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Tässä diplomityössä oli tavoitteena selkeyttää ja tehostaa Tekla Structures ohjelmalla 

tapahtuvaa sandwich-elementin suunnitteluprosessia ja luoda yksinkertainen 

suunnitteluohje suunnittelun tueksi. Työn toinen päätavoite oli tutkia vaihtoehtoisia 

palomitoitusmenetelmiä taulukkomitoituksen rinnalle sandwich-elementtien 

aukkopalkkien ja pielipilarien tutkimiseen. Tavoitteena oli selvittää, voidaanko muita 

palomitoitusmenetelmiä käyttämällä päästä eroon taulukkomitoituksen 

vähimmäisvaatimusten mukaisista sisäkuoren paksunnoksista ja paksuista 

betonipeitteistä. Palomitoitusosion lopputuotteena oli tarkoitus luoda yksinkertainen 

mitoitustyökalu sekä aukkopalkille että pielipilarille. Tutkimuksen toteutus alkoi 

perehtymällä kokonaisvaltaisesti sandwich-elementin komponentteihin, rakenteelliseen 

toimintaan sekä teräsbetonin palomitoitukseen ja eurokoodistoon.  

Suunnitteluohjeen luomiseksi täytyi aluksi tutustua Tekla Structuresin sisältämiin 

vaihtoehtoisiin mallinnustapoihin. Tekla tarjoaa monia eri vaihtoehtoja asioiden 

luomiseen, joten tehokkaimpien työkalujen löytäminen oli tärkeää asetetun tavoitteen 

kannalta. Tutkimuksessa hyödynnettiin piirustuksen luonnissa yrityksen valmista 

sandwich-elementtipiirustukselle suunniteltua mallipohjaa. Mallipohjaa käyttämällä 

saavutetaan lähtökohta, josta hyvin vähin muokkauksin saadaan tuotettua valmis 

elementtipiirustus. Työn tuotoksena valmistettiin työn tilaajalle yksinkertainen sandwich-

elementin suunnitteluohje. 

Palomitoituksen tutkiminen aloitettiin perehtymällä eurokoodin tarjoamiin 

mahdollisuuksiin taulukkomitoituksen korvaamiseksi. Yksinkertaistetut 

laskentamenetelmät osoittautuivat nopeasti sopivaksi valinnaksi kyseisen 

palomitoitustarpeen täyttämiseksi. Yksinkertaistetuista laskentamenetelmistä 



 

sovellettavaksi valikoitui vyöhykemenetelmä. Vyöhykemenetelmän valintaa puolsi sen 

avulla saatavat paremmat tulokset ja sen parempi soveltuvuus pilarien palomitoitukseen.  

Tutkimuksen tuloksena saatiin siis luotua suunnitelman mukainen sandwich-elementin 

suunnitteluohje. Suunnitteluohjeen tarkoitus on parantaa suunnittelun tehokkuutta ja 

vähentää myöhempien korjausten tarvetta. Tutkimuksen toinen päätavoite oli tutkia 

mahdollista vaihtoehtoista palomitoitusmenetelmää taulukkomitoituksen rinnalle, jolla 

päästäisiin eroon sisäkuoren turhista paksunnoksista ja paksuista betonipeitteistä. 

Vyöhykemenetelmä osoittautui tutkimusten tulosten perusteella käyttökelpoiseksi ja sitä 

käyttämällä saadaan kavennettua palomitoituksen vaatimaa sisäkuoren 

vähimmäisleveyttä. Palomitoitusosion lopputuotteena luotiin yksinkertainen Excel-

laskupohja sekä aukkopalkille että pielipilarille. Työn tuotosten yleistäminen ei ole 

mahdollista, sillä esimerkiksi Excel-pohjat on suunniteltu nimenomaan kyseisiä 

rakenteita varten eivätkä toimi välttämättä oikein muussa käytössä. 
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ABSTRACT 

Development of the design process for a reinforced sandwich panel 

Aleksi Alanko 

University of Oulu, Degree Programme of Civil Engineering 

Master’s thesis 2022, 128 pp. + 3 Appendixes 

Supervisor at the university: Antti Niemi 

The aim of this thesis was to clarify and intensify the sandwich panel design process with 

Tekla Structures and to create a simple design guide to support the design. The second 

main goal of the work was to investigate alternative fire design methods in addition to 

table designs for the dimensioning of opening bars and side columns of sandwich panels. 

The aim was to find out whether other fire design methods could be used to get rid of 

thickenings and thick concrete coverings that meet the minimum requirements for table 

design. The product of the fire design section was to create a simple design tool for both 

the beam and the column. The implementation of the study began with a comprehensive 

study of the components of the sandwich panel, the structural operation, the fire design, 

and Eurocodes of reinforced concrete. 

To create a design guide, you first had to familiarize yourself with the alternative 

modeling methods included in Tekla Structures. Tekla offers many different options for 

creating things, so finding the most effective tools was important to your goal. The study 

used a template designed for the company's ready-made sandwich panel drawing to create 

the drawing. By using a template, a starting point is reached from which the finished 

element drawing can be produced with very little modification. As a result of the work, a 

simple sandwich element design guide was prepared for the company. 

The study of fire design began with an examination of the possibilities offered by the 

Eurocode to replace table design. Simplified calculation methods quickly proved to be a 

suitable choice to meet this fire measurement need. Of the simplified calculation methods, 

the zone method was selected for application. The choice of the zone method was 

supported by the better results obtained by it and it’s better suitability for the fire design 

of the columns. 



 

As a result of the study, a design guide for the sandwich element was created according 

to plan. The purpose of the design guide is to improve the efficiency of the design and 

reduce the need for subsequent repairs. The second main objective of the study was to 

investigate a possible alternative fire design method alongside table design to get rid of 

unnecessary thickening of the inner shell and thick concrete coverings. Based on the 

results of the studies, the zone method proved to be useful, and its use reduces the 

minimum width of the inner shell required for fire design. As a final product of the fire 

design section, a simple Excel calculation template was created for both the opening bar 

and the side column. It is not possible to generalize the output of a job, because Excel 

templates, for example, are designed specifically for those purposes and may not work 

properly in other uses. 

Keywords: sandwich panel, modeling process, fire design,  zone method 
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bfi  Poikkileikkauksen leveys redusoidussa poikkileikkauksessa, 
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cnom Betonipeitteen nimellisarvo [mm] 

cmin Betonipeitteen minimiarvo [mm] 

d Tehollinen korkeus [mm] 

dfi Tehollinen korkeus palotilanteessa [mm] 

dp Pääteräksen keskiöetäisyys ulkoreunasta [mm] 
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fck Ominaisarvo betonin lieriölujuudelle 28 vrk:n ikäisenä [MPa] 
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s Hakojen jakoväli [mm] 
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t  Lämpöaltistuksen pituus [min] 

w  Paloaltistuksesta riippuen puolet tai koko rakenteen paksuus, 

joka jaetaan vyöhykemenetelmää käytettäessä vähintään 

kolmeen saman suuntaiseen vyöhykkeeseen [mm] 

z Sisäinen momenttivarsi [mm] 

 

β Puristuspinnan suhteellinen korkeus 

γc Betonin osavarmuusluku 

γc,fi Betonin osavarmuusluku palotilanteessa 

γs Teräksen osavarmuusluku 

γs,fi Teräksen osavarmuusluku palotilanteessa 

ε Kokonaisvenymä 

εyd,fi Teräksen venymä palotilanteessa 

ηfi Palotilanteen mitoituskuorman mukainen pienennyskerroin  

θ Vinous, lämpötila tai kulma 

θ0 Vinouden perusarvo 

λ Hoikkuusluku 

λlim Rajahoikkuus 

μ Suhteellinen taivutusmomentti 

μfi Hyväksikäyttöaste palotilanteessa 

ν Leikkaushalkeilleen betonin lujuuden pienennyskerroin 

φef Tehollinen virumaluku 

𝜙s  Teräsbetonin pääterästangon halkaisija [mm] 

𝜙sw  Teräsbetonin hakateräksen halkaisija [mm] 

ψ Muuttuvan kuorman yhdistelykerroin 
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BES  Betonielementtistandardi 

BIM  BIM (Building Information Modeling) eli tietomalli tarkoittaa 

digitaalisessa muodossa toteutettua mittatarkkaa 

kokonaisuutta, joka sisältää tietoa 3D muotoon pakattua tietoa 

kyseisestä kohteesta 



 

DWG  DWG on tavallisesti AutoCAD-ohjelmistoissa luotu 

tiedostomuoto, joka voidaan avata myös muilla DWG-muotoa 

tukevilla sovelluksilla kuten Teklalla. 

Eurokoodi (EN)  Eurokoodit ovat eurooppalaisia standardeja, jotka ohjaavat 

Euroopan kantavien rakenteiden suunnittelua. Tässä työssä 

käsitellään suurimmaksi osaksi vain betoniin keskittyvää 

eurokoodia EN 1992 

IFC  IFC (Industry Foundation Classes) on yhteinen mallien 

kuvaustapa tietomalliohjelmistoille. IFC-muodossa 

tallennettuja tiedostoja voidaan siirtää rakennusalan 

ohjelmistosta toiseen 

Käyttöikäsuunnittelu Käyttöikäsuunnittelussa määritetään kuinka kauan kyseinen 

rakenne tulisi käytössä kestää. Rakenteen elinkaari ei saavuta 

tavallisesti loppuaan käyttöiän täyttyessä vaan 

käyttöikäsuunnittelun asettaman rajan saavuttamista voidaan 

pitää tavallisena vähimmäisvaatimuksena 

MRL Maankäyttö- ja rakennuslaki 

Palomitoitus  Palomitoituksessa tarkistetaan rakenteen kestävyys tulipalon 

aiheuttaman rasituksen olosuhteissa ja varmistutaan rakenteen 

suunnitellusta kantavuudesta lämpörasituksessa 

Paloluokka Rakennukset määritetään paloluokkiin niiden ominaisuuksien 

perusteella. Eri paloluokilla on eri tasoiset kantavuus 

vaatimukset palotilanteen sattuessa. 

Rasitusluokka Rasitusluokalla kuvataan millaisiin ympäristöolosuhteisiin 

teräsbetonirakenne joutuu käyttöikänsä aikana 

Referenssitiedosto Referenssitiedostoksi kutsutaan rakennusalalla tiedostoa, joka 

tuodaan suunnitteluohjelman taustalle suunnittelun 

helpottamiseksi. Esimerkiksi rakennesuunnittelussa eri alojen 

suunnittelijoiden luomia ifc-muotoisia referenssitiedostoja 

hyödynnetään tietomallin taustalla 

Standardipalokäyrä Standardipalokäyrä on julkaistu ISO 834 standardissa ja se 

kuvaa palotilanteessa tapahtuvaa lämpötilan nousua ajan 

funktiona. Standardipalokäyrä ei useinkaan kuvaa 

palotilanteen todellisia olosuhteita mutta on hyvä varmalla 

puolella oleva rasitus palomitoituksen suorittamiseen 



 

SBK Suomen Betoniteollisuuden Keskusjärjestö  

SFS  Suomen Standardisoimisliitto 

SW-elementti Sandwich-elementti on ulkoseinärakenne, joka muodostuu 

sisä- ja ulkokuoresta sekä niitä yhdistävistä ansaista ja kuorien 

välisestä eristeestä. SW-elementin valmistukseen voidaan 

käyttää eri materiaaleja mutta tässä työssä rakenne koostuu 

teräsbetonisista kuorista ja lämmöneristeestä 

Taulukkomitoitus  Palomitoitustapa, jossa rakenteen poikkileikkauksen ja 

terästen keskiöetäisyyden vähimmäismitat voidaan lukea 

suoraan taulukosta. Taulukkomitoituksen antama tulos on 

yleensä reilusti varmalla puolella  
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Betonielementti on nykyrakentamisessa yleinen ja taloudellisesti tehokas ratkaisu 

kaikentyyppisessä talonrakentamisessa. Nykyään asuinkerrostaloista noin 80 % tuotetaan 

betonielementtirakenteisina ratkaisuina. (Betonitieto, 2021a) Merkittävin etu, joka on 

johtanut betonielementtirakentamisen yleistymiseen, on selvästi nopeampi rungon 

pystytysnopeus. Betonielementit voidaan valmistaa sisätiloissa ja valmiiden elementtien 

asentaminen työmaalla on huomattavasti nopeampaa kuin paikallavalettavien 

betonirakenteiden pystytys. (Elementtisuunnittelu, 2020f) Betonisia seinäelementtejä 

valmistettiin vuonna 2020 noin 2 200 000 m2, joista noin puolet oli sandwich-elementtejä 

(Betonitieto 2021c). Koska vaativaan suunnitteluun erikoistuneet suunnittelutoimistot 

ovat usein erikoistuneet korkeampien rakenteiden toteuttamiseen, on luonnollista, että 

betonielementtisuunnittelu ja sen tehokkuus vaikuttavat merkittävästi yrityksen 

menestykseen.  

Juuri betonielementtien toistuva esiintyminen talonrakennuksen projektista toiseen on 

tämän diplomityön lähtökohta. Koska sandwich-elementit ovat nykyajan rakentamisessa 

todella yleisiä ja kolmiosaisen rakenteensa vuoksi työläitä suunnittelijan näkökulmasta, 

SW-elementtien suunnittelu vaatisi tehostamista ja etenkin selkeän mallintamisohjeen 

luonti auttaisi ajankäytön hallinnassa. Lisäksi nähtiin tarve SW-elementtien aukkojen 

ympärysten palomitoituksen tarkempaan tutkimiseen. Taulukkomitoituksella 

saavutettavat tulokset vaatisivat tässä tapauksessa tarkennusta vaihtoehtoisella 

mitoitusmenetelmällä, jotta pielien paksunnoksista voitaisiin ainakin jossain tapauksissa 

päästä eroon. 

Tutkimukseni aiheisiin liittyviä opinnäytetöitä on julkaistu jo aikaisempina vuosina 

jonkin verran. Sandwich-elementteihin kohdistuvia opinnäytetöitä on valmistunut 

vuosien varrella muutamia eri painotuksilla. Esimerkiksi OAMK:ssa tehtiin vuonna 2017 

tutkimus teräsbetonisen SW-elementin suunnittelusta. TAMK:ssa puolestaan valmistui 

2014 opinnäytetyö, joka käsitteli SW-elementtien aukkoja. Mallinnuksen osalta on myös 

valmistunut töitä viime vuosina. Esimerkiksi vuonna 2015 Savonia 

ammattikorkeakoulussa tehtiin mallinnusohje elementtisuunnitteluun Tekla Structures 

ohjelmalle. Myös palomitoituksesta löytyy vanhoja opinnäytetöitä kuten esimerkiksi 
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SAMK:ssa 2015 valmistunut betonirakenteiden palomitoitukseen keskittynyt tutkimus. 

Aikaisemmista tutkimuksista huolimatta on kuitenkin tarve uudelle SW-elementtien 

mallintamiseen ja palomitoitukseen keskittyvään tutkimukseen. Tutkimuksen 

lopputuotteena syntyvä SW-elementin suunnitteluohje tehostaa suunnittelutyötä selvästi 

ja säästää suunnittelussa kuluvaa aikaa.  

1.2 Tutkimuksen tavoitteet  

Tutkimuksen päätavoitteena on kartoittaa sandwich-elementin mallinnusprosessin eniten 

aikaa vaativat vaiheet ja luoda lopulta suunnitteluohje, joka tehostaa etenkin näiden 

vaiheiden mutta samalla myös koko SW-elementin mallinnusprosessia. 

Suunnitteluohjetta käytetään tulevaisuudessa pohjana muille vaativille 

suunnitteluprosesseille, jotka vaativat oman suunnitteluohjeen ja mahdollisesti 

lopputyön. Tavoitteena on myös mallinnuksessa käytettävien työkalujen kokoaminen ja 

selvittäminen sekä erityisesti aukollisten SW-elementtien raudoitusten tehokas mallinnus 

Tekla Structures ohjelmaa käytettäessä. Tehokkuuden lisäämiseksi, tutkimuksessa 

kartoitetaan, olisiko Trimblellä tarjolla mallinnusta helpottavia työkaluja, joita ei ole vielä 

yrityksessä otettu käyttöön.  

Tutkimuksen toinen päätavoite on luoda pohja SW-elementin kantavan sisäkuoren pielen 

ja aukkopalkin tarkempaan palomitoitukseen. Yleisesti käytössä olevalla 

taulukkomitoituksella, joudutaan tekemään hankalia paksunnoksia aukkojen 

pielipilareihin ja aukkopalkkeihin. Tämä johtuu taulukkomitoituksen antamasta 

paksuusvaatimuksesta. Tutkimuksen tavoitteena onkin tutkia vaihtoehtoisia tarkempia 

mitoitusmenetelmiä ja tutkia päästäisiinkö elementin osien paksunnoksista eroon 

käyttämällä vaihtoehtoisia mitoitusmenetelmiä 

1.3 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimuksen aluksi perehdytään yleisesti elementtirakentamiseen ja sandwich-elementin 

kehitykseen sekä perehdytään sen teknisiin ominaisuuksiin. Työssä myös kootaan SW-

elementtien suunnittelussa tarvittavat osat lopputuotoksena laadittavaa suunnitteluohjetta 

varten. Mallinnusprosessin kehittämiseksi tutkin erilaisia tapoja mallintaa SW-

elementtejä ja niiden aukkoja. Tavoitteena on tutkia, onko käytössä oleva tapa tehokkain 

vai saataisiinko uudella ratkaisulla aikaan merkittävää ajansäästöä. Aukollisten 
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betonielementtien raudoituksesta esitetään myös tehokas mallinnustapa ja 

esimerkkikuvia aiheeseen liittyen. Tutkimuksessa perehdytään mallinnusprosessin 

lopputuloksen eli elementtikuvan luomiseen ja etsitään mahdollisia kehitysehdotuksia 

esimerkkikuvien kera. Työn lopussa luodaan suunnitteluohje, jonka avulla tehostetaan 

suunnittelutyötä. 

Palomitoitus osiossa luodaan aluksi yleiskatsaus betonirakenteiden palomitoitukseen ja 

sitä säätelevään ohjeistukseen. Tämän jälkeen siirrytään tutkimaan 

palomitoitusmenetelmiä ja etsitään tutkimuksen tavoitetta parhaiten vastaava 

taulukkomenetelmälle vaihtoehtoinen mitoitusmenetelmä tarkempaan tarkasteluun. 

Sandwich-elementtien palomitoitukseen perehdytään yleisellä tasolla, minkä jälkeen 

siirrytään tutkimaan aukollisten SW-elementtien sisäkuoren pielipilarien ja 

aukkopalkkien palomitoitusta. Ensin tutustutaan taulukkomitoitukseen ja aiemmin 

valitun vaihtoehtoisen mitoitusmenetelmään, jonka jälkeen suoritetaan 

esimerkkilaskelmat molemmilla mitoitustavoilla ja vertaillaan saatuja lopputuloksia 

keskenään. Tutkimuksessa siis luodaan laskuesimerkki SW-elementtien tarkempaan 

palomitoitukseen ja Excel-laskupohja, jonka avulla laskeminen olisi kätevää 

tulevaisuudessa. 

1.4 Tutkimuksen rajaukset 

Tutkimuksessa tehdään muutama rajaus, jotta työ ei muodostuisi liian laajaksi. 

Tutkimuksessa käsitellään vain sandwich-elementtiä, jonka ulko- ja sisäkuori koostuvat 

teräsbetonista ja välissä on lämmöneriste. Muista materiaaleista koostuviin sandwich-

elementteihin tutkimuksessa ei oteta kantaa. SW-elementeissä käytettävät komponentit 

on rajattu yleisesti Suomessa käytettäviin ratkaisuihin, joten kaikkia mahdollisia 

valmistajia ja tuotteita ei ole työssä listattu. Työssä keskitytään suureksi osaksi 

nimenomaan SW-elementin mallinnusprosessiin, joten palomitoitusta lukuun ottamatta 

työ ei keskity mitoituslaskelmiin.  
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2 KATSAUS ELEMENTTIRAKENTAMISEEN 

Tunnetuin varhaisen ajan betonirakenne on Roomassa jo noin 126 jaa. uudelleen 

rakennettu Pantheon. Pantheonissa yhdistyy kreikkalainen kivirakentaminen sekä ajalle 

uusi tekniikka betonirakentaminen. (Betoniteollisuus ry 2021b) Pantheonin 

betonirakenteinen kupoli on halkaisijaltaan 43,4 metriä ja on yhä maailman suurin 

raudoittamattomasta betonista rakennettu kupolirakenne (Craven 2021). Tämän jälkeen 

betonin käyttö väheni pitkäksi aikaa osittain sen vuoksi, että siihen aikaan betonin 

sideaineena käytettyä tulivuoren tuhkaa ei ollut saatavilla, mutta alkoi jälleen yleistyä 

1800-luvulla, kun Portland sementti keksittiin (Betoniteollisuus ry 2021b). Pian 

huomattiin, että raudoittamattoman betonin käyttömahdollisuuksia rajasi betonin huono 

vetolujuus. Betonista ei voinut valmistaa rakenteita, jotka olisivat ottaneet vastaan eri 

suunnista tulevaa toispuolista rasitusta. (Hytönen & Seppänen 2009, s. 9) 

Nykyrakentamisessa yleisesti käytettävä teräsbetoni keksittiin noin puolessa välissä 

1800-lukua. Keksijänä pidetään ranskalaista puutarhuria Joseph Monieria, joka patentoi 

betonisen kukkamaljakon raudoitusmenetelmän vuonna 1855. Monier laajensi 

keksintöään seuraavina vuosikymmeninä eri rakenneosiin. (Laitinen 1996, s. 9) 

Tieto teräsbetonin käytöstä rakennuksen rungon rakentamisessa saatiin 

maailmanlaajuisesti tietoisuuteen vuoden 1900 maailmannäyttelyssä. Myös Suomessa 

kaupungistuminen ja kasvava teollistuminen synnytti rakennustarvetta ja toteutukseen 

sopi hyvin uusi betoniteknologia. Suomen vanhimpia teräsbetonirakenteita ovat 

Helsingissä vielä tänä päivänä käytössä olevat Stockmann, Eduskuntatalo ja 

rautatieasema. Paikallavalettavan betonirakentamisen rinnalla oli kuitenkin jo pidemmän 

aikaa kehittynyt myös toinen betonirakennussuuntaus, jossa teräsbetoniset osat 

valmistettiin ennakkoon ja tuotiin työmaalle käyttövalmiina. Elementtirakentamiseksi 

nimetty rakennustyyli yleistyi myöhemmin tehokkuutensa ja taloudellisuutensa ansiosta. 

(Elementtisuunnittelu 2020a) 

2.1 Historia ja kehitys 

Betonielementtien historia alkaa pian teräsbetonin kehittämisen jälkeen. Ensimmäinen 

tunnettu elementtirakenteinen rakennus tehtiin Lontoossa, kun vuonna 1882 rakennettiin 

rivitalo, jonka valmistuksessa käytettiin teräsbetonista valmistettuja julkisivuelementtejä. 

Seuraavan vuosikymmenen alussa Ranskassa elementtirakentaminen siirtyi myös 
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kantaviin palkkeihin. Näistä elementtikokeiluista lähtien elementtien käyttö alkoi levitä 

myös muihin rakenneosiin ja elementtirakentaminen on alkanut hiljalleen lisääntyä. 

Todellinen yleistyminen tapahtui kuitenkin vasta 1940-luvun lopussa ja etenkin 1950-

luvun aikana. (Laitinen 1996, s. 9) 

Vaikka pohja kattavalle elementtirakentamiselle on ollut olemassa aina vuodesta 1912 

asti, otettiin se kunnolla käyttöön vasta toisen maailmansodan jälkeisessä 

jälleenrakentamisen tarpeessa (Laitinen 1996, s. 9). Kun sodan jälkeen etsittiin 

mahdollisimman taloudellista ja tehokasta jälleenrakennustapaa sodan tuhojen 

korjaamiseksi, huomattiin, että elementtirakentaminen voisi olla ratkaisu ongelmaan. 

Elementtirakentamista oli tutkittu maailmalla jo ennen toista maailmansotaa mutta vasta 

nopea uusien rakennusten tarve käynnisti suuremman elementtirakentamisen maailmalla. 

Myös Suomi seurasi muun maailman esimerkkiä ja elementtiteknologiaa alettiin käyttää 

betoniteollisuuden kehittämiseksi. (Elementtisuunnittelu 2020a) Koska Suomi oli jäljessä 

omassa elementtirakentamisen kehittämisessään, oppia käytiin hakemassa ahkerasti 

ulkomailta. Suomesta tehtiin lukuisia vierailuja elementtitekniikan osalta edistyneempiin 

valtioihin kuten muihin Pohjoismaihin, Englantiin, Ranskaan ja Saksaan. Opintomatkoja 

tehtiin runsaasti 1950- ja 1960-luvuilla. (Mäkiö ym. 2016b, s. 29) 

Suomen ensimmäiset kantavat elementit valmistettiin 1940-luvun lopulla. 

Elementtitehtaita ei vielä tuolloin ollut ja elementit valmistettiinkin työmaan 

läheisyydessä, mistä ne kuljetettiin valmiina työmaalle. Suomen ensimmäinen 

elementtitehdas (Rakennuselementti Oy) perustettiin 1950 Helsinkiin. Tässä pienessä 

elementtitehtaassa valmistettiin erilaisia tuotteita kuten jännebetonipalkkeja, pilareita, 

paaluja ja seinäelementtejä. Suomen ensimmäinen suurkohde, joka valmistettiin 

täyselementtejä käyttämällä, oli vuosina 1952–53 valmistunut Helsingin Yliopiston 

Porthania-rakennus. Tässä Aarne Ervinin suunnittelemassa rakennuksessa käytettiin 

esijännitettyjä palkkeja ja välipohjaelementtejä sekä teräsbetonista valmistettuja 

julkisivuelementtejä. Seuraavan vuosikymmenen vaihtuessa Suomeen oli jo perustettu 

muutama valmisbetoniasema ja useita uusia elementtitehtaita. (Laitinen 1996, s. 10) 

Aikakautta 1940–1960 leimaa vahvasti rakennustyömaiden koneellistuminen ja sitä 

kautta suuri murros. Tekniikka oli kehittynyt siihen vaiheeseen, että käsityö sai väistyä 

koneiden tieltä myös kuljetuksissa ja rakennustavaroiden siirtämisessä. Aikaa kuvaa 

hyvin esimerkiksi torninosturien määrän muutos 1950-luvun aikana. Suomessa oli vain 

yksi torninosturi vuonna 1950 mutta jo kymmenen vuoden päästä niitä oli yhteensä 200 
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kappaletta. Tämä nosturien lisääntynyt määrä selittyy osittain juuri 

elementtirakentamisen yleistymisellä. Painavien elementtien nostamiseen tarvittiin 

kunnon nostureita, koska useita tonneja painavien elementtien siirtäminen ihmisvoimin 

ei ollut mahdollista. Asiaa voi myös katsoa toiselta kannalta. Juuri nostokaluston 

lisääntyminen antoi mahdollisuuden elementtirakentamisen kehittymiselle näinä vuosina. 

(Mäkiö ym. 2016a, s. 57) 

Elementtirakentamisen suuri läpimurto asuntorakentamisessa toteutui 1960-luvun aikana. 

Läpimurron taustalta löytyy tekniikan kehittymisen lisäksi useita eri tekijöitä, jotka 

vaikuttivat elementtituotannon yleistymiseen. Merkittävä tekijä oli kokonaisvaltainen 

rakentamisen lisääntyminen 1960-luvulla. Syy rakentamisen lisääntymiselle oli 

lamavuosien loppuminen, ja niitä seurannut taloudellinen nousukausi sekä 

muuttoliikkeen voimistuminen kohti kaupunkeja. Rakentamisen määrän suurta kasvua 

kuvaa hyvin talonrakentamisen kasvun luvut. Vuosikymmenen aikana Suomessa 

rakennettujen kuutiometrien määrä kasvoi 22 miljoonasta yli 33 miljoonaan 

kuutiometriin vuodessa. (Hytönen & Seppänen 2009, s. 58) Läpimurtoa edesauttoi myös 

1959 kaavoituslain uudistus, joka mahdollisti korttelirakentamisen sijaan 

aluerakentamisen. Tämä mahdollisti asuntorakentamisen sarjatuotannon. (Hytönen & 

Seppänen 2009, s. 73) 

Toinen elementtirakentamisen yleistymiseen johtanut tekijä oli ennen käytössä olleen 

liikevaihtoveron muutos. 1960-luvun alussa liikevaihtovero kohdistui tuotantoon, mikä 

käytännössä tarkoitti, että vero kohteli elementtirakentamista eriarvoisesti verrattuna 

perinteiseen rakennukseen. Veroa (20–25 %) jouduttiin maksamaan elementtitehtaalla 

valmistetuista tuotteista, mutta työmaalla suoritetusta työstä veroa ei täytynyt maksaa. 

Tämä luonnollisesti nosti elementtirakentamisen hintoja ja hidasti sen yleistymistä. 

Tilanne kuitenkin parani vuosikymmenen aikana, mikä osittain mahdollisti 

elementtirakentamisen kasvun. Ensimmäinen parannus elementtirakentamisen kannalta 

oli vuonna 1963 tullut muutos, jonka mukaan tehtaassa valmistettavien tuotteiden 

verotusta alennettiin ja jo vuonna 1965 verotus eri rakennustyyleillä oli 

yhdenmukaistettu. (Mäkiö ym. 2016b, s. 17–18; Hytönen & Seppänen 2009 s. 59) Kun 

verotus ei enää kasvattanut elementtirakentamisen kustannuksia verrattuna perinteiseen 

rakentamiseen, oli se tehokas keino pienentää rakentamiskustannuksia. Työkustannuksia 

pystyttiin pienentämään siirtymällä elementtirakentamiseen, rakentamalla tehtailla ja 

vähentämällä työntekijöitä työmaalta. (Mäkiö ym. 2016b, s. 31)  
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Samalla vuosikymmenellä betonielementtirakentamisen kasvun kannalta merkittävää on 

alan järjestäytyminen ja Suomen Betoniteollisuuden Keskusjärjestön (SBK) 

perustaminen vuonna 1963. SBK yhdisti kaksi vanhempaa järjestöä (Suomen betonialan 

teollisuus ry ja Betoniteollisuusliiton) yhteen ja alkoi ajaa betonielementtirakentamisen 

asiaa puhumalla elementtirakentamisen puolesta ja pitämällä yhteyttä päättäjiin. 

(Hytönen & Seppänen 2009, s. 60–64) Lisäksi SBK alkoi hoitaa elementtirakentamisen 

kehitystyötä ja teki elementtirakentamisen yleistymisen kannalta välttämätöntä 

standardointityötä 1960-luvulla. Ennen kehittämistyö oli tapahtunut yrityksissä 

suoritetun tuotekehityksen avulla, joten muutos järjestön taustalle astumisesta oli valtava. 

Yritysten voimavarat pystyttiin yhdistämään ja alan merkittäviin kysymyksiin pystyttiin 

keskittymään aivan uudella tavalla. SBK:n merkittävin yksittäinen projekti liittyy 

elementtijärjestelmien yhdenmukaistamiseen. Aluerakentamisen myötä alkanut 

sarjatuotanto loi tarpeen yhdenmukaiselle elementtijärjestelmälle, joka sopii Suomen 

oloissa sovellettavaksi. Suomessa oli 1960-luvun käytössä vain paikallisiin oloihin 

sopeutettuja ulkomailta lainattuja elementtijärjestelmiä. (Hytönen & Seppänen 2009, s. 

298) SBK aloitti uuden suomalaisen avoimen elementtijärjestelmän kehittämisen vuonna 

1968 ja se valmistui vuonna 1970 nimellä Betonielementtistandardi (BES) (Mäkiö ym. 

2016b, s. 39) 

BES-tutkimuksen päätavoitteena oli kotimaisen avoimen elementtijärjestelmän luomisen 

lisäksi rakennuskustannusten alentaminen. BES-tutkimusryhmä aloitti uuden kotimaisen 

elementtijärjestelmän luomisen vanhojen olemassa olevien kartoituksella. 

Elementtijärjestelmiin tutustuneen tutkimuksen mukaan maailmassa oli tuolloin 3000-

5000 elementtijärjestelmää. Tutkimusryhmä tutustui näistä 600, joista he valitsivat 25 

lähempään tarkasteluun. Lopulta nämä elementtijärjestelmät jaoteltiin neljään ryhmään, 

jotka olivat kantavat seinät -malli, pilaripalkkimalli, pilarilaattamalli ja tilaelementtimalli. 

(Mäkiö my. 2016b s. 39-40) Tutkimuksen myötä näistä käyttökelpoisimmiksi 

osoittautuivat kantavat seinät -malli sekä pilarilaattamalli, joista lopullinen valinta 

kohdistui paremmin tutkimuksen tavoitteita vastaavaan kantavat seinät -malliin (Hytönen 

& Seppänen 2009 s. 96). Valintaa puolsi se, että kantavat seinät -mallia noudattavia 

rakennuksia oli rakennettu laajalti muissa Pohjoismaissa ja myös suomalaisilta 

valmistajilta löytyi jo ennakkoon laajaa teknistä tietoutta (Mäkiö ym. 2016b s. 40). 

Lisäksi kantavat seinät -mallin rakennuskustannukset olivat hieman alemmat 

pilarilaattamalliin verrattuna (Hytönen & Seppänen 2009 s. 97).  
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BES-tutkimuksen tuloksen mukaisen uuden avoimen elementtijärjestelmän käyttö alkoi 

hitaasti yleistyä 1970-luvun Suomessa. Tutkimustulos miellytti eniten elementtituottajia 

ja tutkimuksen tilaajia. (Mäkiö ym. 2016b s. 41) Arkkitehdeistä suurin osa puolestaan 

olisi ollut pilarilaattamallin kannalla (Mäkiö ym. 2016b s. 43). Rakentaminen ei kokenut 

merkittävää muutosta materiaalien osalta BES-tutkimuksen vaikutuksesta. 

Elementtitalojen valmistus luonnollisesti lisääntyi ja uutena tuotteena alettiin valmistaa 

esijännitettyä ontelolaattaa, jota käytettiin järjestelmässä välipohjien materiaalina. Muut 

kantavat seinät -mallissa käytettävät elementit olivat jo ennalta tuttuja rakentamisessa, 

joten niiden tuotannon lisääminen oli helppoa. (Mäkiö ym. 2016b s. 41)  

Noin kymmenen vuotta myöhemmin (1979) havaittiin tarve luoda yhtenäinen avoin 

elementtijärjestelmä myös toimitila- ja tuotantorakennuksille. Edellisen tutkimuksen 

tulosten pohjalta havaittiin nopeasti pilari-palkkirakenteen soveltuvan hyvin 

käyttötarkoitukseen. Runko BES nimellä edennyt tutkimus valmistui vuonna 1983 ja jo 

noin viiden vuoden päästä tutkimuksen valmistumisesta huomattiin runko BES:n 

vaikutus suurimmassa osassa valmistuvia toimitila- ja tuotantorakennuksia. (Hytönen & 

Seppänen 2009, s. 156-158) 

BES-tutkimuksen mukaiset avoimet elementtijärjestelmät ohjasivat suurilta osin 

rakentamista tulevat vuosikymmenet. BES-tutkimusten tuloksena luodut 

elementtijärjestelmät ovat käytössä vielä nykyrakentamisessakin. (Elementtisuunnittelu 

2020a) Asuinrakennuksiin keskittyvän BES-tutkimuksen vaikutus on ollut merkittävä 

työssä käsiteltävän sandwich-elementin kannalta. Koska SW-elementti oli 1970 

valmistuneen BES-tutkimuksen ulkoseiniin käytettävä rakenne, on SW-elementtien 

valmistus aloitettu laajamittaisesti jo varhaisessa vaiheessa. SW-elementti saavutti 

nopeasti BES-tutkimuksen jälkeen ylivoimaisesti yleisimmän ulkoseinärakenteen 

aseman. (Neuvonen 2015, s. 39) Vuosien mittaan suunnitteluohjetta on paranneltu ja 

korjattu huomattujen virheiden pohjalta. Esimerkiksi kuorien paksuutta, käytettävää 

betonin lujuutta ja raudoitetyyppiä on säädetty elementin kestävyydestä tehtyjen 

havaintojen perusteella. (Neuvonen 2015, s. 41-42) Jo noin 50 vuoden kokemus SW-

elementtien ominaisuuksista ja käyttäytymisestä Suomen oloissa on suuri syy sen 

asemaan nykypäivänä 
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2.2 Nykytilanne 

Tänä päivänä betonielementtejä käytetään kaikenlaisessa rakentamisessa. Elementtejä 

voidaan käyttää sekä pieniin että suuriin rakennusprojekteihin aina omakotitalosta 

korkeisiin kerrostaloihin saakka. Elementtien käyttöaste vaihtelee rakennustyypeittäin, 

mutta yleisintä betonielementtien käyttö on toimisto- ja liikerakennuksissa sekä 

asuinkerrostaloissa. Esimerkiksi asuinkerrostalojen rungoista noin 80 % valmistetaan 

nykyisin betonielementtijärjestelmiin pohjautuen. (Betonitieto 2021a) BES-

tutkimuksessa vakioidut runkojärjestelmät ovat vielä tänäkin päivänä yleisesti käytössä. 

Yleisimmät käytettävät järjestelmät ovat kantavat seinät -malli ja pilaripalkkimalli. 

Käytettävä malli määrittyy lopullisesti rakennettavan kohteen rakennustyypin mukaisesti 

(Elementtisuunnittelu 2020g) 

Betonielementtejä valmistavia yrityksiä pelkästään Suomesta löytyy noin 50 kappaletta, 

joiden omistuksessa on yhteensä noin 120 betonielementtitehdasta. 

Betonielementtituotannon liikevaihto oli noin 730 miljoonaa vuonna 2020, joka kohdistui 

käytännössä kokonaan kotimaahan. (Betonitieto 2021a)  Liikevaihto jakautui kuitenkin 

hyvin epätasaisesti, sillä kymmenen suurimman yrityksen osuus liikevaihdosta oli 80% 

luokkaa. Vuonna 2020 betonielementtejä valmistettiin Taulukon 1. mukaisesti. 

(Betonitieto 2021c) 

Taulukko 1. Vuonna 2020 valmistettujen betonielementtien määrät vuonna 2020 

(Betonitieto 2021c). 

Elementtityyppi Valmistusmäärä Erityishuomio 

Seinäelementtejä 2 200 000 m2 50 % SW-elementtejä 

Laattaelementtejä 2 800 000 m2 85 % ontelolaattoja 

Pilari- ja palkkielementtejä 54 000 m3 50 % jännitettyjä tuotteita 
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2.3 Suunnittelun kehitys 

Suunnittelu kuuluu jokaiseen rakennusprojektiin keskeisenä osana. Vielä ennen 

elementtien yleistymistä 1950-luvun lopussa, rakennesuunnittelu ei kuitenkaan ollut yhtä 

suurimuotoista toimintaa kuin nykyään. Rakennuspiirustuksia tarvittiin vähän, sillä 

suunniteltavat rakenteet olivat yksinkertaisia ja valmistettiin ajan hengen mukaan 

työmailla. Rakennesuunnittelutoimistot olivatkin tuolloin käytännössä yhden tai 

muutaman insinöörin muodostamia pieniä yrityksiä. Elementtien yleistymisen ja 

teollisuuden teräsrakenteiden käyttöönoton myötä laadittavien piirustuksien määrä 

moninkertaistui, koska jokainen suunniteltava elementti vaati elementtipiirustuksen ja 

teräsosat konepajakuvan sekä asennussuunnitelman. Tämä kasvatti 1960-luvulla 

merkittävästi suunnittelutoimistojen kokoa ja niistä tulikin vuosikymmenen eniten 

diplomi-insinöörejä palkannut ala yksityissektoria tarkastellessa. (Tamminen 2021 s. 26-

27) 

Alan kasvuun ja sitä seuranneeseen vuosikymmeneen ajoittuu myös työssä käytettävien 

apuvälineiden muutos. Ennen rakennesuunnittelun laajentumista ja vielä 1960-luvulla 

rakennesuunnittelijan tärkeimmät työvälineet olivat laskutikku, betonitikku, laskulehtiö 

ja piirustuslauta, jossa oli piirustuskoje ja apuvälineinä käytettävät viivoittimet (Kuva 1). 

Alan kasvun myötä alettiin kuitenkin nopeasti kehittää tietokoneavusteisia 

laskentaohjelmia. Ensimmäiset mitoituslaskelmiin soveltuvat tietokoneohjelmat otettiin 

Suomessa käyttöön jo 1960-luvulla. Tietokoneohjelmien tuottama hyöty oli todella 

merkittävä. Esimerkiksi Heimo Kakon luoma sylinterikuoren laskentaohjelma suoritti 

työn 15 minuutissa, kun taas ilman tietokoneohjelmaa laskennan suorittaminen olisi 

kestänyt neljä päivää. Tietokoneiden käytön yleistyminen oli nopeaa etujen huomaamisen 

jälkeen mutta tietokoneiden kallis hinta rajoitti yritysten omien tietokoneiden hankintaa. 

(Tamminen 2021 s. 28-29) 
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Kuva 1. Rakennesuunnittelijan työvälineet 1900-luvun puolivälissä (Kuva: Setälä, RIL 

2021). 

Koska suunnittelutoimistoilla ei muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ollut varaa 

omaan tietokoneeseen eikä myöskään tarvittavaan ohjelmistokehitykseen, päättivät 

yhdeksän alan toimijaa yhdistää voimansa ja perustaa oman yhtiön, joka keskittyisi 

tietokoneohjelmien kehitykseen. Näin perustettiin yritys nimeltä Teknillinen Laskenta Oy 

vuonna 1966. Tekla keskittyi ohjelmistojen kehityksen lisäksi atk-konsultointiin, 

kurssitoimintaan ja laskentatoimintaan. Tekla kehitti eri rakenteiden suunnitteluun 

tarkoitettuja ohjelmia suunnittelijoiden käyttöön. Myöskään Teklalla ei ollut aluksi omaa 

tietokonetta käytössä, joten laskelmien tekoon varattiin aika Nokian tai VTKK:n 

laskentakeskukseen, joissa laskennat suoritettiin ja tulokset välitettiin suunnittelijoille. 

