Jakaumakerroin (vrt. Branson r)

rM
Mk.ominais
Ec.eff Icr√

√ 1 ,( )
Mk.ominais
Ec.eff Iuc√

√∗ 0.01
1
m

√<9<

K 0.1049< kerroin taivutusmomentille, kun kuormitustapaus on
tasanjakutunut jatkuva kuorma

w K L2√ rM√ 24.61 mm√<9< taipuma kaarevuuden kautta eurokoodin mukaisesti

Käyttöaste taipumalle w
vmax

146.50 %√<



Virumalukujen vertailu Liite 5 (1/4)

Virumalukujen vertailu

Eurokoodin liite B

Poikkileikkaustiedot leveys: b 1000mm9<
korkeus: h 160mm9<

Materiaaliarvot

fck.28 16
N

mm2
9<Betonin lujuusluokka (C16/20):

Betonin keskimääräinen puristuslujuus: fcm.28 fck.28 8
N

mm2
∗ 24

N

mm2
√<9<

Betonin keskimääräinen vetolujuus: fctm.28 0.3
3

fck.28
2 N

mm2
√√ 1.905

N

mm2
√<9<

Betonin puristuslujuuden kehitys ajan funktiona:

Sementtiluokat: S: 1
N: 2
R: 3

Sementtiluokka 29< s 0.2 Sementtiluokka 3=if

0.25 Sementtiluokka 2=if

0.38 Sementtiluokka 1=if

0.25<9<

Betonin ikä kuormitushetkellä: tbetoni.0 149<

Betonin ikä lujuuden arvioinnissa tbetoni.fin 289<

Betoni kovettuu koko ajanjakson 20 asteen lämpötilassa Tbetoni 209<

cc t( ) e
s 1

28

t
∑


⌡


1
2

,











√









9<

lämpötilakorjattu betonin ikä
kuormitushetkellä tT.0 e

4000

273 Tbetoni∗
13.65,∑




⌡



,

tbetoni.0√ 13.974<9<

Lämpötilakerjattu betonin
ikä arvosteluiässä tT.fin e

4000

273 Tbetoni∗
13.65,∑




⌡



,

tbetoni.fin√ 27.947<9<

fcm t( ) cc t( ) fcm.28√9<



Virumalukujen vertailu Liite 5 (2/4)

fck t( ) fck.28 t 28″if

fcm t( ) 8MPa,∋ (∋ ( 3 t′ 28;if

9<

Betonin vetolujuuden kehitys ajan funktiona:

1 tT.0 28;if

2
3

otherwise

1<9<

fctm t( ) min cc t( )∋ ( fctm.28√ fctm.28+ 



9<

Sininen käyrä kuvaa vetolujuuden kehitystä ajan funktiona, punainen puolestaan
puristuslujuuden kehitystä

3 5.7 8.4 11.1 13.8 16.5 19.2 21.9 24.6 27.3 30
0

1.6 106≥

3.2 106≥

4.8 106≥

6.4 106≥

8 106≥

9.6 106≥

1.12 107≥

1.28 107≥

1.44 107≥

1.6 107≥

Betonin lujuuden kehitys ajan funktiona

fck t( )

fctm t( )

t

Ympäristön suhteellinen kosteus (prosentteina): RH 409< sisätiloissa RH noin 40%

RH0 1009<

RH 1.55 1
RH
RH0

∑



⌡



3
,







√ 1.451<9<

Muunnettu paksuus: Ac b h√9<

h0
2 Ac√

2 b√
160 mm√<9<



Virumalukujen vertailu Liite 5 (3/4)

Betonin muunnettu ikä kuormitushetkellä

t0 tT.0
9

2 tT.0
1.2∗

1∗∑


⌡


√ 18.871<9<

1
35

fcm.28

MPa

∑




⌡




0.7
1.302<9< 2

35
fcm.28

MPa

∑




⌡




0.2
1.078<9< 3

35
fcm.28

MPa

∑




⌡




0.5
1.208<9<

H min 1.5 1 0.012 RH√( )18∗ √
h0
mm

√ 250∗ 1500+ 








fcm.28 35MPa;if

min 1.5 1 0.012 RH√( )18∗ √
h0
mm

√ 250 3√∗ 1500 3√+ 








fcm.28 35MPa″if

490<9<

c t( )
t t0,

H t∗ t0,∋ (








0.3

9<
RH 1

1
RH
100

,

0.1

3 h0
mm

√

∗

∑






⌡






fcm.28 35MPa′if

1
1

RH
100

,

0.1

3 h0
mm

√

1√∗

∑






⌡






2√

2.63<9<

f.cm
16.8

fcm.28
MPa

3.429<9<

t0
1

0.1 t0
0.2∗

0.526<9<

0 RH f.cm√ t0√ 4.749<9<

t( ) 0 c t( )√9<

Virumaluvun loppuarvo eurokoodissa: ( ) 4.749<



Virumalukujen vertailu Liite 5 (4/4)

DIN 4227 -normin virumaluvun määritys

Lujuuksien suhde kuormitushetkellä, kerroin loppulujuudelle, kun N-sementti:

suhde 1.39<

c
fck 14( )

suhde fck 28( )√
0.656<9<

Interpoloidaan kertoimen arvo k 1.5
1.5 1.0,

0.65 0.75,
0.65 c,( )√, 1.471<9<

Valitaan sisätilan RH:n perusteella keskiarvoinen luku väliltä 2,5 - 4,0 0
2.5 4∗

