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kannalta on sen jäännöstaivutusvetolujuus, joka selvitetään palkkikokein 

betonitoimittajan toimesta. Mitoitusohjeiden pohjalta tehdään ohjelma, jonka avulla 

määritetään kuitubetonisen paalulaatan kestävyys. Vertailukohteena on tavanomaisesti 

tankoraudoitettu paalulaatta. 

Kohtuullisilla jäännöstaivutusvetolujuusarvoilla paalulaatalle saadaan hyvät 

taivutusmomentti- ja lävistyskestävyydet. Etenkin lävistyskestävyyden kannalta voidaan 
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The aim of this thesis is to describe the behaviour of steel-fibre reinforced concrete 

(SFRC), the principles of dimensioning and how dimensioning is done. Residual flexural 

tensile strength is the most important factor affecting the strength of the concrete 

structure, which is evaluated with bend testing done by the manufacturer of the SFRC. 

The strength of the pile supported slab is calculated by a program which is set according 

to dimensioning norms. The pile supported slab is compared to conventionally reinforced 

concrete slab. 

The pile supported slab has good flexural and punching shear capacity with moderate 

values of residual flexural tensile strength. Improvement of punching shear capacity is 

especially notable when comparing to conventionally reinforced concrete. Additionally, 

the cost of SFRC slab is clearly lower than the cost of conventionally reinforced concrete 

slab. 
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1 JOHDANTO 

Kuitubetonin käyttö etenkin lattiarakenteissa on kasvussa, ja kuitubetonisten rakenteiden 

mitoitukseen on olemassa useita erilaisia ohjeita. Tällä hetkellä Suomessa mitoitus 

tehdään virtuaalikuidun avulla, jolloin jäännöslujuuskertoimet määräytyvät kuitumäärän 

mukaan. Useimmissa ohjeissa mitoitus tehdään kuitenkin siten, että suunnittelija määrää 

halutut jäännöslujuusarvot, jotka betonitoimittajan tulee täyttää. Näin meneteltäessä 

jatkuvasti kehittyvien kuitujen ominaisuudet saadaan käyttöön. Esimerkiksi Ruotsissa on 

otettu käyttöön vuonna 2014 tähän mitoitustapaan perustuva ohje, joka on tulossa myös 

Suomeen. Tämän vuoksi jäännöslujuusarvoista riippuvalle mitoitusohjelmalle on 

tarvetta. 

Tässä työssä kuvataan kuitubetonisen paalulaattarakenteen toiminta, mitoitusperusteet ja 

mitoituksen kulku. Teorian avulla voidaan suunnitella kuitubetoninen paalulaatta. 

Suunnittelun helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi laaditaan mitoitusohjelma, joka 

mitoittaa paalulaatan kuitujen jäännöslujuusarvoihin perustuen.  Lisäksi selvitetään 

kuitubetonisen laatan oletettuja hyötyjä tavanomaisesti raudoitetun laatan kustannusten 

vertailun avulla. 

Työ on koskee vain paalulaattoja, jotka ovat raudoitettu teräskuiduilla. Mitoitus tehdään 

Eurokoodien mukaan. Vaakasuuntaisia kuormia ei oteta huomioon. Kustannusvertailussa 

vertaillaan tavanomaisesti tankoraudoitettua betonilaattaa, täysin kuitubetonista laattaa 

sekä laattaa, joka on kuitubetonin ja tavanomaisen raudoituksen yhdistelmä. 
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2 KUITUBETONINEN PAALULAATTA 

Paalulaattarakenteeseen kuuluvat maan varaan valettu kantava laatta, paaluhatut ja maan 

sisässä olevat paalut. Yleensä rakennetta käytetään paikoissa, joissa maaperän oma 

kantokyky ei riitä kantamaan laatalta tulevia rasituksia. Tällaisia paikkoja ovat pehmeät, 

normaalisti tai lievästi ylikondensoituneet savikot ja muut pehmeiköt. Paalujen tehtävänä 

on siis viedä laatan kuormat pehmeän kerroksen läpi alempaan, kantavampaan 

kerrokseen. (Mattila 2013, s. 67.) 

Paalulaattarakenteessa laatan raudoituksena käytetään tavallisesti teräsverkkoja sekä 

mahdollisesti terästankoja. Tavanomainen raudoitus on mahdollista korvata joko osittain 

tai kokonaan teräskuitubetonilla. Teräskuitubetonisen paalulaatan paaluväli on yleensä 3-

5 metriä ja laatan paksuus 200-400 mm. Kuitumäärä on yleensä 40-50 kg/m3. Kuormitus 

on useimmiten tasaisesti jakaantunut, mutta teollisuuslaattoihin kohdistuu lähes aina 

myös pistekuormia. (Mattila 2013, s. 67.) 

2.1 Kuitubetoni 

Betoni on hauras materiaali ja kestää huonosti vetorasitusta, minkä vuoksi 

betonirakenteissa käytetään paremmin vetoa kestäviä materiaaleja. Tavanomaisesti 

betonirakenteessa käytetään teräsverkkoja ja -tankoja tähän tarkoitukseen. 

Kuitubetonissa tavanomainen raudoitus korvataan joko osittain tai kokonaan betoniin 

sekoitettavien kuitujen avulla. Kuitutyypit jaetaan teräs-, makro- ja mikrokuituihin. 

Makrokuituja käytetään mm. kovettuneen betonin halkeilun ja kutistuman hallintaan sekä 

rakenteellisena raudoituksena CE-merkinnän mukaan. Kantaviin rakenteisiin eli 

esimerkiksi tässä työssä käsiteltäviin paalulaattoihin ne eivät kuitenkaan sovellu. 

Mikrokuidut taas on tarkoitettu tuoreen betonin ominaisuuksien muokkaamiseen. Näin 

ollen tässä työssä käsitellään vain teräskuituja. (BY / BLY 13 – Polymeerikuidut betonissa 

2012, s. 6, 9.) 

Kuidut lisäävät vetolujuutta betonin halkeamisen jälkeen, jolloin betonin sitkeys kasvaa. 

Lisäksi kuidut johtavat vetojännityksiä halkeamien yli, mikä pienentää betonin 

halkeamavälejä ja -leveyksiä eikä betonirakenteessa tapahdu äkillistä murtumaa. Näiden 

etujen lisäksi betonin energian absorbointikyky kasvaa, ja kestävyys, kimmoisuus sekä 

kulutuksen- ja iskunkestävyys paranevat, kutistuminen ja laajeneminen vähenevät, 
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termiset ominaisuudet paranevat ja palonkestävyys paranee. Yksi suurimmista syistä 

kuitubetonin käyttöön on kuitenkin työmaateknilliset hyödyt, kuten raudoitustyön 

väheneminen ja tätä kautta kustannusten pieneneminen. (Mattila 2013, s. 11, ACI 

Committee 544 1996, s. 4.) 

2.1.1 Historia 

Hauraiden materiaalien vahvistamiseen on käytetty jo tuhansia vuosia kuituja. Yleisintä 

on ollut olkien tai hevosten jouhien käyttäminen esimerkiksi savitiilissä. Vuonna 1898 

Ludwig Hatschek kehitti asbestikuidun, jota käytettiin sementin sidosaineena hyvinkin 

laajasti 1960-luvulle asti. Tällöin huomattiin asbestin terveyshaitat ja tarve erilaiselle 

kuitumateriaalille syntyi. (ACI Committee 544 1996, s. 2.) 

Teräskuitujen kehitys alkoi 1870-luvulla Kaliforniassa ja jatkui myöhemmin Ranskassa 

1920-luvulla. 1900-luvun alusta lähtien kuituina on myös kokeiltu käyttää erilaisia 

epäjatkuvia raudoitteita, kuten nauloja, rautalankaa ja teräslastuja. Kun asbestin käyttö 

kiellettiin 1960-luvulla, teräskuitujen käyttöä alettiin tutkia laajemmin ja tutkimus jatkuu 

nykypäivänäkin. Teräskuitubetonin käyttö ei ole kuitenkaan päässyt yleistymään yleisesti 

hyväksytyn mitoitusohjeen puuttumisen takia. (ACI Committee 544 1996, s. 2.) 

2.1.2 Käyttö nykyään 

Teräskuidun materiaaliominaisuuksien vuoksi se on käytetyin ja yleensä rakenteisiin 

parhaiten sopiva kuitumateriaali. Synteettisiä kuituja käytetään jonkin verran lähinnä 

plastisen kutistuman aiheuttaman halkeilun ehkäisemiseen. (ACI Committee 544 1996, 

s. 53.) 

Suomessa teräskuitubetonia käytetään lähinnä vain maanvaraisissa teollisuuslattioissa, 

paalulaatoissa sekä ruiskubetonoinnissa. (Meriläinen 2012, s. 6). Ulkomailla kuitubetonia 

on jo käytetty esimerkiksi toimisto- ja asuinrakennusten kantavina välipohjina. Lisäksi 

kuitubetonilaatoille on suoritettu täysimittaisia kuormituskokeita, joissa rakenne on 

toiminut hyväksyttävällä tavalla sitkeästi ja omannut riittävän kantokyvyn (Lumme 2008, 

s. 76, Destrée 2008, s. 438). 

Kuitubetonin käyttö on sen mahdollisuuksiin nähden vähäistä sekä Suomessa että 

ulkomailla. Jatkuva tutkimustyö sekä suunnitteluohjeiden kehitys ja käyttöönotto lisäävät 

tietoisuutta kuitubetonin hyödyistä. Suurimpana ongelmana on yleisesti hyväksytyn 
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suunnitteluohjeen puuttuminen, minkä vuoksi kuitubetonin käyttö kantavissa rakenteissa 

on vähäistä. Tämän lisäksi kilpailu ajaa kuitubetonin toimittajia tekemään 

mahdollisimman edullisia ratkaisuja, jolloin rakenteiden kantavuus ei välttämättä olekaan 

riittävällä tasolla. Joka tapauksessa kuitubetonin uskotaan yleistyvän jossain vaiheessa 

välipohjalaatoissa, pientalorakenteissa ja liittorakenteissa (Meriläinen 2012, s. 53). 

2.1.3 Kuitubetonin edut 

Betoni alkaa kutistumaan välittömästi valun jälkeen, eli sen pitäisi päästä liikkumaan 

vapaasti reunoilta kohti keskustaa. Tämä ei ole kuitenkaan mahdollista betonilattian ja 

alustan välisen kitkan takia, vaikka sitä pyritään minimoimaan esimerkiksi 

kaksinkertaisella muovikalvolla. Betonilaattaan muodostuu vetojännityksiä, jotka 

kasvavat laatan koon kasvaessa. Betonin vetolujuus taas ei ole erityisen hyvä, etenkään 

lujuudenkehityksen ollessa kesken, minkä vuoksi laatta ei voi olla kovin suuri. 

Tavanomaisesti raudoitetussa betonissa tämä ongelma ratkaistaan jakamalla lattialaatta 

liikuntasaumoilla ruutuihin, joiden sivumitat ovat 6-8 metriä. Saumojen kuormansiirtojen 

takia liikuntasaumallinen laatta joudutaan tekemään paksumpana, jotta se kantaa samat 

kuormat kuin saumaton ratkaisu. (Mandl ja Matsinen 2015, s. 69.) 

Päinvastoin kuin sahasaumatun lattian tapauksessa, saumattomassa ratkaisussa lattian ja 

alustan välisen kitkan tulee olla mahdollisimman suuri. Tällä pyritään yhden ison 

halkeaman sijaan aiheuttamaan laattaan useita hiushalkeamia, joiden leveyttä hallitaan 

teräskuitujen avulla. Nämä hiushalkeamat eivät ole haitallisia rakenteen toiminnan 

kannalta. Saumattomana laatasta saadaan ohuempi ja työmäärä vähenee, kun saumoja ei 

tarvitse sahata ja täyttää eikä laatan ja alustan väliä laakeroida. Raudoitusverkkoja ei 

myöskään asenneta, mikä säästää huomattavasti työtunteja ja näkyy tätä kautta 

kustannuksissa. (Mandl ja Matsinen 2015, s. 70.) 

2.1.4 Teräskuidut 

Teräskuitujen pituus vaihtelee noin 35 mm:stä noin 60 mm asti, ne ovat ohuita ja niiden 

poikkileikkaus voi olla suorakaiteen muotoinen tai pyöreä. 

Suorakaidepoikkileikkauksellisten kuitujen paksuus vaihtelee välillä 0,15-0,64 mm ja 

leveys välillä 0,25-2,03 mm, kun taas poikkileikkaukseltaan pyöreiden kuitujen 

halkaisijat vaihtelevat välillä 0,25-1,00 mm. Hoikkuusluku on kuidulle määritetty 

ominaisuus, joka on kuidun pituuden ja ekvivalentin paksuuden suhde. Ekvivalentti 
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paksuus tarkoittaa kuidun halkaisijaa tai sitä vastaavaa suorakaidepoikkileikkauksen 

halkaisijaa. Kuitujen hoikkuusluvut ovat yleensä välillä 20-100, joka takaa kuitujen 

leviämisen tuoreeseen betonimassaan. (ACI Committee 544 1996, s. 8-9.) 

Betonimatriisin jännitykset siirtyvät kuidulle rajapinnassa esiintyvien leikkausvoimien 

avulla. Kuidulla tulee olla riittävä tartunta, jotta se saavuttaa täyden kapasiteettinsa. 

Tartuntaan vaikuttavat kuidun muotoilu, halkaisija ja pituus. Kantavissa rakenteissa 

käytettävät kuidut ovat yleensä pituudeltaan 50-60 mm. Tätä pidemmillä kuiduilla on 

teoriassa suurempi kapasiteetti, mutta käytännön kokeissa on todettu kuitujen leviävän 

huonommin ja tätä kautta antavan heikompia tuloksia. Liian lyhyt kuitu taas ei saavuta 

riittävää tartuntaa betonimatriisissa, jolloin kuitu liukuu pois betonimatriisista 

murtotilanteessa. Toisaalta liian pitkä kuitu katkeaa murtotilanteessa ja rakenne 

käyttäytyy hauraasti. (Bentur 1990, s. 113.) 

Kuitujen tulee siis ottaa vastaan vetorasitusta, minkä vuoksi kuiduilla tulee olla hyvät 

tartuntaominaisuudet. Kuiduissa onkin yleensä joko laajennetut, litistetyt tai 

koukkumaiset päät, kuitujen pinta voi olla rosoinen tai profiili aaltomainen. Muotoilulla 

parannetaan kuidun mekaanista ankkuroitumista betonimatriisiin, mutta muotoilu 

vaikuttaa myös kuitujen leviämiseen tuoreessa betonissa. Esimerkiksi pinnaltaan tasaiset 

koukkupäiset kuidut leviävät hyvin, kun taas aaltomaiset ja naulamaiset kuidut leviävät 

huonommin. Koukkupäinen kuitutyyppi on yleisin Suomessa ja niitä toimitetaan sekä 

erikseen että liimapakoissa. Kun liimapakoissa toimitetut kuidut sekoitetaan 

betonimassaan, liima liukenee, kuidut irtoavat toisistaan ja leviävät massaan tasaisesti. 

(Meriläinen 2012, s. 8, ACI Committee 544 1996, s. 9.) 

Tavanomaisen tankoraudoituksen teräksen vetolujuus on yleensä 500 MPa, kun 

esimerkiksi Suomessa teräskuitujen vetolujuus vaihtelee tavanomaisesti välillä 1100-

1300 MPa (Meriläinen 2012, s. 8). Kimmomoduuli on kuitenkin kummassakin sama eli 

210 GPa. Teräskuitujen materiaalina käytetään hiiliterästä tai ruostumatonta terästä (ACI 

Committee 544 1996, s. 9). Lujuusominaisuuksien lisäksi teräksellä on hyvät elastiset 

ominaisuudet ja samaa suuruusluokkaa oleva lämpölaajenemiskerroin kuin betonilla, 

minkä vuoksi se sopii muita kuitumateriaaleja paremmin betonirakenteen rakenteellisen 

kestävyyden ja halkeamien hallinnan parantamiseen (Hedebratt 2012, s. 10). 
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2.1.5 Tuore teräskuitubetonimassa 

Teräskuidut toimivat betonimassassa kuten runkoaines, eli ne eivät osallistu sementin ja 

lisäaineiden välisiin kemiallisiin reaktioihin. Vähäisillä teräskuitumäärillä betonin 

suhteitusta ei välttämättä tarvitse muokata kuin notkeuden osalta. Suuremmat määrät 

vaikuttavat siihen, kuinka suurta kiviaineksen raekokoa voidaan maksimissaan käyttää. 

(ACI Committee 544 1993, s. 4.) 

Rakenteen kestävyyden kannalta on tärkeää, että kuidut ovat levinneet tasaisesti 

betonimassaan. Palloutuminen on ilmiö, jossa kuidut kerääntyvät kasoihin vähentäen 

rakenteen kestävyyttä ja toisaalta haitaten betonimassan pumppausta työmaalla. 

Ongelmia syntyy, kun teräskuituja lisätään liikaa. Tämä tarkoittaa yhtä tilavuusprosenttia, 

kun kuiduilla on korkea hoikkuusluku ja kahta tilavuusprosenttia tätä pienemmillä 

hoikkuuksilla. Palloutumista saadaan vähennettyä tai se saadaan estettyä kokonaan, kun 

maksimiraekoko on mahdollisimman pieni (mielellään alle 8 mm) ja karkean 

kiviaineksen osuus rajoitetaan 55 tilavuusprosenttiin. Hienoaineksen (raekoko < 2 mm) 

määrä taas tulisi olla mahdollisimman suuri. Tällöin kiviaines pääsee kuitujen väliin 

eivätkä kuidut keräänny yhden rakeen ympärille kuvan 1 mukaisesti. (ACI Committee 

544 1993, s. 6, Kooiman 2000, s. 7.) 

Kuva 1. Kiviaineksen raekoon vaikutus kuitujen jakautumiseen ja suuntautumiseen 
(mukaillen Kooiman 2000, kuva 2.1). 

 

Vaikka betonimassa itsessään olisi suhteitettu oikein, voi palloutumista ilmetä kuitujen 

annostelun yhteydessä. Useimmiten palloutuminen tapahtuukin ennen kuin kuidut ovat 

päässeet edes sekoittumaan betonimassaan. Tällöin kuidut pääsevät tippumaan toistensa 

päälle, ja sitä kautta kasautumaan lisäysvaiheessa esimerkiksi betonimyllyssä tai myllyn 

siivissä. Yleensä näin käy, kun kuidut lisätään nopeammin kuin betonimylly ehtii 
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kuljettaa ne kauemmas betonimassaan. Palloutumista voi tapahtua myös sekoitinautossa, 

kun huonosti sekoitetut kuidut jäävät kiinni karheaan syöttökouruun ja pääsevät 

kasautumaan. (ACI Committee 544 1993, s. 6.) 