Varatun ajan odottelun ja tulosten postittamisen kestosta huolimatta 

suunnittelutoimistojen säästöt ajassa saattoivat olla useiden viikkojen luokkaa käsin 

laskentaan verrattuna. Tietokoneiden kehitys oli kuitenkin varsin nopeaa ja 1970-luvun 

vaihteessa tuli markkinoille huomattavasti tehokkaampia koneita ja etäpäätteitä, jotka 

mahdollistivat yhteyden koneeseen puhelinlinjoja pitkin. (Tamminen 2021 s. 31-32) 

Sekä laskenta- että mallinnusohjelmistojen kehitys on jatkunut vuosittain nopeasti 

tietokoneiden kehityksen mukana. Esimerkiksi rakenteiden 2D-suunnittelua on voinut 

tehdä Autocad-ohjelmistolla jo 1980-luvulla, ja 3D-suunnitteluun kehitettyjä 

ohjelmistoja on ollut tarjolla eri materiaaleille jo 1990-luvun aikana. Tässä työssä 
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keskitymme myöhemmin teräsbetonielementin suunnitteluun Tekla Structures 

ohjelmalla, joka julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2004. (Tamminen 2021 s. 177) 

Vuosien kuluessa tietomallinnusohjelmistojen kuten Tekla Structures käyttö on 

lisääntynyt vuosittain etenkin vaativien rakenteiden osalta. Käytön yleistymisen taustalla 

on huomattujen etujen tiedostaminen ja ohjelmiston vuosittainen ohjelmiston 

kehittyminen. (Tamminen 2021 s. 178-179) 

Selvä muutos suunnittelun perusteissa koettiin myös, kun jo 1990-luvulla luotuihin 

eurokoodistandardeihin alettiin siirtyä vuonna 2007. Kansalliset standardit ja ohjeet 

poistuivat kokonaan vuonna 2010, minkä jälkeen eurokoodit ovat yksistään olleet 

rakentamista ohjaava tekijä. Eurokoodien käyttöönotto muutti suunnitteluohjeita ja loi 

valtavan koulutustarpeen. Myös suunnitteluohjeiden sivumäärä laajeni eurokoodeihin 

siirtymän mukana valtavasti. (Tamminen 2021 s. 180-181) 
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3 SANDWICH-ELEMENTTI 

Tässä työssä on tarkoitus keskittyä sandwich-elementin suunnitteluprosessiin. SW-

elementti on tehdasvalmisteinen kerrosrakenne, joka koostuu teräsbetonista ja 

lämmöneristeestä. Teräsbetoni on siis yhdistelmämateriaali, joka muodostuu nimensä 

mukaisesti teräksestä ja betonista. Teräsbetonin rakenteellinen toimivuus perustuu sen 

hyvään kuorman kantokykyyn, kun taas lämmöneristeen tehtävä betonien välissä on 

nimensä mukainen. (Elementtisuunnittelu 2020b) Teräsbetoninen sandwich-rakenne on 

tällä hetkellä yleisin ulkoseinärakenne. Kuten Taulukko 1:stä voidaan lukea, vuonna 2020 

valmistetuista seinäelementeistä noin 50 prosenttia oli sandwich-elementtejä. 

(Betonitieto 2021c) 

3.1 Rakenne 

Betonisen SW-elementin rakenne koostuu tavallisesti kolmesta osasta (Kuva 2). 

Elementin ulkopinnoilla on betonikerrokset ja välissä lämmöneriste. (Betonitieto 2021b) 

Koska ulompi betonikuori ei ole rakenteellisesti kantava, elementin betoniset osat 

kiinnitetään toisiinsa valuvaiheessa lämmöneristeen läpi teräksisten ansaiden ja 

pistokkaiden avulla. Näin saadaan aikaan SW-elementtirakenteen betonikerrosten 

välinen yhteistoiminta. (Elementtisuunnittelu 2020b) 

 

Kuva 2. Sandwich-elementin rakenne. Rakenteen mitat vaihtelevat suunnitellun kohteen 

kuormitusten ja tavoiteltavan lämmöneristys tason mukaan. 
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Elementin betonisilla kerroksilla on hyvin erilaiset tehtävät. Rakennuksen sisäkuoren 

betonikerrosta kutsutaan kantavaksi kerrokseksi. Sisäkuoren paksuus vaihtelee 

tavallisesti 80–250 mm välillä. Kantavan kerroksen tarvittavan paksuuden määrittelee 

tapauskohtaisesti elementin kuormitus sekä jäykistystarve. SW-elementin ulkokuori 

muodostaa rakennuksen julkisivun. Ulkokuoren paksuus vaihtelee tavallisesti 70–120 

mm välillä. (Betonitieto 2021b) Elementin julkisivu on arkkitehtisuunnittelun kannalta 

hyvin mukautuva. Julkisivu voidaan esimerkiksi maalata tai sen pintaan voidaan asettaa 

erilaista kuviointia (esim. graafinen betoni) tai pintastruktuuria kuten tiililaattoja 

valmistusvaiheessa. (Betoniteollisuus ry 2021a)  

Myös betonikerrosten väliin jäävä lämmöneristekerroksen paksuus vaihtelee eri 

kohteissa. Lämmöneristekerros vaihtelee tyypillisesti 150–220 mm välillä. (Betonitieto 

2021b) Eristeen paksuus määräytyy tavoitellun lämmöneristyksen tason (U-arvon) ja 

valitun lämmöneristeen perusteella (Elementtisuunnittelu 2020c). Tällä hetkellä 

käytetyin eriste Suomessa on uritettu mineraalivilla, jonka etuina on edullinen hinta, 

parempi ääneneristys ja hyvät palonkestävyys ominaisuudet. Urituksen tehtävä on 

varmistaa rakenteen tuulettuvuus. Kovien eristeiden käyttö (kuten XPS, EPS ja PUR) 

puolestaan antaa paremman lämmöneristyksen pienemmällä eristekerroksella sekä 

paremman tiiveyden ja rakennusaikaisen kosteuden kestävyyden. (Suikka 2011) 

Suunnittelija voi siis halutessaan vaikuttaa eristekerroksen paksuuteen vaihtamalla 

paremman lämmöneristekyvyn omaavaan eristeeseen, millä saavutetaan sama vaikutus 

ohuemmalla lämmöneristekerroksella, jos muut eristeen ominaisuudet eivät ole esteenä 

vaihdolle (Elementtisuunnittelu 2020c).  

3.2 Elementin rakenteellinen toiminta 

SW-elementissä kuormituksen vastaanottava kerros on siis sisäkuori, joka toimii 

elementin puristettuna ja taivutettuna rakenteena. Ulkokuori saadaan ripustettua 

sisäkuoreen ansaiden ja pistokkaiden avulla. Ansaat sijoitetaan elementtiin tavallisesti 

600–1200 mm jaolla. Ansaiden ja pistokkaiden tehtävä SW-elementissä on toimia 

puristettuina ja vedettyinä sauvoina, minkä avulla ulkokuorelle aiheutuvat kuormat 

siirretään sisäkuorelle. Ulkokuorta kuormittaa elinkaaren aikana oman painon lisäksi 

useat eri voimat mitkä, kaikki siirretään sideraudoitteen avulla sisäkuorelle, kuten 

esimerkiksi muotin imuvoima, kuljetus ja nosto sekä rakennuksen tuulikuorman imun 

aiheuttama veto. (Elementtisuunnittelu 2020b) Tuulikuorman aiheuttama paine siirtyy 
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puolestaan eristekerroksen välityksellä sisäkuorelle, minkä vuoksi myös lämmöneristeen 

puristuskestävyyden tulee olla riittävä (Peikko 2015). 

Ansaiden ja pistokkaiden toinen tehtävä on ulkokuoren liiallisen kaareutumisen 

estäminen sekä elementin keskikohdalla että reunoilla. Kaareutumisen taustalla on 

epätasainen kuivumiskutistuma sekä lämpölaajeneminen, mitkä johtuvat kosteuden ja 

lämpötilan muutoksista. (Elementtisuunnittelu 2020b) Kuivumiskutistuman suuruuteen 

vaikuttaa luonnollisesti myös kyseisen elementin fyysiset ominaisuudet kuten elementin 

mitat ja muoto sekä betonin materiaaliominaisuudet. Tärkeimmät kuivumiskutistumaan 

vaikuttavat materiaaliominaisuudet ovat betonin vesi- ja sementtimäärä mutta myös 

esimerkiksi käytetyn runkoaineen ominaisuudet ja betonin lujuus vaikuttavat lopullisen 

kuivumiskutistuman suuruuteen (Petrov 2016, s. 23, 31–33). Lämpölaajenemista 

tapahtuu SW-elementin tapauksessa pääasiallisesti vain ulkokuoressa, sillä sisätilojen 

lämpötila on ympäri vuoden melko stabiili. Ulkokuori altistuu jatkuvalle 

vuorokausittaiselle lämpötilavaihtelulle, mutta lopulta merkittävämmän ja pitempi 

aikaisen lämpökutistuman tai -laajenemisen saa aikaan vuodenaikojen mukanaan tuoma 

lämpötilojen vaihtelu. (Peikko 2015) Rakenteellista toimintaa ymmärtääkseen, on tärkeä 

ymmärtää lämmön ja kosteuden muutosten rakenteelle aiheuttavat seuraukset. 

Betonirakenne eli tässä tapauksessa paikalleen asennettu SW-elementti pyrkii pitkällä 

aikavälillä saavuttamaan ympärillä vallitsevan tasapainokosteuden. (Petrov 2016, s. 30). 

SW-elementin sisä- ja ulkokuoret ovat hyvin usein eripaksuisia ja altistuvat käytössä 

erilaisille kosteuspitoisuuksille toisiinsa verrattuna, mistä seuraa kutistumaeroja sisä- ja 

ulkokuoren välillä. Sisä- ja ulkokuorien kuivuminen alkaa molemmissa tapauksissa 

ulkopinnasta, sillä veden haihtuminen avoimelta pinnalta on paljon nopeampaa kuin 

eristettä vasten olevalta suljetulta pinnalta. (Peikko 2015) Kuorien pintojen välille 

aiheutuu kosteuseron vuoksi epätasainen kuivumakutistuma eli kutistumagradientti, joka 

suuruus riippuu kuivumiskutistumisesta ja sisäpinnan kuivumisesta eristeen kautta. 

Eristepuolen kuivumista voidaan parantaa esimerkiksi käyttämällä uritettua 

eristeratkaisua. (Elementtisuunnittelu 2020b) 

Sisä- ja ulkokuoren kaareutumisen määrässä on huomattava ero. Sisäkuoren kuivuessa 

kuivumiskutistumisesta aiheutuvaa kaareutumista rajoittaa sisäkuoren voimakkaampi 

raudoitus ja estää näin pakkovoimien syntymisen ansaisiin. (Peikko 2015) Elementin 

ulkokuori, missä merkittävin kaareutuminen tapahtuu, kuivuu kokonaan ympäristön 
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kosteuden tasolle noin kahdessa vuodessa. Tämän jälkeen kutistumat ja paisumat johtuvat 

lähinnä ilman kausittaisesta kosteusvaihtelusta, mihin ulkokuoren ulkopinta reagoi 

huomattavasti nopeammin kuin elementin sisäpinta. Kuten kuvasta 3 nähdään, talvella 

elementin kosteus on korkeimmillaan (= ulkokuoren laajeneminen), kun taas kesällä 

kosteus on matalimmillaan (= ulkokuoren kutistuma). (Elementtisuunnittelu 2020b) 

Pitemmän ajan tarkastelussa kausittaisen kosteuden muutoksen aiheuttama 

kutistumiskuivuma on osittain palautumatonta eli ulkokuori kutistuu pysyvästi mutta 

kutistumistahti kuitenkin hidastuu ajan kuluessa. (Petrov 2016, s. 34) Korkeatasoisen 

julkisivubetonin kuivumiskutistuman arvo on noin 0,4 ‰. Jos huomioidaan mukaan 

betonin autogeneettinen kutistuma, kuivumiskutistuman summa on yhteensä noin 0,6 ‰ 

eli 0,6 mm/m (Suomen Betonitieto 1998, s. 25) 

 

Kuva 3. Betonin kuivumiskutistumaa esittävä kuvaaja. Aluksi betoni saavuttaa ilman 

suhteellisen kosteuden, minkä jälkeen alkaa kausittainen vaihtelu (Petrov 2016, s. 24). 

Ulkoilman lämpötilan vaihtelu aiheuttaa lämpötilan muutoksia ulkokuoreen. Nämä 

lämpötilan muutokset aiheuttavat joko lämpölaajenemista tai lämpökutistumista.  Lisäksi 

ulkokuoren lämmönvaihtelut aiheuttavat rakenteeseen lämpötilagradientin, sillä lämpö ei 

vaihdu koko rakenteessa tasaisesti. Ulkokuoren pintojen välinen lämpötilaero voi olla 

jopa yli kymmenen asteen luokkaa. Lämpötilan vaihtelun aiheuttama muutos on 

kuitenkin melko vähäistä. Esimerkiksi kymmenen asteen muutos rakenteessa tarkoittaa 

0,1 ‰ eli 0,1 mm/m muutosta pituudessa. Tutkimuksiin perustuen voidaan sanoa, että 

kuivumiskutistumasta johtuva kutistuminen on selvästi suurempaa kuin lämpötilasta 

riippuva. (Elementtisuunnittelu 2020b) 
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Kun summataan kutistumiskuivumisen ja lämpölaajenemisen vaikutukset yhteen, 

kutistumisen tai paisumisen lopputulos pienenee hieman. Tämä johtuu siitä, että 

molemmat saavuttavat maksiminsa eri lämpötiloissa. Esimerkiksi kesällä, kun betoni 

laajenee lämpölaajenemisen ansiosta, kutistuu se puolestaan kosteuskutistuman vuoksi ja 

talvella päinvastoin. Ilmiöt siis hillitsevät toisiaan vaikkakin lämpölaajenemisen merkitys 

on pienempi. (Elementtisuunnittelu 2020b) 

Ansaiden ja pistokkaiden rakenteellinen tehtävä SW-elementissä on siis ulkokuoren 

ripustamisen ja voimien siirtämisen lisäksi estää ulkokuorien kaareutumista. Ansaat 

estävät kuvan 4 mukaisesti ulkokuorta kaareutumasta sekä kutistumasta ja aiheuttavat 

kuoreen pakkovoimia, jotka pitävät ulkokuoren paikoillaan. Syntyvien pakkovoimien 

suuruus on pitkälti riippuvainen rakenteen jäykkyydestä. Suurempi rakenteen jäykkyys 

merkitsee myös suurempia pakkovoimia rakenteessa. Tasaisessa pituuden muutoksessa 

ansaiden pakkovoimat yrittävät pitää kuoren entisen pituisena kuvan mukaisesti. 

Kaareutumisessa ansaissa esiintyy sekä vetoa että puristusta, mikä rajoittaa ulkokuoren 

kaareutumista ja aiheuttaa rakenteeseen taivutusjännitystä. Betonirakenteen jäykkyys voi 

pienentyä halkeilun seurauksena. Halkeilua aiheutuu, kun betonissa vaikuttavat voimat 

saavuttavat betonin vetolujuuden. Tasaisessa pituuden muutoksessa halkeilua ei 

tavallisesti aiheudu, koska ansaiden jäykkyys on pienempi kuin kuoren aksiaalinen 

jäykkyys. Kaareutumisessa puolestaan halkeilu on yleisempää, sillä taivutusrasituksen 

arvo ylittää usein ulkokuoren halkeilukestävyyden. (Elementtisuunnittelu 2020b) 

 

Kuva 4. Ansaiden toiminta kutistumaa ja kaareutumista estävänä rakenneosana 

(Elementtisuunnittelu 2020b). 
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3.3 Ominaisuudet 

Sandwich-elementin kuten muidenkin elementtien tyypillinen ominaisuus on korkea 

esivalmistusaste (Elementtisuunnittelu 2020b). Elementit valmistetaan tehtaalla 

sisätiloissa, mistä ne siirretään työmaalle. Elementtirakentamisen suurin etu perinteiseen 

paikallavalu betonirakentamiseen verrattuna on rungon pystytysnopeus. 

(Elementtisuunnittelu 2020e) Nopeuden lisäksi SW-elementtejä käyttämällä saavutetaan 

myös kilpailukykyinen hinta muihin ulkoseinämateriaaleihin verrattuna 

(Elementtisuunnittelu 2020b). 

SW-elementtien käyttö vähentää työmaalla suoritettavan työn tarvetta, kun seinät 

saapuvat elementteinä työmaalle. Kun runko valmistetaan elementtitekniikkaa käyttäen, 

on työmaan työjärjestys selkeä ja päällekkäisiltä töiltä vältytään. (Elementtisuunnittelu 

2020e) Myös asennustyön määrä työmaalla vähenee kerrosrakenteen yhteen sidonnasta 

johtuen. (Elementtisuunnittelu 2020b) 

Sandwich-elementtien käyttö tuo mukanaan myös eräitä vaatimuksia ja rajoituksia. SW-

elementit täytyy suojata säärasitukselta ennen paikalleen asentamista. Kosteuden pääsy 

rakenteeseen on estettävä elementtiä kuljetettaessa, varastoitaessa ja asennettaessa. 

Toinen rajoittava tekijä löytyy aukkojen ja saumojen sijoittelussa. SW-

elementtirakenteen käyttö rajoittaa hieman seinien aukkojen ja saumojen sijoittelua. 

(Elementtisuunnittelu 2020b) 

3.4 Käyttöikäsuunnittelu 

Käyttöikäsuunnittelun tavoite on optimoida ja määrittää oikeat suunnittelukäyttöiät 

rakennuksen eri osille. Lisäksi tavoitteisiin kuuluu optimoida luonnonkustannukset sekä 

omistajan rahakustannukset rakennuksen elinkaaren ajalta hankesuunnittelun ja 

tarvemäärittelyn määrittämien rajojen puitteissa. (Sarja 2001 s. 53) Käyttöikäsuunnittelu 

sisällytetään nykyään kaikkiin rakennushankkeisiin. Yleisellä tasolla rakenteiden 

suunnitteluperusteita ohjaavan eurokoodin (EN 1990 Eurokoodi) mukaan, jokaiselle 

suunniteltavalle rakennukselle on määritettävä suunnittelukäyttöikä. Käyttöiät 

vaihtelevat suunniteltavan kohteen tyypin mukaisesti (Taulukko 2). (SFS-EN 1990 s. 48)  
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Taulukko 2. Viitteelliset suunnitellut käyttöiät (SFS-EN 1990 s. 48 mukaillen).  

Suunnitellun 

käyttöiän luokka: 

Viitteellinen suunniteltu 

käyttöikä (vuosina): 

Esimerkki kohde: 

1 10 Tilapäisrakenne 

2 10–25 Helposti vaihdettavissa olevat 

rakenteet 

3 15–30 Maatalousrakennukset ja yms. 

4 50 Talot ja muut tavanomaiset 

rakenteet 

5 100 Sillat, maa- ja vesirakennuskohteet 

sekä monumentaaliset rakennukset 

 

Tavallisen betonirakennuksen suunnittelukäyttöikä on yleensä 50 vuotta mutta 

arvorakennuksia suunnitellaan myös satojen vuosien käyttöiälle. Euroopasta löytyy 

esimerkki myös betonirakennuksesta, joka valmistettiin tuhannen vuoden 

suunnittelukäyttöikää käyttäen. (Betoniteollisuus ry 2022a) Koska SW-elementit ovat 

tavallisen betonirakennuksen rakenteita, myös niiden suunnittelussa käytetään 

lähtökohtaisesti 50 vuoden suunnittelukäyttöikää.  

Käyttöikäsuunnittelu on säilyvyyssuunnittelua eli rakenteiden kestävyyden suunnittelua. 

Käyttöikäsuunnittelijan täytyy tuntea materiaalien vauriomekanismit ja niiden 

aikariippuvuudet. SW-elementtien suunnittelussa täytyy siis tuntea betonirakenteita 

kuluttavat vauriomekanismit. Merkittävimmät vauriomekanismit betonin kohdalla ovat 

betoniterästen korroosio johtuen betonipinnan karbonatisoitumisesta tai 

kloridirasituksesta sekä betonin pakkasrapautuminen. Jotta rakennuksen 

suunnittelukäyttöikä voidaan määrittää ja rakenteet suunnitella sen mukaisesti, täytyy 

suunnittelijan saada tarvittavat lähtötiedot rakenne- ja materiaalitietojen tueksi eli 

suunniteltavan kohteen ympäristöolosuhteet ja tavoitekäyttöikä. (Suomen Betoniyhdistys 

ry 2016 s. 8) Näiden esitietojen ja ympäristön aiheuttamien rasitusten perusteella 

rakenteet voidaan suunnitella oikein, jotta ne kestävät niille määritettävän 

suunnittelukäyttöiän. 
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Suunnittelukäyttöikä määräytyy tilaajan määrittämän tavoitekäyttöiän perusteella. Tilaaja 

määrittää kohteen tavoitekäyttöiän rakennuksen käyttötarkoituksen mukaisesti. (Suomen 

Betoniyhdistys ry 2016 s. 8) Käyttötarkoituksen lisäksi tilaajan määrittämään 

tavoitekäyttöikään vaikuttavat muun muassa talous, ekologisuus ja kulttuuri sekä 

terveellisyys, viihtyvyys ja turvallisuus (Sarja 2001 s. 52). Kun tavoitekäyttöikä on saatu 

tilaajalta, suunnittelija voi määritellä rakennuksen suunnittelukäyttöiän (Suomen 

Betoniyhdistys ry 2016 s. 8).  

Rakennuksen suunnittelukäyttöiän määrityksen jälkeen määritellään vielä erikseen 

tärkeimpien rakenneosien suunnittelukäyttöiät, joiden ei välttämättä tarvitse olla 

yhdenmukaiset rakennuksen suunnittelukäyttöiän kanssa (Suomen Betoniyhdistys ry 

2016 s. 8). Esimerkiksi Suomen rakennusinsinöörien liitto suosittelee primääreille 

kantaville rakenteille pidempää suunnittelukäyttöikää kuin rakennuksille, jos liikutaan 

rakennuksille yleisessä 50 vuodessa. Sekundäärisille rakenteille suositellaan puolestaan 

alempaa suunnittelukäyttöikää, jos rakennukselle käyttöiäksi on määritelty 100 vuotta. 

(Sarja 2001 s. 56). Yleisellä tasolla voidaan todeta, että vaikeasti vaihdettavissa olevat ja 

kalliit rakenteet kuten rakennuksen runko suunnitellaan yleensä pidemmälle käyttöiälle, 

kun taas helposti vaihdettavat tai korjattavat rakennusosat voidaan suunnitella selvästi 

rakennuksen käyttöikää lyhyemmälle ajalle. (Suomen Betoniyhdistys ry 2016 s. 32) 

Suunnittelukäyttöikä termi kuvaa nimensä mukaisesti rakenteen suunniteltua käyttöikää. 

Suunnittelukäyttöiän täyttyessä ei kuitenkaan olla välttämättä saavutettu rakenteen 

elinkaaren loppua. (Suomen Betoniyhdistys ry 2021b s. 41) Suunnittelukäyttöiän 

määrittämistä ei voida tehdä vuoden edes kymmenien vuosien tarkkuudella, joten 

suunnittelukäyttöiäksi kannattaa määritellä 50, 100 tai 200 tai erityistapauksissa 25 

vuotta. Suunnittelukäyttöikään tähdätään log-normaalijakaumaa mukaillen (Kuva 5). 

Tavoitteena on, että 95 % tuotetuista rakenneosista saavuttaa suunnitellun käyttöiän, eli 

kuvan mukaisesti noin 5 % tuotetuista rakenneosista ei saavuta tavoitekäyttöikäänsä. 

Vastaavasti huomattavasti suurempi osa valmistetuista rakenteista saavuttaa selvästi 

suunnittelukäyttöikää pidemmän elinkaaren. Betonirakenteiden osalta 50 vuodelle 

suunnitellun rakenteen käyttöiän keskiarvo liikkuu noin 145 vuodessa, mikä on melkein 

kolminkertainen suunnittelukäyttöikään verrattaessa. Määritetty suunnittelukäyttöikä on 

siis aika, jonka rakenneosan todennäköisesti kestää ilman korjaustarvetta. Tämä 

edellyttää kuitenkin, että rakenneosien huolto suoritetaan säännöllisesti ja 

asianmukaisesti. (Suomen Betoniyhdistys ry 2021b s. 41) 
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Kuva 5. Log-normaalijakauma käyrä 50 vuoden käyttöiälle (Suomen Betoniyhdistys ry 

2021b s.41). 

Suunnittelukäyttöiän saavuttamiseen liittyvien vaatimusten selvittämiseen voidaan 

käyttää joko taulukkomitoitusta tai laskennallista mitoitusta. Taulukkomitoitus on 

menetelmänä yksinkertainen ja sitä voidaan käyttää 100 vuoden suunnittelukäyttöikään 

asti. Taulukkomitoituksen käyttäminen ei mahdollista rakenteen optimointia. 

Laskennallinen mitoitus taas mahdollistaa rakenteen optimoinnin. Se on 

laskentamenetelmänä edistyksellinen ja sitä käyttämällä voidaan välttää rakenteiden 

ylimitoitus, jota taulukkomitoituksella väistämättä joskus tapahtuu. Laskennallista 

mitoitusta voi myös käyttää 50–200 vuoden käyttöiän mitoitukseen. (Suomen 

Betoniyhdistys ry 2016 s. 11–12) 

3.4.1 Rasitusluokat 

Käyttöikäsuunnitteluun liittyy myös olennaisesti jo aiemmin mainittujen vallitsevien 

ympäristöolosuhteiden arvioiminen ja oikean rasitusluokan määrittäminen. Rasitusluokat 

jaetaan kuuteen pääluokkaan (Taulukko 3), niiden betoniin kohdistaman rasituksen 

perusteella. Pääluokkien alle sijoittuu alaluokkia, jotka kuvaavat luokalle tyypillisiä 

olosuhteita kuten rakenteessa vallitsevaa kosteusolosuhdetta. Tavallisesti suunnittelija 

määrittää rakenteille oikean rasitusluokan ja betonin valmistaja valitsee betonin 

ominaisuudet suunnittelukäyttöikään ja rasitusluokkaan perustuen. Tähän 
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perusperiaatteeseen tulee poikkeuksia etenkin rasitusluokissa, joissa esiintyy korroosiota. 

(Suomen Betoniyhdistys ry 2016 s. 9) On todella tärkeää, että vallitseva rasitusluokka 

määritellään oikein, eikä rakenteita ylimitoiteta väärälle rasitusluokalle. Ylimitoittaminen 

väärään rasitusluokkaan on tilaajalle kallista ja ylimitoitettu rakenne heikentää sekä 

rakenteen laatua että sen ominaisuuksia. (Suomen Betoniyhdistys ry 2021b s. 41) 

Taulukko 3. Betonin rasitusluokat (Suomen Betoniyhdistys ry 2021b s. 22–24). 

Rasitusluokka: Rasitusluokan selite: 

X0 Ei riskiä korroosioon tai syöpymisrasitukseen 

XC1-XC4 Teräskorroosio karbonatisoitumisen seurauksena 

XD1-XD3 Teräskorroosio kloridirasituksen seurauksena 

XS1-XS3 Teräskorroosio meriveden kloridien seurauksena 

XF1-XF4 Jäätymis-sulamisrasitus 

XA1-XA3 Kemiallinen rasitus 

 

SW-elementin kuoret altistuvat erilaisille rasituksille. Sisäkuori kuuluu luokkaan XC1, 

sillä se sijaitsee kohtuullisen kuivissa sisätiloissa. Koska tässä rasitusluokassa ei ole 

betonille merkittäviä vaurioitumismekanismeja ja vaatimukset 50,100 ja 200 vuoden 

käyttöi’ille ovat identtiset, voidaan sisäkuoren käyttöiäksi valita näistä mikä vain. 

Ulkokuoren rasitusluokka vaihtelee rakennusympäristön mukaan, mutta usein 

rasitusluokka on XC3,4; XF1. Ulkokuoreen kohdistuu siis yhden rasitustekijän sijasta 

useampi rasitustekijä, mikä on käyttöikäsuunnittelussa hyvin tyypillistä. Ulkokuorta 

rasittaa karbonatisoitumisen aiheuttama terästen korroosio sekä pakkasrasitus. 

Ulkokuoren käyttöikä määritetään yleensä 50 vuoteen. (Suomen Betoniyhdistys ry 2016 

s. 17, 56–57) Kuoriin (pääasiassa ulkokuoreen) voi siis kohdistuu pakkasrasitusta ja 

karbonatisoitumista. Pakkaskestävyyteen voidaan vaikuttaa betonin ilmapitoisuudella ja 

vesisementtisuhteella. (Suomen Betoniyhdistys ry 2021b s. 138) Karbonatisoitumiseen 

voidaan taas vaikuttaa betonin lujuudella, sementtityypillä, ilmahuokoisuudella ja 
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betonipeitepaksuudella. Molempia ilmiöitä voidaan myös hillitä erilaisilla seinien 

pinnoitteilla. (Suomen Betoniyhdistys ry 2021b s. 144) 

Eri rasitustekijöiden vuoksi SW-elementtikuorien suunnittelussa tehdään siis erilaisia 

valintoja. Tarkastellaan esimerkiksi betonipeitepaksuutta. Jos molemmissa kuorissa 

käytetään normaalia betoniteräsraudoitetta, ulkokuoren 50 vuoden käyttöikä saavutetaan 

suuremmalla betonipeitteen nimellisarvolla (35 mm) verrattuna sisäkuoreen (20 mm) 

juuri ympäristöolosuhteista johtuen. Ulkokuoressa on mahdollista käyttää myös 20 mm 

betonipeitettä, jos ulkokuoren raudoituksena käytetään ruostumatonta raudoitetta. 

(Suomen Betoniyhdistys ry 2016 s. 57) Muutos betonipeitteen paksuus vaatimuksessa 

johtuu ruostumattoman raudoituksen käytön johdosta tapahtuvasta karbonatisoitumis 

uhan häviämisestä. Ruostumattoman raudoituksen käyttö nostaa rakenneosan käyttöiän 

karbonatisoitumista vastaan 200 vuoteen (Suomen Betoniyhdistys ry 2021b s. 137) 

Rakennuksen ympäristöolosuhteilla on siis aina merkittävä rooli, joka täytyy ottaa 

rakenteiden suunnittelussa huomioon ja niiden vaikutuksiin varaudutaan erilaisilla 

valinnoilla esimerkin mukaisesti.   
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4 SUUNNITTELU 

Suunnitteluprosessin merkitys rakennusprosessissa on erittäin suuri etenkin kohteen 

rakentuessa elementeistä. Elementtikohteiden suunnittelussa voidaan vaikuttaa 

merkittävästi tulevan rakennuksen kuluihin. Luonnollisesti rakennuksen koon 

pienentäminen on helppo säästökohde, mutta kuluihin voidaan vaikuttaa myös 

esimerkiksi valittavalla rakennemallilla, julkisivun materiaaleilla ja yksityiskohtien 

suunnittelulla. (Betonitieto 2022) Nykyajan rakennesuunnittelussa käytetään usein 

tietomallia (BIM), jonka avulla suunnittelussa tehtävien virheiden ja työmaalla tehtävän 

työn määrää saadaan pienennettyä, mikä luonnollisesti laskee rakennusvaiheen 

kustannuksia. 

4.1 BIM 

BIM eli Building Information Model on tietomalli, jossa esitetään rakennuskohde ja sen 

ominaisuustietoja digitaalisessa 3D-muodossa (Trimble 2022b). Suunniteltavien 

rakennusten tietomallinnuksen tavoite on parantaa suunnittelun sekä rakentamisen laatua, 

tehokkuutta, turvallisuutta ja tukea kestävän kehityksen mukaista hanke- ja 

elinkaariprosessia. Tietomallia voidaan hyödyntää suunnitteluvaiheen lisäksi myös koko 

rakennuksen elinkaaren ajan esimerkiksi ylläpidossa. (COBIM 2012) Tietomallia 

käyttämällä voidaan tulevan rakennuksen ulkonäköä ja toiminnallisuutta tutkailla jo 

paljon ennen varsinaisen rakennusvaiheen alkamista (Trimble 2022b). Tietomallilla on 

myös helppo kokeilla vaihtoehtoisia ratkaisuja tulevaan rakennukseen ja nähdä heti 3D-

mallista, mille vaihtoehtoinen ratkaisu näyttäisi alkuperäiseen verrattuna (MagiCAD 

2022).  

Tietomallissa on nimensä mukaisesti kyseessä malli, jossa esitetään tietoa siinä 

esiintyvistä kohteista. Mallissa esitetään täsmällisesti rakennuksen geometria ja tiedot.  

Näin mallin pohjalta luoduista piirustuksista saadaan mittatarkat, mikä on tärkeä vaatimus 

kohteen rakentamiseen sekä osien valmistukseen. (Trimble 2022b) Tietomallin 

käyttäminen tuo lukuisia etuja verrattuna suunnitteluun ilman tietomallinnusta. Yksi 

esimerkki hyödyistä on tietomallin tuottamat tarkat määräluettelot, jotka helpottavat 

kustannusten arviointia. Mallia voidaan käyttää myös tukena rakennusvaiheen aikaisessa 

hankintatoimessa. (MagiCAD 2022) 
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Tietomallinnus on hyvä ja nykyaikainen keino parantaa rakennesuunnittelun ja 

rakentamisen yleistä laatua. Suurin hyöty tietomallinnuksesta saadaan, kun kaikki 

suunnitteluprosessiin liittyvät osapuolet työskentelevät yhteistyössä yhtenäisten mallien 

kanssa. (Sitowise 2022) BIM-tietomallille olennainen ominaisuus onkin yhteensopivuus 

toisten ohjelmien kanssa. Jos ohjelmisto ei ole yhteensopiva muiden suunnittelijoiden 

käyttämiin sovelluksiin, on eri tahojen välinen yhteistyö projektin edetessä haastavaa, 

jopa mahdotonta. (Trimble 2022b) Eri tahojen suunnittelemat mallit voidaan koota 

yhteen. Yhteensopivat tietomallit tallentuvat IFC-muodossa, jolloin ne on luettavissa 

myös muilla IFC-tallennusta tukevilla ohjelmistoilla. IFC eli Industry Foundation Classes 

on yhteinen mallien kuvaustapa tietomalliohjelmistoille. IFC-muodossa tallennettuja 

tiedostoja voidaan siirtää rakennusalan ohjelmistosta toiseen, mikä helpottaa 

merkittävästi suunnittelutyötä.  

Kun kaikkien suunnittelijoiden mallit on tuotu samaan tiedostoon, voidaan helposti 

huomata eri toimijoiden päällekkäin osuvat suunnitelmat ja muuttaa suunnitelmia ennen 

rakennusvaihetta. Tämä niin sanottu törmäystarkastelu on vähentänyt työmaalla tehtävien 

muutostöiden määrää huomattavasti. Myös esimerkiksi LVIS:n vaatimat aukot on helppo 

sijoittaa oikein rakenteisiin, kun rakennesuunnittelijan mallissa on näkyvissä myös 

taloteknisen suunnittelijan malli, jossa on lisätty reikävarauskappaleet reikiä vaativille 

paikoille. Rakennesuunnittelija voi näiden perusteella tehdä vaadittavan reiän suoraan 

varauksen paikalle tai rakenteiden vaatiessa ja talotekniikan salliessa hyväksyä 

reikävarauksen siirtäen sitä. (Elementtisuunnittelu 2020f) 

4.2 Sandwich-elementin suunnittelu 

Kun keskitytään nyt erityisesti sandwich-elementtiin ja sen suunnitteluun, huomataan 

nopeasti BIM-mallien hyödyt. Tietomallissa jokainen suunniteltava elementti voidaan 

yksilöidä omalla numerointitunnuksella, mikä helpottaa kyseisen elementin tunnistamista 

koko rakennusprojektin ajan. Kun elementti on valmistettu numerointitunnuksen 

mukaisesti, voidaan tietomallista helposti katsoa, mihin kyseinen elementti tulee sijoittaa. 

Kun samanlaisia elementtejä on rakennuksessa useampia, voidaan niistä tehdä vain yksi 

valmistuspiirustus. Tällöin piirustuksessa tulee mainita, montako kappaletta kyseistä 

elementtiä valmistetaan ja ilmoittaa myös yksilölliset tunnukset valmistettaville 

elementeille. Tämä helpottaa sarjatuotantoa merkittävästi ja vähentää suunnittelijan 

työmäärää. (Elementtisuunnittelu 2020f)  
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Varsinaisessa elementtisuunnittelussa on tietomallista myös suurta hyötyä. Tietomallia 

käyttämällä voidaan suunnittelun virheet huomata paljon helpommin kuin esimerkiksi 

2D-suunnittelussa tehtävät virheet. Tämän huomaa nopeasti esimerkiksi liitososien 

suunnittelussa. Tietomallista on helppo havaita, jos tartuntatapit ja elementin alareunoihin 

lisättävät kolot eivät osu kohdalleen. Toinen konkreettinen esimerkki löytyy nopeasti 

nostolenkkien suunnittelusta ja sijoittelusta. Tietomalliohjelma laskee automaattisesti 

koko elementin massan, joka sisältää myös varusteluosien painon. Lisäksi tietomalli 

ilmoittaa suunniteltavan elementin painopisteen. Painopisteen laskeminen voi olla joskus 

työlästä, jos elementissä on paljon aukkoja, joten on kätevää, että se on saatavilla suoraan 

mallinnusohjelmasta. Näiden tietomallin antamien tietojen perusteella osaa suunnittelija 

sijoittaa SW-elementtiin sopivat nostolenkit oikean kokoisena ja oikeisiin sijainteihin, 

jotta elementti kestää noston ja nousee suorassa. Samojen tietojen laskeminen olisi 

tietenkin mahdollista myös 2D-suunnittelussa mutta vaatisi selvästi enemmän työtä ja 

aikaa. 

SW-elementtisuunnittelussa IFC-muodossa tuotujen muiden suunnittelijoiden 

tietomallien merkitys on myös merkittävä. Laittamalla referenssiksi mallin taustalle 

tuodun tiedoston näkyväksi, voidaan SW-elementtien aukot luoda kätevästi ja varmasti 

oikeisiin paikkoihin. Lisäksi ARK-mallia hyväksi käyttämällä voidaan suorittaa helposti 

seinän jako elementteihin. ARK-mallista voidaan varmistaa, että suunniteltava elementin 

saumakohta ei tule ikkuna- tai oviaukon kanssa samaan kohtaan. Lisäksi elementteihin 

tulevat muut reiät saadaan LVIS-suunnittelijan mallista ja reikävarauksista. Tietomallia 

käyttämällä vältetään suunnittelussa suurin osa virheistä ja saadaan aukot käytännössä 

aina oikeisiin paikkoihin. Suunnitelmiin tulee myös usein muutoksia projektin edetessä. 

Esimerkiksi ikkunoiden siirtyminen alustavasta suunnitelmasta on yleistä. Tietomallissa 

aukkojen siirtäminen on helppoa, kun arkkitehti lähettää vain oman päivitetyn IFC-

mallin, jonka perusteella rakennesuunnittelija osaa siirtää oman suunnitelmansa aukot 

oikeisiin paikkoihin.  

Elementin suunnittelu on pidempi prosessi, kuin vastaavan paikallavalurakenteen 

suunnittelu. Suunnitteluaikaa pidentävät elementtien varustelujen, detaljien ja liitosten 

suunnittelu. Elementtirakenteen asennus työmaalla on kuitenkin huomattavasti 

nopeampaa, mikä lyhentää työmaavaiheen kestoa. Tietomallisuunnittelu on kätevä tapa 

lyhentää sekä suunnittelu- että valmistusprosessia. Prosessin lyheneminen johtuu 

elementtisuunnittelijan porrastetusta tietojen lähettämisestä. Suunnittelija lähettää 
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elementtitehtaalle ensimmäiset alustavat versiot tulevista elementeistä jo paljon ennen 

täysin valmiita elementtikuvia. Näin elementtitehtaat osaavat varata valmistettaviin 

elementteihin oikeanlaiset varusteluosat ennakkoon ja saavat valmistettavien elementtien 

dimensiot ja määrät tietoonsa. Kun lopulliset elementtikuvat tulevat tehtaalle, voidaan 

elementtien valmistus aloittaa nopeammin tarvittavien osien ollessa jo hankittu.  

(Elementtisuunnittelu 2020f) 

4.3 Elementtisuunnittelun rajoitteet 

Sandwich-elementtejä suunniteltaessa täytyy huomioida myös niihin kohdistuvat 

rajoitteet. Suunnittelussa SW-elementtien kokoa rajoittaa pituuden osalta tavallisesti 

käytössä olevan kuljetuskaluston maksimimitat, mutta myös valmistus tai asennus voi 

olla lopullisten mittojen kannalta rajoittava tekijä. SW-elementin korkeus asettuu 

tyypillisesti lähelle kerroskorkeutta, joka on tavallisesti noin 3 metrin luokkaa. 

Huonekorkeudeltaan korkeampiakin rakennuksia valmistetaan, milloin rajoittavaksi 

tekijäksi muodostuu usein ensimmäisenä kuljetuksen asettamat rajoitteet. 

Kuljetuksellisesti elementin enimmäiskorkeus asettuu 4,2 metriin. Tehtailla 

valmistettavien elementtien pituus vaihtelee 2-12 metrin välillä. Pituuden osalta rajoittava 

tekijä löytyy SW-elementtien tapauksessa painorajoituksesta johtuen kyseisen tyypin 

massiivisesta rakenteesta. Valmiin elementin sallittu maksimipaino määrittyy työmaalla 

käytettävissä olevan nostokaluston kapasiteetin pohjalta. Yleensä valmiin SW-elementin 

maksimipainon sallittu yläraja asettuu noin 10 tonnin kohdille. Valmistetun elementin 

massa onkin merkittävä rajoittava tekijä, etenkin elementin pituusmittaa suunniteltaessa. 

