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Työn tavoitteena on laatia ohjeet CLT–betoni-liittorakenteisten laattojen rakennemitoitukseen
sekä voimassa olevat että tulevat Eurokoodit huomioiden. Ohje on erityisesti tarkoitettu käytettä-
väksi vanhojen Eurokoodien voimassa ollessa, mutta sitä voi käyttää viitteellisenä ohjeena myös
Eurokoodien päivittyessä. Tällöin suunnittelijan on kuitenkin varmistettava kaavojen ja ohjeiden
pätevyys, sillä ne ovat saattaneet päivittyä. Myös CLT- ja liitostoimittajien tuotekohtaisten teknis-
ten standardien voimassaolo pitää tarkastaa.

Työssä on esitetty laatan kuormitukset ja kuormitusyhdistelmät nykyisten Eurokoodien EN
1990 ja EN 1991 mukaan. Kuormien ja yhdistelmien arvoissa ja kaavoissa on kerrottu Eurokoo-
din suositusarvot sekä Suomen kansallisten liitteiden arvot ja valinnat. Lisäksi on esitetty betonin
ja CLT:n kutistumien ja lämpö- sekä kosteusliikkeiden kaavat sekä näistä aiheutuvien rasitusten
laskentakaavat. Käytännössä usein ainoa huomioitava liike on betonin kuivumiskutistuma, joka
aiheuttaa jopa 30–50 % lopputaipumasta.

Viruman vaikutus jännityksiin ja taivutusjäykkyyteen on huomioitu käyttämällä pitkäaikaisten
kuormien osuudelle jäykkyysominaisuuksien tehollisia arvoja. Betoni viruu puu–betoni-liittoraken-
teessa enemmän kuin normaalissa teräsbetonirakenteessa. Sen lopullisen kimmokertoimen arvo
viruville kuormille saattaa olla vain 20 % alkuperäisestä. Betonin viruman ja kutistuman rajoittami-
sella olisi suuri merkitys poikkileikkaukselle varsinkin suurilla jänneväleillä.

Poikkileikkauksen taivutusjäykkyyden laskennassa on huomioitava leikkausliitoksen ja poikit-
taislamellien leikkausmuodonmuutos. Tässä työssä se on tehty laajennetulla gamma-menetelmäl-
lä. Menetelmä osoittautui soveltuvan erinomaisesti monikerroksisille liittolaatoille.

Työssä on esitelty CLT:n ja betonin välisten leikkausliitosten mitoitustapoja teknisten hyväksyn-
töjen sekä uusien Eurokoodien luonnosten mukaan. Nykyisen EN 1995 tai sen Suomen kansal-
lisen liitteen mukaiset värähtelymitoitusohjeet eivät sovellu matalataajuuslattioille, jollaisia CLT–
betoni-liittolaatat usein ovat, joten työssä on esitelty myös uuden EN 1995 luonnoksen mukainen
värähtelymitoitus. Murtorajatilan mitoitus on esitetty tapauskohtaisesti nykyisen tai tulevan Euro-
koodin luonnoksen mukaan. CLT:n palomitoitus on esitetty valmistajien sekä tulevan Eurokoodin
luonnoksen mukaan huomioiden CLT:n lamellien mahdollinen delaminoituminen.

Tyypillisesti laatan mitoittaa lopputaipuma. Tämän takia tutkittiin erityisesti liittolaatan sekä kim-
moiseen että lopulliseen taivutusjäykkyyteen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksessa havaittiin, että
tyypillisesti selvästi jäykimpään liittopoikkileikkaukseen päästään CLT-levyllä, jonka alimmainen
kantava kerros on paksu ja jossa on pinta-alaltaan paljon kantavaa lamellia. Tämä voidaan saa-
vuttaa esim. liimaamalla samansuuntaisia lamelleja päällekkäin uloimpiin kerroksiin. Loviliitos on
tyypillisesti jäykin tutkituista leikkausliitoksista. Myös erilaisten valutuentojen vaikutuksia tutkittiin.
Tutkimuksen perusteella esitettiin eri jänneväleille esimerkkirakenteet. Liitteessä A on tutkitun esi-
merkkirakenteen laskelmaraportti, joka on toteutettu työn ohessa tehdyllä Excel-mitoituspohjalla.
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ABSTRACT

Tatu Saastamoinen: Design of CLT-Concrete Composite Slabs
Master of Science Thesis
Tampere University
Master’s Programme in Civil Engineering
January 2021

The purpose of this thesis is to establish a guideline for dimensioning CLT–concrete floors,
while considering both the existing and upcoming Eurocodes. The guideline is specifically meant
to be used with existing Eurocodes, but it can be used as a reference later. However, the designer
must ensure that they follow the new Eurocodes, as the formulae and instructions may have been
updated. Also, the latest technical documents and approvals must be used.

The loads and load combinations have been presented according to existing Eurocodes EN
1990 and EN 1991. Both recommended and national Finnish values and choices are given. A
method is presented to calculate the effects of inelastic strains, such as concrete shrinkage, which
is usually the most significant by far, causing up to 50 % of the final deflection.

The effects of creep are considered by using effective stiffness properties of timber, concrete
and shear connectors for quasi-permanent loads. Concrete has higher creep in timber–concrete
structures than in reinforced concrete structures. Its final effective modulus of elasticity may be as
low as 20 % of its original value.

The rolling shear deformation and the slip of shear connectors must be considered when cal-
culating bending stiffness. This is done here with the extended Gamma method, which applies
well with multi-layer composite slabs.

This study presents different shear connectors and their dimensioning according to their Euro-
pean approvals or the upcoming Eurocodes. The current EN 1995 or its Finnish national annex’s
vibration analysis don’t apply to low-frequency floors, which is often the case for CLT-concrete
floors. This study suggests using the vibration analysis of the upcoming EN 1995 even before its
passage. Calculation of the charring of CLT is presented according to existing guidelines from
manufacturers and the upcoming Eurocode EN 1995-1-2, which takes possible delamination into
account.

Usually the final deflection was found to be the most demanding criterion for the slab. There-
fore, the elastic and final bending stiffnesses and their factors were studied. It was found that CLT
elements with thick bottom layers and small transverse layers were usually the stiffest choice by
far. The notched connection was usually the stiffest out of the studied connections. The effects
of propping were also studied. A list of example structures with different spans was made. A
calculation report of an example structure that was studied is found in appendix A. The report was
made with an Excel-based calculation tool that was developed during this thesis.

Keywords: CLT-concrete, timber-concrete, cross laminated timber, composite floor, TCC

The originality of this thesis has been checked using the Turnitin OriginalityCheck service.
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1. JOHDANTO

Puu–betoni- tai CLT–betoni-liittorakenteisille laatoille ei ole Suomessa voimassa olevaa

Eurokoodia tai muuta mitoitusohjetta. Mitoitusohjeelle on tarvetta, koska näiden raken-

teiden kysyntä on Suomessakin kasvussa. Tulevissa puurakenteiden Eurokoodeissa tul-

laan huomioimaan CLT sekä puu–betoni-liittorakenteet. Liittorakenteiden osuus saattaa

tulla voimaan jo aikaisintaan vuonna 2021 täydentämään nykyistä perusosaa EN 1995-1-

1. Perusosan päivityksen voimaantulo on kirjoitushetken aikataulun mukaan vuonna 2025

(CEN 2020c). Tulevien Eurokoodien CLT–betoni-liittolaatoille olennaisimmat osat ovat pit-

källä luonnosvaiheessa tai lähes lopulliset, joten näitä luonnoksia on käytetty tässä työssä

lähteenä soveltuvin osin. Nämä luonnokset puurakenteiden Eurokoodien osalta ovat Suo-

messa käytettävissä vain RTT/SR 20 AK 04 Puurakenteiden suunnittelu -seurantaryhmän

jäsenille.

Työn tavoitteena on koota jo nykyisten Eurokoodien kanssa yhteensopiva mitoitusohje

CLT–betoni-liittorakenteisille laatoille. Lisäksi käydään läpi ohjeen mukaan tehdyllä mi-

toituspohjalla saatuja tuloksia ja erityisesti huomioitavia seikkoja ja mitoittavimpia tekijöitä

lopputulokseen. Tutkimus keskittyy laatan rakennemitoitukseen käyttö- ja murtorajatilassa

sekä tulipalossa. Tutkimus keskittyy puun osalta vain CLT:hen, eikä tätä työtä voi käyttää

kaikilta osin esimerkiksi LVL–betoni-liittorakenteisten laattojen mitoitukseen. Työssä on

vain sivuttu poikkileikkauksen rakennusfysikaalista toimintaa, ja laatan ääneneristävyys

on esitetty suppeasti. Liitos- tai läpivientidetaljiikkaa ei käsitellä.

Liittorakenteessa kantava kerros on kerros, jolla on taivutusjäykkyyttä tarkasteltavassa

suunnassa. CLT–betoni-liittorakenne koostuu aina useasta kantavasta kerroksesta joi-

den välissä on kantamaton, mahdollisesti leikkausvoimasta liukuva kerros, jolla ei katsota

olevan taivutusjäykkyyttä. Liittorakenteessa liukuma voi aiheutua puun ja betonin väli-

sestä leikkausliitoksesta tai tarkasteltavaan suuntaan nähden poikittaisen CLT:n lamel-

lin leikkausmuodonmuutoksesta. Tämä liukuma tulee huomioida jollakin sopivalla mene-

telmällä. EN 1995-1-1 Liite B esittelee tähän mekaanisin liittimin kootun palkin teorian,

ns. yksinkertaistetun gamma-menetelmän, mutta kyseinen menetelmä käy vain kahdel-

le tai kolmelle kantavalle kerrokselle. Tässä työssä päädyttiin käyttämään laajennettua

gamma-menetelmää Wallner-Novak et al.:n (2014) mukaan, jossa tämä teoria on laajen-

nettu rajattomalle määrälle kantavia kerroksia. Menetelmä on silti suhteellisen yksinkertai-

nen ohjelmoitavaksi esimerkiksi Exceliin tai varsinkin MathCadiin. Lisäksi menetelmään
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päädyttiin, koska gamma-menetelmällä saatuja väliarvoja vaaditaan betonin viruman ja

kutistuman arvojen ja vaikutuksien kaavoissa.

CLT–betoni-liittolaatoista on tehty viime vuosina tutkimuksia, varsinkin sen leikkausliitok-

sesta betoniin. Suurin osa tässä ohjeessa hyödynnettävästä tiedosta on peräisin ylei-

sistä puu–betoni-liittolaattojen tai CLT-rakenteiden tutkimuksista tai ohjeista. Puu–betoni-

liittolaatoista on tehty State of the art -raportti (2018), joka toimii myös mitoitusohjeena

varsinkin puupalkki–betoni-liittorakenteille, joka perustuu pitkälti samoihin tutkimuksiin ja

on osittain samojen vastuuhenkilöiden tuottamaa kuin tuleva puu–betoni Eurokoodi (CEN

2020f). Nämä eivät kuitenkaan erityisesti huomioi CLT:n erikoisominaisuuksia, kuten mo-

nikerroksisuutta tai poikittaislamelleja, vaikka tuleva puu–betoni Eurokoodi sallii CLT:n

käytön.
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2. LAATAN RASITUKSET

Tässä työssä käsitellään laattoja liittorakennevaiheessa yksiaukkoisina ja yhteen suun-

taan kantavina. Valun aikana CLT käsitellään moniaukkoisena, jos käytetään valutukia.

Yhteen suuntaan kantavuus on useimmiten perusteltua siksi, että laatta kantaa usein ly-

hyemmässä suunnassaan sekä on selvästi jäykempi samassa suunnassa, jolloin ristiin-

kantavuudella on suhteellisen pieni merkitys. Eri suuntien taivutusjäykkyyksien ero joh-

tuu CLT-levyjen saumoista sekä lamellien jaosta eri suunnissa. Liitoksista risti- ja vinoruu-

vaus, loviliitos sekä teräsreikälevyt ovat selvästi jäykempiä kantavassa suunnassa kuin

kohtisuoraan kantavaa linjaa vasten.

Liittolaattaan kuormista aiheutuvat rasitukset saadaan ratkaistua statiikan peruskaavojen

avulla. Laatta voidaan pääsääntöisesti mitoittaa yhden metrin levyisenä palkkina, joka on

tuettu päistään nivelisillä liitoksilla. Mikäli laatalla on pistekuormia, tulee laatan teholli-

nen leveys pistekuormalle huomioida. Keskellä jänneväliä olevan pistekuorman tehollisen

leveyden voi laskea kaavalla (3.74). Yhteen suuntaan kantavan, valussa kolmella valutu-

kilinjalla tuetun laatan rakennemallit on esitetty kuvassa 2.1. Kuvan pistekuormat GV T i

ovat valutuennan poistosta aiheutuvat pysyvät kuormat liittolaatalle, missä on huomioitu

puun ja kovettuneen teräsbetonin paino (Dias et al. 2018, s. 24).

A B7000

g + q

LIITTOVAIHE
GVT1 GVT2 GVT3

A BVT1 VT2 VT3

gtim + gconc,tuore + qca,valu

VALUN AIKANA

1750 1750 1750 1750

Kuva 2.1. Yhteen suuntaan kantavan CLT–betoni-liittolaatan rakennemalli valussa ja liit-
tovaiheessa, kun käytetään kolmea valutukilinjaa.
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Ristiinkantavuus on kuitenkin mahdollista esimerkiksi tutkimuksen (Loebus et al. 2017)

esittämällä ratkaisulla, jota on havainnollistettu kuvassa 2.2. Tutkittujen CLT-elementtien

sauma on vähintään osittain jäykkä joka suunnassa leikkausvoimalle ja taivutukselle.

Sauman periaatepiirros ja rasitukset on esitetty kuvassa 2.3. Sauma toimii pääsuunnas-

saan normaalin teräsbetonipalkin tavoin. Poikkisuunnassa CLT:n alimpiin, paksuihin poik-

kisuunnan lamelleihin on injektoitu harjateräkset, jotka on ankkuroitu myös betoniin. Tä-

mä liitos välittää taivutuksesta aiheutuvan CLT:n poikkilamellien alapinnan vetojännityk-

sen sauman yli. Leikkausliitokset on toteutettu molempiin vaakasuuntiin erikorkuisilla lo-

villa. CLT:n kahden päällimmäistä lamellin tulisi olla ohuita, ja kahden alimman paksuja,

jolloin ristiinkantavan CLT:n on hyvä olla epäsymmetrinen. Tämänlaisia CLT:n lamellija-

koja ei ole Suomessa tarjolla vakiona. CLT-levy voi olla symmetrinen, mikäli käytetään

leikkausliitiminä vaihtelevasti kahdessa suunnassa kaltevia vinoruuveja.

Kuva 2.2. Ristiinkantavan CLT–betoni-liittolaatan toimintaperiaate (Loebus et al. 2017, s.
1).

 

Table 5. Comparison of the slip moduli from the approvals (ETA/abZ) and the push‐out test results 
(tconcrete = 17d / 120d) in dependence on β. 

β  K||F  K||F, β / K||F,0°  ks,mean  ks,β / ks,0° 

[°]  [kN/mm]  [‐]  [kN/mm]  [‐] 

  ETA  abZ  ETA  abZ  17d  120d  17d  120d 

0  11.0  11.0  1.00  1.00  80.3  41.9  1.00  1.00 

30  5.2  4.3  0.47  0.39  54.8  18.9  0.68  0.45 

a)  

b)  
Kuva 2.3. Ristiinkantavan CLT–betoni-liittolaatan sauman ottamia rasituksia yllä ja peri-
aatekuva alla (Loebus et al. 2017, s. 9).
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2.1 Rakentamisesta aiheutuvat kuormat

CLT-laatta täytyy mitoittaa rakentamisesta aiheutuville kuormille sekä valunaikaisille kuor-

mille. Rakentamisesta aiheutuvan kuorman suositusarvo ja myös Suomessa käytettävä

ominaisarvo on qca,k = 1,0 kN/m2 (SFS-EN 2002b, s. 39). Rakentamisen aikaiset kuor-

mat eivät ole pysyviä, eivätkä ne vaikuta samaan aikaan hyötykuorman kanssa. Mitoitus

rakennusaikaiselle kuormalle ennen valua tehdään ilman valutukia, mikäli ei tiedetä, onko

valutuet paikallaan ennen CLT:n asennusta. Jos valutukia ei asenneta ollenkaan tai ne on

asennettu paikoilleen ennen CLT:tä, riittää pelkästään valunaikaisille kuormille mitoitus,

sillä valunaikaiset kuormat ovat tuoreen teräsbetonin painon takia aina suurempia kuin

ennen valua.

2.1.1 Valunaikaiset kuormat ja valutuet

CLT toimii valumuottina betonivalulle. CLT:tä voi tukea valunaikaisilla tuilla, kunnes be-

toni on riittävästi kovettunut. Uuden puu–betoni-liittorakenteiden Eurokoodin luonnoksen

(CEN 2020f, s. 26) mukaan CLT:n valunaikainen tuenta on ”tehokasta”, kun CLT:n taivu-

tusjännitys tuoreen betonin painosta ei ylitä 10 %:a sen taivutuskestävyydestä. Jos tuen-

ta on tehokasta, CLT:n valunaikaisia jännityksiä ja taipumaa ei tarvitse huomioida myö-

hemmin liittorakenteen laskuissa. Valuvaiheen huomioimatta jättäminen murtorajatilassa

on kuitenkin kyseenalaista ”tehokkaallakin” valutuennalla mikäli CLT:n alapinta on vedetty

jännevälin puolivälissä. CLT:ssä voi olla tehokkaalla valutuennalla noin 15 %:n käyttöaste,

kun huomioidaan vain liittolaatan omapaino. Syytä, miksi tämän yksinkertaistuksen saa

tehdä, ei ole annettu. Mikäli ei halua tehdä hyvin epävarmalla puolella olevia yksinkertais-

tuksia, kannattaa käyttää valutukea myös keskellä jänneväliä, jolloin CLT on siitä kohtaa

puristettu alapinnastaan. Tällöin valun ajan huomioimatta jättäminen on hyvin todennä-

köisesti varmalla puolella. On kuitenkin outoa, että mikäli valutuenta ei ole tehokasta, on

vaatimuksen mukaan pakko huomioida valunaika, joka voi kuitenkin olla myös hyödyllistä.

Valutuennan vaikutusta jännitysjakaumaan on käsitelty enemmän kappaleessa 5.2.

Jos tuentaa ei ole tai se ei ole tehokasta, huomioidaan liittolaatan painon ja taipuman

lisäksi CLT:n taipumasta aiheutuva betonin menekin lisääntymisen aiheuttama kuorma

(CEN 2020f, s. 31). Tämä huomioidaan valun ajan lisäämällä CLT:n valunaikaisen tai-

pumakuvaajan paksuudelta betonia ja laskemalla rasitukset uudelleen. Tämä toistetaan

useaan kertaan, kunnes ollaan riittävän tarkassa tuloksessa. Yksinkertaisempi tapa huo-

mioida lisäkuorma on lisätä CLT:n ensimmäisen laskentakerran maksimitaipuman mää-

rän betonia koko laatalle. Tämä on varmalla puolella, eikä todennäköisesti vaadi iteroin-

tia. Betonin menekin kasvua ei ole määrätty huomioitavaksi liittolaatan taipumassa be-

tonin kovetuttua. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että ylimääräinen kovettunut betoni

lisää todellisuudessa liittolaatan taivutusjäykkyyttä. Murtorajatilassa tämä paino silti huo-

mioidaan.
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Valunaikaiset kuormat näkyvät taulukosta 2.1. Kuormien arvot (1) ja (2) ovat 0,75 kN/m2,

kun normaaliraudoitetun betonin paksuus on korkeintaan 288 mm. Tuoreen, normaalirau-

doitetun betonin tilavuuspainona käytetään 26 kN/m3 ja tuoreen, raudoittamattoman be-

tonin tilavuuspainona 25 kN/m3 (SFS-EN 2002a, s. 46). Taipumasta aiheutuva lisäbetoni

on raudoittamatonta. Jos käytetään valutukia, niin kuormat (1), (2) ja (3) jaetaan aukkoi-

hin symmetrisesti tai epäsymmetrisesti niin, että saadaan suurimmat rasitukset. Yläpin-

nan vaakatasoon valamisen takia liittolaatan yläpinnan taipuma on pienempi kuin alapin-

nassa, jollei käytetä valutuentaa. Mikäli valutuet poistetaan ennen betonin laskennallisen

mitoituslujuuden saavuttamista, tulee tämän vaikutus huomioida myös betonin kovetut-

tua superpositioperiaatteella lisäämällä poistosta aiheutuvat jännitykset ja taipuma (CEN

2020f, s. 24).

Taulukko 2.1. Betonin valunaikaisten kuormien ominaisarvot (SFS-EN 2002b, s. 40).

Kuorma Kuormitusalue Kuorma [kN/m2]

(1) Työskentelyalueen ulkopuolella 0,75, johon sisältyy kuorma Qca

(2) Neliön muotoisella työskentelyalueella, jonka 
sivumitta on 3 m (tai jännemitta, jos se on pienempi)

10 % betonin omasta painosta, mutta vähintään 0,75 ja 
enintään 1,5

Sisältää kuormat Qca ja Qcf

(3) Tarkasteltava alue Muotin ja kuormaa kantavan rakenneosan oma paino 
(Qcc) sekä mitoituspaksuuden mukainen tuoreen 
betonin paino (Qcf)

Betonin kovetuttua tai valutukien purkamisen jälkeen myös liittorakenteen tulee kestää ra-

kentamisesta sille aiheutuvat kuormat, joita on qca,k:n lisäksi mm. tavaran väliaikaisesta

varastoinnista aiheutuva kuorma (SFS-EN 2002b, s. 39). Nämä muut kuormat määrite-

tään EN 1991:n mukaan tai hankekohtaisesti. Valutukia ei tyypillisesti käytetä liittoraken-

nevaiheessa, ellei jokin erityinen kuorma sitä vaadi. Tilapäisten kuormien osavarmuuslu-

kuna käytetään γF = 1,0. Yhdistelykertoimien suositusarvot ovat ψ0 = 1,0 ja ψ2 = 0,2.

ψ1-arvoa ei käytetä (SFS-EN 2002b, liite A1).

2.2 Lämpö- ja kosteusliikkeiden sekä betonin kutistuman

aiheuttamat rasitukset

Huomioitavia vaihtuvia ympäristötekijöitä ovat rakenneosien kosteuspitoisuuden ja läm-

pötilojen muutokset. Ne aiheuttavat liittorakenteille rasituksia CLT:n ja betonin eroavien
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materiaaliominaisuuksien, lämpötilojen ja kosteusmuutosten takia. Niiden lisäksi huomioi-

daan betonin kuivumiskutistuma. Mikäli liikkeet pääsisivät tapahtumaan, ei niistä aiheu-

tuisi rasituksia. Liittorakenteessa nämä erisuuruiset liikkeet eivät kuitenkaan toteudu sel-

laisenaan, sillä leikkausliitos kytkee osat toisiinsa, jolloin laattaan syntyy rasituksia ja tai-

pumaa. (CEN 2020f).

Rakenteessa katsotaan vallitsevan suhteellisen vakaat ympäristöolosuhteet, kun CLT asen-

netaan lähellä lopullista kosteuspitoisuuttaan, sen keskiarvoinen kosteuspitoisuuden vaih-

telu ei ylitä 6 %:a ja ympäristön ilman lämpötilanvaihtelu δT on alle 20 ◦C. Tyypillinen

esimerkki näistä oloista on lämmitetyt sisätilat eli käyttöluokan 1 olosuhteet. Jos raken-

ne täyttää nämä ehdot, normaalilämpötilassa ei tarvitse huomioida ympäristötekijöistä

aiheutuvia rasituksia. Jos ehdot eivät täyty tai rasitukset halutaan muusta syystä huo-

mioida, ympäristörasitukset otetaan huomioon samaan aikaan muiden rasitusten kanssa.

(CEN 2020f, s. 8, 13).

Rakenneosien erisuuruisten pituuden muutosten aiheuttamien rasitusten ratkaisu on esi-

tetty (CEN 2020f):n liite B:ssä. Kansallinen liite voi tulevaisuudessa vaikuttaa sen käyt-

töön. Siinä muutetaan rakenneosien välinen kutistuma tai laajaneminen sisäiseksi kuor-

maksi ja tästä aiheutuvaksi leikkausvoimaksi, taivutusmomentiksi sekä taipumaksi. Si-

säinen kuorma ei aiheuta päistään nivelisesti tuetulle palkille todellisia tukivoimia. Tämä

laskentamenetelmä soveltuu vain kaksikerroksiselle liittorakenteelle mahdollisella kanta-

mattomalla välikerroksella, kuten lovi ja/tai betonin halkeama. CLT on periaatteessa jo

itsessään useakerroksinen liittorakenne, joten ei ole selvää, onko laskentatapa tarkoitet-

tu soveltuvaksi CLT–betoni-liittorakenteelle. Liikkeiden huomioimiseen ei ole kuitenkaan

muuta luotettavaa laskentatapaa, ja tapa antaa luotettavan oloisia tuloksia, joten tämä las-

kentatapa on esitetty alla. CLT tulee yksinkertaistaa yhdeksi kerrokseksi. Sen A2-arvona

käytetään kantavien kerrosten yhteenlaskettua pinta-alaa ja E2-arvona kantavien kerros-

ten kimmokerrointa. CLT:n kantavien lamellien kimmokertoimien tulee tässä laskentata-

vassa olla yhtä suuret. CLT:n taivutusjäykkyysE2I2 voidaan laskea gamma-menetelmällä

kappaleen 3.3.1 mukaan.

Laskentamenetelmä antaa ehdon, milloin ulkoiset ja sisäiset rasitukset voidaan tarkastel-

la yhdessä ja milloin ne on tarkasteltava erikseen. CLT:n tapauksessa on suositeltavaa

aina tarkastella nämä erikseen, jotta laskentamenetelmän virhe monikerroksisuudesta on

mahdollisimman pieni. Siksi tässä työssä ei ole esitetty tätä ehtoa ja kaavoja on yksin-

kertaistettu siten, että ainoana kuormana on sisäisistä liikkeistä aiheutuva virtuaalinen

kuorma. Ulkoiset kuormat huomioidaan alaluvun 3.3 mukaan, ja niiden vaikutukset sum-

mataan sisäisten liikkeiden vaikutuksen kanssa superpositioperiaatteella.

Kuvan 2.4 alaindeksit 1–3 viittaavat materiaaleihin. 1 on teräsbetonilaatta, 3 on kantama-

ton välikerros ja 2 on CLT-laatta. Vedetty, halkeillut betoni voidaan katsoa kantamattomak-

si välikerrokseksi. Alaindeksi sls tarkoittaa kuvassa ja alla olevissa kaavoissa käyttöraja-
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Kuva 2.4. Rakenneosien liikkeiden aiheuttama virtuaalinen sisäinen kuorma (CEN 2020f,
liite B).

tilaa, jolloin käytetään aina käyttörajatilan arvoja, vaikka laskettaisiin murtorajatilan vai-

kutuksia. Murtorajatilan vaikutus huomioidaan lopuksi osavarmuusluvuilla. Virtuaalinen

kuorma psls lasketaan kaavalla

psls = Cp,sls ·∆ε (2.1)

jossa ∆ε = ε2−ε1 on betonin ja puun tarkasteluhetken suhteellisten laajentumien erotus.

Kertoimella Cp,sls muutetaan rakenneosien välinen erisuuri suhteellinen muodonmuutos

virtuaaliseksi kuormaksi, ja sen arvo lasketaan kaavalla

Cp,sls = π2 E1A1E2A2zγ1
(E1A1 + E2A2)L2

(2.2)

jossa E on rakenneosan kimmokerroin, A on osan kantava pinta-ala, z on rakenneosien

neutraaliakselien välinen pystysuora etäisyys eli momenttivarsi, L on jänneväli ja γ1 on

betonikerroksen liittovaikutuskerroin, joka lasketaan gamma-menetelmällä luvun 3.3 mu-

kaan. Liittorakenteen lopullinen tehokas taivutusjäykkyys sisäiselle kuormalle lasketaan

kaavalla

(EI)ef,sls = CJ,sls · (EI)ef,EC5−AnnexB (2.3)

jossa (EI)ef,EC5−AnnexB on liittorakenteen taivutusjäykkyys tarkasteluhetkellä gamma-

menetelmän mukaan ilman sisäisten kuormien vaikutusta, joka on laskettu myös kappa-

leessa 3.3. Kerroin CJ,sls lasketaan kaavalla

CJ,sls =
γ1E1A1 + E2A2

E1A1 + E2A2

(2.4)
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Rakenneosien taivutusmomentti sisäisistä liikkeistä saadaan laskettua kaavalla

Mi =
(EI)i

(EI)ef,sls
·M (0,8 · psls) (2.5)

jossa (EI)i on osan i taivutusjäykkyys jaM(0,8 ·psls) on liittorakenteelle aiheutuva taivu-

tusmomentti tasaisesta virtuaalisesta kuormasta 0,8 · psls. Rakenneosien normaalivoima

sisäisestä kuormasta lasketaan kaavalla

⎧⎨⎩N1 =
−(M1+M2)

z

N2 =
−M2

z

(2.6)

Leikkausliittimen mitoittavaa voimaa laskettaessa liitos oletetaan äärimmäisen jäykäksi,

sillä se johtaa suurimpiin leikkausvoimiin (CEN 2020f, s. 23). Betonin kutistuma on leik-

kausliittimen kestävyydelle hyödyllistä, joten leikkausvoimaa laskettaessa tulee käyttää

kutistumalle madallettua osavarmuuslukua. Kosteus- ja lämpöliikkeistä tulisi tällöin huo-

mioida nimenomaan leikkausliittimen voimaa suurentava yhdistelmä, eli yleensä se, kun

puu laajenee kosteudesta. Hyödyllistä vaikutusta leikkausliittimelle ei ole pakko huomioi-

da ollenkaan, mikä yksinkertaistaa ja varmentaa laskentaa.

Leikkausliittimessä tai liitinryhmässä palkin leveydellä b vaikuttava lopullinen voima kutis-

tumasta ∆Fv,Ed, kun betoni kutistuu suhteessa puuhun, lasketaan kaavalla

∆Fv,Ed =
γ1E1A1a1sef
(EI)ef,sls

· Vmax (2.7)

jossa sef on tehollinen liitinjako palkin suunnassa, |a1| on betonin kantavan osan keski-

pisteen etäisyyden itseisarvo liittorakenteen neutraaliakseliin ja Vmax on rakenteen suurin

leikkausvoima, joka lasketaan kaavalla (2.9). ∆Fv,Ed, kun puu kutistuu suhteessa beto-

niin, lasketaan kaavalla

∆Fv,Ed = K · L ·
(︃
M2z

πE2I2

E1A1 + E2A2

πE1A1E2A2

N2 −
∆ε

2

)︃
(2.8)

jossa K on liitoksen kyseisen ajanhetken murtorajatilan siirtymäkerroin, M2 on CLT:n

taivutusmomentti kutistumasta kaavan (2.5) mukaan ja N2 on CLT:n normaalivoima ku-

tistumasta kaavan (2.6) mukaan. Kaava (2.9) on muotoa

Vmax = −πE2A2
E1A1 + E2A2

(γ1E1A1 + E2A2) a1L
∆ε (2.9)

(CEN 2020f, liite B).
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2.2.1 Lämpötilamuutoksen aiheuttamat liikkeet

Liittolaatan todellinen lämpötilaeron jakauma koostuu neljästä komponentista kuvan 2.5

mukaan. ∆Tu on keskilämpötilan muutos, ∆TMy on lineaarisesti jakautunut lämpötilae-

ro z-akselin suhteen, ∆TMz on lineaarisesti jakautunut lämpötilaero y-akselin suhteen ja

∆TE on epälineaarinen lämpötilan muutos, jota ei voida kuvata edeltävillä termeillä (SFS-

EN 2005, s. 24). Liittolaatan lämpötila voidaan laskennassa olettaa useimmiten materiaa-

leittain vakioksi, eli lämpötilamuutoksissa voidaan huomioida pelkkä rakenneosien ∆Tu

keskilämpötilan muutos (CEN 2020f, s. 16).

Painopiste

Kuva 2.5. Lämpötilanmuutos rakenneosassa (SFS-EN 2005, s. 24).

CLT:n (alaindeksi 1) tai teräsbetonin (alaindeksi 2) suhteellinen laajeneminen tai kokoon-

puristuma pääsuunnassaan lämpötilamuutoksesta saadaan laskettua kaavalla

εi = αi,T ·∆Tu,i,calc (2.10)

jossa betonin lämpölaajenemiskertoimena voidaan käyttää αc,T = 10 ·10−6K−1 (SFS-

EN 2002a, liite C) mukaan ja ∆Tu,i,calc on rakenneosan lämpötilanmuutos. Rakenneo-

san lämpöliikkeen osavarmuuslukuna murtorajatilassa käytetään γT = 1,35. Puun syyn-

suuntaisena lämpölaajenemiskertoimena voidaan käyttää αt,T = 5 · 10−6K−1, ellei CLT-

toimittaja anna toista arvoa (SFS-EN 2002a, liite C).

Betonin lämpötilanmuutos betonin jälkihoidon lopettamisen ajanhetkestä tc suurimpaan

arvoonsa ∆Tu,conc
+ lasketaan kaavalla

∆Tu,conc
+ = Tmax,conc − T0,conc (2.11)

jossa betonin ajanhetken tc lämpötilan arvona voidaan käyttää T0,conc = 10 ◦C, jos tar-

kempaa arvoa ei tiedetä (SFS-EN 2005, liite A).
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CLT:n lämpötilanmuutos ajanhetkestä tc suurimpaan arvoonsa ∆Tu,tim
+ lasketaan kaa-

valla

∆Tu,tim
+ = Tmax,tim − T0,tim (2.12)

jossa CLT:n lämpötilana ajanhetkellä tc voidaan käyttää T0,tim = 10 ◦C, jos tarkempaa

arvoa ei tiedetä (SFS-EN 2005, liite A). Lämpötilanmuutokset ajanhetkestä tc pienimpiin

arvoihin ∆Tu,conc
− ja ∆Tu,tim

− saadaan korvaamalla max-arvot min-arvoilla.