Kuidut voidaan lisätä betonimassaan joko automatisoidusti tai käsin. Kuitujen lisääminen 

betonimassaan käsin on epätarkka menetelmä, minkä takia kantaviin rakenteisiin 

tarkoitettuun betonimassaan on suositeltavaa lisätä kuidut automatisoidusti. 

Automatisoitu syöttölaite annostelee halutun määrän kuituja joko kiviaineksen sekaan tai 

betonimyllyssä jo valmiiksi olevaan massaan. Sekoitusajan tulisi olla 1,5-2-kertainen 

normaalin betonin sekoitusaikaan verrattuna, jotta saavutetaan tasalaatuinen betonimassa. 

Lisäksi sekoitus tulisi tapahtua hyvin betoniasemalla, jolloin vältytään sekoitinautossa 

tapahtuvalta palloutumiselta. (Vasama 2014, s. 3-4.) 

Teräskuidut eivät vaikuta sementin valintaan, vaan se valitaan kuten tavallisestikin, eli 

vaaditun lujuuden tai lujuudenkehitysnopeuden, betonin kestoiän ja suurimman 

sementtireaktioiden aikaisen lämmöntuoton mukaan. Sementin määrää joudutaan 

kuitenkin yleensä lisäämään normaaliin betoniin verrattuna, koska kuitujen tulee peittyä 

kokonaan sementtipastalla riittävän kestävyyden saavuttamiseksi. Lisäksi massan tulisi 

pysyä työstettävänä kuitujen lisäämisestä huolimatta. (Kooiman 2000, s. 6.) 

Sementtimäärän kasvaessa tarvitaan myös enemmän vettä, jotta betonimassa pysyy 

riittävän notkeassa muodossa työstettävyyttä varten. Teräskuidut lisäävät massan 

jäykkyyttä, jolloin tarvitaan entistä enemmän vettä. Suuri vesi-sementtisuhde taas laskee 

betonin lopullista lujuutta, minkä vuoksi teräskuitubetonimassassa käytetään usein 

notkistinta, jotta saavutetaan lujuuden kannalta sopiva vesi-sementtisuhde ja riittävä 

notkeus. (Kooiman 2000, s. 7.)  

Tavanomaisen betonimassan ilmapitoisuus on yleensä 1,5 – 2,0 %. Teräskuidut estävät 

ilmakuplien poistumista rakenteesta tiivistettäessä, minkä vuoksi teräskuitubetonin 

oletusarvoiseksi ilmapitoisuudeksi suositellaan 4,0 – 8,0 % (ACI Committee 544 1993, s. 

4). Ero vaikuttaa betonin puristuslujuuteen huomattavasti, sillä yhden prosenttiyksikön 

lisäys ilmamäärässä laskee lujuutta viisi prosenttia (Tepponen 2014, s. 3). Hyvin tehdyllä 

suhteituksella voidaan kuitenkin saavuttaa sama ilmamäärä kuin tavanomaisella betonilla 

(Kooiman 2000, s. 8). 
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Teräskuitubetonin käyttö tulee ottaa huomioon työmaalla etenkin pumppauslinjan 

valinnan osalta. Kokemusten perusteella hyvin suhteitettu kuitubetonimassa virtaa 

pumppausletkussa jopa paremmin kuin tavanomainen betoni. Tämän edellytyksenä on, 

että letkun halkaisija on vähintään 150 mm, mahdollisuuksien mukaan käytetään jäykkiä 

letkuja, vältetään mutkia ja supistuksia sekä käytetään linjan alkupäässä verkkoa, joka 

estää mahdollisten palloutuneiden teräskuitujen pääsyn pumppausletkuun. (ACI 

Committee 544 1993, s. 7.) 

2.1.6 Kovettunut teräskuitubetoni 

Tavanomaisessa betonirakenteessa käytetään tankoraudoitusta korvaamaan betonin 

materiaaliominaisuuksien puutteet, kuten esimerkiksi heikon vetokestävyyden. 

Tankoraudoitus on jatkuva ja sen sijainti on määrätty tarkasti siten, että se toimii 

rakenteessa mahdollisimman tehokkaasti. Kuitubetonissa teräskuitujen sijainti, asento ja 

levinneisyys ovat sattumanvaraisia. Oikein valettaessa kuidut asettuvat kuitenkin pääosin 

suotuisaan asentoon (Kooiman 2000, s. 10). Näistä merkittävin tekijä on kuitujen tasainen 

levinneisyys, johon vaikuttavat kohdassa 2.1.5 esitetyt tekijät. 

Kuten aiemmin mainittiin, betoniin kohdistuvat vetorasitukset välittyvät teräskuituidun 

ja betonin rajapinnassa vaikuttavien leikkausvoimien kautta, minkä vuoksi kuitujen ja 

betonin välisen tartunnan on oltava riittävän luja rakenteen sitkeän toiminnan 

takaamiseksi. Tartunta koostuu fyysisestä ja kemiallisesta adhessiosta, kitkasta ja 

mekaanisesta ankkuroinnista. Eniten tartuntaan vaikuttaa betonin lujuus sekä 

teräskuitujen ominaisuudet, etenkin niiden muotoilu ja sen vaikutus mekaaniseen 

ankkuroitumiseen. (Bentur 1990, s. 31.) 

Muotoillun, tässä tapauksessa koukkupäisen kuidun liukuminen ulos betonimatriisista on 

esitetty kuvassa 2. Alkutilassa rakenne ei ole vielä halkeillut ja jännitykset siirtyvät 

lähinnä lepokitkan aiheuttamien leikkausjännitysten kautta. Rasitusta lisättäessä 

lepokitka ylittyy ja jännitykset siirtyvät liukukitkan aiheuttamien leikkausjännitysten 

kautta. Samanaikaisesti kuidun muoto eli mekaaninen ankkurointi estää kuidun 

ulosvetoa. Kun kuitu alkaa liukumaan, sen muoto muuttuu plastisten nivelten kohdalta, 

mikä vaatii huomattavan paljon energiaa. Muotoilluissa kuiduissa mekaaninen 

ankkurointi onkin dominoiva tartuntamuoto. (Bentur 1990, s. 80.) 
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Kuva 2. Koukkupäisen kuidun ulosveto (mukaillen Bentur 1990, kuva 3.35). 
Kohdassa 1. ulkoisen voiman aiheuttamat jännitykset siirtyvät lepokitkan 
aiheuttamien leikkausjännitysten kautta. Ulkoista voimaa lisättäessä kuitu 
lähtee liukumaan, jolloin sen muoto muuttuu plastisten nivelien kohdalta, 
mikä vaatii paljon energiaa (kohdat 2. ja 3.) ja estää näin ulosvetoa. Lisäksi 
jännitykset siirtyvät liukukitkan aiheuttamien leikkausjännitysten kautta. 
Kohdassa 4. kuitu on suoristunut kokonaan ja jännitykset siirtyvät pelkkien 
liukukitkan aiheuttamien leikkausjännitysten kautta. 

2.1.7 Rakenteen toiminta 

Kuitujen toiminta betonirakenteessa perustuu halkeilun jälkeiseen tilaan, minkä vuoksi 

tärkein teräskuitubetonirakenteen toimintaan vaikuttava tekijä on halkeilun jälkeinen 

jäännösvetolujuus. Betonimatriisi halkeaa, kun siihen kohdistuu sen vetolujuuden ylittävä 

vetojännitys. Tavallisesti tässä tilanteessa syntyy yksi iso halkeama. Teräskuidut ottavat 

vetojännityksen vastaan, siirtävät ne halkeaman yli ja levittävät ne laajemmalle alueelle, 

jolloin yhden halkeaman sijaan syntyy useita pieniä halkeamia. Kun kuituja on riittävän 

paljon, betonirakenteen jäännösvetolujuus kasvaa halkeilun jälkeen ja kyseessä on 

myötölujittuva kuitubetoni. Usein käytetään kuitenkin myötöheikkenevää kuitubetonia, 

eli jäännösvetolujuus lähtee laskemaan halkeilun jälkeen. (Bentur 1990, s. 105.) 

2.1.8 Jäännöstaivutusvetolujuuden määrittäminen 

Teräskuitubetonin vetolujuuden määrittäminen suoralla vetokokeella on hankalaa, minkä 

vuoksi käytetään taivutuskoetta. Kokeesta saatava jäännöstaivutusvetolujuus muutetaan 

jäännösvetolujuudeksi, josta lisää myöhempänä. 
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Jäännöstaivutusvetolujuuden määrittämiseen käytetään standardin SFS-EN 14651 

mukaista taivutusvetokoetta, joka on sama kuin Rilemin suositus 

(Teräskuitubetonirakenteiden suunnitteluohje 2017, RILEM TC 162-TDF 2002). 

Koemenetelmä ei sovi kuitubetoneille, joiden kuitujen pituus on yli 60 mm. Myös 

kiviaineksen suurin raekoko on rajattu 32 mm:iin. (EN 14651 2005, s. 7.) 

Kokeessa käytetään palkkia, jonka poikkileikkaus on 150 x 150 mm² ja pituus vähintään 

550 mm. Palkin päät on tuettu ja kuormitus (F) kohdistuu palkin jänteen puoliväliin kuvan 

3  mukaisesti. Samassa kohdassa palkin alareunassa on pieni lovi, jotta halkeama 

muodostuu palkin keskelle ja anturin kohdalle. (RILEM TC 162-TDF 2002, s. 579.) 

Kuva 3. Taivutusvetokokeen koejärjestely ja koekappaleen mitat (mukaillen EN 
14651 2005, kuva 4). 

 

Taivutusvetokokeessa mitataan kuormitusta ja halkeaman avautuma (CMOD). On 

mahdollista mitata myös painumaa, joka muutetaan CMOD-arvoksi. Kokeen tuloksena 

saadaan teräskuitubetonin myötöraja, jonka arvona käytetään joko suurinta kuorman 

arvoa tai kuorman arvoa CMOD-arvolla 0,05 mm. Lisäksi saadaan kuormitus-CMOD -

kuvaaja, josta määritetään kuormituksen arvot halkeaman avautumilla 0,5 mm, 1,5 mm 

ja 3,5 mm. Saaduista kuormien arvoista lasketaan jäännöstaivutusvetolujuus. (EN 14651 

2005, s. 6, 13-14.) 
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2.1.9 Ominaisuudet 

Teräskuitujen vaikutus betonin puristuslujuuteen on niin vähäinen, ettei sitä oteta 

huomioon vaan oletetaan puristuslujuudeksi betonin puristuslujuus (CNR - Italian 

National Research Council 2007, s. 16). Kuidut lisäävät kuitenkin halkeilun jälkeistä 

sitkeyttä, mikä johtuu kuitujen ominaisuudesta estää muodonmuutoksia. (Kooiman 2000, 

s. 17.) 

Suorassa vedossa kuitumäärän ollessa noin 120 kg/m³ vetolujuuden lisäys pelkkään 

betoniin verrattuna on noin 30-40 % (ACI Committee 544 1996, s. 10). Kuitumäärä on 

verrattain suuri lujuuden lisäykseen nähden, minkä vuoksi tavanomainen tankoraudoitus 

sopii tähän tarkoitukseen kuituja paremmin. 

Kuitujen käytöstä on huomattavasti enemmän hyötyä betonin taivutuslujuudelle kuin 

puristus- tai vetolujuudelle. Syynä tähän on vetopuolen sitkeä käyttäytyminen, joka 

muuttaa poikkileikkauksen normaalia kimmoista jännitys- ja venymäjakaumaa 

korkeussuunnassa. Vetopuolen jännitysjakauma on pääosin plastinen ja puristuspuolella 

se on kimmoinen, jolloin neutraaliakseli siirtyy puristuspuoleen päin. Näin ollen 

vetopuolen pinta-ala kasvaa ja taivutuslujuus paranee. Lujuuden kasvu on yleensä 

50-70 % pelkkään betoniin verrattuna kuitumäärän ollessa 120-160 kg/m³. (ACI 

Committee 544 1996, s. 11.) Tästä huolimatta laatan suurimpien taivutusmomenttien 

vaikutuskohdissa käytetään yleensä tankoraudoitusta, koska muuten kuitumäärä kasvaisi 

epäedullisen isoksi. 

Kuidut parantavat betonin leikkauskestävyyttä testimenetelmästä riippuen 0-30 %, kun 

kuitumäärä on noin 80 kg/m³. Kuidut jakautuvat pienemmillä väleillä koko rakenteeseen 

kuin tavanomaisen leikkausraudoituksen tankoja olisi käytännöllistä sijoittaa. Etuna tässä 

on halkeamien jakautuminen koko rakenteeseen ja sitä kautta halkeamaleveyksien 

pienentyminen. Kuidut lisäävät betonin ensimmäisen halkeaman muodostumiseen 

vaadittavaa jännitystä ja murtorajatilan leikkauslujuutta. Lisäksi leikkauskitka kasvaa, 

kun kuidut vastustavat ulosvetoa ja risteävät halkeamia. (ACI Committee 544 1996, s. 

11.) 
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2.2 Paalulaatta 

Paalulaatat ovat maata vasten valettuja kuvan 4 mukaisia pilarilaattoja. Paaluja eli 

maaperään upotettuja pilareita käytetään viemään kuormat pehmeän maakerroksen läpi 

kantavampaan kerrokseen. Paalujen käyttö on siis tarpeen vain kun maaperän oma 

kantokyky on riittämätön, kuten esimerkiksi savikolla. Muutoin laatta voidaan tehdä 

tavallisena maata vasten valettuna laattana. Mitoitus tehdään samalla tavalla paalu- ja 

pilarilaatalle sillä erotuksella, että pilarilaatan seuraamusluokka on yleensä suurempi ja 

sen tulee kohteesta riippuen täyttää ääneneristysvaatimukset. Esimerkiksi 

asuinrakennuksissa laatan paksuudeksi määräytyy ääneneristysvaatimuksen mukaan 260 

– 280 mm, vaikka kuormien puolesta paksuus voisi olla esimerkiksi 200 mm. (Nykyri 

2014, s. 11.) 

Kuva 4. Paalulaatan periaatekuva. Kuvassa näkyy paalulaatan maata vasten valettu 
pinta. Paaluhatut ja paalut ovat maanpinnan alapuolella. 

 

Tässä työssä käsitellään vain tasapaksuja paaluilla tuettuja massiivilaattoja, eli niissä ei 

ole kevennyksiä tai vahvennuksia. Toiminta perustuu siihen, että paalujen väliset kaistat 

(paalukaistat) ovat yhteen suuntaan kantavia ja niiden välissä olevat laattakentät ovat 

ristiinkantavia. Kuormitukset siirtyvät laattakentiltä pilarikaistoille ja niiden kautta 

pilareiden kautta alempaan kantavaan kerrokseen. (Nykyri 2014, s. 9.) 

Paalut ja esimerkiksi hyllyjen jalat aiheuttavat laattaan pistemäisiä kuormia, joiden 

ympäristössä voi tapahtua paikallista murtumista. Tätä murtumista kutsutaan 

lävistysmurroksi, jossa laatta leikkautuu kartiomaisesti ja menettää kantokykynsä kuvan 

5 esittämän murtumismekanismin mukaisesti. Paalun pään poikkileikkausmitat, laatan 

paksuus ja taivutusraudoituksen määrä vaikuttavat lävistyksen vaatimaan kuormaan. 
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Lisäksi leikkausraudoitus kasvattaa laatan lävistyskestävyyttä, mutta sen käyttöä pyritään 

välttämään valuolosuhteiden vuoksi. (Nykyri 2014, s. 64.)  

Kuva 5. Periaatekuva laatan lävistysmurrosta (mukaillen Nykyri 2014, kuva 19/6). 

 

Paalulaattojen paalujen päissä käytetään yleensä paksunnoksia eli kuvan 4 mukaisia 

paaluhattuja, jotka kasvattavat paalun pään poikkileikkausmittoja ja tätä kautta lisäävät 

lävistyskapasiteettia. Tämä perustuu siihen, että paaluhatun ansiosta murtokohdat 

siirtyvät etäämmälle, jolloin lävistysalueen pinta-ala kasvaa ja jännitys laskee. Laatan 

paksuus taas valitaan usein käyttörajatilan perusteella, mutta tarvittaessa sitä voidaan 

paksuntaa lävistyskestävyyden lisäämiseksi. (Nykyri 2014, s. 64, 88.) 

Paalun kohdalla vetorasitukset kohdistuvat laatan poikkileikkauksen yläosaan, jolloin 

sinne tarvitaan vetoraudoitus. Tässä työssä yläpinnan raudoituksella tarkoitetaan 

poikkileikkauksen yläosaan sijoitettua raudoitusta ja vastaavasti alapinnan raudoituksella 

tarkoitetaan poikkileikkauksen alaosaan sijoitettua tankoraudoitusta. Lävistyskestävyys 

paranee merkittävästi yläpinnan raudoituksen ansiosta. Alapinnan raudoitus taas estää 

laatan romahtamisen murtotilanteessa, kunhan raudoitus on joko ankkuroitu hyvin paalun 

päähän tai se menee jatkuvana paalun pään yli. Tankoraudoituksen lisäksi kuiduilla on 

hyvinkin merkittävä vaikutus lävistyskestävyyteen, ja on mahdollista toteuttaa 

paalulaattarakenne pelkästään teräskuitubetonia käyttämällä. (Nykyri 2014, s. 64.) 
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3 PAALULAATAN MITOITUS 

3.1 Suunnitteluperusteet ja kuormat 

Tässä työssä suunnittelu tehdään SFS-EN 1992-1-1 vaatimusten mukaan rakenteen 

luotettavuuden, suunnitellun käyttöiän ja säilyvyyden suhteen. Rakenteen luotettavuutta 

kuvaa luotettavuusluokka RC, joka on johdettavissa seuraamusluokasta. 

Seuraamusluokalla kuvataan vahinkojen suuruutta (esim. ihmishenkien menetys, 

taloudelliset menetykset jne.) rakennuksen tai rakenteen sortuessa. Paalulaatat valetaan 

maata vasten, joten ne eivät tavallisesti aiheuta vaaraa sortuessaan. Siksi paalulaattojen 

seuraamusluokka on useimmiten CC1, mutta tapauksesta riippuen myös luokka CC2 voi 

tulla kyseeseen. (Suunnitteluperusteet ja rakenteiden kuormat 2017, s. 55.) 