(Betonitieto 2021b) 

Rajoittavaksi tekijäksi mittojen ja painon lisäksi voi muodostua toteutuksen kannalta 

rakenteellisesti mahdoton tapaus. Joissain kohteissa rakennesuunnittelija voi todeta 

arkkitehdin suunnitteleman rakenteen turvallisen toteuttamisen mahdottomaksi. 

Elementeistä valmistetussa rakennuksessa tämmöinen tilanne saattaa muodostua 

esimerkiksi liian lähelle rakennuksen nurkkaa asetetusta ikkuna-aukosta. 

Elementtirakenteet rajoittavat tietyssä määrin aukkojen sijoittelua etenkin lähelle 

rakennuksen kulmia. Näissä tilanteissa rakennesuunnittelijan täytyy käyttää 

asiantuntemustaan ja keskustella arkkitehtisuunnittelijan kanssa vaihtoehtoisista 

ratkaisuista ja aukon siirrosta.  
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5 BETONIKUORIEN KOMPONENTIT 

SW-elementit sisältävät huomattavan määrän erilaisia komponentteja sisäkuoren, 

eristeen ja ulkokuoren lisäksi. Betoniosiin lisätään valuvaiheessa esimerkiksi raudoitteita, 

jotka varmistavat sisä- ja ulkokuoren kestävyyden. Lisättävät raudoitteet on luonnollisesti 

mitoitettu suunnitteluvaiheessa käyttämällä kuormituksena rakenteelle todellisuudessa 

kohdistuvaa kuormitusta. Varsinaisten kuorien sisäisten raudoitteiden lisäksi 

valuvaiheessa lisätään sisäkuoreen erilaisia kiinnitysosia. Näiden avulla kantava sisäkuori 

saadaan sidottua muihin rakenneosiin ja toisien SW-elementtien sisäkuoriin. 

(Elementtisuunnittelu 2020d) Kuorten yhteen liittämiseen käytetään ansaita ja 

pistokkaita, jotta ulkokuori saadaan toimimaan yhdessä kantavan sisäkuoren kanssa 

(Elementtisuunnittelu 2020b).  

SW-elementtiin lisätään valmistusvaiheessa myös osia, joilla ei ole osuutta lopullisen 

rakenteellisen kestävyyden tai liitosten muodostamiseen. Tällainen osa on myös 

valuvaiheessa lisättävä nostolenkki (nostolenkkiä käytetään joskus myös elementin 

sitomiseen muihin rakenneosiin), joka on tärkeä osa kaikkien elementtien käytettävyyttä. 

Nostolenkki mahdollistaa SW-elementin liikuttelun ja nostamisen oikealle paikalle 

asennusta varten. (Betoniteollisuus ry 2014 s.7) Nostolenkkien ohella sisäkuoreen 

lisätään rakennusvaiheen työturvallisuutta ja asennusta helpottavia osia, joilla ei usein ole 

työmaavaiheen jälkeistä käyttötarkoitusta. (Peikko 2020a; Semtu 2021) Julkisivu ei 

suoranaisesti kuulu elementtiin lisättäviin komponentteihin, mutta esimerkiksi 

laattapinnoitetta käytettäessä laatat täytyy lisätä valuvaiheessa. Siksi myös julkisivu 

käsitellään tässä kappaleessa. (Suomen betoniyhdistys ry 2021a s. 180) 

5.1 Raudoitus 

SW-elementin sisäkuori tulisi raudoittaa, kuten mikä tahansa yhtenä umpinaisena 

elementtinä valmistettava seinä. Ulkokuoressa tulisi olla ainakin sekä pysty- että 

vaakaraudoitus. (SFS-EN 14992 s.15) Lisäksi myös ulkokuoressa olisi hyvä olla 

pieliraudoitus (Elementtisuunnittelu 2020d). Toisin sanoen SW-elementin 

tankomuotoinen raudoitus koostuu tavallisesti molempien kuorien verkoista, 

pieliteräksistä sekä sisäkuoren hakaraudoitteista (Kuva 6).   
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Kuva 6. SW-elementin raudoitteet. Sisäkuoren raudoitteet koostuvat kahdesta verkosta, 

kahdesta pieliteräksestä ja hakaraudoituksesta ja ulkokuoren raudoitteet verkosta ja 

pieliteräksestä. 

5.1.1 Raudoitusverkot 

SW-elementin molemmat kuoret raudoitetaan tavallisesti verkkoraudoituksella 

(Elementtisuunnittelu 2020d). Verkkoraudoituksen käytön yleisyyden selittää 

asennuksen helppous ja nopeus sekä verkkojen mittatarkkuus. Kannattava tuotanto 

saavutetaan jo muutaman 10 raudoitusverkon valmistussarjalla verrattuna 

yksittäistankojen käyttöön. Verkot ovat yksittäisistä terästangoista verkkokoneen avulla 

hitsattuja raudoitteita. Seinien raudoittamiseen käytettävät verkot valmistetaan yleensä 

kylmävalssaamalla valmistetuista betoniteräksistä B500K tai ruostumattomasta 

vaihtoehdosta B600KX. (Suomen Betoniyhdistys ry 2018 s. 284) Verkkoraudoitteet 

koostuvat siis nimensä mukaisesti kahteen suuntaan kulkevista teräksistä ja ovat 
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levymäisiä rakenteita. Verkkoja valmistetaan sekä vakioverkkoja yleisimmin käytettyjen 

mittojen mukaisesti että myös erikoisverkkoina tilaajan tarpeiden mukaan. (Ruohomäki 

ym. 2004, s. 33, 36) Varastoverkkojen (vakioverkko) silmäkoot ovat 150 ja 200 mm ja 

tankokoot vaihtelevat 5-12 mm (Suomen Betoniyhdistys ry 2018 s. 284).  

Sisäkuori on SW-elementin kuormituksen vastaanottava kuori, joka toimii puristettuna ja 

taivutettuna rakenteena. Näin ollen sisäkuori vaatii osakseen suuremman raudoituksen 

kuin ulkokuori. Raudoitusta suunniteltaessa täytyy varmistaa muun muassa sisäkuoren 

rakenteellinen kestävyys, palo- ja onnettomuustilanteen kestävyys ja kestävyys 

ulkopuolisia kuormien tapauksessa. Raudoituksella varmistetaan myös kestävyys 

kuljetettaessa sekä elementin säilyvyysominaisuudet. (Elementtisuunnittelu 2020d) 

Standardin SFS-EN 14992 mukaan SW-elementin sisäkuori tulisi raudoittaa kuin 

umpiseinä. Umpiseinä määritellään standardissa minkä tahansa muotoiseksi seinäksi, 

joka sisältää raudoituksen ja kiinnikkeet ja joka toteutetaan yhtenä umpinaisena 

elementtinä. (SFS-EN 14992 s. 15) Standardissa suositellaan yli 120 mm paksuille 

seinille käytettäväksi kahta eri kerrokseen asetettua raudoituskerrosta ja korkeintaan 120 

mm paksuille seinille yhtä keskeisesti asetettavaa raudoituskerrosta. (SFS-EN 14992 s. 

12) Tämä ohje pätee siis myös sisäkuoren verkkoraudoitukseen. Sopiva raudoitus 200 

mm paksulle sisäkuorelle voisi siis olla esimerkiksi 2x 8-150 B500B. 

(Elementtisuunnittelu 2020d). 

Ulkokuoreen riittää vähäisempi verkkoraudoitus verrattuna sisäkuoren vaatimaan 

raudoitukseen. Rakenteellisesti katsottuna ulkokuoren merkittävimmät tehtävät ovat 

kuoren omanpainon kantaminen sekä tuulikuormien välittäminen sisäkuorelle. 

Ulkokuoren tehtävät luovat hyvin vähäisen raudoituksen tarpeen ulkokuoreen. 

Suurimmat rasitukset ulkokuoreen muodostuvat jo aiemmin esitellyistä kosteuden ja 

lämpötilan muutoksista aiheutuvista pakkovoimista. Näiden rasituksien aiheuttamaan 

halkeiluun ei verkolla juurikaan voida vaikuttaa verkon sijaitessa kuoren 

neutraaliakselilla ja raudoitusmäärän ollessa pieni. Ulkokuoreen on kuitenkin syytä 

asettaa verkkoraudoitus neutraaliakselille parantamaan elementin kuljetuskestävyyttä 

sekä mahdollisia onnettomuustilanteita varten. Sopiva verkko 70 mm ulkokuoreen on 

esimerkiksi ruostumaton 4-150 B600KX. (Elementtisuunnittelu 2020d) Vaadittavat 

verkot täytyy tietenkin mitoittaa aina tapauskohtaisesti suunnittelun yhteydessä. 
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5.1.2 Pieliteräkset ja hakaraudoitus 

Pieliteräkset ovat teräksiä, jotka kulkevat seinän reunojen läheisyydessä. Reunojen lisäksi 

pieliteräkset asetetaan aukkojen pieliin. Pieliteräkset vähentävät reunojen halkeilua. 

Halkeilua aiheutuu esimerkiksi vaihtelevasta kosteudesta ja lämpötilan muutoksista. 

(Elementtisuunnittelu 2020d)   

Kuten jo aiemmassa kappaleessa mainittiin standardin SFS-EN 14992 mukaan SW-

elementin sisäkuori tulisi raudoittaa kuin umpiseinä. Umpiseinä määritellään standardissa 

minkä tahansa muotoiseksi seinäksi, joka sisältää raudoituksen ja kiinnikkeet ja joka 

toteutetaan yhtenä umpinaisena elementtinä. (SFS-EN 14992 s. 15) Standardissa 

suositellaan yli 120 mm paksuille seinille käytettäväksi kahta eri kerrokseen asetettua 

raudoituskerrosta ja korkeintaan 120 mm paksuille seinille yhtä keskeisesti asetettavaa 

raudoituskerrosta. (SFS-EN 14992 s. 12) Sisäkuoren pieliteräksiksi voitaisiin valita 2 T 

12 ja sijoitettavaksi 40 mm päähän molemmista reunoista sisäkuoren ollessa 200 mm 

paksu.  

Ulkokuoren pieliterästen pääasiallinen tehtävä on rajoittaa ulkokuoren ja aukkojen 

reunoissa kutistumisen vaikutuksesta syntyvää halkeilua. Halkeilua ei voida usein 

kokonaan estää, mutta halkeilun kasvuun pieliteräksillä voidaan vaikuttaa. Ulkokuorta 

kiertävien pieliterästen asennussyvyys vaihtelee määritetyn betonipeitteen 

nimellispaksuuden mukaisesti. Etäisyys reunasta voi olla esimerkiksi 40 mm ja 70 mm 

paksuista ulkokuorta kiertäviksi pieliteräksiksi voidaan valita esimerkiksi ruostumaton 7 

mm B600KX. (Elementtisuunnittelu 2020d) 

Seinissä hakaraudoituksen tarkoitus on toimia pystyraudoituksen tukena nurjahdusta 

vastaan kuten pilareissakin (Subramanian 2013 s. 650). SW-elementin ulkokuoressa ei 

ole tarvetta hakaraudoitukselle, sen vähäisen kuormituksen ja ohuuden vuoksi 

(Elementtisuunnittelu 2020d). Standardin SFS-EN 14992 mukaan sisäkuori tulisi 

kuitenkin raudoittaa kuten umpiseinä. (SFS-EN 14992 s. 15) Eurokoodi 2:n ohjeistaa 

käyttämään hakaraudoitusta poikittaisraudoituksena seinän molempien pintojen 

yhteenlasketun pystyraudoituksen alan ollessa suurempi kuin 2 % betonin 

vaakapoikkileikkausalasta. Toinen tapaus, missä hakoja ohjeistetaan käyttämään, on 

pääraudoituksen sijaitessa lähimpänä seinän pintoja. Tällöin hakaraudoitus toteutetaan 

siten, että hakoja asetetaan vähintään 4 kappaletta seinän neliömetriä kohti. 

Poikittaisraudoitus voidaan kuitenkin jättää pois, jos käytetään langoista hitsaamalla 
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valmistettua verkkoa ja tankoja, joiden halkaisija on enintään 16 mm ja betonipeitteen 

vähimmäisarvo vähintään kaksi kertaa tangon halkaisijan suuruinen. (SFS-EN 1992-1-1 

s. 161)  

5.2 Kiinnitysosat 

SW-elementin kuorien sisäisten raudoitteiden lisäksi elementti tarvitsee erilaisia osia, 

joilla ne voidaan sitoa muihin elementteihin. Yleisesti käytettäviä kiinnitysosia ovat 

vaijerilenkit ja elementin yläreunojen haat sekä tapit. (Peikko 2021b; 

Elementtisuunnittelu 2020d) Tappiliitoksen muodostamiseen tarvitaan elementin 

alareunaan kolot, joiden toteuttamiseen on luotu sidontapistevaraustyökalu (Pintos 

2022b). Myöhemmän paikallavalu liitoksen toteuttamiseen kätevä keino on 

työsaumaraudoite, joka voidaan lisätä SW-elementtiin jo valmiiksi valuvaiheessa (Peikko 

2021a). Näitä kiinnitysosia valmistaa luonnollisesti useat eri valmistajat ja eri tuotteilla 

on usein hieman toisistaan poikkeavat ominaisuudet. Suunnittelijan täytyy siis tuntea 

käyttämänsä tuotteet hyvin ja varmistua kaikkien liitoksien kestävyydestä. Kiinnitysosat 

liitetään elementin valuvaiheessa, jotta ne kiinnittyvät kunnolla  

5.2.1 Vaijerilenkit ja työsaumaraudoitteet 

 SW-elementeissä käytetyistä komponenteista vaijerilenkin tehtävä on liittää elementit 

toisiinsa tai vaihtoehtoisesti liittää elementti pilariin. Vaijerilenkkikotelot asennetaan 

ennen valua muottiin elementtipiirustuksen mukaisesti. Usein elementin päähän on 

suunniteltu jonkinlainen loveus, johon vaijerilenkit asennetaan (Kuva 7). Loveuksella 

saadaan elementit tarpeeksi lähelle toisiaan, mutta samalla vaijerilenkit tarpeeksi etäälle 

toisistaan sekä pienennetään asennuksen jälkeisen valun tarvetta. Muotoilunsa ansiosta 

vaijerilenkkikotelo pysyy hyvin paikallaan valmiissa elementissä.  Betonin saavuttaessa 

riittävän lujuuden voidaan vaijerilenkkikoteloiden kansiteipit irrottaa ja taivuttaa 

varsinainen lenkki haluttuun asentoon. Jotta lenkit eivät vaurioituisi kuljetuksessa, 

avataan lenkit usein vasta työmaalla. (Peikko 2021b) 
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Kuva 7. Esimerkki elementtien päihin suunnitelluista lovista ja niihin asennettavista 

vaijerilenkeistä ja harjateräksestä. 

Vaijerilenkit on kehitetty siten, että ne kykenevät siirtämään sekä pysty- että 

poikittaissuuntaisia leikkausvoimia ja vetovoimia sekä näiden yhdistelmiä liitettävien 

elementtien välisissä saumoissa. Vaijerilenkkien toiminta perustuu lenkkeihin ja niihin 

pujotettavaan harjateräkseen. Lenkit asennetaan liitettäviin elementteihin samoille 

korkeuksille, jotta liitokseen muodostuu samoilla korkeuksilla olevat lenkkiparit. 

Vaadittava lenkkiparien jakoväli voidaan laskea, kun rakennuksen mitoituslaskelmista on 

saatu selville vaikuttava leikkausvoima. Harjateräs asennetaan liitettävien elementtien 

väliin niin, että se lävistää molempien elementtien vaijerilenkit. Lopulta sauma valetaan 

umpeen betonilla ja lopputuloksena on vetoa ja pystysuuntaista leikkausta välittävä liitos. 

(Peikko 2021b) 

SW-elementtien väliseen kuvan 7 mukaiseen liitokseen vaijerilenkiksi voitaisiin valita 

esimerkiksi Peikon valmistama PVL-100, joka täyttää valmistajan taulukoissa vaadittavat 

arvot seinän vähimmäispaksuudesta ja liitoksen leveydestä. Jakoväli täytyisi määrittää 

vielä erikseen, jotta varmistuttaisiin SW-elementtien liitoksen kestävyydestä. 

Tutkittaessa eri valmistajien sivuja eri vaijerilenkeille annetaan erilaisia kestävyysarvoja. 

Onkin tärkeää, että suunnittelija tyypittää käytettävän vaijerilenkin piirustuksiin, jotta 

suunnitelmien mukainen kestävyys saavutetaan. 

Kun SW-elementti liitetään puolestaan paikalla valettavaan rakenteeseen, ei vaijerilenkki 

ole optimaalisin vaihtoehto liitoksen toteuttamiseen. Tällöin liitos kannattaa toteuttaa 

työsaumaraudoitetta käyttämällä (Kuva 8). Työsaumaraudoitetta käytetään yleisesti eri 

työvaiheissa valettujen betonirakenteiden yhteen liittämiseen. Liitettävien 

betonirakenteiden välille muodostuva sauma pystyy siirtämään pituus- ja 
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poikittaissuuntaisia leikkausvoimia betonirakenteille työsaumaraudoitteen avulla. 

(Peikko 2021a) 

 

Kuva 8. Työsaumaraudoite liitettynä SW-elementin sisäkuoreen, johon myöhemmin 

voidaan liittää paikallavalettava väliseinä. 

Työsaumaraudoite koostuu teräsosasta (muoto vaihtelee malleittain), joka jää tässä 

tapauksessa SW-elementin sisäkuoren sisään sekä teräskotelosta, jonka sisältä löytyvät 

esitaivutetut betoniteräkset, joilla liitos paikallavalettavaan rakenteeseen toteutetaan. 

Teräskotelon päät peitetään polystyreenisillä tai puisilla kappaleilla, jotta valettava betoni 

ei pääse kotelon sisälle. Työsaumaraudoitteen teräskotelo lisää sekä työtehokkuutta että 

työturvallisuutta. Koska liitettävät teräkset ovat kotelon sisällä, ei valuvaiheessa muottiin 

tarvitse tehdä reikiä ulostuleville teräksille, mikä nopeuttaa huomattavasti SW-elementin 

valuprosessia. Teräskotelon vaikutus työturvallisuuteen on myös merkittävä, sillä 

teräsosat, joilla liitos toteutetaan, voidaan pitää teräskotelon sisällä, kunnes niitä tarvitaan. 

(Peikko 2021a) SW-elementin ja paikallavalettavan väliseinän välillä käytettäväksi 

työsaumaraudoitteeksi voitaisiin valita esimerkiksi Peikon valmistama ARBOX A-8-

150-115 
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5.2.2 Tartuntalenkit, tartuntatapit ja sidontapistevaraukset 

Seinäelementit täytyy sitoa aina joko välipohjaan tai yläpohjaan (Suomen Betoniyhdistys 

ry 2019). Tartuntalenkkien avulla seinien ja väli- tai yläpohjan liitos voidaan toteuttaa 

jatkuvalla matkalla (Kuva 9). Tartuntalenkit valmistetaan harjateräksestä ja SW-

elementin sisäkuoren tartuntalenkkien valmistukseen sopiva harjateräs voisi olla, vaikka 

B500B T8 mutta sopiva teräs vaihtelee tilannekohtaisesti. 

 

Kuva 9. Seinän yläosan tartuntalenkki ja seinien vaakamuotoisen liitoksen muodostavat 

tartuntatapit sekä sidontapistevaraus tappiliitosta varten. 

Tartuntatappien tehtävä puolestaan on liittää päällekkäiset elementit toisiinsa (Kuva 9). 

Näin muodostettu seinien vaakasauman liitos ottaa vastaan elementteihin kohdistuvaa 

leikkausrasitusta. Kun vielä tiedetään, että pystysauman liitos on toteutettu 

vaijerilenkkien avulla, voidaankin todeta, että yksittäinen elementti on muuttunut 

suuremmaksi levyrakenteeksi. (Suomen Betoniyhdistys ry 2019)  

Tartuntatapit voidaan valmistaa tavallisesta harjateräksestä. Ne sijoitetaan sisäkuoren 

yläpintaan niin, että sisäkuoren sisään jää vähintään käytettävän tangon tartuntapituuden 

verran harjaterästä. Kun yläpuolinen elementti on asetettu paikoilleen ja alapuolisen 

elementin tartuntatappi on asettunut suunnitellusti kohdalleen, suoritetaan juotosvalu, 

missä kolo valetaan täyteen juotosbetonilla ja elementit liittyvät tapin välityksellä yhteen. 

(Romo 2001; Suomen Betoniyhdistys ry 2019) Yläpuolisessa kuvassa 9 tartuntatapin 

pituus on määritetty 1200 mm. 
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Tartuntatappien lisäksi vaakasauman liitoksen toteuttamiseen tarvitaan myös koloja 

elementin alapintaan, joilla voidaan toteuttaa päällekkäisten elementtien sitominen 

yhteen. Kolojen täytyy olla tarpeeksi suuria, jotta alhaalla kulkevat pieliteräkset eivät tuki 

koloja. Terästen jatkokset kannattaakin sijoittaa niin, että ne eivät osu kolojen kanssa 

samaan kohtaan. Koloa ei kannata sijoittaa myöskään parvekeoven läheisyyteen, jottei 

asennusaikainen tukiteräs tuki koloa. (Romo 2001) 

Sidontapistevaraus on yksinkertainen ja nykyaikainen vaihtoehto alapinnan kolojen 

toteuttamiseen (Kuva 9). Sidontapistevarauksessa on oma kolo pieliteräksille, jonka 

ansiosta ne pääsevät kulkemaan esteettömästi muovisen sidontapistevarausmuotin läpi 

suorassa linjassa. Sidontapistevaraus asetetaan SW-elementin valussa sisäkuoren 

sisäpintaan eli muotin yläpintaan. Elementin alareunaan muodostuu 

sidontapistevaraustyökalun poiston jälkeen aukko, jossa pieliteräs on näkyvissä. 

Sidontapistevaraustuotteen käyttö parantaa myös työturvallisuutta, sillä sitä käytettäessä 

ei tarvitse enää leikata muottiin koloja EPS materiaalista. (Pintos 2022b) SW-elementtiin 

voidaan valita käytettäväksi esimerkiksi Pintoksen valmistama tuote SPK3. 

5.3 Ansaat ja pistokkaat 

Ansaat ja pistokas ovat metallista valmistettuja, hitsattuja ja taivutettuja sideraudoitteita, 

joiden avulla saadaan sidottua SW-elementin sisä- ja ulkokuori toisiinsa. Ansaat 

ankkuroidaan SW-elementtien molempiin kuoriin siten, että ne asetetaan kuorien välissä 

olevien lämmöneristelevyjen väleihin. Pistokas puolestaan asennetaan työntämällä 

aaltopää läpi tuoreen ulkokuoren valun päälle asetetusta eristeestä. Pistokkaan toinen pää 

ankkuroituu sisäkuoren verkkoraudoitukseen, joka jää pistokkaan lenkin sisäpuolelle. 

(Peikko 2015) 

Ansaat asennetaan SW-elementteihin mahdollisuuksien mukaan tasajaolla ansaiden välin 

ollessa yleensä maksimissaan 600 millimetriä (Kuva 10) (Peikko 2015). Pistokkaita tuli 

puolestaan asettaa noin 4kpl/m2 (Suikka 2011). Jakovälin lisäksi on tärkeää, että ansaat 

ja pistokkaat asennetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti reunoihin nähden. Esimerkiksi 

Peikon ohjeistukset diagonaaliansaille ovat, että vaakasuunnassa reunoihin tulisi olla 

etäisyyttä 100-300 mm ja pystysuunnassa enintään 200 mm. Palkkiansailla pystysuunnan 

ohjeistus muuttuu niin, että sallittu reunaetäisyys on enintään 100 mm. Pistokkaiden 
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osalta reunimmaisten pistokkaiden etäisyys elementin reunaan saa olla enintään 150 mm. 

(Peikko 2015) 

 

Kuva 10. SW-elementissä käytettävät diagonaaliansaat ja palkkiansaat. Diagonaaliansaat 

asetetaan valmistajan ohjeistuksen mukaan oikealla jaolla koko elementin matkalle 

lukuun ottamatta aukkojen kohtaa, missä käytetään tarkoitukseen suunniteltua 

palkkiansasta. 

Ansaiden ja pistokkaiden avulla ripustetaan ja kiinnitetään ulkokuori kuormaa kantavaan 

sisäkuoreen sekä liitetään kuoret toimimaan yhdessä. (Peikko 2015) Kuorien 

yhteistoiminnan ansiosta elementin puristus- ja taivutuskestävyys paranee (Anstar 2013). 

Ripustamisen lisäksi ansaiden ja pistokkaiden tarkoitus on estää ulkokuoren liiallista 

kaareutumista sekä elementin keskellä että reunoilla, kuten jo aiemmin kappaleessa 

elementin rakenteellinen toiminta (3.2) käytiin läpi (Elementtisuunnittelu 2020b). 

5.3.1 Diagonaali- ja palkkiansaat 

Diagonaaliansaan ristikko on rakenteeltaan yksinkertainen (Kuva 10). Diagonaaliansas 

koostuu kahdesta paarteesta, joiden väliin on hitsattu yhtenäinen diagonaali. 

Diagonaaliansaiden sopivat mitat määräytyvät aina tapauskohtaisesti SW-elementin 

perusteella. Ansaan pituus vaihtelee elementin korkeuden mukaisesti 300 mm välein 
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ansaan vakiopituuden ollessa 2400 mm tai 2700 mm valmistajasta riippuen. 

Diagonaaliansaalle on erilaisia pituusrajoituksia eri valmistajilla. Esimerkiksi Peikolla 

diagonaaliansaalle suositeltu maksimimitta on 3000 mm. Anstar puolestaan valmistaa 

ohjeensa mukaan maksimissaan 3600 mm pitkiä diagonaaliansaita. Diagonaaliansaita on 

saatavissa luonnollisesti myös eri levyisiä elementtien erilaisuudesta johtuen. Saatavilla 

on 100 mm levyisestä ansaasta aina 450 mm levyisiin ansaisiin asti valmistajasta 

riippuen. (Anstar 2013; Peikko 2015) 

Ansaan ulko- ja sisäpaarteet on valmistettu joko ruostumattomasta teräksestä tai 

vaihtoehtoisesti betoniteräksestä, mutta diagonaaliosat koostuvat aina ruostumattomasta 

teräksestä. Ansaan paarteiden valmistusmateriaalit määrittyvät tulevan käyttöympäristön 

rasitusluokan ja vaadittavan betonipeitteen perusteella. (Peikko 2015) SW-elementtiin 

valittava diagonaaliansaan mallin valinta riippuu ennen kaikkea eristyskerroksen 

paksuudesta. Jos eristekerros on 220 mm paksu, voitaisiin normaaliin huonekorkeuteen 

suunniteltuun SW-elementtiin käytettäväksi diagonaaliansaaksi valita esimerkiksi Peikon 

valmistama PD 280-2400 tai Anstarin AD 280-2400. 

Palkkiansas on nimensä mukaisesti esimerkiksi aukkopalkeissa, sokkelirakenteissa ja 

muissa matalissa rakenteissa käytettävä yksittäinen sideraudoite (Kuva 10). Palkkiansaita 

käytetään yleensä kohdissa, joissa ei voida kokonsa puolesta käyttää diagonaaliansaita. 

Palkkiansaat valmistetaan kokonaisuudessaan ruostumattomasta teräksestä. Jos 

eristekerros on 220 mm paksu, voitaisiin käytettäväksi palkkiansaaksi valita 

diagonaaliansaita vastaavat vaihtoehdot eli esimerkiksi Peikon valmistama PPA-280 tai 

Anstarin APA 280. 

5.3.2 Pistokkaat 

Pistokas on yksittäinen sideraudoite, jota voidaan käyttää yhdessä diagonaaliansaiden 

käytön kanssa. Myös pistokas on valmistettu palkkiansaan tavoin kokonaan 

ruostumattomasta teräksestä. Pistokkaan tehtävä on rajoittaa kohtisuorassa ulkokuoreen 

nähden tapahtuvaa liikettä, kuten ansaidenkin. Pistokkaan tehtävät elementissä ovat 

muutenkin samat kuin ansailla, joten pistokkaita voidaan käyttää elementtien liittämiseen 

ansaiden sijasta valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Pistokkaiden asennus voidaan 

suorittaa betonikuoreen nähden joko vinoon (45˚) tai kohtisuoraan. (Peikko 2015) SW-

elementissä käytettäväksi pistokkaaksi voitaisiin valita PDQ-320, eristekerroksen ollessa 

äskeisten tapausten mukaisesti 220 mm paksu.  
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5.4 Nostolenkit 

Nostolenkki on tärkeä osa SW-elementin kokonaisuutta. Nostolenkit lisätään elementtiin 

ennen sen valua ja sidotaan muihin raudoitteisiin, siten että ne pysyvät valun ajan 

suunnitelluilla paikoillaan. Nostolenkkiä käytetään ennen kaikkea elementin siirtoon ja 

asennukseen mutta myös elementin kiinnitykseen kuljetuksen ajaksi ja  jopa lopullisessa 

rakenteellisessa tuennassa. Nostolenkin suunnittelussa täytyy ennen kaikkea huomioida 

siirrettävän SW-elementin paino. Nostolenkeille ilmoitetaan valmistajan ohjeissa sallitut 

nostovoimat ja mahdolliset nostokulman vaikutukset nostokapasiteettiin. 

(Betoniteollisuus ry 2014 s.7)  Nostokulmalla on suuri vaikutus, sillä nostokulman 

kasvaminen suorasta nostosta kasvattaa nostolenkkiin kohdistuvaa kuormitusta (Peikko 

2020c).  Luonnollisesti nostettavan elementin massa ei saa ylittää ilmoitettua kapasiteettia 

vaan tässä tapauksessa täytyy joko vaihtaa suuremman nostokapasiteetin omaavaan 

nostolenkkiin tai pienentää elementin kokoa. Nostolenkin pettämisen vaikutukset voivat 

olla erittäin vakavat, sillä SW-elementit painavat useita tonneja. Suunnittelijan täytyy siis 

olla erityisen tarkkana nostokapasiteettien riittävyyksien kanssa, jotta työmaan 

turvallisuus taataan. (Leskelä 2008 s. 572) 

Toinen tärkeä huomioitava asia nostolenkkien suunnittelussa on niiden sijoittaminen. 

Nostolenkit täytyy sijoittaa elementtiin niin, että elementti nousee suorassa asennossa. 

Väärästä sijoittamisesta seuraa ongelmia nostossa. (Betoniteollisuus ry 2014 s.7) SW-

elementin tapauksessa täytyy nostolenkin sijoittamisessa huomioida sekä leveyssuunnan 

painopiste että myös syvyyssuunnan painopiste (Kuva 11). Syvyyssuunnan painopiste 

vaihtelee sisä- ja ulkokuoren paksuuden vaihteluiden mukaan. Kuten alla olevasta 

kuvasta huomataan syvyyssuunnan painopiste ei sijaitse SW-elementin keskustassa vaan 

se painottuu useimmiten sisäkuoren suuntaan. Leveyssuunnan painopiste puolestaan 

määrittyy elementin mahdollisten aukkojen perusteella. Jos aukkoja ei ole, painopiste 

sijaitsee suunnilleen elementin keskustassa (esimerkiksi reunojen koloukset voivat 

vaikuttaa hieman). Nostoelimet täytyy sijoittaa symmetrisesti elementin painopisteeseen 

nähden (Betoniteollisuus ry 2014 s. 12). Kuten kuvasta 11 nähdään, aukot hankaloittavat 

symmetristä sijoittamista mutta tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman tasapainoinen 

sijoittelu, jolla saavutetaan myös tasapainoinen nosto. Jos nostolenkkien tasainen 

sijoittelu on mahdotonta, on elementtien nostossa mahdollista käyttää nostopalkkia. 

Nostopalkkia käytettäessä asetetaan nostopalkin korvakko elementin painopisteen 

kohdalle, mikä edesauttaa elementin suorassa pysymistä. (Leskelä 2008 s. 574) 
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Kuva 11. SW-elementin painopisteet on tärkeä määrittää sekä leveys että paksuus 

suunnassa kuorien erilaisten paksuuksien ja elementin aukkojen vuoksi. 

SW-elementtien nostamiseen soveltuvia nostolenkkejä löytyy lukuisilta eri valmistajilta. 

Käydään seuraavaksi läpi kaksi erilaista vaihtoehtoa elementin nostamiseen. 

5.4.1 WILJA-nostolenkki 

Peikko valmistaa kaikenlaisia nostolenkkejä ja -ankkureita elementtien nostamiseen. 

Peikolta löytyy erityisesti SW-elementtien nostamiseen suunniteltuna vanhempi tuote 

PNLF-nostolenkki ja uusi tuote WILJA-nostoankkuri, joka korvaa vanhan PNFL-

nostolenkin. Tuoteuudistuksen syy löytyy vuosien aikana paksuuntuneesta 

eristekerroksesta ja seinien muuttuneesta laskentatavasta. (Peikko 2020b) WILJA-

nostoankkuri on kehitetty juuri SW-elementtien nosto- ja kuljetustarpeisiin. Nostoankkuri 

sijoitetaan lähelle elementin painopistettä, mikä edesauttaa elementin suorana pysymistä 

nostotilanteessa. Nostoankkuri asennetaan ennen valua niin, että toinen ankkuri kiinnittyy 

elementin ulkokuoreen ja toinen sisäkuoreen (Kuva 12). Näin nostoankkuri jakaa 

elementin kuorman tasaisesti molempiin kuoriin. WILJA-nostoankkuria valmistetaan 5 
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eri luokassa, joten eri painoisille elementeille löytyy hyvin sopivan kestävyyden omaavia 

vaihtoehtoja. Nostoankkurit sisältävät yhdestä kolmeen harjatankoa. Harjatankojen 

määrä nousee siirryttäessä suurempaa kuormitusta kestäviin nostolenkkeihin. (Peikko 

2020c) 

 

Kuva 12. Nostoankkurin muoto ja sijoitus SW-elementissä. 

Mitoitettaessa WILJA-nostoankkuria täytyy huomioida sisäkuoren suurempi paino 

ulkokuoreen nähden. Tämä tarkoittaa käytännössä, että sisäkuoren ankkuri joutuu 

kantamaan suuremman kuormituksen kuin ulkokuoren ankkuri. Kuormitusta laskiessa 

täytyykin huomioida kuinka paljon suuremman osan (prosentteina) sisäkuoren ankkuri 

kantaa ja mitoittaa nostoankkuri siten, että kapasiteetti on vähintään kaksi kertaa 

sisäkuoren kantama kuormitus, jotta nostoankkuri kestää nostossa. Myös jo aiemmin 

mainittu suunniteltu nostokulma täytyy ilmoittaa suunnitelmissa, jotta nostoa ei suoriteta 

mitoitusta suuremmalla kulmalla, mikä kasvattaisi nostolenkin kuormitusta. (Peikko 

2020c) 
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5.4.2 Taivutettu PBK 

Toinen vaihtoehto on toteuttaa nostolenkki pelkästään sisäkuoreen kiinnitettävällä 

nostolenkillä. Valitaan tarkasteltavaksi tuotteeksi tällä kertaa Pintoksen PBK-

nostolenkki. Jotta sisäkuoreen kiinnitettävä nostolenkki toimii halutulla tavalla SW-

elementin nostossa, täytyy nostolenkkiä taivuttaa. Taivutus toteutetaan nostolenkin 

yläosassa taivuttamalla elementin sisällä olevaa nostolenkin osaa painopistettä kohti ja 

oikaisemalla nostolenkki takaisin suoraksi, kun painopiste on saavutettu (Kuva 13). 

Alueelta, johon nostolenkki taivutetaan, poistetaan eriste. Eristeen tilalle lisätään betoni 

levennys, jotta nostolenkin saavuttaa suunnitellun nostokapasiteetin. Taivutus alentaa 

PBK-nostolenkin kestävyyttä siten, että taivutettu nostolenkki kestää 0,866 x normaalin 

suoran PBK:n nostokapasiteetista. Lisäksi taivutetun PBK-nostolenkin yhteyteen täytyy 

lisätä erilliset vaakaraudoitukset, jotka estävät taivutuksen suoristumisen noston 

yhteydessä. (Pintos 2013) Taivutetun PBK-nostolenkin käyttö vaatii siis enemmän työtä 

kuin molempiin kuoriin kiinnitettävän WILJA-nostoankkurin käyttö. 

 

Kuva 13. Taivutetun PBK nostolenkin käyttö ja sijoitus SW-elementin yhteydessä. 

Kuvassa näkyvissä myös vaadittava sisäkuoren levennys ja vaakateräkset (Pintos 2022a). 
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5.5 Rakennusvaiheen turvallisuus ja tuenta 

Myös rakennusvaiheen aikaiset vaatimukset on otettava huomioon suunnitteluprosessin 

aikana. SW-elementteihin lisätään valuvaiheessa osia, joiden tarkoitus on lisätä 

työturvallisuutta työmaalla ja helpottaa elementtien asentamista. Näiden osien ei ole usein 

tarkoitus osallistua elementin lopulliseen rakenteelliseen tuentaan, mutta niitä ei 

kuitenkaan poisteta käyttötarpeen päätyttyä. (Peikko 2020a; Semtu 2021) Poikkeuksen 

äskeiseen tekee suurien aukkojen kohdalle lisättävät kuljetustuet. Kuljetustuen 

varsinainen tukiosa luonnollisesti poistetaan, kun elementti on saatu asennettua 

paikalleen, jotta oviaukosta kulkeminen onnistuu normaalisti. Jo valuvaiheessa lisätty 

kuljetustuen hitsausalustana toimiva kiinnityslevy jätetään kuitenkin elementtiin kiinni 

(Semko 2021). 

5.5.1 KAPU-suojakaideputki 

KAPU-suojakaideputket mahdollistavat suojakaiteiden nopean ja turvallisen asentamisen 

betonirakenteisiin. KAPU-suojakaideputket sisältävät aina teräsputken ja siihen 

hitsaamalla liitettynä vähintään kaksi tartuntaa, joiden tehtävä on välittää kaiteeseen 

kohdistuva kuormitus betonille. Teräksiseen suojakaideputkeen voidaan asentaa kaikki 

yleisimmät suojakaidetolpat, mikä lisää huomattavasti niiden käytettävyyttä. Kapu-

suojakaideputket on testattu väliaikaisia reunatuentoja määrittävän SFS-EN 13374 

standardin mukaisesti ja ne täyttävät standardin suojausluokan A ja B. Suojakaideputkia 

voidaan lisäksi käyttää pysyvien rakenneosien asentamiseen staattisen kuormituksen 

tapauksessa. (Peikko 2020a) 

Koska KAPU-suojakaideputket on suunniteltu käytettäväksi betonirakenteiden kanssa, 

ne sopivat hyvin käytettäväksi myös SW-elementtien kanssa. SW-elementtien 

tapauksessa KAPU-suojakaide putki asennetaan tavallisesti eristetilaan, niin että 

tartunnat ankkuroituvat sisäkuoren sisäpintaan (Kuva 14). SW-elementtiin lisättävä 

KAPU-suojakaideputki vaihtelee kohteen kuormitusten mukaisesti mutta sisäkuoreen 

asennettava tuote voisi olla, vaikka kuvan mukainen KAPU-603, jos kohteeseen vaikuttaa 

suuremmat kuormitukset. (Peikko 2020a) 



58 

 

Kuva 14. SW-elementtiin asennettava KAPU-suojakaideputki ja sen asennus paikka. 

5.5.2 Valuankkurit 

Valuankkuri on ennen elementin valua muottiin asennettava kiinnitysosa, jonka sisällä on 

kierre. Valuankkuri asennetaan elementtiin niin päin, että kierreosa jää näkyviin, mikä 

mahdollistaa sekä väliaikaiset että mahdolliset pysyvät kiinnitykset rakenteeseen. 

Valuankkuri toimii siis betonirakenteeseen kuormia siirtävänä metalliosana. Valuankkuri 

siirtää siihen kohdistuvan kuormituksen ympäröivälle betonille rungossa olevan 

tartunnan avulla. Valuankkurin tartunta voidaan toteuttaa esimerkiksi valuankkurin 

päästä kapenevalla muodolla tai erilaisilla taitoksilla. Valuankkureita käytetään etenkin 

väliaikaisten asennustukien toteuttamiseen tai esimerkiksi kaiteiden kiinnittämiseen. 

(Semtu 2021) 

5.5.3 Kuljetustuet ja kiinnityslevyt 

Elementit ovat keskenään hyvin erilaisia ja joissain tapauksissa elementti ei välttämättä 

kestäisi kuljetusta ilman erityistä tukea. Esimerkiksi suuri aukko voi vaatia kuljetustuen, 

jotta elementin turvallinen kuljettaminen ilman murtumia olisi mahdollista. Tätä varten 
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elementteihin voidaan lisätä kuljetuksen ja paikalle asennuksen ajaksi väliaikaiset 

kuljetustuet.  

Suunnitellun kuljetustuen paikalle asennetaan teräksiset kiinnityslevyt suoraan betoniin. 

Kiinnityslevyssä on tavallisesti neljä tyssäkantaista ankkurointipäätä. Kiinnityslevyt 

asetetaan betoniin ennen valun kovettumista siten, että ankkurointipäät kiinnittyvät 

betoniin ja levyille välittyvät kuormat siirtyvät niiden välityksellä betonirakenteisiin. 

Kiinnityslevyt lisätään tässä tapauksessa rakenteeseen, jotta varsinaisen teräksisen 

kuljetustuen kiinnittäminen hitsaamalla olisi mahdollista. Kiinnityslevyjen todellinen 

tehtävä onkin olla hitsausalusta rakenteessa.  Kiinnityslevynä SW-elementissä voisi 

toimia esimerkiksi Semtun valmistama SBKL 100x100 kiinnityslevy. (Semko 2021) 

Varsinaisena kuljetustukena voidaan käyttää nyt esimerkiksi tavallista teräsputkea, joka 

liitetään hitsaamalla valuvaiheessa lisättyihin kiinnityslevyihin. Valitaan SW-elementin 

kuljetustueksi esimerkiksi neliöputki 80x80x4 mm.  