2.2.2 Puun kosteuspitoisuuden muutoksen aiheuttama liike

Puun kosteuspitoisuus vaihtelee vuodenajan mukaan ilmankosteuden muuttumisen ta-

kia. Tästä aiheutuva rasitus kuuluu keskipitkään aikaluokkaan (CEN 2020f). Kosteuspitoi-

suuden vaihtelevuudesta aiheutuvan kuorman ψi,mc yhdistelykertoimina voidaan käyttää

taulukon 2.6 rakennusten sisäisen lämpötilan arvoja (CEN 2020f, s. 17). CLT:n pysyvä

kosteusmuutos asentamisen jälkeen on pysyvää aikaluokkaa, mutta CLT tulisi asentaa

lähellä lopullista kosteuspitoisuuttaan, jolloin tätä ei huomioida. CLT:n valunaikaista kos-

tumista tulee välttää, mutta sitä ei tarvitse huomioida laskuissa (CEN 2020f, s. 15, 42).

Puun suhteellinen laajeneminen tai kokoonpuristuma pääsuunnassaan kosteusmuutok-

sesta lasketaan kaavalla

ε2 = αmc ·∆mccalc (2.13)

jossa ∆mccalc on puun kosteuspitoisuuden muutos keskiarvosta, eli joko ∆mc+, ∆mc−

tai murtorajatilassa ∆mcd (CEN 2020f, s. 17). Puun kosteusliikkeen osavarmuusluku-

na murtorajatilassa käytetään γu = 1,35. Havupuinen sahatavara laajenee noin 2,5-

kertaisesti syytä vastaan kohtisuorassa suunnassaan syysuuntaan nähden (CEN 2020b,

s. 55). Yhteen suuntaan kantavassa CLT-liittolaatassa vain pääsuunnan kosteuselämi-

sellä on merkitystä. Koska CLT on ristiinliimattua, se laajenee molemmissa suunnissaan

enemmän kuin tavallinen sahatavara syysuunnassaan. CLT:n laajentumiskerroin riippuu

lamellijaosta ja on sitä matalampi, mitä pienempi on poikittaisten lamellien korkeuksien

osuus levyn korkeudesta. Tulevan Eurokoodin luonnoksen mukaan CLT:n suhteellise-

na laajenemiskertoimena levyn pää- ja sivusuunnissa yhden prosenttiyksikön kosteuden

muutoksesta puun kyllästymispisteen alapuolella voidaan käyttää αmc = 2–4 ·10−4 ·%−1.

Tyypillisesti kannattaa valita pääsuunnassa mahdollisimman jäykkä CLT-levy, jossa poi-

kittaislamellien osuus on verrattain pieni. Tällöin CLT-levylle voi käyttää pääsuunnassaan

arvoa αmc = 2 ·10−4 ·%−1. Tämä arvo on myös sallittu ”tyypillisille” CLT:n lamellijaoille

niiden pääsuunnassa (CEN 2020b, s. 55).
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Sisätiloissa oleva puu on Euroopassa kosteimmillaan kesällä ja kuivimmillaan talvella.

Vuosittainen kosteuspitoisuuden vaihtelu ∆mc riippuu rakennuksen sijainnin ilmastovyö-

hykkeestä, joka on esitetty kuvassa 2.6. Samasta lähteestä (Peel et al. 2007) otettu kart-

ta löytyy Eurokoodin luonnoksesta (CEN 2020f, liite A) mustavalkoisena. Puun leveytenä

käytetään CLT:n paksuutta kerrottuna kahdella. Puun kosteuspitoisuuden vaihtelun ar-

vo prosentteina säältä suojattuna eli käyttöluokan 2 olosuhteita vastaavassa tilanteessa

saadaan taulukosta 2.2 interpoloimalla ja vähentämällä arvosta 40 %. Käyttöluokassa 1

kosteusvaihtelua ei tarvitse huomioida (CEN 2020f, s. 7). Eurokoodin luonnoksessa ei

ole ohjetta käyttöluokan 1 puun kosteudenvaihtelun arvioimiseen. Suomi kuuluu luokkiin

DFB.3 (Helsinki), DFC.1 (Rovaniemi) ja DFC.2 (Tampere). Luokat DFC.1 ja DFC.2 ovat

kosteuden vaihtelun kannalta hyvin lähellä toisiaan. Niiden välistä rajaa ei näy myöskään

ainakaan kuvan 2.6 ilmastokartassa. On hyvin kyseenalaista, miksi DFC-vyöhyke on pää-

tetty jakaa tässä kahteen alueeseen.

Kuva 2.6. Euroopan Köppen-Geiger ilmastovyöhykkeet (Peel et al. 2007, muokattu).

Ilmankosteuden vaihtelusta johtuva puun kostuminen sen kosteuspitoisuuden keskiarvos-

ta saadaan kaavasta ∆mc+ = ∆mc
2

≥ 0 ja kuivuminen kaavasta ∆mc− = ∆mc
2

≤ 0

(CEN 2020f, s. 16). Lämpö- ja kosteusliikkeistä aiheutuvien liikkeiden etumerkit sekä liik-

keiden samanaikaisuus tulee huomioida. Ne voivat siis myös kompensoida toisiaan. Be-

tonin kuivumiskutistuma on käytännössä aina merkittävin kutistumiskuorma, joten mitoit-

tavin hetki on se, kun puu on suurimmillaan betoniin nähden. Tämän takia esimerkiksi be-

tonin lämpeneminen lattialämmityksestä on liittorakenteelle hyödyllistä, jolloin sitä ei pidä

huomioida. Puu on harvoin laajentunut lämpötilan vaikutuksesta enemmän kuin betoni, jo-

ten tyypillisesti lämpöliikkeitä ei tarvitse huomioida ollenkaan. Tällöin CLT-liittorakenteilla
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Taulukko 2.2. Ilmastovyöhykkeiden mukainen puun vuosittaisen kosteusvaihtelun ∆mc
arvot (%) sateelta suojattuna ulkotiloissa. Mittana käytetään CLT:n paksuutta kerrottuna
kahdella 2 · tCL. Lämmittämättömissä sisätiloissa arvosta voidaan vähentää 40 % (CEN
2020f, s. 47).

Climatic region 

Minimum of the 
width, or twice the 
depth of the timber 
cross-section (mm)a   

Initials Climate Cities (examples) 38 125 300 

BSK Cold semi-arid  Madrid, Salamanca, Albacete 13.0  7.5 2.5 

CSA 
Warm 
Mediterranean  

Lisbon, Cagliari, Palermo, Athens  8.0  4.0 1.0 

CSB 
Temperate 
Mediterranean  

Potenza, Marsilia, Coruna, Porto  9.0  6.0 2.5 

CFA Warm oceanic  Zagreb, Milan, Bologna, Foggia 11.5  7.0 2.5 
CFB Temperate oceanic  Stuttgart, Paris, London 15.0  9.0 3.0 
DFA Warm continental  Kosice, Odessa, Zaporozhe  9.0  6.0 2.0 

DFB.1 
Temperate 
continental – 
Northern region 

Moscow, Minsk, Vilnius, Kiev 12.0  6.0 2.0 

DFB.2 
Temperate 
continental – 
Southern region 

Warsaw, Berlin, Munich, Prague 15.5  9.0 3.5 

DFB.3 
Temperate 
continental – 
Maritime region 

Helsinki, Stockholm, Gothenburg, 
Saint Petersburg, Riga 

13.5  7.5 2.5 

DFC.1 
Cool continental – 
Northern region 

Rovaniemi, Inari, Luleå, Tromsø 17.5 11.5 4.0 

DFC.2 
Cool continental – 
Southern region 

Tampere, Kuopio, Östersund, 
Ringsaker 

17.5 12.0 4.0 

ET Tundra continental  Chambery, Zurich, Sofia, Gloppen 17.5  5.0 2.5 

NOTE For timber cross-sections exposed to indoor, unheated conditions, the value of mc in Table A.1 
may be reduced. The value depends on the type of building and the type of use. For typical situations, a 40 
% reduction may be applied. 

a Linear interpolation may be used for timber cross-sections of different widths 

ainoaksi mitoittavaksi liikkeeksi jää betonin kuivumiskutistuma, kun betonin kutistuma on

epäedullista.

2.2.3 Betonin kuivumiskutistuma

Betonin kuivumiskutistuman alkamishetkeksi tulee valita betonin jälkihoidon lopettamis-

päivä tc (CEN 2020f, s. 15). Betonin kuivumiskutistuman aikaluokka on pysyvä ja kutistu-

masta aiheutuvan rasituksen suositeltu osavarmuusluku on γsh = 1,35. Tuleva kansalli-
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Taulukko 2.3. Kertoimen kh arvoja eri betonipaksuuksille. Yhteen suuntaan kuivuvalla
laatalla h0 = 2 · hc (SFS-EN 2015, s. 33).

h0 kh

(mm)(mm)(mm)

100 1,0

200 0,85

300 0,75

nen liite voi määrittää osavarmuusluvun toisin. Betonin tärkeimmät mitoitusajankohdasta

t riippuvat kutistuman arvot εef,conc(t) voidaan olettaa seuraaviksi:

εef,conc(t) =

⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
0 kun t = t0

0,6 kun t = 3–7 vuotta

0,9 kun t = ∞

(2.14)

jossa t0 on ajankohta, jolloin betoni kovettuu ja valutuenta tyypillisesti poistetaan. (CEN

2020f, s. 26).

Betonin lopullinen kuivumiskutistuma lasketaan kaavalla

εconc = kh · εcd,0 (2.15)

jossa kh on laatan kuivumisnopeudesta riippuva kerroin, jonka arvoja on esitetty taulukos-

sa 2.3 ja εcd,0 on nimellinen kuivumiskutistuma, joka lasketaan kaavalla (SFS-EN 2015,

s. 33, 199)

εcd,0 = 0,85

[︃
(220 + 110 · αds1) · exp

(︃
−αds2 ·

fcm
10MPa

)︃]︃
· 10−6 · βRH (2.16)

jossa fcm on betonin keskimääräinen puristuslujuus ja RH on ympäristön keskimääräi-

nen suhteellinen kosteuspitoisuus (%), jonka arvona voidaan Suomessa käyttää 40%:a,

joka on varmalla puolella, kun betonin kutistuma on epäedullista. Sementtityypistä riippu-

vien kertoimien αds1 ja αds2 arvot on esitetty taulukossa 2.4. Kerroin βRH ottaa huomioon

ilmankosteuden RH vaikutuksen, ja se lasketaan kaavalla

βRH = 1,55

[︄
1−

(︃
RH

100%

)︃3
]︄

(2.17)
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Taulukko 2.4. Kertoimien αds1, αds2 ja s arvot eri sementtityypeille (SFS-EN 2015, liite
B).

Sementtityyppi αds1 αds2 s

Slow-sementti (S) 3 0,13 0,38

Normaalisementti (N) 4 0,12 0,25

Pikasementti (R) 6 0,11 0,20

2.3 Hyötykuormat

Hyötykuorma on muuttuvaa ja liikkuvaa kuormaa, joka vaikuttaa valmiissa lattiassa raken-

nusaikaisten kuormien jälkeen rakennusten käytön takia. Hyötykuorman suositeltu omi-

naisarvo qk riippuu tilan käyttöluokasta. Suomen kansalliset hyötykuormien ominaisarvot

on esitetty taulukossa 2.5 ja hyötykuormien yhdistelykertoimet taulukossa 2.6.

Taulukko 2.5. Suomen kansalliset hyötykuormien ominaisarvot (RIL 2017b, s. 34).

Siirrettävät väliseinät ovat hyötykuormaa (RIL 2017a, s. 63). Hyötykuorma qk ja siirrettä-

vistä väliseinistä aiheutuva hyötykuorma käsitellään yhtenäisenä kuormitusyhdistelmissä.

Taulukon 2.5 pistemäinen hyötykuorma Qk vaikuttaa eri aikaan kuin muu hyötykuorma.

Hyötykuorman pistekuormatarkastelu ei ole tyypillisesti olennaista liittolaatoille.
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Taulukko 2.6. Suomen kansalliset ψi arvot (RIL 2017b, s. 29).

2.4 Pysyvät kuormat

Rakenteen pysyvä kuorma vaihtelee tarkasteluajankohdan mukaan. Lopullisessa tilas-

sa huomioitavaa pysyvää kuormaa on ainakin CLT (5,0 kN/m3), kovettunut teräsbetoni

(25 kN/m3), teräsosat (jos merkittävän painoiset), kelluva laatta, askeläänieriste, palon-

suojalevytys, kiinteä väliseinäkuorma lattialle (≥0,30 kN/m2), pintamateriaalit, tasoitteet

ja ripustuskuorma (esim. LVI-laitteet, ripustettu alakatto) (SFS-EN 2002a). CLT:n valun-

aikaisen taipuman aiheuttama betonimäärän lisäys huomioidaan murtorajatilassa kuten

alaluvussa 2.1, mutta kovettuneen raudoittamattoman betonin tilavuuspaino on 24 kN/m3.

Pintamateriaaleissa tulee huomioida mahdolliset materiaalimuutokset. Ripustuskuorma

tulee selvittää hankekohtaisesti. Pysyvä kuorma tulee laskea mahdollisimman tarkasti,

sillä vaikka se on haitallista välipohjalle, niin se voi olla hyödyllistä värähtelymitoituksessa

tai stabiloivaa koko rakennuksen jäykistyksen kannalta, jolloin sitä ei tule arvioida liikaa

yläkanttiin.
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2.5 Kuormitusyhdistelmät ja mitoitettavat ajankohdat

Kuorman F mitoitusarvo Fd saadaan kaavasta

Fd = γfψFk (2.18)

jossa Fk on kuorman ominaisarvo, ψ on joko ψ0, ψ1, ψ2 tai 1,00 ja γf on kuorman osavar-

muusluku, joka huomioi mahdollisen kuorman arvon epäedullisen poikkeaman. (SFS-EN

2009, s. 60, 70).

Laatan kestävyyden normaalilämpötilan tarkasteluissa oleelliset kuormitusyhdistelmät on

esitetty kaavassa

⎧⎨⎩ξγG,j

∑︁
j≥1Gk,j + γQ,1KFIQk,1 + γQ,iKFI

∑︁
i>1 ψ0,iQk,i

γG,j

∑︁
j≥1Gk,j

(2.19)

jossa ξγG,j = 1,15. Murtorajatilan kuormakerroin KFI riippuu luotettavuusluokasta, joka

taas riippuu kohteen seuraamusluokasta taulukon 2.7 mukaan. Pysyvän kuorman osavar-

muusluku γG,j = 1,35 ja Gk,j on pysyvän kuoman ominaisarvo. Määräävän muuttuvan

kuorman osavarmuusluku γQ,i = 1,5,Qk,1 on määräävän muuttuvan kuorman ominaisar-

vo ja Qk,i on muun muuttuvan kuorman ominaisarvo. Muuttuvan kuorman yhdistelyker-

toimien ψ0,i arvot saadaan taulukosta 2.6 (RIL 2017a, s. 40). Kuormitukseksi valitaan yh-

distelmistä joko määräävämpi tai tarkastellaan molemmat. Osa kuormasta voi myös olla

osalle liittorakennetta edullista valutuennan yhteydessä, esimerkiksi CLT:n ja tuoreen be-

tonin paino, jos keskellä on valutuki ja tarkastellaan palkin keskellä liittorakennevaiheessa

CLT:n veto- ja taivutusjännitystä. Tälle painolle käytetään pienennettyä osavarmuuslukua

γG,j,inf = 0,9 (SFS-EN 2009).

Taulukko 2.7. Kuormakertoimen KFI arvot Suomessa (RIL 2017a, s. 39).

Seuraamusluokka Luotettavuusluokka KuormakerroinKFIKFIKFI

CC3 RC3 1,1

CC2 RC2 1,0

CC1 RC1 0,9

Käyttörajatilojen ominaiskuormitusyhdistelmä on esitetty kaavassa

∑︂
j≥1

Gk,j +Qk,1 +
∑︂
i>1

ψ0,iQk,i (2.20)
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jota käytetään tyypillisesti taipumien laskemisessa, kun halutaan huomioida käyttäjien

mukavuus tai rakenteen toiminta. Käyttö- ja murtorajarajatilan pitkäaikaisyhdistelmä on

esitetty kaavassa

∑︂
j≥1

Gk,j +
∑︂
i≥0

ψ2,iQk,i (2.21)

(CEN 2020f, s. 14-15). Pitkäaikaisyhdistelmää käytetään myös taipuman laskemises-

sa, kun tarkastellaan laatan alapinnan ulkonäkövaatimuksia, jos niitä on asetettu (CEN

2020b, s. 160). Tälle osuudelle kuormasta käytetään ajanhetkestä riippuvia viruneita

jäykkyysominaisuuksia. Loppuosuudelle käytetään ajanhetken t0 jäykkyysominaisuuksia.

Näiden aiheuttamat rasitukset ja taipumat voidaan laskea erikseen ja superpositioida kes-

kenään. Lähteessä (Dias et al. 2018) on taas laskettu jäykkyysominaisuuksille kuorman

pitkäaikaisosuuksilla painotettu keskiarvo ja laskettu vaikutukset näillä arvoilla kerralla.

Käyttörajatila tulee tarkistaa aina alku- ja lopputiloissa, paitsi värähtely mitoitetaan vain al-

kutilassa. Murtorajatilassa joudutaan huomioimaan alku- ja lopputilojen lisäksi niiden väli-

nen aika, sillä puun viruma kehittyy betonia hitaammin loppuarvoonsa kuvan 2.7 mukaan

(Dias et al. 2018, s. 109). Tämä aiheuttaa puulle suuremman jännityksen alku- ja loppu-

tilojen välillä, suurimmillaan 3–7 vuoden kohdalla valusta. Mitoituksen tällä ajanjaksolla

voi jättää tekemättä, mikäli puu kestää sekä alku- että lopputilassa, kun pitkäaikaisten

kuormien (kaava 2.21) vaikutukset kerrotaan luvulla 1,25 (CEN 2020f, s. 24). Tämä ehto

on usein selvästi varmalla puolella, joten jos ehto ei toteudu, voi liittorakenne silti kestää.

Lähteen (Dias et al. 2018, s. 111) esimerkissä puupalkkien normaalijännitys nousi alku-

ja lopputilojen välillä enimmillään 3 %.

Kuva 2.7. Puun ja betonin viruman kehitys loppuarvoonsa (Dias et al. 2018, s. 109).
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3. LAATAN MITOITUS

Liittorakenne mitoitetaan osa kerrallaan tämän luvun ohjeiden mukaan. Kaikkia mahdolli-

sia mitoitustilanteita ei ole tässä ohjeessa käsitelty. Niiden mitoitus menee pääsääntöises-

ti soveltuvan Eurokoodin mukaan. Teräsbetonilaatassa voidaan hyödyntää plastisuusteo-

riaa, jos osoitetaan, että poikkileikkauksessa syntyy riittävä muodonmuutos plastisoitumi-

sen tapahtumiseen (CEN 2020f, s. 24). Tässä työssä teräsbetonilaatta mitoitetaan kuiten-

kin kimmoteorian mukaisesti. CLT:n ja betonin välisessä leikkausliitoksessa voidaan hyö-

dyntää liitoksen mahdollista plastisuutta, kunhan huomioidaan myös olennaiset ympäris-

tötekijöistä ja betonin kutistumasta aiheutuvat plastiset muodonmuutokset (CEN 2020f,

s. 23). Leikkausliitosten jakoa määritettäessä tulee normaalien reunaehtojen lisäksi huo-

mioida liitosten yhteensopivuus raudoitusverkon tankojaon kanssa. Lisäksi huomioidaan

CLT:n lamellijako siten, ettei kiinnikkeitä voida asentaa järjestelmällisesti lamellien reu-

noihin tai rakoihin (CEN 2020f, s. 42). Tämä voidaan huomioida joko kiinnikejaolla tai

detaljeilla ja ohjeistuksella.

3.1 Materiaalien jäykkyysominaisuudet ja viruman vaikutuksen

huomioiminen

Viruman vaikutus leikkausliitoksen jäykkyyteen käsitellään kappaleessa 3.2. CLT:n lopul-

lisen kimmokertoimen arvo syysuunnassa Etim,fin lasketaan kaavalla (CEN 2020f, s. 18)

Etim,fin =
Etim

1 + ψtim · kdef
(3.1)

jossa Etim = E0,mean on puun kimmokertoimen keskiarvo syysuunnassa ja ψtim-kerroin

huomioi liittorakennevaikutuksen vaikutuksen puun virumaan ajanhetkellä t. Se saadaan

taulukosta 3.3 ja kdef saadaan taulukosta 3.2. Puu-betoni-Eurokoodin luonnos ei kerro

lopullisen liukumoduulin Gtim,fin laskentatapaa, mutta puurakenteiden Eurokoodin EN

1995-1-1 luonnoksen (CEN 2020b, s. 49) mukaan arvo lasketaan kaavalla

GSLS,mean =
Gmean

1 + kdef
(3.2)
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Koska kaava (3.2) ei liity liittorakenteisiin, siinä ei ole huomioituna ψtim-kerrointa, mutta

lopputilassa sen lopullinen arvo olisi joka tapauksessa 1,0. 3–7 vuoden jälkeisen liukuker-

toimen arvon laskemiseen ei ole annettu kaavaa, mutta sen laskemisessa voinee käyttää

ψtim = 0,65-kerrointa kaavan (3.1) tapaan, mikäli tarkempaa arvoa ei ole tiedossa.

Taulukko 3.1. CLT:n aikavaikutuskertoimen kmod arvot käyttöluokan sekä kuorman aika-
luokan mukaan (CEN 2020b, s. 50).

Käyttö- Kuorman aikaluokka

luokka Pysyvä Pitkäaikainen Keskipitkä Lyhytaikainen Hetkellinen

KL1 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1

KL2 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1

KL3 - - - - -

Taulukko 3.2. CLT:n virumaluvun kdef arvot eri käyttöluokissa (CEN 2020b, s. 53).

Käyttöluokka KL1 KL2 KL3

kdef 0,80 1,00 -

Betonin kimmokertoimena käytetään betonin kovettumisen jälkeen murto- ja käyttöraja-

tilassa sekanttikerrointa Ecm (SFS-EN 2015, s. 31). Ennen lopullista kovettumista eli 28

vuorokauden ikää sekanttikertoimen arvo riippuu ajankohdasta t. Ecm(t) arvo lasketaan

kaavalla

Ecm(t) =

(︃
fcm(t)

fcm

)︃0,3

· Ecm (3.3)

jossa fcm = fck +8MPa on betonin lieriölujuuden keskiarvo 28 vuorokauden ikäisenä ja

fcm(t) on lieriölujuuden keskiarvo t vuorokauden ikäisenä, mikä lasketaan kaavalla

fcm(t) = βcc(t) · fcm (3.4)

jossa kerroin βcc(t) lasketaan kaavalla

βcc(t) = exp

{︄
s ·

[︄
1−

(︃
28

t

)︃1/2
]︄}︄

(3.5)

jossa s on sementin tyypistä johtuva kerroin, jonka arvot on esitetty taulukossa 2.4 (SFS-

EN 2015, s. 31).
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Betonin lopullisen kimmokertoimen arvo lasketaan kaavalla

Econc,fin =
Econc,t0

1 + ψconc · φ(∞, t0)
(3.6)

jossa ψconc-kerroin huomioi liittorakennevaikutuksen vaikutuksen betonin virumaan ajan-

hetkellä t, ja se saadaan taulukosta 3.3, jossa γ1 on teräsbetonikerroksen liittovaikutus-

kerroin esimerkiksi alaluvun 3.3.1 mukaan ajanhetkellä t0 (CEN 2020f, s. 18).

Taulukko 3.3. Viruman kehittymisen kertoimien ψ arvot betonille, puulle ja liitoksille eri
ajanhetkillä t ja betonin virumaluvuilla φ, kun betonin tehokkaan pinta-alan suhde CLT:n
pinta-alaan on 1

5
≤ Aconc,ef

Atim
≤ 1 (CEN 2020f, s. 25).

 for     for     to 7 years 

Concrete,    3.5:   

and                          
              

    

and                          
                    

    

Concrete,    2.5:   

and                          
                    

    

and                          
                    

    

Timber:   

all cases                   

Connection:   

all cases                      

NOTE For    , the values of      ,      and       are 0. 

a Linear interpolation may be used for different creep coefficients of timber and concrete. 

Betonin virumaluvun laskemiseen lopputilassa φ(∞, t0) on eri tapoja. Alla on esitetty Eu-

rokoodin (SFS-EN 2015, liite B) ohjeellinen tapa kaavoissa (3.7–3.13). Virumaluku laske-

taan kaavalla

φ(∞, t0) = φ0 · βc(t, t0) (3.7)

jossa φ0 on nimellinen virumaluku, joka lasketaan kaavalla

φ0 = φRH · β(fcm) · β(t0) (3.8)
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jossa suhteellisen ilmankosteuden RH huomioon ottava kerroin φRH (ei yksikköä) las-

ketaan kaavalla (3.10). Betonin kovettumisen ajankohdan t0 (vuorokausina) vaikutuksen

huomioiva kerroin β(t0) lasketaan kaavalla

β (t0) =
1

0,1 + t0,200

(3.9)

jossa t0:n arvona voidaan käyttää myös sementin tyypistä ja betonin kovettumisen aikai-

sesta lämpötilasta riippuvaa muunnettua betonin ikää (SFS-EN 2015, liite B):n mukaan.

Kaava (3.10) on muotoa

φRH =

⎧⎨⎩1 + 1−RH/100%

0,1· 3
√
h0

kun fcm ≤ 35MPa(︂
1 + 1−RH/100%

0,1· 3
√
h0

· α1

)︂
· α2 kun fcm > 35MPa

(3.10)

jossa RH on ympäristön suhteellinen ilmankosteus (%). Yhteen suuntaan kuivuvan laa-

tan tehollisena paksuutena h0 voidaan käyttää teräsbetonilaatan paksuutta kerrottuna lu-

vulla 2, eli h0 = 2 ·hc. 28 päivän ikäisen betonin keskimääräisestä puristuslujuudesta fcm
riippuvat kertoimet β(fcm) (ei yksikköä) ja αi:t lasketaan kaavoilla

β(fcm) = 16,8MPa/
√︁
fcm

α1 = (35MPa/fcm)
0,7

α2 = (35MPa/fcm)
0,2

α3 = (35MPa/fcm)
0,5

(3.11)

Tarkasteluhetkellä t virumisen kehittymistä kuvaavan kertoimen βc(t, t0) (ei yksikköä) li-

kiarvo lasketaan kaavalla

βc(t, t0) =

(︃
t− t0

βH + t− t0

)︃0,3

(3.12)

jossa t − t0 on kuormituksen kesto vuorokausina ja βH (ei yksikköä) on kuivumisnopeu-

desta riippuva kerroin, jonka likiarvo lasketaan kaavalla

βH =

⎧⎨⎩1,5 ·
[︁
1 + (0,012 ·RH)18

]︁
h0 + 250 ≤ 1500 kun fcm ≤ 35MPa

1,5 ·
[︁
1 + (0,012 ·RH)18

]︁
h0 + 250α3 ≤ 1500 · α3 kun fcm > 35MPa

(3.13)
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Eurokoodissa on kaavassa (B.8b) melko merkityksetön lyöntivirhe, joka on tässä korjattu

kaavaan (3.13). Eurokoodissa molemmat kaavoista pätevät, kun fcm = 35MPa, vaik-

ka tämän pitäisi olla mahdotonta. Kuitenkin α3:n arvo on sillä lujuudella tasan 1, jolloin

molemmat kaavat antavat silloin saman arvon.

3.2 CLT:n ja betonin välinen leikkausliitos

CLT:n ja betonin välisen leikkausliitoksen tulee täyttää ehto Fv,Ed ≤ Fv,Rd. Leikkaus-

liitoksen mitoituksessa leikkausvoiman Fv,Ed suuruus lasketaan olettamalla liitos täysin

jäykäksi, sillä se johtaa suurempiin leikkausvoimiin liitoksessa, eikä voima siten tule aliar-

vioiduksi. Liittorakenteen muiden osien mitoituksessa käytetään kuitenkin leikkausliitok-

sen laskennallista jäykkyyttä K. (CEN 2020f, s. 23).

Jos yksiaukkoisilla laatoilla leikkausliitosten etäisyys toisistaan palkin suunnassa s on alle

5 % jännevälistä, voidaan liitokset jakaa tasaisesti koko jännevälille. Jos liitosten keskie-

täisyys toisistaan tasavälein s olisi yli 5 % jännevälistä, liitokset tulisi jakaa jännevälille

leikkausvoiman jakautumisen mukaan. Tähän on annettu ohje kappaleessa 3.2.1. Lii-

toksia tulee olla vähintään neljä kappaletta laatan pääsuunnassa sekä palkin leveydellä

b = 1000mm (CEN 2020f, s. 42). Tämä tarkoittaa, että liitinten poikittaisen suunnan

keskietäisyyksien tulee olla sf ≤ 250mm. Jos liitosten etäisyydet s ja/tai liitosten siity-

mäkertoimet K vaihtelevat siten, että liitoksien ottama leikkausvoima on likimäärin sama,

liitosten tehollinen etäisyys toisistaan sef pääsuunnassa lasketaan kaavalla

sef = 0,75smin
Kref

Kmax

+ 0,25smax
Kref

Kmin

(3.14)

jossa Kref on sen liitoksen siirtymäkerroin, jolle sef lasketaan ja Kmin on liitosten pienin

ja Kmax suurin etäisyys toisistaan. (CEN 2020f, s. 23).

Liittimien kannat tai ankkurointi tulee olla betonin puristetussa osassa (CEN 2020f, s.

43). Mikäli liitoksen kannan tai ankkuroinnin päällä tulee olla betonia liitoksen kestävyy-

den vuoksi, betonipeitteen nimellisarvo cnom liitinten päällä lasketaan kuten raudoitukselle

kaavalla (3.84).

Eri liitosten leikkauskestävyyksien ominaisarvot Fv,Rk lasketaan tämän alaluvun kappalei-

den mukaan tai hyväksyttyjen materiaalitoimittajien tuotestandardien mukaan. Loviliitok-

sen mitoituskestävyys Fv,Rd lasketaan kappaleen 3.2.4 mukaan. Muiden leikkausliitosten

mitoituskestävyys lasketaan kaavalla

Fv,Rd = kmod
′Fv,Rk

γv
(3.15)
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jossa γv = 1,25 on osavarmuusluku leikkausliitokselle, ellei kansallinen liite anna tois-

ta arvoa, ja kmod
′ on liitoksen kosteuspitoisuuden ja voiman keston huomioiva muutos-

kerroin kestävyydelle, joka lasketaan betonin ja puun kestävyyden pitkäaikaistekijöiden

geometrisenä keskiarvona kaavalla

kmod
′ =
√︁
ktckmod (3.16)

jossa ktc on betonin kuorman huomioiva kerroin sen puristuskestävyyteen, jonka arvona

käytetään betonirakenteiden EN 1992:n mukaista αcc:n arvoa, jonka suositusarvo on 1,0

ja Suomen kansallinen arvo on ktc = αcc = 0,85 (Ympäristöministeriö 2019a, s. 15),

(CEN 2020f, s. 18). CLT:n kmod arvot löytyvät taulukosta 3.1. (CEN 2020f, s. 18, 20).

Ellei liitostoimittaja anna omaa tutkittua arvoa, liitoksen kosteuspitoisuuden ja voiman kes-

ton huomioiva muutoskerroin muodonmuutoksille kdef
′ lasketaan kaavalla

kdef
′ = 2kdef (3.17)

CLT:n virumaluvun kdef arvot löytyvät taulukosta 3.2 (CEN 2020f, s. 18).

Liitoksen lopullisen käyttörajatilan siirtymäkertoimen Kser,fin arvo lasketaan kaavalla

Kser,fin =
Kser

1 + ψconn · kdef ′
(3.18)

jossa ψconn saadaan taulukosta 3.3. Liitoksen lopullisen murtorajatilan siirtymäkertoimen

Ku,fin arvo lasketaan vastaavasti kaavalla

Ku,fin =
Ku

1 + ψconn · kdef ′
(3.19)

3.2.1 Keskenään yhtä jäykkien liittimien jako leikkausvoiman

mukaan

Tässä kappaleessa on esitetty tapa jakaa keskenään yhtä jäykät liittimet yksiaukkoisen

palkin jännevälille siten, että niissä vaikuttaa keskenään yhtä paljon leikkausvoimaa. Li-

säksi huomioidaan liitinjaon pyöristys ja liittimiltä vaadittavat reunaehdot. Ratkaisussa on

oletettu, että liittimiä on jännevälillä 4–20. Liittimiä on oltava parillinen määrä, jos kuor-

mitus on tasainen tai symmetrinen. Keskellä jänneväliä olevalle parittomalle leikkausliit-

timelle ei tule yhtään leikkausvoimaa, sillä keskellä jänneväliä puun ja betonin välillä ei

tapahdu vaakasuuntaista liikettä. Loviliitoksella liitoksen koordinaatti on loven reunassa,

joka välittää voimia puun ja betonin välillä.
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Kuva 3.1. Tasaisesti kuormitetun, vapaasti tuetun yksiaukkoisen palkin keskenään yhtä
jäykkien liittimien jakaminen yhtä suurelle leikkausvoimalle. Kuvassa palkin leikkausvoi-
makuvaajan V (x) oikea puoli.