Rakenteeseen kohdistuvat kuormitukset ja niiden yhdistelmät määritetään Eurokoodien 

mukaisesti. Tässä työssä paalulaatan oletetaan sijaitsevan sisätiloissa, joten kuormina 

ovat rakenteen oma paino ja hyötykuormat. Omaan painoon lasketaan rakenteen paino 

sen nimellismittojen ja tilavuusarvojen perusteella, rakennusosat (esim. kiinteät 

väliseinät) sekä kiinteät laitteet (esim. hissi). Hyötykuormat vuorostaan syntyvät 

rakenteen käytön seurauksena. Hyötykuormiksi luetaan normaali henkilökäyttö, 

huonekalut ja muut siirrettävät kohteet (esim. varastoitava tavara), ajoneuvot sekä 

odotettavissa olevat, mutta harvinaiset tapahtumat (esim. henkilöiden kokoontuminen, 

tavaroiden kasaantuminen). (Suunnitteluperusteet ja rakenteiden kuormat 2017, s.  63-

64.) 

3.2 Kuitubetonin vaativuusluokka 

Tässä työssä mitoitetaan teräskuitubetoninen paalulaatta sekä tankoraudoituksen kanssa 

että pelkällä kuituraudoituksella. Taulukon 1 perusteella vaativuusluokiksi valitaan 

luokka 2a tai luokka 3. 
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Taulukko 1. Kuitubetonin vaativuusluokat (mukaillen Teräskuitubetonirakenteiden 
suunnitteluohje 2017 taulukko 2.1). 

Vaativuusluokka Luokka 1 Luokka 2a Luokka 2b Luokka 3 

Rakenteen tyyppi Ei-kantava Kantava Kantava Kantava 

Raudoitus Detaljiraudoitus 

Kuitu- ja 

tankoraudoituksen 

yhdistelmä 

Kuitu- ja 

tankoraudoituksen 

yhdistelmä 

Pelkkä 

kuituraudoitus 

Käytettävän 

kuitubetonin 

sitkeysluokka 

- b – e c – e d – e 

Seuraamusluokat - CC2 CC2, CC3 CC2 

Esimerkkirakenteita 
Maanvaraiset 

laatat 

Paalulaatat, pääosin 

puristusrasitetut 

seinät. 

Kuitubetonia ja 

tankoraudoitusta 

sisältävät kantavat 

laatat, palkit yms. 

Lyhyen 

jännevälin 

kevyesti 

kuormitetut 

rakenteet, 

esim. 

parvekelaatat 

yms. 

3.3 Rakenteiden mitoitusperusteet 

Mitoitus perustuu ruotsalaiseen standardiin SS 812310 2014,:2014 Fibre Concrete – 

Design of Fibre Concrete Structures. Standardi perustuu RILEM TC 162-TDF -komitean 

ohjeeseen. Ohjeen mitoitusmenetelmät pohjautuvat standardiin EN 1992-1-1, jolloin 

esimerkiksi materiaaliosavarmuuskertoimet ovat standardin mukaisia. 

Mitoitusmenetelmät ovat jännitys-venymä- (σ-ε) ja jännitys-halkeamaleveys-menetelmä 

(σ-w). 

3.3.1 Jäännöstaivutusvetolujuus 

Kohdan 2.1.8 mukaisen taivutuskokeen tuloksena saadaan tiettyä halkeaman avautumaa 

(CMOD) vastaava jäännöstaivutusvetolujuus. Se määritetään halkeamaleveyksillä 

0,5 mm, 2,5mm ja 3,5 mm. Halkeaman avautumaa vastaavat jäännöstaivutusvetolujuudet 

ilmaistaan termein fR,1 (CMOD = 0,5 mm), fR,3 (CMOD = 2,5 mm) ja fR,4 (CMOD = 3,5 

mm) kuvan 6 mukaisesti. (SS 812310 2014, s. 9.) 
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Kuva 6.  Jäännöstaivutusvetolujuus-CMOD -kuvaaja (mukaillen 
Teräskuitubetonirakenteiden suunnitteluohje 2017, kuva 3.1). ff

ct,L kuvaa 
betonin taivutusvetolujuutta juuri ennen ensimmäisen halkeaman syntymistä. 
CMOD kuvaa halkeaman avautumaa ja fR,i sitä vastaavaa 
taivutusvetolujuutta. Ensimmäisen halkeaman jälkeen betoni ei ota vastaan 
vetoa ilman raudoitusta (vihreä viiva). Kuitubetoni kykenee ottamaan vastaan 
vetoa vielä halkeilun jälkeenkin.  

 

Jäännöstaivutusvetolujuudet on jaettu kolmeen luokkaan, joita käytetään valitun rajatilan 

mukaan. Luokkaa R1 käytetään käyttörajatilamitoituksessa ja luokkia R1 sekä R3 

käytetään yhdessä murtorajatilamitoituksessa. Murtorajatilamitoitus voidaan suorittaa 

myös käyttäen ainoastaan luokkaa R3, mikäli yksinkertaistettu mitoitustapa on riittävä. 

Toisaalta mitoitus voidaan tehdä pelkästään luokan R1 avulla, jos murtorajatilatarkastelua 

ei ole tarpeen tehdä. R4-luokkaa käytetään arvioitaessa kutistuman ja viruman vaikutuksia 

murtorajatilassa, kun laskentamenetelmäksi valitaan plastisuusteoria. Taulukossa 2 on 

esitetty R1-luokat ja niitä vastaavat vaatimukset R3-luokalle. Esitetyt R3-luokan arvot ovat 

miniarvoja, eli lujuudeksi voidaan valita isompi arvo kuin taulukossa ilmoitettu. (SS 

812310 2014, s. 8.) 
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Taulukko 2. Kuitubetonin ohjeelliset jäännöstaivutusvetolujuuden R3-luokat esitetty 
R1-luokan ja sitkeysluokan (R3/R1) perusteella (mukaillen 
Teräskuitubetonirakenteiden suunnitteluohje 2017, taulukko 3.1). 

R1-luokka 
fR,1 [MPa] 

Sitkeys- 
luokka 
(R3/R1) 

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 

a (0,5 - 0,7) 0,5 0,8 1,0 1,3 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 

b (0,7 - 0,9) 0,7 1,1 1,4 1,8 2,1 2,8 3,5 4,2 4,9 5,6 

c (0,9 - 1,1) 0,9 1,4 1,8 2,3 2,7 3,6 4,5 5,4 6,3 7,2 

d (1,1 - 1,3) 1,1 1,7 2,2 2,8 3,3 4,4 5,5 6,6 7,7 8,8 

e (≥1,3)       1,3 2,0 2,6 3,3 3,9 5,2 6,5 7,8 9,1 10,4 

Merkinnät: 
R1 = fR,1  
R3 = fR,3   
 
Sitkeysluokat: 
Luokka a: voimakkaasti myötöheikkenevä 
Luokka b: myötöheikkenevä 
Luokka c: myötölujuuden säilyttävä (sitkeä) 
Luokka d: myötölujittuva 
Luokka e: voimakkaasti myötölujittuva 
 
Huomautus 1 Lihavoidulla on merkitty saatavuuden kannalta suositeltavat luokat. 
Huomautus 2 Jäännöstaivutusvetolujuus on ominaisarvo, joka määritetään standardin SFS-EN 14651  
mukaisella palkkikokeella, kun CMOD (halkeaman avautuma = crack mouth opening displacement) on 
0,5, 2,5 ja 3,5 mm luokille fR,1, fR,3 ja fR,4, katso kuva 3.1. R4-arvoa (= fR,4) käytetään tarvittaessa (ks. 
kappale 2.3.2.2. (ii)). 
Huomautus 3 Taulukon arvoja korkeampaa jäännöstaivutusvetolujuuden arvoa voidaan käyttää, jos 
arvo on vahvistettu standardin SFS-EN 14651 mukaisilla koetuloksilla. 
Huomautus 4 Seuraavien ehtojen on täytyttävä: C1 = 100·fR,1/fctk,0.05 ≥ 50 % ja 100·fR,3/fR,1 ≥ 50 %. 
Ehtojen 
tarkoituksena on varmistaa kuitubetonin tietty minimisitkeys. 

 

Kuitubetonia määriteltäessä ilmoitetaan puristuslujuus sekä luokkien 

jäännöstaivutusvetolujuudet. Esimerkiksi C30/37-R13,0/R32,1-b tarkoittaa, että 

lieriölujuus on 30 MPa ja kuutiolujuus 37 MPa. R13,0 tarkoittaa luokan R1 

jäännöstaivutusvetolujuutta, eli tässä tapauksessa 3,0 MPa. R32,1 ilmaisee vastaavasti 

luokan R3 lujuuden, tässä tapauksessa 2,1 MPa. Kuitubetoni kuuluu myötöheikkenevään 

sitkeysluokkaan b. (Teräskuitubetonirakenteiden suunnitteluohje 2017, s. 10.) 
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3.3.2 Jäännösvetolujuus 

Mitoitusta varten jäännöstaivutusvetolujuus muutetaan jäännösvetolujuudeksi. 

Muunnos tapahtuu kertomalla jäännöstaivutusvetolujuuden arvot annetuilla kertoimilla. 

(SS 812310 2014, s. 10.) 

Jäännösvetolujuuden ominaisarvot saadaan jäännöstaivutusvetolujuuksista kaavoilla 

fft,R1 = 0,45 ∙ fR,1 ja  (1) 

fft,R3 = 0,37 ∙ fR,3,  (2) 

missä  fft,R1 on luokan R1 jäännösvetolujuuden ominaisarvo, 

 fft,R3 on luokan R3 jäännösvetolujuuden ominaisarvo, 

 fR,1 on luokan R1 jäännöstaivutusvetolujuuden ominaisarvo ja 

 fR,3 on luokan R3 jäännöstaivutusvetolujuuden ominaisarvo. 

 

Jäännösvetolujuuden mitoitusarvot murtorajatilassa saadaan kaavoista 

fftd,R1 = ηf ∙ ηdet ∙ fft,R1/γf ja  (3) 

fftd,R3 = ηf ∙ ηdet ∙ fft,R3/γf,  (4) 

missä  fftd,R1 on luokan R1 jäännösvetolujuuden mitoitusarvo, 

 fftd,R3 on luokan R3 jäännösvetolujuuden mitoitusarvo, 

 ηf on kuitujen orientaatiosta riippuva kerroin (0,5 ≤ ηf ≤ 1,0). 

Vaakatasossa valetuille tasomaisille rakenteille (leveys > 5 ∙ paksuus) 

voidaan käyttää ηf = 1,0, 

ηdet on staattisen määräämättömyyden asteen huomioon ottava 

muuntokerroin taulukon 3 mukaisesti ja 

γf on kuitubetonin materiaaliosavarmuusluku. Murtorajatilassa 

materiaaliosavarmuusluku γf = 1,5. (SFS-EN 1992-1-1 2015, taulukko 

2.1N.) 
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Taulukko 3. ηdet eri rakennetapauksille (mukaillen SS 812310 2014, taulukko 3.2). 

Tapauksen nro. Rakenteen tyyppi Kerroin ηdet 

1 Staattisesti määrätyt palkit 1,0 

2 Staattisesti määräämättömät palkit 1,4 

3 Suorakaiteen muotoiset laatat, joiden kaksi vastakkaista 

reunaa ovat vapaasti tuettuja ja kaksi muuta reunaa 

vapaita. 

1,0 

4 (a) Vapaasti tuetut ympyrämäiset laatat. 

(b) Vähintään kolmelta reunalta vapaasti tuetut 

suorakulmaiset laatat. 

1,4 

5 (a) Pyöreät reunoiltaan jäykästi tuetut laatat 

(b) Suorakaiteen muotoiset laatat, joiden reunoista 

vähintään yksi on jäykästi tuettu ja muut reunat ovat 

vapaasti tuettuja 

(c) Maanvaraiset laatat 

(d) Paalulaattojen keskijänteet 

(e) Pilarilaattojen keskijänteet 

(f) Vapaasti tuettujen jatkuvien laattojen keskijänteet 

2,0 

 

Käyttörajatilassa jäännösvetolujuuden mitoitusarvo lasketaan kaavalla 

fftd,R1 = ηf ∙ fft,R1/γf,  (5) 

missä   γf  = 1,0 (SFS-EN 1992-1-1 2015, taulukko 2.1N). 

3.3.3 Jännitys-muodonmuutosyhteydet 

Poikkileikkauksen suunnittelu tehdään jännitys-venymäsuhteen avulla. Se valitaan 

analyysin tyypin ja vaaditun tarkkuuden mukaan. Murtorajatilatarkastelussa on 

mahdollista käyttää kahta eri menettelyä, joista toinen on tarkoitettu tarkempaan 

mitoitukseen. (SS 812310 2014, s. 11-12.) 

Yksinkertaisempi menettely on vakioarvoinen jäännösvetolujuus, jossa vetojännitys 

laskee vakioarvoon. Tällöin korkeampi fftd,R3 jää hyödyntämättä, kuten kuvista 7 ja 8 

nähdään. 
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Kuva 7. Periaatekuva jännitys-muodonmuutosyhteydestä, jossa vetojännitys laskee 
vakioarvoon (SS 812310 2014, kuva 3.2). 

Kuva 8. Periaatekuva jännitys-muodonmuutosyhteydestä, jossa vetojännitys laskee 
lineaarisesti (SS 812310 2014, kuva 3.3). 

 

Halkeamisvenymä jännityksellä fftd,R3 määritetään kaavasta 

εftu = εct + wu / lcs,  (6) 

missä wu = 2,5 mm, 

 lcs on halkeaman häiriöalueen pituuttakuvaava ominaispituus [mm] ja 

 εct on halkeamisvenymä myötörajalla [mm], 

 

joka määritetään kaavalla 
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εct = fctd / Ec,  (7) 

missä fctd on betonin halkeilun jälkeisen lujuuden mitoitusarvo [MPa] ja 

 Ec on betonin kimmokerroin [MPa]. 

 

Tankoraudoitetuille rakenneosille ominaispituus lcs määritetään kaavasta 

lcs = min{srm, y},  (8) 

missä lcs on ominaispituus [mm], 

 srm on keskimääräinen halkeamaväli [mm] ja 

  y on etäisyys neutraaliakselin ja poikkileikkauksen vedetyn puolen 

 äärimmäisen reunan välillä [mm]. 

 

Yksinkertaisessa tarkastelussa tankoraudoitetuille rakenneosille ominaispituuden 

voidaan olettaa olevan 80 % poikkileikkauksen korkeudesta eli lcs = 0,8 ∙ h. (SS 812310 

2014, s. 12.) 

Tarkempaa tarkastelua varten keskimääräinen halkeamaväli määritetään kaavasta 

srm = (50 + 0,25 ∙ k1 ∙ k2 ∙ ϕb / ρs,eff) ∙ (50 ∙ ϕft / Lft ), (9) 

missä (50 ∙ ϕft / Lft ) ≤ 1, 

 ϕb on terästangon paksuus [mm], 

 k1 on muuntokerroin, joka ottaa huomioon tankojen ominaisuudet, 

 k2 on muuntokerroin, joka ottaa huomioon venymäjakauman muodon, 

 ρs,eff on tehollinen raudoitussuhde As / Ac,eff (ks. kuva 4), 

 As on terästankojen pinta-ala [mm²], 

 Lft on teräskuidun pituus [mm] ja 

 ϕft on teräskuidun halkaisija [mm]. 

 

Tankojen ollessa harjaterästä muuntokerroin k1 = 0,8 ja pyöröteräksiä käytettäessä k1 = 

1,6 sekä muuntokerroin k2 = 0,5 taivutuksessa ja k2 = 1,0 puhtaassa vedossa (RILEM TC 

162-TDF 2003, s. 566). Kuvan 9 mukaisen tehollisen pinta-alan korkeus hc,ef on pienin 

arvoista 2,5∙(h – d), (h – x)/3 ja h/2 (SFS-EN 1992-1-1 2015, s. 120.) 
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Kuva 9. Laatan tehollinen vetoalue (mukaillen SFS-EN 1992-1-1 2015, kuva 7.1). 

 

Pelkkää kuitubetonia käytettäessä voidaan olettaa, että y on rakenteen koko korkeus (y = 

h), kun yksi halkeama hallitsee poikkileikkauksen käyttäytymistä. Kuitubetonirakenteen 

puristuspinnan korkeus voi olla hyvin pieni ja siksi taivutushalkeaman korkeus voi 

ulottua lähes poikkileikkauksen puristettuun reunaan asti. Pelkälle kuitubetonille ei ole 

esitetty keskimääräisen halkeamavälin laskentaa. Oletuksena on, että lcs = h. (SS 812310 

2014, s. 12.) 

3.3.4 Rakenneanalyysi 

Tässä työssä käsitellään kuitubetonia, joka täyttää plastisuusteorian mukaisen analyysin 

sitkeysvaatimukselle asetetut ehdot. Jäännöslujuuskerroin saadaan kaavasta 

Ci = 100 ∙ fR,i / fctk,0.05,  (10) 

missä Ci on jäännöslujuuskerroin (i = 1 tai 3) ja 

 fctk,0.05 on betonin vetolujuuden ominaisarvo [MPa]. 

 

Ilman tankoraudoitusta kuitubetonin jäännöslujuuskertoimen C1 on oltava vähintään       

75 %. Lisäksi C3 ≥ 65 %, koska paalulaatoissa tapahtuu estettyä kutistumaa. 

Nimellispaksuus saa olla enintään 400 mm, mikä täyttyy työssä käsiteltävien laattojen 

tapauksessa aina. (SS 812310 2014, s. 12-13.) 

Kun käytetään sekä kuituja että tankoraudoitusta ja tankoraudoituksen määrä on yli 50 % 

kuiduttoman betonin tarvitsemasta tankoraudoitusmäärästä, betoniterästen tulee kuulua 

sitkeysluokkaan B tai C ja xu /d ≤ 0,25. xu on kuvan 10 mukainen neutraaliakselin etäisyys 

poikkileikkauksen puristetusta reunasta murtorajatilassa momenttien 

uudelleenjakautumisen jälkeen ja d on poikkileikkauksen tehollinen korkeus. (SFS-EN 

1992-1-1 2015, s. 60.) Mikäli tankoraudoituksen määrä on alle 50 % kuiduttoman betonin 
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tarvitsemasta tankoraudoitusmäärästä, pätevät samat ehdot kuin ilman tankoraudoitusta 

olevalle kuitubetonillekin (SS 812310 2014, s. 13). 

Kuva 10. Neutraaliakselin etäisyys xu poikkileikkauksen puristetusta reunasta. 

 

Lisäksi sekä pelkän kuitubetonisen että tankoraudoituksella vahvistetun rakenteen 

tukimomentin suhde kenttämomenttiin tulee olla jokaisessa jänteessä välillä 0,5…2. 