5.6 Sandwich-elementin julkisivu 

Nykytekniikan mukaisilla valmistusmenetelmillä toteutetut betonipinnat tarjoavat paljon 

mahdollisuuksia vaikuttaa lopulliseen ulkoasuun. Nykyisin voidaan tuottaa laaja 

valikoima erilaisia betonipintoja ja pintakäsittelyjä, joilla ulkonäköön voidaan tuoda 

erilaista ilmettä.  (Betoniteollisuus ry 2022b). SW-elementtien tapauksessa ulkokuoren 

ulkopinta eli julkisivu on pinta, joka näkyy ulospäin. Julkisivun pinta voidaan 

yksinkertaisimmillaan maalata, pinnoittaa tai rapata (Betoniteollisuus ry 2022b). Aina 

maalauskaan ei ole tarpeellinen, vaan haluttu julkisivun väri voidaan saada aikaan 

käyttämällä väribetonia (Suomen betoniyhdistys ry 2021a s. 228). Toisaalta 

pintaratkaisuksi voidaan valita betonin sijasta myös täysin muu materiaali, joka 

kiinnitetään ulkokuoren pintaan, kuten laattapinta. Betonipintaan voidaan saada 

persoonallista ulkonäköä käyttämällä graafista betonia eli tuottamalla muoteilla pintaan 

erilaisia kuviointeja, tekstuureja ja pinnan muotoja (Kuva 15). (Betoniteollisuus ry 

2022b)  
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Kuva 15. Esimerkki graafisella betonilla saavutettavasta persoonallisesta ulkonäöstä. 

Käsitellään seuraavaksi vielä erikseen laattapintoja, koska ne täytyy huomioida 

tarkemmin SW-elementin suunnittelussa.  

5.6.1 Laattapinta 

Eräs SW-elementeissä käytettävä pintaratkaisu on laattapinta. Käytettävä laattatyyppi 

voidaan valita useiden eri materiaalien joukosta. Yleisimmin käytetty laattamateriaali on 

tiililaatta, mutta julkisivussa käytetään myös betoni-, luonnonkivi- ja klinkkerilaattoja. 

Kaikkien SW-elementin laattojen asennus suoritetaan valuvaiheessa. Laatat asetetaan 

elementtipiirustuksen suunnitelman mukaisesti muottiin, minkä jälkeen elementti 

voidaan valaa normaalisti. Muottipintaan asetetut laatat kiinnittyvät elementin valussa 

tartunnalla betoniin. (Suomen betoniyhdistys ry 2021a s. 180) Luonnonkivilaatat voivat 

olla normaaleja julkisivu laattoja paksumpia (yli 20 mm) ja kooltaan selvästi suurempia, 

joten niiden kiinnitys voidaan joutua suorittamaan myös mekaanisesti (Suomen 

betoniyhdistys ry 2021a s. 190). 



61 

Jotta laattapinnasta tulisi tyylikäs lopputuote, on tärkeää, että laattapinta julkisivussa on 

jatkuva. Laatat täytyy siis mitoittaa tarkasti rakennepiirustuksissa, jotta ne asettuisivat 

siihen halutulla tavalla. Näin saadaan lopputulokseksi yhtenäinen julkisivu, jossa 

elementin sauma ei katkaise laattakuviota, vaan laatat jatkuvat sauman jälkeen siitä, 

mihin ennen saumaa jäätiin (Kuva 16). 

 

Kuva 16. Esimerkkikuva tiililaattojen asettelusta elementin vaihtuessa. Tiilet on 

suunnittelussa mitoitettu siten, että elementin vaihtumisesta ei aiheudu katkosta kuvioon. 
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6 SANDWICH-ELEMENTIN MALLINNUSPROSESSI  

Kuten jo aikaisemmin kappaleessa 4 todettiin, suurin osa vaativista rakennuskohteista 

suunnitellaan nykyään tietomallintamista hyödyntäen. Tässä kappaleessa käsittelemme 

tietomallintamisessa tapahtuvaa SW-elementin mallinnusprosessia. Tarkoituksena on 

tutkia erilaisia mahdollisia mallinnustapoja ja vertailla niiden eroavaisuuksia ja lisäksi 

tutkimme mahdollisia mallinnusta helpottavia työkaluja. Mallintamista tutkivan osion 

tavoitteena on luoda selkeä SW-elementtien tuottamiseen keskittyvä suunnitteluohje, 

jossa käydään vaiheittain läpi prosessin etenemisen mallintamisesta valmiiksi 

elementtikuvaksi. Mallinnusta ja prosessin etenemistä tutkimme alalla yleisessä käytössä 

olevalla Tekla Structures ohjelmistolla vuoden 2021 versiota käyttäen. 

6.1 Tekla Structures 

Tekla Structures on nykyään Trimblen omistuksessa oleva toteutussuunnittelun tarpeisiin 

tuotettu ohjelmisto. Tekla Structures ohjelmalla suunnittelijat pystyvät luomaan 

rakennettavan tarkkoja tietomalleja suunniteltavasta kohteesta. Tekla Structures 

tietomallin käyttö lisää työn tuottavuutta, kannattavuutta ja tarkkuutta kaksiulotteiseen 

suunnitteluun verrattaessa. Tietomallin etuihin kuuluu myös sen helppo jaettavuus muille 

suunnittelijoille, kuten jo aiemmin käsiteltiin. Suuremman projektin tapauksessa Teklan 

Model Sharing työkalulla useampi työntekijä tai tiimi voi työskennellä saman mallin 

parissa omalla tietokoneella. Tällöin työnjako täytyy olla kuitenkin selvä, jotta samaa 

kohdetta ei muokkaa yhtä aikaa useampi työntekijä. Muiden käyttäjien tekemät 

muutokset voi helposti ladata malliin heti, kun niiden tekijä on tallentanut muutokset 

pilvipalvelimelle. (Trimble 2022d)  

Tekla Structures ohjelmalla muodostettu kohteen BIM-malli mahdollistaa erilaisten 

elementtien kätevän luomisen. Sandwich-elementissä on paljon eri komponentteja, joten 

valmiit työkalut nopeuttavat elementin luomista. Esimerkiksi elementtien 

raudoittamiseen Tekla Structuresista löytyykin sisäänrakennettuna valmiit 

raudoitustyökalut verkkoraudoitukselle sekä pieli- ja hakaraudoitukselle. Tekla 

Structures ohjelmistosta löytyy myös lukuisia valmiita liitos vaihtoehtoja, joita voi 

muokata haluamansa mukaisiksi.  (Trimble 2022c) Näitä kaikkia makroja voi säätää 

helposti avaamalla makron asetukset, mistä esimerkiksi raudoitteiden paksuutta, 

etäisyyksiä ja kaikkia muitakin tekijöitä voi helposti säätää syöttämällä haluamansa arvon 
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kenttään. Lisäksi Tekla Warehousesta voi helposti ladata suoraan tietomalliin liitoksiin, 

varusteluun ja muihin tarkoituksiin tarvittavat komponentit, jotka ovat tuottaneet alan 

johtavat  valmistajat (Trimble 2022c). 

6.2 Vaihtoehtoiset mallinnustavat 

Sandwich-elementin kuten muidenkin elementtien suunnittelu Teklalla on helppoa. SW-

elementtien suunnitteluun Tekla Structures tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia rakenteen 

mallintamiseen. Ohjelmistossa löytyy valmiita työkaluja sandwich-rakenteen 

mallintamiseen, mutta on mahdollista mallintaa myös osat erikseen ja liittää ne luomisen 

jälkeen samaan kokoonpanoon, minkä jälkeen sandwich-rakenteeseen kuuluvat kuoret ja 

eriste näkyvät luodussa elementtikuvassa. 

Käydään seuraavaksi läpi näitä vaihtoehtoisia malleja ja tarkastellaan niiden hyviä ja 

huonoja puolia. Tekla tarjoaa laajan kattauksen erilaisia vaihtoehtoja osien 

mallintamiseen, joten työssä ei käydä kaikki mahdollisuuksia läpi, vaan esittelen 

muutaman käyttökelpoisen vaihtoehdon.  

6.2.1 Wall layout -työkalut 

Perehdytään ensiksi Tekla Structuresista löytyvään seinäelementtien luomiseen 

tarkoitettuun Wall layout -työkalujen sarjaan. Mallinnetaan SW-elementti käyttämällä 

Teklan sisältämää Wall layout -työkalua (Kuva 17). Työkalusta löytyy valmiiksi 

esiasennettuna sandwich-rakenne, mikä vähentää tarvittavaa asetusten muutosten määrää 

huomattavasti. Nyt voimme säätää SW-elementin kerrosten paksuudet valitsemalla 

yksitellen kerroksen ja muuttamalla asetukset halutuiksi. Kerroksia voi myös lisätä, jos 

esimerkiksi haluaa mallintaa ulkopintaan julkisivun pintamateriaalin erikseen. Kun 

asetukset vastaavat suunniteltua rakennetta, voidaan seinät mallintaa esimerkiksi 

arkkitehdin luomaa Tekla Structuresiin referenssinä tuotua pohjapiirustusta 

hyväksikäyttäen. Tässä vaiheessa ei tarvitse vielä miettiä elementteihin jakoa, vaan luodut 

ulkoseinät voidaan katkoa sopivan mittaisiksi palasiksi myöhemmässä vaiheessa. Myös 

aukot luodaan myöhemmässä vaiheessa. 



64 

 

Kuva 17. Teklan sisältämä Wall layout -työkalu, jossa valittuna esiasennettu SW-

elementti. 

Seuraavaksi luodaan äsken mallinnettuun seinään aukot. Tekla Structuresin sisältämästä 

Wall layout -työkalujen sarjasta erityisesti aukkojen luontiin kehitetty työkalu on 

nimeltään Wall layout opening. Työkalulla voidaan määrittää aukon korkeus ja aukon 

sijainti esimerkiksi syöttämällä haluamansa aukon etäisyyden korkeuden elementin 

alareunasta sekä tehtävän aukon korkeuden (Kuva 18). Työkalulla on myös mahdollista 

tehdä rakenteeseen aukkoja, jotka eivät läpäise koko rakennetta vaan vain valitut osat. 

Aukot asetetaan rakenteeseen klikkailemalla ne haluttuihin kohtiin. Hyvä apu aukkojen 

oikeassa sivuttaissijoittelussa on arkkitehdin luoma pohjapiirustus. Aukkojen korkeus ja 

etäisyys alareunasta on puolestaan kätevä tarkistaa arkkitehdin luomasta ifc-mallista, joka 

on tuotu referenssinä rakennesuunnittelumallin taustalle. Jos IFC-mallia ei ole 

käytettävissä, myös aukkojen koot ja korkotiedot löytyvät arkkitehdin toimittamista 

pohjapiirustuksista. 
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Kuva 18. Teklan sisältämä Wall layout opening-työkalu, jolla luodaan halutun korkuiset 

aukot oikeaan korkoon ja oikeaan sijaintiin. 

Kulmien liitoksiin voidaan käyttää myös samaan sarjaan kuuluvaa Wall layout connector 

-työkalua (Kuva 19). Kulmiin vaijerilenkkejä varten tulevat lovet määritetään connection 

kohdassa esimerkiksi wall to wall connection -työkalulla. Työkalulla voidaan määrittää 

molempiin liitoksen osiin juuri sellainen kolo kuin rakenteeseen on suunniteltu ja myös 

käytettävä vaijerilenkki sekä sen etäisyydet reunoihin ja toisiinsa. Lisäksi vaijerilenkkien 

läpi menevä teräs voidaan määrittää samassa paikassa. Toisin sanoen wall to wall 

connection -työkalun avulla määritellään, minkälainen liitos on tarkoitus tehdä ja wall 

layout connector -työkalulla määritetään ainoastaan elementtien väliset raot ja lisätään 

liitokset oikeisiin paikkoihin. Kun kaikki asetukset on määritetty, lisätään liitokset 

nurkkiin. Myös seinien ja väliseinien liitosten määrittäminen onnistuu samaan tapaan 

käyttämällä Wall layout T connector -työkalua. 
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Kuva 19. Wall layout connector-työkalu, jolla määritetään elementtien väliset liitokset. 

Seuraavaksi voidaan tehdä seinän jako omiksi elementeiksi. Aluksi käydään luomassa 

suoran seinän liitos wall to wall connection -työkalulla ja määritetään sen jälkeen liitos 

wall layout seam -työkalulla. Kun tämä on tehty, voidaan seinät jakaa elementeiksi wall 

layout elementation -työkalulla. Työkalulla on mahdollista määritellä elementin haluttuja 

pituuksia sekä vähimmäisetäisyys aukoista ja enimmäis- ja vähimmäismitat elementeille.  

Vaikka wall layout -työkaluilla luotu seinä jaettaisiin elementteihin, painaessa yhtä 

elementtiä valinta kohdistuu koko työkalulla luotuun suoraan seinän pätkään. Jossain 

vaiheessa voi olla tarpeellista räjäyttää luotu kokonaisuus, jolloin kaikki luodut kappaleet 

muuttuvat omiksi palasikseen. Näin jatkossa muokkauksien tekeminen yksittäiseen 

elementtiin voi olla selvästi helpompaa. 

6.2.2 Manuaalinen mallinnus 

Kenties helpoin tapa on kuitenkin mallintaa sandwich-rakenne puhtaasti eri 

komponenteista. Molemmat kuoret ja välissä oleva eriste mallinnetaan concrete valikosta 

löytyvällä panel -työkalulla ja yhdistetään mallinnuksen jälkeen samaan kokoonpanoon 

niin, että sisäkuoresta tulee kokoonpanon pääkappale. Mallinnuksen voi suorittaa samoin 

kuin aiemmin eli mallintaa koko seinän mitan kerralla. Seinän voi katkoa helposti sopivan 

mittaisiksi osiksi edit osion split -työkalulla, jolla saadaan luotua juuri sen mittaisia osia 

kuin suunnittelija haluaa. Elementtien väleihin jäävät saumat täytyy mitoittaa 
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manuaalisesti mallinnetun seinän katkomisen jälkeen niin, että väliin jää aina esimerkiksi 

16 mm tilaa saumaliitosta varten.  Tällainen manuaalinen mallinnus ilman valmiita 

työkaluja on hieman hitaampaa, mutta rakenne on helpommin muokattavissa 

myöhemmin. 

Myös aukkojen teko tässä mallinnustavassa on hyvin yksinkertaista. Aukon voi luoda 

esimerkiksi edit -välilehdellä olevalla polygon cut -toiminnolla. Tämä onnistuu helposti 

laittamalla arkkitehdin tuottaman referenssitiedoston näkyville ja valitsemalla aluksi 

seinä, johon aukko on tarkoitus tehdä ja sitten valitsemalla muodostuvan aukon 

nurkkapisteet. Jos IFC:tä ei ole käytettävissä voidaan aukko mallintaa seinään oikean 

kokoiseksi ja siirtää oikealle paikalle korkomerkinnän mukaisesti. Verrattaessa Wall 

layout opening -työkaluun nurkkapisteiden määrittely voi viedä hieman enemmän aikaa, 

mutta tässä mallinnustavassa ei tarvitse määritellä asetuksia aukkojen määrityksen välillä. 

Myös nurkkiin tulevat elementtien liitokset voidaan mallintaa manuaalisesti. 

Ensimmäisen liitoksen luominen eli tarvittavien mahdollisten kolojen lisääminen 

elementteihin ja vaijerilenkkien lisäys materiaalikirjastosta voi viedä hetken. Toisaalta 

tässä pätee sama kuin monessa muussa mallinnukseen liittyvässä eli kun yksi, tässä 

tapauksessa liitos, on saatu tehtyä kunnolla niin muiden vastaavien tuottaminen onnistuu 

nopeasti kopioimalla ensimmäisenä luotua liitosta muihin liitosta vaativiin kohtiin. 

Kaikki kiinnitys- ja muut varusteluosat mallinnetaan käyttämällä valmiita kirjastosta 

löytyviä tai Tekla warehousesta ladattuja komponentteja tai tarjolla olevia makroja. 

6.2.3 Raudoitusten mallinnus ja varusteluosat 

Yksinkertaisin tapa betonikuorien raudoituksen luomiseen löytyy valmiita työkaluja 

käyttäen. Verkkoraudoituksen mallintamiseen kannattaa käyttää Mesh Bars -työkalua, 

jonka avulla sisä- ja ulkokuoreen saa lisättyä juuri halutunlaisen verkon. Työkalulla 

pystyy säätämään hyvin yksityiskohtaisesti kaikkea verkon ominaisuuksista verkon 

asetteluun. Samalla työkalulla saa luotua verkon sekä sisä- että ulkopintaan yhdellä 

kerralla tai valinnaisesti vain yhden verkon SW-elementin ulkokuoren tapauksessa.  

Pieliteräkset ja hakaraudoituksen saa luotua yhdellä työkalulla. Edge and Corner 

Reinforcement -työkalua käyttämällä saa helposti määriteltyä oikean kokoisen 

pieliteräksen kulkemaan sopivalla etäisyydellä betonipeitteen pinnasta. Työkalulla on 
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helppo määrittää, montako pieliterästä rakenteeseen asennetaan. Lisäksi työkalu tarjoaa 

erilaisia jatkosvaihtoehtoja kulmiin ja esimerkiksi SW-elementin tapauksessa sisäkuoren 

alareunan aukkojen kohdalle. Myös hakaraudoituksen määrittäminen tällä työkalulla on 

kätevää. Hakaraudoituksen saa säädettyä äsken esitettyjen tapaan kätevästi oikeaan 

paikkaan, oikealla koolauksella ja oikean kokoiseksi. 

Edellä mainitut raudoitustyökalut ovat helppokäyttöisimmät niiden selkeyden vuoksi. 

Tekla tarjoaa myös muita vaihtoehtoja raudoituksen toteuttamiseen. Toinen vaihtoehto 

sisä- ja ulkokuoren raudoituksen toteuttamiseen voisi olla Wall Panel Reinforcement-

työkalu. Tässä työkalussa verkon määrittäminen on paljon vaikeampaa, mutta työkalu 

tarjoaa mahdollisuutta käyttää Mesh Bars osiossa ennalta määritettyjä asetuksia. Toisin 

sanoen verkko täytyy, joka tapauksessa määrittää Mesh Bars-osion kautta. Kun verrataan 

Edge and Corner Reinforcement ja Wall Panel Reinforcement -työkaluja keskenään 

pieliterästen ja hakaraudoituksen suunnittelun suhteen löytyy molemmissa omat hyvät 

puolensa. Ensin mainittu valikko on selkeämpi ja ehkä helpompi käyttää mutta 

jälkimmäisestä löytyy paremmat työkalut erilaisten kohteiden raudoitukseen. Wall Panel 

Reinforcement työkalulla pystytään määrittämään esimerkiksi ikkuna- ja ovipalkkeihin 

muusta raudoituksesta poikkeava raudoitus. Myös aukon osuessa reunaan voidaan 

työkalulla määrittää helposti reunaan jäävän pilarikaistan järeämpi raudoitus. Näitä 

tapauksia ilmaantuu vaihtelevasti kohteesta riippuen Tätä erilaisten raudoitusten 

määrittämismahdollisuutta ei ole tarjolla Edge and Corner Reinforcement -työkalussa, 

joten erilaiset raudoitukset täytyy tehdä räjäyttämällä makro ja säätämällä sen jälkeen 

yksittäisiä raudoitteita haluttuun muotoon tai lisäämällä ylimääräisiä raudoitustankoja.  

Toinen tapaus, jossa valmiin raudoitustyökalulla tehdyn raudoituksen räjäyttäminen osiin 

voi olla tarpeellista, liittyy raudoituksen virheelliseen asettumiseen. Joissain tapauksissa 

luodusta elementistä saattaa tulla ulos yksittäisiä raudoitus tankoja. Tämä saattaa johtua 

esimerkiksi lähellä elementin reunaa olevasta aukosta. Tässä tapauksessa helpoin 

vaihtoehto voi olla korjata yksittäinen raudoite räjäyttämällä raudoitustyökalulla luodun 

raudoitteen ja muokkaamalla tämän jälkeen haluttua raudoitetta. 

Aiemmassa kappaleessa esiteltiin lisäksi SW-elementissä yleisesti käytettäviä liitos- ja 

varusteluosia. Elementtiin suunnitellut osat kannattaa lisätä tässä vaiheessa mukaan 

hyödyntämällä Tekla Warehousesta löytyviä eri valmistajien tuottamia valmiita 

komponentteja käyttäen. Kun osa on lisätty elementtiin, tulee vielä varmistaa, että osa 
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liittyy myös suunnitellusti kyseiseen kokoonpanoon. Kaikki kyseiseen kokoonpanoon 

kuuluvat osat on helppo tarkistaa painamalla Alt-näppäintä pohjassa samaan aikaan kun 

klikkaa kokoonpanoa, jolloin kokoonpanoon kuuluvat osat näkyvät selkeästi. Tämän 

jälkeen voidaan siirtyä piirustuksen luomiseen. 

6.3 Piirustuksen luonti 

Piirustus on lopputuote, joka mallista lopulta tulostetaan ja minkä perusteella myös SW-

elementit valmistetaan elementtitehtaalla. Piirustusta ei siis piirretä käsin vaan se 

perustuu mallinnustilassa luotuun kappaleeseen. Käytännössä siis piirustuksissa näkymää 

rajataan haluttuun kohteeseen, joka on tässä työssä SW-elementti. Jos kaikki SW-

elementtiin lisätyt komponentit on lisätty oikeaoppisesti samaan kokoonpanoon, ne 

näkyvät myös tuotetussa elementtipiirustuksessa ja listautuvat kuvaan lisättävään tarvike-

/raudoiteluetteloon. 

Käsitellään aiheen rajauksen mukaan pelkästään sandwich-elementtiä ja siitä tuotettavaa 

piirustusta. Elementtipiirustus sisältää useita kuvia suunniteltavasta elementistä, koska 

kaikkea tietoa on mahdoton sisällyttää yhteen ainoaan kuvaan. Piirustuksesta tulee selvitä 

kaikki elementin mitat, aukkojen mitat ja sijainnit sekä liitetyt komponentit ja sijainnit. 

Tavallisesti elementtipiirustuksesta löytyy suorakuva ulkoa muottipintaan päin 

katsottuna, leikkauskuva sivulta ja alhaalta katsottuna, sisä- ja ulkokuoren raudoituskuvat 

sekä 3D-kuva elementistä. Tarvittaessa piirustukseen lisätään myös kuva julkisivun 

tiilipinnasta tai suunnitellusta graafisesta betonista. Lisäksi elementtipiirustuksessa tulee 

olla luettavissa erilaisina numeroituina detaljeina kaikki tarvittavat tiedot mitä ei olla 

mallintamalla tuotettu kuvaan. Tavoitteena on luoda siis sellainen lopputuotos, jonka 

avulla elementtien valmistaminen onnistuu ongelmitta.  

Kuvien lisäksi elementtipiirustuksen täytyy sisältää myös tietoa. Tärkeimpiä 

elementtipiirustuksen tietoja on piirustusnumero ja valmistettava määrä. Näillä tiedoilla 

elementtitehtaalla osataan valmistaa oikea määrä piirustuksen mukaista elementtiä ja 

työmaalla elementti osataan heti sijoittaa oikeaan paikkaan. Lisäksi 

elementtipiirustuksessa täytyy löytyä erilaisia suunnittelun lähtötietoja, kuten paloluokka, 

suunniteltu käyttöikä ja rasitusluokka. Kuvassa täytyy näkyä myös tuotetiedot, jotka ovat 

elementtitehtaalla tapahtuvan valmistuksen kannalta oleellista tietoa. Tuotetietoihin 

kuuluu esimerkiksi betonipeitteen paksuus, mahdolliset viisteet ja pintakäsittelyt. 
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Kuvissa esitetään myös valutarvike- ja raudoitusluettelot elementissä käytetyistä osista ja 

raudoista. Valutarvikeluettelossa ilmoitetaan myös elementin paino, pinta-ala ja tilavuus 

sekä käytettävät betonilaadut, jotta tehtaalla osataan varata tarpeeksi betonia elementin 

valmistamiseen.  Piirustuksesta täytyy myös löytyä tarkat tiedot elementin suunnittelijasta 

ja rakennuskohteesta.  

Käydään nopeasti läpi myös piirustuksen luonti. Tässä diplomityössä ei ole suurta tarvetta 

tutkia tarkasti, miten piirustus kannattaa luoda, sillä yrityksellä on jo käytössä valmiiksi 

toimiva SW-elementille luotu piirustuspohja. Kyseistä pohjaa käyttämällä saavutetaan 

hyvä lähtötilanne (pohjasta löytyy kaikki tarvittavat kuvat ja leikkaukset sekä yleiset 

käytettävät detaljit), johon muutamia mittoja ja yksityiskohtia lisäämällä saadaan valmis 

elementtipiirustus. Kun ensimmäinen kuva on saatu valmiiksi, voidaan sitä käyttää 

jatkossa muiden elementtipiirustusten tuotantoon kloonaustyökalua hyödyntäen. 

Käydään kuitenkin nopeasti läpi piirustuksen luonnin perusteet. 

Varsinaisen piirustuksen luonti voidaan tehdä, kun aiemmin luotu SW-

elementtikokoonpano on numeroitu. Elementtikuva luodaan valitsemalla haluamasi 

elementti ja luomalla piirustus Create drawing kohdasta. Tässä tapauksessa valitaan 

vaihtoehto Cast unit drawing ja käytetään esimerkiksi Tekla Structuresista löytyvää 

esiasennettua S-elementti pohjaa. Pohja tuottaa automaattisesti elementistä ulkoa 

muottipintaan päin kuvatun kuvan, sivuleikkauksen, sisä- ja ulkokuoren raudoituskuvan 

sekä 3D-kuvan. Tuotettuja kuvia joudutaan käsittelemään paljon, että saavutetaan haluttu 

lopputulos. Ensimmäisen kuvan voi siis tuottaa myös näin, mutta jos valmis pohja on 

käytettävissä nopeuttaa se huomattavasti elementtipiirustusten tuotantoa.  

6.3.1 Dwg-tiedostojen lisäykset 

Joissain tapauksissa helpoin keino lisäyksiin voi olla erillisen tiedoston lisääminen 

piirustukseen. Tekla Structures ohjelma tukee esimerkiksi dwg-kuvia myös 

piirustuksissa. Dwg-kuvalla voi kätevästi lisätä piirustukseen detaljeja, joiden 

mallintaminen veisi paljon aikaa (Kuva 20).  Myös sähkösuunnittelijan lisäykset voidaan 

lisätä kätevästi erillisellä samassa mittakaavassa toteutetulla dwg-tiedostolla. 

Sähkösuunnittelijalle välitetään luodut elementtipiirustukset dwg-muodossa, kun ne on 

saatu valmiiksi. Tämän jälkeen sähkösuunnittelija tekee sähkölisäykset ja lähettää kuvat 

dwg-muodossa takaisin. Nyt piilotetaan muut viivat ja jätetään vain sähkösuunnittelijan 

tuotos näkyviin ja lisätään se samassa mittakaavassa olevan elementtikuvan päälle.  
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Piirustuksiin voi lisätä myös kuvia esimerkiksi jpg-muodossa. Näissä kuvissa voidaan 

esittää esimerkiksi julkisivun graafista betonia, joka olisi mahdoton toteuttaa 

mallinnuspuolella. 

 

Kuva 20. Malliesimerkki elementtipiirustukseen lisättävästä dwg-tiedostosta. Kun valmis 

piirustus sisältää detaljikuvan esimerkiksi nyt aukosta, mallintamisessa ei ole tarvetta 

tehdä kaikkia viisteitä ja muita asioita, jotka ovat luettavissa detaljikuvasta. Kuvasta 

poistettu osa valmiin detaljin teksteistä. 

Esimerkkikuva valmiista elementtipiirustuksesta, tuotettiin työn tilaajalle mutta sitä ei 

esitetä tässä työssä salaussyistä johtuen. Valmiissa elementtikuvassa on esitetty kaikki 

tarvittavat kuvat ja näytetty elementin mitat asian mukaisesti. Kuvasta on myös ilmoitettu 

kaikki aiemmin listatut tarvittavat tiedot. 

6.4 Mallinnustyötä helpottavat uudistukset Trimbleltä 

Trimble julkaisee joka vuosi päivityn version Tekla Structures ohjelmasta. Päivityksissä 

julkaistaan tavallisesti korjauksia aiemmin havaittuihin puutteisiin, mutta selvitetään nyt, 
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onko Trimbleltä tullut uusien versioiden mukana sandwich-elementin suunnittelua ja 

mallinnusta merkittävästi helpottavia työkaluja ja tutustutaan niiden käyttöön. Tällä 

hetkellä uusin versio on Tekla Structures 2022. Tutkitaan nyt kahden uusimman version 

eli 2021 ja 2022 käyttökelpoisimmat uudistukset työn aiheeseen liittyen. 

Kahden vuoden ajanjaksolta selvästi käyttökelpoisin uudistus aiheeseen liittyen on Batch 

Editor, joka ilmestyi Tekla Structures 2021 mukana. Batch Editor on työkalu, joka 

mahdollistaa identtisten ja hyvin samanlaisten kokoonpanojen muokkaamisen yhdellä 

kertaa. Tämä työkalu nopeuttaa huomattavasti mahdollisten korjauksien tekemistä 

elementteihin. Batch Editor löytyy Edit -välilehdeltä, josta valitaan Batch Editor. Tämän 

jälkeen valitaan haluttu lähdekokoonpano, johon muokkaukset tehdään. Ohjelma löytää 

automaattisesti samalla numerotunnuksella olevat identtiset kokoonpanot, joten erillisiä 

valintoja ei tarvitse suorittaa, jos tavoitteena on muokata vain identtisiä kokoonpanoja. 

Jos kuitenkin haluat muokata myös muita samankaltaisia eri numerolla varustettuja 

kokoonpanoja, täytyy ne valita erikseen mukaan add -komennon avulla. Batch Editorin 

asetuksista voit myös erikseen määrittää, mitkä kaikki muutokset haluat valittuihin 

elementteihin tuoda. Asetuksista voit määrittää haluatko muokata valittuihin 

elementteihin muokatun kokoonpanon sijainnin muutokset, kopioida muokatun 

kokoonpanon ominaisuudet, päivittää muokatun kokoonpanon komponenttien muutokset 

valittuihin komponentteihin vai tehdä kaikki mainitut muokkaukset. Kun olet tehnyt 

muutokset lähdekokoonpanoon, ohjelma tekee muutokset myös muihin valittuihin 

kokoonpanoihin. (Trimble 2022a) 

Batch Editorin käytössä on myös jonkinlaisia rajoituksia. Tekla Structures ei suosittele 

käyttämään Batch Editoria kokoonpanoihin, jotka on luotu eri mallinnusmenetelmillä, 

peilaamalla tai jakamalla. Jos käytät kyseistä työkalua näillä keinoin luotuihin 

kokoonpanoihin, kannattaa ainakin tarkistaa muutosten laatu niiden tekemisen jälkeen. 

Ongelmia on todettu ainakin raudoitusten asettumisessa ja joidenkin makrojen 

toimivuudessa kyseisissä tapauksissa. (Trimble 2022a) 

Esimerkkinä työkalun käytettävyydestä voidaan pitää SW-elementeistä valmistettua 

kerrostaloa. Elementit on tässä esimerkissä haluttu numeroida kerroksittain, joten kaikilla 

on eri numero, vaikka päällekkäiset elementit ovat identtisiä muilta osin. Jossain 

vaiheessa projektia halutaan muuttaa elementissä olevan ikkunan sijaintia ja kokoa. 

Muutokset kannattaa tehdä Batch Editorin avulla. Valitaan aluksi lähdekokoonpanoksi, 
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vaikka alimman kerroksen elementti. Tämän jälkeen valitaan kaikki päällä olevat 

elementit. Nyt voidaan suorittaa halutut muutokset lähdekokoonpanoksi valittuun 

elementtiin. Kun muutokset on saatu tehtyä, voidaan samat muutokset tuoda myös muihin 

elementteihin kopioi -käskyä painamalla. Näin säästetään paljon aikaa ja minimoidaan 

toistuvasta työstä aiheutuvat huolimattomuusvirheet.  
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7 RAKENNUKSEN PALOTURVALLISUUS 

Rakennuspaloja syttyy vuosittain tuhansia, joten on tärkeää, että rakennukset 

suunnitellaan myös palotilanne huomioon ottaen. Vaikka rakennuspalojen määrä on ollut 

viime vuosina laskeva, tilastoitiin vuonna 2020 Suomessa 1850 rakennuspaloa. 

(Pelastusopisto 2021) Palosuojelun yleinen tavoite on rajoittaa tulipalotapauksessa 

yhteiskuntaan ja yksilöön, suoraan palolle altistuvaan tai lähellä olevaan omaisuuteen ja 

ympäristöön kohdistuvia riskejä (SFS-EN 1992-1-2 s. 7) 1 

Suomessa lähtökohta rakennuksen paloturvallisuussuunnitteluun sekä rakenteiden 

palomitoitukseen ja sen vaatimuksiin esitetään Pelastuslaissa sekä Maankäyttö- ja 

rakennuslaissa. MRL:n 117 b §:ssä määritellään, että rakennus tulee suunnitella ja 

rakentaa paloturvalliseksi käyttötarkoituksen vaatimusten mukaisesti. Ensisijainen 

tavoite, joka on kirjattu sekä pelastuslaissa että MRL:ssa, on palon syttymisen vaaran 

rajoittaminen. (Maankäyttö- ja rakennuslaki, 17 luku 117 b §; Pelastuslaki 3 luku 9 §) 

Jokaista tulipaloa ei voida kuitenkaan estää. Rakennuksen kantavat rakenteet täytyykin 

suunnitella siten, että palotilanteen sattuessa ne kestävät vaaditun vähimmäisajan ennen 

rakenteiden sortumista. Lisäksi tulen ja savun leviämistä ja kehittymistä rakennuksessa 

täytyy pystyä rajoittamaan. (Maankäyttö- ja rakennuslaki, 17 luku 117 b §) Näin voidaan 

turvata rakennuksessa oleville laeissa vaadittu mahdollisuus poistumiseen tai 

pelastamiseen muilla keinoilla. Rakennuksen rungon kestävyys sekä rajoitettu savun ja 

tulen leviäminen antaa myös vaaditut edellytykset pelastushenkilökunnan turvalliseen 

toimintaan ja palon hallintaan saamiseen. (Maankäyttö- ja rakennuslaki, 17 luku 117 b §; 

Pelastuslaki 3 luku 9 §)  Lisäksi täytyy varmistaa, ettei palo pääse leviämään palavasta 

rakennuksesta viereiseen rakennukseen. (Maankäyttö- ja rakennuslaki, 17 luku 117 b §) 

Täydentämään Maankäyttö- ja rakennuslain 17 luvun 117 b §:n asettamaa perustaa, jossa 

esitetään rakennuksen paloturvallisuuteen olennaisesti liittyvät tekniset vaatimukset, on 

säädetty Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017 sekä 

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta annetun 

ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta 927/2020 (korjauksia aikaisempaan 

asetukseen). Yhdessä nämä laki ja asetus ovat velvoittavia ja rakenteiden palomitoitus 

tulee suorittaa niin, että asetetut tavoitteet täyttyvät. MRL:ssa mainitaan mahdollisuus 

poikkeamiin säädetyistä säännöksistä pykälissä 171 §, 172§ ja 175 §. Pykälien mukainen 

poikkeaminen ei ole mahdollista rakenteen palomitoituksen kohdalla vaan 
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poikkeamismahdollisuus tulee kysymykseen paloturvallisuudessa esimerkiksi palo-

osastoinnin pienimuotoisena pinta-alan ylityksessä. (RIL 2018 s. 8–11) 

7.1 Paloluokat 

Rakenteiden palomitoituksen kannalta on olennaista tuntea paloluokat ja osata sijoittaa 

rakennukset oikeaan paloluokkaan. Rakennuksen paloluokka määrittyy rakennuksen 

ominaisuuksiin pohjautuen ja on keskeinen määrittävä tekijä lähes kaikkien 

suunnitteluratkaisujen taustalla. Keskeiset suunnittelussa huomioitavat paloluokkaan 

vaikuttavat muuttujat ovat rakennuksen koko, sitä käyttävä henkilömäärä ja 

pääkäyttötarkoitus. Rakennuksen paloluokka määritellään yleensä heti 

suunnitteluprosessin alussa ja se on tärkeimpiä paloturvallisuuteen liittyviä määritettäviä 

tekijöitä. Paloluokat jaetaan neljään ja ne ovat P0, P1, P2 ja P3. Matalin luokituksista on 

P3, kun taas korkein on P1. P0-paloluokka puolestaan annetaan rakennuksille, joiden 

suunnittelu on toteutettu kokonaan tai oleellisilta osin oletettuun palonkehitykseen 

pohjautuvaa menettelyä soveltaen. P0-paloluokan suunnittelua käytetään yleensä 

vaativissa erityiskohteissa ja rakennuksen suunnittelijan tulee olla erittäin hyvin 

perehtynyt menetelmiin oletetun palonkehityksestä. (RIL 2018, s. 25–26) 

P3-paloluokan rakennus on tyypillisesti melko pieni rakennus mutta luokkaan kuuluu 

myös suuria varasto- ja tuotantotiloja. Paloluokkaan P3 kuuluu rakennukset, joissa ei 

aseteta kantaville rakenteille palon kestollisesti erityisvaatimuksia palo-osastoivan 

rakenteen tai palomuurin kohtaa lukuun ottamatta. Paloluokan P3 rakennuksissa 

henkilömäärää ja rakennuksen kokoa rajoitetaan käyttötarkoituskohtaisesti 

turvallisuustason saavuttamiseksi. (RIL 2018 s. 26) P3-paloluokkaan kuuluvat 

rakennukset on rajoitettu yksikerroksisiin pois lukien asuintalo, jossa voi olla kaksi 

kerrosta, kunhan kerrokset kuuluvat samaan asuntoon. Henkilörajoitukset ovat 

riippuvaisia käyttötarkoituksesta ja rakennuksen korkeudesta. (RIL 2018, s. 41–42) 

P2-paloluokkaan siirryttäessä vaatimukset tiukentuvat. Myös P2-luokka tuo rajoituksia 

liittyen rakennuksen kokoon, henkilömäärään ja pääkäyttötarkoitukseen. Rakennuksen 

sallittu kerrosluku on korkeintaan kaksi, mutta automaattisen sammutusjärjestelmän 

omaavan rakennuksen sallittu maksimi kerrosmäärä nousee kahdeksaan. Sisäpuolen 

pintojen luokkavaatimukset saattavat olla jopa tiukemmat kuin luokassa P1. 

Korkeammalla pintavaatimuksella saavutetaan tarvittava paloturvallisuustaso huolimatta 
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rakennuksen muuten kevyemmästä rakenteesta. P2-luokan rakennuksen kantavien 

rakenteiden sortuminen sallitaan määrätyn ajan kuluttua perustuen juuri 

henkilörajoituksiin. Rakennuksen runkoon voidaan käyttää D-luokan rakennustarvikkeita 

(luokan rakennusaineiden osallistuminen paloon sallittua). (RIL 2018 s. 26)  

P1-paloluokkaan siirryttäessä rakennuksen kokoon ja henkilömäärään liittyvät rajoitukset 

poistuvat ja rakennuksen palotekniset vaatimukset lisääntyvät. Luokan rakennukset 

suunnitellaan siten, että yli kaksikerroksisen rakennuksen kantava runko kestää riittävällä 

varmuudella koko palokuorman palamisen ja sen jäähtymisen ajan. (1- ja 2-kerroksisiin 

rakennuksiin voidaan käyttää D-luokan tarvikkeita). P1-paloluokan rakennukset ovat 

yleensä kolmekerroksia tai korkeampia mutta on myös melko yleistä, että yksi- ja 

kaksikerroksiset rakennukset sijoitetaan tähän luokkaan alempien paloluokkien 

rajoitusten ylityttyä. (RIL 2018 s. 26) 

7.2 Palokuorma 

Palokuormalla kuvataan palokykyisen aineen kokonaismäärää, mikä sijaitsee 

tarkasteltavassa tilassa. Palokuormien määritys tehdään yleensä vain P0- ja P1-luokkiin 

kuuluville rakennuksille palo-osasto kohtaisesti ja poikkeuksena tuotantorakennuksille, 

jotka voivat kuulua myös P3:seen tai P2:seen. Ympäristöministeriön asetuksessa 

rakennuksen paloturvallisuudesta (848/2017) palokuormat jaetaan kolmeen ryhmään 

vapautuvan energiamäärän mukaan. 6 §:ssä määritetyt palokuormaryhmät ovat alle 600 

MJ/m2, 600–1200 MJ/m2 ja yli 1200 MJ/m2. Palokuormaa mitataan siis palossa 

vapautuvana kokonaislämpömääränä neliötä kohden, joten yksikkönä on MJ/m2. Palo-

osastojen palokuorman määrittely tehdään heti suunnitteluprojektin alussa. On erittäin 

tärkeää, että palokuormat määritetään oikein, sillä sen perusteella tehdään rakennuksen 

palotekninen suunnittelu ja määritetään muun muassa kantavien rakenteiden 

luokkavaatimukset ja palo-osastoivien rakennusosien luokkavaatimukset. (RIL 2018 s. 

32–33) 

Palokuorma vaikuttaa suuresti siihen, kauanko palo voi jatkua ilman sammuttamistoimia. 