Ratkaisun perusperiaate on esitetty kuvassa 3.1. Ensin leikkausvoimakuvaajan V (x)

pinta-ala jaetaan liittimien lukumäärän mukaisesti n kappaleeseen yhtä suuria osia. Alo-

jen välisten xi-koordinaattien pisteet voidaan ratkaista geometrian avulla. Esimerkiksi ku-

van 3.1 mukaiselle leikkausvoimalle voidaan johtaa kaava (3.20), jolla saadaan xi:n koor-

dinaatit L:n suhteen toiselle puolelle palkkia, kun xi = 0 tuella. Liittimet ovat etäisyyden

Mi päässä xi-koordinaatin molemmin puolin. Palkin toisen puolen sijainnit saadaan sym-

metriaa hyödyntämällä. Kaava (3.20) on muotoa

xi =
−
√
n2 − 2 · i · n+ n

2 · n
kun i = 1...n/2 (3.20)

jossa n on liittimien lukumäärä palkin pituudella ja i on järjestysnumero. Monimutkaisem-

man leikkausvoimakuvaajan, kuten epätäydellisesti valutuetun laatan tapauksessa, voi

jakaa yhtä suuriin osiin integroimalla leikkausvoimakuvaajaa V (x) numeerisesti tai ana-

lyyttisesti.

Kuvasta 3.1 nähdään, että ensimmäisen liittimen etäisyyden tuelta M0 voi asettaa mihin

vain 0:n ja x1:n välillä, jolloin tämä määrittää jokaisen muun liittimen sijainnin palkilla. On

kuitenkin loogista ja reunaehtojen kannalta hyödyllistä, että liitinjako kasvaa tasaisesti,

eikä tee ”haitariliikettä”. Hyvä M0:n arvo on havaittu olevan M0 = x1/x2, mikäli parem-

paa arvoa ei ole tiedossa. Tämä johtaa lähes tasaisesti nousevaan liitinjakoon liittimien

lukumäärästä n riippumatta. Näin saadaan liittimien optimikoordinaatit, joiden avulla voi-

daan ratkaista tehokas liitinväli kaavalla (3.14), jossa smin = 2 ·M1 ja kuvan 3.1 tapauk-

sessa smax = 2 · Mn/2 = 2 · M4. Liittimen optimisijainteja tulee kuitenkin käytännön

syistä pyöristää tasalukuihin. Lisäksi liittimien sallitun päätyetäisyyden, syysuunnan sal-
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litun etäisyyden ja muiden reunaehtojen tulee täyttyä. Liittimien lopulliset leikkausvoimat

tulee tarkistaa, jolloin voi käyttää oletuksena, että liittimet ottavat leikkausvoimaa seuraa-

van liittimen etäisyyden puoliväliin asti. Pyöristysten ja siirtojen jälkeen kaavaa (3.14) ei

saa laskea uudestaan, vaan se lasketaan optimiarvoilla. Kaavan voimassaolo edellyttää

kuitenkin, että siirrot ovat vähäisiä.

3.2.2 Kohtisuoraan leikkauspintaan nähden kiinnitetyt

puikkoliittimet

Kohtisuoraan leikkauspintaan nähden kiinnitetyin liittimin kootut liitokset raudoitusteräs-

tappeja lukuun ottamatta eivät ole erityisen jäykkiä eivätkä kestäviä vaihtoehtoisiin liitok-

siin nähden, mutta näiden liitosten käyttäminen on kuitenkin mahdollista suhteellisen pie-

nillä jänneväleillä. Tässä kappaleessa naulan halkaisija d ≤ 8mm ja pulteilla halkaisija

8mm ≤ d ≤ 30mm. Tässä kappaleessa ruuville, jonka d ≤ 12mm, käytetään naulojen

kaavoja ja ruuveille, joiden 12mm < d ≤ 30mm, käytetään esiporausta ja pulttien kaa-

voja, ellei kaavan yhteydessä toisin sanota. CLT:ssä ruuvien halkaisijana käytetään kier-

teen ulkohalkaisijaa d reunapuristus- ja ulosvetolujuuden, reunaetäisyyksien sekä ruuvien

teholliseen määrän kaavoissa.

Siirtymäkertoimet Kser ja Ku (N/mm) puu–betoni-liittorakenteissa ruuveille, pulteille ja

esiporatuille nauloille lasketaan kuten puu–teräs-liittorakenteissa kaavalla (CEN 2020f, s.

36)

Kser =
3

2
Ku = 2

ρ1,5m · d
23

(3.21)

jossa ρm = ρmean on CLT:n ylimmän lamellin keskimääräinen tiheys ja d on liittimen

halkaisija (ruuvilla def ). Naulat (ei koske ruuveja) on esiporattava, kun d ≥ 6mm tai puun

tiheyden ominaisarvo ρk ≥ 500 kg/m3. Esiporaamattomille nauloille siirtymäkertoimet

lasketaan kaavalla (CEN 2020f, s. 36)

Kser =
3

2
Ku = 2

ρ1,5m · d0,8

30
(3.22)

Kohtisuoran leikkausliittimen kuusi mahdollista murtotapaa on esitetty kuvassa 3.2. Liit-

timen, jonka kanta on betonissa vähintään 3d:n korkeudella, ominaisleikkauskestävyys

Fv,Rk lasketaan kaavalla

Fv,Rk = min
{︂
Fv,Rk,a, Fv,Rk,b, Fv,Rk,c, Fv,Rk,d, Fv,Rk,e, Fv,Rk,f (3.23)
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Fv,Rk = min

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

fh,1,kt1d

fh,2,kt2d

fh,1,kt1d

1+β

(︄√︄
β + 2β2

(︃
1 + t2

t1
+
(︂

t2
t1

)︂2)︃
+ β3

(︂
t2
t1

)︂2
− β

(︂
1 + t2

t1

)︂)︄
+ kv

1,05
fh,1,kt1d

2+β

(︂√︂
2β (1 + β) +

4β(2+β)My,Rk

fh,1,kdt
2
1

− β
)︂
+ kv

1,05
fh,1,kt2d

1+2β

(︂√︂
2β2 (1 + β) +

4β(1+2β)My,Rk

fh,1,kdt
2
2

− β
)︂
+ kv

1,15
√︂

2β
1+β

√︁
2My,Rkfh,1,kd+ kv

1

2

1

2

t1

1

2

t2

1

2

(c) (d) (e) (f)

1

2

(b)

1

2

t2

(a)

t1 t1
t2

F F F F F F

F F F F F F

Kuva 3.2. Kohtisuoran leikkausliittimen murtotavat kaavassa (3.23) (CEN 2020i, s. 9).

jossa kerros 1 on betoni ja 2 on puu, ti on liittimen tunkeuma kerrokseen i,My,Rk on myö-

tömomentin ominaisarvo, d on kiinnikkeen halkaisija (ruuvilla def ) ja β = fh,2,k/fc,h,1,k on

kerrosten reunapuristuslujuuksien ominaisarvojen suhde. Betonin reunapuristuslujuute-

na voidaan käyttää fc,h,1,k = 3fck, jossa fck on betonin puristuslujuuden ominaisarvo be-

tonirakenteiden Eurokoodin mukaan. Kohtisuoralle liittimelle puun reunapuristuslujuuden

ominaisarvo fh,2,k (N/mm2) lasketaan kaavalla

fh,2,k =

⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
0,082 · (1− 0,01 · d) · ρk/k90 pulteille

0,082 · ρk · d−0,3 esiporaamattomille nauloille

0,082 · (1− 0,01 · d) · ρk esiporatuille nauloille

(3.24)

jossa ρk on puun ominaistiheys ja havupuusta valmistetulle CLT:lle k90 = 1,35+0,015 · d
(ei yksikköä) (CEN 2020b, s. 191).

Muun liittimen kuin ruuvin myötömomentin ominaisarvo My,Rk (N mm) lasketaan kaavalla

My,Rk =

⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
0,3 · fu,k · d2,6 pulteille

0,3 · fu · d2,6 pyöreille nauloille, fu ≥ 600N/mm2

0,45 · fu · d2,6 neliskulmaisille nauloille ja uranauloille, fu ≥ 600N/mm2

(3.25)
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jossa fu on naulan vetolujuus ja fu,k on pulttien vetolujuuden ominaisarvo. Ruuvien myö-

tömomentin ominaisarvo My,Rk lasketaan standardin EN 14592 mukaan. Osakierreruu-

ville voidaan kuitenkin käyttää kaavaa (3.25), jossa d on sileän osan halkaisija. (CEN

2020b, s. 179, 191).

Kaavan (3.23) osien Fv,Rk,c–Fv,Rk,f toinen termi kv on köysivaikutuksen osuus, jon-

ka enimmäisarvo on neljäsosa liittimen ulosvetokestävyyden ominaisarvosta, eli kv ≤
Fax,Rk/4. Köysivaikutuksen suurinta sallittua arvoa on syytä rajoittaa käytettävän kiinnik-

keen mukaan siten, että sen suuruus puikkoliitosteorian mukaiseen ensimmäiseen termiin

nähden on enintään:

• pyöreillä nauloilla 15 %.

• neliskulmaisilla nauloilla ja uranauloilla 25 %.

• muilla nauloilla 50 %.

• raudoitusterästapeilla (kts. ehdot 3.2.3) ja ruuveilla 100 %.

• pulteilla 25 %. (SFS-EN 2014, s. 55–56), (CEN 2020f, s. 36–37).

Muiden kuin raudoitusteräksestä valmistettujen puikkoliitinten kannan (betonin) puoleista

ulosvetokestävyyttä ei tarvitse huomioida puu–betoni-liitoksessa (Dias 2017, s. 4). Nau-

lojen ulosvetokestävyyden ominaisarvo Fax,Rk CLT–betoni-liitoksessa lasketaan kaavalla

Fax,Rk = fax,k · d · tpen (3.26)

jossa tpen on kärjenpuoleisen osan tunkeuma tai mahdollisen kierteen tai kamman pituus

ilman kärkeä. Sileillä nauloilla ja raudoitusterästapeilla, joiden tpen ≥ 12d, ulosvetolujuus

on fax,k = 20 · 10−6ρ2k (N/mm2) (CEN 2020b, s. 191). Muiden kuin sileiden naulojen

ulosvetolujuus määritetään kokeellisesti.

Ruuviliitoksen ulosvetokestävyyden ominaisarvo Fax,Rk lasketaan kaavalla

Fax,Rk =
nef · kax · fax,90,k · d · lef

kβ
·
(︃
ρk
ρa

)︃0,8

(3.27)

jossa nef on ruuvien tehollinen lukumäärä, lef = 6d pystysuoralle ruuville, kβ = 1 CLT:lle,

ρa on ulosvetokestävyyden määrittämisen yhteydessä käytetty ominaistiheys, ρk on ker-

roksen ominaistiheys ja kax = 1, kun ruuvin kulma syyhyn nähden on 45–90◦. Ruuveilla,

joiden 6mm ≤ d ≤ 12mm, kärjenpuoleisen ulosvetolujuuden ominaisarvoksi CLT:ssä

pystysuoraan voidaan olettaa fax,90,k = 10N/mm2, kun puun ominaistiheydeksi olete-

taan ρa = 350 kg/m3. (CEN 2020b, s. 202).
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3.2.3 Raudoitusteräksestä tehty tappiliitos

Kohtisuorat leikkausliittimet raudoitusteräksestä, jotka asennetaan epoksilla kohtisuoraan

syytä vasten puuhun, eroavat laskutavaltaan hieman muista puikkoliittimistä niiden erilai-

sen pinnan, lujuuden ja muotoiltavuuden vuoksi. Tällaisten raudoitusterästen siirtymäker-

toimet Kser ja Ku lasketaan kaavalla (CEN 2020f, s. 37)

Kser =
3

2
Ku = 0,10 · E0,mean · d (3.28)

jossa E0,mean on CLT:n ylimmän lamellin keskimääräinen kimmokerroin syysuunnassa

ja d on teräksen nimellishalkaisija. Teräksen vähimmäisupotussyvyys puuhun on 10d,

kuitenkin vähintään 0,5d2 (mm). Esiporatun reiän halkaisijan tulee olla ≤ 2mm suu-

rempi kuin d, kuitenkin enintään kaksinkertaisesti liimakerroksen sallitun paksuuden ver-

ran. Epoksilla tulee olla voimassa oleva eurooppalainen hyväksyntä tähän tarkoitukseen.

Puun reunapuristuslujuutta voidaan kasvattaa kertomalla se reiän halkaisijan ja d:n suh-

teella.

Liittimen leikkauslujuus Fv,Rk lasketaan kappaleen 3.2.2 mukaan, mutta köysivaikutuksen

saa huomioida vain, jos teräs on ankkuroitu betoniin EN 1992:n mukaisesti. Tällöin ulos-

vetokestävyys Fax,Rk lasketaan kuten esiporatulle, sileälle naulalle kaavalla (3.26) (CEN

2020f, s. 36–38).

Seuraavaksi on esitetty liittimien (SFS-EN 2015, s. 132–135) mukainen tartuntapituuden

mitoitus hieman yksinkertaistaen. Ankkurointivaatimuksen tulee täyttyä vain, jos köysivai-

kutus huomioidaan liitoksen leikkauskestävyydessä. Harjatankojen tartuntalujuuden mi-

toitusarvo fbd lasketaan kaavalla

fbd = 2,25η1η2fctd (3.29)

jossa η1 = 1,0, kun on hyvät tartuntaolosuhteet, muulloin η1 = 0,7, ja η2 = 1,0, kun

d ≤ 32mm, ja fctd on betonin vetolujuuden mitoitusarvo korkeintaan luokan C60/75

betonille, joka lasketaan kaavalla

fctd = αctfctk,0,05/γC (3.30)

jossa γC on betonin osavarmuusluku ja αct:n suositusarvo ja Suomessa käytettävä arvo

on 1,0. Ankkurointipituuden perusarvo lb,rqd lasketaan kaavalla

lb,rqd = (d/4) · (σsd/fbd) (3.31)
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jossa σsd on tangon mitoitusjännitys betonin ja puun rajapinnassa. Ankkurointipituuden

mitoitusarvo lbd vedetyn tangon keskilinjaa pitkin lasketaan kaavalla

lbd = α1α2α3α4α5lb,rqd ≥ lb,min (3.32)

jossa αi-arvot esitetään alla. Kertoimista muodostuvan tulon tulee täyttää ehto α2α3α5 ≥
0,7. Vähimmäisankkurointipituus lb,min lasketaan kaavalla

lb,min = max

⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
0,3 · lb,rqd
10 · d

100mm

(3.33)

Laatan leikkausliitoksen tankojen suojabetonin mitan cd arvona voidaan käyttää mitan

a/2 arvoa kuvassa 3.3.

Kuva 3.3. Tankojen suojabetonin cd arvot (SFS-EN 2015, s. 134).

Kertoimien αi arvot vedetyille tangoille ovat:

• Muodon vaikutus α1 =

⎧⎨⎩0,7 muille kuin suorille tangoille, kun cd > 3d,

1,0 muulloin.

• Suojabetonin vaikutus α2 =

⎧⎨⎩0,7 ≤ 1− 0,15 (cd − d) /d ≤ 1,0 suorille tangoille,

0,7 ≤ 1− 0,15 (cd − 3d) /d ≤ 1,0 muulloin.

• Poikittaisen puristuspaineen p (N/mm2) vaikutus α5 = 0,7 ≤ 1 − 0,04p ≤ 1,0.

(SFS-EN 2015, s. 135).

Taivutettujen tankojen reunaehdot on esitetty kuvassa 3.4. Muut αi arvot löytyvät tarvit-

taessa EN 1992:sta. Niiden arvona voi halutessaan käyttää arvoa 1,0. Poikittaisen pu-

ristuspaineen p hyödyntämistä tulee välttää tai sille on laskettava jokin varmalla puolella

oleva keskiarvo, sillä betonin puristusjännitys ei ole vakio liittimen ympärillä.



31

Kuva 3.4. Tankojen taivutuksen reunaehdot ja ankkurointipituus (SFS-EN 2015, s. 132).

3.2.4 Loviliitos

Loviliitos on suhteellisen jäykkä, kestävä ja työmaalla vähätöinen liitos CLT:n ja betonin

välille. Leikkausvoiman ja loven epäkeskisyys huomioidaan ristikkomallin mukaisesti käyt-

tämällä lovessa pystysuoraa ruuvia vetotankona ja betonia puristussauvana kuvan 3.5

mukaan. Tätä betonin puristussauvaa, joka on kulmassa θ, ei tarvitse Eurokoodin luon-

noksen (CEN 2020f) mukaan mitoittaa, mutta puristussauvan voimaa on syytä rajoittaa

valitsemalla tarpeeksi tiheä vetoruuvauksen jako, esimerkiksi s ≤ 250mm. Symmetrisel-

lä kuormituksella loven lähimmän päätytuen puoleinen reuna on kuormitettu.

Kuva 3.5. Loven mittojen ja kulmien tunnukset. Betonipeitteen cnom ei tarvitse toteutua,
mikäli sillä ei ole merkitystä ruuvin pitkäaikaiskestävyydelle (CEN 2020f, s. 41, 43).
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Tulevan EN 1995-1-1:n tämänhetkisessä luonnoksessa ei ole vielä mitoitusohjeita love-

tun CLT:n mitoitukselle ennen liittorakennevaihetta (CEN 2020b). Tästä on jo käynnissä

Eurokoodin tutkimusryhmän tutkimus Graz University of Technology -yliopistossa (CEN

2021, s. 2). Lovien vaikutus CLT:n kestävyyteen on joka tapauksessa huomioitava.

Liitos toteutetaan työstämällä CLT:n päällimmäiseen lamelliin poikittaiset urat koko ele-

mentin matkalta. Lovet sijoitetaan siten, että jokaisella lovella on likimain sama leikkaus-

voima esimerkiksi kappaleen 3.2.1 mukaan. Loven ulottumista poikittaiseen lamelliin ei

ole kielletty, mutta tämä ei lisää liitoksen laskennallista leikkauskestävyyttä tai -jäykkyyttä,

sillä poikittaislamellilla ei katsota olevan jäykkyyttä kantavassa suunnassa.

Koekuormituksissa on havaittu, että keskimmäisten lovien välissä betoni ja CLT pyrki-

vät irtaantumaan toisistaan varsinkin suurilla kuormituksilla (Jiang ja Crocetti 2019, s.

5). Tämä johtuu liittolaatan osien eri taivutusmomentin ja -jäykkyyksien arvoista, jolloin

niiden taipumaviivat pyrkivät eroamaan toisistaan. Taipumaviivojen eroaminen vaihtelee

ajan myötä puun ja betonin erisuuren viruman takia. On suositeltavaa käyttää aina kes-

kimmäisten lovien välissä pystysuoraa ruuvausta pystyvoimalle, jotta materiaalit pysyvät

kiinni toisissaan. Sopiva ruuvaus voidaan määrittää keskimmäisten lovien välimatkan, jän-

nevälin, kuormituksen sekä laattojen paksuuksien mukaan tapauskohtaisesti, mutta tämä

on hyvin työlästä. Helppo tapa on käyttää samaa ruuvausta jännevälin puolivälissä kuin

lovissakin. Tämän ruuvauksen tulisi ehdottomasti riittää, sillä näille ruuveille ei tule lisäksi

leikkausliitoksesta aiheutuvaa vetovoimaa, ja toisaalta laatan osien ei ole havaittu irtaan-

tuvan lovien kohdilla. Tämä sama ilmiö aiheuttaa vetovoimaa myös lovien vetoruuveille,

mutta tätä ei ole huomioitu ainakaan kaavan (3.39) ylemmässä osassa.

Loviliitoksen reunaehdot ovat (CEN 2020f, s. 38–39) mukaan seuraavat:

• lovien lukumäärä n ≥ 4, kun L ≥ 2m, ja n ≥ 2, kun L < 2m.

• loven syvyys hn ≥

⎧⎨⎩20mm pienillä kuormilla, kuten asuintaloissa,

30mm suurilla kuormilla, kuten varastoissa.

• loven leveys ln ≥ 150mm.

• ehjän puun pituus ennen ensimmäistä lovea lv ≥ 12,5hn.

• lovien etäisyys toisistaan ls ≥ 12,5hn.

• liittimen halkaisija d ≥ 6mm.

• loven reunan kulma 80◦ ≤ α ≤ min (115◦; 90◦ + θ).

• betonin lujuusluokka vähintään C20/25.

• betonin suurin raekoko dg ≤ 16mm.

• lamellin lujuusluokka vähintään C24.
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Annettujen reunaehtojen lisäksi loven tulee olla kokonaan kantavien lamellien sisällä, ulot-

tuen korkeintaan poikittaislamellin yläpintaan, jotta annetut kaavat ovat voimassa. Tutki-

mus (Loebus et al. 2017, s. 5) suosittelee kuitenkin vähintään 5 mm:n ehjää kantavaa

kerrosta loven alla. Loveen liittyvät mitat on selvennetty kuvassa 3.5. Loven syvyyden

reunaehdolle ei ole annettu tarkempaa määrittelyä, mutta kannattaa suosia 30 mm syviä

lovia vähänkään normaalia suuremmilla kuormilla tai suurilla jänneväleillä. Kulman θ ar-

von voi määrittää itse, mutta sen arvo ei saa olla yli EN 1992:n suosituksen 45◦ (SFS-EN

2015, s. 87). Kulman θ minimiarvo lasketaan kaavalla

θ = max

⎧⎨⎩arctan
(︂

0,5·(hn+h1)
(ln+ls)

)︂
arctan

(︂
hn

ln

)︂ (3.34)

jossa käytettävät mitat on esitetty kuvassa 3.5. Käytännössä θ:n arvoksi kannattaa vali-

ta sen minimiarvo. Vetoruuvit on hyvä määrittää keskelle lovea, jotta ruuvien asennus on

yksinkertaista ja virheiden todennäköisyys pienenee. Ruuvin kannan alaosan tulee olla

betonissa betonin puristussauvan yläpuolella. Lisäksi kannan alaosan tulee olla puriste-

tussa betonissa sekä poikittaisraudoituksen yläpuolella (CEN 2020f).

Yhden loven siirtymäkertoimet Kser ja Ku lasketaan kaavalla

Kser = Ku =

⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
1000 N/mm

mm
· b kun hn = 20mm[︂

1000 N/mm
mm

+ 50 N/mm
mm

· (hn − 20mm)
]︂
· b kun 20mm < hn < 30mm

1500 N/mm
mm

· b kun hn ≥ 30mm

(3.35)

Loven leikkauskestävyyden mitoitusarvo FRd (CEN 2020f, s. 40):n mukaan, mikä ei huo-

mioi poikittaislamellien murtoa, lasketaan kaavalla

FRd = min

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

fvcd · bn · ln betonin leikkaantuminen

fcd · bn · hn betonin puristuminen

kcr · fv,t,d · bn · lmin puun leikkaantuminen

fc,0,d · bn · hn puun puristuminen

(3.36)

jossa fvcd on betonin mitoitusleikkauslujuus (kaava 3.37), fcd on betonin mitoituspuristus-

lujuus kaavan (3.98) mukaan, fv,t,d on puun mitoitusleikkauslujuus, fc,0,d on puun mitoi-

tuspuristuslujuus syysuunnassa, loven leveys bn = b, kantavan lamellin oletettu leikkaan-

tumispituus lmin = 8 · hn ja leikkaushalkeilun huomioiva kerroin kcr = 1,0 CLT:lle (CEN

2020b, s. 118).
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Kaava (3.37) on muotoa

fvcd =
v · fcd

(cot θ + tan θ)
(3.37)

jossa leikkauslujuuden vähennyskerroin v lasketaan kaavalla (3.103).

Kuva 3.6. Poikittaislamellin ja mahdollisesti liimasauman tasoleikkausmurto loviliitoksen
työntökokeessa (Loebus et al. 2017, s. 4, muokattu).

Kaava (3.36) ei huomioi CLT:n päällimmäisen lamellin leikkautumista irti liimasaumaa tai

poikittaislamellia pitkin. Tämä murtotapa on kuitenkin mahdollinen, ja näin on käynyt ai-

nakin työntökokeessa (Loebus et al. 2017), joka näkyy kuvassa 3.6. Tämä murtotapa on

esitetty myös kuvassa 3.7. Mikäli poikittais- ja pitkittäislamellien leikkauskestävyyksien

suhde fr,d/fv,t,d ≤ 2/3, on tämä murtotapa mahdollinen annettujen reunaetäisyyksien

ja lmin:n arvoilla. Mikäli loven alapinta on kantavan lamellin sisällä, osa murtoa on ehjän

lamellin osan leikkaus- tai vetomurtuminen liimasaumaan asti. Leikkausmurtumisen voi

olettaa tapahtuvan kulmassa 1:8 kuten kaavassa lmin = 8 ·hn, ellei ole tarkempaa tietoa.

Kantavan ja poikittaisen lamellin yhteinen leikkausmurto on esitetty kuvassa 3.8. Lovilii-

toksen kestävyyden arvo näiden teorioiden mukaisille murtumistavoille FRd,2 voidaan las-

kea kaavalla (3.38), jota voi käyttää yhdessä Eurokoodin luonnoksen (CEN 2020f) kaavan

(3.36) kanssa. Kaava (3.38) on muotoa

FRd,2 = min

⎧⎨⎩fr,d · bn · lv,s,min + ft,0,d · bn · ht
fr,d · bn · (lv,s,min − 8ht) + kcr · fv,d · bn · 8ht

(3.38)
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jossa ht on ehjän kerroksen paksuus ja lv,s,min:n arvona käytetään pienintä lv:n tai ls:n

mittaa. Koska lovien etäisyyksien toisistaan tulisi kasvaa keskelle jänneväliä mentäessä,

on etäisyys päädystä yleensä pienempi, eli lv ≤ ls. Mitta bn = b on loven ja palkin mi-

toitusleveys, ht on vedetyn lamellin ehjä korkeus kuvan 3.7 mukaan ja ft,0,d on lamellin

mitoitusvetolujuus syysuunnassa. Mikäli lovi ulottuu poikittaislamelliin, on ht = 0mm.

Myös loven työstön mittatarkkuus kannattaa huomioida ht:n arvossa. Myös useamman

loven yhteinen murto on mahdollinen, mikäli lovien etäisyys toisistaan on pieni. Mikäli lii-

makerroksen leikkauskestävyys on vähintään kantavan lamellin leikkauskestävyys, näitä

murtotapoja ei tule tarkastella kahden kantavan lamellin välisessä liimasaumassa.

Sustainable engineering and design

-

Kuva 3.7. Pystyleikkaus CLT:n loviliitoksesta. CLT:n päällimmäisen lamellin palamurtumi-
nen. Murtoviiva on korostettu punaisella katkoviivalla.

Kuva 3.8. Pystyleikkaus CLT:n loviliitoksesta. CLT:n pää- ja poikkisuunnan lamellin yhtei-
nen leikkautuminen. Murtoviiva on korostettu punaisella katkoviivalla.
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Lisäksi loven vetoruuvi mitoitetaan pystysuoralle voimalle Ft,Ed, joka on tietty osa ruuvi-

välin s leveydeltä kertyvästä leikkausvoimasta Fv,Ed kaavan (3.39) mukaan (CEN 2020f,

s. 41)

Ft,Ed = max

⎧⎨⎩tan θ · Fv,Ed

0,1 · Fv,Ed

(3.39)

Ruuviliitoksen ulosvetokestävyyden ominaisarvo Fax,Rk lasketaan ruuvin mahdollisen tek-

nisen hyväksynnän mukaan tai kaavalla (3.27). Ruuveille ei katsota aiheutuvan leikkaus-

rasitusta loviliitosten yhteydessä, sillä lovet ovat selvästi ruuveja jäykempiä (Jiang ja Crocet-

ti 2019, s. 2). Ruuvien kartiomurtokestävyys betonista lasketaan alaluvun 3.6.9 ja ulosve-

tokestävyys betonista alaluvun 3.6.10 mukaan.

3.2.5 VB-ristiruuvausjärjestelmä

SFS intecin VB-puu–betoni-liitosjärjestelmä muodostuu ruuvipareista, jotka ovat vierek-

käin 20 mm:n etäisyydellä toisistaan syytä vastaan poikittaisessa suunnassa. Ruuveista

toinen on vedetty ja toinen puristettu ristikkomallin mukaan, mikä on havainnollistettu ku-

vassa 3.9. Ruuviparin mahdolliset kulmat syysuuntaan ovat α = ±45◦ tai α = 45◦/90◦.

Ruuvien minimietäisyydet puun ja betonin liitospisteestä ovat taulukon 3.4 mukaiset. Ku-

vassa 3.10 on esitetty rakenteen ja ruuvien vaadittavat mitat ja reunaetäisyydet. Lisäksi

betonin tulee olla vähintään lujuusluokkaa C20/25.

Kuva 3.9. Ruuvien järjestys sekä ristikkomalli (DIBt 2018, liite 5).

Taulukko 3.4. VB-48-7,5xλ-ruuvien pienimmät sallittavat etäisyydet puun pinnan suun-
nassa (DIBt 2018, liite 2).

Selite Etäisyys (mm)(mm)(mm)

Syyn suunnassa toisistaan a1 80

Syytä vastaan kohtisuoraan toisistaan a2 20

Puun päästä a3,c 80

Puun reunasta a4,c 30
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Kuva 3.10. Ruuvien ja rakenteen reunaehdot sekä mahdollinen leikkausraudoitus (DIBt
2018, liite 2).

Yhden ruuviparin siirtymäkertoimet Kser ja Ku (N/mm) lasketaan kaavalla

Kser =
3

2
Ku =

⎧⎨⎩240 · lef kun α = ±45◦

100 · lef kun α = 45◦/90◦
(3.40)

jossa lef on ruuviparin syvemmän kärjen pystysuora tunkeuma puussa. VB-ruuvien puu-

hun uppoavan osan pituus λ on ruuvien nimessä. Esimerkiksi VB-48-7,5x100 ruuviparin,

joka on 45◦/135◦ asteen kulmissa pintalamellin syihin nähden, lef = 100mm/
√
2. VB-

48-7,5x165 ruuviparin, joka on 45◦/90◦ asteen kulmissa, lef = 165mm. Ruuvipariliitok-

sen kdef = 0,6 käyttöluokassa 1 ja kdef = 4,0 käyttöluokassa 2. (DIBt 2018).

Ruuviparin kestävyys vaakavoimalle FRk lasketaan kaavalla

FRk = kα ·min

⎧⎨⎩Fax,α,Rk

13 000N
(3.41)
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jossa kerroin kα lasketaan kaavalla

kα =

⎧⎨⎩1,414 kun α = ±45◦

1,0 kun α = 45◦/90◦
(3.42)

ja ruuviparin ominaisvetolujuus ilman esiporausta kiinnitettyyn havupuuhun Fax,α,Rk (N)

lasketaan kaavalla (DIBt 2018, liite 5)

Fax,α,Rk = 90 · lef ·
(︃

ρk
350 kg/m3

)︃0,8

(3.43)

ETA:n mukaan teräsbetonikerroksen tasonsuuntainen leikkauskestävyys tulee tarkastaa

puupalkkien välissä. CLT:llä tämä tarkoittaa pääsuuntaisten ruuviparirivien välistä kestä-

vyyttä. Tarkastelun voi jättää tekemättä, jos ruuvaus on suhteellisen tiheä myös poikittais-

suunnassa, mutta tarkkaa rajaa tälle ei voi helposti antaa.

Lisäksi ETA:n mukaan tulee tarkistaa puun kestävyys ruuviparin ympärillä ja betonin leik-

kauskestävyys tasossa alaluvun 3.6.8 mukaan. Vetoruuvin ulosvetokestävyys ei voi tulla

mitoittavaksi ainakaan nykyisillä Eurokoodeilla, kun käytetään ETA:ssa hyväksyttyjä be-

tonin lujuusluokkia.

3.2.6 Würth ASSY plus VG -ruuvit

Myös puuruuvina käytettävällä Würthin ASSY plus VG:llä ja sitä uudemmilla, vastaavilla

Assy plus VG 4 CS tai -CH -täyskierreruuveilla on eurooppalainen hyväksyntä käytettä-

väksi puu–betoni-liittorakenteissa leikkausliittimenä. Ruuvien ulkohalkaisijana d on joko

8 mm tai 10 mm. Ruuvit voivat olla joko 90◦:n, 45◦:n tai 30◦:n kulmassa CLT:n pinnasta

taulukon 3.5 mukaisin yhdistelmin. Vinoruuvit asetellaan siten, että ne ovat vedettyinä. Ve-

toruuvien suunta siis vaihtuu leikkausvoiman suunnan muuttuessa kuvan 3.11 mukaan.

Halkaisijaltaan d = 10mm:n ruuvit, jotka ovat α = 30◦:n kulmassa, vaativat ruuvin li-

säksi polypropeenista ja teräksestä valmistetun FT-liittimen (kuvat 3.12 ja 3.13). Näitä ei

kannata käyttää paikallavalussa, sillä ne ovat epäjäykempiä kuin pienemmät ruuvit ilman

FT-liitintä. FT-liittimet voidaan esiasentaa esimerkiksi 70 mm paksuun esivalmistettuun te-

räsbetonilaattaan, joka asennetaan vasta kovettumisen ja osittain kutistumisen jälkeen

CLT:n päälle. Ruuvit voi asentaa ja myös irrottaa liittimen kolosta, kunhan liittimessä ei

ole tapahtunut liikaa plastista muodonmuutosta. Tämä osaltaan mahdollistaa liittoraken-

teen asentamisen ja purkamisen kokonaisina elementteinä. (ETA 2017).

Assy plus VG -ruuvien minimietäisyydet puun ja betonin liitospisteestä ovat taulukon 3.5

mukaiset. Taulukon syynsuuntaista a1-mittaa voi pienentää arvoon 5 · d/ sinα, kunhan
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Kuva 3.11. Assy plus VG -ruuvien asettelu (ETA 2017, s. 8).

Kuva 3.12. Assy plus VG -ruuvit FT-liittimillä (ETA 2017, s. 7).

Kuva 3.13. FT-liittimien mitat (ETA 2017, s. 7).

ehto a1 · a2 · sinα ≥ 25 · d2 toteutuu. Käyttöluokassa 1 Assy plus VG -ruuviliitoksen

kdef = 0,6 ja käyttöluokassa 2 kdef = 4,0. (ETA 2017).