(SFS-EN 1992-1-1 2015, s. 61.) 

Kiertymiskykyä tarkasteltaessa voidaan käyttää sallittuna kulmanmuutoksen perusarvona 

θpl,d = 10 mrad, koska kyseessä on kuitubetoni ja käsiteltävien laattojen paksuus on alle 

400 mm. (SS 812310 2014, s. 13.) 

3.4 Murtorajatilamitoitus (MRT) 

Murtorajatilamitoituksessa rakenteelle saadaan tietty kestävyys, johon sisältyy 

varmuuskertoimia. Lisäksi rakenteeseen kohdistuvat kuormat kerrotaan tietyillä 

varmuuskertoimilla. Kun tiedetään vallitsevat kuormat, rakenne saadaan mitoitettua 

tietyllä varmuudella murtumista vastaan. Mikäli jostain syystä tämä varmuus ylittyy, 

rakenne sortuu tai menettää kantokykynsä. Useimmiten paalulaatoissa määräävänä 

tekijänä on taivutus- tai lävistyskestävyys murtorajatilassa, mutta rakenteelle on tästä 

huolimatta suoritettava myös käyttörajatilamitoitus. Murtorajatilamitoituksessa kuitujen 

jäännösvetolujuuksina käytetään kaavoista (3) ja (4) saatuja arvoja. 
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3.4.1 Taivutuskestävyys 

Murtorajatilamitoituksessa tulee ottaa huomioon mitoitusvetolujuudet sekä fftd,R1 että 

fftd,R3. Lisäksi kuitubetonin venymä εft ei saa ylittää arvoa εftu. Kuvassa 11 on esitetty 

mahdollisia muodonmuutos- ja jännitysjakaumia halkeilleen betonipoikkileikkauksen 

suunnitteluun. Näistä a) on yleinen jännitysjakauma ja b) sekä c) ovat yksinkertaistettuja 

jännitysjakaumia. Tässä työssä oletetaan, että εft ≤ εftu ja εcu = 3,5 ‰, joten voidaan käyttää 

yksinkertaistettuja jännitysjakaumia (SS 812310 2014, s. 14). Tankoraudoitetun 

kuitubetonin taivutusmitoitukseen käytetään kuvan 11 kohdan c) mukaista jakaumaa ja 

tankoraudoittamattoman kuitubetonin mitoitukseen kohdasta a) yksinkertaistettua 

jännitysjakaumaa. (SS 812310 2014, s. 21-22.) 

Kuva 11. Vaihtoehtoiset muodonmuutos- ja jännitysjakaumat halkeilleen 
kuitubetonipoikkileikkauksen mitoitukseen (SS 812310 2014, kuva 6.1). 

 

Tankoraudoitettua kuitubetonia mitoittaessa oletetaan, että puristusalueella oleva 

betoni on saavuttanut murtopuristuman, vetoalue on halkeillut ja vetopuolen venymä on 

enintään yhtä suuri kuin murtovenymä. Kuvassa 12 esitetään puristus- ja vetoalueiden 

muodonmuutos- ja jännitysjakaumat. (SS 812310 2014, s. 21.) 
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Kuva 12. Tankoraudoitetun kuitubetonin muodonmuutos- ja jännitysjakaumat (SS 
812310 2014, kuva O.1). 

 

Poikkileikkauksen vaakavoimien tasapainoyhtälöksi saadaan 

∑H = 0  Fcc = Fst + Ff1 + Ff2 + Nd, (11) 

missä ∑H on vaakavoimien summa, 

 Fcc on betonin ottama puristusvoima (12) [N], 

 Ff1 ja Ff2 ovat kuitujen ottamat vetovoimat (13) ja (14) [N], 

 Fst on tankoraudoituksen ottama vetovoima (16) [N] ja 

 Nd on normaalivoiman mitoitusarvo [N].  

 

Puristusvoima Fcc saadaan kaavasta 

 

Fcc = λ ∙ x ∙ η ∙ fcd ∙ b,  (12) 

missä λ = 0,8 kun fck ≤ 50 MPa (SFS-EN 1992-1-1 2015 s. 37), 

 λ = 0,8 – (fck – 50)/400 kun 50 < fck < 90 MPa, 

 x on kuvan 12 mukainen puristusalueen korkeus [mm], 

 η = 1,0 kun fck ≤ 50 MPa (SFS-EN 1992-1-1 2015 s. 37), 

 η = 1,0 – (fck – 50)/200 kun 50 < fck < 90 MPa ja 

 b on poikkileikkauksen leveys [mm]. 
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Vetovoima Ff1 saadaan kaavasta 

 

Ff1 = b∙(h – x)∙[ fftd,R1 - εft / εftu ∙(fftd,R1 – fftd,R3)], (13) 

missä h on poikkileikkauksen korkeus [mm]. 

 

Vetovoima Ff2 saadaan kaavasta 

 

Ff2 = ½ ∙b∙(h – x)∙ εft / εftu ∙(fftd,R1 – fftd,R3), (14) 

missä εft on kaavasta (15) saatava teräskuitubetonin venymä 

 

εft = (h – x) ∙ εc / x.  (15) 

Lisäksi tulee tarkistaa, että teräskuitubetonin venymä on pienempi tai yhtä suuri kuin 

murtovenymä eli εft ≤ εftu. 

Tankoraudoituksen ottama vetovoima Fst saadaan kaavasta 

Fst = Ast ∙ σst = Ast ∙ Es ∙ εst = Ast ∙ Es ∙ (d – x)/x ∙ εc, (16) 

missä Ast on terästankojen pinta-ala [mm2], 

 σst on terästangoissa vaikuttava jännitys (σst ≤ fyd) [MPa], 

 Es on teräksen kimmokerroin [MPa], 

 d on poikkileikkauksen tehollinen korkeus [mm] (ks. kuva 7), 

 εst on terästankojen venymä [mm] ja 

 εc on betonin reunapuristuma [mm]. 

 

Tässä tapauksessa kuvan 12 mukaan betonin reunapuristuma εc = εcu3 = 3,5‰ (SFS-EN 

1992-1-1 2015 taulukko 3.1). Kun kaavat (12), (13), (14) ja (16) sijoitetaan kaavaan (11), 

puristusalueen korkeus x saadaan iteroimalla. Iterointi aloitetaan arvolla 0,1∙h ja sitä 

jatketaan, kunnes kaavan (11) molemmat puolet ovat saman suuruiset.  Tämän jälkeen 

voidaan laskea kaavan (17) mukainen taivutuskestävyys murtorajatilassa 

MRd = 

Fcc ∙x∙(1–λ/2) + Ff1 ∙(h–x)/2 + Ff2 ∙(h–x)/3 + Fst ∙(d-x)+ Nd ∙(h/2-x). (17) 
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Tankoraudoittamattoman kuitubetonin tapauksessa puristusalueen betonin 

puristusrasitus oletetaan enintään yhtä suureksi kuin murtopuristuma. Kuten 

tankoraudoitetulla kuitubetonilla, myös tässä tapauksessa vetoalue oletetaan halkeilleeksi 

ja venymä maksimissaan murtovenymän suuruiseksi. Kuvassa 13 esitetään 

tankoraudoittamattoman kuitubetonin muodonmuutos- ja jännitysjakaumat. (SS 812310 

2014, s. 22-23.) 

Kuva 13. Tankoraudoittamattoman kuitubetonin muodonmuutos- ja jännitysjakaumat 
(SS 812310 2014, kuva O1.2). 

 

Tankoraudoittamattoman kuitubetonin tasapainoyhtälö saadaan, kun yhtälöstä (11) 

poistetaan tankoraudoituksen osuus, eli 

∑H = 0  Fcc = Ff1 + Ff2 + Nd.  (18) 

Iterointi tehdään samoin kuin tankoraudoitetulle kuitubetonille, eli kaavaan (18) 

sijoitetaan kaavat (12), (13) ja (14). Puristusalueen korkeus x on yleensä 0,1∙h – 0,2∙h. 

Kun kaavasta (12) poistetaan tankoraudoituksen osuus, tankoraudoittamattoman 

kuitubetonin taivutuskestävyys saadaan kaavasta 

MRd = 

b ∙ ∑σc(zi)∙dzi + Ff1 ∙(h–x)/2 + Ff2 ∙(h–x)/3 + Nd ∙(h/2-x), (19) 

missä zi on puristusresultantin sijainti [mm], 

 σc(zi) on puristusjännitys = σc(εc (zi)) [MPa] ja 

 εc (zi) on kaavan (20) mukainen reunapuristuma [mm] 

 

εc (zi) = zi ∙ εc / x.  (20) 
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Tankoraudoittamattomalla kuitubetonilla tasapaino saavutetaan yleensä, kun betonin 

reunapuristuma εc on alle 3,5 ‰. Sopiva reunapuristuma selvitetään iteroimalla. On 

huomattava, että puristuslujuus σc ei saavuta maksimiarvoaan (=fcd), mikäli 

reunapuristuman arvo on alle 2,0 ‰. Tällöin betonin lujuusluokan ollessa enintään 

C50/60 sen puristusjännitykseksi saadaan 

σc = fcd ∙ [1 – (1 – εc / εc2)n ],  (21) 

missä εc2 = 2,0 ‰ ja 

 n = 2. (Nykyri 2013, s. 40.) 

 

Kaavoista (17) ja (19) saatavat taivutuskestävyydet lasketaan metrin levyiselle kaistalle 

ja niiden yksikkö on kNm. Jotta taivutuskestävyyksiä voidaan verrata 

mitoitustaivutusmomentteihin, ne jaetaan metrin levyiselle alueelle. Tällöin yksiköksi 

saadaan kNm/m. 

Taivutuskestävyyden on oltava suurempi kuin rakenteeseen kohdistuva 

mitoitusmomentti, eli mitoitusyhtälö on 

MRd > MEd,  (22) 

missä MRd on rakenteen taivutuskestävyys murtorajatilassa [kNm/m] ja 

 MEd on kohdassa 3.7.4 määritelty mitoitusmomentti murtorajatilassa 

  [kNm/m]. 

 

Taivutuskestävyyden lisäksi määritetään vetoalueen uloimpien kuitujen 

maksimivetolujuus, ja se saadaan kaavasta 

σft = fftd,R1 – εft / εftu ∙ (fftd,R1 – fftd,R3),  (23) 

missä σft on vetoalueen uloimman kuidun vetolujuus [MPa]. (SS 812310 2014, 

 s. 14.) 
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3.4.2 Leikkauskestävyys 

Leikkauskestävyydellä tarkoitetaan sitä leikkausvoimaa, jonka rakenne kestää 

murtumatta. Leikkausvoiman maksimiarvot löytyvät tukien kohdalta ja minimiarvot 

maksimimomenttien vaikutusalueelta. Tavanomaisesti leikkauskestävyyttä parannetaan 

asettamalla rakenteeseen hakaraudoitus maksimissaan 45 asteen kulmaan joko 

pystysuoraan tai vinoon. Laatoille leikkausmitoitus tehdään viivamaisten tukien kohdalle, 

eli paalulaattojen tapauksessa ympäröivän sokkelin kohdalle (Nykyri 2014, s. 58). 

Paalulaattojen tapauksessa leikkauskestävyys ei ole yleensä mitoittava, mutta se on silti 

tutkittava. Tämän vuoksi käydään läpi vain tilanteet, jolloin rakenteissa ei ole erillistä 

leikkausraudoitusta. 

Leikkausraudoittamattomassa rakenteessa, jossa on tankoraudoitus, kuitujen vaikutus 

otetaan huomioon leikkauskestävyyttä laskettaessa. Rakenteen leikkauskestävyys 

saadaan kaavasta (SS 812310 2014, s. 14) 

VRd,cf = (0,18∙k /γc ∙[100∙ρ∙ fck ∙(1+7,5∙ fft,R3 / fctk)]1/3 + 0,15∙σcp)∙bw ∙d, (24) 

missä VRd,cf on leikkausraudoittamattoman rakenteen leikkauskestävyys [N], 

 k = 1 + √(200 / d) ≤ 2,0, 

 γc on SFS-EN 1992-1-1 taulukon 2.1N mukainen osavarmuuskerroin, 

 ρ = Asl / (bw ∙ d ) ≤ 0,02 (SFS-EN 1992-1-1 2015 s. 84), 

  Asl  on momentin itseisarvon pienenemissuuntaan vähintään mitan 

 (lbd + d) verran ulottuvan vetoraudoituksen pinta-ala [mm²] (ks. kuva 14), 

 fctk on betonin ominaisvetolujuus [MPa], 

 fck on betonin lieriölujuuden ominaisarvo 28 vrk. ikäisenä [MPa], 

 σcp = NEd / Ac < 0,2∙fcd [MPa], 

 NEd on kuormituksesta aiheutuva poikkileikkauksen normaalivoima [N], 

 Ac on betonipoikkileikkauksen pinta-ala [mm2], 

 fcd on betonin lieriölujuuden mitoitusarvo 28 vrk. ikäisenä [MPa] ja 

 bw on poikkileikkauksen pienin leveys vedetyllä alueella [mm]. 
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Kuva 14. Vetoraudoituksen Asl määrittelykohta (mukaillen SFS-EN 1992-1-1 2015, 
kuva 6.3). 

 

Kun kuitubetonirakenteessa ei käytetä ollenkaan tankoraudoitusta, leikkauskestävyys 

mitoitetaan samalla tavalla kuin raudoittamattomalle betonille (SS 812310 2014, s. 15). 

Tällöin leikkauskestävyys saadaan kaavasta  

VRd,c = (vmin + k1 ∙ σcp) ∙ bw ∙ d,  (25) 

missä VRd,c on leikkausraudoittamattoman betonin leikkauskestävyys [N], 

 vmin = 0,035∙k 3/2 ∙ fck 
½ [MPa] ja 

 k1 = 0,15 (SFS-EN 1992-1-1 2015, s. 84). 

3.4.3 Lävistyskestävyys 

Lävistysmurtuminen tapahtuu sellaisissa laattojen kohdissa, joissa kuormat vaikuttavat 

pienellä alalla. Tällöin laatasta leikkautuu betonikartio irti ja se menettää kantavuutensa. 

Paalulaattojen tapauksessa tällaisia kohtia ovat pilarien päiden ympäristöt ja pistevoimien 

vaikutuspisteet. 

 

 

 



37 

 

Kun kuitubetonisessa laatassa on tankoraudoitus, mutta ei leikkausraudoitusta, 

lävistyskestävyys saadaan kaavasta (Teräskuitubetonirakenteiden suunnitteluohje 2017) 

vRd,cf = CRd,c ∙ k ∙ [100 ∙ ρ ∙ fck ∙ (1+7,5 ∙ fft,R3 / fctk)]1/3 + 0,15 ∙ σcp, (26) 

missä vRd,cf on lävistyskestävyys [MPa] ja 

 CRd,c on yhtälöstä (27) saatava suure (Rakenteiden lujuus ja vakaus 2016, 

 s.19), 

 

CRd,c = 0,3∙(D/d + 1,5) / [γc ∙ (D/d + 4)], (27) 

missä D on pyöreän paalun tai paaluhatun halkaisija [mm]. Suorakaidepaalulla 

 

D = √(c1 ∙ c2),  (28) 

missä c1 ja c2 ovat paalun tai paaluhatun sivumitat [mm]. 

  

Ilman tanko- ja leikkausraudoitusta kuitubetonin lävistyskestävyys saadaan kaavasta 

vRd,cf = vRd,f = (k / 2) ∙ C ∙ fR,3 / γf,  (29) 

missä C = 0,45 (SS 812310 2014, s. 15). 

3.5 Käyttörajatilamitoitus 

Käyttörajatilamitoituksen tarkoituksena on varmistaa, että rakenne kantaa siihen 

normaalikäytössä kohdistuvat kuormat siten, ettei kuormista ole haittaa rakenteen 

toiminnalle, ihmisten mukavuudelle tai rakennuskohteen ulkonäölle. Käyttörajatiloilla 

käsitetään siis jännitysrajatilojen, halkeilun ja taipuman rajoittaminen. Laatan paksuus 

määräytyy useimmiten taipuman mukaan. Käyttörajatilamitoituksessa kuitujen 

jäännösvetolujuuden arvo lasketaan kaavan (5) mukaan. 

3.5.1 Jännitysten rajoittaminen 

Tankoraudoituksen vetojännityksiä rajoitetaan, jotta vältytään materiaalin plastiselta 

venymiseltä, haitalliselta halkeilulta tai haitallisilta muodonmuutoksilta. Pelkkää 

kuitubetonia sisältävän rakenteen haitallinen halkeilu tai haitalliset muodonmuutokset 
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katsotaan vältetyksi, mikäli halkeamaleveys on rajoitettu taulukon 4 mukaisesti kuormien 

ominaisyhdistelmillä. (SFS-EN 1992-1-1 2015, s. 118.) 

Taulukko 4. Halkeamaleveyden wmax suositusarvot tankoraudoitetulle betonille 
(mukaillen SFS-EN 1992-1-1 2015, taulukko 7.1N). 