2
3.25<9<

Virumaluvun loppuarvo näin ollen inf k 0√ 4.782<9<

BN80:n mukaisesti

0 3.09< kun ollaan sisätiloissa

poikkileikkaustiedot h 160mm9< b 1000mm9< Ac b h√ 0.16m2
<9<

piiri uc 2 b√ 2 h√∗( ) 2.32m<9<

rakenteen muunnettu paksuus h0
Ac
1
2

uc

137.931 mm√<9<

kch 0.85
0.85 1.0,
200 100,

200
h0
mm

,
∑



⌡



√, 0.943<9<

kt 2.5 1.5
fck 14( )

fck 28( )
√, 1.221<9<

Virumaluvun loppuarvo näin ollen kt kch√ 0√ 3.456<9<

Virumalukujen loppuarvot, kun N-sementti, kuormitusajankohta 14 vrk ja sisäinen RH 40%:

Eurokoodin liite B: ( ) 4.749<

DIN-normi inf 4.782<

Betoninormi 3.456<



Liite 6 (1/1)



Variax-laatan laskelmat Liite 7 (1/9)

Variax-laatan laskelmat
Laskennan lähtötiedot

Geometriatiedot (Variax 3 -ontelolaatta):

h1 400mm9< bontelo 1.2m9<

reikien lukumäärä (Variax 3): nreikä 39<

punosten sijainti alareunasta: ep 35mm9<

onteloreikien halkaisija: dreikä 350mm9<

onteloreiän pinta-ala: Areikä
dreikä

2

∑



⌡



2

√ 0.096 m2√<9<

betonin pinta-ala Ac h1 bontelo√ nreikä Areikä√, 0.191 m2<9<

tehollinen korkeus d h1 ep, 0.365 m<9<

punokset lkm: nlkm 109< Ap nlkm 93√ mm2 930 mm2√<9< Ep 195GPa9<

Ontelolaatan betonin lujuus K-50-1 (vastaava arvo C40/50)

fck 40MPa9< Ecm 35GPa9<

Jännepunoksen luokitus 1570/1770 ( 12,5mm): fp0.1k 1570MPa9< P.fav 0.99<

Materiaalien osavarmuuskertoimet murtorajatilatarkasteluun, kun rakenneluokka 1:

c 1.359< cc 0.859< s 1.109< p 1.159<

Lujuusarvot:

fcd
cc fck√

c
25.185 MPa√<9< fpd

fp0.1k

p
1.365 103≥ MPa√<9<

kimmokertoimien suhde (lyhytaikainen tarkastleu) np
Ep

Ecm
5.571<9<

virumaluvun arviointi 39<

Ec.eff
Ecm

1 ∗
8.75 103≥ MPa√<9<

kimmokertoimien suhde (pitkäaikainen tarkastelu) np.eff
Ep

Ec.eff
22.286<9<



Variax-laatan laskelmat Liite 7 (2/9)

kimmokertoimella painotettu punosten pinta-ala As np.eff 1,∋ ( Ap√ 0.02m2
<9<

neutraaliakselin sijainti laatan yläreunasta y
Ac

h1
2

√ As d√∗

Ac As∗
0.215 m<9<

punosten alkujännitys (Partekin ohjeen mukaan): max 1100MPa9<

Rakenneosan kuormitukset

Jänneväli L 10.8m9<

tasokuormat: gk.ontelo 4.86kPa9< gk.pinta 5.14kPa9< qk.taso 8kPa9< esim.
myymälä

gk bontelo gk.ontelo gk.pinta∗∋ (√ 12
kN
m

√<9<

qk bontelo qk.taso√ 9.6
kN
m

√<9<

Jännehäviöt

pitkäaikaiskerroin 2 0.69< (myymälätilat, luokka D)

pk gk qk∗ 21.6
kN
m

√<9< pk.QPR gk 2 qk√∗ 17.76
kN
m

√<9<

käyttötilan momentti Mk
pk L2

√

8
314.928 kN m√√<9<

pitkäaikaismomentti Mk.QPR
pk.QPR L2

√

8
258.941 kN m√√<9<

NQPR.veto
Mk.QPR

0.8 d√
886.784 kN√<9< sisäinen momenttivarsi arvioitu

c.QP
max Ap√ NQPR.veto,

Ac
0.712 MPa√<9<

kutistuman loppuarvon arvio, kun laatta kuivuu ylä ja alapinnastaan

piiri uc
1
2

2 bontelo√∋ (√ 1.2 m<9<



Variax-laatan laskelmat Liite 7 (3/9)

muunnettu rakenteen paksuus h0
Ac
uc

0.159 m<9<

ksh 0.80
0.80 1,( )

100 200,( )
200

h0
mm

,
∑



⌡



√∗ 0.881<9<

cs ksh
0.45
1000

√ 0.396 0.1 %√√<9< kun sisätiloissa, RH noin 40%, ei kutistumaraudoitusta

Relaksaatiolle voidaan käyttää kolminkertaista arvoa ilman tarkempaa tietoa (Liikennevirasto 2012)
(lanka tai punos - tavanomainen relaksaatio - luokka 1)

1000 3 8√ % 24 %√<9<

pr max 1000√ 264 MPa√<9<

zcp h1 y, ep, 149.532 mm√<9< betonin ja jännepunosten painopisteiden välinen etäisyys