Yhden Assy plus VG -ruuvin siirtymäkerroin Kser (N/mm), kun puun ja betonin välissä

ei ole välikerrosta, lasketaan kaavalla

Kser =

⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
2000N/mm kun d = 8mm ja α = 90◦

100 · lef kun d = 8mm ja α = 45◦

45 · lef kun d = 10mm ja α = 30◦

(3.44)

jossa lef on ruuvin tunkeuma puuhun ruuvin suunnassa. Jostain syystä d = 8mm ja

α = 30◦ vinoruuveille ei ole annettu kaavaa siirtymäkertoimelle, vaikka niiden käyttö on

sallittu taulukossa 3.5.
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Taulukko 3.5. Assy plus VG -ruuvien pienimmät sallittavat etäisyydet puun pinnan suun-
nassa (mm) (ETA 2017, s. 8).

Assy plus VG 8 · l, 30–45◦8 · l, 30–45◦8 · l, 30–45◦ 8 · l, 90◦8 · l, 90◦8 · l, 90◦ 10 · l, 30–45◦10 · l, 30–45◦10 · l, 30–45◦

Syyn suunnassa toisistaan a1 80 80 120

Syytä vastaan kohtisuoraan toisistaan a2 24 24 30

Kuormitetusta puun päästä a3,t - 96 -

Kuormittamattomasta puun päästä a3,c 40 56 50

Puun reunasta a4,c 24 24 30

Assy plus VG -ruuvin kestävyys FRk vaakavoimalle, kun puun ja betonin välissä ei ole

välikerrosta, lasketaan kaavalla

FRk =

⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
√︁

4 ·My,k · fh,2,k · d kun α = 90◦

(cosα + µ · sinα) ·min

⎧⎨⎩Fax,α,Rk

ftens,k
kun α = 45◦ tai α = 30◦

(3.45)

jossa puun ja betonin välinen kitkakerroin µ = 0,25 ilman välikerrosta ja kun osat pu-

ristuvat toisiaan vasten kauttaaltaan, muulloin µ = 0. Ruuvin ominaismomenttikestävyys

My,k, ominaisvetokestävyys ftens,k ja kärjenpuoleisen ulosvetolujuuden ominaisarvo fax,k
saadaan taulukosta 3.6. Ulosvetokestävyyden ominaisarvo Fax,α,Rk kulmassa α syysuun-

taan nähden lasketaan kaavalla

Fax,α,Rk =
fax,k · d · lef

1,2 · cos2 α + sin2 α
·
(︃

ρk
350 kg/m3

)︃0,8

(3.46)

jossa lef on ruuvin tunkeuma puuhun. Ruuvin kestävyyden lisäksi tarkistetaan puun kes-

tävyys liittimien ympärillä ja betonin leikkauskestävyys tasossa alaluvun 3.6.8 mukaan se-

kä α = 45◦:n vinoruuveilla betonin kartiomurtolujuus alaluvun 3.6.9 mukaan. Kiinnikkeen

ulosvetokestävyys voidaan tarkistaa alaluvun 3.6.10 mukaan, kun ei huomioida kierteen

vaikutusta.

Taulukko 3.6. Assy plus VG -ruuvien ominaiskestävyyksien arvoja (ETA 2017, s. 8).

Assy plus VG d = 8mmd = 8mmd = 8mm d = 10mmd = 10mmd = 10mm

Myötömomentin ominaisarvo My,k (Nm) 20 36

Vetokestävyyden ominaisarvo ftens,k (kN) 17 32

Ulosvetolujuuden ominaisarvo fax,k (N/mm2) 11 10
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3.3 Poikkileikkauksen taivutusjäykkyys ja jännitykset

Liittolaatan taivutusjäykkyys vaikuttaa liittolaatan jännityksiin, taipumaan ja värähtelyomi-

naisuuksiin. Betonin ja CLT:n lamellien välinen liukuma heikentää jäykkyyttä. Betoni liu-

kuu CLT:n päällä, jos sitä ei ole liimattu jäykästi kiinni CLT:hen. Todellisuudessa pienillä

kuormilla kitka voi tehdä liitoksen jäykäksi. Leikkausvoima aiheuttaa CLT:ssä leikkaus-

muodonmuutosta etenkin poikittaislamelleissa, mikä aiheuttaa liukumaa CLT:n kantavien

lamellien välillä. CLT:n kerrosten liimaus katsotaan useimmiten jäykäksi, joten liimasau-

mat eivät aiheuta lisäliukumaa.

Liittolaatan jäykkyyden laskemiseen kerrosten välinen liukuma huomioiden on olemassa

eri teorioita, jotka antavat eri tuloksia. Yksiaukkoisilla rakenteilla melko tarkaksi todettu

tapa laskea taivutusjäykkyys on laajennettu gamma-menetelmä, jossa kerrosten määrää

ei ole rajattu. Yksinkertaistettu gamma-menetelmä on esitelty nykyisessä EC5:ssä, mutta

siinä kantavien kerrosten määrä on rajattu kahteen tai kolmeen. Toinen tapa on laskea

CLT:n jäykkyys Timoshenkon palkkimallilla ja CLT:n ja betonin yhteinen jäykkyys yksin-

kertaistetulla gamma-menetelmällä.

3.3.1 Tehokas taivutusjäykkyys laajennetulla gamma-menetelmällä

Laajennetulla gamma-menetelmällä voi ratkaista lähes minkä tahansa kerroksellisen liit-

torakenteen taivutusjäykkyyden. Menetelmän vaatimuksena on, että palkki koostuu sa-

masta poikkileikkauksesta koko palkin matkalta ja että kerrokset ovat kiinni toisissaan ta-

saisesti koko matkalta. CLT:n ja betonin välisessä lovikiinnityksessä tämä ehto ei toteudu,

mutta loviliitoksen voi yksinkertaistaa siten, että loven syvyydeltä CLT:n päällimmäinen la-

melli ei ota yhtään normaalijännityksiä. CLT:n päällimmäisen lamellin kantamattomuudel-

la ei yleensä ole suurta vaikutusta liittolaatan taivutusjäykkyyteen, sillä poikkileikkauksen

neutraaliakseli on usein hyvin lähellä tätä lamellia. Lovilla on suurempi vaikutus ennen liit-

torakennevaihetta sekä mahdollisesti palossa taivutusjäykkyyteen ja -kestävyyteen. Esi-

merkkirakenne, jossa on selvennetty gamma-menetelmään liittyviä arvoja ja mittoja, on

esitetty kuvassa 3.14.

Neutraaliakselin sijainti liittorakenteen yläpinnasta zs saadaan laskettua yksinkertaiste-

tusti kaavalla

zs =

∑︁n
i=1Ei · bi · di · oi∑︁n

i=1Ei · bi · di
(3.47)

jossa n on kerrosten lukumäärä, bi on kerroksen leveys, jonka perusarvona käytetään

bi = 1000mm, di on kerroksen paksuus ja oi on kerroksen keskilinjan etäisyys liittolaatan

yläpinnasta. (Wallner-Novak, Koppelhuber et al. 2014, s. 181).
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Kuva 3.14. Pystyleikkaus esimerkkiliittolaatan kantavasta suunnasta. Laajennetun
gamma-menetelmän mittoja. Lisäksi N.A. on liittolaatan neutraaliakseli ja hn on lovilii-
toksen korkeus.

Kantavien kerrosten i keskilinjan etäisyys neutraaliakselista ai positiivisen suunnan olles-

sa alaspäin lasketaan kaavalla

ai = oi − zs (3.48)

Kerrosten liittovaikutusta kuvaavat γi- eli gamma-arvot ratkaistaan vektorista

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

γ1

γ2

γ3
...

γn

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
=

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

v1,1 v1,2 0 0 0

v2,1 v2,2 v2,3 0 0

0 v3,2 v3,3 v3,4 0

0 0
. . . . . . . . .

0 0 0 vn,n−1 vn,n

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

−1

·

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

s1

s2

s3
...

sn

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
(3.49)

jossa si:t lasketaan kaavalla

si = −Ci,i+1 · (ai+1 − ai) + Ci−1,i · (ai − ai−1) (3.50)

Matriisin v:n arvot saadaan kaavoilla (3.51–3.53)

vi,i−1 = −Ci−1,i · ai−1 (3.51)

vi,i = (Ci−1,i + Ci,i+1 +Di) · ai (3.52)

vi,i+1 = −Ci,i+1 · ai+1 (3.53)
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Kertoimen Di arvo lasketaan kaavalla

Di =
π2 · Ei · bi · di

l2ref
(3.54)

jossa lref on jännevälistä L riippuva kerroin, jonka arvo on yksiaukkoiselle palkille

lref = L ja moniaukkoiselle, kuten valutuetulle palkille, lref = 0,8L. (Wallner-Novak,

Koppelhuber et al. 2014, s. 35, 182).

Cj,k (N/mm2) on kerrosten j ja k välissä olevan kerroksen liukumaa vastustava suure,

joka kuvaa kerroksen, jota voi ajatella myös jousena, siirtymäkerrointa pituusyksikköä

kohden, minkä arvo poikittaislamellille saadaan kaavasta

Cj,k =
bi ·GR,jk

dj,k
(3.55)

jossa dj,k on poikittaislamellin paksuus ja GR,jk on CLT-toimittajan tai sahatavaran lujuus-

luokan mukainen tasoleikkauksen liukumoduulin ominaisarvo (Wallner-Novak, Koppelhu-

ber et al. 2014, s. 182).

Mikäli betoni on liimattu kiinni CLT:n ylimpään lamelliin, käytetään liimakerrokselle materi-

aalitoimittajan antamaa Cj,k:n arvoa. Mikäli liimakerros oletetaan jäykäksi, käytetään ää-

rettömän korkeaa lukuarvoa. Mikäli kerrokset on kytketty toisiinsa mekaanisilla liitoksilla,

saadaan Cj,k kaavasta

Cj,k =
Ki

sef
(3.56)

jossa Ki on liitoksen siirtymäkerroin palkin leveydellä ja sef on tehokas liitinjako palkin

kantavassa suunnassa.

Jos liukuva kerros muodostuu mekaanisesta liitoksesta sekä poikittaislamellista, voidaan

kerroksen liukuvia osia ajatella sarjaan kytkettyinä jousina, jolloin kerroksen Cj,k:n arvo

lasketaan kaavalla (Jiang ja Crocetti 2019, s. 134)

Cj,k =

Ki

sef
· bi·GR,jk

dj,k

Ki

sef
+

bi·GR,jk

dj,k

(3.57)

Siirtymäkertoimen Ki arvo liittimille lasketaan kaavalla

Ki =

⎧⎨⎩Kser · n käyttörajatilassa

Ku · n murtorajatilassa
(3.58)
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jossa Kser on yhden liittimen siirtymäkerroin käyttörajatilassa ja Ku murtorajatilassa ja n

on liittimien tehollinen lukumäärä leveyssuunnassa palkin leveydellä b. Siirtymäkertoimien

kaavoja on esitetty alaluvussa 3.2.

Epätäydellisen liittovaikutuksen omaavan liittopoikkileikkauksen tehollinen taivutusjäyk-

kyys (EI)ef lasketaan kantavien kerrosten taivutusjäykkyyksien sekä näiden kaavan (3.49)

liittovaikutuskertoimilla γi kerrottujen Steinerin termien summana kaavalla (Wallner-Novak,

Koppelhuber et al. 2014, s. 183)

(EI)ef =
n∑︂

i=1

Ei
bi · d3i
12

+
n∑︂

i=1

γi · Ei · bi · di · a2i (3.59)

Laajennetussa gamma-menetelmässä gamman (γ) arvoilla ei teoreettisia raja-arvoja.

Jäykästi viereisiin kerroksiinsa kiinnitettyjen kerrosten arvo ei ole välttämättä 1. Mikäli

kaikki kantavat kerrokset ovat jäykästi kiinni toisissaan, eli liittovaikutus on koko poikki-

leikkauksella täydellinen, ovat kaikki γi:n arvot 1. Mikäli kerroksen i neutraaliakselin nor-

maalivoima on erimerkkinen kuin kerroksen etäisyys poikkileikkauksen neutraaliakselista

ai, on kerroksen γi < 0. Tämä tapahtuu yksiaukkoisella palkilla siis silloin, kun vedet-

ty kerros on neutraaliakselin päällä tai puristettu kerros neutraaliakselin alla. Tämä on

mahdollista epätäydellisillä liittorakenteilla.

Negatiivinen γi:n arvo johtaisi leikkausjännityksen vääränmuotoiseen kuvaajaan. Tämän

takia leikkausjännitystä varten ja staattista momenttia laskettaessa kaavalla (3.63) tulee

käyttää γi:n itseisarvoa. Mikäli kerroksen neutraaliakseli on hyvin lähellä poikkileikkauk-

sen neutraaliakselia, mutta kerroksen normaalivoiman itseisarvo on suuri, johtaa tämä

suureen γi-kertoimen itseisarvoon. Tämä aiheuttaa suuren piikin leikkausvoiman kuvaa-

jaan kyseisessä lamellissa staattisen momentin kaavan takia. Leikkausvoima ei ole kui-

tenkaan tällöinkään ollut läheskään mitoittava alaluvun 5.5 esimerkkitapauksissa, joten

tästä on tuskin haittaa.

3.3.2 Kerrosten normaali- ja taivutusjännitykset

gamma-menetelmällä

Kantavan kerroksen i keskilinjan normaalijännitys σi lasketaan kaavalla

σi =
γi · ai · Ei ·M

(EI)ef
(3.60)
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jossa M on taivutusmomentin arvo. Kantavan kerroksen i taivutusjännityksen mitoitusar-

vo σm,i lasketaan kaavalla

σm,i =
0,5 · Ei · hi ·M

(EI)ef
(3.61)

Kantavan kerroksen yläpinnassa vaikuttavan yhdistetyn normaali- ja taivutusjännityksen

saa kaavalla σi−σm,i ja kerroksen alapinnan jännityksen kaavalla σi+σm,i. (RIL 2017b,

s. 147).

3.3.3 Kerrosten leikkausjännitykset gamma-menetelmän avulla

Palkin leikkausvoiman V (x) aiheuttama leikkausjännitys τ(x, y) poikkileikkauksen pis-

teessä y, kun y = 0mm betonin yläpinnassa, lasketaan kaavalla

τ(x, y) =
V (x) · ES(y)
bi · (EI)ef

(3.62)

jossa bi on kerroksen leveys jaES(y) on kerrosten kimmokertoimilla painotettu staattinen

momentti neutraaliakselin suhteen pisteessä y, mikä lasketaan suorakulmioista muodos-

tuvalle liittopoikkileikkaukselle kaavalla

ES(y) =

⎧⎨⎩|γu| · Eu · bu · du · (zs − y + du/2) kun u = 1∑︁u−1
i=1 |γi| · Ei · bi · di · ai + |γu| · Eu · bu · du · (zs − y + du/2) kun 1 < u ≤ n

(3.63)

jossa u on laskettavan kerroksen järjestysnumero ylhäältä alkaen ja i on aiempien kerros-

ten järjestysnumerot. Jos y on kerroksen sisällä, eikä saumassa, on kerroksen u paksuus

du = y −
∑︁u−1

i=1 di, eli kerros ulottuu edellisen kerroksen alapinnasta tarkasteltavaan pis-

teeseen. Kaavassa (3.63) tarvittavat mitat on esitetty kuvassa 3.15, jossa y:n sijainti on

valittu kerroksen 3 keskelle. Kaavan (3.63) termi (zs − y + du/2) = au, eli kerroksen u

keskipisteen etäisyys neutraaliakselista. Kantamattoman kerroksen, jonka kimmokerroin

on määritelmän mukaan E = 0, leikkausjännitys on sama kuin sitä ylemmän kantavan

kerroksen alapinnassa. Tämä johtuu siitä, että kantamattoman kerroksen staattinen mo-

mentti ES(y) on vakio. Esimerkkipoikkileikkauksen leikkausjännityskuvaaja ajanhetkellä

t0 liittolaatan kuormista on esitetty kuvassa 3.16.
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Kuva 3.15. Staattisen momentin laskennassa tarvittavat mitat ja kerrokset, kun y on kol-
mannen kantavan kerroksen puolivälissä. Kerroksen u alapinta on aina pisteessä y.
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Leikkausjännitys τd [MPa], t=t0

Kuva 3.16. Kuvan 3.14 esimerkkipoikkileikkauksen leikkausjännityksen τd(y) kuvaaja
ajanhetkellä t0 liittolaatan kuormista.

Kaavoista (3.62–3.63) voidaan johtaa puun ja betonin välisissä leikkausliittimissä, joiden

tehollinen liitinjako on sef , vaikuttava voima Fv,Ed ulkoisesta liittolaatan leikkausvoimasta

VEd. Voiman Fv,Ed kaava (3.64) on muotoa (RIL 2017b, s. 148)

Fv,Ed =
γ1E1A1a1sef

(EI)ef
· VEd (3.64)

3.4 Taipuma

Laatan taipumarajat annetaan EN 1995:n tai sen kansallisten liitteiden mukaan liittora-

kenteen teräsbetoniosan yläpinnalle, joka on valettu vaakasuoraan. Alapinnan taipumalle

voidaan asettaa rakenteen ulkonäöstä johtuvia taipumaehtoja (CEN 2020f, s. 31). Myös

alapinnan kokonaistaipuman suuruus kannattaa joka tapauksessa laskea, jotta suunnit-

telija on tietoinen sen vaikutuksista rakenteiden toimintaan ja ulkonäköön.
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Suomen kansallisen liitteen mukaiset taipumarajat aukoissa on esitetty taulukossa 3.7 ja

näihin liittyvät nykyisen puurakenteiden Eurokoodin taipumien tunnukset ja kuvaajat on

esitetty kuvassa 3.17.

Taulukko 3.7. Pääkannattimien taipumarajat Suomessa (RIL 2017b, s. 98).

Rakenne lattioilla winst wnet,fin wfin

Pääkannattimet L/400 L/300 L/200

Nykyisessä Eurokoodissa ja lähteessä (RIL 2017b) kokonaistaipuma wfin on lopputaipu-

man wnet,fin ja esikorotuksen wc itseisarvon summa, eli wfin = wnet,fin+ |wc|. Lopputai-

puma wnet,fin on hetkellisen taipuman winst ja virumasta aiheutuvan lisätaipuman wcreep

summa, eli wnet,fin = winst + wcreep. Alapinnalla lopputaipumaan lisätään vielä valusta

aiheutuva taipuma winst,c CLT:lle, mikäli valutuenta ei ole tehokasta kappaleen 2.1.1 mu-

kaan. CLT:n taipuma keskellä jänneväliä, jos sillä kohtaa on valutuki, on winst,c = 0mm.

Tällöin myös suurin loppu- tai kokonaistaipuman arvo voi teoriassa tulla muualle kuin kes-

kelle jänneväliä. Ympäristörasituksista ja betonin kutistumisesta johtuva hetkellinen taipu-

ma, mikä voidaan laskea kappaleen 2.2 mukaan, tulee sisällyttää lopputaipumaan sekä

kokonaistaipumaan.

Kuva 3.17. Nykyisen puurakenteiden Eurokoodin mukaiset taipumakuvaajat ja -tunnukset
(RIL 2017b, s. 98) mukaan.

Kuvan 3.17 taipumakuvaajat ovat kuitenkin yksinkertaistettuja nykyiseen EN 1990 (SFS-

EN 2009, s. 94) nähden. Liittolaatoilla tämä yksinkertaistaa liikaa niiden laskemista ajatel-

len, minkä takia uudessa Eurokoodissa käytetäänkin vastaavia taipuman tunnuksia kuin

EN 1990:ssa kuvan 3.18 mukaan.

Kuvan 3.18 taipuma w1 on pitkäaikaisen kuormitusyhdistelmän (kaava (2.21)) aiheuttama

taipuman alkuarvo ajanhetkellä t0. Taipuma w2 on pitkäaikaisen kuormitusyhdistelmän ai-

heuttaman taipuman pitkäaikaisosuus. Taipuma w3 on muuttuvien kuormien lyhytaikaisen

osan aiheuttama hetkellinen taipuma, jota ei tarvitse huomioida kun tarkastellaan vain ra-

kenteen ulkonäkökriteereitä esimerkiksi liittolaatan alapinnalla (CEN 2020b, s. 160). Uu-

den EN 1990 luonnoksen (CEN 2020d, s. 67) mukaan ympäristökuormista ja kutistumis-

ta huomioidaan vain niiden pysyvä ja pitkäaikainen osuus. Niiden vaikutus huomioidaan

osana w2:ta.
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Kuva 3.18. Uuden Eurokoodin luonnoksen (CEN 2020b, s. 156) taipumakuvaajat ja
-tunnukset.

Kun käytetään gamma-menetelmää (alaluku 3.3.1), on leikkausmuodonmuutos huomioi-

tu tehollisessa taivutusjäykkyydessä (EI)ef , jolloin sitä ei huomioida enää muuten taipu-

man kaavoissa. Taipuman arvon w yleinen muoto on annettu kaavassa (Swedish Wood

2019, s. 96)

w =

∫︂
MM

(EI)ef
dx (3.65)

jonka voi ratkaista esimerkiksi Mohrin integraalitaulukoilla, mitä ei käydä läpi tässä työssä.

Taipuma wq tasaisesta kuormasta q yksiaukkoisella, vapaasti tuetulla palkilla pisteessä x

lasketaan kaavalla (Swedish Wood 2019, s. 96)

wq(x) =
q · L4

24 · (EI)ef
·
[︃
x

L
− 2 ·

(︂x
L

)︂3
+
(︂x
L

)︂4]︃
(3.66)

Yksiaukkoisen, vapaasti päistään tuetun palkin, jonka leveys on b, taipuma wp pisteessä

x esimerkiksi valutuennan poistosta aiheutuvasta viivakuormasta p, joka sijaitsee mitan

A päässä tuelta A ja mitan B päässä tuelta B lasketaan kaavalla

wp(x) =
p · b · L2

6 · (EI)ef
·
[︃
A ·B
L2

· (L+B) · x
L
−B ·

(︂x
L

)︂3
+

1

L2
· ⟨x− A⟩3

]︃
(3.67)

Kärkisulkeet sisältävä termi on voimassa vain, kun x ≥ A. (Salmi ja Pajunen 2010, s.

442).

3.5 Värähtely

CLT-betoni-liittorakenteisten lattioiden värähtelyominaisuudet voidaan arvioida joko mit-

taamalla tai laskemalla. Lattian laskennallinen taivutusjäykkyys värähtelylle muodostuu

lattian jokaisen kerroksen taivutusjäykkyyden sekä CLT:n ja betonin liittovaikutuksen sum-

masta. Esimerkiksi kelluvan pintalaatan taivutusjäykkyyden voi siis huomioida pää- ja poi-
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kittaissuunnissa, mutta sille ei oleteta liittovaikutusta. Laskennassa käytetään kimmoker-

toimien keskiarvoja ilman viruman vaikutusta. Lattian tuennan vaikutukset lattiarakentee-

seen tulee huomioida. Lattian värähtelymitoituksessa otetaan huomioon käyttäjän muka-

vuus sekä rakenteen ja rakenneosien toimivuus. Mahdollisia lattioiden värähtelylähteitä

ovat ainakin kävely, ihmisten samassa rytmissä tekemät liikkeet ja koneet. Värähtely-

lähteet sovitaan rakennuksen tilaajan kanssa hankekohtaisesti. (SFS-EN 2009, A1.4.4),

(CEN 2020f, s. 32).

Värähtelylaskennassa käytettävät CLT-lattian tai puu-betoni-liittolattian vaimennussuhteet

ζ on esitetty taulukossa 3.8. Taulukon arvoissa on huomioitu yhden ihmisen olevan vä-

rähtelevän lattian päällä (Zimmer ja Augustin 2016, s. 10), (CEN 2020b, s. 161).

Taulukko 3.8. Vaimennussuhteen ζ arvoja CLT-lattioille ja puu–betoni-liittolattioille (CEN
2020b, s. 161).

Rakenne Vaimennussuhde ζ

Ilman kelluvaa laattaa 0,025

Kelluvalla laatalla 0,040

3.5.1 Nykyiset vaatimukset lattioiden värähtelylle Suomessa

Kappaleessa 3.5.2 on esitetty uuden puurakenteiden Eurokoodin luonnoksen mukaiset

keinot ratkaista yksiaukkoisen CLT- tai CLT-betoni-liittorakenteisen lattian alin ominaistaa-

juus f1 sekä 1 kN:n pistekuormasta aiheutuva painuma w1kN . Kaavoja (3.68–3.74) on

suositeltavaa käyttää jo ennen uuden Eurokoodin voimaantuloa, sillä nykyinen puuraken-

teiden Eurokoodi (SFS-EN 2014) tai (RIL 2017b) eivät pakota käyttämään niiden antamia

kaavoja, ja niitä ei ole tehty CLT:lle eikä liittorakenteille. Ne eivät esimerkiksi anna kei-

noa laskea lattian tehollista leveyttä. Myös koko värähtelymitoitus on suositeltavaa jo nyt

tehdä uuden Eurokoodin mukaisesti.

Nykyisen puurakenteiden Eurokoodin Suomen kansallisten liitteiden vaatimukset on esi-

tetty myös lähteessä (RIL 2017b, s. 99–101). Sen mukaan kävely täytyy ottaa huomioon

käyttörajatilassa riippuen rakennuksen käyttötarkoituksesta. Liitteessä annetaan lisäk-

si Eurokoodista poikkeavat ehdot, joita käytetään Suomessa Eurokoodin sijaan. Lattian

alimman ominaistaajuuden tulee olla f1 ≥ 9Hz laskettuna massalla m, johon on li-

sätty lattian omaan massaan lisäksi 30 kg/m2 hyötykuormasta, muulloin vaaditaan eri-

tyistarkastelu. Kuten Eurokoodissa (SFS-EN 2014, s. 51), tässäkään erityistarkastelua

ei ole määritelty. Uuden Eurokoodin luonnoksen nimenomaan CLT:n sekä puu–betoni-

liittorakenteet huomioivien ehtojen toteutuminen olisi suotavaa hyväksyä eritystarkaste-

luiksi jo ennen uuden Eurokoodin virallista voimaantuloa. Taajuusehdon täyttyessä tar-

kistetaan vielä, että 1 kN:n pistekuormasta aiheutuva lattian suurin mahdollinen painuma
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δ ≤ k · 0,5mm. Kertoimen k arvona voidaan käyttää k = 1
0,318+0,114·L ≥ 1, jossa L on

painuman kohdalla olevan huoneen suurin sisämitta metreinä.

3.5.2 Uuden Eurokoodin luonnoksen vaatimukset

CLT-betoni-liittorakenteisen lattian värähtelylle

Uuden Eurokoodin luonnoksen (CEN 2020b) suosittelemat vaatimukset CLT-lattioille on

esitetty taulukossa 3.9. Taulukon arvot ovat voimassa, jos kansallinen liite ei ole antanut

eri arvoja. Taulukossa annetaan taajuusehto 4,5 Hz, painumaehto 1 kN:n pistekuormasta,

kiihtyvyysehto matalataajuuslattioille, joiden alin ominaistaajuus on välillä 4,5Hz ≤ f1 <

8Hz, sekä nopeusehto korkeataajuuslattioille, joiden alin ominaistaajuus f1 ≥ 8Hz. Mui-

hin kuin taajuusehtoon vaikuttaa valittu lattian vaatimustaso, joka voidaan valita yhdessä

tilaajan kanssa taulukon 3.10 mukaan, jossa on annettu lattioiden suositellut vaatimusta-

sot tietyissä rakennuksissa. Kansalliset liitteet saattavat myöhemmin vaikuttaa taulukon

käyttöön. Lattian vaatimustaso III vastaa painumaehdon osalta Suomen nykyistä kansal-

lisen liitteen painuman raja-arvoa 0,5 mm ilman k-kerrointa (RIL 2017b, s. 100).

Taulukko 3.9. Värähtelyvaatimukset lattioille yksinkertaistettuna uuden Eurokoodin luon-
noksen mukaan (CEN 2020b, s. 169).

Ehto Taso I Taso II Taso III Taso IV Taso V Taso VI

Painuma (kaikille lattioille)
w1kN (mm) ≤

0,25 0,25 0,50 0,80 1,20 1,60

Taajuus (kaikille lattioille)
f1 (Hz) ≥

4,5

Kiihtyvyys (jos f1 < 8Hz)
arms (m/s

2) ≤
0,02 0,04 0,06 0,10 0,15 0,20

Nopeus (jos f1 ≥ 8Hz)
vrms (m/s) ≤

0,0004 0,0008 0,0012 0,0020 0,0030 0,0040

Taulukko 3.10. Suositellut lattioiden vaatimustasot asuin- ja toimistorakennuksille (CEN
2020b, s. 169).

Käyttötarkoitus Laadukas Perustaso Taloudellinen

A (asuinrakennus)

kerrostalo Tasot I, II, III Taso IV Taso V

omakotitalo Tasot I, II, III, IV Taso V Taso VI

B (toimisto) Tasot I, II, III Taso IV Taso V
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3.5.3 Värähtelyominaisuuksien laskeminen CLT-lattioille tulevan

Eurokoodin luonnoksen mukaan

Uusi Eurokoodi mahdollistaa värähtelylaskennan matala- ja korkeataajuuslattioille. Lisäk-

si laskentaa voi soveltaa taulukon 2.5 mukaisille A, B, C1, C3 ja D käyttötarkoituksen

lattioille (CEN 2020a, s. 3). Tämän kappaleen kaavoja voi käyttää, kun lattia on suorakul-

mainen, yksiaukkoinen, yhteen tai kahteen suuntaan kantava, vapaasti tuettu puu–betoni-

liittorakenteinen tai CLT-runkoinen lattia. Lattian tuet voivat olla painuvia, jolloin niiden

jäykkyys otetaan huomioon. Jos nämä ehdot eivät täyty, lattian värähtelytarkastelun voi

tehdä esimerkiksi tietokoneavusteisesti FEM-laskennalla, jossa tulee huomioida myös ke-

vyiden väliseinien mahdollinen poistaminen (Zimmer ja Augustin 2016, s. 6).

Lattian alin ominaistaajuus painumattomilla tuilla f1 voidaan laskea kaavalla

f1 = ke,1ke,2
π

2 · L2

√︄
(EI)L,app

m
(3.68)

jossa ke,1 on palkin moniaukkoisuuden huomioiva kerroin, jonka arvo yksiaukkoisilla pal-

keilla on ke,1 = 1,0, ja ke,2 on lattian kantosuunnat ja poikittaisen jäykkyyden huomioiva

kerroin, joka lasketaan kaavalla (3.69) (CEN 2020b, s. 162). Lattia on värähtelymitoituk-

sessa kahteen suuntaan kantava, mikäli se on tukien päällä kaikilta neljältä sivultaan.

Kaava (3.69) on muotoa

ke,2 =

⎧⎪⎨⎪⎩
√︃

1 +
( L
B )

4
·(EI)T

(EI)L,app
kahteen suuntaan kantavalla lattialla

1 yhteen suuntaan kantavalla lattialla
(3.69)

jossa L on lattian jänneväli kantavassa suunnassa (m), B on lattian jänneväli tai leveys

poikittaisessa suunnassa (m), m (kg/m2) on lattian laskennallinen värähtelevä massa

neliömetriä kohti, mikä koostuu ulkoisten pysyvien ominaiskuormien summasta ΣGk sekä

10 %:n osuudesta täyden hyötykuorman ominaisarvosta. Lattian taivutusjäykkyys metrin

leveydellä kantavassa suunnassa on (EI)L,app ja poikittaisessa suunnassa (EI)T . Poi-

kittaisen suunnan jäykkyyden voi laskea olettaen CLT:n saumat nivelellisinä ja liitoksen

teräsbetonilaattaan liukuvana, jos tarkempi tarkastelu ei ole tarpeen (Zimmer ja Augustin

2016, s. 1).

Vaihtoehtoinen tapa lattian alimman ominaistaajuuden f1 (Hz) laskemiseen on käyttää

kaavan (3.68) massasta m aiheutuvaa painumaa wsys kaavan (3.70) mukaan. Painuma

on laskettava tarkasti huomioiden tukien taipuma, leikkausmuodonmuutos ja liitosten siir-

tymä. Kaavan kertoimet ovat muuten vastaavat kuin kaavassa (3.68), mutta jos wsys on
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laskettu huomioiden taipuvat tuet, niin ke,1 = 1,0, ja jos lattian poikittainen jäykkyys on

huomioitu, niin ke,2 = 1,0.

f1 = ke,1ke,2
18

√
wsys

(3.70)

(CEN 2020b, s. 163).

Mikäli lattia tukeutuu pääsuunnassaan toisessa tai molemmissa päissään taipuvaan pää-

palkkiin, tulee tämä ottaa huomioon koko lattiarakenteen alimmassa ominaistaajuudessa

f1 esimerkiksi kaavalla

f1 =

√︄
1

1
f2
1,rigid

+ 1
3·f2

1,beam,1
+ 1

3·f2
1,beam,2

(3.71)

jossa toisen palkin termi jätetään pois, jos tuki on taipumaton (CEN 2020b, s. 163). Kaava

(3.71) poikkeaa muissa lähteissä tyypillisesti esitetystä kaavasta. Kaavassa on huomioitu

pääpalkin tai -palkkien vaihteleva jäykkyys lattian leveydellä B sekä pääpalkin ja lattian

taipumien huippukohtien sijaintien poikkeama kuvan 3.19 mukaisesti. Kaava on perus-

teltu analyyttisesti raportissa (Winter et al. 2010, s. 168). Mikäli pääpalkin vaihtelevaa

jäykkyyttä sen jännevälillä ei haluaisi huomioida, olisi kertoimien 3 tilalla 2 (Winter et al.

2010).

wHolzträger

wUnterzug

0,5 wUnterzug

LUnterzug

FlächeParabel = 2/3 FlächeRechteck

LHolzträger

Kuva 3.19. Lattian värähtely tuettuna taipuvilla pääpalkeilla (Winter et al. 2010, s. 189).