Rasitusluokka wmax [mm] 

X0, XC1 0,4 

XC2, XC3, XC4 0,3 

XD1, XD2, XD3, XS1, XS2, XS3 0,3 

3.5.2 Halkeilun rajoittaminen ilman suoraa laskentaa 

Tankoraudoittamattoman taivutetun kuitubetonilaatan halkeilun voidaan olettaa pysyvän 

sallituissa rajoissa ilman, että halkeilun suuruutta osoitetaan laskelmilla, kun laattaan ei 

vaikuta merkittävää vetävää normaalivoimaa. Lisäksi laatan kokonaispaksuus saa olla 

enintään 200 mm ja laatan toteuttaa SFS-EN 1992-1-1 kohdan 9.3 ehdot. Laatassa on 

myös oltava vähimmäisraudoitus. Tällöin maksimitankokokoa rajoittamalla voidaan 

pitää epätodennäköisenä, että halkeamien leveydet olisivat liian suuria. (SFS-EN 1992-

1-1 2015, s. 121, SS 812310 2014, s. 16-17.) Raudoituksen vähimmäispinta-ala lasketaan 

kaavalla 

As,min ∙ σs = kc ∙ k ∙ (1 – kf) ∙ fct,eff ∙ Act, (30) 

missä As,min on vetoalueen tankoraudoituksen vähimmäispinta-ala [mm²], 

 Act on poikkileikkauksen vedetyn osan pinta-ala juuri ennen ensimmäisen 

 halkeaman muodostumista [mm²], 

 σs on raudoituksen suurimman jännityksen [MPa] itseisarvo välittömästi 

 halkeaman muodostumisen jälkeen (useimmiten voidaan käyttää σs = fyk, 

 tarvittaessa käytetään pienempää arvoa), 

 fyk on tankoraudoituksen ominaisarvo, 

 fct,eff on betonin vetolujuuden keskiarvo silloin, kun halkeamien voidaan 

 aikaisintaan odottaa muodostuvan, joten yleensä fct,eff = fctm, [MPa] 

 k on kerroin, jonka avulla huomioidaan eri suuruisten toisensa

 tasapainossa pitävien jännitysten vaikutus, minkä johdosta pakkovoimat

 pienenevät (k = 1,0 kun uuman h ≤ 300 mm tai laipan leveys ≤ 300 ja k = 

 0,65, kun uuman h ≥ 800 mm tai laipan leveys ≥ 800 mm), 

 kf = fftd,R1 / fctm ≤ 1,0 ja 
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 kc on kerroin, jonka avulla otetaan huomioon jännitysten jakauma 

 poikkileikkauksessa välittömästi ennen halkeilua ja sisäisen 

 momenttivarren muutos. Vetovoiman vaikuttaessa kc = 1,0, kun taas 

 taivutusmomentin vaikuttaessa suorakaidepoikkileikkauksessa se saadaan 

 kaavasta 

 

kc = 0,4 ∙ [1 – σc / (k1 ∙ fct,eff ∙ (h / h*))], (31) 

missä h* = h, kun h ≤ 1,0 m, eli tässä työssä h* = h aina, k1 on normaalivoimien 

jännitysten jakautumisen huomioonottava kerroin, (k1 = 1,5 kun NEd on puristava voima 

ja k1 = 2 ∙  h* / (3∙h), kun NEd on vetävä voima ja σc on betonipoikkileikkauksen kaavan 

(32) mukainen keskimääräinen jännitys 

   

σc = NEd / (b ∙ h),  (32) 

missä NEd [N] on käyttörajatilassa vallitseva normaalivoima, joka vaikuttaa 

poikkileikkauksen tarkasteltavaan osaan. (SFS-EN 1992-1-1 2015, s. 119.) 

 

Halkeamaleveyttä rajoitettaessa tankojen enimmäishalkaisijoiden maksimikokoa 

rajoittamalla otetaan kaavan (33) mukaisesti huomioon kuitujen vaikutus (SS 812310 

2014, s.17) 

ϕs,f = ϕs ∙σs ∙As /[4∙b∙(h – d) ∙ fct,0 ∙(1 – kf)²] ≤ ϕs, ∙ fct,eff /[fct,0 ∙(1 – kf )²], (33) 

missä   ϕs,f on muunnettu tankoraudoituksen maksimikoko [mm] kuitubetonille, 

  ϕs on muunnettu tankoraudoituksen maksimikoko [mm], 

 σs on taulukon 5 mukainen teräsjännitys [MPa], 

 As on tankoraudoituksen vetoalueen poikkileikkausala [mm²] ja 

 fct,0 = 2,9 [MPa]. 
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Taulukko 5. Halkeamaleveyden rajoittamisen edellyttämät tangon 
enimmäishalkaisijat ϕs

* (mukaillen SFS-EN 1992-1-1 2015, taulukko 
7.2N). 

Teräsjännitys [MPa] Suurin tankokoko ϕs
* [mm] 

wk = 0,4 mm wk = 0,3 mm 

160 40 32 

200 32 25 

240 20 16 

280 16 12 

320 12 10 

360 10 8 

400 8 6 

450 6 5 

 

Muunnettu tankoraudoituksen maksimikoko saadaan kaavasta 

ϕs = ϕs
* ∙ (fct,eff / 2,9) ∙ kc ∙ hcr / [ 2∙(h – d)], (34) 

missä ϕs
* on taulukon 5 mukainen suurin tankokoko, 

 kc = 0,4 (SFS-EN 1992-1-1 2015, s. 122) ja 

 hcr on vetoalueen korkeus välittömästi ennen halkeilua. 

3.5.3 Halkeamaleveyksien laskenta 

Halkeamaleveydet tulee laskea, mikäli rakenne ei täytä SFS-EN 1992-1-1 kohdan 3.5.2 

ehtoja tai siinä käytetään pelkkää kuitubetonia ilman tankoraudoitusta.  

Tankoraudoitetulle kuitubetonirakenteelle halkeamaleveyden suositeltu raja-arvo wmax 

saadaan taulukosta 4 (SFS-EN 1992-1-1 2015, s. 118). Kaavasta (35) saadaan 

halkeamaleveys 

wk = sr,max ∙ (εs,m – εc,m ),  (35) 

missä wk on halkeamaleveys [mm], 

 sr,max on suurin halkeamaväli [mm] ja 
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 (εs,m – εc,m ) on kaavan (36) mukainen venymäero 

 

(ε
s,m
−  εc,m) = 

σs − �kt + (1- kt)∙kf�∙
f
ct,eff

ρ
s,eff

∙ �1+αef ∙ ρs,eff
�

Es
	 

 ≥0,6∙
σs

Es
       (36) 

 

missä σs on vetotangon jännitys halkeilleessa poikkileikkauksessa [MPa], 

 kt on kuorman vaikutusajasta riippuva kerroin (pitkäaikaiskuormitukselle 

 kt = 0,4 ja lyhytaikaiskuormitukselle kt = 0,6), 

 αef on suhde Es / Ecm ja 

 Ecm on betonin kimmokerroin [MPa]. (SFS-EN 1992-1-1 2015,  

  s. 123-124.) 

 

Suurimman halkeamavälin määritys riippuu raudoitustankojen keskinäisistä 

etäisyyksistä. Jos tankojen jakoväli ≤ 5 ∙ (c + ϕ/2), suurin halkeamaväli saadaan kaavasta 

sr,max = k3 ∙ c + k1 ∙ k2 ∙ k4 ∙(1 – kf ) ∙ ϕ / ρs,eff, (37) 

missä c on vetoraudoituksen betonipeite [mm], 

 k1 = 0,8 kun käytetään harjateräksiä ja = 1,6 kun käytetään pyöröteräksiä, 

 k2 = 0,5 taivutukselle ja = 1,0 pelkälle vedolle, 

 k3 = 3,4 (SFS-EN 1992-1-1 2015, s. 125), 

 k4 = 0,425 (SFS-EN 1992-1-1 2015, s. 125) ja 

 ϕ on vetotangon halkaisija [mm]. 

   

Kun poikkileikkauksessa käytetään eri kokoisia tankoja, vetotangon halkaisijana 

käytetään kaavasta (38) saatavaa ekvivalenttia halkaisijaa 

ϕeq = (n1 ∙ ϕ1
2 + n2 ∙ ϕ2

2) / (n1 ∙ ϕ1 + n2 ∙ ϕ2) (38) 

missä ϕeq on tangon ekvivalentti halkaisija [mm], 

 n1 on tankojen lukumäärä, joiden halkaisija on ϕ1 ja 

 n2 on tankojen lukumäärä, joiden halkaisija on ϕ2. (SFS-EN 1992-1-1 

 2015, s. 124.) 
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Raudoitustankojen jakovälien ollessa ≥ 5 ∙ (c + ϕ/2) saadaan suurin halkeamaväli kaavasta 

sr,max = 1,3 ∙ (h – x) ∙ (1 – kf).  (39) 

Halkeamaleveys pelkkää kuitubetonia sisältävälle rakenteelle saadaan kaavasta 

wmax = εft ∙ 2 ∙ (h – x),  (40) 

missä εft on teräskuitubetonin venymän maksimiarvo määräävälle 

kuormayhdistelmälle. (SS 812310 2014, s. 18.) 

 

Ruotsalaisessa standardissa puristusalueen korkeuden x ja venymän maksimiarvon εft 

laskemiseen ei ole toistaiseksi menetelmää käyttörajatilassa. Tämän vuoksi 

halkeamaleveys lasketaan hollantilaisen suosituksen CUR-Recommendation 111 

mukaan, joka käydään läpi kohdassa 3.5.4. 

Tankoraudoittamattomalle kuitubetonirakenteelle halkeamaleveyden suositellut raja-

arvot saadaan rasitusluokan ja käyttöiän mukaan taulukosta 6. 

Taulukko 6. Suositellut arvot (wmax) kuitubetonille ainoastaan säilyvyyden osalta (SS 
812310 2014, taulukko 4). 

Rasitusluokat 

Suunniteltu 
käyttöikä 50 v 

wmax a) 

Suunniteltu 
käyttöikä 100 v 

wmax a) 

mm mm 

X0, XC1 - b) - b) 

XC2, XC3 0,5 0,4 

XC4 0,4 0,3 

XS1, XS2, XD1, XD2 0,3 0,2 

XS3, XD3 c) 0,2 0,1 
a Osille, joissa on käytetty yhdistelmänä kuituja sekä tavallista  

tankoraudoitusta tai esijännitettyä raudoitusta, sallitut halkeamaleveydet 
rasitusolosuhteiden perusteella tulee katsoa standardista SFS-EN 1992-1-1.  

b Rasitusluokkien X0 ja XC1 yhteydessä halkeamaleveydellä ei ole  

vaikutusta säilyvyyteen, vaan sallittu raja-arvo on määritetty siten, että  

saavutetaan kelvollinen ulkonäkö ja muodonmuutokset.   

c Rasitusluokissa XS3 tai XD3 ruostuvia teräskuituja saa käyttää vain yhdessä 

tavallisen tankoraudoituksen kanssa kantavissa kansissa, laatoissa 

tai palkeissa.     

3.5.4 Halkeilutarkastelu hollantilaisen suosituksen mukaan 

Tavallisesti halkeilua tarkastellessa lasketaan halkeamaleveys käyttörajatilassa ja sitä 

verrataan taulukoissa annettuihin maksimiarvoihin. Hollantilaisessa suosituksessa CUR-
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Recommendation 111 ei lasketa halkeamaleveyttä. Sen sijaan lasketaan 

maksimihalkeamaleveyttä vastaava mitoitusmomentti, jonka tulee olla suurempi kuin 

käyttörajatilan pitkäaikaisyhdistelmän mukainen momentti. Mitoitusmomentin laskenta 

suoritetaan pitkälti samaan tapaan kuin murtorajatilassakin. 

Ensimmäisenä valitaan kohteesta riippuen taulukon 4 tai taulukon 6 mukainen 

maksimihalkeamaleveys wmax. Tämän jälkeen voidaan laskea teräskuitubetonin venymän 

maksimiarvo kaavasta 

εft,max = wmax / ( 2∙(h – X )),  (41) 

missä εft,max on teräskuitubetonin venymän maksimiarvo ja 

 X on puristusalueen korkeus käyttörajatilassa [mm]. (CUR -Aanbeveling 

 111 Staalvezelbeton bedrijfsvloeren op palen 2007, s. 22.) 

 

Toisin kuin murtorajatilan mukaisen mitoitusmomentin laskennassa, tässä tapauksessa 

käytetään samaa kaavaa sekä tankoraudoitetulle että tankoraudoittamattomalle 

kuitubetonille. Poikkileikkauksen voimien tasapainoyhtälöksi saadaan 

∑H = 0  FCC = FST + FF1 + FF2,  (42) 

missä ∑H on vaakavoimien summa, 

 FCC on betonin ottama puristusvoima (42) [N], 

 FST on tankoraudoituksen ottama vetovoima (43) [N] ja 

 FF1 ja FF2 ovat kuitujen ottamat vetovoimat (44) ja (45) [N]. 

 

Puristusvoima FCC saadaan kaavasta 

FCC = 0,5∙X ∙ b ∙ ffc,rep ∙ εft,max ∙ X / (0,0021 ∙ (h – X )), (43) 

missä ffc,rep on betonin puristuslujuus ilman varmuuskerrointa γc [MPa]. 

 

Tankoraudoituksen ottama vetovoima FST saadaan kaavasta 

 

FST = As ∙ Es ∙ εft,max ∙ (d – X ) / (h – X ). (44) 
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Vetovoima FF1 saadaan kaavasta 

FF1 = b∙(h – X )∙(fft,R1 - εft,max ∙ (fft,R1 – fft,R3 ) / 0,025) (45) 

ja vetovoima FF2 kaavasta 

FF2 = 0,5∙b∙(h – X )∙εft,max ∙ (fft,R1 – fft,R3 ) / 0,025. (46) 

Kaavat (43), (44), (45) ja (46) sijoitetaan kaavaan (42), jolloin puristusalueen korkeus X 

saadaan iteroimalla. Iterointi aloitetaan arvolla 0,1∙h ja sitä jatketaan, kunnes kaavan (42) 

molemmat puolet ovat saman suuruiset.  Tämän jälkeen lasketaan 

maksimihalkeamaleveyden mukainen maksimimomentti kaavasta 

Mw,max = 2/3∙X∙FCC + 0,5∙(h – X )∙FF1 + 1/3∙(h – X )∙FF2 + (d – X )∙FST. (47) 

3.5.5 Taipuman rajoittaminen 

Taipuma on yleensä määräävä rajatila laattojen tapauksessa ja sitä rajoitetaan pääasiassa 

kasvattamalla laatan paksuutta. Tankoraudoitetun kuitubetonin tapauksessa taipuman 

voidaan katsoa pysyvän sallituissa rajoissa, jos rakenteen jännemitan ja tehollisen 

korkeuden suhde on kaavan (47) tai kaavan (48) mukainen. Kun ρ ≤ ρ0, kaavan (48) 

mukainen jännemitan ja tehollisen korkeuden suhde (SFS-EN 1992-1-1 2015, s. 126) 

L/d < K∙[11+1,5∙√( fck ) ∙ ρ0/ρ + 3,2∙√( fck ) ∙(ρ0/ρ – 1)3/2] ja (48) 

kun ρ ≥ ρ0, kaavan (49) mukainen jännemitan ja tehollisen korkeuden suhde 

 

 L/d < K∙[11+1,5∙√( fck ) ∙ ρ0/ (ρ – ρ’) + 1/12∙√( fck ) ∙√(ρ’/ρ0)], (49) 

missä L on jännemitta [mm], 

 K on rakennejärjestelmän huomioonottava kerroin, 

 ρ0 on raudoitussuhteen vertailuarvo ( = 10-3 ∙√( fck )), 

 ρ’ on puristusraudoitussuhde ja 

 ρ on kaavan (50) mukainen vetoraudoitussuhde 

 

ρ = As / d,  (50) 

missä As on taivutusraudoitusala leveysyksikköä kohti [mm²/mm]. 
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Paalulaatoilla kerroin K = 1,2 (SFS-EN 1992-1-1  2015, taulukko 7.4N).  Kaavojen 

oletuksena on, että raudoituksen jännityksenä käytetään ominaislujuutta 500 MPa. 

Käyttörajatilan pitkäaikaisella kuormitusyhdistelmällä tämä vastaa likimain 310 MPa:n 

jännitystä. Kun käytetään eri suuruista jännitystasoa, kaavasta (48) tai (49) saatua 

jännitystasoa voidaan korjata kaavalla (Nykyri 2013, s. 225) 

(L/d)korj = 310 MPa / σs ∙(L/d ) ≈ 500 MPa ∙As,prov /( fyk ∙ As,req) ∙(L/d ) (51) 

missä σs on raudoituksen jännitys pitkäaikaisella kuormitusyhdistelmällä 

 [MPa], 

 As,prov on käytetyn raudoituksen pinta-ala [mm2] ja 

 As,req on vaadittava raudoituksen pinta-ala murtorajatilassa [mm2]. 

 

Tankoraudoittamattomalla kuitubetonilla katsotaan, että haitallisia muodonmuutoksia ei 

tapahdu, mikäli kuormien ominaisyhdistelmillä kaavan (40) mukainen halkeamaleveys 

on enintään taulukon 4 mukaisten halkeamaleveysarvojen suuruinen (SS 812310 2014, s. 

16). Tosin tässä työssä tarkistetaan, että kaavan (47) mukainen taivutusmomentti on 

suurempi kuin käyttörajatilan mukainen mitoitusmomentti. 

3.6 Vähimmäisteräsmäärä 

Rakenteen on toimittava taivutuksessa sitkeästi ja sillä on oltava riittävä vetokestävyys 

haurasmurtumisen estämiseksi. Tämän varmistamiseksi kuitubetonirakenteessa, jossa on 

tankoraudoitus, on oltava kaavan (52) mukainen vähimmäisteräsmäärä (SS 812310 2014, 

s. 20) 

As,min = Act ∙ (kc ∙ fctm – ηf ∙ ηdet ∙ fft,R3) / fyk. (52) 

Pelkkiä kuituja käytettäessä on oltava voimassa 

kc ∙ fctm - ηf ∙ ηdet ∙ fft,R3 < 0.  (53) 

3.7 Onnettomuusraudoitus 

Onnettomuusraudoitusta käytetään tapauskohtaisesti. Paalulaatan alapuolella ei ole tiloja, 

joihin ihmisten olisi tarkoitus mennä, minkä vuoksi seuraamusluokka ei yleensä vaadi 
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onnettomuusraudoitusta. Paalulaatan alapuolinen maa saattaa kuitenkin painua ajan 

kuluessa alaspäin. Kun tämä otetaan huomioon, voi onnettomuusraudoitus olla tarpeen 

etenkin raskaasti kuormitetuissa teollisuushalleissa, joissa saattaa olla hyvinkin korkeita 

hyllyjä. 

Jos onnettomuusraudoitusta käytetään, se toteutetaan tankoraudoituksena, ja lisäksi 

teräskuitubetonin tulee täyttää taulukon 1 mukaiset sitkeysvaatimukset. 

Onnettomuusteräkset sijoitetaan laatan alapintaan siten, että ne muodostavat jatkuvan 

sidejärjestelmän. Onnettomuusteräsmäärä saadaan kaavasta 

(Teräskuitubetonirakenteiden suunnitteluohje 2017, s. 23-24) 

As,ac = VEd / fyk,  (54) 

missä As,ac on onnettomuusterästen ala kunkin jänteen suunnassa [mm2] ja 

 VEd on leikkausvoiman mitoitusarvo [N]. 

 

Onnettomuusteräksien minimimäärä on paalulaatoissa 3T-16 (eli As,ac,min = 603,2 mm²) 

pilaria kohden kunkin jänteen suunnassa. 

3.8 Paalulaatan taivutusmomenttien määritys 

Paalulaatan mitoituksessa otetaan huomioon kaikki siihen kohdistuvat kuormat, joita ovat 

omapaino, hyötykuorma ja liikennekuormat. Kuormien oletetaan siirtyvän kokonaan 

paaluille. Pystysuorat liikennekuormat koostuvat akselikuormista, nauhakuormasta sekä 

sysäyslisästä. Vaakasuorat liikennekuormien aiheuttajana ovat jarrukuormat ja ne 

vaikuttavat paalujen mitoituksessa lähinnä mahdollisten vinopaalujen tarpeena. (Mattila 

2013, s. 68.) 