Ic
bontelo h1

3√

12
nreikä√

dreikä
2

∑



⌡



4

4
√, 4.19 109

≥ mm4
√<9<

Yhden punoksen säde arviolta: rp

Ap

nlkm
5.441 mm√<9<

Ip nlkm√
rp

4

4
√ 6.883 103≥ mm4√<9<

Betonin keskispisteen etäisyys neutraaliakselista: yc
h1
2

y, 0.015, m<9<

Punosten keskipisteen etäisyys neutraaliakselista yp h1 y, ep, 0.15m<9<

Iontelo Ic Ac yc
2√∗ Ip∗ Ap yp

2√∗ 4.257 10 3,≥ m4<9<

Pcsr Ap
cs Ep√ 0.8 pr√∗ np.eff√ c.QP√∗

1 np.eff
Ap
Ac

√ 1
Ac

Iontelo
zcp

2√∗
∑



⌡



√ 1 0.8√∗( )√∗

√ 179.808 kN√<9<

Suurin mahdollinen esijännitysvoima:

Pmax max Ap√ 1.023 103
≥ kN√<9<
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Esijännitysvoima jännehäviöiden jälkeen:

Pm.t Pmax Pcsr, 843.192 kN√<9<

Pmax Pm.t,

Pmax
17.577 %√<9<

Käytetyn betonin vetolujuus (C40/50): fctd
2.5MPa

c
1.852 MPa√<9<

Nopea jännityksen siirto, hyvä tartuntatila
(valitaan RakMK B4 taulukosta 2.13)

kb 1.19<

Ontelolaatan tukileveydeksi arvioidaan tuki 100mm9<

Kriittinen piste hakeutuu ohuimpaan kannaksen kohtaan, eli V3-laatan tapauksessa

zcrit
h1
2

121mm
2

, 139.5 mm√<9< korkeussijainti (laatan alareunasta, kun pyöristys loppuu)

Esijännityksen suunnitteluarvo ULS-tilanteessa jännevälin keskellä:

Pd.t P.fav Pm.t√ 758.873 kN√<9<

Suunnitteluarvo esijännityksestä sekä venymä ULS-tilanteessa:

p.d
Pd.t
Ap

815.992 MPa√<9< p.lopputila
p.d

Ep
0.418 %√<9<

Laskentaparametreja
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Tarkastelupisteen sijainti , kun etäisyys
mitataan laatan päästä x1 zcrit tuki∗ 239.5 mm√<9<

Etäisyys, jolloin koko ankkurointivoima välittyy poikkileikkaukseen lbp
70 12.5√ mm

kb
795.455 mm√<9<

Pcrit
x1
lbp

Pd.t√ 228.486 kN√<9<Kriittisessä pisteessa vaikuttava jännevoima näin ollen

Leikkauskestävyys

Jännevoiman etäisyys laatan normaaliakselilta: e zcp 149.532 mm√<9<

pEd max 1.35 gk√ 1.15 gk√ 1.5 qk√∗+ ∋ ( 28.2
kN
m

√<9< ULS-tilanteen mukaiset kuormien
osavarmuuskertoimet

Taivutusm omentin yleinen muoto yksiaukkoisessa
tasaisesti kuormitettussa rakenteessa

MEd x( )
pEd L√ x√

2
1

x
L

,∑


⌡


√9<

Taivutusm omentin suuruus tarkastelupisteessä: MEd x1∋ ( 35.662 kN m√√<

Kun origo asetetaan neutraali akselille, saadaan mitaksi zc y zcrit, 75.968 mm√<9<

y
Pcrit,

Ac

Pcrit, e√ MEd x1∋ (∗

Iontelo
zc√∗ 1.167, MPa√<9<

Murtorajatilan leikkausvoima on QEd
pEd L√

2
152.28 kN√<9<

Staattinen momentti kyseiselle laatalle määritetään neutraaliakselin yläpuoliselle osalle:

(Laskentaa hieman yksinkertaistettu hankalan poikkileikkauksen vuoksi)

Sontelo y bontelo√ 3

dreikä
2

∑



⌡



2

√

2
√,











y
2

√ 0.012 m3√<9<
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Uumakannasten kokonaisleveys kyseisessä poikkileikkauksessa bw.eff 2 52√ mm 2 65√ mm∗9<

Laatan suunnassa vaikuttava leikkausjännitys

yz
QEd Sontelo√

Iontelo bw.eff√
1.882 MPa√<9<

Uuman täytöstä johtuva pääjännityksen redusointi kertoimen perusteella:

Täytön pituus lf 150mm9< perustäyttöpituus ontelon oletustulpalla (50 mm)

Täyttöpituuden enimmäisarvo = ontelon koko lf0 350mm9<

Ontelolaatta tyypistä riippumaton kerroin f0 0.79<

f max f0 1 1 f0,∋ (
lf 50mm,

lf0 50mm,
√,+ 









0.9<9<

Leikkausjännityksen suuruus nyt: yz f yz√ 1.693 MPa√<9<

Pääjännityksen tarkastus:

I
y

2
y

2

4 yz
2

∗∗ 1.208 MPa√<9<  < fctd 1.852 MPa√<

I
fctd

65.211 %√<Käyttöaste uuman leikkautumiselle:

Taivutuskestävyys

Puristusblockin muuntokerroin suorakaiteeksi: 0.89<

Neutraaliakselin korkeus olettaen, että pd = fpd

x
Ap fpd√

bontelo fcd√ √
52.513 mm√<9< x√ 42.011 mm√<

Tarkistetaan, että puristuspinnan korkeus on suurem pi kuin reiän yläpuolinen osa

x√ 0.5 h1 dreikä,∋ (= 1<
OK !