Yksiaukkoisen pääpalkin, jonka jänneväli onB ominaistaajuus f1,beam,i lasketaan esimer-

kiksi kaavalla

f1,beam,i =
π

2 ·B2

√︄
(EI)beam,i

mbeam,i

(3.72)

jossambeam on pääpalkin oma massa ja sen kannattelema massa pituusyksikköä kohden

(kg/m). Tyypillisesti pääpalkki kannattelee lattiaa L/2:n tai L:n leveydeltä. Tämä riippuu

siitä, kannatteleeko palkki lattiaa yhdeltä vai kahdelta puolelta. (EI)beam on pääpalkin vi-

rumaton taivutusjäykkyys. Tähän voi laskea myös laatan pääpalkin suuntaista jäykkyyttä

sekä huomioida pääpalkin ja laatan liittovaikutusta (Talja et al. 2002, s. 22). Tällöin laa-

tan kuvan 3.21 tehokas leveys bef tulee arvioida luotettavalla menetelmällä tai muuten
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huomioida ns. shear lag -ilmiö luotettavasti esimerkiksi FEM-laskennalla. Tuleva Euro-

koodin luonnos ei anna bef :n laskemiseen tapaa, jos CLT on heikommassa suunnassaan

pääpalkin päällä (CEN 2020b, s. 225).

Kuva 3.20. Liittopalkin todellinen, ns. shear lag -ilmiön huomioiva yhdistetty normaali- ja
taivutusjännityskuvaaja vasemmalla ja idealisoitu mallin kuvaaja oikealla (Wallner-Novak,
Augustin et al. 2018).

Kuva 3.21. CLT-laatan tehokas leveys pääpalkin päällä riippuen pääpalkin sijainnista
(CEN 2020b, s. 225).

Keskellä jänneväliä sijaitsevan pistekuorman F = 1000N:n aiheuttama painuma w1kN

taipumattomilla tuilla (kuvassa 3.22 mitta 2 eli wrigid) voidaan laskea kaavalla

w1kN =
F · L3

48 · (EI)L,app ·Bef

(3.73)

jossa lattian, jonka poikittaisjäykkyys (EI)T on vakio koko jännevälillä, tehollinen leveys

Bef voidaan laskea kaavalla

Bef = min

⎧⎨⎩0,95L ·
(︂

(EI)T
(EI)L,app

)︂0,25
B

(3.74)

Mikäli yksiaukkoisen lattian toinen tai kumpikin tuki on taipuva, kuten kuvassa 3.22, niin

lattian suurin mahdollinen painuma F = 1000N:n pistekuormasta voidaan laskea kaa-

valla

w1kN = 0,5 · wbeam,1 + 0,5 · wbeam,2 + wrigid (3.75)
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jossa wbeam,1 ja wbeam,2 ovat 500 N:n kuormista aiheutuvat taipumat pääpalkeilla. Eu-

rokoodin luonnoksen selitteiden mukaan wbeam,i:t ovat niille 500 N:n pistekuormasta ai-

heutuva taipuma, mutta todellisuudessa kuorma on jakautunut pääpalkeille lattialta (CEN

2020b, s. 165). Pääpalkin ja liittolaatan välisen liittovaikutuksen voi huomioida kuten pää-

palkin taajuudessa.

Kuva 3.22. Lattian taipuma, kun lattia on tuettu taipuvilla pääpalkeilla (CEN 2020b, s.
165).

Lattian neliöllinen keskikiihtyvyys arms tulee tarkistaa vain, jos lattian alin ominaistaajuus

f1 < 8Hz, ja se voidaan laskea kaavalla

arms =
α · F0

7 · ζ ·M∗ (3.76)

jossa Fourier’n kertoimen arvo on α = exp(−0,4 · f1), F0 on ihmisestä aiheutuva pysty-

suora voima, jonka arvona yleensä käytetään F0 = 700N, ja M∗ on modaalimassa (kg),

joka voidaan laskea yhteen ja kahteen suuntaan kantavalla lattialla kaavalla

M∗ =
m · L ·B

4
(3.77)

(CEN 2020b, s. 165–166).

Lattian neliöllinen keskinopeusvaste vrms (m/s) tulee tarkistaa vain, jos lattian ylin omi-

naistaajuus f1 ≥ 8Hz, ja se lasketaan kaavoilla (3.78–3.83)

vrms = vtot,peak · (0,65Hz− 0,01 · f1) · (1,22− 11,0 · ζ) · η (3.78)
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Vaimennussuhteen ζ arvoja on esitetty taulukossa 3.8. Lattialle aiheutuva keskimääräi-

nen impulssi Im (N s) lasketaan kaavalla

Im =
42 · f 1,43

w

f 1,3
1

(3.79)

jossa fw on kävelyn taajuus, jonka arvoksi voidaan olettaa hyötykuorman luokassa A

(asuintilat) fw = 1,5Hz ja muissa hyötykuorman luokissa fw = 2,0Hz. (CEN 2020b, s.

166).

Lattian suurin nopeus sen alimmassa ominaistaajuudessa v1,peak lasketaan kaavalla

v1,peak = kred ·
Im

M∗ + 70 kg
(3.80)

jossa modaalimassa M∗ lasketaan kaavalla (3.77) ja kred = 0,7 on kerroin, joka huomioi

värähtelylähteen ja värähtelyn havaitsevan ihmisen etäisyyden toisistaan. Lattian suurin

nopeusvaste vtot,peak lasketaan kaavalla

vtot,peak = kimp · v1,peak (3.81)

jossa kimp on kerroin, joka huomioi alinta ominaistaajuutta korkeampien ominaistaajuuk-

sien vaikutuksen nopeusvasteeseen, ja se lasketaan kaavalla

kimp = max

⎧⎨⎩0,48 · B
L
·
(︂

(EI)L,app

(EI)T

)︂0,25
1,0

(3.82)

Kertoimen η arvo lasketaan kaavalla

η =

⎧⎨⎩1,52− 0,55 · kimp kun 1,0 ≤ kimp ≤ 1,5

0,69 muulloin
(3.83)

(CEN 2020b, s. 167–168).

3.5.4 Betonin raudoitus ja halkeamaleveys

Raudoitusteräksen ominaisuudet puu–betoni-liittolaatoissa tulee olla EN 1992:n mukai-

set. Sen mukaan raudoitusteräksen kimmokertoimen arvo on Es = 200MPa (SFS-EN

2015, s. 41). Laatassa on aina oltava molempiin suuntiin raudoitusta vähintään As,min ≥
0,80 cm2/m. Raudoitus voi alla alapinnassa tai sekä ala- että yläpinnassa, jos yläpin-
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nan halkeilua tulee rajoittaa. Yhden raudoitustason tulee olla leikkausliittimien kantojen

tai ankkuroinnin alapuolella. Liittolaatassa raudoitusta käytetään osana puun ja betonin

leikkausliitosta ristikkomallin mukaisesti ja sillä estetään betonin halkeilua. Ylimääräistä

raudoitusta ei yleensä kannata käyttää liittolaatan taivutuskestävyyttä parantamassa, eikä

sitä tarvitse siinä myöskään huomioida. (CEN 2020f, s. 44).

Betonin suurimmat sallittavat halkeamaleveydet tulisivat olla sisätiloissa wmax = 0,4mm

ja ulkotiloissa wmax = 0,3mm (CEN 2020f, s. 32–33). Halkeamaleveyden voi mitoittaa

EN 1992 kappaleen 7.3.3 tai 7.3.4 mukaan tai vaihtoehtoisesti käyttää vähimmäisraudoi-

tusta joko EN 1992 kappaleen 7.3.2, EN 1994 kappaleen 7.4.2 mukaan tai tämän työn

taulukon 3.11 mukaan, jossa on esitetty esimerkki raudoitusverkosta, joka täyttää mini-

miraudoitusehdon Areq ilman tarvetta halkeamaleveyden laskemiselle. Molempiin suun-

tiin käy sama raudoitus. Esimerkkiverkkojen limityksenä käytetään yhtä silmäväliä, kun

ds ≤ 6mm, ja kahta silmäväliä, kun 6mm < ds ≤ 8,5mm (SFS-EN 2015, s. 141).

Taulukko 3.11. Esimerkki liittolaatan betonin paksuuden ja lujuusluokan mukaiselle rau-
doitusverkolle, joka täyttää minimiraudoitus- sekä tankojakoehdot ilman tarvetta halkea-
maleveyden laskemiselle. Tankojen halkaisija on ds ja tankojako molempiin suuntiin s.
Verkko ilmoitettu muodossa ds-s. (CEN 2020f, s. 34).

Lujuus- Teräsbetonilaatan paksuus (mm)(mm)(mm)

luokka ≤≤≤70 80 100 120 140 160 180

C12/15 5-150 5-150 5-150 5-150 5-150 5-150 5-150

C16/20 5-150 5-150 5-150 5-150 5-150 5-150 6-150

C20/25 5-150 5-150 5-150 5-150 5-150 6-150 6-150

C25/30 5-150 5-150 5-150 5-150 6-150 6-150 7-150

C30/37 5-150 5-150 5-150 6-150 6-150 6-150 7-150

C35/45 5-150 5-150 5-150 6-150 6-150 7-150 7-150

C40/50 5-150 5-150 6-150 6-150 7-150 7-150 7-150

C45/55 5-150 5-150 6-150 6-150 7-150 7-150 8-150

≥C50/60 5-150 6-150 6-150 7-150 7-150 8-150 8-150

Betonipeitteen nimellisarvo cnom raudoitusteräksille lasketaan kaavalla

cnom = cmin +∆cdev (3.84)
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jossa raudoituksen sallitun mittapoikkeaman ∆cdev suositusarvo ja Suomessa käytettävä

arvo paikallavaletulle betonille ∆cdev = 10mm, jota voidaan pienentää elementtiraken-

teilla aina 5 mm:een asti. Betonipeitteen vähimmäisarvo cmin lasketaan kaavalla

cmin = max

⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
cmin,b

cmin,dur +∆cdur,γ −∆cdur,st −∆cdur,add

10mm

(3.85)

jossa tartuntavaatimuksesta aiheutuva termi cmin,b on tangon halkaisija ds. Ympäristö-

olosuhteista aiheutuva termi cmin,dur = 10mm Suomessa rasitusluokissa X0 ja XC1

enintään 100 vuoden suunnitellulla käyttöiällä. Lisävarmuustermin ∆cdur,γ suositusarvo

ja Suomessa käytettävä arvo on ∆cdur,γ = 0mm. Betonipeitteen vähimmäisarvon pie-

nennys ruostumattoman teräksen käytöstä on tyypillisesti ∆cdur,st = 0mm ja betoni-

peitteen vähimmäisarvon pienennys lisäsuojauksesta, kuten sinkityksestä, on tyypillises-

ti ∆cdur,add = 0mm. (SFS-EN 2015, s. 49), (Ympäristöministeriö 2019a, s. 17), (CEN

2020f, s. 43).

3.6 Murtorajatila

3.6.1 CLT:n taivutuskestävyys

CLT:n tulee kestää sille ennen liittorakennevaihetta aiheutuvat taivutusjännitykset ehdon

(3.86) mukaan

σm,d

fm,d

≤ 1 (3.86)

jossa CLT:n mitoitustaivutuslujuus fm,d lasketaan kaavalla

fm,d = kmod
fm,k

γM
(3.87)

jossa kmod-arvo saadaan taulukosta 3.1 ja γM = 1,25 on CLT:n osavarmuusluku (RIL

2017b, s. 47, 74), (CEN 2020b, s. 48, 50). Ainakin ennen uusien Eurokoodien voimaan-

tuloa CLT:n ominaistaivutuslujuus fm,k lasketaan materiaalitoimittajien teknisten asiakir-

jojen mukaan.

3.6.2 CLT:n yhdistetty veto- ja taivutuskestävyys

CLT:n lamellien katsotaan ottavan vastaan taivutus- ja normaalijännitystä vain syidensä

suunnassa. Molemmat suunnat siis tarkastellaan erikseen, jolloin taivutusta ei tarvitse
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tarkastella kahteen suuntaan kerrallaan, jos CLT:hen kohdistuu vain tasoa vastaan kohti-

suoria kuormia. CLT:n taivutuksen ja vedon yhteisvaikutuksen tulee toteuttaa ehto

σt,0,d
ft,0,d

+
σm,d

fm,d

≤ 1 (3.88)

jossa σt,0,d on lamellin vetojännitys ja σm,d on lamellin taivutusjännitys. CLT:n mitoitustai-

vutuslujuus fm,d kaavalla (3.87) ja mitoitusvetolujuus ft,0,d lasketaan kaavalla

ft,0,d = kmod
ft,0,k
γM

(3.89)

jossa kmod-arvo saadaan taulukosta 3.1 ja γM = 1,25 on CLT:n osavarmuusluku (RIL

2017b, s. 47, 77–78), (CEN 2020b, s. 48). Ennen uusien Eurokoodien voimaantuloa CLT:n

ominaisvetolujuus ft,0,k lasketaan materiaalitoimittajien teknisten asiakirjojen mukaan.

3.6.3 CLT:n tukipainekestävyys

Tulevan Eurokoodin luonnoksessa (CEN 2020b) CLT:n poikittaisen puristusjännityksen

kosketuspinnalla σc,z,d tulee täyttää ehto

σc,z,d ≤ kp · kc,90,CL · fc,z,d (3.90)

jossa fc,z,d on CLT:n puristuslujuus syytä vastaan kohtisuoraan. Kerroin kp huomioi ma-

teriaaliominaisuudet sekä hyväksyttävän kokoonpuristumisen ja jonka arvona voi käyttää

CLT:llä kp = 1,4, jos sallitaan vain 2,5 %:n kokoonpuristuma murtorajatilassa, ja arvoa

kp = 1,7, jos sallitaan 10 %:n kokoonpuristuma. Jännityksen jakaantumisen huomioiva

kerroin kc,90,CL lasketaan kaavalla

kc,90,CL =

√︃
bdis · ldis
b · l

≤ 4 (3.91)

jossa b on palkin leveys, l on tukipinnan leveys ja bdis ja ldis ovat niiden suurennetut

arvot, jotka näkyvät kuvassa 3.23. CLT–betoni-liittolaatassa palkin laskennallista leveyttä

tuella ei voi kasvattaa, joten tyypillisesti tuella bdis = b = 1000mm. Laatan päätytuella

tukileveyttä l voi kasvattaa vain toiseen suuntaan ja valutuentalinjan kohdalla molempiin

suuntiin. Näissä tapauksissa ldis lasketaan kaavalla

ldis =

⎧⎨⎩l + tan 35◦ · 0,4 · tCL päätytuilla

l + 2 · tan 35◦ · 0,4 · tCL keskituilla
(3.92)
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jossa tCL on CLT:n paksuus. (CEN 2020b, s. 107–108).

Kuva 3.23. CLT:n tukipaineen levitys pääty- ja välituella (CEN 2020b, s. 108).

3.6.4 CLT:n leikkauskestävyys

CLT:n kantavissa lamelleissa vallitsevan leikkausjännityksen τd tulee toteuttaa ehto

τd ≤ fv,d (3.93)

jossa fv,d on kantavan lamellin leikkauslujuus, joka lasketaan kaavalla

fv,d = kmod
fv,k
γM

(3.94)

jossa fv,k on kantavan lamellin leikkauslujuuden ominaisarvo materiaalitoimittajan voi-

massa olevan ohjeen tai hyväksynnän mukaan. Jos materiaalitoimittaja ei ilmoita fv,k:n

arvoa, käytetään sahatavaran lujuusluokan mukaista arvoa. (RIL 2017b, s. 74).

CLT:n poikittaislamelleissa sekä niiden liimasaumoissa vallitsevan leikkausjännityksen τd
tulee toteuttaa ehto

τd ≤ fr,d (3.95)

jossa fr,d on poikittaislamellin tai sen liimakerroksen tasoleikkauslujuus, joka lasketaan

kaavalla

fr,d = kmod
fr,k
γM

(3.96)

jossa fr,k on liimasauman tai poikittaislamellin tasoleikkauslujuuden ominaisarvo materi-

aalitoimittajan voimassa olevan ohjeen tai hyväksynnän mukaan. (CEN 2020b, s. 117).
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Kahden kantavan kerroksen välisen liimasauman ominaisleikkauslujuutena käytetään ma-

teriaalitoimittajan ilmoittamaa arvoa. Jos arvoa ei ole ilmoitettu, kannattaa lujuutena käyt-

tää fr,k:n arvoa.

3.6.5 Betonin leikkauskestävyys tasoa vastaan kohtisuoraan

Tulevan puu–betoni-Eurokoodin luonnos ei määrää tarkastamaan teräsbetonilaatan leik-

kauskestävyyttä tasoa vastaan kohtisuoraan (CEN 2020b, s. 31–35). Tätä tarkastelua ei

ole myöskään tehty muissa käytetyissä lähteissä, kuten (Dias et al. 2018). Tulevan betoni-

rakenteiden Eurokoodin luonnoksen (CEN 2020g, s. 134–135) mukaan betonin leikkaus-

tarkastelua ei tarvitse suorittaa tarkemmin, mikäli betonin leikkausjännitys ei ylitä betonin

vähimmäisleikkauslujuutta, eli jos ehto τEd ≤ τRdc,min täyttyy. CLT-liittorakenteilla tämä

ehto täyttyy ainakin tutkituilla esimerkkirakenteilla selvästi aina, ja CLT:n tasoleikkaus-

kestävyys fr,d tulisi äärimmäisissäkin kuormituksissa mitoittavaksi ennen betonia, joten

tätä ehtoa ei ole avattu tässä enempää. Näiden tietojen mukaan betonin leikkauskestä-

vyyttä tasoa vastaan kohtisuoraan ei tarvitse tarkastella.

3.6.6 Betonin puristuslujuus

Betonin yhdistetyn puristus- ja taivutusjännityksen mitoitusarvon σconc,c,d tulee täyttää eh-

to

σconc,c,d ≤ fcd (3.97)

jossa betonin mitoituspuristuslujuus fcd lasketaan kaavalla

fcd = αccfck/γC (3.98)

jossa γC on betonin osavarmuusluku, fck on betonin ominaispuristuskestävyys EN 1992:n

mukaan ja αcc:n suositusarvo on 1,0 ja Suomen kansallinen arvo on 0,85 (SFS-EN 2015,

s. 35), (Ympäristöministeriö 2019a, s. 15), (CEN 2020f, s. 27).

3.6.7 Betonin vetolujuus

Mikäli betonin oletetaan halkeilevan sen kutistumisesta ennen kuin valutuenta poistetaan,

betonin ei katsota ottavan vastaan ollenkaan vetojännitystä. Mikäli betonin vetojäykkyys

halutaan hyödyntää, tulee betonin täyttää murtorajatilassa ehto

σconc,t,d ≤ fctd (3.99)
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jossa betonin mitoitusvetolujuus fctd lasketaan kaavalla (3.30). Mikäli ehto (3.99) ei to-

teudu, betoni halkeaa sen lujuuden ylittävältä syvyydeltä, ja poikkileikkauksen jännitykset

on laskettava uudelleen hyödyntämättä haljenneen osuuden vetojäykkyyttä. Koska tämä

haljenneen betonin huomiotta jättäminen muuttaa poikkileikkauksen jännitysjakaumaa,

on kyseessä iteroiva prosessi, joka on toistettava niin monta kertaa, kunnes ehto (3.99)

toteutuu. Ennen mitoitushetkeä t haljennut betoni ei ota vastaan vetojännitystä, mutta

se voi ottaa vastaan puristusjännitystä. Myös käyttörajatilatarkastelussa tulee huomioida

betonin vetokestävyys, mikäli betonin vetojäykkyyttä halutaan hyödyntää. Käyttörajatilas-

sa betonin halkeamasyvyys lasketaan käyttörajatilan vetojännityksellä σconc,t,k ja betonin

keskimääräisellä ominaisvetokestävyydellä fctm (SFS-EN 2015). (CEN 2020f, s. 24, 27).

3.6.8 Betonin tasonsuuntainen leikkauslujuus

Teräsbetonilaatassa tulee olla vähintään minimiraudoitus esimerkiksi kappaleen 3.5.4

mukaan. Betonin kantavan suunnan tasonsuuntaisen leikkausjännityksen voi laskea kaa-

valla

τEd =
∆Fd

hf ·∆x
(3.100)

jossa hf on betonin korkeus ja ∆Fd on leikkausvoiman muutos matkalla ∆x, jonka ar-

vona voidaan useimmiten käyttää ∆x = 1000mm, kuitenkin enintään taivutusmomentin

nollakohdan ja huippukohdan etäisyyttä tai mahdollisten liittolaatan pistekuormien etäi-

syyttä toisistaan. Betonin puristussauvan jännityksen σc,d tulee toteuttaa ehto

σc,d = τEd · (cot θ + tan θ) < v · fcd (3.101)

jossa τEd on kaavan (3.100) mukainen leikkausjännitys ja v lasketaan kaavalla (3.103). θ

on kuvan 3.25 mukainen betonin puristussauvan kulma, joka voidaan itse valita puristus-

laipoissa väliltä 45◦ ≥ θ ≥ 26,5◦, ellei kansallinen liite aseta muita rajoitteita. (SFS-EN

2015, s. 90), (CEN 2020f, s. 28–30).

Betonilaatan tasonsuuntaisen leikkausjännityksen τEd leikkausliitinten ympärillä kuvan

3.24 leikkaustasossa b-b tulee täyttää ehto

σc,d = τEd < v · fcd (3.102)
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jossa v on halkeilleen betonin leikkauskestävyyden vähennyskerroin, jonka suositusarvo

ja Suomessa käytettävä arvo lasketaan kaavalla

v = 0,6 ·
(︃
1− fck

250N/mm2

)︃
(3.103)

jossa fck on betonin puristuslujuuden ominaisarvo. Leikkaustasossa b-b τEd voidaan las-

kea kaavalla

τEd =
2 ·∆Fd

lshear ·∆x
(3.104)

jossa lshear on betonin leikkaustason pituus leikkausliitinten ympärillä. Tämä lasketaan

kaavalla

lshear =

⎧⎨⎩2hsc + dsc liitinriville

2hsc + stt + dsc liitinpareista koostuvalle riville
(3.105)

jossa hsc on liitinten pystysuora syvyys betonissa, dsc on liittimen paksuimman kohdan

halkaisija betonissa ja st on liitinparin liitinten poikittaissuuntainen keskiöetäisyys toisis-

taan. Liitinjonon lievä sik-sak-kuvio ei suurenna leikkaustason pituutta.

Kuvan 3.24 leikkaustason A-A leikkauskestävyys määritetään (SFS-EN 2015):ssä koh-

dassa 6.2.4, jonka mukaan betonin leikkauslujuus voidaan laskea betonisten puristus-

sauvojen ja poikittaisen raudoituksen muodostamana ristikkona. Tällöin poikittaisraudoi-

tuksen pinta-alan Asf tankovälillä sf ≤ 150mm tulee olla vähintään kaavan (3.106) mu-

kainen

Asf

sf
=

∆Fd

∆xfyd cot θ
(3.106)

jossa fyd on poikittaisraudoituksen myötölujuuden mitoitusarvo ja θ on sama kulma kuin

kaavassa (3.101).

3.6.9 Betonin kartiomurtokestävyys vedetyn liittimen kohdalla

Vedettyjen liittimien yhteydessä tulee tarkastaa liittimen kestävyyden lisäksi betonin kar-

tiomurtokestävyys (b) sekä ulosvetokestävyys (c), jotka on esitetty kuvassa 3.26.



63

Kuva 3.24. Betonilaatan tasonsuuntaiset leikkaustasot (CEN 2020f, s. 29).

Kuva 3.25. Betonilaatan puristussauvat ja laatan tasonsuuntainen leikkaus (SFS-EN
2015, s. 90).

Yksittäisen tai kuormitetuimman kiinnikkeen alaisen betonin kartiomurron kestävyyden

tulee täyttää ehto

NEd ≤ NRd,s =
NRk,c

γMc

(3.107)

jossa betonin kartiomurron osavarmuusluku murtorajatilassa on γMc = γc · γinst, jossa γc
on betonin osavarmuusluku murtorajatilassa ja γinst = 1,0.
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Kuva 3.26. Vedetyn kannallisen liittimen kartiomurto (b) ja ulosvetomurto (c) betonista
(SFS-EN 2020, s. 46).

Betonin kartiomurtokestävyyden ominaisarvo voidaan laskea kaavalla

NRk,c = N0
Rk,c ·

Ac,N

A0
c,N

· ψs,N · ψre,N · ψec,N · ψM,N (3.108)

jossa N0
Rk,c (N) on yksittäisen betonissa olevan kiinnikkeen ominaiskestävyyden mitoi-

tusarvo, johon ei vaikuta betonin reunat eivätkä viereiset kiinnikkeet. Sen arvo lasketaan

kaavalla

N0
Rk,c = k1 ·

√︁
fck · h1,5ef (3.109)

jossa k1 = kcr,N halkeilleelle betonille ja k1 = kucr,N halkeilemattomalle betonille. Näiden

kertoimien arvot voidaan esittää kiinnikkeen teknisessä hyväksynnässä. Jos kertoimia ei

ole annettu, niiden viitteelliset arvot ovat valuun asennettaville kiinnikkeille kcr,N = 8,9

ja kucr,N = 12,7. Jälkiasennettaville kiinnikkeille viitteelliset arvot ovat kcr,N = 7,7 ja

kucr,N = 11,0. Termi Ac,N/A
0
c,N ottaa huomioon kiinnikkeiden keskiöetäisyyden ja reu-

naetäisyyden vaikutuksen ominaiskestävyyteen. Referenssiprojektioala A0
c,N = scr,N ·

scr,N on esitetty kuvassa 3.27. Ideaalisen murtokartion leveytenä voidaan käyttää scr,N =

2 · ccr,N = 3 · hef , ellei leveyttä tiedetä tarkemmin (SFS-EN 2020, s. 49).

Betonin todellisen murtokartion pinta-alaa Ac,N voivat rajoittaa kuvan 3.28 mukaisesti

läheiset murtokartiot, jos s ≤ scr,N , ja betonin reunat, jos c ≤ ccr,N .

Kerroin ψs,N huomioi betonirakenneosan lähimmän reunan läheisyyden c vaikutuksen

jännitysjakaumaan, ja se lasketaan kaavalla

ψs,N = 0,7 + 0,3 · c

ccr,N
≤ 1 (3.110)
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Kuva 3.27. Yksittäisen kiinnikkeen ideaalinen betonimurtokartio ja sen referenssiprojek-
tioala A0

c,N (SFS-EN 2020, s. 50).

Kuva 3.28. Neljän kiinnikkeen todellinen betonimurtokartio ja sen pinta-alaAc,N (SFS-EN
2020, s. 50).

jossa ccr,N = 3/2 · hef , ellei ole tarkempaa tietoa. Betonipinnan lohkeamiskerrointa ψs,N

käytetään, kun hef < 100mm, ja sen arvo lasketaan kaavalla (SFS-EN 2020, s. 50)

ψre,N = 0,5 +
hef
200

≤ 1 (3.111)
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mutta sen arvona voidaan käyttää ψre,N = 1,0, jos molemmissa suunnissa raudoitusjako

s ≤ 150mm tai molemmissa suunnissa raudoituksen halkaisija d ≤ 10mm ja sl ≤
100mm.

Kerroin ψec,N huomioi kiinnikkeisiin vaikuttavan erisuuren vetovoiman, ja sen arvo on

ψec,N = 1,0, kun kaikissa kiinnikkeissä on sama vetovoima. (SFS-EN 2020, s. 51).

Kerroin ψM,N taas huomioi puun ja betonin välisen puristusvoiman vaikutuksen, kun liitok-

seen kohdistuu taivutusmomenttia. Kertoimen arvo ψM,N = 1,0 seuraavissa tapauksissa:

• jos betonin reunaetäisyys c < 1,5hef .

• jos puristusvoiman ja vetovoiman suhde CEd/NEd < 0,8.

• jos liittimen momenttivarren pituus z/hef ≥ 1,5.

Aina muulloin ψM,N lasketaan kaavalla

ψM,N = 2− z

1,5 · hef
≥ 1 (3.112)

jossa z on ruuviin kohdistuvien voimien momenttivarsi. (SFS-EN 2020, s. 51).

3.6.10 Liittimen ulosvetokestävyys betonista

Kiinnikkeen betonin ulosvetokestävyyden tulee täyttää ehto (SFS-EN 2020, s. 54)

NEd ≤ NRd,p =
NRk,p

γMp

(3.113)

jossa betonin ulosvetomurron osavarmuusluku γMp = γMc, jonka arvot on kerrottu kaa-

van (3.107) alla.

Kannallisen kiinnikkeen ominaisulosvetomurtokestävyyden ominaisarvo betonista voidaan

laskea kaavalla (SFS-EN 2020, s. 54)

NRk,p = k2 · Ah · fck (3.114)

jossa fck on betonin ominaispuristuslujuus, k2 = 7,5 halkeilleelle betonille ja k2 = 10,5

halkeilemattomalle betonille. Ah on kannan kuormia kantava pinta-ala, joka lasketaan

ympyränmuotoisille kannoille kaavalla Ah = π
4
(d2h − d2a), jossa dh on kannan pinta-ala ja

da varren pinta-ala.
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4. PALOMITOITUS

Hyötykuorman palonaikaisen kuorman vähentäminen johtaa siihen, että laattaa ei tyy-

pillisesti tarvitse palosuojata mitenkään, mutta rakenne säilyy silti ehjänä (R-vaatimus)

sekä on myös tiivis ja eristävä (EI-vaatimus). Jos eri kerrokset ovat samaa palo-osastoa,

voi palo olla laatalle molemminpuolista, eikä EI-vaatimusta silloin laatassa ole. Tällöin

läpivienteihin ei tarvita palokatkoja. Jos laatta jakaa kerrokset eri palo-osastoihin, palon

katsotaan olevan vain toisella puolella laattaa kerrallaan.

Tässä luvussa liittorakenteen kestävyys palossa tarkastellaan jokainen osa kerrallaan.

Kaikkien liittolaatan osien on kestettävä niille tuleva jännitys. Jännitysten määrittäminen

poikkileikkaukselle tapahtuu kuten normaalilämpötilassa, mutta siinä huomioidaan jään-

nöspoikkileikkauksen suuruus sekä materiaalien muuttuneet jäykkyysominaisuudet. Pa-

lotilanteen kuormitusyhdistelmä on esitetty kaavassa (RIL 2019, s. 18)

Ed,fi =
∑︂
j≥1

Gk,j +

⎧⎨⎩ψ2,1

ψ1,1

·Qk,1 +
n∑︂

i=1

ψ2,iQk,i (4.1)

jossa Gk on pysyvän kuorman ominaisarvo, ψ:t ovat palotilanteen kuormien yhdistelyker-

toimia (taulukko 2.6), Qk,1 on määräävän muuttuvan kuorman ominaisarvo ja Qk,i muun

muuttuvan kuorman ominaisarvo. Määräävän muuttuvan kuorman yhteydessä ψ2,1 on

Eurokoodin antama suositusarvo, mutta kansallinen liite voi määrätä käyttämään ψ1,1:tä

(SFS-EN 2016, s. 46). Suomen kansallinen liite määrää käytettäväksi määräävän hyöty-

kuorman yhteydessä ψ2,1:tä ja määräävän lumi-, jää- tai tuulikuorman yhteydessä ψ1,1:tä

(Ympäristöministeriö 2019b, s. 12).

4.1 Leikkausliitos palossa

Leikkausliitoksen ominaiskestävyys palotilanteessa lasketaan kaavalla

Rk,fi = ηR,fiRk (4.2)

jossa Rk on liitososan ominaiskestävyys normaalilämpötilassa ja ηR,fi on kestävyyden

heikennyskerroin. Liitoksen mitoituskestävyys lasketaan kaavalla (4.7). Liitoksen leikkaus-
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voimaa määritettäessä käytetään äärettömän jäykkää liitosta, kuten normaalilämpötilas-

sa. Muissa tapauksissa liitososan jäykkyys palotilanteessa Kfi lasketaan kaavalla

Kfi = ηK,fi ·K (4.3)

jossa K on liittimen jäykkyys normaalilämpötilassa. Jäykkyytenä käytetään K = Ku,

paitsi palonaikaista taipumaa laskettaessa voidaan käyttää K = Kser, mikäli se halu-

taan laskea (RIL 2019). Liittimen lämpiämisen vaikutus huomioidaan heikennyskertoimel-

la ηK,fi. Heikennyskertoimen arvot loviliitokselle ja kohtisuoraan leikkauspintaan nähden

asennetuille liittimille tulevan Eurokoodin luonnoksen mukaan on esitetty kaavassa

ηK,fi =

⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
1,0 loviliitoksella

0,2 kohtisuoraan asennetuilla nauloilla sekä ruuveilla

0,67 kohtisuoraan asennetuilla pulteilla, puikoilla ja muilla liittimillä

(4.4)

(CEN 2020e, s. 37, 55).

Aksiaalisesti kuormitetuille ruuveille on annettu tulevan Eurokoodin luonnoksessa omat

kaavat sekä kestävyyden että jäykkyyden heikennyskertoimille, mutta ne eivät sovellu

lappeellaan olevalle CLT:lle käytännössä lainkaan, sillä ne perustuvat ainoastaan yhteen

tutkimukseen, jossa on käytetty kolmelta sivulta hiiltyviä puupalkkeja ja oletettu lämpövir-

ran tulevan ainoastaan sivulta (Frangi et al. 2010, s. 6), (CEN 2020e, s. 54, 94), (CEN

2020h, s. 13). Sama menetelmä aksiaalisille ruuveille on myös nykyisessä Eurokoodissa

kohdassa 6.4 (RIL 2019, s. 64). Menetelmää ei voi käyttää edes varmalla puolella, sillä

sen kaavat eivät huomioi eri puumateriaalien erisuuria hiiltymisnopeuksia. Assy plus VG

-ruuvien ETA viittaa myös tähän laskentatapaan, mutta sitä ei ole velvoitettu käyttämään

(ETA 2017, s. 11). VB-ristiruuveille ei anneta ohjeita palomitoitukseen (DIBt 2018).