Paalujako voidaan laskea, kun tiedetään laatan kuormitus. Paalujakoon vaikuttaa myös 

paalukoko ja -luokka. Kun jokaisen paalun geotekninen kantavuus on tiedossa, voidaan 

määrätä sopiva paaluväli. Kuitenkaan yli 5 x 5 m² paaluruudukoita ei suositella 

käytettäväksi. Mitoituksen tavoitteena on paaluvälien, rakennepaksuuden ja 

kuitubetoniluokan optimointi, jolloin päästään mahdollisimman kustannustehokkaaseen 

ratkaisuun. (Mattila 2013, s. 68.) 
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Paalun päähän tehdään yleensä paaluhattu, jonka tarkoituksena on lyhentää laatan 

tehollista jänneväliä ja kasvattaa lävistyskapasiteettia. Paaluhatun ja laatan väliin tulee 

tehdä laakerointikerros (esimerkiksi kaksinkertainen muovi), jotta pakkovoimat saadaan 

minimoitua. Paaluhatun suunnittelu tulee tehdä SFS-EN 1992-1-1 ohjeiden mukaan, 

joissa on käyty läpi mm. tarvittava lävistysraudoitus. Tämän työn kannalta oleellista on 

paaluhatun mitat, sillä ne vaikuttavat paalulaatan tehokkaisiin jänneväleihin ja tätä kautta 

mitoittaviin voimasuureisiin. Paaluhatun mittasuositukset on esitetty kuvassa 15. 

(Concrete Society 2013, s. 19.)  

Kuva 15. Paaluhatun mittasuositukset (mukaillen Concrete Society 2013, kuva 5.4). 

 

Murtorajatilan taivutusmomentit voidaan määrittää myötöviivateorialla. 

Myötöviivateoria olettaa laatan toimivan mekanismina, eli myötöviivojen jakamat laatan 

osat ovat jäykkiä ja pääsevät kiertymään toistensa suhteen. Myötökuvioita tai 

myötömekanismeja on useita erilaisia, joista pienimmällä kuormalla syntyvä on 

määräävä. Paalulaatalle tulee käydä läpi kaksi eri myötömekanismia, jotka ovat 

kartiomekanismi ja laskosmekanismi. (Mattila 2013, s. 74.) 
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3.8.1 Laskosmekanismi tasaisella kuormituksella 

Laskosmekanismia käytettäessä tasaisesti jakautuneella kuormalla myötöviivat 

muodostuvat paalujen reunojen lähelle. Menetelmässä tutkitaan sekä laatan 

keskijänteiden että reuna-alueiden rajakuormat. (Concrete Society 2013, s. 36.) 

Rajakuorma tasaisesti jakautuneella kuormalla laatan keskijänteellä saadaan kaavasta 

Mp + Mn = qu ∙ (Leff )2 / 8,  (55) 

missä Mp on positiivinen taivutuskestävyys [kNm/m], 

 Mn on negatiivinen taivutuskestävyys [kNm/m], 

 qu on tasaisesti jakautunut kuorma [kN/m2] ja 

 Leff on tehollinen jännemitta [m] kuvan 16 mukaisesti. 

Kuva 16. Paalulaatan tehollinen jänneväli (mukaillen Concrete Society 2013, kuva 
8.1). 

 

Laatan reunajänteen rajakuorma tasaisesti jakautuneella kuormalla saadaan Concrete 

Societyn kaavasta (42) 

2∙Mp ∙{1+[1+(Mn /Mp)]0.5}2 = qu ∙ (Leff )2. (56) 

Leskelän (2005, s. 155) julkaisussa teholliseksi jänneväliksi oletataan mitta pilarin 

sisäreunasta toisen pilarin sisäreunaan. Julkaisu ei kuitenkaan ota huomioon paaluhattuja 

tehollista jännemittaa laskettaessa. Johansen (1998) vuorostaan ottaa paaluhatun 

huomioon siten, että pilarien päistä piirretään viivat 45 asteen kulmassa. Tämän jälkeen 

voidaan piirtää viiva pelkän laatan puoliväliin korkeussuunnassa. Näiden viivojen 

leikkauskohtien välin katsotaan olevan jännemitta, joka on huomattavasti pienempi kuin 
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edellä esitetyt mallit. Tässä työssä jännemitat lasketaan kuvan 16 mukaan, koska siinä 

esitetty menetelmä on varmimmalla puolella. 

3.8.2 Laskosmekanismi viivakuormituksella 

Kuten tasaisesti jakautuneen kuorman, myös viivakuorman vaikuttaessa myötöviivat 

muodostuvat tukipintojen reunojen lähelle. Lisäksi viivakuorman kohdalle kehittyy 

myötöviiva, jonka vuoksi kaavoissa on eroa. (Concrete Society 2013, s. 37.) Laatan 

keskijänteen rajakuorma viivakuorman vaikuttaessa saadaan kaavasta 

Mp + Mn = Ql ∙ Leff / 4 + qsw ∙ (Leff )2 / 8, (57) 

missä Ql on viivakuorma [kN/m] ja 

 qsw on tasaisesti jakautunut rakenteen omapaino [kN/m2]. 

 

Paalun reuna-alueen rajakuorma viivakuorman vaikuttaessa saadaan kaavasta 

Mp + Mn / 2 = Ql ∙ Leff / 4 + qsw ∙ (Leff )2 / 8. (58) 

3.8.3 Kartiomekanismi 

Kartiomekanismissa myötöviivakuvio on viuhkan muotoinen ja siihen liittyvät mitat on 

esitetty kuvassa 17. Rajakuorma paalun kohdalla saadaan kaavasta 

Mp + Mn = qu ∙ L1 ∙ L2 ∙ {1 – [A/(L1 ∙ L2)]0,33} / (2π), (59) 

missä L1 on paalujen keskipisteiden etäisyys x-suunnassa [m], 

 L2 on paalujen keskipisteiden etäisyys y-suunnassa [m] ja 

 A on paalun tai paaluhatun pinta-ala [m2]. (Concrete Society 2013, s. 37.) 
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Kuva 17. Kartiomekanismi (mukaillen Concrete Society 2013, kuvat 8.4 ja 8.5). 

 

Kartiomekanismin avulla tarkistetaan myös laatan kohdat, joihin vaikuttavat 

pistekuormat. Tässä tapauksessa säteittäiset myötöviivat ovat positiivisia ja ympyrän 

kehämäinen myötöviiva negatiivinen kuvan 17 mukaisesti. Rajakuorma pistekuorman 

kohdalla saadaan kaavasta 

Mp + Mn = Pu / (2π) + qu ∙ Rfan
2 / 6,  (60) 

missä Pu on pistekuorma [kN] ja 

  Rfan on pistekuorman etäisyys lähimmän paalun keskipisteeseen [m]. 

  (Concrete Society 2013, s. 37.) 

3.8.4 Mitoitusmomentit 

Sekä laskos- että kartiomekanismissa positiivisen ja negatiivisen taivutuskestävyyden 

oletetaan olevan yhtä suuret. Taivutuskestävyyden itseisarvon on siis oltava yhtä suuri 

laatan koko poikkileikkauksessa. Tätä taivutuskestävyyttä käytetään 

mitoitusmomenttina, koska sitä verrataan murtorajatilamitoituksen mukaiseen 

taivutusmomenttikestävyyteen. Mitoitusmomentiksi merkitään MEd ja MEd = Mp = Mn. 

Kun tämä sijoitetaan esimerkiksi kaavaan (55), saadaan MEd = qu ∙ (Leff )2 / 16. 

Laskosmekanismilla tutkitaan tasaisen kuorman ja viivakuorman aiheuttamat minimi- ja 

maksimimomentit laatan pilari- ja laattakaistoilla. Kaavoista (55)...(58) saatavat 

momentit kuvaavat koko laatan keskimääräistä momenttia, jonka mukaan mitoitus 

tehdään pelkkää kuitubetonia käytettäessä. 
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Keskimääräinen mitoitusmomentti voi kasvaa niin suureksi, ettei pelkän kuitubetonin 

käyttö ole mahdollista. Myöskään halkeilematonta rakennetta ei voida suunnitella 

pelkästään kuitubetonista.  Tällöin voidaan käyttää keskittämiskertoimia, joilla yläpinnan 

raudoitus saadaan siirrettyä laattakaistoilta pilarikaistoille. Tässä työssä pilarikaistan 

taivutusmomentin minimin keskittämiskertoimena käytetään arvoa 1,5 ja vastaavasti 

laattakaistalla käytetään arvoa 0,5, jolloin tankoraudoituksen tarve laatan yläpinnassa 

poistuu käytännössä aina. Taivutusmomenttien paikallisiin maksimeihin ei käytetä 

keskittämiskertoimia, minkä vuoksi alapintaan tulee tällaisessa tilanteessa 

verkkoraudoitus. (Nykyri 2014, s. 408.) 

Kartiomekanismilla puolestaan tarkastellaan pilarikaistojen minimitaivutusmomentit 

tasaisella kuormituksella, ja pistekuormien aiheuttamat maksimitaivutusmomentit sekä 

pilarikaistoilla että laattakentissä. Nämäkin taivutusmomentit ovat koko laatan 

keskimääräisiä taivutusmomentteja. 
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4 MITOITUSOHJELMAN PERUSTEET JA 
MALLIMITOITUS 

Tämän työn osana on tehty mitoitusohjelma, jolla voidaan mitoittaa kuitubetonilla 

raudoitettu paalulaatta. Mitoitusohjelma on tehty Microsoft Excel -laskentataulukko-

ohjelmistolla. 

Mitoitusohjelmaan syötetään betonin materiaaliominaisuudet ja poikkileikkauksen tiedot, 

vaadittavat jäännöstaivutusvetolujuusarvot R1 ja R3 sekä mahdollisen tankoraudoituksen 

tiedot. Lisäksi ohjelmalle syötetään paalulaatan jännevälit, paalun ja paaluhatun mitat 

sekä pysyvät kuormat ja hyötykuormat, joiden perusteella se laskee taivutusmomentin 

myötöviivateorialla (murtorajatila sekä käyttörajatila) ja lävistysjännityksen. Mikäli 

rakenteessa käytetään tankoraudoitusta, ohjelma laskee taivutusmomentit kaistoille 

keskittämiskertoimien mukaisesti. Vaihtoehtoisesti käyttäjä voi syöttää haluamansa 

mitoitusmomentin, leikkausvoiman viivamaisen tuen kohdalla ja paalun kohdalla 

vaikuttavan tukivoiman. Lisäksi on suotavaa syöttää kimmoteorian mukaan laskettu 

maksimitaivutusmomentti käyttörajatilassa. 

Seuraavaksi etsitään sopiva arvo betonin reunapuristumalle εc, ja tämän jälkeen iteroidaan 

puristusalueen korkeus x. Iteroinnin jälkeen ohjelma laskee rakenteen 

taivutuskestävyyden, lävistyskestävyyden sekä halkeamaleveydestä riippuvan 

taivutusmomenttikestävyyden käyttörajatilassa. Pelkkää kuitubetonia käytettäessä 

ohjelma laskee koko rakenteen keskimääräisen taivutuskestävyyden. Mikäli 

kuitubetonirakenteessa käytetään myös tankoraudoitusta, ohjelma laskee 

taivutuskestävyydet erikseen pilari- ja laattakaistoilla. Tämän jälkeen käyttöasteet 

saadaan jakamalla mitoittava voimasuure sitä vastaavalla kestävyydellä. Ohjelma tulostaa 

ilmoituksen ”Ok”, mikäli käyttöaste on enintään 100 %, ja antaa huomautuksen, jos 

käyttöaste on yli 100 %. 

Mallimitoituksessa kuormina toimivat rakenteen oma paino, tasainen hyötykuorma ja 

trukista aiheutuva liikennekuorma. Työssä on tarkoitus vertailla kolmen erilaisen 

raudoitusratkaisun kustannuksia, jotka ovat tavanomainen tankoraudoitus, pelkkä 

kuitubetoni sekä tankoraudoituksen ja kuitubetonin yhdistelmä. Toistaiseksi Suomessa ei 

ole kuitubetonivalmistajaa, joka määrittäisi jäännöstaivutusvetolujuusarvot EN 14651 

esitetyn taivutuskokeen mukaan. Kuitubetonin hintaa voidaan kuitenkin arvioida tämän 
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hetkisten tietojen mukaan. Näistä syistä mallimitoitus tehdään kahdella erisuuruisella 

hyötykuormalla, joista pienemmälle mitoitetaan pelkkä kuitubetoni. Suuremmalla 

hyötykuormalla kuitujen jäännöslujuusarvot pidetään samoina, ja puuttuva kantavuus 

korvataan tankoraudoituksella. Näin toimittaessa saadaan eliminoitua 

jäännöstaivutusvetolujuuden vaikutus kuitubetonin hintaan. 

4.1 Esimerkkirakenteen tiedot 

Mallimitoitukseen valittiin kaksi paalulaattaa, jotka ovat neliön muotoisia ja joiden 

laattaruudut ovat neliöitä. Laattojen mitat on esitetty kuvassa 18. Paalulaattojen reunat 

ovat tuettu sokkeleilla, joiden leveydet ovat 150 mm. Paalut ja paaluhatut ovat 

suorakaiteen muotoisia. Paalujen molemmat sivumitat ovat 300 mm ja paaluhatuilla ne 

ovat 800 mm. Paaluhattujen korkeus on 200 mm. 

Laattojen paksuudet eivät ole samat kaikissa tapauksissa, joten niiden omapainot 

vaihtelevat. Betonin tilavuuspainona käytetään joka tapauksessa raudoitetun betonin 

tilavuuspainoa eli 25 kN/m³. Trukin staattinen akselikuorma on 63 kN, eli yhden pyörän 

kuorma on 31,5 kN. Trukissa on ilmarenkaat, joten Dynaaminen suurennoskerroin trukin 

akselikuormalle on 1,4 (Suunnitteluperusteet ja rakenteiden kuormat 2017, s. 71). 

Tavallisesti trukin akselikuorma jaettaisiin viivakuormaksi, mutta varmuuden 

kasvattamiseksi akselikuorma käsitellään pistekuormana, joka vaikuttaa aina 

epäedullisimmassa kohdassa. Pienempänä tasaisena hyötykuormana käytetään 10 kN/m², 

joka on varsin tyypillinen kuorma teollisuusrakennukselle. Suurempi hyötykuorma on 

50 kN/m², joka vastaa esimerkiksi erityisen raskaasti kuormitettujen varastojen tai 

terminaalien hyötykuormaa. 
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Kuva 18. Paalulaatan mitat. 

 

Betonin lujuusluokka on C30/37 eli sen puristuslujuus on 30 MPa, koska laskennassa 

käytetään lieriölujuuksia. Betonipeitteen paksuudeksi on valittu 30 mm sekä ylä- että 

alapinnassa. Betoniteräsluokkana käytetään yleisintä luokkaa eli B500B, jolloin teräksen 

vetolujuus fyk = 500 MPa. Seuraamusluokka on CC2, joten varmuuskerroin KFI = 1,0. 

Rasitusluokka on XC1. Materiaaliosavarmuuslukuina käytetään niiden perusarvoja, eli 

betonille γc = 1,5 ja teräkselle γs = 1,5. 
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4.2 Tavanomainen tankoraudoitus 

Tavanomaista tankoraudoitusta ja kuidutonta betonia käytettäessä mitoitus tehdään FEM-

ohjelmalla, joka laskee taivutusmomenttien huippuarvot sekä tarvittavan raudoituksen. 

FEM-ohjelma laskee taivutusmomentit kimmoteorian perusteella, joten niiden oletetaan 

olevan suurempia kuin myötöviivateorialla. Tarkoituksena onkin tarkastella, ovatko 

kimmoteorian ja myötöviivateorian arvot samaa suuruusluokkaa. 

4.2.1 Hyötykuorma 10 kN/m² 

Tässä tapauksessa laatan paksuudeksi valitaan 200 mm, joka on suosituksien mukainen 

minimiarvo (Concrete Society 2013, s. 42). FEM-ohjelmalla saadut minimi- ja 

maksimimitaivutusmomentit paalulaatassa esitetään taulukoissa 7 ja 8. Taulukoiden 

harmaat alueet kuvaavat tukia ja punaisella merkityt solut ovat taivutusmomenttien 

maksimiarvoja, joiden mukaan raudoitus mitoitetaan. 

Taulukko 7. Laatan taivutusmomenttien minimit [kNm/m]. 

 1  2  3  4  5  6  7 

A              

  -2,7 -14,8 -2,4 -19,2 -2,5 -18,4 -2,5 -19,2 -2,4 -14,8 -2,7  

B  -14,6 -35,9 -16,9 -40,7 -16,8 -40,0 -16,8 -40,7 -16,9 -35,9 -14,6  

  -6,1 -16,9 -7,3 -25,9 -8,5 -24,7 -8,5 -25,9 -7,3 -16,9 -6,1  

C  -19,2 -40,7 -25,9 -46,1 -25,8 -45,1 -25,8 -46,1 -25,9 -40,7 -19,2  

  -6,5 -16,9 -7,6 -25,8 -8,8 -24,5 -8,8 -25,8 -7,6 -16,9 -6,5  

D  -18,4 -39,0 -24,7 -43,6 -24,5 -42,5 -24,5 -43,6 -24,7 -39,0 -18,4  

  -6,5 -16,9 -7,6 -25,8 -8,8 -24,5 -8,8 -25,8 -7,6 -16,9 -6,5  

E  -19,2 -40,7 -25,9 -46,1 -25,8 -45,1 -25,8 -46,1 -25,9 -40,7 -19,2  

  -6,1 -16,9 -7,3 -25,9 -8,5 -24,7 -8,5 -25,9 -7,3 -16,9 -6,1  

F  -14,6 -35,9 -16,9 -40,7 -16,8 -40,0 -16,8 -40,7 -16,9 -35,9 -14,6  

  -2,7 -14,8 -2,4 -19,2 -2,5 -18,4 -2,5 -19,2 -2,4 -14,8 -2,7  

G              
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Taulukko 8. Laatan taivutusmomenttien maksimit [kNm/m]. 