0.5 h1 dreikä,∋ ( 25 mm√<
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Kokonaisvenymä punoksissa ULS-tilanteessa:

cu3 0.35%9< betonin murtopuristuma

p p.lopputila
cu3 d x,( )√

x
∗ 2.501 %√<9<

Punokset myötäävät ennen betonin murtumista, eli sitkeä murto
fpd
Ep

0.7 %√<

p
fpd
Ep

″ 1< OK !

Sisäisten voimien tasapainon tarkistus:
(tulee olla = 0 kN)

x√ bontelo√ fcd√ Ap fpd√, 2.328 10 10,≥ N√< OK !
(hyvin
lähellä
nollaa)Taivutuskestävyys: MRd.ontelo x√ bontelo√ fcd√ d

x√
2

,∑
⌡

√ 436.754 kN m√√<9<

Momentin tarkastelupiste x2
L
2

5.4 m<9<

Käyttöaste taivtuksella on:
MEd x2∋ (

MRd.ontelo
94.139 %√<

Taipum an arviointi (kokeellisten l ikiarvokaavojen perusteel la)

Esijännitysvoimasta aiheutuva momentti
(puristava voima negatiivista)

Mp y ep,∋ ( Pm.t,∋ (√ 152.169, kN m√√<9<

Momenttien summa M Mp Mk∗ 162.759 kN m√√<9<

Puristuskomponentin epäkeskisyys e
M

Pm.t
193.027 mm√<9<

aputermi puristuspinnan määritykseen 0.83 1.06 0.035
e
d

√, 0.83;if

10 1.06 0.035
e
d

√, 10=if

1.06 0.035
e
d

√, otherwise

1.041<9<
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toinen aputermi
puristuspinnan määritykseen min 0.38 0.47

e
d

0.17,∑


⌡


0.37
√ 0.1,

e
d

0.17=if

0.17 otherwise









+ 








0.222<9<

raudoitussuhde
Ap
Ac

0.486 %√<9<

likiarvokaavoja varten käytettävä kimmokertoimien suhde p 159<

xuc d√ p√∋ (√ 0.213 m<9< h1 400 mm√<

Iuc Ic bontelo h1√ nreikä√
dreikä

2

∑



⌡



2

√,






h1
2

xuc,
∑



⌡



2

√∗ p 1,∋ ( Ap√ h1 ep,∋ ( xuc, 
2

√∗9<

Iuc 4.523 109≥ mm4√<

Kuc Iuc Ec.eff√ 39.577 MN m2√√<9< halkeilemattoman tilan jäykkyys

Täysin haljenneen poikkileikkauksen likiarvo

xcr
p Ap√∋ (2 2 bontelo√ p√ Ap√ h1 ep,∋ (√∗ p Ap√,

bontelo
81.226 mm√<9<

hf min xcr 40mm+ ∋ ( 0.04m<9< haljenneen poikkileikkauksen puristuspuolen
korkeus, tässä ylälaatan paksuus

aputermi k max 0.88 3.8
hf
d

0.35,
∑



⌡



2

√∗ 0.88+ 






1.1<9<

Haljenneen tilan jäykkyys Kr Ap Ep√ d2
√ 1 k p√∋ (0.3

√,



√ 12.05 MN m2

√√<9<

Wbot

bontelo h1
3√

12
nreikä√

dreikä
2

∑



⌡



4

4
√,

h1 y,∋ (
2.271 107≥ mm3√<9<

ktop
Wbot

Ac
, 118.657, mm√<9<
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Nollavenymämomentti M0 Pm.t y ep,∋ ( ktop, √ 252.22 kN m√√<9<

Betonin vetolujuus arviolta (C40/50) fctk 2.5MPa9<

Mcr.sall M0 Wbot fctk√∗ 308.987 kN m√√<9<

r 1
Mcr.sall M0,

Mk M0,

∑



⌡



3

0;if

1
Mcr.sall M0,

Mk M0,

∑



⌡



3

1=if

Mcr.sall M0,

Mk M0,

∑



⌡



3

otherwise

0.742<9<

Keff r Kuc√ 1 r,∋ ( Kr√∗ 32.471 MN m2
√√<9<

Taipum a yksiaukkoisena (pitkäaikaiskuormitus)

v1
5

384

pk.QPR L4
√

Keff
√ 96.891 mm√<9<

nostava vaikutus jännevoimasta v2
1
8

Mp L2√

Keff
√ 68.327, mm√<9<

vtot v1 v2∗ 28.564 mm√<9<

sallittu taipuma kyseisessä tarkastelussa vsall
L

300
36 mm√<9<

käyttöaste taipumalle
vtot
vsall

79.344 %√<



Laippapalkin jäyhyysmomentin
vertailu taulukkomitoitukseen
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Laippapalkin jäyhyysmomentin vertailu taulukkomitoitukseen

d 150mm9< d0 600mm9< b0 300mm9< b 1200mm9<

Laipan pinta-ala Alaippa b d√ 0.18 m2<9<

Laipan painopisteen etäisyys yläreunasta ylaippa
d
2

0.075 m<9<

Uuman pinta-ala Auuma d0 d,∋ ( b0√ 0.135 m2<9<

Uuman painopisteen etäisyys yläreunasta yuuma d
d0 d,∋ (

2
∗ 0.375 m<9<

Koko kappaleen painopisteen sijainti yläreunasta:

ypp
Alaippa ylaippa√ Auuma yuuma√∗

Alaippa Auuma∗
0.204 m<9<

Kappaleiden painopisteiden etäisyydet koko poikkileikkauksen painopisteestä

elaippa ypp ylaippa, 0.129 m<9<

euuma yuuma ypp, 0.171 m<9<

Steinerin säännön mukaisesti kappaleen jäyhyysmomentti:

Is
b d3√

12
Alaippa elaippa

2√∗
b0 d0 d,∋ (3√

12
∗ Auuma euuma

2√∗ 9.558 109≥ mm4√<9<

Taulukkomitoitus:

Dimensioiden suhteet
b0
b

0.25<
d
d0

0.25<

Kerroin Rakentajain Kalenterin (v. 1974) taulukon mukaan

0
368

10000
0.037<9<

Is.taulukko 0 b√ d0
3√ 9.539 109≥ mm4√<9<

virhe
Is Is.taulukko,

Is
0.208 %√<9<
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Variax-laatan kestävyys sisäisillä palkeilla

Laskennan lähtötiedot

Geometriatiedot (Variax 3 -ontelolaatta):

h1 400mm9< bontelo 1.2m9<

(palkit valettu umpeen)reikien lukumäärä (Variax 3): nreikä 09<

punosten sijainti alareunasta: ep 35mm9<

onteloreikien halkaisija: dreikä 350mm9<

onteloreiän pinta-ala: Areikä
dreikä

2

∑



⌡



2

√ 0.096 m2√<9<

betonin pinta-ala Ac h1 bontelo√ nreikä Areikä√, 0.48m2
<9<

tehollinen korkeus d h1 ep, 0.365 m<9<

punokset lkm: nlkm 109< Ap nlkm 93√ mm2 930 mm2√<9< Ep 195GPa9<

Ontelolaatan betonin lujuus K-50-1 (vastaava arvo C40/50)

fck 40MPa9< Ecm 35GPa9<

Jännepunoksen luokitus 1570/1770 ( 12,5mm): fp0.1k 1570MPa9< P.fav 0.99<

Materiaalien osavarmuuskertoimet murtorajatilatarkasteluun, kun rakenneluokka 1:

c 1.359< cc 0.859< s 1.109< p 1.159<

Lujuusarvot:

fcd
cc fck√

c
25.185 MPa√<9< fpd

fp0.1k

p
1.365 103≥ MPa√<9<

kimmokertoimien suhde (lyhytaikainen tarkastleu) np
Ep

Ecm
5.571<9<

virumaluvun arviointi 39<

Ec.eff
Ecm

1 ∗
8.75 103

≥ MPa√<9<
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np.eff
Ep

Ec.eff
22.286<9<kimmokertoimien suhde (pitkäaikainen tarkastelu)

Apn np.eff 1,∋ ( Ap√ 0.02m2
<9<kimmokertoimella painotettu punosten pinta-ala

dsisäinen 310mm9<

fyd 435MPa9< kun raudoituksena A500HW

Es 210GPa9<

nsp
Es

Ec.eff
24<9<Raudoituksen ja betonin kimmokertoimien suhde

sisäinen 20mm9< nlkm.s 69< As nlkm.s
sisäinen

2

∑



⌡



2

√ √ 1.885 103≥ mm2√<9<

As.sisäinen nsp nlkm.s√
sisäinen

2

∑



⌡



2

√ √ 4.524 104≥ mm2√<9<Sisäisten palkkien
vetoraudoitusmäärä

y
Ac

h1
2

√ Apn d√∗ As.sisäinen dsisäinen√∗

Ac Apn∗ As.sisäinen∗
0.215 m<9<neutraaliakselin sijainti laatan yläreunasta

max 1100MPa9<punosten alkujännitys (Partekin ohjeen mukaan):

Rakenneosan kuormitukset

Jänneväli L 9m9<

tasokuormat: gk.ontelo 4.86kPa9< gk.pinta 5.14kPa9< qk.taso 15kPa9< esim.
myymälä

gk bontelo gk.ontelo gk.pinta∗∋ (√ 12
kN
m

√<9<

qk bontelo qk.taso√ 18
kN
m

√<9<
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Jännehäviöt  (laskettu vastaavasti kuin pelkkä Variax-laatta, vrt. laskentaliite 7)

Laskentaparametreja  (laskettu vastaavasti kuin pelkkä Variax-laatta, vrt. laskentaliite 7)

Leikkauskestävyys (laskettu vastaavasti kuin pelkkä Variax-laatta, vrt. laskentaliite 7)

Taivutuskestävyys (laskettu vastaavast i kuin pelkkä Variax-laat ta, vrt. laskentali ite 7)

Taivutuskestävyys sisäisel lä palki lla

Uusi painotettu tehollinen korkeus

dyhteinen
Ap fpd√ d√ As fyd√ dsisäinen√∗

Ap fpd√ As fyd√∗
343.418 mm√<9<

x
Ap fpd√ As fyd√∗

bontelo fcd√ √
86.427 mm√<9< x√ 69.141 mm√<

Kokonaisvenymä punoksissa ULS-tilanteessa:

cu3 0.35%9< betonin murtopuristuma

p p.lopputila
cu3 dyhteinen x,∋ (√

x
∗ 1.454 %√<9<

Punokset myötäävät ennen betonin murtumista, eli sitkeä murto
fpd
Ep

0.7 %√<

p
fpd
Ep

″ 1< OK !