VG- ja VB-ruuvien normaalilämpötilan jäykkyyden sekä leikkauskestävyyden kaavoissa

ainoana muuttujana on ruuvin tunkeuma puuhun. Koska CLT-laatta hiiltyy liittorakenteis-

sa tyypillisesti vain alapuoleltaan, voisi molempien ruuvien jäykkyyden ja kestävyyden

palotilanteessa laskea redusoidulla ruuvin tunkeumasyvyydellä, jossa pystysuorana tun-

keumasyvyytenä käytettäisiin enimmillään CLT:n jäännöspoikkileikkausta. Tällöin ruuvin

tunkeuman vähimmäisarvon tulisi täyttyä. Ellei käytetä tarkkoja laskentamenetelmiä, ruu-

vin kärjen tulee olla hiiltymättömässä puussa. Muuten ruuvin ulosvetokestävyys putoaa

nopeasti ruuvia ympäröivän puun nopeammasta hiiltymisestä ja lämpenemisestä johtuen

(Hofmann et al. 2016).
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4.2 Teräsbetonin palomitoitus

Betonilaatan osuus palossa voidaan mitoittaa 500 ◦C isotermimenetelmällä, jossa betoni-

laatasta huomioidaan palotilanteessa vain alle 500 ◦C:n osuus. Laattamaisella rakenteel-

la poikkileikkauksen lämpötilajakauma on tasainen, eli käytännössä betonin tehollinen

yläpinta on 500 ◦C:n rajapinnassa. Jos liittolaatan päällä on kelluva betoni- tai kipsivalu

tai muu riittävä lämmöneristys, voidaan liittolaatan betoni katsoa palolta kokonaan suo-

jatuksi. Tässä työssä ei keskitytä rajapinnan sijainnin määrittämiseen käsinlaskennalla,

vaan oletetaan betonin olevan kokonaan suojattu tai rajapinnan sijainnin olevan laskettu

esimerkiksi elementtimenetelmään perustuvalla mitoitusohjelmalla. Tästä on tehty kandi-

daatintyö (Talus 2019).

Betonin mekaaniset materiaaliominaisuudet palossa Xd,fi lasketaan kaavalla (SFS-EN

2019, s. 15)

Xd,fi = kθXk/γM,fi (4.5)

jossa kθ on lujuus- tai muodonmuutosominaisuuden pienennyskerroin, jonka arvona käy-

tetään lukua 1,0 jäännöspoikkileikkaukselle 500 ◦C isotermimenetelmällä. Materiaaliomi-

naisuuden ominaisarvon Xk osavarmuusluku palossa on γM,fi = 1,0, ellei kansallinen

liite anna toista arvoa. Alapuolisessa palossa betonin vetolujuuden heikennyskertoimena

käytetään kθ = kc,t(θ), jonka arvo riippuu betonin lämpötilasta θ kaavan (4.6) mukaisesti

(SFS-EN 2019, s. 20)

kc,t(θ) =

⎧⎨⎩1,0 kun 20 ◦C ≤ θ ≤ 100 ◦C

1,0− 1,0(θ − 100 ◦C)/500 ◦C kun 100 ◦C < θ ≤ 600 ◦C
(4.6)

4.3 CLT palossa

Puussa 100 ◦C:ssa kemiallisesti sitoutumaton vesi alkaa höyrystyä. 200–300 ◦C:ssa puun

ligniini- ja selluloosamolekyylit alkavat hajota. Nämä hajoamistuotteet kaasuuntuvat. Tä-

män jälkeen ne syttyvät, kun kaasu pääsee puun pinnalle reagoimaan hapen kanssa.

Kerrosta, jossa kaasuuntumista tapahtuu, kutsutaan pyrolyysikerrokseksi. Puun palaes-

sa sen pintaan muodostuu hiilikerros eli puu hiiltyy. Tämä hiilikerros toimii suojana alem-

malle puulle, mikä hidastaa puun lämpenemistä ja palamista. Kuvassa 4.1 näkyy CLT:n

polttokokeen tuloksena pinnan hiiltymäkerros ja sen alla pyrolyysikerros. (Lahtela 2018).

Puun lujuus heikkenee sen lämmetessä normaalilämpötilasta. Suojaamattoman CLT:n

lämpötila hiiltymärajan kohdalla on noin 300 ◦C, josta se viilenee ympäristön normaaliin

lämpötilaan noin 40 mm:n matkalla. Palosuojatulla rakenteella tämä matka voi jopa kak-



70

Kuva 4.1. Hiili- ja pyrolyysikerros alun perin palolevyllä suojatussa CLT-levyssä (Stora
Enso 2016, s. 4).

sinkertaistua, sillä suojaus estää hiiltymisen tch:n ajan, mutta suojauksen takana oleva

puu silti lämpiää (Schmid et al. 2015, s. 1294–1295). Mitoituksessa tämä epätasaisesti

lämmennyt ja heikentynyt kerros voidaan yksinkertaistaa hiiltymänkerroksen viereiseksi

ei-kantavaksi kerrokseksi, jonka paksuus on d0. Tämä laskennallinen paksuus on selväs-

ti lämmennyttä kerrosta ohuempi. CLT:llä tämä laskennallinen paksuus vaihtelee myös

lamellien suunnan mukaan. Kun hiiltymäkerros on kantavaa suuntaa vastaan olevassa

lamellissa, seuraavassa kantavassa suunnassa olevassa lamellissa puuta on lämmen-

nyt ja täten heikentynyt. Tämän takia myös tätä lamellia on redusoitava, jotta kantavan

suunnan kestävyys ei ole epävarmalla puolella.

Puutuotteessa käytetty liima voi vaikuttaa palonopeuteen ja hiiltymiseen. Fenolipohjaisia

liimakerroksia, joita käytetään esimerkiksi LVL:ssä ja liimapuussa, ei tarvitse huomioida

mitenkään. Polyuretaanipohjaiset liimat saattavat pettää palossa. Tämä on huomioitava

etenkin vedetyllä CLT:llä. Kun hiiltymä etenee liimasaumaan, sauma voi pettää täysin ja

hiiltynyt lamelli irtoaa eli delaminoituu, jolloin hiilikerroksen suojaava vaikutus menetetään.

Osittainen delaminoituminen näkyy kuvasta 4.2. (Lahtela 2018, s. 81).

4.3.1 Palosuojaus

Palomääräykset asettavat pintavaatimuksia välipohjien alapintojen paloluokalle. CLT kuu-

luu paloluokkaan D-s2, d0, jota saadaan usein jättää ainakin vähäisissä määrin näkyviin.

Yleensä tietty osa CLT:stä on myös suojattu esimerkiksi kipsilevyillä. Jos CLT jätetään

näkyviin, on hiiltymisen alkamishetki tch = 0min. Taulukossa 4.1 on esitetty levytyksen

vaikutusta hiiltymisen alkamishetkeen.

4.3.2 CLT-toimittajien nykyiset ohjeet

Kirjoitushetkellä CLT:llä ei ole voimassa olevaa Eurokoodia, vaan sen palomitoittaminen

on tehty materiaalitoimittajan ohjeilla. Esimerkiksi CrossLamin ja Hoisko CLT:n valmis-
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Kuva 4.2. Hiiltyneen lamellin osittainen delaminoituminen (Brandon ja Dagenais 2018, s.
44).

Taulukko 4.1. Hiiltymisen alkamishetki tch ja levyjen murtohetki tf sekä kertoimet k2 ja
k3 välipohjarakenteissa (RIL 2019, s. 39).

tamien CLT-levyjen hiiltymämitoitus on tehty kuten liimattoman puun mitoitus, mutta hiil-

tymisnopeudella β0 = 1,0mm/min (CrossLam 2015; Hoisko 2018). Delaminoitumista

ei tällöin tarvitse huomioida, sillä se on huomioitu jo hiiltymisnopeudessa. CLT Plantil-

la ei ole kirjoitushetkellä ohjetta palomitoitukseen. Stora Enson (2020) nykyinen mitoi-

tustapa noudattaa pitkälti tulevaa Eurokoodia. Molemmissa hiiltymisnopeus lattioilla on

β0 = 0,65mm/min ja delaminoitumisen tai suojauksen pettämisen jälkeen, kunnes hiil-

tymä saavuttaa 25 mm, hiiltymisnopeus on β0 = 1,3mm/min (OIB 2020, s. 14).

4.3.3 Hiiltymämitoitus uuden Eurokoodin mukaan

Tässä kappaleessa on esitetty uuden Eurokoodin luonnoksen (CEN 2020e) efektiivisen

jäännöspoikkileikkauksen menetelmä CLT-välipohjalaatalle, kun palo on alapuolella ja

CLT:n alapinta on vedetty. Jäännöspoikkileikkaus on CLT-levy, josta on vähennetty te-
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hollinen hiiltymissyvyys kaavalla (4.8). CLT:llä on välikerrostensa takia kuitenkin sellainen

ominaisuus, että redusoitu alimmainen lamelli voi olla haitaksi palomitoituksessa. Lamel-

lien vetojännitys tekee hyppäyksen välikerrosten kohdalla, mikä näkyy kuvasta 4.3. Kun

alin kantava lamelli on ohentunut, tämä hyppäys saattaa aiheuttaa yhdistetyn taivutus- ja

vetolujuuden ylittymisen alimmassa lamellissa, vaikka poikkileikkaus kestäisi ilman alim-

man lamellin huomioimista. Tämän takia redusoidun alimman lamellin yhdistetyn veto- ja

taivutuslujuuden ylittyessä tulisi poikkileikkaus palomitoittaa vielä ilman redusoitua lamel-

lia, tai laskea aina molemmat tapaukset ja käyttää poikkileikkausta, joka antaa pienem-

män käyttöasteen.

Palotilanteessa CLT:llä mitoitetaan vain yhdistetty veto- ja taivutuskestävyys. Leikkaus-

tai tukipainekestävyyttä ei tarvitse tarkastaa suorakaidepoikkileikkauksille (CEN 2020e,

s. 35). Liittolaatan taipuma tulee tarkastaa vain, jos se on vaaditun palonkeston tai palon

osastoivuuden kannalta olennaista.

Kuva 4.3. Epäsymmetrisen poikkileikkauksen mitat, kerrokset ja jännitykset (Wallner-
Novak, Koppelhuber et al. 2014, s. 30).

Leikkausliittimen mitoituskestävyyden tai CLT:n jäännöspoikkileikkauksen lujuusominai-

suuden mitoitusarvo palotilanteessa lasketaan kaavalla

Xd,fi = kΘ · kfi ·Xk/γM,fi (4.7)

jossa kΘ on hiiltymismenetelmässä lämpötilasta riippuva lujuus- tai muodonmuutosomi-

naisuuden pienennyskerroin, jonka arvo normaalilämpöiselle materiaalille, kuten jäännös-

poikkileikkaukselle, on kΘ = 1,0. Kestävyysominaisuuden ominaisarvonXk osavarmuus-

luku palossa on γM,fi = 1,0, ellei kansallinen liite anna toista arvoa (CEN 2020e, s. 19,

38). Normaalilämpötilassa käytettävien kertoimien kmod, ksys ja kcr arvojen tulee olla pa-

lotilanteessa 1,0. Kerroin kfi muuttaa ominaisuuksien 5 %:n fraktiilin arvot 20 %:n fraktiilin

arvoksi. Sen arvot eri materiaaleille on annettu alla:
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kfi =

⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
1,15 CLT:lle

1,15 leikkausrasitetuille liittimille

1,05 pituussuunnassaan rasitetuille liittimille (CEN 2020e, s. 20).

4.3.4 Hiiltymisnopeus ja -syvyys uuden Eurokoodin mukaan

Tulevassa Eurokoodissa CLT:n hiiltymisnopeus riippuu hiiltymisen vaiheesta. Nämä vai-

heet ovat seuraavat:

• 0 täysin suojattu hiiltymisvaihe.

• 1 normaali hiiltymisvaihe.

• 2 suojattu hiiltymisvaihe.

• 3 suojauksen jälkeinen hiiltymisvaihe.

• 4 vakautunut hiiltymisvaihe. (CEN 2020e, s. 24).

Vaiheessa 0 palosuojaus suojaa täysin hiiltymältä, mutta puu kuitenkin lämpenee suo-

jauksen takana. Vaihe 1 on alussa suojaamattoman CLT:n hiiltymisvaihe, ennen kuin

hiiltymä saavuttaa ensimmäistä kertaa 25 mm, tai kunnes ensimmäisen delaminaatio ta-

pahtuu. Vaihe 2 on suojauksen takana tapahtuva hidastettu hiiltymisvaihe. Vaihe 3 on

suojauksen pettämisen tai delaminoitumisen jälkeinen nopeutunut hiiltymisvaihe, joka jat-

kuu, kunnes hiilikerroksen paksuus saavuttaa 25 mm tai kunnes hiiltymäsyvyys on saa-

vuttanut syvyyden, jossa se olisi ilman alkuperäistä suojausta. Vaiheen 3 päättymisen

jälkeen on vaihe 4 , joka jatkuu mahdolliseen delaminatisoitumiseen asti. Vaiheiden alku-

ja loppuajankohtiin liittyvät termit ja ajankohdat ovat seuraavat:

• dchar,n nimellinen hiiltymäsyvyys.

• t aika.

• ta vakautumishetki.

• tch hiiltymisen alkamishetki.

• tf = tf,pr suojauksen murtumishetki.

• tf,i kerroksen delaminoitumishetki.

• ta,i kerroksen suojauksen alkamishetki. (CEN 2020e, s. 24).

Kuvassa 4.4 on esitetty neljän eri delaminoitumattoman CLT-välipohjalaatan hiiltymisvai-

heet. Vaiheiden numerot on esitetty laatikoituna tietyn ajanjakson sisällä. Kuvaajassa a)

on esitettu alussa suojaamattoman rakenteen hiiltymäkuvaaja, joka hiiltyy vakionopeu-

della koko palonkeston ajan vaiheessa 1. Kuvaajassa b) on esitetty tilanne, jossa hiiltymä
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alkaa ennen levyn murtumista, eli tf > tch. Kuvaajassa c) ja d) tch = tf,pr. Kuvaajasta d)

ilmenee, että alussa suojattu rakenne ei voi hiiltyä enempää kuin vastaava suojaamaton

rakenne.

  
a) Initially unprotected sides of timber 

members 
b) Initially protected sides of timber members 

when ,f pr cht t  

c) Initially protected sides of timber members  

when ,f pr cht t  

d) Initially protected sides of timber members 

when ,f pr cht t  and the charring depth at at  is 

less than 25 mm 

d c
ha

r,
n

ttch

0
2

tf,pr

25
m

m

4

ta

3

Kuva 4.4. Hiiltymisvaiheet delaminoitumattomalle CLT:lle (CEN 2020e, s. 24).

Kuvassa 4.5 on esitetty vastaavasti neljän delaminoituvan CLT-välipohjalaatan hiiltymis-

vaiheet. Ensimmäisen delaminaation jälkeen hiiltymä on vaiheessa 3 , jos suojaavan hii-

likerroksen paksuus on alle 25 mm. Tätä paksummalla hiilikerroksella ollaan vaiheessa

4 .

Tehollinen hiiltymissyvyys def , joka redusoidaan alkuperäisestä poikkileikkauksesta, las-

ketaan kaavalla

def = dchar,n + d0 (4.8)
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 25  

  
a) Initially unprotected sides of timber 

members 
b) Initially protected sides of timber members 

when ,f pr cht t  

c) Initially protected sides of timber members  

when ,f pr cht t  

d) Initially protected sides of timber members 

when ,f pr cht t  and the charring depth at 

at  is less than 25 mm 

Kuva 4.5. Hiiltymisvaiheet delaminoituvalle CLT:lle (CEN 2020e, s. 25).

jossa d0 on hiilikerroksen alla olevan ei-kantavan kerroksen paksuus, joka määritetään

kappaleen 4.3.5 mukaan. Nimellinen hiiltymissyvyys dchar,n tietyn palamisvaiheen aikana

lasketaan kaavalla

dchar,n = βn · t (4.9)

jossa t on vaiheen kesto (CEN 2020e, s. 26). Palovaiheen nimellisen hiiltymisnopeuden

mitoitusarvo βn lasketaan kaavalla

βn =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

0 vaiheessa 0

kg · β0 vaiheessa 1 ja 4

k2 · kg · β0 vaiheessa 2

2 · kg · β0 vaiheessa 3

(4.10)
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jossa β0 = 0,65mm/min on havupuisen CLT:n yksidimensionaalinen hiiltymisnopeus

(CEN 2020e, s. 27). Rakokertoimen kg arvot on annettu alla:

kg =

⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
1 jos ilmaraot ≤ 2mm, hiiltymä yksisuuntaista

1,2 jos 2mm < ilmaraot ≤ 5mm, hiiltymä yksisuuntaista

1,2 jos ilmaraot > 5mm, hiiltymä raon joka sivulla

Tulee huomata, että kg:n raoilla tarkoitetaan CLT:n lautojen ilmarakoja. Jos lamelleissa on

syrjäliimaus, rakoja ei katsota olevan. Jos ilmaraot ovat suuremmat kuin 5 mm, huomioi-

daan hiiltymä rakojen joka sivulla rakokertoimella 1,2. Tämä voidaan huomioida laajenne-

tussa gamma-menetelmässä yksinkertaisesti pienentämällä hiiltyneen kerroksen leveyttä

bi. (CEN 2020e, s. 42).

Suojauskerroin k2 riippuu palosuojausmateriaalista ja sen paksuudesta hp (mm). Muille

kun Eurokoodissa esitetyille materiaaleille käytetään EN 13381-7:n mukaan testattuja ar-

voja. Jos rakenne on suojattu kipsilevyllä tai kipsikuitulevyillä, savitasoitteella tai -levyllä

tai kivivillalla, jonka tiheys on vähintään 20 kg/m3, lasketaan k2 kaavalla

k2 =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

1− hp

55
kipsilevyillä tai kipsikuitulevyillä

1− hp

100
savitasoitteella tai -levyllä

1,0 kivivillalla, kun hp ≤ 20mm

0,6 kivivillalla, kun hp ≥ 45mm

(4.11)

jossa kivivillan arvoja saa interpoloida lineaarisesti paksuuden hp mukaan. (CEN 2020e,

s. 29).

4.3.5 Ei-kantavan kerroksen paksuus

Laskennallisen ei-kantavan kerroksen paksuus d0 CLT-välipohjissa riippuu palonkestosta,

suojauksesta, lamellin suunnasta sekä siitä, onko palolle altistettu puoli vedetty vai puris-

tettu. Tässä työssä CLT on aina palorasitettu vedetystä alapinnastaan. Kerros muodostuu

alussa suojaamattomalle CLT:n ensimmäiselle lamellille 20 minuutissa. Jos palonkestoai-

ka on alle 20 minuuttia tai alle 0,7 · tch, paksuuden d0 voi interpoloida lineaarisesti, mikä

on esitetty kuvassa 4.6. Jos suojatun rakenteen takana puun lämpötila on alle 60 ◦C, niin

d0 = 0mm (CEN 2020e, s. 39).
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Kuva 4.6. Nollalujuuskerroksen kehittyminen täyteen arvoonsa palon alussa suojaamat-
tomassa (A) ja suojatussa (B) puussa (CEN 2020e, s. 39).

Paksuuden vähimmäisarvo suojatulle rakenteelle on d0 = 12mm. Suojaamattomalla ra-

kenteella, kun hiiltymä on ensimmäisessä lamellissa, paksuuden vähimmäisarvo

d0 = 7mm. Kun hiiltymä on lopuissa lamelleissa, niin d0 = 12mm.

Kun tehollinen hiiltymäkerros def on kantavaa suuntaa vastaan kohtisuorassa lamellissa,

def :n arvoa kasvatetaan siten, että se ulottuu seuraavaan kantavaan lamelliin vähintään

2 mm. Mikäli def on kantavassa lamellissa, tulee sen ulottua tähän lamelliin vähintään

2 mm. Tämän kappaleen def :n ja d0:n arvoja on suositeltavaa käyttää jo ennen uuden

Eurokoodin voimaantuloa, sillä nykyisen EN 1995-1-2:n d0 = 7mm on tutkimuksissa

havaittu olevan joissakin tapauksissa selvästi liian matala (RIL 2019, s. 32), (CEN 2020e,

s. 43), (CEN 2020h, s. 10).
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5. MITOITTAVUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Tässä luvussa on tutkittu tärkeimpien tekijöiden vaikutuksia esimerkkirakenteen ominai-

suuksiin ja mitoittavuuteen. Esimerkkirakenteen jännevälinä on käytetty L = 7,0m, CLT-

laattana lujuusluokan C24 sahatavarasta valmistettua Hoiskon 200-H5-2-levyä ja teräs-

betonilaatan paksuutena hc = 110mm ja lujuusluokkana C35/45. Leikkausliitoksena on

käytetty 8 kappaletta 30 mm:n loviliitoksia. 8 loviliitosta mahtuu reunaehtojen puitteessa

esimerkkilaatalle, kun siinä on tasan yksi valutuki keskellä. Yhdellä valutuella leikkausvoi-

makuvaaja V (x) on tasaisempi kuin muilla valutuentavaihtoehdoilla, jolloin myös lovien

jakautuminen on tasaisempaa kappaleen 3.2.1 mukaan. Esimerkkirakenteen liittolaatan

leikkausvoimakuvaaja on esitetty kuvassa 5.1. Tiheämmällä valutuennalla olisi suositelta-

vaa käyttää kuutta lovea. Esimerkkirakennetyyppi ja sen rakennemallit on esitetty kuvassa

5.2. Esimerkkirakenteen laskelmaraportti on esitetty liitteessä A. Esimerkkirakenneosista

on poikettu kyseistä rakenneosaa vertailtaessa tai kun niin on eriksen sanottu.

- 22,12 kN

22,12 kN
8,80 kN

- 8,80 kN

-30

-20

-10

0

10

20

30
0 1 2 3 4 5 6 7

V
[k

N
]

x [m]

Liittorakenteen leikkausvoimakuvio V(x)

Kuva 5.1. Vertailussa käytettävän liittorakenteen leikkausjännityskuvaaja V (x).

5.1 Leikkausliitoksen jäykkyyden vaikutus liittorakenteen

taivutusjäykkyyteen

Poikkileikkauksen taivutusjäykkyys on useimmiten sen mitoittavin ominaisuus. Leikkaus-

liitoksen valinnalla voidaan vaikuttaa tähän hyvin merkittävästi. Kuvassa 5.3 on piirret-

ty leikkausliitoskerroksen jäykkyyden C1,2 = n · Kser/sef (kaava 3.56) vaikutus poikki-

leikkauksen pääsuunnan taivutusjäykkyyteen (EI)L suhteessa jäykän liitoksen aiheutta-
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Kuva 5.2. Vertailussa käytettävä esimerkkirakenne ja rakennemallit.

maan taivutusjäykkyyteen (EI)L,K=∞ = 39 689,4 kN/m2 käyttörajatilassa ajanhetkellä

t0. Ilman leikkausliitosta esimerkkipoikkileikkauksen taivutusjäykkyys on 0,29-kertainen

täydelliseen leikkausliitokseen nähden, kun betonin halkeamista ei ole huomioitu. Ku-

vaajassa on esitetty myös esimerkkiliitoksilla saavutettavat arvot, jotka on esitetty myös

taulukossa 5.1. SFS intecin ristiruuvipareja on puolet yksittäisten liitinten lukumäärästä,

jotta liittimien määrät ovat vastaavat. Assy VG 220x8 vastaa likimain VB 165x8,5 -ruuvin

pituutta. Niiden tunkeumat puuhun on vertailussa asetettu samaksi, eli 165 mm:ksi.

Kuvasta 5.3 ja taulukosta 5.1 nähdään, että ruuvit ovat pystyasennossa epäjäykkiä. Assy

VG 10 mm 30◦:n ruuvit FT-liittimillä ovat epäjäykempiä kuin pienemmät 8 mm 45◦:n ruuvit,
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joten niitä ei kannata käyttää muulloin kuin välikerroksen kanssa tai jos teräsbetonilaatta

tehdään elementtinä ja FT-liittimet upotetaan niihin valmiiksi (ETA 2017).

Syvillä loviliitoksilla saadaan liittovaikutuksesta suurin hyöty. Lovien syvyyden kannattaa

tyypillisesti olla 30 mm, kunhan sen vaatimat reunaehdot täyttyvät. Loviliitoksen jäykkyy-

den piste ei osu kuvaajan viivalle, sillä CLT:llä ei ole katsottu olevan jäykkyyttä loven

syvyydellä. Tätä ei kuitenkaan edes huomaa kuvasta 5.3, joten sen vaikutus on ainakin

esimerkkitapauksessa hyvin pieni. Tämä johtuu siitä, että lovi on neutraaliakselin lähellä

ja Steinerin termi jää silloin pieneksi.

Lovi 30 mm
Assy + VG 220x8 45°

Raudoitus 8 mm 90°

SFS VB 100 45°/45°

8 mm ruuvi 90°

SFS VB 165 45°/45°

Ei liitosta

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1
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(E
I) L
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EI

) L,
m
ax
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Kuva 5.3. Leikkausliitosten kerrosten jäykkyydenC1,2:n vaikutus esimerkkirakenteen suh-
teelliseen taivutusjäykkyyteen (EI)L

(EI)L,K=∞
käyttörajatilassa ajanhetkellä t0.

Taulukko 5.1. Kuvan 5.3 esimerkkiliitosten kerrosten jäykkyyden C1,2:n vaikutus esimerk-
kirakenteen suhteelliseen taivutusjäykkyyteen (EI)L

(EI)L,K=∞
käyttörajatilassa ajanhetkellä t0.

Kser on yhden liittimen tai ruuviparin siirtymäkerroin.

Leikkausliitos C1,2
(EI)L

(EI)L,K=∞

(EI)L
(EI)L,K=∞

(EI)L
(EI)L,K=∞

sef sf Kser(︁
kN
mm2

)︁(︁
kN
mm2

)︁(︁
kN
mm2

)︁
(mm)(mm)(mm) (mm)(mm)(mm)

(︁
kN
mm

)︁(︁
kN
mm

)︁(︁
kN
mm

)︁
Ei leikkausliitosta 0 0,290 - - 0

Yleisruuvi d = 8mm, α = 90◦ 192 0,598 125 250 6,0

SFS VB -pari 100x8,5, α = ±45◦ 272 0,659 250 250 17,0

Raudoitustappi d = 8mm, α = 90◦ 320 0,688 125 250 10,0

SFS VB -pari 165x8,5, α = ±45◦ 448 0,745 250 250 28,0

Assy plus VG 220x8, α = 45◦ 455 0,748 125 250 14,2

8 kpl 30 mm loviliitoksia 1435 0,894 1045 1000 1500,0

Kuva 5.4 vastaa kuvaa 5.3, mutta tarkastellaan lopullisen jäykkyyden arvoja käyttöiän lo-

pussa. Vastaavaa liitosten pisteitä yhdstävää kuvaajaa ei voi piirtää, sillä kuvaaja on riip-
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puvainen liitoksen virumaluvusta kdef
′, joka vaihtelee liittimen mukaan. Taulukossa 5.2

on tarkennettu kuvan 5.4 liitosten tietoja ja arvoja. Jokaisen tutkitun liittimen (EI)L
(EI)L,K=∞

oli suurempi lopputilassa. Tämä johtui betonin suuresta virumasta suhteessa liittimien

virumiin. Lovien virumaluku käyttöluokassa 1 kdef
′ = 1,6 on selvästi ristiruuvien viruma-

lukuja kdef
′ = 0,6 suurempi, mutta loviliitos pysyi jäykimpänä. Lopullinen suurin taivu-

tusjäykkyys, kun Kser,fin = ∞, oli (EI)L,K=∞ = 14 963,3 kN/m2. Tämä on vain noin

0,377-kertaisesti alkutilanteen suurimpaan taivutusjäykkyyteen nähden, ja noin 1,300-

kertaisesti alkutilaan nähden ilman leikkausliittimiä.

Lovi 30 mm

Assy + VG 220x8 45°

8 mm ruuvi 90°

Raudoitus 8 mm 90°

SFS VB 100 45°/45°

SFS VB 165 45°/45°
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Kuva 5.4. Leikkausliitosten kerrosten jäykkyydenC1,2:n vaikutus esimerkkirakenteen suh-
teelliseen taivutusjäykkyyteen (EI)L

(EI)L,K=∞
käyttörajatilassa käyttöiän lopussa.

Taulukko 5.2. Kuvan 5.3 esimerkkiliitosten kerrosten lopullisen jäykkyyden C1,2:n vaiku-
tus esimerkkirakenteen lopulliseen suhteelliseen taivutusjäykkyyteen (EI)L

(EI)L,K=∞
käyttöra-

jatilassa käyttöiän lopussa. Kser,fin on yhden liittimen tai ruuviparin lopullinen siirtymä-
kerroin.

Leikkausliitos C1,2
(EI)L

(EI)L,K=∞

(EI)L
(EI)L,K=∞

(EI)L
(EI)L,K=∞

sef sf Kser,fin(︁
kN
mm2

)︁(︁
kN
mm2

)︁(︁
kN
mm2

)︁
(mm)(mm)(mm) (mm)(mm)(mm)

(︁
kN
mm

)︁(︁
kN
mm

)︁(︁
kN
mm

)︁
Ei leikkausliitosta 0 0,338 - - 0

Yleisruuvi d = 8mm, α = 90◦ 74 0,640 125 250 2,3

SFS VB -pari 100x8,5, α = ±45◦ 170 0,775 250 250 10,6

Raudoitustappi d = 8mm, α = 90◦ 123 0,725 125 250 3,8

SFS VB -pari 165x8,5, α = ±45◦ 280 0,842 250 250 17,5

Assy plus VG 220x8, α = 45◦ 284 0,844 125 250 8,9

8 kpl 30 mm loviliitoksia 552 0,899 1045 1000 576,9
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Loviliitos oli siis jäykin käyttörajatilassa. Murtorajatilassa loviliitos on vielä selvemmin jäy-

kin, sillä sen siirtymäkertoimet arvo murtorajatilassa Ku = Kser. Kaikilla muilla tutkituilla

liittimillä Ku = 2
3
·Kser alaluvun 3.2 mukaan. Loviliitoksen vetoruuvauksena käytettiin las-

kennassa uppokantaisia Assy plus VG 5x160 k150 täyskierreruuveja. Ruuvin tunkeuma-

na puuhun loven alapinnasta käytettiin 80 mm. Tämä vetoruuvaus ei kuitenkaan vaikuta

lovien laskennalliseen jäykkyyteen.

5.2 Valutuennan ja esikorotuksen vaikutus taipumaan ja

jännityksiin

Tässä alaluvussa on poikettu tässä luvussa käytettävästä esimerkkirakenteesta siten,

että CLT-levynä on käytetty Hoiskon 200-H5-levyä ja betonikerroksena 100 mm. Muuten

rakenteet ovat samat.

Valutuenta ja sen poistaminen siirtää leikkausvoimaa CLT:ltä liittolaatalle, mikä suurentaa

leikkausliitoksissa olevaa voimaa. Valutuennalla ja esikorotuksella on ristiriitaisia vaiku-

tuksia rakenteen taipumaan. Toisaalta ne pienentävät CLT:n alapinnan taipumaa etenkin

valun aikana sekä ajanhetkellä t0. Yläpinta oletetaan valettavaksi vaakasuoraan. Valu-

tuenta lisää yläpinnan taipumaa sekä virumasta aiheutuvaa liittorakenteen taipumaa va-

lutuennan poistosta aiheutuvan pistekuorman takia. Esikorotus suurentaa tätä ilmiötä.

Tämän takia joissakin tapauksissa onkin perusteltua käyttää negatiivista esikorotusta eli

asettaa valutuet päätytukia alemmaksi esimerkiksi omasta painostaan taipuneen CLT:n

alapintaan.

Esikorotuksen käyttäminen on siis perusteltua silloin, kun siihen on työmaalla edellytykset

sekä halutaan vähentää varsinkin alapinnan lopullista taipumaa esim. yläpohjarakenteis-

sa. Valutuentaa ilman esikorotusta on perusteltua käyttää, kun sekä ala- että yläpinnan

taipumaa halutaan rajoittaa, esim. välipohjissa. Jos alapinnan taipumalla ei ole ulkonäöl-

listä eikä rakenteellista merkitystä, voidaan valutuentaa välttää.

Jännevälin puoliväli on pääsääntöisesti kriittisin piste taivutukselle. Kun keskellä on va-

lutukilinja, on CLT:n alapinta puristettuna valusta aiheutuvista kuormista. CLT:n alapinta

on vedetty liittovaiheen kuormista valutuennan poiston jälkeen. Näiden kahden vaiheen

jännitykset superpositioidaan eli summataan toisiinsa, jolloin valutuenta toimii ikään kuin

CLT:n alapinnan esijännityksenä, jolla on hyvin suuri vähentävä vaikutus CLT:n alapinnan

lopulliseen vetojännitykseen. Kuvassa 5.5 on esitetty nämä jännitysjakaumat. CLT:n kes-

tävyyttä ajatellen valutuennasta aiheutuva reaktio on CLT:lle hyödyllistä, joten superpo-

sitiossa CLT:n ja tuoreen betonin omapaino on kerrottu osavarmuusluvulla γG,inf = 0,9.

Lisäksi olisi perusteltua käyttää CLT:n keskimääräistä tilavuuspainoa ainakin Suomessa

normaalisti käytettävän 5,0 kN/m3 sijaan. Valunajan jännitysjakaumasta näkee, kuinka

loven madaltaman lamellin jännitys on selvästi suurin.
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Kuva 5.5. Keskeltä valutuetun rakenteen jäännös normaali- ja taivutusjännitysjakauma
valusta vasemmalla, liittovaiheen kuormista oikealla sekä nämä jännitykset superpositioi-
tuna alla ajanhetkellä t0.