Palamisvaiheen kestoon vaikuttava tekijöitä ovat myös hapen saanti ja palon voimakkuus, 

joka määrää palokuorman hupenemisnopeuden. Palamisvaiheen alussa paloteho on 

melko pieni, mutta se kasvaa hiljalleen ja lopulta yleissyttymisen jälkeen palotehoa 

säätelee vain palolle käytettävissä oleva hapen määrä. Hapen määrä vaihtelee 
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tapauskohtaisesti tilan aukkojen muodon ja koon mukaisesti.  Palokuorma määrittää siis 

palon pituutta ja sitä, kuinka pitkää paloa rakenteet tulee mitoittaa kestämään. (RIL 2018 

s. 32) 

Palokuorman laskenta suoritetaan usein arvioimalla, mutta palokuorman määrittäminen 

voidaan toteuttaa myös laskemalla. Kuten yllä olevista palokuormaryhmistä huomataan, 

vaihteluväli luokan sisällä on hyvin suurta, joten arvioimalla saadaan yleensä riittävän 

tarkka tulos suunnittelun lähtökohdaksi. Laskemalla suoritettu palokuorman 

määrittäminen on tietenkin tarkempi vaihtoehto, mutta vaatii huomattavasti enemmän 

työtä (Taulukko 4). Kun palokuorman määritys suoritetaan laskemalla, täytyy jokainen 

palokuormaa kasvattava tavara listata ja arvioida palavan materiaalin massa sekä palaessa 

tuotettava lämpöarvo. Työmäärän vuoksi arviointi onkin yleisesti käytetty keino. (RIL 

2018 s. 33) 

Taulukko 4. Esimerkkilaskenta pienen toimistotilan palokuormasta (mukaillen RIL 2018 

s. 35). 

Tuote Lämpöarvo MJ/kg Palavan materiaalin 

massa yhteensä (kg) 

Palokuorma 

(MJ) 

Akustoiva  

lattiaseinä 3 kpl 

Muovi 35, Puu 17, 

Puuvilla 20 

Muovi 18, Puu 15, 

Puuvilla 1,5 

915 

Työpöydät 4 kpl 17 76 1292 

Työtuolit 6 kpl Muovi 35, Puuvilla 20 Muovi 48, Puuvilla 3 1740 

Näytöt 8 kpl 35 16 560 

Tietokoneet 4 kpl 35 4 140 

Näppäimistöt 4 kpl 35 1,6 56 

Hiiret 4 kpl 35 0,4 14 

Paperit 17 300 5100 
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Kokolattiamatto  

55 m2 

35 66 2310 

Kaapit 6 kpl 17 150 2550 

Tulostin 35 100 3500 

Roskikset 4 kpl 35 1,2 42 

Ikkunoiden 

sisäkarmit 4 kpl 

17 36 612 

Ikkunaverhot 4 kpl 35 8 280 

Johdot 

(muoveineen) 

35 15 525 

Pikku esineet 35 30 1050 

Tuotteiden palokuorma yhteensä: 

Pinta-ala: 

Palokuorma tilassa: 

20686 MJ 

55 m2 

376 MJ/m2  

 

7.3 Palo-osastointi 

Rakennuksen paloturvallisuuden suunnittelussa tärkeä osa on palo-osastojen luominen. 

Palo-osastoinnilla rajoitetaan palon ja savun etenemistä palo-osastosta toiseen ja pyritään 

rajaamaan sen aiheuttamat vahingot vain palo-osasto kohtaisiksi. Palo-osaston tehtävä on 

siis hidastaa palon etenemistä ja estää tulipalon leviäminen laajemmin rakennukseen, 

mutta myös turvata rakennuksessa oleville ihmisille poistumismahdollisuus ja antaa 

edellytykset pelastushenkilökunnan toimintaan. Palo-osastointi ei välttämättä ole 

itsessään ratkaisu tulipalon pysäyttämiseen, vaan tulipalon hallintaan saamiseen ja 

lopulliseen sammuttamiseen tarvitaan käytännössä aina pelastuslaitoksen apua. (RIL 

2018 s. 59) Palo-osastoinnin merkinnöissä käytetään yleisimmin kirjaimia R, E ja I ja 

kirjainten numeroa, joka kuvaa palonkestoaikaa minuutteina. Esimerkiksi REI 90 

tarkoittaa, että palo-osastoiva rakenne on suunniteltu kantavaksi, tiiviiksi ja eristäväksi 
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90 minuutin ajaksi palon alkamisesta standardipalon olosuhteissa. (Nykyri 2013 s. 65) 

Myös kirjain M esiintyy joskus merkinnöissä, kun osastoivalta seinältä vaaditaan muiden 

ominaisuuksien lisäksi vaakasuuntaisen pistevoiman kestävyyttä (Suomen 

Betoniyhdistys ry 2018 s. 130). 

Ympäristöministeriön asetuksen rakennuksen paloturvallisuudesta 14 §:n mukaisesti 

suunnitelulla ja hyvin toteutetulla palo-osastoinnilla luodaan hyvät edellytykset henkilö- 

ja omaisuusvahinkojen pienentämiseen. Asetuksessa velvoitetaan osastoimaan 

rakennukset, joiden koko, kerrosmäärä tai käyttötarkoitus sitä edellyttää. (RIL 2018 s. 59) 

Usein kaikki kolme edellä mainittua osastointiperustetta voisivat olla rakennuksen 

osastoinnin määrittävä tekijä. Kohteeseen sopiva osastointitapa määritetään 

tapauskohtaisesti niin, että rakennuksen palo-osastointi täyttää asetuksen vaatimukset ja 

on rakennuksen toiminnan kannalta toimivin ratkaisu  (RIL 2018 s. 60). 

Pinta-alaosastoinnissa palo-osaston koon määrittävä tekijä on nimensä mukaisesti pinta-

ala. Palo-osastoille määritettään enimmäispinta-ala neliömetreinä, jota suurempia 

rakennuksen palo-osastot eivät saa olla. Rakennuskohtaiseen palo-osaston 

enimmäispinta-alaan vaikuttaa suuresti rakennuksen kerrosmäärä, käyttötarkoitus ja 

paloluokka sekä osastokohtaista pinta-alaa kasvattavasti mahdollinen automaattinen 

sammutusjärjestelmä. (RIL 2018 s. 60) 

Kerrososastoinnin tarkoituksena on luoda rakennuksen kerroksille sekä mahdolliselle 

kellarille ja ullakolle omat palo-osastonsa. Kerrososastoinnissa ei huomioida useita 

kerroksia yhdistäviä porrashuoneita tai hissikuiluja, vaan ne osastoidaan omaksi alueeksi 

hyväksyttyjen palo-ovien avulla. Joissain tapauksissa kerrososastoinnista voidaan joustaa 

esimerkiksi kerroksien välisen avoyhteyden tapauksessa. Tällöin palo-osaston rajoittava 

tekijä on kerrosten yhteinen pinta-ala. (RIL 2018 s. 60) 

Käyttötarkoitusosastoinnissa osastoidaan tilat palokuormaltaan, syttymisherkkyydeltään 

ja henkilöturvallisuudeltaan erilaisiin käyttötarkoituksiin. Sama palo-osasto saattaa 

sisältää useaan eri käyttötarkoitukseen tarkoitettuja tiloja, kunhan henkilöturvallisuudelle 

ei aiheudu vaaraa. Yöpymistarkoitukseen suunniteltuja tiloja ei saa yhdistää muihin palo-

osastoihin, mutta muuten yhdisteleminen on sallittua. (RIL 2018 s. 60) Kuvassa 21 on 

esitetty malli käyttötarkoitusosastoinnista. Kuten kuvasta huomataan, palo-osastot on 

nimetty niiden pääkäyttötarkoituksen mukaisesti, mutta ne sisältävät silti useita eri tiloja. 
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Osastoinnissa on eroteltu poikkeavia tiloja, kuten jätekatos omaksi osastoksi, koska sillä 

on suurempi palokuorma muihin verrattuna. (RIL 2018 s. 62) 

 

Kuva 21. Esimerkki rakennuksen tilojen jaosta käyttötarkoitusosastoinnissa. Palo-osastot 

nimetty pääkäyttötarkoituksen mukaisesti (RIL 2018 s. 62). 
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8 TERÄSBETONIRAKENTEIDEN PALOMITOITUS 

Teräsbetonirakenne on hyvä vaihtoehto rakennusten kantaviksi rakenteiksi. Teräsbetoni 

omaa hyvän puristuslujuuden betonin ominaisuuksien kautta, mutta myös hyvän 

vetolujuuden ja taivutuskestävyyden teräksen ominaisuuksiin perustuen. 

Yhdistelmämateriaalin toiminta perustuu betonin ja raudoituksen väliseen kontaktiin eli 

tartuntaan. Tartunnan välityksellä rakenteen jännitykset ja muodonmuutokset siirtyvät 

esimerkiksi betonilta raudoitukselle. Teräksen ja betonin liittorakenne kestää hyvin 

normaaleja lämpötilan vaihteluita, mutta myös suuria lämpötilamuutoksia, kuten 

tulipalotilannetta. Rakenteen lämmönkestäminen perustuu materiaalien likimain 

samankaltaisiin lämpölaajenemiskertoimiin eli materiaalit elävät samankaltaisesti 

lämpötilavaihteluissa, eikä rakenteeseen näin synny muodonmuutoseroja tai ylimääräisiä 

rasituksia. Tämä edesauttaa betonin käytettävyyttä palosuunnittelun näkökulmasta. 

(Nykyri 2013 s. 54) 

Suunnittelussa täytyy aina huomioida tietyt onnettomuustilanteet, joita rakenteet saattavat 

elinkaarensa aikana kohdata. Tulipalotilannetta tarkasteltaessa, on olennaista tarkastella 

koko teräsbetonirakennetta. Yksittäisten materiaaliominaisuuksien lisäksi kestävyyteen 

ja käyttäytymiseen vaikuttaa oleellisesti rakenteen mitat, muotoilu ja liitokset. Korkeat 

lämpötilat aiheuttavat rakenteeseen muodonmuutoksia, jotka saattavat muuttaa rakenteen 

staattista toimintaa ja rakenteeseen kohdistuvaa kuormitusta. Tästä johtuen on 

mahdollista, että teräsbetonirakenteet menettävät kantavuutensa tai suunnitellun 

osastoivuutensa tulipalossa. (Suomen Betoniyhdistys ry 2018 s. 128)  

Teräsbetonisenrakenteen kestävyyteen vaikuttavat merkittävimmät tulipalotilanteen 

tekijät ovat palon aiheuttama maksimilämpötila ja lämpötilan vaikutusaika. Korkea 

lämpötila vaikuttaa sekä betoniin että raudoitukseen lujuutta ja kantokykyä alentavasti. 

Selvästi paremmin lämpötilan nousua kestää kuitenkin betoni ja siksi sitä käytetään 

suojaamaan rakenteen teräksisiä osia. (Suomen Betoniyhdistys ry 2018 s. 120) 

Teräsbetoniset rakenteet suunnitellaan siten, että rakenteen ulkopintaan määritetty 

betonipeite hidastaa tulipalon lämmönnousun aiheuttamaa raudoituksen lämpenemistä 

(Nykyri 2013 s. 54). Mitä suurempi betonipeite raudoitukselle on, sitä kauemmin 

raudoitteen lämpötilannousu kestää ja sitä hitaammin rakenteen kantokyky alkaa laskea. 

Isommassa kuvassa sama pätee myös koko betonirakenteeseen. Mitä massiivisempi 

rakenne on kyseessä, sitä hitaammin betonin lämpötila nousee rakenteen sisällä ja 
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vaikutukset rakenteen kantokykyyn alkavat vaikuttaa. (Suomen Betoniyhdistys ry 2018 

s. 120) 

Betonirakenteinen seinä omaa hyvän lämmönvaraus- ja lämmöneristyskyvyn, mikä on 

merkittävä tekijä palonkestämisessä. Lyhytaikainen lämpötilannousu ei vaikuta 

merkittävästi betoniin, koska rakenteen sisällä lämpötila on alhaisempi ja näin ollen 

raudoitteiden ja betonin lujuus ja muut ominaisuudet pysyvät hyvällä tasolla. 

Pidempiaikainen tulipalo vaikuttaa paljon merkittävämmin lämmittäen koko rakenteen 

poikkileikkauksen. Teräsbetonirakenteen lujuus laskee merkittävästi lämpötilan 

noustessa ja lopputuloksena voi olla kantokyvyn menetys. (Suomen Betoniyhdistys ry 

2018 s. 120) 

Yhteistoiminnan lisäksi on olennaista tuntea, miten lämpötilan muutokset vaikuttavat 

kumpaankin rakennusmateriaaliin ja niiden ominaisuuksiin. Selvitetään seuraavaksi 

tarkemmin tulipalon aiheuttaman lämmönnousun vaikutuksia betoniin ja teräkseen 

yksittäisenä rakennusmateriaalina.  

8.1 Betonin käyttäytyminen korkeissa lämpötiloissa 

Paloturvallisuussuunnittelun kannalta betoni on hyvä rakennusmateriaali. Se on täysin 

palamatonta ja kuuluu näin ollen rakennustarvikeluokka A1:seen (ei osallistu paloon). 

Betonin palamattomuus tuo useita etuja palaviin rakennusaineisiin nähden. Palavat 

rakennusmateriaalit lisäävät rakennuksen palokuormaa, mikä johtaa pitempään 

paloaikaan ja lämpötilan nousuun. Lämpötilan nousu tarpeeksi korkealle aiheuttaa 

puolestaan lieskahtamisen eli palavan tilan yleissyttymisen. (Betoniteollisuus ry 2022c) 

Tulipalon sattuessa betonirakenteet eivät siis luonnollisesti levitä paloa eikä niistä haihdu 

ilmaan myrkyllisiä kaasuja. Betonirakenteiden käyttäminen hidastaakin  palon etenemistä 

ja lämpötilan nousua ja on näin ollen paloturvallisuuden kannalta hyvä valinta. Betonia 

käytetään lämmöneristyskyvyn ja lämpökapasiteetin vuoksi yleisesti esimerkiksi 

teräsrakenteiden palosuojauksessa. (Suomen Betoniyhdistys ry 2018 s. 127) 

Betonirakenteet ovat myös luonnollinen valinta kantavaksi ja osastoivaksi rakenteeksi, 

jolta edellytetään palonkestoa tai palamattomuutta (Suomen Betoniyhdistys ry 2018 s. 

120). 
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Vaikka betoni on palamaton rakennusmateriaali, tulipalo ja sen aiheuttama lämmönnousu 

vaikuttaa heikentävästi betonirakenteiden ominaisuuksiin. Korkea lämpötila aiheuttaa 

betonissa tilavuuden muutoksia ja vaikuttaa betonin mekaanisiin ja lämpöteknisiin 

ominaisuuksiin. Betonin lämpöteknisistä ominaisuuksista lämmönjohtavuus ja 

ominaislämpö kokevat muutoksia korkean lämpötilan johdosta. Tavallista betonia 

tarkastellessa lämpötilan nouseminen laskee betonin lämmönjohtavuutta tiettyyn rajaan 

asti, mikä johtuu kosteuden poistumisesta ja sitä kautta huokoisuuden lisääntymisestä. 

Betonin ominaislämpökapasiteetin arvossa tapahtuu vaihtelua lämmön kohotessa 100–

400 ˚C ja suuresti etenkin 100–200 asteen kohdalla, missä myös betonin kosteudella on 

merkittävä vaikutus ominaislämpökapasiteetin suuruuteen. Alle sadan asteen 

ominaislämpökapasiteetin arvo on vakio 0,92 ja 400 asteen jälkeen vakio 1,1. (Suomen 

Betoniyhdistys ry 2018 s. 122–123)  

Betonin mekaanisia ominaisuuksia tarkastellessa voidaan huomata lämmönnousun 

aiheuttamia muutoksia ainakin puristus- ja vetolujuuksissa, kimmokertoimessa sekä 

jännitys-muodonmuutosominaisuuksissa. Kuten kuvasta 22, jossa esitetään 

normaalibetonin puristuslujuuden muutosta lämpötilan funktiona, huomataan, 

puristuslujuus alkaa laskea betonin lämpötilan saavuttaessa sadan asteen rajan. Kun 

normaalibetoni saavuttaa 400 asteen rajan, puristuslujuuden heikkenemisvauhti kiihtyy 

ja pysyy samalla tasolla aina 800 asteeseen asti, milloin puristuslujuuden 

heikkenemisvauhti hidastuu. Tässä vaiheessa paloa normaalibetonisen rakenteen omaava 

puristuslujuus on kuitenkin enää alle 20 prosenttia alkuperäisestä puristuslujuudesta. 

(Suomen Betoniyhdistys ry 2018 s. 124) Korkealujuusbetonin (lujuusluokka yli C55/67) 

käyttäytyminen korkeissa lämpötiloissa on arvaamatonta verrattuna normaalibetoniin. 

Korkealujuusbetonissa vesihöyryn paine kasvaa rakenteessa, mikä johtuu 

korkealujuusbetonin tiiviimmästä rakenteesta, mikä estää normaalin kosteuden 

poistumisen. Seurauksena tästä betoniin syntyy sisäisiä jännityksiä. Tästä johtuen 

rakenteen äkillinen halkeilu on tyypillistä sekä äärimmäisessä tapauksessa jopa 

räjähdysmäinen sortuminen. (Suomen Betoniyhdistys ry 2018 s. 128) 
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Kuva 22. Betonin puristuslujuudelle määritettävä pienennyskerroin lämpötilan nousun 

suhteen (SFS-EN 1992-1-2 s. 29).  

Betonin puristuslujuuden alenemisen taustalla on lämpötilan nousun aiheuttamat reaktiot 

rakenteessa. Betonirakenteen vesi höyrystyy hiljalleen lämpötilan noustessa. Aluksi 

poistuu absorboitunut ja höyrystynyt kapillaarinen vesi, sitten rakenteellisesti sitoutunut 

vesi ja lopuksi kalsiumhydroksidin hajoamisesta syntyvä vesi. Veden poistuminen 

aiheuttaa rakenteeseen jännityksiä, mikä on suuri syy lujuuden alenemiselle. Lisäksi 

kiviaineissa ja sementtikivessä esiintyy erilaisia tilavuuden muutoksia (sekä kutistumista 

että paisumista), mistä seuraa sisäistä halkeilua, joka on myös merkittävä syy lujuuden 

alenemiselle. (Suomen Betoniyhdistys ry 2018 s. 121) 

Mekaanisista ominaisuuksista betonin vetolujuus jätetään tavallisesti huomioimatta, kun 

rakenteita mitoitetaan korkeissa lämpötiloissa (SFS-EN 1992-1-2 s. 19). Betonin 

vetolujuus on huomattavasti heikompi kuin puristuslujuus vetolujuuden ollessa vain noin 

10 % vetolujuudesta. Tämän vuoksi betonirakenteiden vetojännityksiä vastaanottamaan 

käytetään käytännössä aina terästä, jonka vetolujuus on aivan eri luokkaa kuin betonin. 

(Suomen Betoniyhdistys ry 2018 s. 89) Vetolujuus on kuitenkin mahdollista ottaa 

huomioon mitoitettaessa rakenne kehittynyttä tai yksinkertaistettua laskentamenetelmää 

käyttäen. Vetolujuus huomioidaan tällöin Eurokoodi 2:n mukaisilla arvoilla. Kuten kuvan 

23 kuvaajasta huomataan, betonin oma vähäinen vetolujuus alkaa laskea lineaarisesti 100 

˚C:n kohdalla ja rakenteen lämpötilan saavuttaessa 600 ˚C:n rajan voidaan olettaa, ettei 

betonilla ole jäljellä lainkaan vetolujuutta. (SFS-EN 1992-1-2 s. 19)  
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Kuva 23. Betonin vetolujuuden kehitys lämpötilan noustessa.  

Kimmomoduulin muutos on samankaltainen kuin puristuslujuuden muutos lämpötilan 

noustessa. Puristuslujuuteen verrattuna kimmokertoimen arvo laskee kuitenkin suhteessa 

nopeammin lämpötilan noustessa. Tavallisella kuormituksella kuormitusaste ei vaikuta 

juurikaan kimmokertoimen lopulliseen arvoon. (Suomen Betoniyhdistys ry 2018 s. 125) 

Jännitys-muodonmuutosominaisuuksien muutoksiin lämpötilan noustessa vaikuttaa 

suuresti betonissa käytetty kiviainestyyppi sekä betonin sementti-kiviainessuhde. 

Jännitys-muodonmuutoskäyrän muotoon lämmön noustessa vaikuttaa merkittävästi myös 

rakenteessa vallitseva jännitystaso. Kuormitetut betonirakenteet ovat selvästi hauraampia 

kuin kuormittamattomat. Kuormitetussa rakenteessa kimmokertoimen ja 

puristuslujuuden arvot kasvavat vastaavaan kuormittamattomaan rakenteeseen 

verrattuna. Selviä muutoksia jännitysmuodonmuutosominaisuuksissa aletaan havaita 

lämmön noustessa yli 450 ˚C:n. (Suomen Betoniyhdistys ry 2018 s. 125–126) 

8.2 Betoniterästen käyttäytyminen korkeissa lämpötiloissa 

Betonirakenteissa käytettävät terästangot valmistetaan joko kylmämuokkaamalla tai 

kuumavalssaamalla. Kuumavalssattu teräs käytetään yleensä suorina tai taivutettuina 

tankoina betonin raudoituksessa. Verkkojen teko kuumavalssatusta teräksestä ei onnistu, 
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sillä kuumavalssatun teräksen vastuspistehitsaus ei onnistu, vaikkakin raudoitetyyppi 

omaa muuten hyvän hitsattavuuden. Raudoiteverkot valmistetaan siis kylmämuokatusta 

teräksestä, mutta kylmämuokattua terästä käytetään myös suorina tankoina. 

Kylmämuokattua terästä ei voida käyttää tilanteissa, joissa vaaditaan suurta sitkeyttä 

raudoitukselta. (Nykyri 2013 s. 48) 

Korkeissa lämpötiloissa kuumavalssatut ja kylmämuokatut teräkset käyttäytyvät eri 

tavoilla (Suomen Betoniyhdistys ry 2018 s. 129).  Kun käsitellään vetoraudoituksena 

olevia betoniteräksiä, joiden venymä on yli 2 % lämpötilassa θ, eri tavoin valmistettujen 

terästen lujuus alkaa pienentyä eri vaiheissa lämpötilan nousua (Kuva 24). Ensimmäisenä 

lujuutta alkaa menettää kylmämuokattu teräs noin 300 ˚C:n kohdalla, kun taas 

kuumavalssatulla vastaava lujuuden menetys alkaa noin 400 ˚C:n rajalla. Kuten kuvasta 

voidaan lukea, molemmat terästyypit menettävät nopeasti lujuutensa lämpötilan 

noustessa. Jos venymän arvo kyseisessä lämpötilassa jää alle 2 %, alkaa lujuus laskea jo 

paljon aikaisemmassa vaiheessa. Venymän jäädessä näin alhaiseksi voidaan kuvan 24 

käyrää 3 soveltaa sekä veto- että puristusraudoitukselle. Lujuuden menetys alkaa tällöin 

noin 100 ˚C:n kohdalla mutta tasoittuu myöhemmässä vaiheessa muiden käyrien tasolle. 

(SFS-EN 1992-1-2 s. 30) Jäähtymisen jälkeisessä lujuudessa on huomattava ero 

terästyyppien välillä. Kuumavalssattu teräs saavuttaa jäähtyneenä normaalilämpötilaa 

vastaavan lujuutensa, kun taas kylmämuokatun teräksen jäännöslujuus on selvästi alempi 

kuin alkuperäinen lujuus. (Suomen Betoniyhdistys ry 2018 s. 129) 

 

 

Kuva 24. Terästen lujuuden kehitys lämpötilan noustessa (SFS-EN 1992-1-2 s. 30).  
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8.3 Palomitoitusmenetelmät 

Palomitoituksen tehtävä on varmistaa, että suunniteltava rakenne kestää siihen 

kohdistetut palonkestovaatimukset. Palomitoitus suoritetaan haluttuun rajaan asti ja 

varmistetaan, että rakenne täyttää esimerkiksi kantavuusvaatimuksen tunnin ajan palon 

alusta (R60). Palomitoituksella ei siis tavoitella välttämättä rakenteen kestämistä koko 

tulipalon ajalle vaan asetettu tavoite voi myös olla matalampi. (Nykyri 2013 s. 65)  

Eurokoodissa 2 (SFS-EN 1992-1-2) esitetään kaksi vaihtoehtoista 

suunnittelumenetelmää. Suunnittelumenetelmät jakautuvat luokituksiin perustuvaan 

käsittelytapaan ja toimivuuteen perustuvaan käsittelytapaan (Kuva 25). Luokituksiin 

perustuva käsittelytapa käyttää palon aiheuttamana lämpörasituksena nimellispaloa 

(standardipaloa), kun taas toimivuuteen perustuva käsittelytapa, jota hyödynnetään myös 

paloturvallisuussuunnittelussa, perustaa vallitsevat lämpörasitukset fysikaalisiin ja 

kemiallisiin parametreihin. (SFS-EN 1992-1-2 s. 8) Keskitytään tässä työssä luokituksiin 

perustuvaan käsittelytapaan, sillä tavoitteena on luoda laskennallinen pohja 

aukkopalkkien sekä pielipilarien laskentaan. Jotta pohjanluonti onnistuu, käytetään 

lämpörasituksena standardin mukaista paloa eli tarkastellaan tässä työssä vain kuvan 25 

kaavion yläosan lohkoja.  
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Kuva 25. EN 1992-1-2 mukaiset vaihtoehtoiset suunnittelumenetelmät (SFS-EN 1992-1-

2 s. 9).  

Varsinaiseen rakenteiden palomitoitukseen Eurokoodi tarjoaa kolmea eri vaihtoehtoa. 

Yksinkertaisin menetelmistä on taulukkomitoitus, jonka avulla rakenteet mitoitetaan 

yleisesti hyväksyttyjä mitoitusratkaisuja käyttämällä. (Nykyri 2013 s. 65) Vaikka 

taulukkomitoitus onkin yksinkertaisin tapa, se ei välttämättä ole aina paras vaihtoehto. 

Taulukkomitoituksen arvot perustuvat aina varmalla puolella oleviin mitoitusarvoihin ja 

standardipalon olosuhteisiin (SFS-EN 1992-1-2 s. 34). Varmalla puolella olevat arvot 

voivat johtaa myös turhaan ylimitoitukseen joissain tapauksissa. Yksityiskohtaisemman 

palomitoituksen tarpeessa on mahdollista käyttää myös Eurokoodin hyväksymiä 

vaihtoehtoisia menetelmiä, jotka ovat yksinkertaistetut tai kehittyneet 

laskentamenetelmät (SFS-EN 1992-1-2 s. 10). Taulukossa 5 on esitetty mihin 

tarkoitukseen mitäkin menetelmää voidaan käyttää. 
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Taulukko 5. Vaihtoehtoiset menetelmät palonkestävyyden osoittamiseen (mukaillen EN 

1992-1-2 s. 10). 

 Taulukkomitoitus Yksinkertaistetut 

laskentamenetelmät 

Kehittyneet 

laskentamenetelmät 

Rakenneosa

tarkastelu 
Kyllä Kyllä Kyllä 

Rakenteen 

osan 

tarkastelu 

Ei Kyllä Kyllä 

Rakenteen 

kokonaistar-

kastelu 

Ei Ei Kyllä 

 

8.3.1 Standardipalon määritelmä 

Luokitukseen perustuvassa käsittelytavassa perustana toimii nimellispalo eli toiselta 

nimeltään standardipalo (RIL 2018 s. 52). Standardipalon lämpötila-aikakäyrä 

määritellään eurokoodissa 1 (SFS-EN 1991-1-2 s. 40). Standardipalokäyrä muodostuu 

seuraavan kaavan perusteella: 

𝑇 = 345 log10(8𝑡 + 1) + 20 °𝐶,  (1) 

missä t on lämpöaltistuksen pituus minuutteina [min], 

T on palotilan lämpötila [˚C]. 

 

Kaavan mukainen standardipalokäyrä etenee hyvin oletetulla tavalla. Palon sytyttyä 

lämpötila lähtee nopeaan nousuun, mutta lämpötilan kasvu hidastuu nopeasti palon 

edetessä (Kuva 26). Standardipalo ei useinkaan vastaa todellisen palon olosuhteita. 

Standardipalokäyrä ei huomioi palon alun syttymis- ja kytemisvaihetta eikä lopun 

jäähtymisvaihetta. (RIL 2018 s. 52) Oikeassa tulipalossa lämpötilat saattavat olla 

huomattavasti erilaiset kuin standardipalossa. Usein tulipalon lämpötila on matalampi, 

mutta on myös mahdollista, että palolämpötila on korkeampi. (RIL 2018 s. 32) 



90 

 

Kuva 26. Standardipalokäyrä. 

Standardipalokäyrässä ei huomioida lainkaan mahdollista palokuorman loppumista, 

kuten standardipalokäyrästä voidaan huomata. Tulipalon lämpötila vaikuttaa suoraan 

palokuorman vähenemisnopeuteen. Standardipalon oletuksena pidetään palokuorman 

riittävyyttä, mikä huomataan tasaisesti nousevasta lämpötilakäyrästä. Tämä ei todellisissa 

olosuhteissa useinkaan toteudu. Esimerkiksi 600 MJ/m2 palokuorman omaavan tilan 

normaalissa huonepalossa palokuorma loppuu jo ennen tunnin paloaikaa tai 

vaihtoehtoisesti palolämpötilat ovat selvästi alemmat kuin standardipalon olosuhteissa. 

(RIL 2018 s. 32) Todellisen palon aiheuttama palokäyrä olisi siis hyvin erinäköinen kuin 

standardipalokäyrä. Standardipalokäyrä on kuitenkin hyvä apuväline palomitoitukseen, 

sillä se antaa palonkehitykselle mallin, jota käyttämällä lopputuloksena ei ole 

palomitoituksen osalta alimitoitettu rakenne. Tämän vuoksi standardipaloa otaksutaan 

käytettävän mitoituspalona rakenneosille, joille kansalliset viranomaiset ovat 

määrittäneet rakenteiden palonkestämisvaatimuksia, ellei erikseen toisin mainita (SFS-

EN 1991-1-2 s. 36). 

8.3.2 Taulukkomitoitus 

Taulukkomitoitus pohjautuu äsken esitetyn standardipalon muodostamaan lämpötila-

aikakäyrään (SFS-EN 1992-1-2 s. 15). Taulukkomitoitusta käyttämällä voidaan mitoittaa 

rakenteet yleisesti hyväksytyillä mitoitusratkaisuilla aina R240 vaatimuksiin asti. 

Taulukot on luotu kokeellisella perustalla ja arvioimalla saatuja koetuloksia teoreettisesti. 

Taulukoista löytyy arvot yleisimmille rakenneosille. Taulukkomitoitusta käyttämällä 

saadut mitoitusarvot ovat peräisin likimääräisistä varmalle puolelle asetetuista 

olettamuksista ja ovat voimassa Eurokoodi 2 1-2:n määrittelemällä betonin normaalilla 

lämmönjohtavuusalueella. (SFS-EN 1992-1-2 s. 34)  



91 

Taulukkomitoituksella saatavat arvot on tarkoitettu normaalibetonille, jonka 

valmistukseen on käytetty silikaattipitoista kiviainesta. Kalkki- tai kevytkiviainesta 

käytettäessä voidaan mitoitusarvojen vähimmäismitasta poistaa 10 %. 

Taulukkomitoituksen etuihin kuuluu tarvittavien lisätarkistusten vähäinen määrä. 

Lisätarkasteluihin ei ole tarvetta vääntö- ja leikkauskestävyyden, 

ankkurointiyksityiskohtien tai lohkeilun osalta käytettäessä taulukkomitoitusarvoja. 

Poikkeuksen äskeiseen tuo kuitenkin pintaraudoitus, jonka lohkeilu tulee tarkistaa myös 

tässä tapauksessa. (SFS-EN 1992-1-2 s. 34-35) 

Taulukkomitoitusta käytettäessä luetaan mitoitettavan rakenneosan taulukosta 

rakenneosan paksuus (b) sekä keskiöetäisyyden vähimmäisarvo (a), jotka näkyvät myös 

profiilien poikkileikkauskuvassa (Kuva 27). Keskiöetäisyys tarkoittaa etäisyyttä 

pääraudoituksen keskeltä lähimpään palolle alttiiseen betonipintaan. Pääraudoituksen 

keskiöetäisyys määrittyy rakenteen nimellisten mittojen mukaan. Keskiötäisyyttä 

määritettäessä täytyy ottaa huomioon tila, jonka betonipeite, mahdollisesti käytetty 

asennusraudoitus ja hakaraudoitus vaativat. (Nykyri 2013 s. 65)  

𝑎 = 𝑐𝑛𝑜𝑚 + (𝜙𝑡𝑦ö𝑡𝑎𝑛𝑘𝑜) + 𝜙𝑠𝑤 +
1

2
∗ 𝜙𝑠,  (2) 

missä cnom on betonipeitteen nimellisarvo [mm], 

 𝜙työtanko on mahdollisesti käytettävän asennusraudoituksen halkaisija [mm], 

 𝜙sw on rakenteessa käytettävän hakaraudoituksen halkaisija [mm], 

 𝜙s on rakenteessa käytettävän pääraudoituksen halkaisija [mm]. 

 

Kuva 27. Erilaisia rakenteen poikkileikkauksia, joissa on näytetty pääraudoitteen 

nimellinen keskiöetäisyys. 
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Taulukkomitoituksessa valittavaan betonipeitteen vähimmäisarvoon ja rakenteen 

leveyteen vaikuttaa myös joissain tapauksissa rakenneosaan kohdistuva kuormitus. 

Mitoitustaulukkoja tutkittaessa huomataan pystysuuntaisten rakenteiden eli pilarien ja 

seinien kohdalla kuorman pienennyskerroin. Tulipalotilanteessa vallitsee 

mitoitussääntöjen mukaisesti pienempi kuormitus kuin normaalitilanteessa (Nykyri 2013 

s. 66) Tästä johtuen rakenteelle määritetään kuorman pienennyskerroin ηfi, joka 

muodostuu määräävän muuttuvan kuorman ja pysyvän kuorman ominaisarvon suhteen ja 

määräävän muuttuvan kuorman osavarmuusluvun perusteella. Kun käytetään standardin 

SFS-EN 1990 ja siihen liittyvän ympäristöministeriön asetuksen säätämiä 

osavarmuuslukuja, muuttuu SFS-EN 1992-1-2 esitetty pienennyskertoimen määrittävä 

kuvaaja kansallisen liitteen esittämään muotoon (Kuva 28) (Ympäristöministeriö 2019 s. 

31). Pienennyskertoimen määrittävän kuvaajan muuttumisesta huolimatta voidaan 

kuitenkin noudattaa eurokoodissa annettua ohjetta, että pienennyskerroin on aina 

vähintään 0,7. (SFS-EN 1992-1-2 s. 16) 

 

Kuva 28. Kuorman pienennyskertoimen määrittyminen (Ympäristöministeriö 2019 s. 

31). 
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8.3.3 Yksinkertaistetut laskentamenetelmät  

Poikkileikkauksen yksinkertaistettuja laskentamenetelmiä on mahdollista käyttää 

määritettäessä kuumentuneen poikkileikkauksen kestävyyttä murtorajatilassa ja 

verrattaessa kestävyyttä asianomaisen kuormitusyhdistelmän muodostamaan 

voimasuureeseen. Yksinkertaistetussa laskentamenetelmässä voidaan käyttää rasituksena 

joko standardipaloa tai parametristä paloa. Betonissa palotilanteessa vallitsevan 

lämpötilan määrittäminen voidaan suorittaa laskemalla tai kokeellista menetelmää 

käyttämällä. Eurokoodi 2:n osan 1-2 liitteestä A löytyy esimerkkejä erilaisille 

rakenneosille muodostetuista valmiista lämpötilaprofiileista. Kuvassa 29, esitetään 

palkille muodostettu lämpötilaprofiili kantavuusvaatimuksella R90. Lämpötilaprofiili on 

todenmukainen betonirakenteissa, joissa on käytetty silikaattipitoista kiviainesta. Muiden 

kiviainesten tapauksessa profiili on varmalla puolella. Valmiista lämpötilaprofiilista 

voidaan lukea, kuinka korkea lämpötila vaikuttaa missäkin rakenteen kohdassa. (SFS-EN 

1992-1-2 s. 28) 

 

Kuva 29. Esimerkkinä eurokoodissa esitetyistä lämpötilaprofiileista kuvassa palkille 

(300x160) muodostettu lämpötilaprofiili kantavuusvaatimuksella R90 (SFS-EN 1992-1-

2 s. 60). 

Yksinkertaistettuja laskentamenetelmiä käytettäessä täytyy suorittaa erilaisia 

kestävyystarkasteluja toisin kuin taulukkomitoituksen kohdalla. Taivutus- ja 

puristuskestävyyden tarkasteluun eurokoodissa esitetään kaksi vaihtoehtoista 
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menetelmää, jotka ovat 500 ˚C isotermimenetelmä ja vyöhykemenetelmä. Myös 

rakenteeseen kohdistuva leikkaus, vääntö ja ankkurointi täytyy tarkastella erikseen 

eurokoodin ohjeiden mukaisesti. Yksinkertaistettua laskentamenetelmää on mahdollista 

käyttää laattojen ja palkkien mitoitukseen kuormituksen ollessa pääasiassa tasan 

jakautunut ja kun lineaariseen analyysiin pohjautuvaa mitoitusta voidaan käyttää 

normaalilämpötilamitoituksessa. (SFS-EN 1992-1-2 s. 28)  

Tutustutaan seuraavaksi lähemmin taivutus- ja puristuskestävyyden mitoitusmenetelmiin 

aloittaen 500 ˚C isotermimenetelmästä. Yksinkertaistettuihin laskentamenetelmiin 

lukeutuva 500 ˚C isotermimenetelmä on kehitetty 1970-luvulla ruotsalaisten tutkijoiden 

toimesta. Menetelmä pohjautuu vahvasti betonin ominaisuuksiin. Tutkijat havaitsivat 

menetelmää luodessaan, että betoni pitää hyvin puristuslujuutensa 500 asteen rajaan asti, 

minkä jälkeen betonin puristuslujuus alkaa nopeasti heikentyä sen ollessa enää 700 

asteessa noin 30 % luokkaa. Tästä syystä tutkijat määrittelivät 500 ˚C isotermirajan 

ylittävän betonin poistettavaksi palotilanteen poikkileikkauksesta palolle altistuneilta 

sivuilta. Tätä palotilanteessa poikkileikkauksesta poistettavaa paksuutta ilmaistaan 

merkinnällä az.  (Chudyba & Serega 2013) Menetelmää voidaan soveltaa sekä 

standardipaloaltistukselle että muille palokäyrille, jotka aiheuttavat rakenteeseen 

samantapaisia lämpötilakenttiä (SFS-EN 1992-1-2 s. 66). Menetelmää voidaan soveltaa 

rakenteen poikkileikkauksen ollessa vähintään taulukon 6 mukainen 

Taulukko 6. Vähimmäisleveydet poikkileikkaukselle sekä palonkestävyys funktiolle 

(standardipaloaltistus) että palokuorman tiheyden funktiolle (parametrinen palo) 

(mukaillen SFS-EN 1992-1-2 s. 66). 

Palonkestävyys 

(standardipaloaltistus) 
R60 R90 R120 R180 R240 

Poikkileikkauksen 

vähimmäisleveys (mm) 
90 120 160 200 280 

Palokuorman tiheys MJ/m2 

(parametrinen palo, 

aukkokerroin O ≥ 0,14 m1/2)  

200 300 400 600 800 

Poikkileikkauksen 

vähimmäisleveys (mm) 
100 140 160 200 240 
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500 ̊ C isotermimenetelmä perustuu olettamukseen rakenteen pienentyneestä tehokkaasta 

poikkileikkauksesta. Betonin, jonka lämpötila on kohonnut yli 500 ˚C, ei oleteta enää 

omaavan vaadittavia ominaisuuksia rakenteen kestävyyden edesauttamiseen ja sitä ei 

huomioida tehokkaan poikkileikkauksen mitoissa. Heikentynyt betonin raja a500 oletetaan 

sijaitsevan poikkileikkauksen puristusalueella 500 ˚C isotermin keskimääräisessä 

syvyydessä.  Jäljelle jäävän poikkileikkauksen, jossa betonin lämpötila pysyy alle 500 ̊ C, 

oletetaan puolestaan omaavan alkuperäiset ominaisuudet lujuuden ja kimmokertoimen 

osalta. (SFS-EN 1992-1-2 s. 66) 

Nyt kun 500 ˚C isotermimenetelmän periaate on selkeä, taivutus- ja puristuskestävyyden 

mitoitus teräsbetonirakenteessa etenee jatkossa hyvin johdonmukaisesti. Aluksi 

selvitetään siis 500 ˚C isotermi määritettävälle rakenteelle kohteessa vallitsevan 

paloaltistuksen mukaisesti. Kun isotermin raja on saatu selvitettyä, määritetään uudet 

teholliset mitat bfi (leveys) ja dfi (korkeus) (Kuva 30). Mahdolliset isotermien pyöristykset 

kulmissa huomioidaan approksimoimalla isotermin muotoa neliön tai suorakaiteen avulla 

kuvan 30 mukaisesti.  

 

Kuva 30. Rakenteiden poikkileikkaukset muutettu tehokkaaseen muotoon poistamalla 

500 ˚C isotermimenetelmän mukaisesti 500 ˚C isotermin ylittävät osat. Kuvassa esitetty 

erilaisia paloaltistuksia ja myös kulmien pyöristyksen approksimaatio (SFS-EN 1992-1-

2 s. 67). 
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Seuraava vaihe on määrittää betoniterästen lämpötilat puristus- ja vetoalueella. Jokaisen 

tangon keskilämpötila täytyy selvittää käyttämällä eurokoodin liitteen (EN 1992-1-2 liite 

A) mukaisia lämpötilaprofiileja tai käsikirjoja. Vaikka terästanko jäisi ulkopuolelle 

määritellystä pienennetystä poikkileikkauksesta, voidaan ne huomioida laskettaessa 

murtorajatilan mukaista kestävyyttä palolle altistuneelle poikkileikkaukselle. 

Raudoituksen lujuuden heikkeneminen täytyy huomioida laskettaessa kappaleessa 9.2 

esitetyn mukaisesti. Kun betoniterästen uudet lujuudet on selvitetty, voidaan pienennetyn 

poikkileikkauksen mitoittamiseen käyttää tavanomaisia murtorajatilan 

laskentamenetelmiä. Lopuksi verrataan tuloksena saatua murtorajatilan kestävyyttä 

kuorman mitoitusarvoon tai saatua palonkestävyysarvoa kestävyys vaatimuksen arvoon. 