Sisäisten voimien tasapainon tarkistus:
(tulee olla = 0 kN)

x√ bontelo√ fcd√ Ap fpd√, As fyd√, 0 N√< OK !

Taivutuskestävyys: MRd.sisäinen x√ bontelo√ fcd√ dyhteinen
x√

2
,∑


⌡


√ 645.37 kN m√√<9<
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Momentin tarkastelupiste x2
L
2

4.5 m<9<

Sisäisen palkin dimensiot arviolta: hsisäinen 360mm9< bsisäinen 300mm9<

gk.sisäinen 25
kN

m3
hsisäinen√ bsisäinen√ 2.7

kN
m

√<9<

gk gk 3 gk.sisäinen√∗ 20.1
kN
m

√<9< (neljä kappaletta sisäisiä palkkeja V3-laatassa)

pEd max 1.35 gk√ 1.15 gk√ 1.5 qk√∗+ ∋ ( 50.115
kN
m

√<9< ULS-tilanteen mukaiset kuormien
osavarmuuskertoimet

Taivutusm omentin yleinen muoto yksiaukkoisessa
tasaisesti kuormitettussa rakenteessa

MEd x( )
pEd L√ x√

2
1

x
L

,∑
⌡

√9<

MEd x2∋ (
MRd.sisäinen

78.624 %√<

Taipum atarkastelu sisäisil lä palkei lla

Esijännitysvoimasta aiheutuva momentti
(puristava voima negatiivista)

Mp y ep,∋ ( Pm.t,∋ (√ 150.073, kN m√√<9<

Momenttien summa M Mp Mk∗ 153.677 kN m√√<9<

Puristuskomponentin epäkeskisyys e
M

Pm.t
184.448 mm√<9<

aputermi puristuspinnan määritykseen 0.83 1.06 0.035
e
d

√, 0.83;if

10 1.06 0.035
e
d

√, 10=if

1.06 0.035
e
d

√, otherwise

1.042<9<
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toinen aputermi
puristuspinnan määritykseen min 0.38 0.47

e
d

0.17,∑
⌡

0.37
√ 0.1,

e
d

0.17=if

0.17 otherwise









+ 








0.214<9<

raudoitussuhde
Ap As∗

Ac
0.586 %√<9<

likiarvokaavoja varten käytettävä kimmokertoimien suhde p 159<

xuc d√ p√∋ (√ 0.226 m<9< h1 400 mm√<

Iuc Ic Ac
h1
2

xuc,
∑



⌡



2

√∗ p 1,∋ ( Ap√ h1 ep,∋ ( xuc, 
2√∗9<

Iuc 6.982 109
≥ mm4

√<

Ec.eff
Ecm

1 ∗
9.395 103≥ MPa√<9<

Kuc Iuc Ec.eff√ 65.599 MN m2√√<9<

Täysin haljenneen poikkileikkauksen likiarvo

xcr
p Ap√∋ (2 2 bontelo√ p√ Ap√ h1 ep,∋ (√∗ p Ap√,

bontelo
81.226 mm√<9<

hf max xcr 40mm+ ∋ ( 81.226 mm√<9< haljenneen poikkileikkauksen puristuspuolen
korkeus, kun valettu ontelot umpeen

aputermi k max 0.88 3.8
hf
d

0.35,
∑



⌡



2

√∗ 0.88+ 






0.942<9<

nraudoitus
Ep
Es

0.929<9<
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Haljenneen tilan jäykkyys

Kr Ap As nraudoitus√∗∋ ( Ep√ dyhteinen
2

√ 1 k p√∋ (0.3
√,



√ 33.645 MN m2

√√<9<

Wbot

Ic nreikä√

dreikä
2

∑



⌡



4

4
√,

h1 y,∋ (
3.462 107≥ mm3√<9<

ktop
Wbot

Ac
, 72.12, mm√<9<

Nollavenymämomentti M0 Pm.t y ep,∋ ( ktop, √ 210.161 kN m√√<9<

Betonin vetolujuus arviolta fctk 2.5MPa9<

Mcr.sall M0 Wbot fctk√∗ 296.706 kN m√√<9<

r 1
Mcr.sall M0,

Mk M0,

∑



⌡



3

0;if

1
Mcr.sall M0,

Mk M0,

∑



⌡



3

1=if

Mcr.sall M0,

Mk M0,

∑



⌡



3

otherwise

0.791<9<

Keff r Kuc√ 1 r,∋ ( Kr√∗ 58.913 MN m2√√<9<

pk.QPR gk 2 qk√∗ 30.9
kN
m

√<9<Taipum a yksiaukkosiena (pitkäaikaiskuorma)

v1
5

384

pk.QPR L4√

Keff
√ 44.808 mm√<9<
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nostava vaikutus jännevoimasta v2
1
8