Kuvasta 5.5 nähdään, että CLT on melko tasaisesti vedetty. Tämä voi tapahtua, kun on

vain yksi valutuki melko suurella (esimerkin mukaisella) jännevälillä tai pienemmälläkin

jännevälillä, jos käytetään esikorotusta. Monen CLT-valmistajan ohjeissa on kuitenkin sal-

littu käyttää lappeellaan taivutetulle CLT:lle taivutuslujuutta yhdistetylle normaali- ja tai-

vutusjännitykselle (VTT 2017; Eurofins 2018; OIB 2020). Tässä ei ole todennäköisesti

huomioitu liittorakenteiden mahdollisia jännitysjakaumia. Tämän takia liittovaiheessa ve-

detty CLT tulisi mitoittaa tehtaan tai käytetyn sahatavaran lujuusluokan mukaisilla veto-

ja taivutuslujuuksilla kaavan (3.88) mukaan, jossa lamellin vetojännitys mitataan lamellin

keskeltä ja taivutusjännitys lamellin reunan ja keskikohdan jännitysten erotuksena. Tä-

män huomioiminen on hyvin tärkeää, sillä sahatavaran vetolujuus saattaa olla vain noin

puolet tehtaan ilmoittamasta yhdistetystä taivutuslujuudesta. Ennen liittovaihetta voidaan

turvallisesti käyttää taivutuslujuutta ainakin symmetrisillä CLT-levyillä, mikäli CLT-toimittaja

sen erikseen sallii. Tämä ei kuitenkaan välttämättä ole turvallista lovetulla CLT:llä, kuten

kuvassa 5.5. Loven madaltamassa kerroksessa on suuri normaalijännitys, eikä kyseinen
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lamelli juuri kykene jakamaan jännityksiä alemmille lamelleille. Siksi kyseisen lamellin ylä-

pinta olisi turvallisinta mitoittaa puristukselle ja taivutukselle erikseen.

Kuvassa 5.6 on esitetty muuten kuvaa 5.5 vastaavan rakenteen jännitysjakaumat, mutta

ilman valutuentaa. Superpositioidusta jännitysjakaumasta huomataan alapinnan vetojän-

nityksen olevan ajanhetkellä t0 yli kaksinkertainen alun perin keskeltä valutuettuun raken-

teeseen nähden. Betonin yläpinnan puristusjännitys taas on vähän alle puolet valutuetus-

ta ratkaisusta.
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Kuva 5.6. Valutuettoman rakenteen normaali- ja taivutusjännitysjakaumat. Valunajan
jäännösjännityskuvaaja vasemmalla, liittovaiheen jännityskuvaaja oikealla sekä nämä
jännitykset superpositioituna alla ajanhetkellä t0.

Täysin valutuetulla laatalla ei ole jäännösjännitystä valun ajalta, vaan kaikki kuormat tule-

vat tasaisena liittolaatalle. Esimerkkirakenteen jännitysjakauma täysin valutuetulla laatalla

ajanhetkellä t0 on esitetty kuvassa 5.7.
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Kuva 5.7. Täysin valutuetun rakenteen normaali- ja taivutusjännitysjakauma ajanhetkellä
t0.

5.3 CLT-levyn lamellijaon vaikutus

CLT:n toimittajalla sekä valittavalla lamellijaolla on suuri merkitys CLT:n ja koko liittora-

kenteen taivutusjäykkyyteen. Kuvassa 5.8 on vertailtu tämän luvun mukaista esimerkki-

rakenteen taivutusjäykkyyttä käyttörajatilassa ajanhetkellä t0 kaikilla Suomessa vakiona

saatavissa olevilla 200 mm paksuilla CLT-levyillä, joiden uloimmat lamellit ovat levyn suun-

taiset. Kaikkien levyjen kantavien kerrosten lujuusluokka on C24, mutta niiden kimmoker-

toimien keskiarvot E0,mean ovat valmistajakohtaiset. Tehtaiden saatavilla olevat lamelli-

jaot ja -koot vaihtelevat paksuuksittain, joten tämä vertailu ei sovellu tehtaiden vertailuun

tarkasti yleisellä tasolla. Vertailussa kolmen CLT-levyn leikkausliittimenä käytettiin 20 mm

lovia 30 mm:n lovien sijaan, sillä niiden ylin kantava kerros oli vain 20 mm paksu.

Kuvasta ja taulukosta 5.3 voidaan kuitenkin nähdä, että selvästi jäykin lopputulos saavu-

tettiin esimerkkirakenteen (kuvan 5.2) lamellijaolla, jossa oli poikkipinta-alaltaan suhtees-

sa eniten kantavaa kerrosta. Alapinnan lähellä olevat kantavat kerrokset ovat kaikkein tär-

keimpiä, sillä ne ovat kauimpina neutraaliakselista. Sen lisäksi kyseisen tehtaan käyttämä

kimmokerroin E0,mean = 12 500N/mm2 on korkein.

Esimerkiksi värähtelymitoituksessa myös poikittaissuunnan taivutusjäykkyydestä on hyö-

tyä. Lamellijako, joka johtaa matalaan pääsuunnan taivutusjäykkyyteen (EI)L, johtaa

korkeaan poikittaissuunnan taivutusjäykkyyteen (EI)T . CLT:n poikkisuunnan taivutus-

jäykkyys ei kuitenkaan ole CLT–betoni-liittorakenteelle läheskään yhtä tärkeää, sillä liitto-

vaikutus on pienempi tai olematon sivusuunnassa ja teräsbetonilaatta on itsessään usein

hyvin jäykkä myös poikittaissuunnassa. Poikittaisjäykkyys ei myöskään pienennä tasai-
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sesta kuormasta aiheutuvaa taipumaa eikä jännityksiä yhteen suuntaan kantavilla laatoil-

la.
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Kuva 5.8. Eri 200 mm paksujen CLT-levyjen valinnan vaikutus esimerkkirakenteen suh-
teelliseen taivutusjäykkyyteen (EI)L

(EI)L,max
käyttörajatilassa ajanhetkellä t0.

Taulukko 5.3. Kuvan 5.8 CLT-levyjen lamellijaot ja jäykkyysominaisuudet (VTT 2017; CLT
Plant 2018; Eurofins 2018; OIB 2020).

Levyn nimi Lamellijako (EI)L
(EI)L,max

E0,mean GR,mean

L on pää-, C poikkisuuntainen (N/mm2)(N/mm2)(N/mm2) (N/mm2)(N/mm2)(N/mm2)

L16 200-5 L40-C40-L40-C40-L40 0,760 11 000 50

L17 200-7 L20-C40-L20-C40-L20-C40-L20 0,572 11 000 50

L5-200-40 L40-C40-L40-C40-L40 0,799 11 500 65

L7-200-20 L20-C40-L20-C40-L20-C40-L20 0,600 11 500 65

200-H5 L40-C40-L40-C40-L40 0,816 12 500 50

200-H5-2 L40-L40-C40-L40-L40 1 12 500 50

200-H7 L30-C30-L30-C20-L30-C30-L30 0,805 12 500 50

200 L5s L40-C40-L40-C40-L40 0,798 12 000 50

200 L7s L20-C40-L20-C40-L20-C40-L20 0,600 12 000 50

5.4 Ääneneristävyys

Ääneneristävyyvaatimukset voivat vaikuttaa etenkin pienillä jänneväleillä valittuun poikki-

leikkaukseen ja rakenteen painoon, minkä takia myös rakennesuunnittelijan on hyvä huo-

mioida vaatimukset jollain tasolla jo luonnossuunnitelusta lähtien. Liittorakenne voidaan

ajatella ääniteknisesti yksinkertaisena rakenteena, kun laatassa ei ole muita levykerrok-

sia.
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5.4.1 Ilmaääneneristävyys

Suomessa asuntojen ja majoitus- tai potilastilojen välinen pienin sallittu äänentasoerolu-

ku DnT,w = 55 dB. Saavutettu luku riippuu rakennusosien ilmaääneneristävyydestä R

sekä liitoseristävyydestä (Ympäristöministeriö 2018, s. 20). Yksinkertaisen rakenteen il-

maääneneristävyyttä R voidaan arvioida sen massalain mukaisella ääneneristävyydellä

R500 (dB) kaavalla

R ≈ R500 = 20 · lg (m′ · f)− 49 (5.1)

jossa äänentaajuus f = 500Hz ja m′ on rakenteen pintamassa (kg/m2) (Lahtela 2004,

s. 18). Kaava (5.1) johtaa kuitenkin CLT-liittorakenteissa epävarmalla puolella oleviin tu-

loksiin. Tässä luvussa käytetyllä esimerkkirakenteella (Kylliäinen 2006) mukaan lasketul-

la rakenteella pintamassan tulisi olla m′ ≥ 380 kg/m2, jotta laatan ääneneristävyys olisi

R ≥ 55 dB. Kaavan (5.1) mukaan pintamassan tulisi olla m′ ≥ 317 kg/m2.

5.4.2 Askelääneneristävyys

Suomessa asuntojen ja majoitus- tai potilastilojen välinen suurin sallittu askeläänitasolu-

ku LnT,w + CI,50−2500 = 53 dB (Ympäristöministeriö 2018, s. 20). Halvin keino nostaa

askelääneneristävyyttä on käyttää hyvin vaimentavaa pintamateriaalia ja paksumpaa be-

tonikerrosta. Vaativissa kohteissa myös alakattoa voidaan käyttää, mutta sen vaikutus

3 − 5 dB on lattianpäällystettä vähäisempi muun muassa siksi, että alakatto ei vähennä

sivutiesiirtymää (Kylliäinen 2006, s. 103). Yksinkertaisella rakenteella askeläänitasoluku

L′
n,w saadaan likimain laskettua kaavalla

L′
n,w = Ln,w,eq −∆Lw +K (5.2)

jossa päällystämättömän lattian askeläänitasoluku Ln,w,eq (dB) lasketaan kaavalla (Kyl-

liäinen 2006, s. 108)

Ln,w,eq = 164− 35 · lg
(︃

m′

1 kg/m2

)︃
(5.3)

Sivutiesiirtymän huomioivan tekijän K arvo riippuu välipohjan ja sitä sivuavien seinära-

kenteiden pintamassoista taulukon 5.4 mukaan.

Kaavalla (5.2) saadaan likiarvo, jonka tarkkuus on noin ±4 dB, mikä tulee ottaa huo-

mioon osoitettaessa vaatimuksenmukaisuutta. Menetelmällä ei voida huomioida spektri-

painotustermiä CI,50−2500. (Kylliäinen 2006, s. 109).
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Taulukko 5.4. Sivutiesiirtymän huomioivan tekijän K (dB) arvo välipohjan ja sivuavien
seinien pintamassoista m′ riippuen (Kylliäinen 2006, s. 109) mukaan.

Välipohjan Sivuavien rakenteiden massa (kg/m2)(kg/m2)(kg/m2) keskimäärin

massa (kg/m2)(kg/m2)(kg/m2) 100 150 200 250 300 350 400 450 500

100 1 0 0 0 0 0 0 0 0

150 1 1 0 0 0 0 0 0 0

200 2 1 1 0 0 0 0 0 0

250 2 1 1 1 0 0 0 0 0

300 3 2 1 1 1 0 0 0 0

350 3 2 1 1 1 1 0 0 0

400 4 2 2 1 1 1 1 0 0

450 4 3 2 2 1 1 1 1 1

500 4 3 2 2 1 1 1 1 1

600 5 4 3 2 2 1 1 1 1

700 5 4 3 3 2 2 1 1 1

800 6 4 4 3 2 2 2 1 1

900 6 5 4 3 3 2 2 2 2

5.5 Esimerkkipoikkileikkaukset eri jänneväleillä

Taulukossa 5.5 on esitetty välipohjan esimerkkipoikkileikkaukset jänneväleillä 4,0–12,0m

puolen metrin välein hyötykuorman luokassa A: asuintilat (qk = 2,0 kN/m2). Lattian le-

veys B = L. Värähtelyn vaatimustasona käytettiin taulukon 3.9 mukaista tasoa III, mutta

jokainen esimerkkirakenne oli tasoa II tai I, eli vaadittua parempi. Laskennassa käytettiin

tasaisena pysyvänä kuormana liittorakenteen oman painon lisäksi arvoa gk = 0,7 kN/m2.

Välipohja on kuivassa sisätilassa vakaissa olosuhteissa. Ympäristön suhteelliseksi ilman-

kosteudeksi arvioitiin RH = 40%. Palonkestoaikana on käytetty R = 60min ilman suo-

jausta. Palonkesto ei ollut mitoittava yhdessäkään esimerkkitapauksista, mutta ruuvien

pituudet pidettiin tarpeeksi lyhyinä, jotta ne eivät ulotu hiiltyneeseen kerrokseen. Betonin

lujuusluokka valittin laaduista C25/30, C30/37 ja C35/45, sillä ne ovat yleisesti saatavia

ja käytettyjä lattiabetoneja. Sementtilaatuna käytettiin normaalisementtiä, sillä se on ylei-

sesti käytettyä, ja se kutistuu vähemmän kuin pikasementti. Ruuvien tai ruuviparien jaok-

si poikittaissuunnassa valittiin sf = 250mm. Alapinnan taipumarajoina käytettiin samoja

arvoja kuin yläpinnalla taulukon 3.7 mukaan.

Loviliitoksen mitoittavin murtumistapa oli useimmiten CLT:n leikkautuminen joko kantavaa

tai poikittaista lamellia pitkin. Lovia kannattaa määrätä niin monta kuin niitä reunaehtojen

puitteissa mahtuu. Tämä tekee laatasta jäykemmän ja varmemman. Loviliitoksella saatiin

5,5 m:n jännevälistä alkaen jäykin ja työmaalla vähätöisin rakenne.
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Taulukko 5.5. Esimerkkipoikkileikkaus hyötykuorman luokassa A (2,0 kN/m2) eri jänne-
väleillä.

L Valutukia CLT-levy Betoni hconc Liitos sef

(m)(m)(m) (mm)(mm)(mm) (mm)(mm)(mm)

4,0 0 140 L5s C25/30 60 Assy VG 8 x 160 250

4,5 0 160-H5-2 C25/30 60 Assy VG 8 x 160 250

5,0 0 160-H5-2 C25/30 60 Assy VG 8 x 160 250

5,5 1 160-H5-2 C35/45 90 Lovi 30 mm, 4 kpl 1542

6,0 1 180-H5 C35/45 100 Lovi 30 mm, 6 kpl 1130

6,5 1 200-H5-2 C25/30 100 Lovi 30 mm, 6 kpl 1224

7,0 1 200-H5-2 C35/45 110 Lovi 30 mm, 8 kpl 1045

7,5 2 200-H7-2 C35/45 130 Lovi 30 mm, 8 kpl 1120

8,0 4 240-H7-2 C35/45 100 Lovi 30 mm, 8 kpl 1194

8,5 3 240-H7-2 C35/45 130 Lovi 30 mm, 8 kpl 1269

9,0 3 260-H7-2 C35/45 140 Lovi 30 mm, 8 kpl 1344

9,5 3 280-H7-2 C35/45 150 Lovi 30 mm, 8 kpl 1418

10,0 4 280-H7-2 C35/45 180 Lovi 30 mm, 10 kpl 1272

10,5 4 300-H8-2 C35/45 170 Lovi 30 mm, 10 kpl 1336

11,0 3 320-H8-2 C35/45 190 Lovi 30 mm, 10 kpl 1399

Kaikki paitsi yksi (140 L5s, Stora Enso) valittu CLT-levy olivat Hoiskon tuotteita. CLT-levyt,

joissa on uloimmat kaksi kerrosta kantavia olivat aina jäykimmät omassa paksuudessaan,

kuten alaluvussa 5.3. Vain kahdessa tapauksessa valittiin toisenlainen CLT-levy. Stora

Ensolla on vastaavia lamellijakoja useissa valituissa paksuuksissa, mutta Hoisko valikoitui

korkeamman kimmokertoimensa takia (Eurofins 2018; OIB 2020).

Assy VG -ruuveissa käytettiin CS- eli uppokantaa. CH- eli lieriökannassa ulosvetokestä-

vyys voi olla selvästikin määräävin, mikäli kierrettä ei huomioi. Pitkillä ruuvin pituuksilla tai

tiheällä ruuvijaolla kartiomurtokestävyys voi olla leikkauskestävyyttä määräävämpi, mikä

tulee huomioida ruuvin upotussyvyydessä betoniin.

Mitoittavammiksi tekijäksi jokaisella jännevälillä osoittautui lopputaipuma. Ajanhetkeä t =

3–7 vuotta ei tarvinnut tarkastella kertaakaan. Teräsbetonilaatan ominaisuuksien vaiku-

tus liittolaattaan kasvoi jännevälin kasvaessa. Alle 6 m:n jänneväleillä betonilaatan pak-

suudella ei ollut juurikaan merkitystä rakenteen käyttöasteille. Jos siis esimerkiksi ääne-

neristävyyden vuoksi betonin paksuudeksi haluaisi 100 mm, kun L = 5,5m, tulee silti to-

dennäköisesti valita sama CLT-levy. Tätä pienemmillä jänneväleillä betonikerroksen pak-

suntaminen vaatii valutuentaa keskeltä. Erityisesti suurilla jänneväleillä kannattaa käyttää

lujaa betonia, sillä se vaikuttaa betonin virumalukuun ja myös laskennalliseen kutistu-

maan, joka aiheuttaa hyvin merkittävän osan lopputaipumasta, jopa 50 %.
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6. YHTEENVETO

Tähän asti CLT–betoni-liittolaattojen käyttö on ollut työn tilaajan kokemuksen mukaan

vähäistä, eikä kattavaa mitoitusohjetta ole ollut saatavilla. Tämä tutkimus kokoaa yhteen

jo nykyisille Eurokoodeille soveltuvan mitoitusohjeen, joka pohjautuu monelta osin tulevan

puurakenteiden Eurokoodin osien luonnoksiin. Työn haasteena oli uusien ja vanhojen

Eurokoodien yhteensovittaminen. Luonnokset eivät olleet CLT-liittolaatoille yhdessäkään

täysin kattavat, joten tietoa joutui hakemaan myös yksittäisistä tutkimuksista ja muista

lähteistä. Lopputuloksena syntynyt ohje ei ole nykyisten Eurokoodien vastainen, vaikka

niissä ei olekaan huomioitu CLT:tä eikä puu–betoni-liittorakenteita.

Nykyisen Eurokoodin tai sen Suomen kansallisten liitteiden värähtelymitoitusohjeet eivät

kuitenkaan käytännössä sovellu hyvin CLT–betoni-liittolaattojen mitoitukseen, sillä niissä

on annettu mitoitusohjeet vain korkeataajuuslattioille. Eurokoodit antavat kuitenkin mah-

dollisuuden käyttää erikoistarkasteluin myös matalataajuuslattioita, mikä on käytännös-

sä edellytys taloudellisille suurten jännevälien CLT–betoni-liittolaatoille. Massiivisuutensa

vuoksi ne ovat usein matalataajuisia, mutta toisaalta niiden kiihtyvyys on siksi myös al-

hainen ja taivutusjäykkyys suuri, jolloin niiden värähtelyominaisuudet ovat usein hyvät.

Tämä todettiin myös alaluvun 5.5 esimerkkirakenteissa.

Työssä esiteltiin eri kiinnikkeiden mitoitusta ja vaikutuksia liittorakenteen taivutusjäykkyy-

teen työn ohessa tehdyllä mitoituspohjalla. Tuloksista havaittiin, että muut kuin raudoi-

tusteräksestä valmistetut 90◦:n kulmassa syysuuntaan nähden kiinnitetyt puikkoliittimet

eivät epäjäykkyytensä takia sovellu leikkausliittimiksi muilla kuin hyvin pienillä kuormilla

ja jänneväleillä. Toisaalta yleispätevää ohjetta vino- tai ristiruuvien jäykkyydelle ei ole luo-

tettavasti esitetty, joten silloin on käytettävä puu–betoni-liittorakenteille hyväksyttyjä ruu-

veja. Näitä on saatavilla, ja ne ovatkin melko kilpailukykyisiä melko suurillakin jännevä-

leillä. Suurin hyöty liittovaikutuksesta saadaan kuitenkin loviliitoksilla, joiden mitoitus on

esitetty enimmäkseen tulevan Eurokoodin luonnoksen (CEN 2020f) mukaisesti. Loviliitos

täytyy mitoittaa myös pystysuuntaiselle voimalle. Tutkimusten mukaan loviliitosten käytön

yhteydessä puu ja betoni pyrkivät irtaantumaan toisistaan pystysuunnassa myös keskim-

mäisten lovien välillä (Jiang ja Crocetti 2019). Tätä ei ole otettu huomioon Eurokoodin

luonnoksessa, mutta loviliitosten yhteydessä on vahvasti suositeltavaa käyttää jännevälin

keskiosassa erkaantumisen estäviä ruuveja. Tämän voi toteuttaa vastaavalla ruuvauksel-

la kuin lovissa käytettävät vetoruuvit. Irtaantuminen on estettävä, sillä se aiheuttaisi suu-
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remman taipuman alapinnassa kuin on suunniteltu. Lisäksi sekä gamma-menetelmässä

että kutistuman aiheuttamia rasituksia laskettaessa on oletettu, että rakenneosien taipu-

mat ovat yhtä suuret, jolloin tämän oletuksen tulee myös toteutua. Loviliitokselle esitettiin

lisäksi kaksi murtotapaa, joita ei ole huomioitu ainakaan tulevan Eurokoodin luonnoksen

kaavoissa (CEN 2020f). Tutkimuksessa esitettiin myös tapa jakaa liitokset leikkausvoimal-

le tasan analyyttisesti. Jakaminen tulee tehdä, mikäli liitoksia on alle 20 jännevälillä.

Taivutusjäykkyyden ja jännitysten ratkaisemiseen valittu laajennettu gamma-menetelmä

osoittautui käyttökelpoiseksi ja suhteellisen yksinkertaiseksi ratkaisuksi. Menetelmää voi

pitää luotettavana, mutta se voi antaa itseisarvoltaan suuria liittovaikutuskertoimen γi:n

arvoja epäsymmetrisillä poikkileikkauksilla CLT:n lamelleissa hyvin lähellä neutraaliakse-

lia. Arvot tuottavat oikeita taivutusjännityksen kuvaajia ja rakenteen taivutusjäykkyyksiä,

koska ne ovat neutraaliakselin vieressä, mutta leikkausvoiman kuvaajan arvot voivat teh-

dä suuren piikin kyseisessä lamellissa. Nämä piikit kuitenkin koottavat leikkausjännitystä,

eivätkä ole olleet mitoittavia. Tämän voi korjata usein muuttamalla hyvin vähän laskenta-

arvoja siten, että neutraaliakselin sijainti hieman vaihtuu. Tämä ominaisuus on havaittu

tutkimusta tehdessä myös muissa laajennettuun gamma-menetelmään perustuvissa oh-

jelmissa, jolloin sen voi päätellä olevan menetelmän ominaisuus.

Esimerkkirakenteita mitoittaessa havaittiin, että lopullinen taipuma oli lähes aina mitoit-

tavin tekijä. Tähän syynä oli betonin kutistuma ja viruma. Betonin virumaluku on lähtö-

kohtaisestikin suurempi kuin puulla, mutta puu–betoni-liittorakenteissa betoni viruu vielä

tavanomaistakin selvästi enemmän, sillä sen virumaluku kerrotaan vielä lisäkertoimella

taulukon 3.3 mukaan. Tämä johtaa siihen, että betonin lopullinen kimmokerroin pitkäai-

kaisille kuormille voi olla alle 20 % ajanhetken t0 kimmokertoimesta. Lisäksi betonin kutis-

tuman aiheuttama sisäinen rasitus voi aiheuttaa jopa 30–50 % lopputaipumasta. Näitä voi

ja kannattaa kuitenkin rajoittaa esimerkiksi käyttämällä matalaa betonikerrosta, matalaa

vesi-sementtisuhdetta, korkeaa lujuusluokkaa ja slow-sementtiä. Liittolaattoihin parhaiten

soveltuvasta betonista olisi hyvä saada selvitys, esimerkiksi kannattaako käyttää suurta

lujuusluokkaa (enintään C60/75), tai kutistumista vähentäviä kuituja tai lisäaineita. Tässä

on ylivoimaisesti suurin kehitysmahdollisuus puu–betoni-liittolaatoille. Tässä tutkimukses-

sa pysyttiin tyypillisissä lattiabetoneissa.

Jatkotutkimuksessa voisi tutkia lisää liittolaatan ääneneristävyyttä ja sen vaatimia raken-

neosien paksuuksia. Olisi hyvä tutkia, voiko CLT-liittorakennetta pitää ääniteknisesti yksin-

kertaisena rakenteena ja miten liittolaatta vertautuu ääneneristävyydeltään CLT-laattaan,

jonka päällä on kelluva pintalaatta. Vertailu olisi mielenkiintoinen, sillä nyt kelluvia laatto-

ja toteutetaan ääneneristyksen vuoksi, mutta niistä ei saada liittorakennevaikutusta hyö-

dyksi. Lisäksi valunjälkeisen CLT:n kastumisen vaikutuksia ja rajoittamista voisi tutkia.

CLT:lle olisi hyvä kehittää mitoitustapa yhdistetylle normaali- ja taivutuslujuudelle, mikä ei

olisi niin varmalla puolella kuin kappaleessa 3.6.2 esitetty tapa, mutta olisi varmempi kuin

CLT-toimittajien ilmoittama taivutuslujuuden käyttäminen liittolaatoissa.
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LIITE A: ESIMERKKIRAKENTEEN LASKENTARAPORTTI

Tässä liitteessä on esitetty luvussa 5 käytetyn esimerkkirakenteen laskentaraportti. Ra-

portti on tuotettu tämän työn ohjeiden ja suositusten mukaisesti Excel-laskentapohjalla.

Samaa pohjaa on käytetty myös luvun 5 analyyseissä.

Raportista käy selville useimpien väliarvojen ja tulosten arvot. Kaikkia kaavoja ei ole esi-

tetty raportissa, mutta kaikki olennaiset kaavat löytyvät tästä työstä. Osa laskennasta,

kuten laajennettu gamma-menetelmä, on tehty taustalla. Puun mitoituksessa on useim-

missa kohdissa jätetty pysyvän aikaluokan tarkastelu raportista pois toiston välttämiseksi.

Pysyvä aikaluokka ei ole kyseisellä kuormituksella määräävä.

Esimerkkirakenteen palotilanteiden superpositioidut normaali- ja taivutusjännitysjakau-

mat näyttävät CLT:n jäännöspoikkileikkauksen osalta varsin erikoisilta. Niissä osittain hiil-

tyneessä lamellissa on hyvin pieni jännitys. Tämä johtuu valunajan negatiivisen jäännös-

momentin aiheuttamasta suuresta taivutusjännityksestä hiiltyneellä ja lovetulla CLT:llä.

Vaikutusta lisää valtavasti vielä se, että on käytetty vain yhtä valutukea varsin suurella

jännevälillä 7,0 m. Kyseessä ei siis ole virhe, mikäli oletetaan valunaikaisen taivutusmo-

mentin pysyvän CLT:llä myös hiitymän jälkeen. Todellisuudessa tätä taivutusmomenttia

voi hiiltymän edetessä jakaantua liittorakenteelle, mutta tämän laskemiseen ei ole toden-

näköisesti olemassa yksinkertaista laskentatapaa. Tämän asian epävarmuus ratkaistiin

siten, että mitoitettiin mitoittavimmat lamellit sekä jäännösjännityksellä että ilman. Jään-

nösjännityksen poisjättäminen on epäedullisinta betonille tässä tapauksessa, kun jään-

nösmomentti on erimerkkinen kuin liittorakenteen kuormien aiheuttama momentti. Tä-

män takia myös betonin puristusjännitys on tässä mitoitettu varmalla puolella. Betonin ta-

sonsuuntaisen leikkausjännityksen mitoitusta ei ole esitetty palotilanteessa turhan toiston

välttämiseksi.



Suomi Kansalliset liitteet
7 000 mm Jänneväli L
7 000 mm Lattian leveys B
1 000 mm Liittopalkin mitoitusleveys b
1 000 mm Puupalkin leveys b tim

1 000 mm Puupalkin jako s
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1 Valutuentalinjat Keskellä laattaa
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Ei mitään Välikerros
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0 min Hiiltymisen alkamishetki t ch Murtumishetki t f 0 min
60 min Palonkestovaatimus R
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t ca Ennen valua, ei valutuentaa

Jos ei kestä, on valutuet asennettava ennen CLT:n asennusta tai ennen työkuormaa

1,00 kN/m g tim,k Puun omapaino

1,00 kN/m q ca,k Työnaikainen kuorma

2,00 kN/m p t_ca1,k Ominaiskuorma

1,35 kN/m γ G (g tim,k )

2,65 kN/m ξγ G (g tim,k )+γ Q K FI q ca,k

2,65 kN/m p t_ca1,d Mitoituskuorma

Murtorajatila
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Liittorakennevaikutuksen γ-kertoimet
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CLT:n leikkausjännitys

Suurin leikkausjännitys kantavassa lamellissa

9,28 kN

0,0757 N/mm² τ d

1,6 N/mm² f v,k
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7,4 % σ v,d /f v,d
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t ca,valu Valun aikana. Tuore betoni ja työkuorma liikkuvaa

1,00 kN/m g tim,k Puun omapaino

2,86 kN/m g c,tuore,k Tuoreen betonin paino

0,75 kN/m q ca,valu,k Valunaikainen työkuorma

4,61 kN/m p t_ca2,k Ominaiskuorma

5,21 kN/m γ G (g tim,k +g c,k )

5,56 kN/m ξγ G (g tim,k +g c,k )+γ Q K FI q ca,valu,k

5,56 kN/m p t_ca2,d Suurin tasainen mitoituskuorma

Murtorajatila

-8,52 kNm

CLT:n yhdistetty taivutus- ja normaalijännitys
Liittorakennevaikutuksen γ-kertoimet

Betoni: -

Puu: 0,787
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0,813

Lyhytaikainen aikaluokka

0,9 k mod

1,25 γ M,CLT

1,17 k sys Joillakin tehtailla annettu 1/k sys  tms.

24 N/mm² f m,k

20,16 N/mm²

2,0491 N/mm² σ m,d

10,2 % σ m,d /f m,d
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1 Valutukilinjoja

0,0 mm Esikorotus w c , ylös +, alas -

Tarkastetaan onko valutuenta tehokasta puu-betoni EC:n mukaan

-5,91 kNm M Ed,tarkastus

1,42 N/mm² σm,ca2,d

24,00 N/mm² f m,k

Lyhytaikainen aikaluokka

0,9 k mod

1,25 γ M,CLT

17,28 N/mm² f m,d

σm,valu,d /f m,d

8,2 % Valutuenta tehokasta, taipumaa ei huomioida betonin lisäkuormana

1,000 Betonilaatan painokerroin alapinnan taipumasta johtuen

Leimapaine valutuella

24,34 kN P VT,d Suurin lyhytaikainen valutukilinjan mitoitusvoima

1 k p

50 mm Valutuen leveys l VT

1 000 mm Valutuen pituus puupalkin matkalla b VT

1 000 mm b dis

162 mm l dis

1,800 k c,90,CL

0,49 N/mm² σ c,z,d

Lyhytaikainen aikaluokka. Valu ja työkuorma liikkuvaa

0,9 k mod

1,25 γ M,CLT

2,50 N/mm² f c,90,k

1,80 N/mm² f c,z,d

3,24 N/mm² k p k c,90,CL f c,z,d

15,0 %

Keskipitkä aikaluokka. Valu ja työkuorma tasaista

0,8 k mod
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0,48685 σ c,z,d

16,9 %

Kokoonpuristuma 0 % MRT
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CLT:n leikkausjännitys

Leikkausjännitys kantavassa lamellissa

12,17 kN V Ed

0,0952 N/mm² τ d

1,6 N/mm² f v,k

Lyhytaikainen aikaluokka

0,9 k mod
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8,3 % σ v,d /f v,d

Leikkausjännitys lamellien liimasaumoissa sekä poikittaislamelleissa

0,095 N/mm² τ R,d

Lyhytaikainen aikaluokka

0,9 k mod

1,2 N/mm² f R,k

0,864 N/mm²

11,0 % σ R,d /f R,d

Käyttörajatila t ca,valu

4,61 kN/m p t_ca2,k

3 720 011 Nm²/m (EI )L Puulevyn tehokas taivutusjäykkyys

1,55 mm w inst,max,tca2 , hetkellinen taipuma alapinnassa

23,3 mm L/300

6,6 %

0,00 mm w inst,g,tca2 , pysyvä taipuma keskellä alapinnassa liittolaatasta

17,50 mm L/400

0,0 %
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t 0  = t p Se päivä valusta, kun betoni on kovettunut ja valutuenta poistetaan

Rakenne valmis, rakennusaika tai käyttöaika. Virumaa tai kutistumaa ei ole.