(SFS-EN 1992-1-2 s. 67) 

Toinen vaihtoehto taivutus- ja puristuskestävyyden mitoitukseen on vyöhykemenetelmä. 

Vaihtoehtoisista menetelmistä vyöhykemenetelmä on työläämpi mutta sillä saavutetaan 

tarkempia tuloksia kuin 500 ̊ C isotermimenetelmällä etenkin pilarien tapauksessa.  (SFS-

EN 1992-1-2 s. 70) Vyöhykemenetelmän on kehittänyt Hertz vuonna 1985. Hertzin 

tavoite oli luoda manuaaliseen laskentaan soveltuma laskentamenetelmä, jossa rakenteen 

tehollisia mittoja pienennetään betonin keskimääräisten ominaisuuksien heikkenemisen 

mukaisesti. (Achenbach & Morgenthal 2014) Myös vyöhykemenetelmää voidaan 

soveltaa kaikille lämpötila-aikakäyrille, vaikkakin betonin palomitoitusta käsittelevässä 

eurokoodissa (EN 1992-1-2) onkin esitetty tiedot vain standardipalon osalta. 

Vyöhykemenetelmässä jaetaan tutkittavan rakenteen poikkileikkaus nimensä mukaisesti 

vähintään kolmeen eri vyöhykkeeseen. Vyöhykkeet ovat keskenään aina saman paksuisia 

ja yhdensuuntaisia niin kutsuttuja suorakaidealkioita. Muodostetuille vyöhykkeille 

määritetään keskimääräinen lämpötila, lämpötilaa vastaava keskimääräinen 

puristuslujuus ja vyöhykkeen kimmokerroin. (SFS-EN 1992-1-2 s. 70) 

Vyöhykemenetelmän ajatuksena on siis olettaa, että rakenteen todellinen poikkileikkaus, 

jonka vyöhykkeet omaavat erilaiset lämpötilasta riippuvaiset ominaisuudet, voidaan 

korvata poikkileikkauksella, joka omaa vyöhykkeiden keskimääräiset lujuusparametrit. 

(Jaszczak et al. 2021). 

Kuten edellisessä menetelmässä, myös vyöhykemenetelmässä käytetään palon 

heikentämän rakenteen tutkimisessa pienennettyä poikkileikkausta. Alkuperäisestä 

poikkileikkauksesta poistetaan kaikilta palolle altistuneilta pinnoilta heikentynyt vyöhyke 

az. Heikentyneen vyöhykkeen arvo (az) voidaan selvittää kaavojen avulla vyöhykkeisiin 



97 

jaon jälkeen. Jaossa käytetään apuna paksuutta w. (SFS-EN 1992-1-2 s. 71) Paksuus w 

vaihtelee jonkin verran paloaltistuksen ja rakenneosan perusteella, kuten kuvasta 31 

voidaan huomata. Vain toiselta puolelta altistuneen seinä tai pilarin ja laatan osalta w on 

rakenteen paksuus. Molemmilta puolilta altistuneen seinän tai pilarin sekä palkin 

kohdalla paksuus w on puolet rakenteen paksuudesta (rakenteen kokonaispaksuus tällöin 

2w). Neljältä sivulta altistuneen pilarin w määräytyy puolestaan pilarin pienimmän 

kohdan puolikkaan mukaan. (SFS-En 1992-1-2 s. 73)  

Paksuus w täytyy jakaa jo edellä mainitun vaatimuksen mukaisesti vähintään kolmeen 

samansuuntaiseen vyöhykkeeseen kuvan 32 mukaisesti. Rakenteen keskelle (jos palo 

kohdistuu vain toiselle puolelle, kuvataan tapausta ekvivalentilla seinällä, jossa leveys 

2w) määritetään piste M, jolle määritetään lämpötila, minkä avulla voidaan lasketaan 

puristuslujuuden pienennyskerroin 𝑘𝑐(𝜃𝑖). (SFS-EN 1992-1-2 s. 70) Käytännössä piste 

M sijaitsee aina kohdassa, joka on mahdollisimman kaukana palolle altistuneesta pinnasta 

määritetyn w:n suunnassa (Jaszczak et al. 2021). Nyt voidaan määrittää myös luoduille 

vyöhykkeille keskilämpötilat ja puristuslujuuden pienennyskertoimet eurokoodi 2:n 

tarjoamien lämpötilaprofiilien avulla (SFS-EN 1992-1-2 s. 71). 

 

Kuva 31. Esimerkkejä rakenteiden heikentyneistä vyöhykkeistä, paksuuden w 

määrittelystä ja pisteen M sijoittamisesta (SFS-EN 1992-1-2 s. 71). 
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Kuva 32. Esimerkki vyöhykkeisiin jaosta ja niille määritettävistä lujuuden 

pienennyskertoimista. 

Kun keskimääräinen betonin lujuuden pienennyskerroin ja pienennetty poikkileikkaus on 

saatu määritettyä, täytyy vielä selvittää raudoitustankojen lämpötilat 500 ˚C 

isotermimenetelmän periaatteiden mukaisesti. Kun raudoituksen uusi lujuus ja 

kimmokerroin on saatu laskettua, mitoitus etenee taivutus- ja puristuskestävyyden osalta 

palomitoituksessa käytettävän normaalilämpötilamitoitus menettelyn mukaisesti. (SFS-

EN 1992-1-2 s. 72) 

Eurokoodin 1992-1-2 lopun liitteissä käsitellään vielä tarkemmin joitain 

yksinkertaistettujen laskentamenetelmien tapauksia. Aloitetaan näiden tapausten 

läpikäynti pilarista, jota kuormittaa normaalivoima ja taivutusmomentti. Tarkastellaan 

pilarin teräsbetonipoikkileikkausta nimellisen käyristymän menetelmällä. Palotilanteen 

aiheuttama ulkokerrosten lujuuden heikentyminen sekä rakenteen sisäosien 

kimmokertoimen pienentyminen aiheuttavat yhdessä pilarin jäykkyyden alenemisen. 

Lujuusominaisuuksien heikentyminen kasvattaa pilarin mitoituksessa usein toisen 

kertaluvun vaikutusten osuutta, vaikka normaalilämpötiloissa niiden osuus mitoituksessa 

on hyvin pieni. Palolle altistuneen pilarin tarkastelu yksittäisenä rakenneosana voidaan 

toteuttaa käyttämällä eurokoodissa 1992-1-1 esitettyä nimellisen käyristymän 

menetelmää. Tällöin erillisiä palokuormia ei ole tarvetta tarkastella, kunhan ensimmäisen 

kertaluvun momenttia ei pienennetä jäykkyyden pienenemisen vuoksi ja pilarin 

nurjahduspituutena käytetään normaalilämpötilassa käytettävää nurjahduspituuden 

arvoa. (SFS-EN 1992-1-2 s. 74) 
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Arviointimenetelmä jäykistettyjen rakenteiden pilaripoikkileikkauksen 

palonkestävyydelle kulkee seuraavassa järjestyksessä. Ensimmäinen vaihe on määritellä 

pilaria kuormittava paloaltistus. Selvitetään, moneltako sivulta pilari altistuu palolle ja 

käytetäänkö altistuksena standardipalokäyrää vai halutaanko käyttää muuta parametristä 

palokäyrää. Tämän jälkeen jaetaan poikkileikkaus vyöhykkeisiin siten, että vyöhykkeiden 

lämpötilat ovat 20 ˚C, 100 ˚C ja tästä sadan välein 1100 ˚C asti. Vyöhykkeisiin jaon 

jälkeen määritetään vyöhykkeiden leveydet, pinta-alat ja vyöhykkeiden painopisteiden 

koordinaatit. Tämän jälkeen arvioidaan terästen lämpötilat normaaliin tapaan. Nyt 

voidaan määrittää yhteys momentille ja käyristymälle käyttäen normaalivoimalle 

palotilanteessa vaikuttavaa arvoa NEd.fi. Sama voidaan suorittaa myös betonivyöhykkeille 

ja betoniteräksille asianomaista jännitysmuodonmuutosyhteyttä käyttäen. Tämän jälkeen 

selvitetään momenttikestävyys MRd.fi soveltaen tavanomaisia laskentamenetelmiä 

normaalivoiman NEd.fi vallitessa murtorajatilassa. Lisäksi selvitetään toisen kertaluvun 

momentti M2.fi soveltaen tavanomaisia laskentamenetelmiä vastaavan käyristymän 

vallitessa. Nyt voidaan selvittää jäljellä oleva ensimmäisen kertaluvun 

momenttikestävyyden M0Rd.fi suuruus äsken määritettyjen MRd.fi ja M2.fi erotuksena (Kuva 

33) Lopuksi verrataan saatua ensimmäisen kertaluvun momenttikestävyyden M0Rd.fi 

suuruutta palotilassa laskettuun ensimmäisen kertaluvun momenttikestävyyden 

mitoitusarvoon M0Ed.fi. (SFS-EN 1992-1-2 s. 74-75) 

 

Kuva 33. Murtorajatilaa vastaavan ensimmäisen kertaluvun 

taivutusmomenttikestävyyden määrittäminen toisen kertaluvun momentin sekä 

murtorajatilan vastaavan momenttikestävyyden avulla (SFS-EN 1992-1-2 s. 75). 

Tarkastellaan seuraavaksi leikkaus-, vääntö- sekä ankkurointikestävyyttä koskevia 

laskentamenetelmiä. Standardissa EN 1992-1-1 esitetyt laskentamenetelmät ovat 

voimassa, kun poikkileikkaukselle käytetään paloaltistuksen mukaisia 
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materiaaliominaisuuksia ja pienennetään altistuksen mukaisesti jännevoimaa. 

Yksinkertaistettua laskentamenetelmää käytettäessä voidaan standardin mukaisia 

mitoitusmenetelmiä soveltaa suoraan 500 ˚C isotermi- tai vyöhykemenetelmän 

mukaisesti määritettyyn pienennettyyn poikkileikkaukseen. Jos rakenteessa ei käytetä 

leikkausraudoitusta tai leikkauskestävyyden saavuttamiseen käytetään pääasiassa betonin 

pienennettyä vetolujuutta, täytyy huomioida betonin vetolujuuden muuttuminen 

korkeissa lämpötiloissa pienennyskertoimien avulla. Muutenkin yksinkertaistettujen 

laskentamenetelmien kohdalla täytyy kiinnittää erityistä huomiota rakenneosiin, jotka 

saavuttavat leikkauskestävyytensä vetolujuuden avustuksella ja vetojännitykset 

aiheuttavat epälineaarisen jännitysjakauman (esim. paksut palkit). Pienentynyt 

leikkauslujuus rakenteessa määritetään tällöin näiden suurentuneiden vetojännitysten 

perusteella. (SFS-EN 1992-1-2 s. 85)  

Leikkaus- ja vääntöraudoituksen mitoituksessa täytyy vallitseva lämpötilaprofiili 

määrittää eri tavalla kuin aikaisemmin. Leikkaukseen ja vääntöön vaikuttava 

hakaraudoitus eroaa merkittävästi samassa tasossa suoraan kulkevasta pääraudoituksesta. 

Kun pääraudoituksen lämpötila voidaan määrittää suoraan sen sijaintia vastaavan betonin 

lämpötilan mukaan, hakaraudoituksella tilanne on toinen. Hakaraudoitus läpäisee eri 

lämpötilavyöhykkeitä ja teräksellä on ominaisuus siirtää kuumuutta lämpimämmän 

vyöhykkeen alueelta kylmempää vyöhykettä kohti ja näin ollen teräksen lämpö 

kuumimmalla vyöhykkeellä on alempi kuin betonin. Vaikka jätetään tämä edullinen 

vaikutus nyt huomioimatta, teräksen lämmöstä aiheutuva venymä ei ole tasainen koko 

haan matkalla. Suurin jännitys löytyy leikkaus- tai vääntöhalkeaman alueelta. Siksi haalle 

määritetään vertailulämpötila tähän poikkileikkauksen merkitykselliseen kohtaan 

perustuen. (SFS-EN 1992-1-2 s. 85) 

Leikkauskestävyyden osalta teräsbetonisen poikkileikkauksen mitoitus alkaa 

pienennetyn poikkileikkauksen määrittelyllä aiemmin esitetyn mukaisesti. Kun 

pienennetty poikkileikkaus on määritetty, täytyy seuraavaksi määrittää betonin puristus- 

ja vetolujuuden arvot joko 500 ̊ C asteen rajaa (heikentyneen alueen sisäpuolen lämpötila) 

vastaavin arvoin käytettäessä 500 ˚C isotermimenetelmää tai määritettyjen 

pienennyskertoimien avulla käytettäessä vyöhykemenetelmää. Tämän jälkeen 

määritetään rakenteen tehollinen vetoalue (Kuva 34) standardin EN 1992-1-1 ohjeiden 

mukaisesti. Nyt määritetään leikkausraudoituksen eli hakojen vertailulämpötila 𝜃𝑝 

tehollisen vetoalueen ylärajasta joko tietokoneavusteisesti tai lämpötilaprofiilien avulla. 
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Vertailulämpötilan avulla lasketaan hakarautojen lujuuden alenema, minkä jälkeen 

voidaan suorittaa normaali leikkauskestävyyden mitoitus EN 1992-1-1 ohjeiden 

mukaisesti, käyttäen pienennettyä poikkileikkausta sekä materiaalien alennettuja 

lujuustasoja. (SFS-EN 1992-1-2 s. 86) 

 

Kuva 34. Rakenteen tehollinen vetoalue (A) ja leikkauskestävyyden vertailulämpötilan 

määrittymispaikka (P) (SFS-EN 1992 1-2 s. 87). 

Vääntökestävyyden osalta mitoitusmenettely vastaa alun osalta leikkauskestävyyttä. 

Aluksi määritetään pienennetty poikkileikkaus ja betonin lujuuden alenemat edellisen 

mukaan. Hakojen vertailulämpötila 𝜃𝑝 määritetään eri kohdasta (Kuva 35) äskeiseen 

verrattaessa joko tietokoneavusteisesti tai lämpötilaprofiilien avulla. Kun 

vertailulämpötilan avulla on saatu myös hakaterästen lujuuden alenema selville, voidaan 

mitoitus suorittaa 1992-1-1 ohjeiden mukaisesti käyttäen pienennettyä poikkileikkausta 

sekä materiaalien alennettuja lujuustasoja. (SFS-EN 1992-1-2 s. 87) 

 

Kuva 35. Vääntökestävyyden vertailulämpötilan määrittymispaikka (P) (SFS-EN 1992-

1-2 s. 87). 
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Lopuksi käydään läpi vielä laatalle ja työn palomitoituksen toisena kohteena olevan 

palkille suunniteltua yksinkertaistettua laskentamenetelmää. Laatan ja palkin 

yksinkertaistettua laskentamenetelmää voidaan soveltaa vain, kun niihin kohdistuva 

kuormitus on jakautunut pääasiallisesti tasaisesti. Lisäksi normaalilämpötilamitoituksen 

tulee perustua lineaariseen analyysiin tai vaihtoehtoisesti lineaariseen analyysiin, joka 

täydennetään standardin EN 1992-1-1 viidennen luvun mukaisella momenttien 

rajallisella uudelleen jakautumisella. Tässä tapauksessa momentin uudelleen 

jakautumisen arvon täytyy kuitenkin ylittää 15 % raja sekä tukien täytyy omata riittävä 

kiertymiskyky kyseisen palotilanteen kannalta, jotta menetelmää voidaan soveltaa 

jatkuville laatoille ja palkeille. (SFS-EN 1992-1-2 s. 88) 

Palkkien ja laattojen yksinkertaistettu laskentamenetelmä on laajennus 

taulukkomitoitusmenetelmästä. Taulukot, joihin menetelmä pohjautuu, on esitetty EN 

1992-1-2 luvussa 5. Kyseisistä taulukoista 5.5-5.7 liittyvät palkkien ja 5.8-5.11 liittyvät 

laattojen mitoitukseen  Laajennus on luotu käytettäväksi kolmelta sivulta palolle 

altistuville laatoille ja palkeille. Laskentamenetelmää käyttämällä määritetään 

taivutuskestävyyden muutos, kun toteutuva raudoituksen keskiöetäisyys (a) alapinnassa 

on taulukoiden edellyttämää arvoa pienempi. Taulukossa esitettyjä tapauksesta 

riippuvaisia poikkileikkauksen arvoja (hs, bw ja bmin) ei ole sallittua pienentää. 

Menetelmää käytettäessä täytyy huomioida terästen lujuuden pienennyskertoimet, jotka 

on esitetty myös aiemmin kuvassa 24 kappaleessa 8.2 (SFS-EN 1992-1-2 s. 88). 

Menetelmässä käsitellään erikseen yksiaukkoiset ja jatkuvat rakenteet. Käsitellään nyt 

vain yksiaukkoiset rakenteet, sillä tässä työssä ei ole tarvetta mitoittaa jatkuvia palkkeja. 

Periaate on siis todistaa, että rakenteella saavutettava taivutuskestävyyden mitoitusarvo 

on suurempi kuin vaikuttava momentti (𝑀𝑅𝑑.𝑓𝑖 ≥ 𝑀𝐸𝑑.𝑓𝑖) 

Palotilanteessa suurin momentin mitoitusarvo 𝑀𝐸𝑑.𝑓𝑖 voidaan laskea: 

𝑀𝐸𝑑.𝑓𝑖 =
𝑤𝐸𝑑.𝑓𝑖 ∗ 𝑙𝑒𝑓𝑓

2

8
 ,                                                                                  (3) 

missä wEd.fi on palotilanteessa tasaisesti jakautunut kuorma [kN/m], 

 leff on laatan tai palkin tehollinen pituus [m]. 
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Palotilanteessa vallitseva mitoitusarvo taivutuskestävyydelle saadaan puolestaan 

kaavalla:  

𝑀𝑅𝑑.𝑓𝑖 =
𝛾𝑠

𝛾𝑠.𝑓𝑖
∗ 𝑘𝑠(𝜃) ∗ 𝑀𝐸𝑑 (

𝐴𝑠.𝑝𝑟𝑜𝑣

𝐴𝑠.𝑟𝑒𝑞
),                                                      (4) 

missä γs on teräksen materiaaliosavarmuusluku, 

 γs.fi on teräksen materiaaliosavarmuusluku palotilanteessa, 

ks(θ) on teräksen lujuuden pienennyskerroin, joka määrittyy lämpötilan ja 

vaadittavan palonkestävyysajan mukaisesti, 

 MEd on normaalilämpötila olosuhteissa vaikuttava momentti [kN/m], 

 As.prov on rakenteen vetoterästen ala [mm2], 

 As.req on normaalilämpötilamitoituksessa vaadittu vetoterästen ala [mm2], 

 (As.prov/ As.req enimmäisarvo kuitenkin 1,3). 

 

8.3.4 Kehittyneet laskentamenetelmät  

Kehittyneitä laskentamenetelmiä käyttämällä luodaan realistinen analyysi palolle 

altistuneelle rakenteelle. Kehittyneiden laskentamenetelmien perusta pohjautuu fysiikan 

periaatteisiin. Fysiikan periaatteiden mukaisen toiminnan pohjalta saadaan luotettava 

arvio rakenteen oletettavasta käyttäytymisestä palotilanteessa. (SFS-EN 1992-1-2 s. 31) 

Pelkkä arvio ei silti yksistään riitä, vaan laskentamallien tarkkuus täytyy myös todentaa 

asianmukaisin koetuloksin. (SFS-EN 1992-1-2 s. 33) 

Käytettäessä kehittyneitä laskentamenetelmiä tulee suunnittelijan pystyä luotettavasti 

sulkemaan pois kaikki sellaiset rakenteen murtumistavat, joita kehittyneet 

laskentamenetelmät eivät kata. Näihin kuuluu esimerkiksi lohkeilu, leikkausmurtuminen, 

tartuntamurtuminen, riittämätön kiertymiskyky, ankkurointilaitteiden vauriot ja 

pystyraudoituksen paikallinen nurjahdus. Kehittyneiden laskentamenetelmien etuihin 

kuuluu, että niitä voidaan soveltaa kaikkiin poikkileikkaustyyppeihin ja lämpötila-

aikakäyriin. Erilaisten lämpötila-aika käyrien käyttöön liittyy kuitenkin vaatimus 

materiaaliominaisuuksien tuntemisesta koko palon lämpötila-alueella sekä 

tapauskohtaisella kuumenemisnopeudella. Kehittyneet laskentamenetelmät sisältävät 

laskentamalleja rakenneosan sisäisen lämpötilan kehittymiseen ja jakautumiseen 
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(termisen vasteen malli) sekä rakenteiden tai sen osan mekaaniseen toimintaan 

(mekaanisen vasteen mallin). (SFS-EN 1992-1-2 s. 32)  

Termistä vastetta määritettäessä on tärkeää, että käytettävät kehittyneet 

laskentamenetelmät pohjautuvat yleisesti hyväksyttyihin lämmönsiirron oletuksiin ja 

periaatteisiin. Termistä vastetta mallintaessa täytyy huomioida materiaalien lämpötila 

riippuvaiset termiset olosuhteet ja tapauskohtaisesti vaikuttavat erilaiset lämpörasitukset, 

jotka on määritelty EN 1992-1-2. Termisen vasteen mallissa voidaan jättää huomioimatta 

raudoitus arvioitaessa raudoitetun rakenteen lämpötilaprofiilia sekä betonin 

kosteuspitoisuuden ja betonin sisäisen kosteuden siirtymisen vaikutus. Epätasainen 

lämpöaltistus sekä lämmönsiirtyminen viereisiin rakenneosiin voidaan huomioida, kun 

sitä pidetään tarkoituksenmukaisena. (SFS-EN 1992-1-2 s. 32) 

Myös mekaanista vastetta määritettäessä on tärkeää, että käytettävät kehittyneet 

laskentamenetelmät pohjautuvat yleisesti hyväksyttyihin mekaniikan oletuksiin ja 

periaatteisiin. Mekaanisen vasteen täytyy huomioida myös mekaanisten ominaisuuksien 

muutos lämpötilan funktiona. On tärkeää ottaa huomioon lämpötilan noususta ja 

lämpötilaeroista aiheutuvat muodonmuutokset ja jännitykset. Laskentamenetelmien 

tuottamien muodonmuutosten kokoluokka murtorajatilassa täytyy pysyä pienenä, jotta 

rakenteen osien yhteensopivuus säilyy ennallaan. Mekaanisessa vasteessa täytyy myös 

tarvittaessa pystyä huomiomaan mahdollinen geometrinen epälineaarisuus. (SFS-EN 

1992-1-2 s. 32) 

Kokonaisvenymän ε oletetaan olevan (SFS-EN 1992-1-2 s. 32):  

𝜀 = 𝜀𝑡ℎ + 𝜀𝜎 + 𝜀𝑐𝑟𝑒𝑒𝑝 + 𝜀𝑡𝑟,  (5) 

missä εth on lämpövenymä, 

εσ on välitön jännityksestä riippuva venymä, 

εcreep on viruma, 

εtr on lämpenemisnopeudesta ja jännityksestä riippuva (transientti) venymä. 

 

Eurokoodin EN 1992-1-1 luvun 5 mukaisia plastisuusteorian analyysimenetelmiä 

käyttämällä voidaan määrittää palolle altistuneen yksittäisen rakenneosan, rakenteen osan 

tai vaihtoehtoisesti koko rakenteen kestävyys. Yksittäistä rakenneosaa tai rakenteen osaa 
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tutkittaessa täytyy yksityiskohdat suunnitella ja reunaehdot tarkistaa siten, että vältetään 

rakenneosan riittävän tuennan menetyksestä aiheutuva murtuma. (SFS-EN 1992-1-2 s. 

33) 

Kehittyneiden mallien lopputulokset vaativat aina kriittistä tarkastelua, jotta 

huomattaisiin mahdolliset virheet. Kuten jo aiemmin mainittiin, kehittyneiden 

laskentamenetelmien tulokset todennetaan aina koetuloksin. Tarkistettavat laskennan 

tulokset saattavat olla joko lämpötiloja, palonkestävyysaikoja tai muodonmuutoksia. 

Lisäksi kriittisten parametrien, kuten nurjahduspituus, kuormitustaso tai rakenneosan 

koon, tarkastelu tulee suorittaa herkkyysanalyysia käyttämällä, jotta saadaan varmuus 

mallin toimimisesta asianmukaisten teknistieteellisten periaatteiden mukaisesti. (SFS-EN 

1992-1-2 s. 33) 
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9 KANTAVAN AUKOLLISEN SANDWICH-ELEMENTIN 

PIELEN JA AUKKOPALKIN PALOMITOITUS 

Tässä osiossa käydään läpi taulukkomitoituksen periaatteet ja keskitytään paremmin 

yksinkertaistettuihin laskentamenetelmiin kuuluvan vyöhykemenetelmän käyttöön. 

Tavoitteena on tutkia eri mitoitustapoja ja vertailla niillä saatavia tuloksia SW-elementin 

aukkopalkkien ja pielipilareiden mitoituksessa. Työn lopullisena tuotoksena tehtävä 

Excel-laskentapohja SW-elementin aukkopalkeille ja pielipilareille muodostuu 

yksinkertaistettujen laskentamenetelmien osion pohjalta. Varsinaiset esimerkkilaskelmat 

esitetään työn lopussa liitteinä, joten tässä kappaleessa ei esitetä laskuja. 

Merkittävä tekijä palomitoituksessa on paloaltistuksen määrittäminen. Standardissa 

14992 todetaan, että seinäelementtien sisältäessä palavaa materiaalia tulee nämä 

materiaalit suojata paloaltistukselta kansallisten määräysten ohjeistusta noudattaen (SFS-

EN 14992 s.12). SW-elementissä mahdollinen palava materiaali löytyy eristeestä. Jos 

käytettäväksi on valikoitunut eriste, joka osallistuu paloon, täytyy se suojata niin ettei 

palo pääse eristetilaan. Toinen vaihtoehto on käyttää elementeissä täysin palamatonta 

eristettä. Tämän standardin nojalla voidaan siis olettaa, että SW-elementin palossa tuli ei 

pääse leviämään eristepuolelle ja näin ollen paloaltistusta ei kohdistu tälle seinämälle. 

Eristeen lisäksi aukkopalkin yläpuoli on suojassa palolta, koska elementin yläpuolella on 

välipohja tai yläpohjarakenteet. Tutkittavien kohteiden paloaltistukset koostuvat 

pielipilarin osalta paloaltistuksesta kolmelta sivulta ja aukkopalkin osalta 

paloaltistuksesta kahdelta sivulta. 

9.1 Taulukkomitoitus 

Taulukkomitoituksen suorittaminen on vaivatonta yksinkertaistettuihin 

laskentamenetelmiin verrattuna. Taulukkomitoitusarvoja on saatavilla yleisille 

rakenneosille aina palonkestoluokkaan R 240 asti. Taulukkomitoitus pohjautuu rakenteen 

leveyden ja rakenteen terästen keskiöetäisyyden vähimmäismittoihin. Taulukosta 

tarkasteluun valitaan tavoiteltua palonkestovaatimusta vastaava rivi, esimerkiksi R 120. 

Kun oikea palonkestovaatimus on löytynyt, etsitään taulukosta kohta, jossa annettu 

rakenteen minimileveys on vähintään sama kuin esimerkkikohteena olevan rakenteen 

leveys. Oikean kohdan löydyttyä voidaan taulukosta lukea helposti vaadittu terästen 
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keskiöetäisyys ulkoreunasta. (SFS-EN 1992-1-2 s. 35-37) Taulukkomitoitus 

esimerkkikohteelle esitetään liitteessä 1. 

9.2 Yksinkertaistetut laskentamenetelmät 

Tässä kappaleessa esitetään yksinkertaistettujen laskentamenetelmien kaavat 

vyöhykemenetelmää soveltaen sekä aukkopalkin että pielipilarin osalta. 

Kokomitoituksen kulkua ei käydä läpi, vaan keskitytään osioon, jossa palomitoitus eroaa 

rakenteen normaalista mitoituksesta. Laskuja kappaleessa ei suoriteta ja tarkemmat 

laskuesimerkit esitetään tapaan liitteessä 2. 

9.2.1 Pielipilari 

Pilarin tarkastelu aloitetaan paloaltistuksen selvittämisellä. Kuten jo aiemmin todettiin, 

pilari altistuu palolle kolmelta sivulta eristeen ollessa palamatonta materiaalia. Jos eriste 

osallistuu paloon, altistus kohdistuu pilariin neljältä sivulta. Oletetaan nyt kuitenkin, että 

pilariin kohdistuu palon aiheuttama lämpörasitus kolmelta sivulta. Palorasituksena 

käytämme nyt standardipaloa. 

Vyöhykemenetelmää käytettäessä ensimmäinen vaihe on jakaa pilarin poikkileikkaus 

vyöhykkeisiin. Oletetaan nyt, että pilarin poikkileikkauksen korkeus ei ole suurempi kuin 

kaksinkertainen pilarin leveys eli h ≤  2 ∗ b. Tällöin tarkasteltava suunta on 

korkeussuunnassa, missä molemmat puolet altistuvat palolle. Pilarin poikkileikkaus 

täytyy jakaa siten, että w jaetaan vähintään kolmeen yhtä leveään vyöhykkeeseen 

(vyöhykkeen leveys nyt x) mutta jaetaan nyt w viiteen eri vyöhykkeeseen, mikä 

tarkoittaa, että vyöhykeitä on viisi molemmin puolin keskikohtaa (Kuva 36), jossa 

vertailupiste M sijaitsee. Mitä enemmän vyöhykkeitä on, sitä tarkempi laskennan tulos 

on mutta toisaalta suurempi vyöhykemäärä lisää myös työn määrää. Hyviä tuloksia 

saadaan w:n leveydestä riippuen eri määrällä vyöhykkeitä, mutta usein on kuitenkin 

suositeltavaa käyttää useampaa kuin kolmea vyöhykettä tarkan tuloksen saavuttamiseksi. 
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Kuva 36. Betoni poikkileikkauksen jako vyöhykkeisiin. Kuvassa keskellä rakennetta 

sijaitseva vertailupiste M. 

Seuraavaksi selvitetään pilarissa vallitsevat lämpötilat käyttämällä eurokoodin 1992-1-2 

liitteen A kuvan A. 14 kuvaajaa, joka on luotu pilarille palonkestovaatimuksella R 120. 

Lasketaan aluksi jokaisen vyöhykkeen keskipisteen etäisyys palolle altistuneen pinnan 

ulkoreunasta. Kun etäisyydet ovat tiedossa, voidaan kuvaajasta määrittää jokaisen 

vyöhykkeen keskimääräinen lämpötila. Kun vyöhykkeiden lämpötilat on tiedossa, 

voidaan jokaisen vyöhykkeen betonin puristuslujuuden pienennyskertoimet määrittää 

tarkasti Kuvan 20 kaavion ja eurokoodin 1992-1-2 sivun 18 taulukon avulla. Ilmoitetaan 

saadut tulokset taulukkomuodossa (Taulukko 7), jotta tulosten luettavuus olisi parempi. 

Taulukko 7. Taulukossa esitetään lämpötila vyöhykkeen keskellä, vyöhykkeen keskellä 

vaikuttava betonin puristuslujuuden pienennyskerroin sekä vyöhykkeen etäisyys palolle 

altistuneesta reunasta. 

Vyöhyke Lämpötila Puristuslujuuden 

pienennyskerroin 

𝐤𝐜(𝛉𝐢) 

Vyöhykkeen etäisyys 

ulkoreunasta 

1 t1 kc(θ1) 
x

2
 

2 t2 kc(θ2) 
3

2
∗ 𝑥 

3 t3 kc(θ3) 
5

2
∗ 𝑥 

4 t4 kc(θ4) 
7

2
∗ 𝑥 

5 t5 kc(θ5) 
9

2
∗ 𝑥 
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Kun eri vyöhykkeiden betonin puristuslujuuden pienennyskertoimet on saatu määritettyä, 

määritetään seuraavaksi betonin keskimääräinen pienennyskerroin. Keskimääräinen 

pienennyskerroin betoni poikkileikkaukselle (SFS-EN 1992-1-2 s. 72) saadaan kaavalla: 

𝑘𝑐,𝑚 =
(1 −

0,2
𝑛 )

𝑛
∗ ∑ 𝑘𝑐(𝜃𝑖)

𝑛

𝑖=1

,                                                                      (6) 

missä  n on yhdensuuntaisten vyöhykkeiden lukumäärä paksuuden w mitassa, 

 kc(θi) on vyöhykkeen lujuuden pienennyskerroin. 

Nyt voidaan määrittää pilarin poikkileikkauksen heikentyneen vyöhykkeen paksuus (az) 

eurokoodin 1992-1-2 liite B kaavan B. 13 mukaisesti. Kaava tarkoitettu erityisesti 

rakenteille, joissa ilmenee toisen kertaluvun vaikutuksia: 

𝑎𝑧 = 𝑤 [1 − (
𝑘𝑐,𝑚

𝑘𝑐(𝜃𝑀)
)

1,3

],                                                                             (7) 

missä w on puolet poikkileikkauksen kokonaispaksuudesta palorasituksen 

kohdistuessa molemmille puolille ja koko rakenteen paksuus palorasituksen 

kohdistuessa vain toiseen puoleen [mm], 

 kc(θM) on betonin pienennyskertoimen arvo pisteessä M. 

Heikentynyt alue määritellään aina tapauskohtaisesti ja se riippuu sekä profiilista että 

paloaltistuksesta. Heikentynyt vyöhyke määritellään aina siten, että puolet 

poikkileikkauksen paksuudesta (w) on aina mahdollisimman pieni. Eli jos altistuksena on 

neljän suunnan palo, määritetään heikentynyt vyöhyke suuntaan, mikä on ohuin ja antaa 

näin ollen pienemmän w:n ja suuremman heikentyneen vyöhykkeen arvon. Tämä sama 

heikentyneen vyöhykkeen paksuus oletetaan myös rakenteen paksumpaan suuntaan. 

Myös kolmen suunnan palossa heikentynyt vyöhyke määritetään niin, että w on 

mahdollisimman pieni (Kuva 37). Käytännössä 300x200 profiili, johon kohdistuu 

paloaltistus kolmelta sivulta (yhdelle leveälle ja molemmille kapeille sivuille), 

tarkastellaan leveämmässä suunnassa, koska tällöin w:n arvo on 150 mm kun taas 200 

mm paksun sivun w on 200 mm, sillä altistus kohdistuu vain toiseen puoleen, joten w:n 

arvo rakenteen paksuus. 
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Kuva 37. Esimerkki kolmelta suunnalta palolle altistuneesta rakenteesta, jossa 

heikentyneen vyöhykkeen määrittäväksi suunnaksi muodostuu leveämpi sivu kahden 

suunnan altistuksen vuoksi. Kahden suunnan altistuksessa w muodostuu pienemmäksi 

kuin yhden suunnan altistuksessa ja siksi määrittäväksi. 

Näin ollen redusoidun poikkileikkauksen mitat voidaan määrittää:  

ℎ𝑓𝑖 = ℎ − 2 ∗ 𝑎𝑧  (8) 

𝑏𝑓𝑖 = 𝑏 − 𝑎𝑧  (9) 

missä b on alkuperäinen poikkileikkauksen leveys [mm], 

 h on alkuperäisen poikkileikkauksen korkeus [mm]. 

Lasketaan vielä lisäksi lämmön vaikutuksesta muuttuneet teräksen arvot. Lämpötilan 

nousu aiheuttaa teräksiin myötölujuuden alenemaa ja kimmokertoimen laskua. Teräksen 

muuttuneet ominaisuudet voidaan laskea seuraavan taulukon mukaisesti (Taulukko 8) 

Taulukko 8. Terästen ominaisuuksien muutos lämmön kasvaessa. 

 Lämpö-

tila (˚C) 

Alku-

peräinen 

lujuus 

(MPa) 

Pienennys-

kerroin 

𝐤𝐬(𝛉) =
∑ 𝐤𝐬(𝛉)𝒊𝒊=𝟏  

Palolle 

altistuneiden 

terästen 

vetolujuus (MPa) 

Alku-

peräinen 

kimmoker-

roin (MPa) 

Uusi 

kimmo-

kerroin 

(MPa) 

1 t1 fyk,1 ks(θ)1 fyk,1 ∗ ks(θ)1 𝐸𝑠,1 𝐸𝑠θ,1 

2 t2 fyk,2 ks(θ)2 fyk,2 ∗ ks(θ)2 𝐸𝑠,2 𝐸𝑠θ,2 

3 t3 fyk,3 ks(θ)3 fyk,3 ∗ ks(θ)3 𝐸𝑠,3 𝐸𝑠θ,3 

4 t4 fyk,4 ks(θ)4 fyk,4 ∗ ks(θ)4 𝐸𝑠,4 𝐸𝑠θ,4 

 
∑ 𝑡𝑖

𝑛

𝑖=1

 
∑ 𝑓𝑦𝑘,𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

∑ ks(θ)𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
 

∑ 𝑓𝑦𝑘,1 ∗ ks(θ)𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
 

∑ 𝐸𝑠,𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
 

∑ 𝐸𝑠𝜃,𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
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Nyt, kun pienennetty poikkileikkaus ja teräksen muuttuneet lujuusarvot on saatu 

laskettua, voidaan mitoitus suorittaa normaaleja mitoitusmenetelmiä käyttäen. 

9.2.2 Aukkopalkki 

Myös palkin tarkastelu aloitetaan paloaltistuksen selvittämisellä. Aukkopalkki on yleensä 

aina suojattu yläpuolelta palolta, joten palkin paloaltistus kohdistuu palkkiin joko 

kahdelta tai kolmelta sivulta riippuen kohteessa käytetystä eristeestä. Jos eriste osallistuu 

paloon, altistus palkkiin toteutuu kolmelta sivulta. Oletetaan nyt kuitenkin, että eriste on 

palamatonta materiaalia ja on suojattu palolta. Näin ollen aukkopalkkiin kohdistuu palon 

aiheuttama lämpörasitus kolmelta sivulta. Palorasituksena käytämme pielipilarin tapaan 

standardipaloa.  

Palkin laskennallinen palomitoitus vyöhykemenetelmällä suoritetaan hyvin samalla 

tavalla kuin pilarin laskennallinen palomitoitus. Aluksi suoritetaan vyöhykkeisiinjako, 

minkä jälkeen selvitetään vyöhykkeiden etäisyys palolle altistuneesta reunasta ja 

keskimääräinen lämpötila lämpötilaprofiilien avulla, kuten pilarin kohdalla mutta 

käyttämällä palkeille luotuja lämpötilaprofiileja. Lämpötilojen perusteella saadaan 

jokaisen vyöhykkeen betonille vallitseva puristuslujuuden pienennyskerroin, joista 

voidaan lopulta laskea rakenteen keskimääräinen puristuslujuuden pienennyskerroin 

kaavan 10 avulla. Palkin heikentyneen vyöhykkeen selvittämiseen käytetään kuitenkin 

eri kaavaa, koska palkin tapauksessa ei tarvitse huomioida toisen kertaluvun vaikutuksia 

rakenteeseen. Palkin heikentynyt vyöhyke selvitetään eurokoodin 1992-1-2 liite B kaavan 

B. 11 mukaisesti: 

𝑎𝑧 = 𝑤 [1 −
𝑘𝑐,𝑚

𝑘𝑐(𝜃𝑀)
],                                                                                   (10) 

missä w on puolet poikkileikkauksen kokonaispaksuudesta palorasituksen 

kohdistuessa molemmille puolille ja koko rakenteen paksuus palorasituksen 

kohdistuessa vain toiseen puoleen [mm], 

 kc(θM) on betonin pienennyskertoimen arvo pisteessä M. 

Tämän jälkeen voidaan laskea pilarin tapaan redusoidun poikkileikkauksen mitat ja 

teräksen muuttuneet ominaisuudet, joita käytetään mitoituksen suorittamiseen. 

Varsinainen mitoitus suoritetaan normaalien mitoitusmenetelmien mukaisesti 

pienennettyä poikkileikkausta ja teräksen muuttuneita ominaisuuksia käyttäen. 
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9.3 FEM-Design 

Tutkimuksessa suoritetaan SW-elementin aukkopalkin ja pielipilarin palomitoitus myös 

FEM-Design ohjelmaa käyttäen. FEM-Design ohjelmassa voi kätevästi suorittaa 

palomitoituksen betonirakenteille haluamaansa palonkestoaikaa ja paloaltistusta 

käyttäen. FEM-Designia käyttämällä saadaan luotua tutkittaville rakenneosille melko 

luotettavat tulokset, joita voidaan käyttää suoritettujen laskelmien vertailutuloksina. 

FEM-Design laskenta suoritetaan niin ikään vyöhykemenetelmällä, jotta tulokset olisivat 

mahdollisimman hyvin vertailtavissa. 

Sandwich-elementin palomitoitus FEM-Design ohjelmalla on kätevää. Aluksi 

mallinnetaan seinätyökalulla halutun muotoinen elementti, johon lisätään tarpeelliset 

aukot. Seinälle määritetään halutut ominaisuudet, kuten lujuus ja varmuuskertoimet sekä 

lisätään tarvittavat tuennat. Tämän jälkeen lisätään tarvittavat kuormitukset ja tehdään 

kuormitusyhdistelmät.  Kuormitusyhdistelmien teossa on tärkeää lisätä loppuun myös 

palomitoitukselle oma kuormitusyhdistelmä, jolloin ohjelma suorittaa myös 

palomitoituksen laskentaprosessissaan. 

Kun laskenta on suoritettu, lisätään sisäkuoren palomitoitettaviin osiin vielä raudoitus. 

Tätä varten seinään tulee määrätä pilari- ja palkkikaistat niille kohdille, joiden 

palonkestävyyttä halutaan tarkastella. Seinään raudoituskaistoja määrätessä on tärkeää 

käyttää nimenomaan concealed bar reinforcement-työkalua, joka sopii käytettäväksi 

myös seinien kanssa. Kun nämä määritykset on tehty, voidaan raudoitus suorittaa joko 

automaattityökalulla tai manuaalisesti. Tässä tapauksessa suositaan manuaalista 

vaihtoehtoa, jotta saadaan sijoitettua halutunlainen raudoitus oikealle paikalle. 