Mp L2
√

Keff
√ 25.792, mm√<9<

vtot v1 v2∗ 19.016 mm√<9<

sallittu taipuma vsall
L

250
36 mm√<9<

käyttöaste taipumalle vtot
vsall

52.822 %√<



Nilcon-poikkileikkauksen
kapasiteetin määritys poistetulla
alalaatalla
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Nilcon-poikkileikkauksen kapasiteetin määritys poistetulla alalaatalla
Nilcon-laatan hitausmomentti SBK:n mukaan

Inilcon 0.00049m4 4.9 104≥ cm4√<9<

Vertailulaattana SBK:n ohjeessa on elementtikorkeudeltaan 300m m korkea Nilcon laatta eli N 25
(kun huomioidaan 40mm pintalaatta sekä palkin ja kannen välike 14mm)

Tämän perusteella arvio Nilcon laatan jäyhyysmomentista, kun arvioidaan laatan muoto
yksinkertaistaen ilman reunapalkkien viisteitä ja vaarnauksia:

Pohjalaatan paksuus N 25 -laatalla on ohjeessa keskialueella 25mm ja reunalla 30mm,
keskiarvoisella laatan paksuudella saadaan määritettyä laatan jäyhyysmomentti seuraavasti:

bp 115mm9< hl 0mm9< h 246mm9< b 1200mm9< hp h 0.246 m<9<

hs h 30mm, 0.216 m<9<

Betoni K50 fck 40MPa9< Eb 5700
fck

MPa
√ MPa√ 36.05 GPa√<9<

Hiipumaluvun arvio 39< Eeff
Eb

1 ∗
9.012 GPa√<9<

Jänneteräksen kimmokerroin Es 195GPa9<

Kimmokertoiminen suhde n
Es

Eeff
21.637<9<

Palkkien keskipisteen etäisyys yläreunasta

yp
hp
2

0.123 m<9< Ap bp hp√ 0.028 m2<9<
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Laatan keskipisteen etäisyys yläreunasta

yl hp
hl
2

∗ 0.246 m<9< Al b hl√ 0<9< (alalaatan poikkileikkaus poistetaan)

Punosten keskipisteen etäisyys yläreunasta

ys hp 0.246 m<9< Apunos 93mm29< As n 1,( ) Apunos√ 4√ 76.768 cm2√<9<

punoksen säde arviolta rpunos 5mm9<

Massakeskipisteen sijainti yläreunasta

y
2Ap yp√ yl Al√∗ ys As√∗

2Ap Al∗ As∗
137.695 mm√<9<

Palkkien keskipisteen etäisyys painopisteakselista

e1 yp y, 14.695, mm√<9<

Laatan keskipisteen etäisyys painopisteakselista

e2 yl y, 108.305 mm√<9<

Punosten keskipisteen etäisyys painopisteakselista

e3 ys y, 108.305 mm√<9<

Poikkileikkauksen jäyhyysmomentti Steinerin säännön perusteella:

Itot 2
bp hp

3
√

12
Ap e1

2√∗
∑


⌡


√
b hl3√

12
∗ Al e2

2√∗ 4
rpunos

4
√

4
Apunos e3

2√∗
∑


⌡


∗ 3.019 104≥ cm4√<9<

ep h hs, 30 mm√<9<punosten sijainti alareunasta:

betonin toiminnallinen pinta-ala yhteensä: Ac 2 Ap√ Al∗ 0.057 m2
<9<

tehollinen korkeus d hs 0.216 m<9<

punosten alkujännitys (oletus): max 1100MPa9<
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Rakenneosan kuormitukset Jänneväli L 7.2m9<

tasokuormat: gk.nilcon 0.9kPa9< reunapalkkien omapaino
(alalaatta ja kansilaatta poistettu)

gk.pinta 1kPa9< arvio: kevyet rakenteet (koolaukset, eristeet, ripustukset, pintamateriaali)

qk.taso 5.5kPa9<

gk b gk.nilcon gk.pinta∗∋ (√ 2.28
kN
m

√<9<

qk b qk.taso√ 6.6
kN
m

√<9<

pitkäaikaiskerroin 2 0.79<

pk gk qk∗ 8.88
kN
m

√<9< pk.QPR gk 2 qk√∗ 6.9
kN
m

√<9<

käyttötilan momentti Mk
pk L2

√

8
57.542 kN m√√<9<

pitkäaikaismomentti Mk.QPR
pk.QPR L2√

8
44.712 kN m√√<9<

Ajänteet 4 Apunos√ 372 mm2
√<9<

Pmax Ajänteet max√ 409.2 kN√<9<

häviöiden suuruus arvioituna Pcsr 25% Pmax√9<

Pm.t Pmax Pcsr, 306.9 kN√<9<
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Taipum an arviointi

Esijännitysvoimasta aiheutuva momentti
(puristava voima negatiivista)

Mp y ep,∋ ( Pm.t,∋ (√ 33.052, kN m√√<9<

Momenttien summa M Mp Mk∗ 24.491 kN m√√<9<

Puristuskomponentin epäkeskisyys e
M

Pm.t
79.801 mm√<9<

aputermi puristuspinnan määritykseen 0.83 1.06 0.035
e
d

√, 0.83;if

10 1.06 0.035
e
d

√, 10=if

1.06 0.035
e
d

√, otherwise

1.047<9<

toinen aputermi
puristuspinnan määritykseen min 0.38 0.47

e
d

0.17,∑
⌡

0.37
√ 0.1,

e
d

0.17=if

0.17 otherwise









+ 








0.159<9<

raudoitussuhde
Ajänteet

Ac
0.657 %√<9<

likiarvokaavoja varten käytettävä kimmokertoimien suhde p 159<

xuc d√ p√∋ (√ 0.157 m<9< h 246 mm√<

Iuc Itot 3.019 108≥ mm4√<9<

Kuc Iuc Eeff√ 2.721 MN m2√√<9<

Täysin haljenneen poikkileikkauksen likiarvo

xcr
p Ajänteet√∋ (2 2 2√ bp√ p√ Ajänteet√ h ep,∋ (√∗ p Ajänteet√,

2 bp√
80.95 mm√<9<
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aputermi k max 0.88 3.8
xcr
d