0,70 kN/m g k Puuta ja teräsbetonia ei huomioitu tässä

2,00 kN/m q k Hyötykuorma 1,00 kN/m q ca,k Rakennusvaihe

0,00 kN/m q s,k Lumikuorma

0,95 kN/m γ G (g tim,k +g c,k )

3,81 kN/m ξγ G g k +γ Q K FI q k

3,81 kN/m p t_0,d

4,29 kNm M Ek,g

12,25 kNm M Ek,q

28,71 kNm ΣM Ek,G,VT Valutuennan poistosta

56,32 kNm M Ed Liittorakenteen taivutusmomentti

Liittorakennevaikutuksen γ-kertoimet MRT

Betoni: 0,799

Puu: 0,688

0,814

0,771

0,822
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Betonin yhdistetty puristus- ja taivutusjännitys

-5,26 N/mm² σconc,c,d

0,85 α cc

35,00 N/mm² f ck

1,50 γ C

19,83 N/mm²

26,5 %

Betonin vetojännitys

0,69 N/mm² σconc,t,d

1,0 α ct

2,25 N/mm² f ctk,0,05

1,50 γ C

1,50 N/mm²

46,2 %

Betonin veto, käyttörajatila:

0,56 N/mm² σconc,t,k

3,21 N/mm² f ctm

17,3 %

CLT:n yhdistetty taivutus- ja vetojännitys

2,02 N/mm² σ t,0,d

0,01 N/mm² σ m,y,d

Keskipitkä aikaluokka

0,8 k mod

24,00 N/mm² f m,y,k

1,25 γ M,CLT

1,17 k sys

17,92 N/mm² f m,y,d

14,50 N/mm² f t,0,k

9,28 N/mm² f t,0,d

21,9 %

σ , , ≤ 𝑓

𝑓 = α
𝑓

𝛾

σ , ,

𝑓 , ,
+

σ , ,

𝑓 , ,
≤ 1,0

σ , , ≤ 𝑓

𝑓 = α
𝑓 , ,

𝛾



Leimapaine kapeammalla tuella A tai B

0,00 kN Lisätukivoima palkin päässä yläpuolisilta rakenteilta

28,41 kN P d Tukivoima

1,4 k p Kokoonpuristumakerroin

100 mm Tuen leveys l VT

1 000 mm Tuen pituus puun matkalla b VT

1 000 mm b dis

156 mm l dis

1,249 k c,90,CL

0,28 N/mm² σ c,z,d

Keskipitkä aikaluokka

0,8 k mod

1,25 γ M,CLT

2,50 N/mm² f c,90,k

1,60 N/mm² f c,z,d

10,2 %

Pysyvä aikaluokka

0,6 k mod

1,20 N/mm² f c,z,d

0,00 kN Lisätukivoima palkin päässä yläpuolisilta rakenteilta

21,03 kN P d Tukivoima

0,21 N/mm² σ c,z,d

10,0 %

Leikkausjännitys

Leikkausvoimaa ei saa redusoida tukien lähellä

Puulla lisäksi leikkausvoimaa valusta

Kokoonpuristuma 2,5 % MRT

σ , , ≤ 𝑘 𝑘 , , 𝑓 , ,

- 22,75 kN
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Leikkausjännitys kantavassa lamellissa

22,75 kN V Ed

0,1102 N/mm² τ d

1,6 N/mm² f v,k

Keskipitkä aikaluokka

0,8 k mod

1,024 N/mm²

10,8 % σ v,d /f v,d

Leikkausjännitys liimasaumoissa

sekä poikittaislamelleissa

0,108 N/mm² τ R,d

Keskipitkä aikaluokka

0,8 k mod

1,2 N/mm² f R,k

0,768 N/mm²

14,1 % σ R,d /f R,d

Betonin kantavan suunnan tasonsuuntainen leikkausjännitys, puristussauvan jännitys

11 336 N ΔF d Leikkausvoiman suurin muutos matkalla Δx

1 000 mm Δx Matka

110 mm h f TB-laatan korkeus

0,103 N/mm² τ Ed Tasonsuuntainen leikkausjännitys

19,83 N/mm² f cd Puristuslujuus

0,516 v Leikkauksen heikennyskerroin

26,5° θ Puristussauvan kulma

0,71 N/mm² Puristussauvan jännitys

σ , ≤ 𝑓 ,

𝑓 , = 𝑘
𝑓 ,

𝛾 ,

𝑓 , = 𝑘
𝑓 ,

𝛾 ,
τ , ≤ 𝑓 ,
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10,23 N/mm² Tasonsuuntainen leikkauslujuus

6,9 %

Alimman poikittaisraudoituksen vaadittava pinta-ala

150 mm s f Poikittaisraudoituksen k-jako

1 000 mm Δx Matka

500 N/mm² f yk Betoniteräksen ominaismyötölujuus

1,15 γ S Betoniteräksen osavarmuusluku

434,8 N/mm² f yd Betoniteräksen myötölujuuden mitoitusarvo

2,01 cot(θ)

11 336 N ΔF d Leikkausvoiman suurin muutos matkalla Δx

1,95 mm² A s,f,req Poikittaisteräksen vaadittu pinta-ala

1,58 mm d s,f,req Poikittaisteräksen vaadittu halkaisija

6 mm d s,f Poikittaisteräksen todellinen halkaisija

OK

Betonin tasonsuuntainen leikkausjännitys leikkausliitoksen ympärillä

0 mm d sc Liitinryhmän kantojen ulkoleveys

110,0 mm h sc Liittimen korkeus betonissa

220,0 mm l shear Liittinryhmää ympäröivä piiri

11 336 N ΔF d Leikkausvoiman muutos matkalla

1 000 mm Δx Matka

0,103 N/mm² τ Ed Tasonsuuntainen leikkausjännitys liitosten ympärillä

0,516 v Leikkauksen heikennyskerroin

19,83 N/mm² f cd Puristuslujuus

10,23 N/mm² Tasonsuuntainen leikkauslujuus

1,0 %

Käyttörajatila t 0  = t p Liittorakennevaikutuksen γ-kertoimet KRT

Taipuma Betoni: 0,799

35 463 087 Nm²/m (EI )L Liittolaatan tehokas taivutusjäykkyys Puu: 0,688

1,76 mm w inst,q,t0 Hetkellinen taipuma muuttuvasta kuormasta 0,814

0,62 mm w inst,g,t0 Hetkellinen taipuma tasaisesta omasta painosta 0,771

3,31 mm w inst,G,t0 Hetkellinen taipuma valutuennan poistosta 0,822

5,69 mm w inst,t0 Liittorakenteen yläpinnan hetkellinen taipuma

17,50 mm L/400 Taipumaraja

32,5 %

5,69 mm w inst,t0,ap Liittorakenteen alapinnan hetkellinen taipuma

23,33 mm L/300 Uusi EC ei aseta taipumarajaa alapinnalle

24,4 %

𝑣 ⋅ 𝑓

σ𝑐, 𝑑 = τ ⋅ (cot(θ) + tan(θ))/𝑣 ⋅ 𝑓

A ,

𝑠
=

Δ𝐹

Δ𝑥 ⋅ 𝑓 ⋅ cot θ

σ𝑐, 𝑑 = τ < 𝑣 ⋅ 𝑓

𝑣 ⋅ 𝑓



Värähtely. Tulevan Eurokoodin mukainen värähtelylaskenta. Soveltuu hyötykuorman luokille

A, B, C1, C3, D. Soveltuu myös matalataajuuslattioille. Suositeltavaa käyttää liittorakenteissa jo

ennen voimaantuloa, sillä Suomen taajuusehto f 1  ≥ 9 Hz muuten vaikea täyttää.

Vaatimustaso Toteutunut taso:

Taso I Värähtelyvaatimukset täyttyvät

Taajuus kaikille lattioille

0 Nm²/m (EI )pl Pintalaatan taivutusjäykkyys molempiin suuntiin

3 846 390 Nm²/m (EI )comp,T Liittolaatan poikkisuuntainen taivutusjäykkyys

35 463 087 Nm²/m (EI )L,app Pääsuunnan taivutusjäykkyys värähtelylle

3 846 390 Nm²/m (EI )T Poikkisuunnan taivutusjäykkyys värähtelylle

1 k e,1 Moniaukkoisuuden huomioiva kerroin

1,053 k e,2 Ristiinkantavuuden huomioiva kerroin

474,0 kg/m² m Pysyvä massa ja 10% hyötykuormasta

0,00 Hz f beam,A Tuen A ominaistaajuus

0,00 Hz f beam,B Tuen B ominaistaajuus

9,23 Hz f 1,rigid Lattian ominaistaajuus taipumattomilla tuilla

9,23 Hz f 1 Lattian alin ominaistaajuus

Korkeataajuuslattia

4,10 mm w sys Suurin painuma massasta m

9,36 Hz Ei käytetä laskennassa, vain vertailua varten

Painuma 1 kN:n pistekuormasta kaikille lattioille

3,816 m B ef Lattian tehokas leveys pistekuormalle

0,053 mm w rigid Lattian painuma taipumattomilla tuilla

0,000 mm w beam,A Tuen A taipuma 0,5 kN:n pistekuormasta

0,000 mm w beam,B Tuen B taipuma 0,5 kN:n pistekuormasta

0,053 mm w 1kN Kriittisimmän pisteen painuma 1 kN:n pistekuormasta

Taso I Lattian taso painumalle

Ristiinkantava

Taso III

𝑓 = 𝑘 , 𝑘 ,
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𝑤



Kiihtyvyys matalataajuuslattioille ( f 1  < 8 Hz )

0,0249 Fourier’n kerroin α

700 N Pystyvoima F 0

0,025 Vaimennuskerroin ζ

5 807 kg Modaalimassa M*

0,01716 m/s² Neliöllinen keskikiihtyvyys a rms

Ei mitoiteta Lattian taso kiihtyvyydelle

Nopeus korkeataajuuslattioille ( f 1  ≥ 8 Hz )

1,5 Hz Kävelyn taajuus f w

4,171 Ns Keskimääräinen impulssi I m

0,7 Etäisyyskerroin k red

0,000497 m/s Lattian suurin nopeus f 1 :ssä v 1,peak

1 Ominaistaajuuskerroin k imp

0,000497 m/s Lattian suurin nopeusvaste v tot,peak

0,97 η-kerroin

0,000254 m/s Neliöllinen keskinopeusvaste v rms

Taso I Lattian taso nopeusvasteelle



t ∞ Käyttöiän loppu, kun kutistuma ja viruma ovat huippuarvoissansa

0,70 kN/m g k Tasainen omapaino. Lisäksi aiemmat pistekuormat

0,3 ψ 2 Muuttuvan kuorman pitkäaikaiskerroin

0,60 kN/m ψ 2 q k Muuttuvan kuorman pitkäaikaisosuus

1,30 kN/m g k +ψ 2 q k Tasainen pitkäaikaiskuorma

1,40 kN/m (1-ψ 2 )q k Muuttuvan kuorman lyhytaikaisosuus

Pitkäaikaisyhdistelmä (Quasi-Permanent) viruneella jäykkyydellä, loput keskiarvolla

36,67 kNm M Ek,pitkäaikaisvaikutus Viruu

8,58 kNm M Ek,keskipitkä  Ei viru

36,67 kNm M Ed,pitkäaikaisvaikutus Viruu

7,87 kNm M Ed,pysyvä Ei viru

19,65 kNm M Ed,keskipitkä Ei viru

0,8 k def Puun virumaluku

1,6 k def ‘ Liitostoimittajan ETA:n mukaan tai 2k def,  jos ei ETA:a

0,3846 K fin /K

0,2171 E conc,fin /E conc

0,5556 E tim,fin /E tim

0,799 γ 1 (t =t 0 ) Betonin liittovaikutuskerroin alkutilassa MRT

0,799 γ 1 (t =t 0 ) Betonin liittovaikutuskerroin alkutilassa KRT

1,629 ψ uls,conc (t=∞) Liittovaikutuksen vaikutus virumalukuihin, interp.

1,629 ψ sls,conc (t=∞)
1 ψ conn (t=∞)
1 ψ tim (t=∞)
2,2143 ϕ (∞,t 0 ) Betonin virumaluku käyttöiän lopussa

2,2343 ϕ 0

0,9910 β c (∞,t 0 )

43,00 N/mm² f cm

40 % RH

220 mm h 0

1,7855 ϕ RH

28 t 0

0,4884 β (t 0 )

2,5620 β (f cm )

0,8658 α 1 0,9597 α 2 0,9022 α 3

555,5 β h

𝑔 + ψ 𝑞

(γ −1)𝑔 − ψ 𝑞

(ξγ −1)𝑔 + γ 𝐾 𝑄 − ψ 𝑞

𝑔 + ψ 𝑞

(1 − ψ )𝑞



-0,80 % Δmc -
Puun kosteuspitoisuuden muutos alaspäin keskiarvosta

0,80 % Δmc +
Puun kosteuspitoisuuden muutos ylöspäin keskiarvosta

1,08 % Δmc calc Puun mitoittava kosteuspitoisuuden muutos

1,35 γ u Puun kosteusliikkeiden osavarmuusluku

0,0002 α t,u Puun syysuunnan laajenemiskerroin kosteusmuutoksesta

0,000160 ε t,u Puun kosteudesta aiheutuva ominaismuodonmuutos

0,000216 ε t,u Puun kosteudesta aiheutuva mitoitusmuodonmuutos

Betonin kutistuma

0,000403 ε cd,0 Nimellinen kuivumiskutistuma SFS-EN 1992-1-1 liite B

220 mm h 0

0,830 k h

1,451 β RH

43,00 N/mm² f cm

10 N/mm² f cmo

4 α ds1

0,12 α ds2

40 % RH

100 % RH 0

0,000301213 Betonin ominaiskutistuma

1,35 γ SH Betonin kutistuman osavarmuusluku

Betonin kutistuman sekä lämpö- ja kosteusliikkeiden aiheuttama rasitus ja kuorma

5,48 kN/m p uls Liikkeiden aiheuttama virtuaalinen kuorma MRT

4,06 kN/m p sls Liikkeiden aiheuttama virtuaalinen kuorma KRT

13465,4 C p,sls

0,000301 Δε=ε 2 -ε 1 Suurin toteutuva ominaismuodonmuutos

0,000407 Δε ULS Mitoitusmuodonmuutos

7 398 N/mm² E 1 Alaindeksi 1 = teräsbetoni, 2 = puu

110 000 mm² A 1

6 944 N/mm² E 2

160 000 mm² A 2

174,6 mm z Rakenneosien neutraaliakselien etäisyys

0,815 γ 1 Teräsbetonilaatan liittovaikutuskerroin (gamma)

1,27335E+13 N/mm² EI ef,sls Liittolaatan taivutusjäykkyys kutistumalle

1,38136E+13 N/mm² EI ef, γ Liittolaatan lopullinen taivutusjäykkyys (gammalla)

0,9218 C J,sls

8,20529E+11 N/mm² EI 1

2,58692E+12 N/mm² EI 2

𝜀 , 𝑡 =  𝑡∞ = 0,9 ⋅ 𝑘 ⋅ 𝜀 ,



26,83 kNm M (0,8p uls ) Taivutusmomentin max.arvo virtuaalisesta kuormasta

1,73 kNm M 1 Kutistuman aiheuttama taivutusmomentti tb-laatalle

5,45 kNm M 2 Kutistuman aiheuttama taivutusmomentti puulle

-41,12 kN N 1 Kutistuman aiheuttama normaalivoima tb-laatalle

-31,22 kN N 2 Kutistuman aiheuttama normaalivoima

Kutistuman vaikutus leikkausliittimien voimaan, liittimet huomioitu jäykkinä

Kutistuma hyödyllistä, osavarmuuslukuna käytetty 0,9

-13,10 kN F v,sh,Ed Kutistuman vaikutus liitoksen leikkausvoimaan

-2,68 kN ΔV max Muutos leikkausvoimaan kutistumasta

Ei Huomioidaanko kutistumasta aiheutuva leikkausvoiman pienennys
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Betonin yhdistetty puristus- ja taivutusjännitys

-5,62 N/mm² σconc,c,d

0,85 α cc

35,00 N/mm² f ck

1,50 γ C

19,83 N/mm²

28,3 %

Betonin vetojännitys

0,34 N/mm² σconc,t,d

1,0 α ct

2,25 N/mm² f ctk,0,05

1,50 γ C

1,50 N/mm²

KRT: -0,26 N/mm² σconc,t,k

22,4 % 3,21 N/mm² f ctm

0,0 %

CLT:n yhdistetty taivutus- ja vetojännitys

3,93 N/mm² σ t,0,d Liittorakennevaikutuksen γ-kertoimet MRT (virunut)

0,80 N/mm² σ m,y,d Betoni: 0,815

Keskipitkä aikaluokka Puu: 3,854

0,8 k mod 0,774

24,00 N/mm² f m,y,k 0,791

1,25 γ M,CLT 0,849

1,17 k sys

17,92 N/mm² f m,y,d

14,50 N/mm² f t,0,k

9,28 N/mm² f t,0,d

46,8 %

Tarkastetaan, tarvitseeko ajanhetkeä 3…7 vuotta tutkia. Mikäli CLT kestää, kun sen 

pitkäaikaiskuormitusta (ei kutistumaa) lisätään 25 % ajanhetkellä t 0  ja t ∞, ei tutkita

Lähde: tuleva puu-betoni Eurokoodi sekä State of the Art -raportti (2018).

t 0

25,4 %

t∞

54,5 %

Sama myös V Ed :lle 
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12,75 kN V Ek,pitkäaikaisvaikutus Viruu

4,90 kN V Ek,keskipitkä  Ei viru

12,75 kN V Ed,pitkäaikaisvaikutus Viruu

1,63 kN V Ed,pysyvä Ei viru

10,00 kN V Ed,keskipitkä Ei viru

Leikkausjännitys kantavassa lamellissa

0,1143 N/mm² τ d

1,6 N/mm² f v,k

Keskipitkä aikaluokka

0,8 k mod

1,024 N/mm²

11,2 % σ v,d /f v,d

σ , ≤ 𝑓 ,

𝑓 , = 𝑘
𝑓 ,

𝛾 ,

𝑔 + ψ 𝑞

(γ −1)𝑔 − ψ 𝑞

(ξγ −1)𝑔 + γ 𝐾 𝑄 − ψ 𝑄

𝑔 + ψ 𝑞

(1 − ψ )𝑞
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Leikkausjännitys lamellien liimasaumoissa sekä poikittaislamelleissa

0,095 N/mm² τ R,d Liittorakennevaikutuksen γ-kertoimet KRT (virunut)

Keskipitkä aikaluokka Betoni: 0,815

0,8 k mod Puu: 3,854

1,2 N/mm² f R,k 0,774

0,768 N/mm² 0,791

0,849

12,3 % σ R,d /f R,d

Leikkausvoima leikkausliitoksessa

Keskipitkä aikaluokka

108,82 kN F v,Ed

Pysyvä aikaluokka

68,55 kN F v,Ed

Leikkausliitin on mitoitettu ajanhetkelle t ∞ leikkauslii men tarkastelun yhteydessä

Käyttörajatila t ∞

Taipuma

35 463 087 Nm²/m (EI )L,inst Liittolaatan tehokas hetkellinen taivutusjäykkyys

12 733 495 Nm²/m (EI )L,shrink Liittolaatan taivutusjäykkyys kutistumalle

13 813 560 Nm²/m (EI )L,creep Liittolaatan taivutusjäykkyys viruville ulkoisille kuormille

1,58 mm w gk Taipuma tasaisesta omasta painosta, ei liittolaatan painoa

8,49 mm w Gk Taipuma liittolaatan painosta ja valutuennan poistosta

9,96 mm w sh Taipuma kutistumasta

1,36 mm w ψ2qk Taipuma muuttuvan kuorman pitkäaikaisesta osasta

1,23 mm w (1-ψ2)qk Hetkellinen taipuma lyhytaikaisesta muuttuvasta kuormasta

22,62 mm w max Yläpinnan lopputaipuma

23,33 mm L/300

96,9 %

21,39 mm w max Alapinnan ulkonäkövaatimus (ei hetkellistä taipumaa)

23,33 mm L/300

91,7 %

0 mm w c

22,62 mm w tot Alapinnan kokonaistaipuma

35,00 mm L/200

64,6 %

𝑓 , = 𝑘
𝑓 ,

𝛾 ,
τ , ≤ 𝑓 ,



Palomitoitus

60 min Palonkestovaatimus R

Jos Q k,1  on lumikuormaa, käytetään sille Suomessa ψ 1 , hyötykuormalle ψ 2

0,70 kN/m g k

0,3 ψ ₂ Hyötykuorman pitkäaikaiskerroin

0,60 kN/m ψ ₂qₖ Muuttuvan kuorman pitkäaikaisosuus

1,30 kN/m gₖ+ψ ₂qₖ Tasainen kuorma

16,41 kN ΣG k Pistekuormat yhteensä

36,67 kNm M Ed,fi Palotilanteen aikainen taivutusmomentti liittolaatalla

0,92 kNm M 1 Betonin kutistuman aiheuttama taivutusmomentti betonissa

0,49 kNm M 2 Betonin kutistuman aiheuttama taivutusmomentti puussa

-11,27 kN N 1 Betonin kutistuman aiheuttama normaalivoima betonissa

-3,89 kN N 2 Betonin kutistuman aiheuttama normaalivoima puussa

0 min Hiiltymisen alkamishetki t ch

0 min Palosuojauksen murtumishetki t f

2 mm Raot lamellien välissä. Syrjäliimauksella 0 mm

1,0 k g Rakokerroin

Ei palonsuojalevyjä

0 k 2 Suojakerroin

Ei Delaminoituuko lamelli, kun hiiltymä saavuttaa liimakerroksen

CLT:n hiiltymä vain alhaalta

Nimelliseen hiiltymisnopeuteen vaikuttaa, missä vaiheessa hiiltyminen on:

0,00 mm/min β n,0 Vaihe 0: täysin suojattu hiiltymisvaihe

1,00 mm/min β n,1 Vaihe 1: normaali hiiltymisvaihe

0,00 mm/min β n,2 Vaihe 2: suojattu hiiltymisvaihe

1,00 mm/min β n,3 Vaihe 3: suojauksen jälkeinen hiiltymisvaihe

1,00 mm/min β n,4 Vaihe 4: vakautunut hiiltymisvaihe

67,0 mm Vähennetty ei-kantavat lamellit

67,0 mm Tehollinen hiiltymissyvyys

10 mm Hiiltyneen lamellin pienin hyödynnettävä paksuus

60,0 mm Nimellinen hiiltymissyvyys

Ei Lasketaanko d0:n tulevan Eurokoodin mukaan (varmemmalla puolella)

7,0 mm Nollalujuuskerroksen paksuus

50 mm Pienin hyödynnettävä betonin paksuus (suositus 50 mm)

0 mm Betonin yläpinnan vähennys (500°C isotermi)

1 η K,fi Leikkausliitoksen jäykkyyden heikennyskerroin palossa

1 η R,fi Leikkausliitoksen kestävyyden heikennyskerroin palossa

𝐸 , = 𝐺 , +
ψ ,

ψ ,
⋅ 𝑄 , + ψ , 𝑄 ,

𝑑 , = Σβ ⋅t

𝑑 = 𝑑 , + 𝑑

𝑑

𝑑 ,

𝑑 ,

𝑑 , ,

𝑑



Palo ajanhetkellä t 0

Liittorakennevaikutuksen γ-kertoimet

Betoni: 0,913

Puu: 0,882
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Betonin yhdistetty puristus- ja taivutusjännitys

-6,68 N/mm² σconc,c,d,fi

35,00 N/mm² f ck

1,0 k Θ

1,00 γ M,fi

35,00 N/mm²

19,1 %

Betonin vetojännitys

2,24 N/mm² σconc,t,d,fi

2,25 N/mm² f ctk,0,05

1,0 k Θ

1,00 γ M,fi

2,25 N/mm²

99,9 %

CLT:n yhdistetty taivutus- ja vetojännitys

5,35 N/mm² σ t,0,d,fi

0,29 N/mm² σ m,y,d,fi

1 k mod,fi

1,15 k fi,CLT

1 k sys,fi

24,00 N/mm² f m,y,k

1,0 k Θ

1,00 γ M,fi

27,60 N/mm²

14,50 N/mm² f t,0,k

16,68 N/mm² f t,0,d,fi

33,2 %

Jos jäännösjännitystä ei huomioida

5,19 N/mm² σ t,0,d,fi

0,22 N/mm² σ m,y,d,fi

32,0 %

σ , , , ≤ 𝑓 ,

𝑓 , = 𝑘
𝑓

𝛾 ,

σ , , , ≤ 𝑓 ,

𝑓 , = 𝑘
𝑓 , ,

𝛾 ,

𝑓 , , , = 𝑘 𝑘
𝑓 , ,

𝛾 ,

σ , , ,

𝑓 , , ,
+

σ , , ,

𝑓 , , ,
≤ 1,0

σ , , ,

𝑓 , , ,
+

σ , , ,

𝑓 , , ,
≤ 1,0



Palo ajanhetkellä t ∞

Betonin yhdistetty puristus- ja taivutusjännitys Liittorakennevaikutuksen γ-kertoimet

-5,62 N/mm² σconc,c,d,fi (Virunut) Betoni: 0,956

35,00 N/mm² f ck Puu: 0,939

1,0 k Θ 0,960

1,00 γ M,fi 0,954

35,00 N/mm²

16,1 %

0

50

100

150

200

250

300

-10 -5 0 5 10

Palo t∞ σn,d+σm,d [MPa]

0

50

100

150

200

250

300

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6

Superpositioitu palo t∞ 
σn,d+σm,d [MPa]

0

50

100

150

200

250

300

-1 -0,5 0 0,5

Palo kutistuma t∞ σn,d+σm,d
[MPa]

σ , , , ≤ 𝑓 ,

𝑓 , = 𝑘
𝑓

𝛾 ,

0

50

100

150

200

250

300

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6

Jäännösjännitys σn,d+σm,d
[MPa]



Betonin vetojännitys

0,74 N/mm² σconc,t,d

2,25 N/mm² f ctk,0,05

1,0 k Θ

1,00 γ M,fi

2,25 N/mm²

33,0 %

CLT:n yhdistetty taivutus- ja vetojännitys

4,74 N/mm² σ t,0,d,fi

0,19 N/mm² σ m,y,d,fi

1 k mod,fi

1,15 k fi,CLT

1 k sys,fi

24,00 N/mm² f m,y,k

1,0 k Θ

1,00 γ M,fi

27,60 N/mm²

14,50 N/mm² f t,0,k

16,68 N/mm² f t,0,d,fi

29,1 %

Jos jäännösjännitystä ei huomioida

6,36 N/mm² σ t,0,d,fi

0,85 N/mm² σ m,y,d,fi

41,2 %

σ , , , ≤ 𝑓 ,

𝑓 , = 𝑘
𝑓 , ,

𝛾 ,

𝑓 , , , = 𝑘 𝑘
𝑓 , ,

𝛾 ,

σ , , ,

𝑓 , , ,
+

σ , , ,

𝑓 , , ,
≤ 1,0

σ , , ,

𝑓 , , ,
+

σ , , ,

𝑓 , , ,
≤ 1,0



Loviliitos Reunaehdot

8 kpl yht. Lovien lukumäärä n  ≥ 4, kun L ≥ 2 m. Parillinen määrä.

30 mm Loven syvyys h n ≥ 20 mm pienillä, 30 mm suurilla kuormilla, (mm. varastot)

150 mm Loven leveys l n  ≥ 150 mm OK

380 mm Ehjä puu ennen ensimmäistä lovea kapeammalla tuella l v  ≥ 12,5 h n 375 mm

375 mm Lovien pienin etäisyys toisistaan l s  ≥ 12,5 h n 375 mm
8 mm Liittimen halkaisija d  ≥ 6 mm OK
90° Loven reunan kulma 80°≤ α ≤min (115°; 90°+ θ) OK

C24 Lamellin lujuusluokka vähintään C24 OK

C35/45 Betonin lujuusluokka vähintään C20/25 OK

16 mm Betonin suurin raekoko d g  ≤ 16 mm OK

11,3° Puristussauvan kulma θ ≤ 45° OK

75 mm Ruuvin keskilinjan sijainti lovien puristetusta reunasta

Jäykkyys ja jako
1 045 mm        Efektiivinen lovien k/k, kun K  vakio
1 500 000 N/mm K ser  = K u Loven siirtymäkerroin käyttö- ja murtorajatilassa

1,6 k def ‘  = 2k def Loven virumaluku ψ conn (t =∞ ) = 1

576 923 N/mm K ser,fin  = K u,fin Loven lopullinen siirtymäkerroin

Loven leikkauskestävyys

350 kg/m³ ρ k Puun ominaistiheys

0,516 v Leikkauslujuuden pienennyskerroin

Pysyvä aikaluokka

0,6 k mod 7,0 N/mm² f t,0,d

295,21 kN F Rd,1 Betonin leikkaantuminen 2,0 N/mm² f vcd

595,00 kN F Rd,2 Betonin puristuminen 19,8 N/mm² f cd

184,32 kN F Rd,3 Puun leikkaantuminen 0,8 N/mm² f v,t,d

302,40 kN F Rd,4 Puun puristuminen 10,1 N/mm² f c,0,d

285,60 kN F Rd,5 Tasoleikkaantuminen 0,6 N/mm² f r,d

184,32 kN F Rd Loven leikkauskestävyyden mitoitusarvo

84,98 kN F v,Ed Suurin ajanhetkistä t 0  ja t ∞

46,1 %

Keskipitkä aikaluokka
0,8 k mod 9,3 N/mm² f t,0,d

295,21 kN F Rd,1 Betonin leikkaantuminen 2,0 N/mm² f vcd

595,00 kN F Rd,2 Betonin puristuminen 19,8 N/mm² f cd

245,76 kN F Rd,3 Puun leikkaantuminen 1,0 N/mm² f v,t,d

403,20 kN F Rd,4 Puun puristuminen 13,4 N/mm² f c,0,d

380,80 kN F Rd,5 Tasoleikkaantuminen 0,8 N/mm² f r,d

𝑠 = 0,75 ⋅ 𝑠 + 0,25 ⋅ 𝑠

𝐹 , ≤ 𝐹 ,



245,76 kN F Rd Loven leikkauskestävyyden mitoitusarvo

135,68 kN F v,Ed Suurin ajanhetkistä t 0  ja t ∞

55,2 %

Loven vetoruuvi ETA-13/0029
CS = Countersunk, CH = Cylinder head, LWH = Large washer head
Assy+ VG, CS, d = 8 mm

160 mm pituus

50 mm t 1 OK Upotus betoniin (ei loven kohdalta)

80 mm t pen OK Tunkeuma puuhun

11 N/mm² f ax,k Ominaisulosvetolujuus

17 000 N f tens,k Ominaisvetokestävyys

7 040 N F ax,Rk Ulosvetokestävyys

7 040 N F t,Rk Yksi ruuvi Vetokestävyyden ominaisarvo

Ruuvin vetokestävyys

Pysyvä aikaluokka

Loven pystysuuntainen vetovoima

8,50 kN

17,00 kN

17,00 kN F t,Ed Loven mitoittava pysyvä  pystyvoima

0,6 k mod

1,3 γ R Vetoruuvin kestävyyden osavarmuusluku

3 249 N Yksi ruuvi

5,23 n

191 mm s

Keskipitkä aikaluokka

13,57 kN F t,Ed,1

27,14 kN F t,Ed,2

27,14 kN F t,Ed Loven mitoittava keskipitkä  pystyvoima

0,8 k mod

4 332 N F t,Rd Yksi ruuvi

6,26 n
159 mm s

7 n Vaadittava ruuvimäärä lovessa leveydellä b

150 mm s Vaadittava ruuvien k-jako lovessa, jos laatta

OK

Sama ruuvaus myös palkin keskelle, missä ei lovea. Kannat samaan tasoon.

Muuten puu ja betoni irtaantuvat toisistaan keskellä.

𝐹 , = 𝑘
𝐹 ,

𝛾

0,1 ⋅Fv,Ed

tan (θ) ⋅Fv,Ed

𝐹 , ≤ 𝐹 ,

𝐹 , , = 0,1 ⋅ 𝐹 ,

𝐹 , , = tan (θ) ⋅ 𝐹 ,



Betonin kartiomurtolujuus EN 1992-4 7.2.1.4 mukaan. Loven syvyyttä ei huomioitu.

45,4 mm Betonikartion korkeus h ef

11,5 k 1 Betoni halkeilematonta

20,81 kN Yksittäinen kartiomurto N Rk,c
0

18 550 mm² A c,N
0

18 550 mm² A c,N

1 ψ -kertoimet
20,81 kN N Rk,c Ominaiskartiomurtokestävyys 

1,5 γ Mc Kartiomurtokestävyyden osavarmuusluku

Pysyvä aikaluokka

0,6 k mod

8,32 kN N Rd,c Kartiomurtokestävyyden mitoitusarvo

2,55 kN F t,Ed Ruuvin mitoittava vetovoima

30,6 %

Keskipitkä aikaluokka

0,8 k mod

11,10 kN N Rd,c Kartiomurtokestävyyden mitoitusarvo

4,07 kN F t,Ed Ruuvin mitoittava vetovoima

36,7 %

Kannan ulosvetokestävyys EN 1992-4 7.2.1.5 mukaan. Kierrettä ei huomioitu.

10,5 k 2 Betoni halkeilematonta

126 mm² Kannan kuormia kantava pinta-ala A h

46,47 kN N Rk,p Ominaisulosvetokestävyys betonista

1,5 γ Mp Ulosvetokestävyyden osavarmuusluku

Pysyvä aikaluokka

0,6 k mod

18,59 kN N Rd,p Ulosvetokestävyyden mitoitusarvo

2,55 kN F t,Ed Ruuvin mitoittava vetovoima

13,7 %
Keskipitkä aikaluokka

0,8 k mod

24,78 kN N Rd,p Ulosvetokestävyyden mitoitusarvo

4,07 kN F t,Ed Ruuvin mitoittava vetovoima

16,4 %

𝐹 , ≤ 𝑁 ,

𝐹 , ≤ 𝑁 ,

𝐹 , ≤ 𝑁 ,

𝐹 , ≤ 𝑁 ,



Loven leikkauskestävyys palossa

1 η K,fi Loven jäykkyyden pienennyskerroin lämmöstä

1 η R,fi Leikkauskestävyyden pienennyskerroin lämmöstä

295,21 kN R d,fi

83,32 kN F v,Ed,fi Suurempi ajanhetkistä t 0  tai t∞

28,2 %

Ruuvin vetokestävyys palossa

80 mm t pen OK

1 η R,fi Vetokestävyyden pienennyskerroin lämmöstä

7,04 kN R k,fi Yhdellä ruuvilla

1,0 k Θ

1,05 k fi

1,00 γ M,fi

7,39 kN

103,29 kN F v,Ed,fi Suurempi ajanhetkistä t 0  tai t∞

10,33 kN

20,66 kN

20,66 kN F t,Ed,fi

2,79 n

357 mm s

Kartiomurtokestävyys palossa

11,5 k 1 Betoni halkeilematonta

20,81 kN N Rk,c Ominaiskartiomurtokestävyys 

20,81 kN

14,9 %

Ulosvetokestävyys palossa

10,5 k 2 Betoni halkeilematonta

46,47 kN N Rk,p Ominaisulosvetokestävyys betonista

3,10 kN F t,Ed,fi Vetovoima liittimessä
46,47 kN

6,7 %

55,2 % Liitoksen kokonaiskäyttöaste

𝐹 , , ≤ 𝑅 ,

𝐹 , , = 𝑘Θ𝑘
𝐹 ,

𝛾 ,

𝐹 , , , = 0,1 ⋅ 𝐹 , ,

𝐹 , , , = tan (θ) ⋅ 𝐹 , ,

𝑁 , , = 𝑘
𝑁 ,

𝛾 ,

𝑁 , , = 𝑘
𝑁 ,

𝛾 ,
𝐹 , , ≤ 𝑁 , ,

𝐹 , , ≤ 𝑁 , ,
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