Ohjelmistolla on mahdollisuus laskea tuloksia määritetyistä pilari- ja palkkikaistoista 

käyttäen nimellisjäykkyyteen perustuvaa menetelmää tai vaihtoehtoisesti nimelliseen 

kaarevuuteen perustuvaa menetelmää. On myös tärkeää määrittää palkkikaistan 

laskentaparametrit haluttuun muotoon. Näissä asetuksissa on esimerkiksi mahdollista 

määritellä, kuinka pitkä paloaltistus rakenteeseen kohdistuu ja moneltako sivulta rakenne 

on alttiina palolle sekä ohjelman käyttämä palomitoitusmenetelmä, joka valitaan tässä 

työssä luonnollisesti vyöhykemenetelmäksi. Tällä välilehdellä määritetään lisäksi, mitä 

kaikkea rakenteesta halutaan laskea. Kun asetukset on määritelty, voidaan suorittaa 

määritettyjen pilari- ja palkkikaistojen laskenta, minkä jälkeen päästään tutkimaan 

tuloksia. 
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Laskelmien tulokset esitetään liitteessä 3. 

9.4 Excel 

Diplomityölle asetettujen tavoitteiden mukaisesti työn ohella valmistettiin Excel-tiedosto 

yksinkertaistettujen laskentamenetelmien soveltamisesta SW-elementtien pielipilarien ja 

aukkopalkkien laskentaan. Molemmista tehtiin oma Excel-tiedosto, johon lähtöarvot 

syöttämällä ohjelma laskee automaattisesti redusoituneen poikkileikkauksen, 

pienentyneet materiaaliarvot ja palotilanteen kestävyyden. Luodut laskentaohjelmat 

toimivat hyvin ja tulokset ovat samankaltaisia kuin FEM-Designin laskelmalla saatavat 

tulokset. 
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10 SANDWICH-ELEMENTIN SUUNNITTELUOHJE 

Koostetaan nyt sandwich-elementin suunnitteluun suositellut työkalut. Kyseiset työkalut 

todettiin toimivimmiksi erilaisia mallinnustapoja kokeillessa. Varsinainen suunnittelun 

tueksi rakennettu suunnitteluohje toimitettiin työn teettäjälle, mutta sitä ei julkaistu 

diplomityön liitteissä salaussyiden johdosta.  

10.1 Valittu tehokas mallinnustapa  

Tehokkaaksi mallinnustavaksi elementtirungon osalta valikoitui manuaalisesti 

suoritettava mallinnus. Tehokasta mallinnustapaa valittaessa täytyy huomioida, että kun 

ensimmäinen ja toinen kerros (toisen kerroksen aukoissa yleensä eroavaisuuksia 

ensimmäiseen kerrokseen verrattaessa) on saatu valmiiksi ylemmät kerrokset hoituvat 

kopioimalla alempia kerroksia. Manuaalisella mallinnuksella saadaan tehtyä nopeasti 

alimmat kerrokset, joten Wall Layout -työkaluja käyttämällä saatava hyöty jää hyvin 

pieneksi. Erilaisten asetusten säätäminen Wall Layout -työkaluilla voi viedä joissain 

tapauksissa jopa enemmän aikaa kuin manuaalinen mallinnus. Etenkin liitosasetusten 

määrittäminen voi viedä paljon aikaa, jos ei tunne kyseisiä työkaluja todella hyvin.  

Toinen valintaa perusteleva tekijä on rakenteiden myöhempi muokattavuus. Wall Layout 

-työkalulla luotu seinä pysyy yhtenä kappaleena elementteihin jaon jälkeenkin. Tämä 

ominaisuus rajoittaa huomattavasti yksittäisen elementin siirto ja muokkaus 

mahdollisuuksia. Jos yksittäistä elementtiä halutaan muokata, esimerkkinä työssä 

käsiteltävä pielipilarin palomitoitus vaatisi paksunnoksen taulukkomitoituksen 

vaatimusten täyttämiseksi, eikä se onnistuisi helposti Wall Layout -työkalulla luodulle 

elementtiseinälle. Sekä makron avulla luotu elementtiseinä että kaikki määritetyt liitokset 

täytyisi räjäyttää osiin, jolloin saavuttaisiin samaan tilanteeseen kuin manuaalisessa 

mallinnuksessa päädytään. Räjäytys voi aiheuttaa sekaannuksia kokoonpanoissa, joten 

myös siksi valitaan manuaalinen mallinnus tehokkaaksi mallinnustavaksi.  

Muokattavuuden lisäksi Wall Layout -työkalulla luotu seinä muodostuu ongelmaksi 

käytettävyyden kannalta. Kun seinä on luotu kyseisellä työkalulla, rakenne ei muuta 

ulkoasuaan tavallisesti rakenteisiin kohdistuvilla pikanäppäimillä (Ctrl + 1-5), vaan 

ulkoasu muuttaa muotoaan yleensä REF-tiedostoille tarkoitetuilla pikanäppäimillä (Shift 

+ 1-5). Tämä on suuri ongelma, koska suunniteltua seinärakennetta ei saa erotettua 



115 

helposti esimerkiksi malliin ajetusta arkkitehtisuunnittelijan mallista. Tämän vuoksi Wall 

Layout -työkaluilla muodostetut seinät täytyy käytännössä aina räjäyttää osiksi, jolloin 

suunnittelua helpottavat pikanäppäimet toimivat normaalisti. 

Käytettäväksi raudoitustavaksi valitaan verkolle Mesh Bars -työkalu ja pieliteräksille ja 

hakaraudoitteille normaalitapauksissa Edge and Corner Reinforcement -työkalu. Näiden 

Tekla Structuresista löytyvien valmiiden raudoitustyökalujen käyttö on yksinkertaisinta 

verrattuna muihin vastaaviin vaihtoehtoihin ja myös saavutettava lopputulos on 

pääsääntöisesti hyvä. Joskus esimerkiksi aukko saattaa aiheuttaa ongelmia 

raudoitustyökalun toimintaan. Tällöin helpoin tapa on räjäyttää raudoitusmakro, jolloin 

pääsee käsiksi kyseisiin huonosti asettuneisiin raudoitteisiin ja muokkaamaan ne 

manuaalisesti haluamaansa muotoon. 

Etenkin Mesh Bars -työkalun käyttö oli selviö, mutta pieliteräksiin ja hakaraudoitteisiin 

varteenotettava ja jossain tapauksissa parempi vaihtoehto on Wall Panel Reinforcement -

työkalu. Tässä työkalussa on mahdollista säätää paljon tarkemmin erilaisten raudoitteiden 

ominaisuuksia kuin Edge and Corner Reinforcement -työkalussa. Esimerkiksi aukkojen 

vuoksi muodostuville pilareille ja palkeille pystyy säätämään suoraan erilaisen 

raudoitteen kuin muualle, mikä on selvä etu. Tällöin manuaalisesti tehtävän työn määrä 

vähenee ja aikaa säästyy. Työkalun käyttöön täytyy kuitenkin olla perehtynyt huolella, 

että aikaa todella säästyy, sillä työkalu sisältää paljon erilaisia valikkoja ja oikean kohdan 

etsiminen voi viedä jonkin aikaa. 

10.2 Elementtikuvien tehokas tuotanto 

Elementtikuvien tuottamiseen käytetään yrityksen aloitusmallin mukana tulevaa pohjaa. 

Pohja on hyvä lähtökohta ja nopeuttaa ensimmäisen elementtipiirustuksen luomista 

huomattavasti. Projektin ensimmäistä elementtipiirustusta tehdessä täytyy kuitenkin aina 

tehdä muokkauksia, joilla piirustus saadaan haluttuun muotoon. Tavallisesti muokattaviin 

asioihin lukeutuu yleistietojen päivitys, nimiön täyttö, puuttuvien mittojen lisäys, 

aukkojen mitoitus, leikkauksien säätö halutuille kohdille, mahdollisesti tarvittavan 

lisäleikkauksen tai julkisivukuvan lisäys, raudoituskuvien sisällön varmistus sekä 

detaljien tarkistus ja puuttuvien lisäys. Kun ensimmäinen elementtipiirustus on saatu 

täysin valmiiksi, käytetään sitä muiden luomiseen, jotta samoja muokkauksia ei tarvitsisi 
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suorittaa jokaiselle elementille. Elementtipiirustusten valmistuttua, lisätään vielä 

sähkösuunnittelijan lisäykset aiemmin esitetyllä tavalla dwg-muodossa niiden saapuessa.  



117 

11 TULOSTEN TARKASTELU 

Tässä kappaleessa tarkastellaan eri palomitoitus menetelmillä saavutettuja tuloksia. 

Tarkemmat laskelmat esitetään liitteissä 1, 2 ja 3. Laskelmissa tarkasteltiin 220 mm 

leveää SW-elementin sisäkuorta, jolla oli korkeutta 2690 mm. Kyseiselle elementille oli 

määrätty kuormitus siten, että seinän yläpuolisten rakenteiden aiheuttama tasainen 

kuormitus oli noin 33 kN/m, hyötykuorman arvo 10 kN/m ja lisäksi pielipilarin 

yläpuolinen kuormitus 450 kN. Laskelmat suoritettiin käsinlaskennalla suoritetulla 

vyöhykemenetelmällä ja FEM-Design ohjelmistolla, joka käytti laskennassaan niin ikään 

vyöhykemenetelmää. Rakenteelle tehtiin myös taulukkomitoitus, jotta nähtiin, 

jouduttaisiinko kyseiseen kohteeseen tekemään palomitoituksen vuoksi rakenteellisia 

muutoksia, kuten pilarin paksunnoksia.  

Taulukkomitoituksessa huomattiin, että molemmissa tapauksissa jouduttaisiin tekemään 

muutoksia, jotta esimerkkikohde läpäisisi palomitoituksen asettamat vaatimukset. 

Pielipilarin paksuutta jouduttaisiin lisäämään 30 mm sisälle päin ja aukkopalkin 

betonipaksuutta jouduttaisiin kasvattamaan 14 mm. Juuri näiden useasti eteen tulevien 

mittojen kasvattamisen vuoksi koettiin alun alkaen tarve vaihtoehtoisten 

palomitoitustapojen kartoittamiselle.  

Vyöhykemenetelmällä suoritetut laskelmat etenivät hyvin, mutta pielipilarin laskennassa 

aiheutui lopussa eroavaisuuksia ensimmäisen kertaluvun päätemomenttien määrityksen 

vuoksi. Niin pielipilarin kuin aukkopalkinkin tapauksessa käsin- ja FEM-laskennassa 

päädyttiin käytännössä samansuuruisiin materiaalien pienennyskertoimiin. Redusoitujen 

profiilien eroavaisuus oli korkeintaan kahden millin luokkaa, mikä selittyy vielä 

lämpötilaprofiilin tulkinnalla. Myös laskennassa tulokset olivat hyvin pitkälle 

yhteneväiset. Pielipilarissa toisen kertaluvun vaikutuksien laskennassa teräksen 

palotilanteen venymän määrittelyssä esiintyy jonkin asteinen ero, minkä johdosta FEM-

laskennalla saavutettava toisen kertaluvun vaikutusten arvo on noin 15 % suurempi 

käsinlaskentaan verrattuna. Kuten jo aiemmin mainittiin, päätemomenttien lasketuissa 

arvoissa esiintyy myös eroavaisuuksia, mikä näkyy lopullisen käyttöasteen erona 

lopputuloksissa. Oletin laskennassani, että rakenteeseen aiheutuu momenttia vain 

perusvinouden verran, mikä oli tässä tapauksessa 3,6 kNm suuruinen voima. FEM-

Design sai laskelmissaan tämän lisäksi vielä noin 14,65 kNm suuruisen 

taivutusmomentin, sillä ensimmäisen kertaluvun taivutusmomentti y-akselin ympäri oli 
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yhteensä 18,24 kNm. Tämä tarkoittaa, että FEM-Design sai todennäköisesti alapään 

momentiksi noin 24,4 kNm suuruisen taivutusmomentin arvon, sillä: 

𝑀0𝑒 = 0,6 ∗ 𝑀02,1 + 0,4 ∗ 𝑀01,1 = 0,6(24,4 + 3,6 )𝑘𝑁𝑚 + 0,4(0 + 3,6)𝑘𝑁𝑚 = 18,24 𝑘𝑁𝑚. 

Malliin ei ollut lisätty lainkaan vaakavoimia. Tämän syntyneen taivutusmomentin 

syntyperää ei saatu selvitettyä tutkimuksen ajan puutteissa. Jos laskentaohjelmaan 

lisätään FEM-Design laskennassa määritetty ensimmäisen kertaluvun lisävoima, nousee 

käsinlaskennan käyttöaste myös lähemmäs FEM-laskennalla saatua käyttöastetta noin 80 

%:iin. 

Aukkopalkin laskennassa saatavat käyttöasteet ja muut luvut ovat myös hyvin lähellä 

toisiaan eri laskennoissa. FEM-laskennassa palomitoituksen osalta mitoittava arvo löytyi 

taivutuskestävyydestä, missä käyttöaste oli noin 55 % luokkaa. Kuten liitteestä 3 

huomataan, mitoittava taivutusmomentti oli FEM-mallissa hieman pienempi kuin 

käsinlaskennassa saatu. Tämä osittain selittää pientä eroa joka laskentojen välille syntyi. 

Käsin laskennassa vastaava mitoittava palotilanteen arvo taivutuskestävyydelle oli 59 % 

luokkaa. Kuten huomataan, tulokset olivat hyvin lähellä toisiaan, joten laskelmien 

lopputulosta voidaan pitää tältä osin melko luotettavana  
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12 YHTEENVETO 

Tutkimuksen tavoitteena oli luoda yksinkertainen suunnitteluohje sandwich-elementtien 

tuotantoon. Suunnitteluohjeella pyrittiin tehostamaan suunnitteluprosessia sekä 

löytämään tehokkaimmat työkalut SW-elementin mallintamiseen. Toinen tutkimuksen 

päätavoite oli tutkia vaihtoehtoisia palomitoitusmenetelmiä taulukkomitoituksen rinnalle 

ja kehittää valitulla menetelmällä palomitoituslaskentapohja SW-elementeissä usein 

esiintyville aukkopalkeille ja pielipilareille. Tämän osion tarkoituksena oli selvittää, 

voidaanko muita palomitoitusmenetelmiä käyttämällä päästä eroon taulukkomitoituksen 

vähimmäisvaatimusten mukaisista paksuista betonipeitteistä ja sisäkuoren 

paksunnoksista. 

Työn alkuosassa keskityttiin SW-elementin suunnitteluprosessiin. Työssä käytiin läpi 

elementin rakenteellista toimintaa ja siihen vaikuttavia rakenneosia sekä SW-elementin 

yleisimmät osat ja komponentit. Tämän jälkeen perehdyttiin hieman jatkuvasti 

yleistyvään tietomallintamiseen ja suunnitteluprosessin aikaiseen eri alojen 

suunnittelijoiden yhteistyöhön. Tutkimuksen aikana tutustuttiin tarkasti elementin 

mallintamiseen Tekla Structures-ohjelmalla ja valittiin käyttökelpoisimmat työkalut 

elementtien tehokkaaseen tuottamiseen. Tekla Structuresissa on käytännössä aina useita 

vaihtoehtoja eri osien mallintamiseen, joten yhtenäisen suunnitteluohjeen luomisella 

pyrittiin varmistamaan samankaltaisten kuvien tuottaminen. Lopputuotteena luotiin työn 

tilaajalle SW-elementtien suunnitteluohje suunnittelun tehostamiseksi ja muistilistaksi.  

Suurin osan työntekoon käytetystä ajasta kului palomitoituksen tutkimiseen. 

Palomitoituksen suorittamiseen valittiin käytettäväksi yksinkertaistettuihin 

laskentamenetelmiin kuuluva vyöhykemenetelmä. Myös 500 ˚C isotermimenetelmä olisi 

ollut käyttökelpoinen menetelmä tavoitteiden saavuttamiseksi, mutta vyöhykemenetelmä 

valikoitui käytettäväksi, koska tutkimusten perusteella sillä saavutettavat tulokset ovat 

luotettavampia ja lisäksi vyöhykemenetelmä soveltuu paremmin pilarien 

palomitoitukseen. Jotta esimerkkikohteen pielipilarille ja aukkopalkille suoritettuja 

laskemia ja niiden tuloksia voitiin verrata johonkin, suoritettiin saman esimerkkikohteen 

palomitoitus myös taulukkomitoituksella ja FEM-Design ohjelmalla. 

Vyöhykemenetelmää käyttämällä huomattiin, että sillä saavutettavat tulokset sallivat 

pienemmän vähimmäispaksuuden käytön kuin taulukkomitoitus mahdollisti. 

Käsinlaskennalla saadut tulokset olivat hyvin samansuuntaisia kuin FEM-Design 
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ohjelmalla suoritetun vyöhykemenetelmää käyttävän laskelman tulokset, joten tuloksia 

voidaan pitää melko luotettavina. 

Yhteenvetona palomitoitustapojen vertailuun voidaan todeta, että vyöhykemenetelmän 

käyttö palomitoituksessa näyttää tuottavan selvästi pienemmät vähimmäismittojen arvot 

kuin taulukkomitoituksella saatavat vastaavat vähimmäismitat. Tämä on tietenkin 

ymmärrettävä lopputulema, sillä taulukkomitoitusarvot täytyy sopia useaan eri 

tilanteeseen, jolloin niiden täytyy sisältää huomattavan paljon enemmän varmuutta 

vähimmäismitoissaan kuin tapauskohtaisesti tutkittu yksinkertaistettu laskentamenetelmä 

sisältää. Jotta vyöhykemenetelmää olisi valmius käyttää palomitoituksen suorittamiseen, 

täytyy siihen kuitenkin tutustua huolella, sillä se ei ole läheskään yhtä yksinkertainen 

menetelmä kuin taulukkomitoitus. 
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Liite 1. Esimerkkilaskennat taulukkomitoituksella 

Esimerkkitapaus: 

Valitaan seuraavaksi esimerkkitilanne, jolle suoritetaan palomitoitus taulukkomitoitusta 

ja vyöhykemenetelmää käyttäen sekä vertailulaskelmat FEM-Design ohjelmaa 

hyödyntäen. Käsitellään esimerkissä SW-elementtiä, joka on paloluokan P1 

rakennuksessa (CC2). Tarkastelussa on SW-elementti, jossa on leveä parvekeaukko ja 

lähellä oviaukko. Tällöin kohteessa esiintyy luonnollisesti molemmat työssä 

mitoitettavista kohteista eli aukkopalkki ja pielipilari. Asunnossa kantavuusvaatimus 

tässä tapauksessa on R 120. SW-elementissä on käytetty lämmöneristeenä B-s1, d0-

luokan vaatimukset täyttävää lämmöneristettä. Elementin mitat ja aukot pysyvät vakiona 

tapausten välillä, joten menetelmien erot voidaan havaita helposti saaduista tuloksista. 

Esimerkkirakenteessa mitat ovat seuraavat:  

Parvekeaukon palkin pituus:  𝑙𝑝𝑎𝑙𝑘𝑘𝑖 = 3000 𝑚𝑚 

Oviaukon pituus  𝑙𝑜𝑣𝑖 = 1020 𝑚𝑚 

Aukon korkeus:   ℎ𝑎𝑢𝑘𝑘𝑜 = 2345 𝑚𝑚 

Sisäkuoren leveys:  𝑏 = 220 𝑚𝑚 

Aukkopalkin korkeus:  ℎ𝑝𝑎𝑙𝑘𝑘𝑖 = 345 𝑚𝑚 

Pilarin pituus:  𝑙𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟𝑖 = 2690 𝑚𝑚 

Pilarin korkeus:  ℎ𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟𝑖 = 400 𝑚𝑚 

Kuormitus leveys:  𝑘 = 4 𝑚 

Betonilaatan paksuus (päällä): ℎ𝑙𝑎𝑡𝑡𝑖𝑎 = 280 𝑚𝑚 

Elementin korkeus:  ℎ = 2690 𝑚𝑚 

Betonipeitteen nimellisarvo 𝑐𝑛𝑜𝑚 = 35 𝑚𝑚 



 

 

Kuva 38. Mitoituksen kohteena oleva elementti ja sen mitat. 

Kuormitus: 

Seinän jatkuvakuormitus:    

𝑔𝑘 = 25
𝑘𝑁

𝑚3
∗ ℎ𝑙𝑎𝑡𝑡𝑖𝑎 ∗ 𝑘 = 25

𝑘𝑁

𝑚3
∗ 0,28 𝑚 ∗ 4 𝑚 = 28

𝑘𝑁

𝑚
 

Palkin omapaino:  

𝑔𝑘,𝑝𝑎𝑙𝑘𝑘𝑖 = 25
𝑘𝑁

𝑚3
∗ ℎ𝑝𝑎𝑙𝑘𝑘𝑖 ∗ 𝑏 = 25

𝑘𝑁

𝑚3
∗ 0,345 𝑚 ∗ 0,22 𝑚 = 1,9

𝑘𝑁

𝑚
 

Pilarin omapaino: 

𝑔𝑘,𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟𝑖 = 25
𝑘𝑁

𝑚3
∗ ℎ𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟𝑖 ∗ 𝑏 = 25

𝑘𝑁

𝑚3
∗ 0,4 𝑚 ∗ 0,22 𝑚 = 2,2

𝑘𝑁

𝑚
 

Hyötykuorma:  𝑞𝑘 = 2,5
𝑘𝑁

𝑚2 ∗ 𝑘 = 2,5
𝑘𝑁

𝑚2 ∗ 4 𝑚 = 10
𝑘𝑁

𝑚
 

Seinän yläpuolisilta rakenteilta kohdistuva kuorma pilarille: 

𝑔𝑦𝑙ä𝑝𝑢𝑜𝑙𝑖𝑠𝑒𝑡 = 450 𝑘𝑁 

 

 



 

Käytettävä betoni ja rasitusluokka: 

Betonin lujuusluokka C30/37 

Rasitusluokka XC1 

Aukkopalkki (taulukkomitoitus) 

Tarkastelussa on nyt siis yksiaukkoinen palkki, jonka leveys on 220 mm. 

Taulukkomitoitus arvo kyseiselle rakenteelle on luettavissa eurokoodista löytyvästä 

teräsbetonipalkkien vähimmäismitat ja keskiöetäisyyden vähimmäisarvot taulukosta 

(SFS-EN 1992-1-2 s. 46). Kantavien rakenteiden vaatimuksen ollessa 120 minuuttia 

luetaan nyt siis kohdasta R 120 ja huomataan ensimmäisen minimileveyden (bmin = 200 

mm) täyttävän vaatimuksen, rakenteemme paksuuden ollessa 220 mm. Näin ollen 

taulukosta (Taulukko 9) voidaan lukea raudoituksen keskimääräisen keskiöetäisyyden 

suuruudeksi 65 mm ulkoreunasta. Jos palkissa kulkeviksi vetoteräksiksi määritettäisiin 

esimerkiksi 2 T16 ja hakaraudoituksen paksuudeksi 8 mm, tulisi näin ollen betonipeitteen 

paksuus palkissa olla keskimäärin 49 mm. Taulukkomitoitusta käytettäessä tulisi siis 

betonipeitteen paksuutta kasvattaa ennalta määrätystä 35 millimetristä käytännössä 50 

millimetriin, jotta taulukkomitoituksen mukainen raudoitustangon keskiöetäisyys 

saavutettaisiin. 

 



 

Taulukko 9. Teräsbetonipalkin vähimmäismitat sekä keskiöetäisyyden vähimmäisarvot 

(mukaillen SFS-EN 1992-1-2 s. 46). 

Standardi-

palonkestä

vyys 

Vähimmäismitat (mm) 

Keskimääräisen 

keskiöetäisyyden a ja palkin 

leveyden bmin mahdolliset 

yhdistelmät 

Uuman paksuus bw 

Luokka 

WA 

Luokka 

WB 

Luokka 

WC 

1 2 3 4 5 6 7 8 

R 30 𝑏𝑚𝑖𝑛 = 80 120 160 200 80 80 80 

 𝑎 = 25 20 15* 15*    

R 60 𝑏𝑚𝑖𝑛 = 120 160 200 300 100 80 100 

 𝑎 = 40 35 30 25    

R 90 𝑏𝑚𝑖𝑛 = 150 200 300 400 110 100 100 

 𝑎 = 55 45 40 35    

R 120 𝑏𝑚𝑖𝑛 = 200 240 300 500 130 120 120 

 𝑎 = 65 60 55 50    

R 180 𝑏𝑚𝑖𝑛 = 240 300 400 600 150 150 140 

 𝑎 = 80 70 65 60    

R 240 𝑏𝑚𝑖𝑛 = 280 350 500 700 170 170 160 

 𝑎 = 90 80 75 70    

asd = a+10 mm 

asd merkitsee nurkkatankojen 

keskiöetäisyyttä palkin sivulta, kun 

raudoitusta vain yhdessä kerroksessa 

*Yleensä määräävä tekijä on EN 1992-1-1 vaatima raudoituksen betonipeite 

 

 

 



 

Pielipilari (taulukkomitoitus): 

Pilarien taulukkomitoitukseen on käytössä kaksi eri menetelmää: A ja B. Molempien 

menetelmien käytön vaatimuksena on, että käsiteltävä pilari täytyy olla jäykistetty. Jotta 

menetelmää A voidaan käyttää, pilarin tulee lisäksi täyttää seuraavat vaatimukset. Pilarin 

nurjahduspituus saa olla enintään 3 metriä, kuormituksen epäkeskisyys saa olla enintään 

0,4*hpilari ja raudoituksen määrä pilarissa täytyy olla pienempi kuin 0,04*As. Tarkastetaan 

vaatimusten täyttyminen.  

Ensimmäisenä vaadittu maksimissaan 3 metrin nurjahduspituus täyttyy, sillä pilarin 

korkeus on 2,7 ja tässä tapauksessa nurjahduspituus on: 

1,0 ∗ 𝑙𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟𝑖 = 1,0 ∗ 2690 𝑚𝑚 = 2690 𝑚𝑚 → 𝑂𝐾 

Seuraavana vaatimuksena oli epäkeskisyys saa olla enintään 0,4*hpilari. Tarkistetaan 

ehdon täyttyminen. 

Vinouden perusarvo:  𝜃0 =
1

200
 

Pienennyskerroin:  𝐿 =
𝐿

𝑚
=

2,69𝑚

𝑚
= 2,69 

      

 𝛼ℎ = max (min (
2

√𝐿
, 1) ,

2

3
) = max (min (

2

√2,69
, 1) ,

2

3
) = 1 

Pystyrakenteiden kokonaisvaikutus: 𝑚𝑝 = 1 

Rakenneosien määrän pienennyskerroin: 𝛼𝑚 = √0,5 ∗ (1 +
1

𝑚𝑝
) = √0,5 ∗ (1 +

1

1
) = 1 

Vinous:   𝜃 = 𝜃0 ∗ 𝛼ℎ ∗ 𝛼𝑚 =
1

200
∗ 1 ∗ 1 = 0,005 

Pilarin nurjahduspituus:  𝑙0 = 𝑙𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟𝑖 = 2690 𝑚𝑚 

Epäkeskisyys:  𝑒 =
𝜃∗𝑙0

2
=

0,005∗2690 𝑚𝑚

2
= 6,725 𝑚𝑚 



 

𝑒 ≤ 0,4 ∗ ℎ𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟𝑖 ↔ 6,75 𝑚𝑚 ≤ 0,4 ∗ 400 𝑚𝑚 ↔ 6,725 𝑚𝑚 ≤ 120 𝑚𝑚 → 𝑂𝐾 

Tarkistetaan vielä viimeisen ehdon täyttyminen. Pilarin poikkileikkauksen mitat ovat 220 

mm x 400 mm. Kuten pielipilarin poikkileikkauskuvasta huomataan (Kuva 40, 

myöhemmin vyöhykemenetelmä vaiheessa), pielipilarissa raudoituksena käytetään 8 

päätankoa, joiden halkaisija on 20 mm. Täten: 

𝐴𝑠 < 0,04 ∗ 𝐴𝑐 ↔ 8 ∗ 𝜋 ∗ (
𝑟

2
)

2

< 0,04 ∗ 220 𝑚𝑚 ∗ 400 𝑚𝑚

↔ 2513,27 𝑚𝑚2 < 3520 → 𝑂𝐾 

Ehdot täyttyvät, joten suoritetaan pilarin taulukkomitoitus menetelmää A käyttäen. 

Tarkastelussa on nyt siis pilari, jolle kohdistuu paloaltistus kolmelta sivulta.  

Taulukkomitoitus arvo kyseiselle pilarille on luettavissa eurokoodista löytyvästä 

taulukosta (SFS-EN 1992-1-2 s.39). Kantavien rakenteiden vaatimus esimerkkikohteessa 

on 120 minuuttia, joten luetaan arvo siis kohdasta R 120. Lasketaan lisäksi 

hyväksikäyttöaste palotilanteessa μfi, jolla saadaan valittua oikea sarake taulukosta: 

𝜇𝑓𝑖 = 𝜂𝑓𝑖 ∗
𝑁𝐸𝑑

𝑁𝑅𝑑
= 0,7 ∗

450 𝑘𝑁 + 28
𝑘𝑁
𝑚 ∗ 2,41 𝑚 + 10

𝑘𝑁
𝑚 ∗ 2,41 𝑚 + 1,9

𝑘𝑁
𝑚 ∗ 2,01 𝑚

220 𝑚𝑚 ∗ 400 𝑚𝑚 ∗ 30
𝑁

𝑚𝑚2

= 0,145 

Huomataan, että palonkestoluokassa 120 minuuttia minimi paksuus rakenteelle on 250 

millimetriä, joten pilaria täytyisi paksuntaa sisältäpäin, jotta saavutettaisiin 

taulukkomitoituksen mukainen luokka. Taulukosta (Taulukko 10) voidaan lukea 

raudoituksen keskimääräisen keskiöetäisyyden suuruudeksi 40 mm ulkoreunasta. Jos 

pilarin pääteräksiksi määritetään esimerkiksi 8 T20 (neljä molemmille puolille) ja 

hakaraudoituksen paksuudeksi 8 mm, tulisi näin ollen betonipeitteen paksuus pilarissa 

olla vähintään 22 mm. 



 

Taulukko 10. Poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai pyöreän pilarin vähimmäismitat ja 

vähimmäisarvot keskiöetäisyydelle (mukaillen SFS-EN 1992-1-2 s. 39). 

Standardi-

palonkestä

vyys 

Vähimmäismitat (mm) 

Pilarin leveys bmin/a 

Pilari altistuu palolle useammalta kuin yhdeltä 

sivulta 

Pilari altistuu palolle 

yhdeltä sivulta 

𝜇𝑓𝑖 = 0,2 𝜇𝑓𝑖 = 0,5 𝜇𝑓𝑖 = 0,7 𝜇𝑓𝑖 = 0,7 

1 2 3 4 5 

R 30 200/25 200/25 200/32 155/25 

   300/27  

R 60 200/25 200/36 250/46 155/25 

  300/31 350/40  

R 90 200/31 300/45 350/53 155/25 

 300/25 400/38 450/40**  

R 120 250/40 350/45** 350/57** 175/35 

 350/35 450/40** 450/51**  

R 180 350/45** 350/63** 450/70** 230/55 

R 240 350/61** 450/75** - 295/70 

** Vähintään 8 tankoa 

 

 

 

 

 

 



 

Liite 2 Esimerkkilaskennat vyöhykemenetelmällä 

Aukkopalkki (vyöhykemenetelmä) 

Suoritetaan aukkopalkin mitoitus vyöhykemenetelmällä kolme metriä leveälle aukolle, 

johon kohdistuu palorasitus kahdesta suunnasta. Palkki on palolta suojattu eristepuolelta 

ja yläpuolelta. Palolle altistuvat pinnat löytyvät siis palkin sisä- ja alapuolelta. Suoritetaan 

palkin jako vyöhykkeisiin. Tarkastellaan nyt kapeampaa eli 220 mm paksua suuntaa ja 

oletetaan lopuksi sama heikentyneen vyöhykkeen paksuus myös 345 mm paksulle 

suunnalle. Muodostetaan yhteensä 5 vyöhykettä, vyöhykkeen leveys 44 mm. Käytetään 

eurokoodin 1992-1-2 liitteen A kuvan A. 8 ja A. 9 b) kuvaajia palkin vyöhykkeiden 

lämpötilan määrittämiseen. Kuvaajan palonkestovaatimus on R120 ja vaikka profiili on 

väärä, on pintamateriaalien lämpötilat vastaavat, kuin meidän tapauksessamme. 

Viimeisen vyöhykkeen keskustan lämpötilaa taulukosta ei voida lukea mutta arvioidaan 

lämpötilan olevan alle 100 astetta, jolloin pienennyskertoimen arvo on 1. 

Pienennyskertoimet laskettu oletuksella, että elementin betoni on valmistettu 

kalkkipitoisista kiviaineksista. 

Poistetaan heikentynyt vyöhyke: 

Jaetaan palkki vyöhykkeisiin. Koska altistus palkille kohdistuu kahdesta suunnasta, 

valitaan ohuempi suunta tarkasteluun, jolloin w:n arvoksi saadaan 220 mm. Nyt piste 

vertailupiste M sijaitsee seinän altistumattomassa reunassa. Jaetaan seinä viiteen 

vyöhykkeeseen. Yhden vyöhykkeen leveydeksi tulee näin ollen 44 mm. 

Taulukko 11. Vyöhykkeisiin jaetun palkin lämpötilat, pienennyskertoimet ja 

vyöhykkeiden keskiöetäisyydet 

Vyöhyke Lämpötila Puristuslujuuden 

pienennyskerroin 

𝐤𝐜(𝛉𝐢) 

Vyöhykkeen etäisyys 

ulkoreunasta 

1 700 ˚C  0,43 22 mm 

2 340 ˚C 0,886 66 mm 

3 180 ˚C 0,976 110 mm 

4 120 ˚C 0,994 154 mm 

5 < 100 ˚C 1,00 198 mm 

 



 

Palkin betonin puristuslujuuden keskimääräinen pienennyskerroin: 

𝑘𝑐,𝑚 =
(1 −

0,2
𝑛

)

𝑛
∗ ∑ 𝑘𝑐(𝜃𝑖)

𝑛

𝑖=1

=
(1 −

0,2
5

)

5
∗ (0,43 + 0,886 + 0,976 + 0,994 + 1 = 0,823 

Palkin poikkileikkauksen heikentyneen vyöhykkeen paksuus:  

𝑎𝑧 = 𝑤 [1 −
𝑘𝑐,𝑚

𝑘𝑐(𝜃𝑀)
] = 220 ∗ [1 −

0,823

1
] = 38,96 𝑚𝑚 ≈ 𝟑𝟗 𝒎𝒎 

Redusoidun poikkileikkauksen siis:  

𝑏𝑓𝑖 = 𝑏 − 𝑎𝑧 = 220 𝑚𝑚 − 39 𝑚𝑚 = 𝟏𝟖𝟏 𝒎𝒎 

ℎ𝑓𝑖 = ℎ − 𝑎𝑧 = 345 𝑚𝑚 − 39 𝑚𝑚 = 𝟑𝟎𝟔 𝒎𝒎 

 

Seuraavaksi arvioidaan teräsbetonin pääterästen lämpötila R 120 altistuksessa 

lämpötilaprofiilien avulla. Suojabetonipaksuus palkissa 𝑐𝑛𝑜𝑚 = 35 𝑚𝑚. Näin ollen 

pääteräksen keskus, josta lämpötila arvioidaan, sijaitsee noin: 𝑑𝑝 = 𝑐𝑛𝑜𝑚 + 𝜙𝑠𝑤 +
𝜙𝑠

2
=

35 𝑚𝑚 + 8 𝑚𝑚 +
16 𝑚𝑚

2
= 51 𝑚𝑚 syvyydessä, joten luetaan lämpötilan arvo kyseisestä 

kohdasta. Pääteräksiä on yhteensä 4 ja sijainti vaikuttaa merkittävästi jokaisen 

pääteräksen lämpötilaan, joten selvitetään näin ollen erikseen jokaisen teräksen lämpötila. 

Teräksistä kaksi alhaalla olevaa ovat vetoteräksiä ja ylhäällä olevat puristusteräksiä. 

Vetoteräksille kohdistuu suhteessa suurempi paloaltistus kuin puristusteräksille, minkä 

vuoksi lasketaan näiden heikennys- ja kimmokertoimet palotilanteessa erikseen 

tarkemman arvion saamiseksi.  



 

 

Kuva 39. Aukkopalkin poikkileikkaus, jossa näkyy raudoituksen sijoittelu ja palolta 

suojatut pinnat. 

Taulukko 12. Palkin terästen lämpötilat, pienennyskertoimet ja muuttuneet 

materiaaliominaisuudet. 