 1  2  3  4  5  6  7 

A              

  13,0 18,2 18,9 19,7 18,7 19,7 18,7 12,8 18,9 11,7 13,0  

B  18,3  31,8  31,4  31,4  31,8  18,3  

  17,7 31,7 29,5 37,2 29,0 36,8 29,0 37,2 29,5 31,7 17,7  

C  19,9  37,3  36,8  36,8  37,3  19,9  

  17,7 31,3 29,6 36,7 29,1 36,3 29,1 36,7 29,6 31,3 17,7  

D  19,8  37,0  36,5  36,5  37,0  19,8  

  17,7 31,3 29,6 36,7 29,1 36,3 29,1 36,7 29,6 31,3 17,7  

E  19,9  37,3  36,8  36,8  37,3  19,9  

  17,7 31,7 29,5 37,2 29,0 36,8 29,0 37,2 29,5 31,7 17,7  

F  18,3  31,8  31,4  31,4  31,8  18,3  

  13,0 18,2 18,9 19,7 18,7 19,7 18,7 12,8 18,9 11,7 13,0  

G              

 

Laatan minimitaivutusmomentti on siis -46,1 kNm/m ja maksimitaivutusmomentti on 

37,3 kNm/m. Riittävä taivutuskestävyys saavutetaan, kun sekä poikkileikkauksen ylä- 

että alapinnassa käytetään raudoitusverkkoa T12k150. Tämä verkko täyttää laatan 

vähimmäisraudoitusmäärän (ks. liite 1). Paalujen kohdille yläpintaan tarvitaan 

lisäraudoitukseksi kolme kappaletta T12 terästankoja, jotta lävistyskestävyys on riittävä. 

Liitteessä 1 on esitetty myös laskelmat taivutusmomentti- ja lävistyskapasiteeteille. 

Kohdassa 4.3 myötöviivateorian mukaiseksi maksimitaivutusmomentiksi saadaan 29,2 

kNm/m ja minimitaivutusmomentiksi -29,2 kNm/m, joten verkoksi molempiin pintoihin 

riittää liitteen 1 mukaisesti T10k150. Paalujen kohdalle yläpintaan tarvitaan edelleen 

verkko T12k150 lisäraudoituksineen tai verkko T10k100 ja kaksi kappaletta T10 

terästankoja. 

4.2.2 Hyötykuorma 50 kN/m² 

Rakenteeseen kohdistuvan hyötykuorman ollessa 50 kN/m² rakenteen paksuudeksi 

valitaan 250 mm. Taivutusmomenttien minimit ja maksimit esitetään taulukoissa 9 ja 10. 
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Taulukko 9. Laatan taivutusmomenttien minimit [kNm/m]. 

 1  2  3  4  5  6  7 

A              

  -3,3 -6,3 -3,0 -10,6 -4,3 -10,2 -4,3 -10,6 -3,0 -6,3 -3,3  

B  -5,7 -17,9 -7,7 -26,5 -8,9 -25,5 -8,9 -26,5 -7,7 -17,9 -5,7  

  -6,6 -8,8 -9,5 -19,4 -15,1 -19,3 -15,1 -19,4 -9,5 -8,8 -6,6  

C  -10,6 -26,5 -19,6 -31,1 -20 -30,8 -20 -31,1 -19,6 -26,5 -10,6  

  -7,4 -9,9 -10,1 -19,9 -16,2 -19,8 -16,2 -19,9 -10,1 -9,9 -7,4  

D  -10,2 -25,5 -19,6 -29,6 -20 -29,2 -20 -29,6 -19,6 -25,5 -10,2  

  -7,4 -9,9 -10,1 -19,9 -16,2 -19,8 -16,2 -19,9 -10,1 -9,9 -7,4  

E  -10,6 -26,5 -19,6 -31,1 -20 -30,8 -20 -31,1 -19,6 -26,5 -10,6  

  -6,6 -8,8 -9,5 -19,4 -15,1 -19,3 -15,1 -19,4 -9,5 -8,8 -6,6  

F  -5,7 -17,9 -7,7 -26,5 -8,9 -25,5 -8,9 -26,5 -7,7 -17,9 -5,7  

  -3,3 -6,3 -3,0 -10,6 -4,3 -10,2 -4,3 -10,6 -3,0 -6,3 -3,3  

G              

 

Taulukko 10. Laatan taivutusmomenttien maksimit [kNm/m]. 

 1  2  3  4  5  6  7 

A              

  14,7 24,6 24,9 26,2 25,2 26,2 25,2 26,2 24,9 24,6 14,7  

B  24,9  46,2  46,0  46,0  46,2  24,9  

  25,2 45,6 43,6 54,1 45,7 54,0 45,7 54,1 43,6 45,6 25,2  

C  26,6  54,9  54,7  54,7  54,9  26,6  

  25,6 45,3 46,3 53,8 46,0 53,7 46,0 53,8 46,3 45,3 25,6  

D  26,6  54,9  54,7  54,7  54,9  26,6  

  25,6 45,3 46,3 53,8 46,0 53,7 46,0 53,8 46,3 45,3 25,6  

E  26,6  54,9  54,7  54,7  54,9  26,6  

  25,2 45,6 43,6 54,1 45,7 54,0 45,7 54,1 43,6 45,6 25,2  

F  24,9  46,2  46,0  46,0  46,2  24,9  

  14,7 24,6 24,9 26,2 25,2 26,2 25,2 26,2 24,9 24,6 14,7  

G              

 

Laatan taivutusmomentin minimi on näin ollen -31,1 kNm/m ja maksimi on 54,9 kNm/m.  

Minimitaivutusmomenttia vastaava taivutuskestävyys saadaan riittäväksi yläpinnan 
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verkolla T8k150, joka täyttää myös vähimmäisraudoitusmäärän (ks. liite 1). Alapintaan 

tarvitaan huomattavasti enemmän raudoitusta ja verkoksi tarvitaan T12k150. 

Yläpinnan raudoituksella ei saada aikaan riittävää lävistyskestävyyttä (ks. liite 1), minkä 

vuoksi paalujen kohdalla käytetään vahvempaa verkkoa. Liitteen 1 laskelmien mukaan 

lisäraudoitukseksi riittää T12k80 2x2 m² verkko jokaisen paalun kohdalle. 

4.3 Pelkkä kuitubetoni 

Tässä osiossa tehdään mallimitoitus, kun käytetään pelkkää kuitubetonia ja tasaisena 

hyötykuormana on 10 kN/m². Lisäksi käydään läpi mitoitusohjelman perusteet. 

Ensimmäisenä ohjelmaan syötetään rakenteen tiedot vihreisiin soluihin kuten taulukossa 

11. Ohjelma laskee annettujen arvojen perusteella valkoisten solujen arvot. Kokeilemalla 

sopiviksi jäännöslujuusarvoiksi saatiin fR,1 = 3,0 MPa ja fR,3 = 3,3 MPa, joten kuitubetoni 

on myötölujittuvaa ja sen lujuusluokka on C30/37-R13,0/R33,3-d. Ohjelma laskee 

teholliset jännemitat Leff,y ja Leff,z kuvan 16 mukaan. Pistekuorman etäisyys lähimmän tuen 

reunaan Rfan,i lasketaan aina kriittisimmästä kohdasta, joka on laattakaistalla keskellä 

laattaruutua ja pilarikaistalla paalujen välisen jänteen puolivälissä. 

Taulukko 11. Rakenteen perustietojen syöttö mitoitusohjelmaan. 

 

Seuraavaksi ohjelmalle annetaan rakenteeseen vaikuttavien kuormien ominaisarvot 

taulukon 12 mukaisesti. Ohjelma laskee murtorajatilan mukaiset kuormat kohtaan MRT. 

Liikkuvissa kuormissa varmuuskertoimen lisäksi kuorma kerrotaan dynaamisella 

suurennuskertoimella ϕ. Lkm. tarkoittaa pistekuormien lukumäärää, jotka vaikuttavat 
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yhtä aikaa. Tässä tapauksessa trukin kahdesta renkaasta kohdistuu rakenteeseen yhteensä 

kaksi pistekuormaa, eli esimerkiksi murtorajatilamitoituksessa käytettäväksi 

pistekuormaksi saadaan 2∙66,2 kN = 132,4 kN. Pistekuorman oletetaan vaikuttavan 

epäedullisimmassa paikassa eli jänteen puolivälissä. 

Taulukko 12. Kuormien syöttö mitoitusohjelmaan. 

 

Kun kuormat on annettu, ohjelma laskee koko laatan keskimääräiset taivutusmomenttien 

minimit ja maksimit, jotka on esitetty taulukossa 13. Laskosmekanismilla laskettaessa 

keskialueen taivutusmomentteja käytetään kaavoja (55) ja (57), kun taas reuna-alueella 

käytetään kaavoja (56) ja (58). 

Taulukko 13. Myötöviivateorian mukaiset taivutusmomentit murtorajatilassa, kun      
QI = 10 kN/m². 
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Sekä keski- että reuna-alueen momentit kartiomekanismia käytettäessä lasketaan 

kaavoilla (59) ja (60). Kun halutaan käyttää esimerkiksi FEM-ohjelmalla tai 

käsinlaskennalla saatuja arvoja, ne voidaan syöttää vihreisiin ”Muu arvo” -soluihin. 

Tällöin ohjelma ei käytä mitoituksessa myötöviivateorialla saatuja arvoja, vaikka ne 

olisivat suurempia kuin käyttäjän syöttämä arvo. Tämän jälkeen vuorossa on 

taivutuskestävyyksien laskenta, joka on esitetty taulukossa 14. 

Taulukko 14. Taivutuskestävyyden laskenta. 

 

Taivutuskestävyyden laskemista varten ohjelmalle annetaan kertoimet, jotka ovat 

oletusarvoisesti SFS-EN 1992-1-1 mukaiset. Lisäksi ohjelma näyttää kaavojen (1) ja (2) 

mukaiset jäännösvetolujuuden ominaisarvot fft,R1 ja fft,R3, sekä kaavojen (3) ja (4) mukaiset 

jäännösvetolujuuden mitoitusarvot fftd,R1 ja fftd,R3. Pelkkää kuitua käytettäessä betonin 

reunapuristumaksi εc haetaan kokeilemalla suurin mahdollinen arvo (kuitenkin 

maksimissaan 0,0035), jolla ehto εft < εftu toteutuu. 

Pelkkää kuitua käytettäessä ohjelma laskee puristus- ja vetopuolen voimat kaavojen (12), 

(13) ja (14) mukaisesti. Tämän jälkeen ratkaistaan kaavan (18) mukainen tasapainoyhtälö 

etsimällä sopiva puristuspinnan korkeus x. Kun puristuspinnan korkeus on selvitetty, 

ohjelma laskee momenttikapasiteetin MRd kaavan (19) mukaisesti. Ohjelma vertaa saatua 

kapasiteettia mitoitusmomenttiin MEd, jolloin saadaan käyttöaste murtorajatilassa 

taivutuksen suhteen. Mikäli käyttöaste on alle 100 %, kestävyys on riittävä ja laskentaa 

voidaan jatkaa. 

Ohjelma tarkistaa kaavan (23) mukaisen vedon laatan vetoalueen uloimmassa kuidussa 

(laatan pinnassa), kaavan (10) mukaisen sitkeysvaatimuksen kuitubetonille ja 
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vähimmäisteräsmäärän kaavan (53) mukaisesti. Taulukossa 15 on esitetty näiden 

vaatimusten täyttyminen. 

Taulukko 15. Vedon, sitkeyden ja vähimmäisteräsmäärän tarkistus. 

 

Ohjelma laskee paalun kohdalla vaikuttavan tukivoiman taulukossa 16 esitettyä 

lävistysmitoitusta varten. Tähän työhön on valittu vain käytössä olevat kuormat, sillä 

tukivoiman määrittäminen on varsin helppo suorittaa käsinlaskennalla. Käsinlaskennan 

tuloksen voi syöttää kohtaan ”Muu arvo”. β on lävistysjännityksen vEd tarvittava kerroin, 

jonka arvot löytyvät SFS-EN 1992-1-1 kuvasta 6.21N. Lävistysjännitys lasketaan by 211 

osan 2 ohjeiden mukaan, joka on esitetty liitteessä 1. Lävistyskestävyys vRd,cf lasketaan 

kaavan (29) mukaan, minkä jälkeen saadaan laskettua käyttöaste, jonka tulee olla alle 

100%. 

Taulukko 16. Lävistysmitoitus. 
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Leikkauskestävyys tarkistetaan viivamaisten tukien kohdalla, joten tässä tapauksessa 

tarkistetaan sokkelin kohdalla vaikuttava FEM-ohjelman mukainen suurin leikkausvoima 

VEd, joka syötetään manuaalisesti. Leikkauskapasiteetti VRd,c lasketaan kaavan (25) 

mukaan. Taulukossa 17 on esitetty leikkauskestävyystarkastelu. 

Taulukko 17. Leikkausmitoitus. 

 

Käyttörajatilamitoituksessa voimasuureiden määritykseen ei tule käyttää 

myötöviivateoriaa (by211 osa 2 s.88). Vertailun vuoksi ohjelma laskee käyttörajatilan 

mukaiset momentit myötöviivateorialla. Taulukossa 18 näkyvään ”Muu”-sarakkeeseen 

on merkitty FEM-ohjelman laskemat kimmoteorian mukaiset maksimimomentit. Kun 

kerrotaan pilarikaistan momentti QI laatan keskialueella keskityskertoimella 1,5, 

momentiksi saadaan lähes sama kuin kimmoteorialla (11,3*1,5 = 17,0). Muut arvot ovat 

myös kohtalaisen lähellä FEM-ohjelmalla laskettuja. Tässä työssä käytetään kuitenkin 

kimmoteorian mukaisia mitoitusmomentteja käyttörajatilassa. Ennen laskentaa tulee 

myös tarkistaa käyttörajatiloihin liittyvät kertoimet, jotka on valittu alustavasti SFS-EN 

1992-1-1 mukaisiksi perusarvoiksi. 

Taulukko 18. Momentit käyttörajatilassa ja käyttörajatilaan liityvät kertoimet. 

 

Pelkälle kuitubetonille ei tehdä taipumatarkastelua, vaan maksimi halkeamaleveyteen 

vaadittavat momentit tarkistetaan laatan keski- ja reunakentissä. 

Halkeamaleveystarkastelu on esitetty taulukossa 19. Ensimmäisenä määrätään maksimi 

halkeamaleveys, joka on tässä tapauksessa 0,4 mm taulukon 4 mukaisesti. Puristus- ja 

vetopuolen voimat lasketaan kaavoilla (43), (44), (45) ja (46). Tasapainoyhtälö (42) 

ratkaistaan etsimällä sopiva puristuspinnan korkeus X. Tämän jälkeen ohjelma laskee 

momenttikapasiteetin Mw,max kaavan (47) mukaisesti. Käyttöaste saadaan jakamalla 
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käyttörajatilan mukainen mitoitusmomentti momenttikapasiteetilla, ja mikäli se on alle 

100 %, rakenteen halkeilu on sallituissa rajoissa. 

Taulukko 19. Halkeamaleveystarkastelu. 

4.4 Tankoraudoituksen ja kuitubetonin yhdistelmä 

Tankoraudoituksen ja kuitubetonin yhdistelmää varten tehtävään mallimitoitukseen 

tasaisena hyötykuormana on 50 kN/m2. Nyt jännevälit ovat huomattavasti lyhyemmät 

kuin kohdassa 4.3, ja laatan paksuus on 250 mm. Sen sijaan, että koko laatalla 

käytettäisiin samaa keskimääräistä taivutusmomenttia, laatta mitoitetaankin siten, että 

pilarikaistat kantavat suuremman osuuden taivutusmomentista, jolloin laattakaistojen 

taivutusmomentit pienenevät. Pilarikaistan minimitaivutusmomentin 

keskittämiskertoimena käytetään kerrointa 1,5. Maksimitaivutusmomentit pysyvät 

kuitenkin koko laatan alueella samoina, ja käytännössä rakenne oltaisiin voitu suunnitella 

pelkkää kuitubetonia käyttäen. Laatan taivutusmomentit on esitetty taulukossa 20. 
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Taulukko 20. Myötöviivateorian mukaiset momentit murtorajatilassa, kun  
QI = 50 kN/m². 

 

Kuitubetonin ja tankoraudoituksen yhdistelmää käytettäessä ohjelma laskee 

mitoitustaivutusmomenttien minimit ja maksimit sekä vastaavat taivutuskestävyydet 

erikseen laatan pilari- ja laattakaistoilla, jolloin tankoraudoitus voidaan mitoittaa 

haluttuihin paikkoihin. Tässä mallimitoituksessa tankoraudoitusta tarvitaan vain 

pilarikaistan yläpinnassa. 

Tankoraudoitusta käytettäessä momenttikapasiteetin laskenta tapahtuu hyvin samaan 

tapaan kuin pelkällä kuitubetonilla. Reunapuristuman arvona käytetään εc = 0,0035. 

Tasapainoyhtälössä (11) on mukana tankoraudoituksen ottama vetovoima, joka saadaan 

kaavasta (16). Tasapainoyhtälö saadaan toteutettua iteroimalla puristuspinnan korkeutta 

x. Ohjelma näyttää erikseen tankoraudoituksen ja kuidun momenttikapasiteetit, joiden 

summan ja mitoitusmomentin osamääränä saadaan momenttikapasiteetin käyttöaste, joka 

on esitetty taulukossa 21. Koko laatan taivutuskestävyyksien laskenta on esitetty 

liitteessä 2. 
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Taulukko 21. Pilarikaistan taivutuskestävyys. 

 

Lävistyskestävyys lasketaan kaavalla (26) pilarikaistan yläpinnan raudoituksen mukaan. 

Reuna-alueilla ei käytetä tankoraudoitusta, mutta kuten taulukosta 22 nähdään, 

kuitubetonin lävistyskestävyys on pienempi tankoraudoituksen kanssa kuin ilman. Tämä 

ei vastaa todellista tilannetta, ja tätä työtä tehtäessä kaavojen toimivuus ei ole selvillä. 

Taulukko 22. Lävistyskestävyys. 
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Käyttörajatilassa pilarikaistojen taivutusmomentit on kerrottu keskittämiskertoimella 1,5 

ja taulukosta 23 huomataan myötöviivateorian ja kimmoteorian momenttien suuruksien 

olevan jälleen lähellä toisiaan. Käyttörajatilamitoituksessa käytetään silti edelleen 

kimmoteorian mukaisia mitoitustaivutusmomentteja. 

Taulukko 23. Mitoitustaivutusmomentit käyttörajatilan pitkäaikaisyhdistelmällä. 

 

Tankoraudoitusta käytettäessä laatan paksuus tarkistetaan joko kaavan (48) tai (49) 

mukaan. Halkeamaleveystarkastelu tehdään samalla tavalla kuin pelkkää kuitubetonia 

käytettäessä, nyt mukana on lisäksi kaavan (44) mukainen tankoraudoituksen ottama 

vetovoima FST. Taulukossa 24 on esitetty käyttörajatilatarkastelu. 