0.35,
∑



⌡



2

√∗ 0.88+ 






0.882<9<

Haljenneen tilan jäykkyys Kr Ajänteet Es√ d2
√ 1 k p√∋ (0.3

√,



√ 1.894 MN m2

√√<9<

Wbot
Itot

h y,( )
2.788 106

≥ mm3
√<9<

ktop
Wbot

Ac
, 49.269, mm√<9<

Nollavenymämomentti M0 Pm.t y ep,∋ ( ktop, √ 48.172 kN m√√<9<

Betonin vetolujuus arviolta fctk 2.5MPa9<

Mcr.sall M0 Wbot fctk√∗ 55.141 kN m√√<9<

r 1
Mcr.sall M0,

Mk M0,

∑



⌡



3

0;if

1
Mcr.sall M0,

Mk M0,

∑



⌡



3

1=if

Mcr.sall M0,

Mk M0,

∑



⌡



3

otherwise

0.411<9<

Keff r Kuc√ 1 r,∋ ( Kr√∗ 2.234 MN m2
√√<9<

Taipum a yksiaukkosiena (pitkäaikaiskuorma)

v1
5

384

pk.QPR L4√

Keff
√ 108.064 mm√<9<

nostava vaikutus jännevoimasta v2
1
8

Mp L2√

Keff
√ 95.859, mm√<9<

vtot v1 v2∗ 12.206 mm√<9<
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sallittu taipuma vsall
L

250
28.8 mm√<9<

käyttöaste taipumalle
vtot
vsall

42.381 %√<

Rakenteen taivutuskestävyys murtorajatilassa

fpd
1570MPa

1.15
1.365 103

≥ MPa√<9<Puristusblockin muuntokerroin suorakaiteeksi: 0.89<

Neutraaliakselin korkeus olettaen, että pd = fpd fcd 0.85
fck
1.5

√ 22.667 MPa√<9<

x
Ajänteet fpd√

2bp fcd√ √
121.77 mm√<9< x√ 97.416 mm√<

Jännitys murtorajatilassa Pd.t 0.9 Pm.t√ 276.21 kN√<9<

pd
Pd.t

Ajänteet
7.425 108≥ Pa<9<

Venymä punoksissa p.jännitys
pd

Es
0.381 %√<9<

Kokonaisvenymä punoksissa ULS-tilanteessa:

cu3 0.35%9< betonin murtopuristuma

p p.jännitys
cu3 d x,( )√

x
∗ 0.652 %√<9<

Punokset myötäävät ennen betonin murtumista, eli sitkeä murto
fpd
Es

0.7 %√<

p
fpd
Es

″ 0< EI KUNNOSSA; haurasmurtuma

Sisäisten voimien tasapainon tarkistus:
(tulee olla = 0 kN)

x√ 2√ bp√ fcd√ Ap fpd√, 3.811, 107≥ N√< OK !

Taivutuskestävyys: MRd.nilcon x√ 2√ bp√ fcd√ d
x√

2
,∑

⌡
√ 84.961 kN m√√<9<

Momentin tarkastelupiste x1
L
2

3.6 m<9<
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pEd max 1.35 gk√ 1.15 gk√ 1.5 qk√∗+ ∋ ( 12.522
kN
m

√<9< ULS-tilanteen mukaiset kuormien
osavarmuuskertoimet

Taivutusm omentin yleinen muoto yksiaukkoisessa
tasaisesti kuormitettussa rakenteessa

MEd x( )
pEd L√ x√

2
1

x
L

,∑


⌡


√9<

Taivutusm omentin suuruus tarkastelupisteessä: MEd x1∋ ( 81.143 kN m√√<

Käyttöaste taivtuksella on:
MEd x1∋ (

MRd.nilcon
95.506 %√<

Rakenteen leikkauskestävyys (leikkausraudoittamaton) murtorajatilassa

VEd
pEd L√

2
45.079 kN√<9<

CRd.c
0.18
1.5

0.12<9< k1 0.159< tehollinen leveys bw 2 bp√ 0.23m<9<

cp
Pm.t
Ac

5.424 MPa√<9< k min 1
200

d

mm

∗ 2+ ∑




⌡




1.962<9<

l
Ajänteet

bw d√
7.488 10 3,

≥<9<

VRd.c CRd.c k√ 100 l√
fck

MPa
√

∑



⌡



1

3

√ MPa√ k1 cp√∗











bw√ d√ 76.75 kN√<9< EC mukaan

fctd 0.4
fck

MPa
√ MPa√ 2.53 MPa√<9<

RakMk B4 mukaan (vertailu)

Vc 2 bp√ d√ fctd√
1
2

√ 62.841 kN√<9<

Käyttöaste leikkaukselle
VEd

VRd.c
58.735 %√<