 Lämpötila Alkuperäinen 

lujuus (MPa) 

Pienennyskerroin Uusi 

vetolujuus 

(MPa) 

Kimmokerroin 

(MPa) 

1 600 ˚C 500 0,47 235 62 000 

2 420 ˚C 500 0,956 478 136 000 

= 510 ˚C 500 0,713 356,5 99 000 

3 370 ˚C 500 1,00 500 146 000 

4 100 ˚C 500 1,00 500 200 000 

= 235˚C 500 1,00 500 173 000 

 

Lähtötiedot: 

Sisäkuoren leveys:  𝑏𝑓𝑖 = 181 𝑚𝑚 

Aukkopalkin korkeus:  ℎ𝑓𝑖 = 306 𝑚𝑚 

Redusoidun profiilin poikkileikkausala: 

𝐴𝑐,𝑓𝑖 = ℎ𝑓𝑖 ∗ 𝑏𝑓𝑖 = 306 𝑚𝑚 ∗ 181 𝑚𝑚 = 55 386 𝑚𝑚2 

Parvekeaukon pituus:   𝑙𝑝𝑎𝑙𝑘𝑘𝑖 = 3000 𝑚𝑚 



 

Palotilanteessa hyötykuorman arvoa pienennetään määräävän kuormitusyhdistelmän 

mukaisesti kertoimella (asuintiloissa):  𝜓2 = 0,3 

Palotilanne kuormitus: 

 𝑞1.𝑓𝑖 = 𝐺𝑘𝑗 + 𝜓2 ∗ 𝑄𝑘,1 + ∑ 𝜓2,𝑖 ∗ 𝑄𝑘,𝑖 = (𝑔𝑘 + 𝑔𝑘,𝑝𝑎𝑙𝑘𝑘𝑖) + 𝜓2 ∗ 𝑞𝑘 

= (28
𝑘𝑁

𝑚
+ 1,9

𝑘𝑁

𝑚
) + 0,3 ∗ 10

𝑘𝑁

𝑚
= 32,9

𝑘𝑁

𝑚
 

Kuormituksena nyt siis:  𝑞𝑓𝑖 = 𝑞1.𝑓𝑖 = 32,9 
𝑘𝑁

𝑚
 

Palkissa palotilanteessa vaikuttava mitoitusmomentti:  

𝑀𝐸𝑑,𝑓𝑖 =
𝑞𝑓𝑖 ∗ 𝑙𝑝𝑎𝑙𝑘𝑘𝑖

2

12
=

32,9 
𝑘𝑁
𝑚 ∗ 3𝑚2

12
= 24,7 𝑘𝑁𝑚 

Palkissa palotilanteessa vaikuttava leikkausvoima: 

𝑉𝐸𝑑,𝑓𝑖 =
𝑞𝑓𝑖 ∗ 𝑙𝑝𝑎𝑙𝑘𝑘𝑖

2
=

32,9 
𝑘𝑁
𝑚 ∗ 3 𝑚

2
= 49,35 𝑘𝑁 

Betoni: 

Betonin mitoitus puristuslujuus: 𝑓𝑐𝑘 = 30 𝑀𝑃𝑎 

Betonin osavarmuuskerroin: 𝛾𝑐 = 1,5 

Betonin mitoituspuristuslujuus: 𝑓𝑐𝑑 = 𝛼𝑐𝑐
𝑓𝑐𝑘

𝛾𝑐
= 0,85 ∗

30 𝑀𝑃𝑎

1,5
= 17 𝑀𝑃𝑎 

Osavarmuuskerroin palotilanteessa: 𝛾𝑐,𝑓𝑖 = 1,0 

Puristuslujuus palotilanteessa: 𝑓𝑐𝑑,𝑓𝑖 = 0,85 ∗
𝑓𝑐𝑘

𝛾𝑐,𝑓𝑖
= 𝟐𝟓, 𝟓 𝑴𝑷𝒂 

Vetolujuus palotilanteessa:  𝑓𝑐𝑡𝑚,𝑓𝑖 = 2,9 𝑀𝑃𝑎  

 



 

Teräkset: 

Myötölujuus:   𝑓𝑦𝑘 = 500 𝑀𝑃𝑎  

Teräksen osavarmuuskerroin: 𝛾𝑠 = 1,15 

Teräksen myötölujuus:  𝑓𝑦𝑑 =
𝑓𝑦𝑘

𝛾𝑠
=

500 𝑀𝑃𝑎

1,15
= 434,78 𝑀𝑃𝑎 

Heikennyskerroin vetoterästen lämpötilasta:  𝑘𝑠(𝜃𝑣𝑒𝑡𝑜) = 0,713  

𝑓𝑦𝑑,𝑓𝑖,𝑣𝑒𝑡𝑜 = 𝑓𝑦𝑘 ∗ 𝑘𝑠(𝜃𝑣𝑒𝑡𝑜) = 500 𝑀𝑃𝑎 ∗ 0,713 = 𝟑𝟓𝟔, 𝟓 𝑴𝑷𝒂 

Teräksen keskimääräinen kimmokerroin vetoteräksissä palotilanteessa: 

𝐸𝑠,𝑓𝑖 = 134 500 𝑀𝑃𝑎 

Heikennyskerroin puristusterästen lämpötilasta:  𝑘𝑠(𝜃𝑝𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑢𝑠) = 1,00  

𝑓𝑦𝑑,𝑓𝑖,𝑝𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑢𝑠 = 500 𝑀𝑃𝑎 ∗ 1,00 = 𝟓𝟎𝟎 𝑴𝑷𝒂 

Teräksen keskimääräinen kimmokerroin puristusteräksissä palotilanteessa: 

𝐸𝑠,𝑓𝑖 = 173 000 𝑀𝑃𝑎 

 

Valitaan käytettävät teräkset: 

Pääteräs:   𝜙𝑠 = 16 𝑚𝑚 

   𝐴𝑠1 = 𝜋 ∗ 𝑟2 = 𝜋 ∗ (8𝑚𝑚)2 = 201,06 𝑚𝑚2 

Kokonaispinta-ala vetoraudoitukselle:  

𝐴𝑠 = 𝐴𝑠1 ∗ 𝑛 = 201,06 𝑚𝑚2 ∗ 2 = 402,12 𝑚𝑚2 = 4,02  𝑐𝑚2 



 

Kokonaispinta-ala puristusraudoitukselle:  

𝐴𝑠𝑐 = 𝐴𝑠1 ∗ 𝑛 = 201,06 𝑚𝑚2 ∗ 2 = 402,12 𝑚𝑚2 = 4,02  𝑐𝑚2 

Hakateräkset (2-leikkeinen): 𝜙𝑠𝑤 = 8 𝑚𝑚 

  𝐴𝑠𝑤1 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑟2 = 𝜋 ∗ ( 4𝑚𝑚)2 = 100,53 𝑚𝑚2 

  𝐴𝑠𝑤,𝑡𝑜𝑡 = 607,21 𝑚𝑚2/𝑚 

Taivutusmitoitus: 

Tehollinen korkeus: 

𝑑𝑓𝑖 = ℎ − 𝑑𝑝 = 345 𝑚𝑚 − 51 𝑚𝑚 = 294 𝑚𝑚 

Pääraudoituksen vähimmäisala:  

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 = max (0,26 ∗
𝑓𝑐𝑡𝑚,𝑓𝑖

𝑓𝑦𝑘
∗ 𝑏𝑓𝑖 ∗ 𝑓𝑖 , 0,0013 ∗ 𝑏𝑓𝑖 ∗ 𝑑𝑓𝑖)

= max (0,26 ∗
2,9 𝑀𝑃𝑎

500 𝑀𝑃𝑎
∗ 181 mm ∗ 294 mm , 0,0013 ∗ 181 𝑚𝑚

∗ 292 𝑚𝑚) = max (79,3 mm2 , 68,71 𝑚𝑚2) = 0,8 𝑐𝑚2 

Suhteellinen momentti: 𝜇 =
𝑀𝐸𝑑,𝑓𝑖

𝑏𝑓𝑖∗𝑑𝑓𝑖
2 ∗𝑓𝑐𝑑,𝑓𝑖

=
24 700 000 𝑁𝑚𝑚

181 𝑚𝑚∗(294 𝑚𝑚)2∗25,5 𝑁/𝑚𝑚2 = 0,062 

Puristuspinnan suhteellinen korkeus:  

𝛽 = 1 − √1 − 2 ∗ 𝜇 = 1 − √1 − 2 ∗ 0,094 = 0,064 

Myötöehdon tarkistus:  𝛽𝑏𝑑 = 0,493 

   𝛽 < 𝛽𝑏𝑑 → 𝑂𝐾 

 

 



 

Ehto voimassa, mitoitetaan teräkset peruskaavoilla: 

Mekaaninen raudoitussuhde: 𝜔 = 𝛽 

Vaadittu raudoitusala:   

𝐴𝑠,𝑟𝑒𝑞 = 𝜔 ∗ 𝑏𝑓𝑖 ∗ 𝑑𝑓𝑖 ∗
𝑓𝑐𝑑,𝑓𝑖

𝑓𝑦𝑑,𝑓𝑖,𝑣𝑒𝑡𝑜
= 0,064 ∗ 181 𝑚𝑚 ∗ 294 𝑚𝑚 ∗

25,5 𝑀𝑃𝑎

365,5 𝑀𝑃𝑎

= 237,2 𝑚𝑚2 = 2,4 𝑐𝑚2 

Käytettävien vetoterästen ala: 𝐴𝑠 = 𝐴𝑠1 ∗ 𝑛 = 4,02 𝑐𝑚2 

   𝐴𝑠 > 𝐴𝑠,𝑟𝑒𝑞 → 𝑂𝐾 

Käyttöaste:   
𝐴𝑠.𝑟𝑒𝑞

𝐴𝑠
=

2.4 𝑐𝑚2

4,02 𝑐𝑚2 = 0,59 ∗ 100% = 59 % 

Tarkistetaan toteutuva raudoitussuhde:  

𝜔𝑡𝑜𝑡,𝜃 =
𝐴𝑠

𝑏𝑓𝑖 ∗ 𝑑𝑓𝑖
∗

𝑓𝑦𝑑,𝑓𝑖

𝑓𝑐𝑑,𝑓𝑖
=

402,12 𝑚𝑚2

181 𝑚𝑚 ∗ 294 𝑚𝑚
∗

365,5 𝑀𝑃𝑎

25,5 𝑀𝑃𝑎
= 0,11 

𝜔𝑡𝑜𝑡,𝑓𝑖 < 𝛽𝑏𝑑 → 𝑂𝐾 

 

Leikkausmitoitus: 

Hakateräkset (2-leikkeinen): 𝜙𝑠𝑤 = 8 𝑚𝑚 

  𝐴𝑠𝑤1 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑟2 = 𝜋 ∗ ( 4𝑚𝑚)2 = 100,53 𝑚𝑚2 

  𝐴𝑠𝑤,𝑡𝑜𝑡 = 607,21 𝑚𝑚2/𝑚 

Jako:   𝑠 = 150 𝑚𝑚 

Hakojen suuntakulma:  𝛼ℎ = 90 



 

1 ≤ cot ≤ 2,5  cot 𝜃 = 2,5 

Sisäinen momenttivarsi:  𝑧 = 0,9 ∗ 𝑑𝑓𝑖 = 0,9 ∗ 294 𝑚𝑚 = 264,6 𝑚𝑚 

Halkeilleen betonin lujuuden pienennyskerroin: 

𝑣1 = 0,6 ∗ (1 −
𝑓𝑐𝑘

250
) = 0,6 ∗ (1 −

30

250
) = 0,528 

Suurin sallittu hakaväli:   

𝑠ℎ.𝑚𝑎𝑥 = 0,75 ∗ 𝑑𝑓𝑖 ∗ (1 + cot 𝛼ℎ) = 0,75 ∗ 294 𝑚𝑚 ∗ (1 + cot 90) = 220,5 𝑚𝑚 

Minimileikkausraudoitus:   

𝐴𝑠𝑤,𝑚𝑖𝑛 =
0,08 ∗ 𝑓𝑐𝑘

0,5 ∗ 𝑏𝑓𝑖 ∗ sin 𝛼ℎ

𝑓𝑦𝑘
=

0,08 ∗ (30 𝑀𝑃𝑎)0,5 ∗ 181 𝑚𝑚 ∗ sin 90

500𝑀𝑃𝑎

= 158,66
𝑚𝑚2

𝑚
 

Leikkausvoimakestävyyden maksimi: 

𝑉𝑅𝑑.𝑠,𝑓𝑖 =
𝐴𝑠𝑤

𝑠
∗ 𝑧 ∗ 𝑓𝑦𝑑,𝑓𝑖 ∗ cot 𝜃 =

100,53 𝑚𝑚2

150 𝑚𝑚
∗ 264,6 𝑚𝑚 ∗ 356,5 𝑀𝑃𝑎 ∗ 2,5

= 158,05 𝑘𝑁 

Leikkauskestävyyden maksimi: 

𝑉𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥,𝑓𝑖 =
𝛼𝑐𝑤 ∗ 𝑏𝑓𝑖 ∗ 𝑧 ∗ 𝑣1 ∗ 𝑓𝑐𝑑,𝑓𝑖

cot 𝜃 + tan 𝜃
=

1 ∗ 181 𝑚𝑚 ∗ 264,6 𝑚𝑚 ∗ 0,528 ∗ 25,5 𝑀𝑃𝑎

cot 90 + tan 90

= 222,4 𝑘𝑁 

Leikkauskestävyys siis: 𝑉𝑅𝑑,𝑓𝑖 = min(𝑉𝑅𝑑,𝑠,𝑓𝑖, 𝑉𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥,𝑓𝑖) = 𝑉𝑅𝑑,𝑠,𝑓𝑖 = 158,05 𝑘𝑁 

Käyttöaste:  
𝑉𝐸𝑑,𝑓𝑖

𝑉𝑅𝑑,𝑓𝑖
=

49,35 𝑘𝑁

158,05 𝑘𝑁
∗ 100% = 31,25 % 

 



 

Pielipilari (vyöhykemenetelmä): 

Myös pielipilarin laskennassa oletetaan, että eristeeksi on valittu palamaton materiaali ja 

näin ollen eristettä vasten oleva pinta on suojattu palolta. Näin ollen pielipilarille 

kohdistuu paloaltistus kolmelta sivulta. Suoritetaan pilarin jako vyöhykkeisiin. 

Tarkastellaan molemmilta puolille palolle altistuvaa suuntaa eli 400 mm paksua sivua ja 

oletetaan lopuksi sama heikentyneen vyöhykkeen paksuus myös 220 mm leveälle 

pinnalle. Vertailupiste M sijaitsee keskellä rakennetta johtuen molemminpuolisesta 

paloaltistuksesta. Muodostetaan leveydestä yhteensä 10 vyöhykettä eli 5 vyöhykettä per 

w. Vyöhykkeen leveys tällöin 40 mm. Käytetään eurokoodin 1992-1-2 liitteen A kuvan 

A. 14 kuvaajaa pilarin vyöhykkeiden lämpötilan määrittämiseen. Kuvaajan 

palonkestovaatimus on R120 ja vaikka profiili on väärä, on pintamateriaalien lämpötilat 

vastaavat, kuin meidän tapauksessamme. Viimeisen vyöhykkeen keskustan lämpötilaa 

taulukosta ei voida lukea mutta arvioidaan lämpötilan olevan alle 100 astetta, jolloin 

pienennyskertoimen arvo on 1. Pienennyskertoimet määritetty oletuksella, että 

elementissä käytettävä betoni on valmistettu kalkkipitoisista kiviaineksista. 

Taulukko 13. Vyöhykkeisiin jaetun pilarin lämpötilat, pienennyskertoimet ja 

vyöhykkeiden keskiöetäisyydet. 

Vyöhyke Lämpötila Puristuslujuuden 

pienennyskerroin 

𝐤𝐜(𝛉𝐢) 

Vyöhykkeen etäisyys 

ulkoreunasta 

1 710 ˚C 0,414 20 mm 

2 370 ˚C 0,868 60 mm 

3 210 ˚C 0,964 100 mm 

4 120 ˚C 0,994 140 mm 

5 < 100 ˚C 1,00 180 mm 

 

Lasketaan vyöhykkeiden keskimääräinen pienennyskerroin (Eurokoodi 1992-1-2 liite B 

kaava B. 11): 

𝑘𝑐,𝑚 =
(1 −

0,2
𝑛

)

𝑛
∗ ∑ 𝑘𝑐(𝜃𝑖)

𝑛

𝑖=1

=
(1 − 0,04)

5
∗ (0,415 + 0,868 + 0,964 + 0,994 + 1)

= 𝟎, 𝟖𝟏𝟒 



 

Näin ollen heikentyneen vyöhykkeen paksuus pilarille (Eurokoodi 1992-1-2 liite B kaava 

B. 13): 

𝑎𝑧 = 𝑤 ∗ [1 − (
𝑘𝑐,𝑚

𝑘𝑐(𝜃𝑀)
)

1,3

] = 200 𝑚𝑚 ∗ [1 − (
0,814

1
)

1,3

] = 46,88 𝑚 ≈ 46,9 𝑚𝑚 

Sama heikentyneen vyöhykkeen paksuus oletetaan nyt myös 400 mm leveälle 

sisäpinnalle. Näin ollen redusoidut mitat pielipilarille ovat (suoritetaan pyöristys alaspäin 

lähimpään millimetriin, jotta laskelmat varmalla puolella): 

ℎ𝑓𝑖 = 400 𝑚𝑚 − 2 ∗ 46,9 𝑚𝑚 = 306,2 𝑚𝑚 ≈ 𝟑𝟎𝟔 𝒎𝒎   

𝑏𝑓𝑖 = 220 𝑚𝑚 − 46,9 𝑚𝑚 = 173,1 𝑚𝑚 ≈  𝟏𝟕𝟑 𝒎𝒎 

Seuraavaksi arvioidaan teräsbetonin pääterästen lämpötila R 120 altistuksessa 

lämpötilaprofiilien avulla. Suojabetonipaksuus pilarissa 𝑐𝑛𝑜𝑚 = 35 𝑚𝑚. Näin ollen 

pääteräksen keskus, josta lämpötila arvioidaan, sijaitsee: 𝑑𝑝 = 𝑐𝑛𝑜𝑚 + 𝜙𝑠𝑤 +
𝜙𝑠

2
=

35 𝑚𝑚 + 8 𝑚𝑚 +
20 𝑚𝑚

2
= 53 𝑚𝑚 syvyydessä, joten luetaan lämpötilan arvo kyseisestä 

kohdasta. Pääteräksiä on yhteensä kahdeksan ja sijainti vaikuttaa merkittävästi jokaisen 

pääteräksen lämpötilaan. Selvitetään näin ollen erikseen jokaisen teräksen lämpötila ja 

lasketaan lopuksi heikennyskerroin teräksille. 

 

Kuva 40. Pielipilarin poikkileikkaus, jossa näkyy raudoituksen sijoittelu ja palolta 

suojatut pinnat. 



 

Taulukko 14. Raudoitteiden sijainnit pinta-alakeskiöön nähden. 

Raudoitteiden sijainti pinta-ala keskiöön nähden (z-suunta korkeuden suuntaisesti) 

1 (147 ; 57) 

2 (49 ; 57) 

3 (-49 ; 57) 

4 (-147 ; 57) 

5 (147 ; -57) 

6 (49 ; -57) 

7 (-49 ; -57) 

8 (-147 ; -57) 

 

Taulukko 15. Pilarin terästen lämpötilat, pienennyskertoimet ja muuttuneet 

materiaaliominaisuudet. 

 Lämpötila Alkuperäinen 

lujuus (MPa) 

Pienennyskerroin Uusi 

vetolujuus 

(MPa) 

Kimmokerroin 

(MPa) 

1 600 ˚C 500 0,47 235 62000 

2 410 ˚C 500 0,978 489 138000 

3 410 ˚C 500 0,978 489 138000 

4 600 ˚C 500 0,47 235 62000 

5 410 ˚C 500 0,978 489 138000 

6 100 ˚C 500 1 500 200000 

7 100 ˚C 500 1 500 200000 

8 410 ˚C 500 0,978 489 138000 

 367,5 ˚C 500 0,857 428,25 134500 

 

Betoniterästen keskimääräinen vetolujuus heikennyskertoimen kanssa: 

𝑓𝑦𝑑,𝑓𝑖 = 𝑓𝑦𝑘 ∗
∑ 𝑘𝑠(𝜃𝑖)𝑛

𝑖=1

𝑛
= 500 𝑀𝑃𝑎 ∗ 0,857 = 428,25 𝑀𝑃𝑎 

Teräksen keskimääräinen kimmokerroin redusoidussa poikkileikkauksessa:  

𝐸𝑠,𝑓𝑖 = 134 500𝑀𝑃𝑎 



 

Lähtötiedot: 

Redusoitu leveys:   ℎ𝑓𝑖 = 306 𝑚𝑚 

Redusoitu  korkeus:   𝑏𝑓𝑖 = 173 𝑚𝑚  

Redusoidun profiilin poikkileikkausala: 

𝐴𝑐,𝑓𝑖 = ℎ𝑓𝑖 ∗ 𝑏𝑓𝑖 = 306 𝑚𝑚 ∗ 173 𝑚𝑚 = 52 938 𝑚𝑚2 

Pilarin pituus:   𝑙 = 2690 𝑚𝑚 

Palotilanne kuormitus: 

𝑁𝐸𝑑.𝑓𝑖 = 𝐺𝑘𝑗 + 𝜓2 ∗ 𝑄𝑘,1 + ∑ 𝜓2,𝑖 ∗ 𝑄𝑘,𝑖 = 𝑔𝑘 + 𝑔𝑘,𝑝𝑎𝑙𝑘𝑘𝑖 + 𝑔𝑘,𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟𝑖 + 𝜓2 ∗ 𝑞𝑘 

= 28
𝑘𝑁

𝑚
∗ 2,41 𝑚 + 1,725

𝑘𝑁

𝑚
∗ 2,01 𝑚 + 2

𝑘𝑁

𝑚
∗ 2,69 𝑚 + 10

𝑘𝑁

𝑚
∗ 2,41 𝑚 ∗ 0,3

= 533,6 𝑘𝑁 ≈ 535 𝑘𝑁 

Kuormituksena nyt siis:  𝑁𝐸𝑑,𝑓𝑖 = 535 𝑘𝑁 

 

Betoni: 

Betonin mitoitus puristuslujuus: 𝑓𝑐𝑘 = 30 𝑀𝑃𝑎 

Betonin osavarmuuskerroin: 𝛾𝑐 = 1,5 

Betonin mitoituspuristuslujuus: 𝑓𝑐𝑑 = 𝛼𝑐𝑐
𝑓𝑐𝑘

𝛾𝑐
= 0,85 ∗

30 𝑀𝑃𝑎

1,5
= 17 𝑀𝑃𝑎 

Osavarmuuskerroin palotilanteessa: 𝛾𝑐,𝑓𝑖 = 1,0 

Puristuslujuus palotilanteessa: 𝑓𝑐𝑑,𝑓𝑖 = 0,85 ∗
𝑓𝑐𝑘

𝛾𝑐,𝑓𝑖
= 𝟐𝟓, 𝟓 𝑴𝑷𝒂 



 

Teräkset: 

Myötölujuus:   𝑓𝑦𝑘 = 500 𝑀𝑃𝑎  

Teräksen osavarmuuskerroin: 𝛾𝑠 = 1,15 

Teräksen myötölujuus:  𝑓𝑦𝑑 =
𝑓𝑦𝑘

𝛾𝑠
=

500 𝑀𝑃𝑎

1,15
= 434,78 𝑀𝑃𝑎 

Heikennyskerroin lämpötilasta:   𝑘𝑠(𝜃) = 0,857   

Terästen myötölujuus palotilanteessa:   

𝑓𝑦𝑑,𝑓𝑖 = 𝑓𝑦𝑘 ∗
∑ 𝑘𝑠(𝜃𝑖)𝑛

𝑖=1

𝑛
= 500 𝑀𝑃𝑎 ∗ 0,857 = 428,25 𝑀𝑃𝑎 

Käytettävät teräkset: 

Pääteräs:   𝜙𝑠 = 20 𝑚𝑚 

   𝐴𝑠1 = 𝜋 ∗ 𝑟2 = 𝜋 ∗ (10𝑚𝑚)2 = 314,16 𝑚𝑚2 

Pääterästen määrä:  𝑛 = 8 

Kokonaispinta-ala pääraudoitukselle:  

𝐴𝑠 = 𝐴𝑠1 ∗ 𝑛 = 314,16 𝑚𝑚2 ∗ 8 = 25,13 𝑐𝑚2 

Hakateräs   𝜙𝑠𝑤 = 8 𝑚𝑚 

𝐴𝑠𝑤1 = 𝜋 ∗ 𝑟2 = 𝜋 ∗ (4𝑚𝑚)2 = 50,27 𝑚𝑚2 

Tehdään tarkastelut molempiin suuntiin ja tutkitaan mitoittavat taivutusmomentit: 

Rakenteen vähimmäismomentti: 

𝑀0,𝑚𝑖𝑛 = 𝑒0,𝑚𝑖𝑛 ∗ 𝑁𝐸𝑑,𝑓𝑖 = 20 𝑚𝑚 ∗ 535 𝑘𝑁 = 10,7 𝑘𝑁𝑚 



 

Suunta 1: 

1. kertaluvun vaikutukset: 

Vinouden perusarvo:  𝜃0 =
1

200
 

Pienennyskerroin:  𝐿1 =
𝐿

𝑚
=

2,69 𝑚

𝑚
= 2,69 

      

 𝛼ℎ = max (min (
2

√𝐿1
, 1) ,

2

3
) = max (min (

2

√2,7
, 1) ,

2

3
) = 1 

Pystyrakenteiden kokonaisvaikutus: 𝑚𝑝 = 1 

Rakenneosien määrän pienennyskerroin: 𝛼𝑚 = √0,5 ∗ (1 +
1

𝑚𝑝
) = √0,5 ∗ (1 +

1

1
) = 1 

Vinous:   𝜃1 = 𝜃0 ∗ 𝛼ℎ ∗ 𝛼𝑚 =
1

200
∗ 1 ∗ 1 = 0,005 

Pilarin nurjahduspituus:  𝑙0 = 𝑙𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟𝑖 = 2,69 𝑚 

Epäkeskisyys:  𝑒1 =
𝜃1∗𝑙0

2
=

0,005∗2,69𝑚

2
= 0,006725 𝑚 

Taivutusmomentti: 

Päätemomentit:     

𝑀02,1 = max(𝑀𝑦𝑙ä, 𝑀𝑎𝑙𝑎) + 𝑁𝐸𝑑 ∗ 𝑒1 = 0 𝑘𝑁𝑚 + 535 𝑘𝑁 ∗ 0,006725 𝑚𝑚 = 3,60 𝑘𝑁𝑚 

𝑀02,1 = min(𝑀𝑦𝑙ä, 𝑀𝑎𝑙𝑎) + 𝑁𝐸𝑑 ∗ 𝑒1 = 0 𝑘𝑁𝑚 + 535 𝑘𝑁 ∗ 0,006725 𝑚𝑚 = 3,60 𝑘𝑁𝑚 

Ekvivalentti momentti:  

𝑀0𝑒,1 = max(0,6 ∗ 𝑀02,1 + 0,4 ∗ 𝑀01,1, 0,4 ∗ 𝑀02,1) = 3,60 𝑘𝑁𝑚 

Mitoittava tapaus: 𝑀0𝐸𝑑,1 = 𝑀0𝑒,1 = 3,60 𝑘𝑁𝑚 



 

2. kertaluvun vaikutukset:    

   
1

𝑟1
= 𝐾𝑟 ∗ 𝐾𝜑,1 ∗

1

𝑟0,1
,  

missä:   𝐾𝑟 = min (
𝑛𝑢 − 𝑛

𝑛𝑢 − 𝑛𝑏𝑎𝑙
, 1),  

missä:   𝜔 =
𝐴𝑠∗𝑓𝑦𝑑,𝑓𝑖

𝐴𝑐,𝑓𝑖∗𝑓𝑐𝑑,𝑓𝑖
=

2513,27 𝑚𝑚2 ∗ 428,25

52 938 𝑚𝑚2 ∗ 25,5
𝑁

𝑚𝑚2

= 0,797 

   𝑛𝑢 = 1 + 𝜔 = 1 + 1,029 = 1,797 

   𝑛 =
𝑁𝐸𝑑,𝑓𝑖

𝐴𝑐,𝑓𝑖∗𝑓𝑐𝑑,𝑓𝑖
=

535 𝑘𝑁

52 938 𝑚𝑚2 ∗ 25,5
𝑁

𝑚𝑚2

= 0,396 

   𝑛𝑏𝑎𝑙 = 0,4 

Eli Kr:  𝐾𝑟 = min (
𝑛𝑢 − 𝑛

𝑛𝑢 − 𝑛𝑏𝑎𝑙
, 1) = min (

1,797 − 0,396

1,797− 0,4
, 1) = 1  

   𝐾𝜑,1 = max(1 + 𝛽1 ∗ 𝜑𝑒𝑓 , 1), 

missä:   𝜑𝑒𝑓 = 2,0 

   𝛽1 = 0,35 +
𝑓𝑐𝑘

200
−

𝜆1

150
 

Lasketaan hoikkuusluku: 𝐴 = 0,7 𝐵 = √1 + 2 ∗ 𝜔 = 1,611 𝐶 = 0,7 

Rajahoikkuus: 𝜆𝑙𝑖𝑚,1 =
20∗𝐴∗𝐵∗𝐶

√𝑛
=

20∗𝐴∗𝐵∗𝐶

√
𝑁𝐸𝑑,𝑓𝑖

𝐴𝑐,𝑓𝑖∗𝑓𝑐𝑑,𝑓𝑖

=
20∗0,7∗1,611∗0,7

√
535 𝑘𝑁

52 938 𝑚𝑚2 ∗ 25,5
𝑁

𝑚𝑚2

= 25,08 

Nurjahduspituus:  𝑙0 = 2690 𝑚𝑚 

Redusoidun profiilin jäyhyysmomentti: 𝐼𝑟,1 =
ℎ𝑓𝑖

3 ∗𝑏𝑓𝑖

12
=

(306 𝑚𝑚)3∗173 𝑚𝑚 

12
= 4,13 ∗ 108 𝑚𝑚4 

   𝑖1 = √
𝐼𝑟;1 

𝐴𝑐,𝑓𝑖
= √

4,13∗108 𝑚𝑚4

52 938 𝑚𝑚2 = 88,33 𝑚𝑚 



 

Joten hoikkuusluku:  𝜆1 =
𝑙0

𝑖1
=

2690 𝑚𝑚

88,33 𝑚𝑚
= 30,5 

   𝛽1 = 0,35 +
𝑓𝑐𝑘

200
−

𝜆1

150
= 0,35 +

30

200
−

30,5

150
= 0,30 

Eli Kφ:  𝐾𝜑,1 = max(1 + 𝛽1 ∗ 𝜑𝑒𝑓 , 1) = max(1 + 0,30 ∗ 2,0, 1) = 1,594

   
1

𝑟0,1
=

𝜀𝑦𝑑,𝑓𝑖

0,45∗𝑑1,𝑓𝑖
 

missä:   𝜀𝑦𝑑,𝑓𝑖 =
𝑓𝑦𝑑,𝑓𝑖

𝐸𝑠,𝑓𝑖
=

428,25 𝑀𝑃𝑎

134500 𝑀𝑃𝑎
= 0,0032 

   𝑑1,𝑓𝑖 =
ℎ𝑓𝑖

2
+ 𝑖𝑠,1 

missä:   𝑖𝑠,1 = (
𝐼𝑠,1

𝐴𝑠
)

0,5

, 

missä:   𝐼𝑠,1 = ∑ (𝐼𝜙𝑠
+ (𝑧𝑖)

2 ∗ 𝐴𝑠1)𝑛
𝑖=1       

missä:   𝐼𝜙𝑠
=

𝜋∗𝜙𝑠
4

64
=

𝜋∗(20 𝑚𝑚)4

64
= 7853,98 𝑚𝑚4 

Eli:       

𝐼𝑠,1 = (7853,98 𝑚𝑚4 + (147 𝑚𝑚)2 ∗  314,16 𝑚𝑚2) ∗ 2

+ (7853,98 𝑚𝑚4 + (−147 𝑚𝑚)2 ∗  314,16 𝑚𝑚2) ∗ 2

+ (7853,98 𝑚𝑚4 + (49 𝑚𝑚)2 ∗  314,16 𝑚𝑚2) ∗ 2

+ (7853,98 𝑚𝑚4 + (−49 𝑚𝑚)2 ∗  314,16 𝑚𝑚2) ∗ 2

= 3,023 ∗ 107 𝑚𝑚4 

Eli is:  𝑖𝑠,1 = (
𝐼𝑠,1

𝐴𝑠
)

0,5

= (
3,02∗107 𝑚𝑚4

2513,27 𝑚𝑚2 
)

0,5

= 109,68 𝑚𝑚 

Eli d:  𝑑1,𝑓𝑖 =
ℎ𝑓𝑖

2
+ 𝑖𝑠,1 =

306 𝑚𝑚

2
+ 109,68 𝑚𝑚 = 262,68 𝑚𝑚 

   
1

𝑟0,1
=

𝜀𝑦𝑑,𝑓𝑖

0,45∗𝑑1,𝑓𝑖
=

0,003

0,45∗262,68 𝑚𝑚
= 2,69 ∗ 10−5 



 

Nyt: 
1

𝑟1
= 𝐾𝑟 ∗ 𝐾𝜑,1 ∗

1

𝑟0,1
= 1 ∗ 1,594 ∗ 2,69 ∗ 10−5 = 4,29 ∗ 10−5 

   𝑐 = 10   

  𝑒2,1 =

1

𝑟1
∗𝑙0

2

𝑐
=

4,29∗10−5∗(2690 𝑚𝑚)2

10
= 31,07 𝑚𝑚 

𝑀2,1 = 𝑒2,1 ∗ 𝑁𝐸𝑑,𝑓𝑖 = 31,07 𝑚𝑚 ∗ 535 𝑘𝑁 = 1,662 ∗ 107 𝑁𝑚𝑚 = 16,62 𝑘𝑁𝑚 

Joten mitoitusmomentti:    

𝑀𝐸𝑑,1,𝑓𝑖 = 𝑀0𝐸𝑑,1 + 𝑀2,1 = 3,60 𝑘𝑁𝑚 + 16,62 𝑘𝑁𝑚 = 20,22 𝑘𝑁𝑚 

 

Suunta 2: 

1. kertaluvun vaikutukset: 

Vinouden perusarvo:  𝜃0 =
1

200
 

Pienennyskerroin:  𝐿2 =
𝐿

𝑚
=

2,69 𝑚

𝑚
= 2,69 

      

 𝛼ℎ = max (min (
2

√𝐿1
, 1) ,

2

3
) = max (min (

2

√2,7
, 1) ,

2

3
) = 1 

Pystyrakenteiden kokonaisvaikutus: 𝑚𝑝 = 1 

Rakenneosien määrän pienennyskerroin: 𝛼𝑚 = √0,5 ∗ (1 +
1

𝑚𝑝
) = √0,5 ∗ (1 +

1

1
) = 1 

Vinous:   𝜃2 = 𝜃0 ∗ 𝛼ℎ ∗ 𝛼𝑚 =
1

200
∗ 1 ∗ 1 = 0,005 

Pilarin nurjahduspituus:  𝑙0 = 𝑙𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟𝑖 = 2,69 𝑚 

Epäkeskisyys:  𝑒2 =
𝜃2∗𝑙0

2
=

0,005∗2,69𝑚

2
= 0,006725 𝑚 



 

Taivutusmomentti: 

Päätemomentit:     

𝑀02,2 = max(𝑀𝑦𝑙ä, 𝑀𝑎𝑙𝑎) + 𝑁𝐸𝑑 ∗ 𝑒2 = 0 𝑘𝑁𝑚 + 535 𝑘𝑁 ∗ 0,006725 𝑚𝑚 = 3,60 𝑘𝑁𝑚 

𝑀02,2 = min(𝑀𝑦𝑙ä, 𝑀𝑎𝑙𝑎) + 𝑁𝐸𝑑 ∗ 𝑒2 = 0 𝑘𝑁𝑚 + 535 𝑘𝑁 ∗ 0,006725 𝑚𝑚 = 3,60 𝑘𝑁𝑚 

Ekvivalentti momentti:  

𝑀0𝑒,2 = max(0,6 ∗ 𝑀02,2 + 0,4 ∗ 𝑀01,2, 0,4 ∗ 𝑀02,2) = 3,60 𝑘𝑁𝑚 

Mitoittava tapaus: 𝑀0𝐸𝑑,2 = 𝑀0𝑒,2 = 3,60 𝑘𝑁𝑚 

2. kertaluvun vaikutukset:    

   
1

𝑟2
= 𝐾𝑟 ∗ 𝐾𝜑,2 ∗

1

𝑟0,2
,  

missä:   𝐾𝑟 = min (
𝑛𝑢 − 𝑛

𝑛𝑢 − 𝑛𝑏𝑎𝑙
, 1),  

missä:   𝜔 =
𝐴𝑠∗𝑓𝑦𝑑,𝑓𝑖

𝐴𝑐,𝑓𝑖∗𝑓𝑐𝑑,𝑓𝑖
=

2513,27 𝑚𝑚2 ∗ 428,25

52 938 𝑚𝑚2 ∗ 25,5
𝑁

𝑚𝑚2

= 0,797 

   𝑛𝑢 = 1 + 𝜔 = 1 + 0,797 = 1,797 

   𝑛 =
𝑁𝐸𝑑,𝑓𝑖

𝐴𝑐,𝑓𝑖∗𝑓𝑐𝑑,𝑓𝑖
=

535 𝑘𝑁

52 938 𝑚𝑚2 ∗ 25,5
𝑁

𝑚𝑚2

= 0,396 

   𝑛𝑏𝑎𝑙 = 0,4 

Eli Kr:  𝐾𝑟 = min (
𝑛𝑢 − 𝑛

𝑛𝑢 − 𝑛𝑏𝑎𝑙
, 1) = min (

1,797 − 0,396

1,797− 0,4
, 1) = 1  

   𝐾𝜑,1 = max(1 + 𝛽2 ∗ 𝜑𝑒𝑓, 1), 

missä:   𝜑𝑒𝑓 = 2,0 

   𝛽1 = 0,35 +
𝑓𝑐𝑘

200
−

𝜆2

150
 



 

Lasketaan hoikkuusluku: 𝐴 = 0,7 𝐵 = √1 + 2 ∗ 𝜔 = 1,749 𝐶 = 0,7 

Rajahoikkuus: 𝜆𝑙𝑖𝑚,1 =
20∗𝐴∗𝐵∗𝐶

√𝑛
=

20∗𝐴∗𝐵∗𝐶

√
𝑁𝐸𝑑,𝑓𝑖

𝐴𝑐,𝑓𝑖∗𝑓𝑐𝑑,𝑓𝑖

=
20∗0,7∗1,611∗0,7

√
535 𝑘𝑁

52 938 𝑚𝑚2 ∗ 25,5
𝑁

𝑚𝑚2

= 25,08 

Nurjahduspituus:  𝑙0 = 2690 𝑚𝑚 

Redusoidun profiilin jäyhyysmomentti: 𝐼𝑟,2 =
𝑏𝑓𝑖

3 ∗ℎ𝑓𝑖

12
=

(173 𝑚𝑚)3∗306 𝑚𝑚 

12
= 1,32 ∗ 108 𝑚𝑚4 

   𝑖2 = √
𝐼𝑟;2 

𝐴𝑐,𝑓𝑖
= √

1,32∗108 𝑚𝑚4

52 938 𝑚𝑚2 = 49,94 𝑚𝑚 

Joten hoikkuusluku:  𝜆1 =
𝑙0

𝑖2
=

2690 𝑚𝑚

49,94 𝑚𝑚
= 53,86 

   𝛽1 = 0,35 +
𝑓𝑐𝑘

200
−

𝜆2

150
= 0,35 +

30

200
−

53,86

150
= 0,14 

Eli Kφ:  𝐾𝜑,2 = max(1 + 𝛽2 ∗ 𝜑𝑒𝑓 , 1) = max(1 + 0,14 ∗ 2,0, 1) = 1,282

   
1

𝑟0,2
=

𝜀𝑦𝑑,𝑓𝑖

0,45∗𝑑2,𝑓𝑖
 

missä:   𝜀𝑦𝑑,𝑓𝑖 =
𝑓𝑦𝑑,𝑓𝑖

𝐸𝑠,𝑓𝑖
=

428,25 𝑀𝑃𝑎

134500 𝑀𝑃𝑎
= 0,0032 

   𝑑2,𝑓𝑖 =
𝑏𝑓𝑖

2
+ 𝑖𝑠,2 

missä:   𝑖𝑠,2 = (
𝐼𝑠,2

𝐴𝑠
)

0,5

, 

missä:   𝐼𝑠,2 = ∑ (𝐼𝜙𝑠
+ (𝑧𝑖)

2 ∗ 𝐴𝑠1)𝑛
𝑖=1       

missä:   𝐼𝜙𝑠
=

𝜋∗𝜙𝑠
4

64
=

𝜋∗(20 𝑚𝑚)4

64
= 7853,98 𝑚𝑚4 

 

 



 

Eli:       

𝐼𝑠,2 = (7853,98 𝑚𝑚4 + (57 𝑚𝑚)2 ∗  314,16 𝑚𝑚2) ∗ 4

+ (7853,98 𝑚𝑚4 + (−57 𝑚𝑚)2 ∗  314,16 𝑚𝑚2) ∗ 4

= 8,23 ∗ 106 𝑚𝑚4 

Eli is:   𝑖𝑠,2 = (
𝐼𝑠,2

𝐴𝑠
)

0,5

= (
8,23∗106 𝑚𝑚4

2513,27 𝑚𝑚2 )
0,5

= 57,2 𝑚𝑚 

Eli d:  𝑑2,𝑓𝑖 =
𝑏𝑓𝑖

2
+ 𝑖𝑠,2 =

173 𝑚𝑚

2
+ 57,2 𝑚𝑚 = 143,72 𝑚𝑚 

   
1

𝑟0,2
=

𝜀𝑦𝑑,𝑓𝑖

0,45∗𝑑2,𝑓𝑖
=

0,003

0,45∗143,72
= 4,92 ∗ 10−5 

Nyt: 
1

𝑟2
= 𝐾𝑟 ∗ 𝐾𝜑,2 ∗

1

𝑟0,2
= 1 ∗ 1,282 ∗ 4,92 ∗ 10−5 = 6,31 ∗ 10−5 

   𝑐 = 10   

  𝑒2,2 =

1

𝑟2
∗𝑙0

2

𝑐
=

6,31∗10−5∗(2690 𝑚𝑚)2

10
= 45,66 𝑚𝑚 

𝑀2,2 = 𝑒2,2 ∗ 𝑁𝐸𝑑,𝑓𝑖 = 45,66 𝑚𝑚 ∗ 535 𝑘𝑁 = 2,443 ∗ 107 𝑁𝑚𝑚 = 24,43 𝑘𝑁𝑚 

Joten mitoitusmomentti:    

𝑀𝐸𝑑,2,𝑓𝑖 = 𝑀0𝐸𝑑,2 + 𝑀2,2 = 3,60 𝑘𝑁𝑚 + 24,43 𝑘𝑁𝑚 = 28,03 𝑘𝑁𝑚 

Mitoittavat voimat siis: 

𝑁𝐸𝑑,𝑓𝑖 = 535 𝑘𝑁 

𝑀𝐸𝑑,1,𝑓𝑖 = 20,22 𝑘𝑁𝑚 

𝑀𝐸𝑑,2,𝑓𝑖 = 28,03 𝑘𝑁𝑚  

 

 



 

Otetaan mitoituskäyrät työn tuotoksena valmistetusta Excel-tiedostosta: 

 

 

 

Kuva 41. Tuotetulla palomitoitusohjelmalla saadut tulokset. 

 



 

Liite 3. Vertailutulokset esimerkkikohteen palomitoitukselle FEM-Design ohjelmalla 

Tutkitaan samaa kohdetta myös FEM-Design ohjelmaa käyttäen, jotta tulokset ovat 

keskenään verrannollisia. Aloitetaan luomalla mitoituksen kohteena olevan SW-

elementin sisäkuori, tarvittavat aukot ja tuennat. Kun seinä aukkoineen on saatu luotua, 

määritetään betonin materiaaliominaisuudet tilannetta vastaaviksi seinän 

ominaisuuksista. Lisätään lopuksi niveltuenta alareunaan ja sivusuuntainen tuenta myös 

kuoren yläreunaan, jotta saadaan mahdollisimman todenmukainen malli. 

 

Kuva 42. FEM-Design:lla luotu SW-elementin geometria ja tuennat. 

Seuraavaksi määritetään sisäkuorta rasittava kuormitus. Aluksi luodaan kuormitus luokat 

DL1 (omapaino) DL2 (muiden rakenteiden omapaino) LL1 (hyötykuorma) ja Palo (+Fire, 

jolla suoritetaan ohjelmassa palomitoitus). DL1 kuormitukseksi on määritetty rakenteen 

omapaino kuten alla olevasta kuvasta huomataan, kun taas DL2 ja LL1 kuormiksi on 

määritetty ennalta lasketut kuormat eli DL2:lle 28 kN/m + yläpuolisten rakenteiden 450 

kN kuorma ja LL1:lle 10 kN/m.  

 

Kuva 43. Rakenteen kuormitukset. 



 

Kuormitusyhdistelmät puolestaan ovat seuraavanlaiset: 

 

Kuva 44. Kuormitusyhdistelmät, joissa mukana myös palotilanne. 

Siirrytään seuraavaksi RC Design välilehdelle. Määritetään luotuun elementtiin palkki- 

ja pilarikaistat, joiden avulla palomitoitus suoritetaan. Palkki- ja pilarikaistat täytyy luoda 

concealed bar reinforcement-työkalulla, jotta ne toimivat halutulla tavalla. Alla olevassa 

kuvassa kuva määritetyistä palkki- ja pilarilkaistoista (siniset viivat). 

 

Kuva 45. Sisäkuoreen määritetyt palkki- ja pilarikaistat. 

Nyt voidaan laskea malli ja alkaa suunnitella raudoitusta. Ohjelmassa voidaan valita 

pilarille laskutavaksi joko nimellisjäykkyyteen tai nimelliseen kaarevuuteen perustuva 



 

menetelmä. Valitaan pilarin laskutavaksi nimelliseen kaarevuuteen perustuva menetelmä. 

Tarkistetaan vielä laskenta-asetukset määritetyille palkki- ja pilarikaistoille kohdasta 

Calculation parameters. Asetuksista määritetään muun muassa kuorman epäkeskisyys, 

paloaltistuksen aika ja moneltako sivulta altistus kohdistuu sekä laskettavat asiat. Lopuksi 

määritetään halutut raudoitukset palkki- ja pilarikaistoille käyttämällä parametristä 

raudoitustyökalua. Määritetään sama raudoitus kuin käsinlaskennassa eli pilarikaistoille 

pääraudoitus 8 T20 (raudoitteet tasaisilla väleillä 88 mm) sekä hakaraudoitus T8 k150 ja 

palkkikaistoille pääraudoitus 4 T16 ja hakaraudoitus T8 k150. Betonipeitteeksi 

molemmille mitoitettaville rakenneosille määritetään esimerkkikohteen tiedoissa oleva 

35 millimetriä 

Tärkeimmät tulokset pielipilarin laskennasta: 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 Tärkeimmät tulokset aukkopalkin laskennasta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