Taulukko 24. Käyttörajatilatarkastelu. 
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5 TULOSTEN TARKASTELU 

5.1 Hyötykuorma 10 kN/m² 

Hyötykuorman ollessa 10 kN/m² FEM-ohjelmalla saatiin kimmoteorian mukaiseksi 

minimitaivutusmomentiksi -46,1 kNm/m ja maksimitaivutusmomentiksi 37,3 kNm/m. 

Myötöviivateorian mukaan taas taivutusmomentin minimi on -29,2 kNm/m ja maksimi 

29,2 kNm/m. On kuitenkin huomioitava, että myötöviivateoria olettaa momenttien olevan 

jakautuneen tasan koko laatan alueelle, jolloin FEM-ohjelman tulosteena saatavia 

taivutusmomenttihuippuja ei ole. Lisäksi kalvovoimat kasvattavat laatan todellista 

taivutuskestävyyttä (Nykyri 2014, s. 33). Näin ollen myötöviivateorialla saatuja tuloksia 

voidaan pitää luotettavina. Lävistyksen mitoitusjännitys on 0,74 MPa, joka on laskettu 

SFS-EN 1992-1-1 ohjeiden mukaan. 

Tankoraudoitukseksi valittiin ylä- ja alapintaan verkko T12k150, ja yläpintaan paalujen 

kohdalle tulee lisäksi 3 kpl T12 harjateräksiä. Taivutuskestävyyden itseisarvo on  

48,3 kNm/m, joten taivutuskestävyyden käyttöaste on 95,5 % taivutusmomentin minimin 

kohdalla ja taivutusmomentin maksimin kohdalla taivutuskestävyyden käyttöaste on 

77,3 %. Nämä tulokset ovat varmalla puolella, sillä taivutusmomentit on laskettu käyttäen 

kimmoteoriaa ja mitoitus on tehty yleisesti käytössä olevien ohjeiden mukaan. 

Lävistyskapasiteetti on 0,75 MPa ja sen käyttöaste on 97,8 %. Lävistyskestävyys on 

laskettu SFS-EN 1992-1-1 korjattujen ohjeiden mukaan, joten sen voidaan olettaa olevan 

varmalla puolella. Raudoitusmäärä on melko korkea, ja todellisuudessa saatettaisiin valita 

pienempi jänneväli. Valituilla jänneväleillä kuitubetonin käyttöaste saatiin tarpeeksi 

korkeaksi minimipaksuudella 200 mm, ja koska tässä työssä ei oteta paalujen 

kustannuksia huomioon, vertailukelpoisten tulosten aikaansaamiseksi valittiin nämä 

jännevälit. 

Kuitubetoniksi valittiin vuorostaan C30/37-R13,0/R33,3d, jossa käytettiin Hendix Prime 

75/52 -kuitua 40 kg/m3. Tämä kuitumäärä on valmistajan antama minimi suositusmäärä 

paalulaatoille, ja tietoa taivutuskokeen SFS-EN 14651 mukaisista todellisista 

jäännöslujuusarvoista ei ole. Tässä työssä kuitenkin oletetaan vertailukustannustusten 

laskentaa varten, että tällä kuidulla ja kuitumäärällä saavutetaan vähintäänkin vaaditut 

jäännöslujuusarvot. Koko kuitubetonisen laatan taivutusmomenttikapasiteetti on 

30,1 kNm/m ja sen käyttöaste on 97,0 %. Taivutuskestävyyden laskenta on tehty samalla 
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tavalla kuin se on esitetty useissa ohjeissa, joten siltä osin tulosten voidaan olettaa olevan 

luotettavia. Myötöviivateoria on laajalti käytössä muualla Euroopassa hyvin tuloksin, 

joten sen mukaisia mitoitusmomentteja voidaan myös pitää kelvollisina. Mikäli mitoitus 

tehdään kimmoteorian mukaisilla mitoitusmomenteilla, kuitumäärän lisäys ei vaikuta 

merkittävästi kuitubetonin kustannuksiin. Lävistyskapasiteetti on 0,99 MPa ja sen 

käyttöaste on 69,8 %. Lävistyskestävyyden kaava on varsin yksinkertaistettu ja siihen on 

suotavaa suhtautua varauksella. Halkeamaleveydellä 0,4 mm käyttörajatilan käyttöaste 

on 79,4 %, jonka voidaan olettaa olevan luottava tulos sillä perusteella, ettei käyttörajatila 

ole mitoittava tämän paksuisilla laatoilla käytännössä koskaan. 

Bermanto Oy:ltä saatujen lattiaurakoitsijahintojen mukaan pelkästään tankoraudoitetun 

paalulaatan hinnaksi tulee 55,40 €/m², kun pelkkää kuitubetonia käytettäessä 

neliöhinnaksi tulee 39,50 €/m². Pelkästään kuitubetonia käyttämällä säästetään siis 

15,90 €/m² tavanomaisesti raudoitettuun ratkaisuun verrattuna, joka on huomattavan 

suuruinen säästö. Mallilaatan pinta-ala on 26,7 m ∙ 26,7 m = 712,9 m2, joten eroa 

kustannuksissa tulee 11 334,95 €. Tämä laatta on kuitenkin kohtalaisen pieni, kun sitä 

verrataan esimerkiksi hypermarkettien 2500 m2 vähimmäispinta-alaan tai niiden 

keskivertopinta-alaan eli noin 10 000 m2:een. Mikäli tankoraudoitetussa laatassa 

käytettäisiin myötöviivateorian mukaista raudoitusta, kustannus olisi 52,40 €/m², eli 

pelkän kuitubetonin kustannukset olisivat siltikin 12,90 €/m² pienemmät. 

5.2 Hyötykuorma 50 kN/m2 

FEM-ohjelmalla kimmoteorian mukaisiksi minimitaivutusmomenteiksi saatiin 

-31,1 kNm/m paalujen kohdalla ja -20,0 kNm/m paalujen välissä. 

Maksimitaivutusmomentiksi saatiin 54,9 kNm/m. Myötöviivateorialla koko laatan alalle 

tasan jakautuneeksi taivutusmomentin itseisarvoksi saatiin 35,0 kNm/m, joka keskitettiin 

minimien osalta pilarikaistoille. Tällöin pilarikaistojen kohdalla minimitaivutusmomentti 

on -52,4 kNm/m ja maksimitaivutusmomentti on 35,0 kNm/m. Laattakaistojen kohdalla 

taas minimitaivutusmomentti on 17,5 kNm/m ja maksimitaivutusmomentti on 

35,0 kNm/m. Jälleen mitoitustaivutusmomenteissa voidaan havaita suuriakin eroja, mutta 

on huomattava, että FEM-ohjelmalla raudoitusta ei ole keskitetty pilarikaistoille ja 

myötöviivateorian mukainen laatan maksimitaivutusmomentti on koko laatan 

taivutusmomenttien keskiarvo.  Lävistyksen mitoitusjännitys on 0,71 MPa, ja se on 
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laskettu SFS-EN 1992-1-1 ohjeiden mukaisesti, joten voimasuureita voidaan pitää 

luotettavina. 

Yläpinnassa käytetään tankoraudoituksena verkkoa T8k150 ja alapinnassa verkkoa 

T12k150. Lisäksi paalujen kohdille tarvitaan verkot T12k80, jotta lävistyskestävyys 

saadaan riittävän suureksi. Taivutuskestävyys on paalujen kohdalla 

116,1 kNm/m käyttöasteen ollessa 26,8 % taivutusmomentin minimin kohdalla. Paalujen 

välissä taivutuskestävyys on 29,5 kNm/m ja käyttöaste on 67,8 % taivutusmomentin 

minimin kohdalla. Laatan taivutuskestävyys on 64,7 kNm/m ja käyttöaste on 84,9 % 

taivutusmomentin maksimin kohdalla. Lävistyskapasiteetti on 0,74 MPa ja sen käyttöaste 

on 95,8 %. 

Kuitubetonisessa laatassa käytetään tankoraudoitusta 4T12 pilarikaistojen yläpinnoissa. 

Riittävä taivutuskapasiteetti saavutettaisiin huomattavasti vähemmälläkin raudoituksella, 

mutta tässä tapauksessa lävistyskapasiteetti tuli mitoittavaksi suureeksi. Itse kuitubetoni 

ja kuidut ovat samat kuin 10 kN/m2 hyötykuorman vaikuttaessa. Pilarikaistan 

taivutuskestävyys laatan keskialueella on 161,0 kNm/m ja sen käyttöaste on 32,6 %. 

Momenttikapasiteetista 92,4 kNm/m muodostuu tankoraudoituksesta ja 68,6 kNm/m 

kuidusta. Pelkkää kuitubetonia käytettäessä taas momenttikapasiteetti on 47,1 kNm/m ja 

sen suurin käyttöaste on 74,2 % laattakaistan taivutusmomentin maksimin kohdalla. 

Tankoraudoitus kasvattaa poikkileikkauksen puristusalueen korkeutta huomattavan 

paljon jo pienilläkin raudoitusmäärillä, jolloin myös pelkkien kuitujen 

momenttikapasiteetti kasvaa. Tankoraudoituksen vaikutus kuitubetonisen rakenteen 

taivutuskestävyyteen on siis merkittävä. 

Lävistyskapasiteetti tankoraudoituksen ja kuitubetonin yhdistelmällä on 0,72 MPa, kun 

reuna-alueella, jossa ei ole tankoraudoitusta, sen arvo on 0,97 MPa. Tässä voidaan havaita 

selkeä ristiriita lävistyskestävyyden laskennassa tankoraudoitetun betonin ja pelkän 

kuitubetonin välillä. Syynä voi olla liiallinen yksinkertaistus kuitubetonin 

lävistyskestävyyden kaavassa (29). Tästä huolimatta kuitubetonilla on merkittävä 

vaikutus laatan lävistyskestävyyteen kun verrataan tavanomaisesti tankoraudoitetun sekä 

tankoraudoituksen ja kuitubetonin yhdistelmän tankoraudoitusmääriä: tavanomaisesti 

raudoitettuun laatan yläpintaan paalujen kohdille tarvitaan peräti 50 kappaletta T12  

tankoja (25 kappaletta molempiin suuntiin), kun taas yhdistelmässä riittää varsin vähäiset 

kahdeksan kappaletta (neljä kappaletta molempiin suuntiin). 
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Tavanomaisesti tankoraudoitetun kuitubetonin lävistyskestävyyden käyttöaste on 98,1 % 

ja tankoraudoittamattoman kuitubetonin käyttöaste reuna-alueella on 67,5 %. 

Käyttörajatilassa tankoraudoitetun pilarikaistan halkeilun käyttöaste on 27,3 %, kun 

tankoraudoittamattomalla laattakaistalla se on 32,5 %. Lyhyiden jännevälien ansiosta 

käyttörajatilan käyttöaste jää hyvin pieneksi verrattuna edelliseen kohtaan. 

Tavanomaisesti tankoraudoitetun laatan kustannukset ovat Bermanto Oy:ltä saatujen 

hintatietojen mukaan 55,40 €/m2 ja kuitubetonin sekä tankoraudoituksen yhdistelmällä ne 

ovat 49,40 €/m2, eli eroa on 6,00 €/m2 kuitubetonisen laatan eduksi. Esimerkiksi 

12 000 m2 terminaalissa kustannuksia saadaan pienennettyä 72 000 €. On myös otettava 

huomioon, että tämä rakenne olisi mahdollista toteuttaa myös pelkkää kuitubetonia 

käyttämällä, mikä pienentäisi kustannuksia jonkin verran. Yleensäkin tavoitteena on 

täysin kuitubetoninen ratkaisu, mikäli halkeilemattomuus ei ole rajoituksena. 

5.3 Johtopäätökset 

Kuitubetonilla saavutetaan varsin helposti vaadittava taivutusmomenttikestävyys ja sen 

vaikutus lävistyskestävyyteen on merkittävä. Lävistyskestävyyden osalta tarvittaisiin 

tosin vielä kokeita, sillä pelkän kuidun ja kuidun sekä tankoraudoituksen yhdistelmän 

lävistyskestävyydet ovat ristiriitaisia. Varmalle puolelle päästään, kun käytetään 

tankoraudoitusta paalujen kohdalla laatan yläpinnassa. 

Tässä työssä käytettyjen kaavojen käyttö käsinlaskennassa olisi erittäin työlästä etenkin 

puristuspinnan korkeuden iteroinnin osalta. Yleensäkin laskentavaiheita ja muuttujia on 

huomattavasti enemmän kuin tavanomaisesti raudoitetun betonilaatan mitoituksessa. 

Myötöviivateorian mukainen mitoitusmomentti sopii hyvin kuitubetonisen paalulaatan 

mitoitukseen, koska kuidut ovat levinneet koko laatan alueelle tasaisesti ja 

mitoitusmomentti on samaan tapaan ”levinnyt” tasaisesti koko laattaan. Kimmoteorian 

mukaisia maksimimomentteja voidaan käyttää aivan hyvin mitoituksessa, mutta tällöin 

koko laatan mitoitus joudutaan tekemään maksimimomentin mukaan. 

Valitusta mitoitusmenetelmästä riippumatta kuitubetonin käytöllä paalulaattarakenteessa 

saadaan aikaan mittavia säästöjä etenkin suurissa lattiarakennuskohteissa. Tämä on 

huomattu ilmeisesti melko vasta, sillä kuitubetonin käyttö lattiarakentamisessa on 
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nousussa. Toisaalta kuituja kehitetään jatkuvasti ja suurempia jäännöslujuuksia 

saavutetaan pienemmillä kuitumäärillä, mikä helpottaa kuitubetonin pumpattavuutta ja 

työstettävyyttä. 

5.4 Jatkotutkimustarpeet 

Ajoneuvojen pyöräkuormat tulisi jakaa akselien suuntaisiksi viivakuormiksi 

pistekuormien sijaan. Trukin tapauksessa tällä ei ole erityisen suurta merkitystä, mutta 

huomattavasti raskaammilla rekka-autoilla pistekuormat olisivat niin isot, ettei 

yksinkertaistettu menettely antaisi enää lähellekään todellisuutta vastaavia tuloksia. 

Puristusalueen korkeuden iteroinnin automatisoiminen nopeuttaisi ohjelman käyttöä 

etenkin tankoraudoitusta käytettäessä. 

Myötöviivateorian mukaan mitoitetulle pilarilaatalle olisi tarpeen tehdä täysimittaisia 

kokeita, jotta saataisiin selvyys teorian paikkaansapitävyydestä ja toisaalta kuitujen 

toiminnasta pilarilaattarakenteessa. Myös SFS-EN 1992-1-1 mukaan laskettua 

lävistyskestävyyttä tulisi testata, jotta ristiriitaiset lävistyskapasiteetit saataisiin karsittua 

pois ja kaavat näin yhden mukaisiksi. 

Tämän hetkiset tiedot kuitubetonisen rakenteen halkeamaleveyden laskemisesta ovat 

puutteelliset ja toimivat ohjeet olisivat tarpeen etenkin kantavia rakenteita mitoitettaessa. 

Lisäksi olisi syytä tutkia, onko halkeilemattoman rakenteen tekeminen pelkästä 

kuitubetonista yleensäkään mahdollista. 
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6 YHTEENVETO 

Kuitubetonin tarkoituksena on korvata betonissa käytettävä tankoraudoitus osittain tai 

kokonaan, jolloin raudoitustyö vähenee ja työmaakustannukset pienenevät. Rakenteen 

mekaanista kestävyyttä parannettaessa kuituina käytetään teräskuituja, jotka siirtävät 

jännityksiä halkeamien yli betonin halkeillessa. Jäännöstaivutusvetolujuus kuvaa 

halkeilleen rakenteen kuitujen taivutusvetolujuutta tietyllä halkeamaleveyden arvolla. 

Jäännöslujuus määritetään palkkikokeen avulla, jonka suorittaminen on betonitoimittajan 

vastuulla. Suunnittelija siis määrää vaadittavat jäännöstaivutusvetolujuusarvot, ja 

betonitoimittaja valmistaa tällä perusteella betonimassan. 

Mitoitus perustuu Rilemin ohjeeseen, joka noudattaa Eurokoodeja siinä määrin kuin on 

mahdollista. Taivutusmitoituksessa muodostetaan tasapainoyhtälö puristus- ja 

vetoalueilla vaikuttavista voimista, joka ratkaistaan iteroimalla puristuspinnan korkeus. 

Lävistyskestävyys lasketaan pitkälti samalla tavalla kuin lävistysraudoittamattomalle 

rakenteelle SFS-EN 1992-1-1 mukaan, mutta kuitujen vaikutus otetaan huomioon. 

Käyttörajatilatarkastelut perustuvat halkeiluleveyksiin pelkällä kuitubetonilla. 

Ongelmana halkeamaleveyksien laskennassa olivat puutteelliset ohjeet, joten 

käyttörajatilatarkastelu tehtiin hollantilaisen suosituksen mukaisesti. 

Taivutusmomentit laskettiin brittiläisen Technical Report 34 -ohjeen mukaan 

myötöviivateorialla sekä viuhka- että kartiomekanismia käyttäen. Lisäksi 

taivutusmomentit laskettiin kimmoteorian mukaisesti laskevalla FEM-ohjelmalla. 

Myötöviivateorialla saatavat momentit ovat koko laatan keskimääräisiä momentteja, kun 

FEM-ohjelma antaa tarkempia arvoja eri laatan kohdissa. FEM-ohjelmalla saadut 

maksimimomentit olivat selkeästi myötöviivateorian mukaisia momentteja suurempia. 

Mallimitoituksessa kuitubetonin momenttikapasiteetin havaittiin olevan kohtuullisen 

hyvä tavanomaiseen tankoraudoitukseen verrattuna. Lävistyskestävyyteen kuiduilla 

huomattiin olevan varsin suuri vaikutus. Lävistyskestävyyden laskenta pelkälle kuidulle 

ei kuitenkaan ole välttämättä varmalla puolella, sillä kaava ei ota kunnolla huomioon 

esimerkiksi laatan paksuutta. Varmalla puolella ollaan, mikäli paalujen kohdilla laatan 

yläpinnassa käytetään tankoraudoitusta. 
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Kustannusten vertailun perusteella voidaan sanoa, että kuitubetonin käyttö 

paalulaattarakenteessa on kannattavaa. Kuitubetonisten laattojen täysimittaisille testeille 

olisi tarvetta, jotta saataisiin parempaa tietoa kuitubetonin todellisista momentti- ja 

lävistyskestävyyksistä. Toisaalta samalla saataisiin tietoa rakenteen todellisesta 

momenttijakaumasta ja tätä kautta tietoa, onko myötöviivateorian mukaisesti mitoitetulla 

rakenteella riittävä momenttikapasiteetti. 
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